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Voorwoord 

 
 
In dit boek zullen we opnieuw zien wat kosmisch 

gezien, de bedoeling is van ons bestaan, welke weg we 

zullen moeten gaan bewandelen en wat dat betekent. 

 

De mens, als mensheid, vanaf het begin van de 

schepping van deze planeet, klimt op van beest tot 

geest en reist door het universum, terug naar huis, 

terug naar het paradijs. 

 

Dit is een lange weg, een weg van oneindig vaak vallen 

en opstaan, een weg die gaat langs de dualiteit en die 

ons moet brengen naar eenheid, eenheid met de 

totale schepping, eenheid met God. 

 

Alleen kunnen wij die weg nooit afleggen en daarom is 

er ook engelooflijk veel hulp. God, de schepperzoon en 

de schepperdochter van Nedadon, ons plaatselijk 

universum, hebben alles van zichzelf aan ons 

geschonken om ons onvoorwaardelijk, dag en nacht 

bij te staan en te helpen. Wij zullen echter zelf de 

keuzes moeten maken die leiden tot voortgang op het 
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pad. De hoogste wet in het universum, in de 

schepping, is de Wet van de Vrije Wil. 

 

Wij hebben hulp van Geesten. Dit zijn de zeven 

assistent bewustzijns-geesten, de gedachtenrichter, de 

geest van waarheid en de engelen. 

De zeven assistent bewustzijns-geesten en de geest 

van waarheid worden uitvoerig in dit boek behandeld. 

 

Er wordt wederom gewezen op het belang van het 

kunnen loslaten van de dualiteit, wat de moeilijkste 

stap is in onze ontwikkeling van geestelijke groei. 

Geestelijke groei betekent groei in bewustzijn en groei 

in bewustzijn betekent groei van onze ziel. 

 

 

Wij hebben alles van de hemelen 

ontvangen als steun en hulp. 

Nu wordt het tijd dat wij alles van onszelf 

gaan geven en vanaf de eerste psychische 

cirkel de laatste stap gaan maken naar 

fusie met de Gedachtenrichter. 

Die stap is: 
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‘Door te gaan leven, in vrije wil, 

volgens de Wil van de Vader’. 

 
 
Hiervoor zullen we het rumoer van de 

dualiteit voorgoed moeten afleggen en ons 

moeten gaan richten op de stilte, de rust en de 

vreugde van EENHEID, want alleen dan zijn 

wij in staat om de stem van onze Godsvonk te 

horen en om zijn Wil te kunnen volgen. 

 
 

Ook voor dit boek geldt dat het lettertype iets groter 

is. Dit is bewust zo gedaan. Tijdens het schrijven zijn 

delen gedeeld met anderen, die deze stukken tekst 

lezen op hun telefoon. 
 

Ook is de kans groot dat er nog typefoutjes in de tekst 

zitten. De tekst is één keer doorgelezen. 

Ik hoop dat jullie mij dat kunnen vergeven. 
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Vorige week heb ik mijn tot nu toe laatste boek (boek 

11) beëindigd en op mijn website geplaatst. Tevens 

heb ik een ‘refit’ gemaakt van mijn website. 

Ik wist dat ik het boek moest afsluiten omdat de 

inmiddels bekende en ongekende stilte was 

ingetreden. 

 Meestal wordt ik onafgebroken 'volgegoten met 

informatie’, die ik moet verwerken, wat ik meestal 

fietsend in de bossen, over heidevelden en 

polderlandschappen en langs de plassen doe, waarna 

ik (met hulp) deze informatie verwerk in mijn boeken. 

Dit gaat onafgebroken door. Ik word ermee wakker en 
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ik ga ermee naar bed en schrijf wanneer ik even 

gelegenheid heb. 

Ik schrijf al mijn boeken en maak al mijn schilderijen 

en tekeningen op mijn telefoon, zodat ik soms ook 

ergens op een bankje, midden in het bos, schrijf en 

schilder. 

Na een week en nadat ik mijn website had 

‘opgepoetst’, kreeg ik een nieuw beeld. Een beeld 

waarvan ik niets begreep. 

Er werd mij duidelijk gemaakt dat ik in de interactie 

met andere mensen moest kijken 'door de ogen van de 

ander’. Niet meer door mijn eigen ogen. Het beeld was 

heel plastisch en ik zag mijzelf letterlijk zitten in de 

hoofden van andere mensen en vanuit de binnenkant 

van hun hoofd, door hun ogen naar buiten kijken, 

waarbij ik merkte dat bij het kijken de denkwijze 

van de ander een deel werd van mij, zodat ik 

begreep waarom die ander zag wat hij zag en 

handelde zoals hij handelde. 

 

Ik vroeg mij af in hoeverre ik bij deze actie 'mijzelf zou 

verliezen of zou kunnen verliezen’ en dat ik daardoor 

misschien teveel op zou kunnen gaan in de ander. Er 

kwam een gedachten langs in de trend van: ‘En ik 

dan’? 

Dit gebeurde de afgelopen week diverse keren waarbij 

ik gedurende het samenzijn met iemand, continu het 
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beeld had, dat ik in haar hoofd zat en de wereld en wat 

er gebeurde of gebeurt was en waarover ze vertelde, 

vanuit haar beleving waarnam. Het was ‘apart’ maar ik 

begreep nog steeds het ‘waarom’, niet. 

 

Vanmorgen viel het kwartje en een grote blijdschap 

overspoelde mij. 

 
Het één maken met een ander, 

waardoor er een eenheid ontstaat, heeft 

letterlijk alles te maken met EENHEID 

EN EEN DIEPERE VORM VAN HET BESEF 

VAN EENHEID. 

Door één te worden met een ander, door te 

kijken door de ogen van een ander, ontstaat 

er een situatie, die leidt tot INZICHT en 

VERBINDING. Ik reageer in een interactie 

niet meer op basis van ‘WAT IK ERVAN 

VIND’, maar ik zie, voel en ervaar, ‘WAT DE 

ANDER ERVAN VINDT’ en dat heeft weer 

invloed op mijn reacties, omdat ik iets 

begrijp vanuit de aanvliegroute van die 

ander, die anders is dan mijn 
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aanvliegroute en die meestal kan 

worden aangestuurd DOOR MIJN EGO. 

Een reactie is maar al te vaak wel een 

drijfveer van het ego. 

Toch realiseerde im mij dat ik er niets 

door verlies. Ik raak ook niets kwijt 

door te kunnen kijken en door te gaan 

kijken, door de ogen van een ander. 

 
Waarom wordt dit beeld nu in mij gelegd en wat moet 

of kan ik ermee? 

Vanmorgen zag ik dus het complete beeld. 
Door mij te verbinden met een ander, door 

een eenheid te creëren, begrijp ik de ander. 

Zelfs als ik de ander niet begrijp, ben ik wel 

gestapt uit mijn eigen referentiekader, uit 

mijn eigen doos met etiketten, uit mijn eigen 

meningen en overtuigingen, waarmee ik 

probleemloos een oordeel kan vellen over 

een ander en wat mijn ego ook maar al te 

graag doet. 
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Ik realiseerde mij dat ik als het ware 'oplos 

in de ander’, zonder iets kwijt te raken. 

MIJN PERSOONLIJKHEID IS EN BLIJFT ALTIJD 

OVEREIND EN ONVERANDERD. 

 
Ik kan alleen zo handelen als ik weet wie ik ben, als ik 

in mijn eigen krachtveld sta, als ik overloop van 

EIGENLIEFDE, ZELFBEWUSTZIJN en 

ZELFVERTROUWEN. Die kracht maakt mij 

onkwetsbaar en geeft mij het vermogen om 'uit mijzelf 

te stappen en in de ander om de ander beter te 

begrijpen’. Het gaat dus niet meer om mij maar het 

gaat om de ander, MET BEHOUD VAN MIJN EIGEN 

ZELF, MET BEHOUD VAN MIJN EIGEN 

PERSOONLIJKHEID. 

Een voorwaarde of beter gezegd, het gevolg is dan, 

dat ik MIJN EGO BEN OVERSTEGEN. 

Dit is een diepere vorm van het besef en de werkelijke 

beleving van eenheid. Dit overstijgt mijn voorgaande 

beleving van eenheid. 

Er is nog iets anders en dat heeft te maken met een 

ervaring van de WAARHEID.  

Door te kunnen kijken door de ogen van een ander, 

volkomen ONVERANDERD en blijvend binnen mijn 

eigen krachtveld, verandert de waarheid en verdwijnt 

op dat moment wat ikzelf als waarheid etiketteer. Ik 



13 
 

blijf onveranderd omdat mijn PERSOONLIJKHEID 

ONVERANDERD BLIJFT. 

 

Ik zie hier een bevestiging van de omschrijving van 

mota. Deze omschrijving luidt volgens het 

Urantiaboek: 

‘Morontia-mota is de bovenfilosofische 

gevoeligheid voor het onderscheiden van 

WAARHEID en het zien van EENHEID'. 

 
Door de eenheid te omarmen, kan ik 

deze verbinding aangaan. Door de 

verbinding aan te gaan, groeit mijn 

besef van eenheid. Doordat mijn besef 

van eenheid groeit, ZIE IK MEER EN 

MEER DE EENHEID VAN ALLES WAT IS.  

 

HOE MEER IK DE EENHEID ZIE EN HOE 

MEER IK DIT ZIE IN EEN STEEDS 

DIEPERE VORM, HOE MEER IK IN STAAT 

BEN OM DE WAARHEID TE KUNNEN 

ONDERSCHEIDEN’. 
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Het fundament hiervoor is mijn eigenliefde, mijn 

zelfbewustzijn, mijn zelfvertrouwen, waarmee ik 

kan afdalen in de ander en de ander kan begrijpen, 

met volledig behoud van mijn eigen 

persoonlijkheid en waarbij ik mijn ego ver zal 

overstijgen. 

 
Eigenliefde, zelfvertrouwen, zelfbewustheid 

en zelfacceptatie is dus het fundament van 

'uit jezelf te kunnen gaan’, van 'kunnen 

treden in de gedachten van de ander en van 

het kunnen kijken door de ogen van de 

ander’, om een diepere eenheid en 

verbinding  te kunnen ervaren en om meer 

begrip voor het leven om je heen te kunnen 

krijgen, OMDAT JE DAAR ÉÉN MEE BENT, 

OMDAT EENHEID ‘IS’, ZONDER DAT JE DAAR 

SCHADE AAN OVERHOUDT, WANT MIJN 

PERSOONLIJKHEID ‘IS’, IS ONVERANDERLIJK 

EN ZAL IK NOOIT VERLIEZEN. Het enige 

onderdeel dat ik in zal moeten leveren, is 

mijn ego en dat is precies wat ik wil! 
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Hiermee onderken ik dat vanaf het 

vijfde pad van bewustzijn, op het 

grensgebied naar morontia-mota en 

op het terrein van morontia-mota, 

het ego geen rol meer kan spelen en 

zal moeten worden overvleugeld 

door de kracht die ik haal uit het 

besef dat hoe ik ook handel, mijn 

persoonlijkheid IS en BLIJFT, mijn 

persoonlijkheid blijft onveranderlijk 

en eeuwig en dat het besef van ‘mijn 

persoonlijkheid', mijn nieuwe anker 

wordt op het deel van het laatste 

stuk van het vijfde pad en op het 

grensgebied waarop we morontia-

mota gaan betreden, gaan leren en 

gaan ervaren. 
 

Misschien is mota wel zodanig kenmerkend 

dat mota het gebied vertegenwoordigt voorbij 
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het gebied van het vijfde pad, waarbij er ‘geen 

binnen en geen buiten meer bestaat'. 

Misschien wordt mota binnen deze 

terminologie wel gekenmerkt met de volgende 

omschrijving: 

‘Mota betekent dat ieders binnenkant alles is 

wat is en dat dit verplaatsbaar is binnen 

iedere existentie binnen de schepping, door de 

onvoorwaardelijke eenheid en met 

onvoorwaardelijk behoud van ieders 

persoonlijkheid’. Wij kunnen 'in elkaar treden 

met onvoorwaardelijk behoud van identiteit, 

uniciteit en persoonlijkheid’. 

 

Een gevolg van de inhoud van deze 

omschrijving is dat hierdoor het ego 

volkomen vleugellam wordt. 

 
Als ik het Urantiaboek bestudeer, kom ik 

ongeveer tot de volgende opsomming met 

betrekking tot persoonlijkheid:  
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Samenvattend geeft het Urantiaboek het 

volgende. Aansluitend zijn de teksten van het 

Urantiaboek opgenomen. 

1. Persoonlijkheid is een niveau van 
vergoddelijkte werkelijkheid. 

2. Persoonlijkheidsrealiteiten kennen geen 
beperking aan de progressieve evolutie.  

3. Persoonlijkheidsorden kunnen 

medescheppend zijn. 
4. Persoonlijkheid ontstaat nimmer spontaan, zij 

is een geschenk van de Paradijs-Vader. 
5. Persoonlijkheid verandert niet in een wel 

altijd veranderende ervaring. 
6. Persoonlijkheid overleeft wanneer de 

morontia-ziel ziel overleeft. 

7. Persoonlijkheid wordt gekenmerkt door 
moraliteit. 

8. Persoonlijkheid is uniek. 
9. Persoonlijkheid kan niet goed functioneren in 

afzondering. 

 
De persoonlijkheid is een statisch, onbeperkt, 

medescheppend, onveranderlijk, moreel, uniek, 
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sociaal fundament binnen de schepping. Het 

draagt de mens. 

Iedere persoonlijkheid is uniek en 

GELIJKWAARDIG BINNEN ZIJN EIGEN 

UNICITEIT. De persoonlijkheid is 

onveranderlijk en blijft dus constant binnen 

de groei op de paden of cirkels van 

bewustzijn. 

 
Het ego, functionerend op het niveau van het 

huidige collectieve bewustzijn, functionerend op 

het tweede pad maakt de EIGEN 

PERSOONLIJKHEID BOVENGESCHIKT AAN 

ALLE ANDERE PERSOONLIJKHEDEN. Gezien de 

uniciteit van iedere persoonlijkheid is dit 

onmogelijk en dus onbewust en creëert 

DISHSRMONIE en CHAOS. 

 
Aanvaard iedere persoonlijkheid als 

gelijkwaardig, uniek, sociaal, moreel 

en als een geschenk van God. 

Verplaats je in een andere 
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persoonlijkheid om de uniciteit te 

zoeken, om daarnaast te kunnen 

handelen en ook daarmee een ander 

te kunnen begrijpen en helpen. 

GEBRUIK BINNEN DE UNICITEIT DE 

EENHEID, HET ÉÉN ZIJN VAN ALLES 

WAT IS EN LEER DAARMEE DE 

WAARHEID VAN DIE SITUATIE, OP 

DAT MOMENT, KENNEN. 

Hiermee en hierdoor staat het ego 

buitenspel. 

 
Hieronder zijn stukken overgenomen uit het 

Urantiaboek met betrekking tot 

persoonlijkheid en de werking van 

persoonlijkheid. 

 

(8.1) 0:5.1 Persoonlijkheid is een niveau van 

vergoddelijkte werkelijkheid en reikt van 

het niveau van stervelingen en 

middenwezens, waar godsverering en 
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wijsheid worden geactiveerd in het hogere 

bewustzijn, via het morontiale en geestelijke 

niveau, tot het niveau waar finaliteit van 

persoonlijkheidsstatus wordt bereikt. Dit is 

de evolutionaire opklimming van de 

persoonlijkheid van sterfelijke schepselen 

en van schepselen die aan stervelingen 

verwant zijn, doch er bestaan nog talrijke 

andere orden van universum-

persoonlijkheid. 

 

(8.2) 0:5.2 De werkelijkheid is onderhevig 

aan universele expansie, persoonlijkheid 

aan oneindige diversificatie, en beide zijn in 

staat tot welhaast onbeperkte coördinatie 

met de Godheid en tot eeuwige stabilisatie. 

Ofschoon de mogelijkheden tot metamorfose 

van niet-persoonlijke realiteit beslist 

beperkt zijn, zijn ons geen beperkingen 

bekend aan de progressieve evolutie van 

persoonlijkheidsrealiteiten. 

 

(8.3) 0:5.3 Op bereikte experiëntiële niveaus 

kunnen alle persoonlijkheidsorden of 
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waarden zich met elkaar verbinden en zelfs 

medescheppend zijn. Zelfs God en mens 

kunnen coëxisteren in een verenigde 

persoonlijkheid, zoals op zo’n voortreffelijke 

wijze wordt aangetoond in de huidige status 

van Christus Michael – Zoon des Mensen en 

Zoon Gods. 

 

(8.4) 0:5.4 Alle suboneindige orden en fasen 

van persoonlijkheid zijn associatieve 

bereikbare realiteiten en zijn potentieel 

MEDESCHEPPEND. Het voorpersoonlijke, het 

persoonlijke en het bovenpersoonlijke zijn 

alle met elkaar verbonden door een 

gemeenschappelijk potentieel tot het 

bereiken van coördinatie, progressieve 

prestatie en medescheppend vermogen. 

Maar het onpersoonlijke transmuteert nooit 

rechtstreeks naar het persoonlijke. 

Persoonlijkheid ontstaat nimmer spontaan, 

zij is een geschenk van de Paradijs-Vader. 

Persoonlijkheid wordt gesuperponeerd op 

energie, en wordt alleen met levende 

energiesystemen verbonden; identiteit kan 
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worden verbonden met niet-levende 

energiepatronen. 

(8.5) 0:5.5 De Universele Vader is het geheim 

van de realiteit van persoonlijkheid, van de 

schenking van persoonlijkheid en van de 

bestemming van persoonlijkheid. De Eeuwige 

Zoon is de absolute persoonlijkheid, het geheim 

van geestelijke energie, morontia-geesten, en 

vervolmaakte geesten. De Vereend Handelende 

Geest is de geest-bewustzijn-persoonlijkheid, de 

bron van intelligentie, de rede, en het universele 

bewustzijn. Maar het Paradijs-Eiland is niet-

persoonlijk en buiten-geestelijk, daar het de 

essentie is van het universele lichaam, de bron 

en het centrum van fysische materie, en het 

absolute grondpatroon van de universele 

materiële realiteit. 

 

(9.1) 0:5.11 Persoonlijkheid. De 

persoonlijkheid van de sterfelijke mens is 

lichaam, bewustzijn noch geest, en evenmin 

is zij de ziel. Persoonlijkheid is de enige 

onveranderlijke realiteit in de overigens 

steeds veranderende ervaring van het 
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schepsel; zij verenigt bovendien alle andere 

gecombineerde factoren der individualiteit. 

De persoonlijkheid is de unieke schenking 

van de Universele Vader aan de levende, 

gecombineerde energieën van materie, 

bewustzijn en geest, en zij overleeft wanneer 

de morontiale ziel overleeft. 

 
(9.2) 0:5.12 Morontia is een term ter 

aanduiding van een uitgestrekt niveau 

tussen het materiële en het geestelijke. Met 

deze term kunnen persoonlijke en 

onpersoonlijke werkelijkheden, levende of 

nietlevende energieën worden aangeduid. 

De schering van morontia is geestelijk, de 

inslag materieel. 

 

(1225.1) 112:0.1 DE evolutionaire planeten zijn 

de werelden waar de mens zijn oorsprong heeft, 

de aanvangswerelden van de loopbaan van de 

opklimmende sterveling. Urantia is uw 

startpunt: hier worden gij en uw goddelijke 

Gedachtenrichter samengevoegd in een 
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voorlopige verbintenis. U is een volmaakte 

gids geschonken, en daarom zult ge, indien ge 

oprecht wilt deelnemen aan de wedloop in de 

tijd en het einddoel van het geloof wilt bereiken, 

de beloning der eeuwen ontvangen: ge zult 

voor eeuwig worden verenigd met uw 

inwonende Richter. Dan zal uw werkelijke 

leven beginnen, het opklimmende leven 

waarvan uw huidige sterfelijke staat slechts het 

voorportaal is. In de eeuwigheid die zich voor u 

uitstrekt, zal dan uw verheven, progressieve 

missie als volkomene beginnen. Door al deze 

opeenvolgende tijdperken en stadia van 

evolutionaire groei heen, is er één deel van u 

dat absoluut onveranderd blijft, en dat is 

persoonlijkheid – bestendigheid te midden 

van alle verandering. 

 

Opmerking Winston:  

Onze persoonlijkheid is wie wij zijn. IK BEN WIE 

IK BEN EN WIE IK BEN, BLIJFT ONVERANDERD. 

Niets of niemand kan 'Wie ik ben’, breken, 

afbreken of kwetsen. In de eeuwigheid ‘ben ik, is 
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mijn persoonlijkheid', onkwetsbaar en 

onveranderbaar.  

Waar wij gekwetst worden, is slechts ons ego. Het 

ego is ongelooflijk ondergeschikt aan onze 

persoonlijkheid. Richt je dus op en word 

verankerd in je persoonlijkheid en niet in je ego. 

 

(1225.3) 112:0.3 1. Persoonlijkheid is die 

kwaliteit in de werkelijkheid, die 

geschonken wordt door de Universele Vader 

zelf, of door de Vereend Handelende Geest, 

optredend voor de Vader. 

 

(1225.5) 112:0.5 3. Zij is niet volstrekt 

onderworpen aan de beperkingen van 

voorafgaande veroorzaking. Zij is betrekkelijk 

creatief of co-creatief. 

 

(1225.6) 112:0.6 4. Geschonken aan 

evolutionaire materiële schepselen, doet zij 

geest streven naar de beheersing van 

energie-materie door de bemiddeling van 

bewustzijn. 
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(1225.7) 112:0.7 5. Hoewel persoonlijkheid 

verstoken is van identiteit, kan zij de 

identiteit van ieder levend energiestelsel tot 

eenheid brengen. 

 

Opmerking Winston: 

Persoonlijkheid is verstoken van gelijkheid, van 

het zelfde zijn, dus is persoonlijkheid UNIEK. 

 

(1225.9) 112:0.9 7. Persoonlijkheid is 

onveranderlijk te midden van alle 

verandering. 

 

(1225.10) 112:0.10 8. Zij kan God een 

geschenk geven – de toewijding van de vrije 

wil aan het doen van de wil van God. 

 

(1225.11) 112:0.11 9. Zij wordt gekenmerkt 

door moraliteit – besef van relativiteit van 

verwantschap met andere personen. Zij 

onderkent verschillende niveaus van gedrag en 

maakt door haar keuzen onderscheid 

daartussen. 
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(1225.12) 112:0.12 10. Persoonlijkheid is 

uniek, absoluut uniek: zij is uniek in tijd en 

ruimte; zij is uniek in de eeuwigheid en op 

het Paradijs; zij is uniek wanneer zij 

geschonken wordt – er zijn geen duplicaten; 

zij is uniek gedurende ieder moment van het 

bestaan; zij is uniek in de verhouding tot God 

– hij kent geen aanzien des persoons, maar 

evenmin telt hij hen bij elkaar op, want zij 

zijn niet optelbaar – zij kunnen wel worden 

bijeengebracht, doch niet getotaliseerd. 

 

(1226.1) 112:0.13 11. Persoonlijkheid reageert 

rechtstreeks op de aanwezigheid van andere 

persoonlijkheid. 

 

(1226.2) 112:0.14 12. Zij is het enige dat aan 

geest kan worden toegevoegd, en illustreert 

aldus het primaat van de Vader ten opzichte 

van de Zoon. (Bewustzijn behoeft niet aan 

geest te worden toegevoegd.) 

 

(1226.3) 112:0.15 13. Persoonlijkheid kan de 

dood van de sterveling overleven met 
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identiteit in de overlevende ziel. De Richter 

en de persoonlijkheid zijn onveranderlijk; de 

verhouding tussen hen (in de ziel) is niets 

dan verandering, voortdurende evolutie; 

indien deze verandering (groei) dan ook zou 

ophouden, zou de ziel ophouden te bestaan. 

 

Opmerking Winston: 

Dit zou betekenen dat de groei eeuwig doorgaat, 

ook na het bereiken van de staat van volkomene 

op het paradijs. 

 

(1226.5) 112:1.1 Persoonlijkheid wordt door de 

Universele Vader als een potentieel eeuwige 

gave aan zijn schepselen geschonken. Dit 

goddelijke geschenk is bedoeld om te 

functioneren op talrijke niveaus en in 

opeenvolgende universum-omstandigheden, 

variërend van het laagste eindige plan tot aan 

het hoogste absoniete, zelfs tot aan de grenzen 

van het absolute. Persoonlijkheid werkt aldus op 

drie kosmische niveaus, of in drie fasen van het 

universum: 
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(1226.6) 112:1.2 1. De positie-status. 

Persoonlijkheid functioneert even doeltreffend 

in het plaatselijk universum, als in het 

superuniversum en het centrale universum. 

 

(1226.7) 112:1.3 2. De bedoeling-status. 

Persoonlijkheid werkt effectief op de niveaus 

van het eindige, het absoniete, en zelfs waar zij 

het raakt aan het absolute. 

 

(1226.8) 112:1.4 3. De waarde-status. 

Persoonlijkheid kan experiëntieel worden 

gerealiseerd in de progressieve gebieden van 

het materiële, het morontiale en het geestelijke. 

 

(1227.4) 112:1.14 Het fysische leven is een 

proces dat zich niet zozeer binnen het 

organisme afspeelt, als wel tussen het 

organisme en zijn omgeving. En zo’n proces 

draagt er altijd toe bij dat het organisme ten 

aanzien van zulk een omgeving 

reactiepatronen schept en vastlegt. En al 

zulke richtinggevende patronen zijn van 

grote invloed op het kiezen van doeleinden. 
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(1227.5) 112:1.15 Door de bemiddeling van 

het bewustzijn nu, leggen het zelf en zijn 

omgeving zinvol contact. Het vermogen en de 

bereidheid van het organisme om zulke 

betekenisvolle contacten met de omgeving 

tot stand te brengen (respons op een impuls) 

vormt de instelling van de gehele 

persoonlijkheid. 

 

(1227.6) 112:1.16 Persoonlijkheid kan niet 

goed functioneren in afzondering. De mens is 

van nature een sociaal wezen: hij wordt 

beheerst door het sterke verlangen om erbij 

te horen. ‘Niemand leeft voor zichzelf,’ is 

letterlijk waar. 

 

(1227.7) 112:1.17 Maar de opvatting van de 

persoonlijkheid als de bedoeling van het geheel 

van het levende, functionerende schepsel houdt 

veel meer in dan de integratie van betrekkingen; 

zij geeft de vereniging van alle factoren van de 

realiteit aan, alsmede de coördinatie van 

betrekkingen. Betrekkingen bestaan tussen 

twee objecten, doch drie of meer objecten 
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resulteren in een systeem en zo’n systeem is 

veel meer dan alleen een grotere of complexe 

betrekking. Dit onderscheid is van vitaal belang, 

want in een kosmisch systeem zijn de 

individuele leden niet met elkaar verbonden, 

behalve in betrekking tot het geheel en door de 

individualiteit van het geheel. 

 

(1227.8) 112:1.18 In het menselijke 

organisme vormt het totaal der delen het zelf 

– de individualiteit – maar een dergelijk 

proces heeft hoegenaamd niets te maken 

met de persoonlijkheid, die de vereniger is 

van al deze factoren zoals deze in betrekking 

staan tot kosmische realiteiten. 

 

(1227.9) 112:1.19 Aan verzamelingen worden 

delen toegevoegd; in systemen worden delen 

gerangschikt. Systemen zijn opmerkelijk 

vanwege de organisatie – de positionele 

waarden. In een goed systeem zijn alle 

factoren op hun kosmische plaats. In een 

slecht systeem ontbreekt er iets of is er iets 

niet op zijn plaats – verstoord. In het systeem 
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van de mens is het de persoonlijkheid die 

alle activiteiten verenigt en op haar beurt de 

kwaliteiten van identiteit en creativiteit 

verleent. 

 

(1228.2) 112:2.7 Het universum-feit dat God 

mens is geworden heeft voor altijd alle 

bedoelingen en alle waarden van de 

menselijke persoonlijkheid gewijzigd. 

Liefde, in de ware betekenis van het woord, 

impliceert wederzijdse waardering van 

gehele persoonlijkheden, of zij nu menselijk 

of goddelijk zijn, of menselijk en goddelijk. 

Delen van het zelf kunnen op talrijke wijzen 

functioneren – denkend, voelend, wensend – 

maar alleen de gecoördineerde 

eigenschappen van de gehele 

persoonlijkheid worden geconcentreerd in 

intelligente actie; en al deze krachten 

worden verbonden met de geestelijke gave 

aan het sterfelijke bewustzijn, wanneer een 

mens iemand anders, een menselijk of 

goddelijk wezen, oprecht en onbaatzuchtig 

liefheeft. 
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Opmerking Winston: 

Het volgende stukje: 

Liefde, in de ware betekenis van het woord, 

impliceert wederzijdse waardering van 

gehele persoonlijkheden, of zij nu menselijk of 

goddelijk zijn, of menselijk en goddelijk. Delen 

van het zelf kunnen op talrijke wijzen 

functioneren – denkend, voelend, wensend – 

maar alleen de gecoördineerde 

eigenschappen van de gehele persoonlijkheid 

worden geconcentreerd in intelligente actie; 

en al deze krachten worden verbonden met de 

geestelijke gave aan het sterfelijke 

bewustzijn, wanneer een mens iemand 

anders, een menselijk of goddelijk wezen, 

oprecht en onbaatzuchtig liefheeft. 

Dit impliceert als vanzelf dat het van het grootste 

belang is dat wij ons VERDIEPEN in ieder mens 

door in de diepte van die mens te gaan en te 

proberen door de ogen van die mens te kijken en 

zo die mens te begrijpen en daar naar te 

handelen. 
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(1228.3) 112:2.8 Alle sterfelijke voorstellingen 

van de werkelijkheid zijn gebaseerd op de 

onderstelling dat de menselijke persoonlijkheid 

daadwerkelijk bestaat; alle voorstellingen van 

bovenmenselijke realiteiten zijn gebaseerd op 

de ervaring van de menselijke persoonlijkheid 

met en in de kosmische realiteiten van bepaalde 

met hem verbonden geestelijke entiteiten en 

goddelijke persoonlijkheden. Alles wat niet 

geestelijk is in de menselijke ervaring, behalve 

persoonlijkheid, is een middel tot een doel. 

Iedere echte verhouding van de sterveling 

met andere personen – menselijke of 

goddelijke – is een doel op zich. En zulk een 

gemeenschap met de persoonlijkheid van de 

Godheid is het eeuwige doel van de 

opklimming in het universum. 

 

(1228.4) 112:2.9 Het bezit van 

persoonlijkheid identificeert de mens als een 

geestelijk wezen, aangezien de eenheid van 

het zelf en het zelf-bewustzijn van de 

persoonlijkheid hem vanuit de 

bovenmateriële wereld worden geschonken. 
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Juist het feit dat een sterfelijke materialist het 

bestaan van bovenmateriële werkelijkheden kan 

ontkennen, demonstreert in en uit zichzelf reeds 

de aanwezigheid van geest-synthese en 

kosmisch bewustzijn in zijn menselijke 

bewustzijn, en wijst op de werking hiervan. 

 

(1228.5) 112:2.10 Er bestaat een grote 

kosmische kloof tussen materie en gedachte, 

en deze kloof is nog onmetelijk veel groter 

tussen het materiële denken en geestelijke 

liefde. Bewustheid, en zeker zelf-bewustheid, 

kan niet worden verklaard door enige 

theorie aangaande de mechanische 

associatie van elektronen of materiële 

energie-verschijnselen. 

 

(1228.6) 112:2.11 Wanneer het bewustzijn de 

werkelijkheid naspeurt tot aan de ultieme 

analyse toe, vervaagt de materie voor de 

materiële zintuigen, maar kan toch nog 

werkelijk blijven voor het denken. Wanneer 

het geestelijke inzicht tot en met de ultieme 

analyse de werkelijkheid naspeurt die 
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overblijft na het verdwijnen der materie, 

verdwijnt deze voor het denken, maar kan 

het geestelijk inzicht nog steeds kosmische 

realiteiten en allerhoogste waarden van een 

geestelijke natuur waarnemen. Bijgevolg 

maakt de wetenschap plaats voor de 

filosofie, terwijl de filosofie zich gewonnen 

moet geven aan de conclusies die inherent 

zijn aan echte geestelijke ervaring. Het 

denken geeft zich gewonnen aan de wijsheid, 

en de wijsheid verliest zich in verlichte, 

bespiegelende godsverering. 

 

(1228.7) 112:2.12 In de natuurwetenschap 

observeert het menselijke zelf de materiële 

wereld; filosofie is de observatie van deze 

observatie van de materiële wereld; religie, 

ware geestelijke ervaring, is de experiëntiële 

bewustwording van de kosmische realiteit 

van de observatie van de observatie van deze 

gehele relatieve synthese van het energie-

materiaal van tijd en ruimte. Wanneer men 

een filosofie over het universum opbouwt op 

een exclusief materialisme, gaat men voorbij 
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aan het feit dat alle materiële dingen 

aanvankelijk als werkelijk worden gezien in 

de ervaring van de menselijke bewustheid. 

De observator kan niet het ding zijn dat 

wordt geobserveerd; evaluatie vergt een 

bepaalde graad van transcenderen van de 

zaak die geëvalueerd wordt. 

 

(1228.8) 112:2.13 In de tijd leidt denken tot 

wijsheid en leidt wijsheid tot godsverering; 

in de eeuwigheid leidt godsverering tot 

wijsheid, en mondt wijsheid uit in de 

volkomenheid van denken. 

 

(1229.1) 112:2.14 De mogelijkheid tot 

unificatie van het evoluerende zelf is 

inherent in de kwaliteiten van de 

samenstellende factoren van het zelf: de 

fundamentele energieën, de voornaamste 

weefsels, de fundamentele chemische 

regulering, de allerhoogste ideeën, de 

allerhoogste motieven, de allerhoogste 

doeleinden, en de goddelijke geest die vanuit 

het Paradijs is geschonken – het geheim van 
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de zelf-bewustheid van ’s mensen geestelijke 

natuur. 

 

 

De volgende twee opgenomen 

verhandelingen uit het 

Urantiaboek zijn voor mij ook 

de facetten waar het om gaat. 

Veel andere, hiervoor 

genoemde verhandelingen 

gaven opsommingen, dit zijn 

voor mij conclusies en raken 

de kern.  

 
 

(1229.2) 112:2.15 Het doel van de 

kosmische evolutie is het tot 
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stand brengen van eenheid van 

de persoonlijkheid door een 

steeds grotere dominantie door 

de geest, vrijwillige respons op 

het onderricht en de leiding van 

de Gedachtenrichter. 

Persoonlijkheid, menselijke 

zowel als bovenmenselijke, wordt 

gekenmerkt door een inherente 

kosmische kwaliteit die “de 

evolutie van dominantie” 

genoemd kan worden, de 

uitbreiding van de beheersing 

over zowel het zelf als over de 

omgeving. 

 

Opmerking Winston: 
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Deze 'uitbreiding van de beheersing 

over zowel het zelf als over de 

omgeving’ is gelijk aan de ‘GROEI IN 

BEWUSTZIJN’. Deze groei wordt 

verkregen door een steeds grotere 

dominantie door de geest op het 

vrijwillig ondergaan van het 

onderricht en de leiding van de 

Gedachtenrichter. 

 

 

(1229.7) 112:2.20 Het materiële 

zelf, de ego-entiteit van de 

menselijke identiteit, is 

gedurende het fysieke leven 

afhankelijk van het voortdurend 

functioneren van het materiële 

levensvoertuig, van het 
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voortdurend in stand blijven van 

de onevenwichtige balans tussen 

energieën en verstand waaraan, 

op Urantia, de naam leven is 

gegeven. Doch een zelf dat 

overlevingswaarde bezit, een zelf 

dat de ervaring van de dood kan 

transcenderen, wordt alleen 

ontwikkeld door het tot stand 

brengen van een potentiële 

overgang van de zetel van de 

identiteit van de evoluerende 

persoonlijkheid van het 

vergankelijke levensvoertuig – 

het materiële lichaam – naar de 

meer bestendige, onsterfelijke 

natuur van de morontia-ziel en 

verder, naar die niveaus waarop 
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de ziel wordt doordrenkt van 

geest-realiteit en uiteindelijk de 

status van geest-realiteit bereikt.  

 

Deze daadwerkelijke 

overgang van het gebonden 

zijn aan de materie naar de 

identificatie met morontia, 

wordt bewerkstelligd door 

de oprechtheid, persistentie 

en onwrikbaarheid van de 

Godzoekende beslissingen 

van het schepsel. 
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Opmerking Winston: 

Het ego, de ego-entiteit is afhankelijk 

van het functioneren van het 

materiële leven. Het ego bezit geen 

overlevingskracht. Alleen de 

persoonlijkheids-identiteit is in 

staat om te transformeren vanuit het 

aardse lichaam naar de morontia-

ziel en verder naar de ‘Geest-

toestand’. Dit kan uitsluitend tot 

stand komen door de oprechtheid, 

persistentie en de onwrikbaarheid 

van de ‘Godzoekende beslissingen 

van de mens (persoonlijkheid)'. 
 

 
Na dit onderzoek ga ik iets begrijpen. Ik ga het 

beeld begrijpen om 'door de ogen van de ander 

dingen te kunnen bezien’.  
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Hiermee onderken ik in iedere interactie, de 

uniciteit die door God is verstrekt, de 

onveranderlijkheid, het vermogen tot 

scheppen, het hebben van moraliteit en de 

behoefte van sociale interactie van ieder 

ander mens, van iedere andere 

persoonlijkheid. 

Ieder mens is anders dan ik, want de 

persoonlijkheid is uniek en kan en zal niet 

veranderen en dus is het goed. Deze unieke 

persoonlijkheid voor ieder mens is 

ontvangen als een geschenk van God. Ieder 

mens is wie hij is en dus is het goed. Kijk 

door zijn of haar ogen en probeer de 

uniciteit te zien en te begrijpen. Dan is er 

geen conflict. Alleen mijn ego vertelt mij dat 

ik het beter weet en dat ik beter ben, maar 

het is de grote leugen van het ego in de strijd 

van het ego om in dit aards leven te 

overleven. 

 

ONS BEWUSTZIJN IS ONS KOMPAS EN ONS 

ROER OM HIERIN DE JUISTE KOERS TE VAREN. 

HOE MEER WIJ ZOEKEN NAAR GOD, HOE MEER 
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ONS BEWUSTZIJN STIJGT EN HOE MEER ONS 

BEWUSTZIJN STIJGT, HOE MAKKELIJKER HET 

WORDT OM GOD TE VINDEN EN OM EEN 

STEEDS DIEPER CONTACT EN VERBINDING TE 

CREËREN MET ONZE EIGEN GODSVONK. 

AANDACHT VOOR ANDEREN, BEGRIP VOOR 

ANDEREN IS DE VONK DIE HET VUUR VAN 

LIEFDE ONTSTEEKT. 

 

Dit hele verhaal was niet onbekend 

maar het is nu duidelijker dan ooit 

tevoren! 

 

De grote les uit dit hoofdstukje 

is dus dat dienen of dienstbaar 

zijn ongevaarlijk en absoluut 

onschadelijk is, wat het EGO 

daarover ons ook probeert 

duidelijk te maken. 
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Ons fundament, wie wij zijn, 

ongeacht wat wij doen, is onze 

persoonlijkheid die van God is 

verkregen, die onveranderlijk 

en uniek is en die met onze 

morontia-ziel de dood 

overleeft. 

Het enige wat schadelijk is, is 

het advies van het ego. Dit 

advies belemmert onze 

oprechtheid en persistentie in 

het zoeken naar God en de 

zoektocht naar God, gaat altijd 

via de dienstbaarheid aan alle 

medemensen, voor waar dat 

gewenst is en gevraagd wordt.  



47 
 

De weg naar God gaat altijd 'in 

het voorbijgaan de mensen’. 
 

Onderzoek je eigen persoonlijkheid, 

omarm het, heb het lief, gebruik het 

als fundament op de reis van de 

verhoging van je eigen bewustzijn. 

Ook dit heeft weer alles te maken met 

EIGENLIEFDE, het accepteren, 

omarmen en liefhebben van alles wie 

je bent en wat je bent. 

Je hebt ‘dit alles, jouw 

persoonlijkheid' ontvangen van God 

waarmee hij jou uniek en bijzonder 

maakt. Niemand kan het universum 

en God dienen zoals jij want er is geen 

tweede JIJ. 

LUCKY YOU! 
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Prachtig om opnieuw te zien en te ervaren hoe 

eigenliefde het fundament is om onze 

persoonlijkheid te leren kennen, te aanvaarden 

en lief te hebben en hoe wij op basis van 

eigenliefde met 'opgeheven hoofd’ onze 

persoonlijkheid, onze uniciteit en daarmee ‘ons 

briljant zijn’, kunnen aanbieden in 

dienstbaarheid aan God, aan de wereld en aan 

het universum. 

Zolang wij onszelf niet accepteren en 

verloochenen (en daarmee dus God 

verloochenen) zullen wij blijven struikelen over 

onze eigen benen. Mijzelf afwijzen, is God 

afwijzen want ik heb mijzelf, mijn 

persoonlijkheid, verkregen als een geschenk 

van God. Je wijst daarmee het mooiste en 

grootste geschenk dat in de schepping 

gegeven is, af. 

Ook een ander afwijzen om wie hij of zij is, is 

het afwijzen van de liefde van God, omdat 

ook die persoonlijkheid UNIEK is en als een 

geschenk van God is ontvangen. 

 



49 
 

Persoonlijkheid versus 

ego met als 

scheidsrechter ons 

bewustzijn 
 
 
6 maart 2021 

 

 
Wij zagen in het vorige hoofdstukje: 

 

Het EGO, de ego-entiteit is afhankelijk van het 

functioneren van het materiële leven. Het ego 

bezit geen overlevingskracht. Alleen de 

PERSOONLIJKHEID, de persoonlijkheids-

identiteit, is in staat om te transformeren vanuit 

het aardse lichaam naar de morontia-ziel en 

verder naar de ‘Geest-toestand’. Dit kan 

uitsluitend tot stand komen door de 

oprechtheid, persistentie en de 
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onwrikbaarheid van de ‘Godzoekende 

beslissingen van de mens (van een 

persoonlijkheids-identiteit)'. 

Het ego is dus afhankelijk van en wordt geleid 

door datgene, wat er gebeurt in het materiële 

leven. 

Onze persoonlijkheids-identiteit is gericht op 

Geest en is in staat om uiteindelijk te 

transformeren naar de morontia-ziel.  

Dit kan dus uitsluitend tot stand komen door 

de oprechtheid, persistentie en de 

onwrikbaarheid van de ‘Godzoekende 

beslissingen van de mens (van een 

persoonlijkheids-identiteit)'. 

 

De focus en richting van het ego zijn dus 

tegengesteld met tegengestelde belangen ten 

opzichte van de focus en de richting van onze 

persoonlijkheid. Het ego heeft niets met Geest 

en onze persoonlijkheid is ‘op weg naar Geest', 

via de tussenweg van de morontia-ziel. 

Dit betekent per definitie een innerlijk 

conflict tussen ego en persoonlijkheid. 
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In de schepping is daarin 

voorzien door het BEWUSTZIJN 

aan te stellen als 

SCHEIDSRECHTER, tussen het ego 

en de persoonlijkheid. 

 
Het Urantiaboek zegt daar het volgende over: 

 

(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat 

de tegenwoordigheid-activiteit impliceert van 

levend dienstbetoon naast gevarieerde 

energiesystemen; dit geldt op alle niveaus van 

intelligentie. Bij persoonlijkheden bemiddelt 

bewustzijn immer tussen geest en materie; 

derhalve wordt het universum verlicht door drie 

soorten licht: materieel licht, verstandelijk 

inzicht, en het lichten van geest. 

 

(10.1) 0:6.9 Licht – het lichten van geest – is een 

woordsymbool, een stijlfiguur, waarmee de 

persoonlijkheidsmanifestatie wordt aangegeven 

die kenmerkend is voor geest-wezens van 
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diverse orden. Deze lichtende emanatie staat in 

geen enkel opzicht in verband met verstandelijk 

inzicht of met de manifestaties van fysisch licht. 

(30.7) 1:6.8 God is geest, geest-persoonlijkheid; 

de mens is ook een geest, een potentiële geest-

persoonlijkheid. Jezus van Nazaret bereikte de 

volle verwezenlijking van dit potentieel van 

geest-persoonlijkheid in zijn menselijke 

ervaring; daarom wordt zijn leven, DAT 

BESTOND UIT HET VOLBRENGEN VAN DE 

WIL VAN DE VADER, de meest werkelijke en 

ideale openbaring van de persoonlijkheid 

van God aan de mens. Ook al kan de 

persoonlijkheid van de Universele Vader 

slechts worden verstaan in daadwerkelijke 

religieuze ervaring, toch worden wij door 

het leven van Jezus op aarde geïnspireerd 

door de volmaakte demonstratie van zulk 

een verwezenlijking en openbaring van de 

persoonlijkheid van God in een echt 

menselijke ervaring. 

 

 



53 
 

De enige weg op weg naar fusie is de weg die 

Jezus ons heeft getoond in zijn leven hier op 

aarde.  

Fusie met onze Godsvonk is versmelten met 

onze Godsvonk. ‘Versmelting’ is de meest 

ultieme vorm van eenheid, van één zijn. 

 

Die weg is de weg, van al tijdens ons leven hier 

op aarde te zoeken naar de eenheid van onszelf, 

van persoonlijkheid (die uniek is en ons 

kenmerkt), met God, waarbij het 'lagere’ (de 

mens) opgaat in het 'hogere’ (God). 

Jezus heeft ons getoond dat die weg 

begaanbaar is, indien wij ernaar streven om 

al tijdens ons leven te leven: 

 

‘Volgens de Wil van de 

Vader'. 
 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we ook 

gezien dat, 'de weg naar God altijd een weg is 
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die loopt, 'IN HET VOORBIJGAAN DER 

MENSEN’. 

Dit heeft alles te maken met 

DIENSTBAARHEID, met het besef van 

EENHEID, met het besef van 

‘VERANTWOORDELIJK zijn voor de hele 

schepping’. 

 

Ook dat heeft Jezus ons voorgeleefd. Hieruit 

kunnen we concluderen dat: 

 
‘In het voorbijgaan der mensen’ 

(dienstbaarheid), alles te maken 

heeft met 'het doen van de Wil van 

de Vader’. 

 
Dat is de weg die onze persoonlijkheid 

dient te lopen om te kunnen 

transformeren in de morontia-ziel (bij 

overleving van de ziel) en om die weg te 
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kunnen vervolgen naar de toestand 

waarin wij transformeren in Geest. 

 

OM DE WIL VAN DE VADER TE KUNNEN 

LEVEN, MOETEN WE GOD KUNNEN 

VERSTAAN EN KUNNEN BEGRIJPEN. ER 

MOET INTERACTIE KUNNEN ZIJN 

TUSSEN MENS (PERSOONLIJKHEID) EN 

GOD. 

 
Ook daar zegt het Urantiaboek iets over. 

 

(31.1) 1:7.1 Wanneer Jezus over de ‘levende 

God’ sprak, bedoelde hij een persoonlijke 

Godheid – de Vader in de hemel. Het begrip 

van de persoonlijkheid van de Godheid 

bevordert gemeenschap met hem, het komt 

intelligente godsverering ten goede, het 

bevordert een houding van vertrouwen die 

verkwikkend is. Tussen niet-persoonlijke 

dingen kunnen wel interacties bestaan, maar 

geen gemeenschap. De 
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gemeenschapsverhouding tussen vader en 

zoon, zoals tussen God en mens, kan slechts 

dan worden genoten, indien beiden 

personen zijn. ALLEEN PERSOONLIJKHEDEN 

KUNNEN MET ELKAAR COMMUNICEREN, 

hoewel deze persoonlijke omgang ten 

zeerste vergemakkelijkt kan worden door de 

aanwezigheid van juist zulk een 

onpersoonlijke entiteit als de 

Gedachtenrichter. 

 

(31.2) 1:7.2 De mens bereikt de eenheid met 

God niet zoals een waterdruppel één zou 

kunnen worden met de oceaan. De mens 

bereikt eenheid met God door toenemende 

wederzijdse geestelijke gemeenschap, door 

persoonlijkheidsomgang met de 

persoonlijke God, door in toenemende mate 

de goddelijke natuur te bereiken DOOR ZICH 

VAN GANSER HARTE EN INTELLIGENT TE 

SCHIKKEN NAAR DE GODDELIJKE WIL. Een 

dergelijke sublieme verhouding kan alleen 

tussen persoonlijkheden bestaan. 
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(31.3) 1:7.3 Ge zoudt u het begrip waarheid 

eventueel onafhankelijk van persoonlijkheid 

kunnen denken, het begrip schoonheid kan 

zonder persoonlijkheid bestaan, maar het 

begrip goddelijke goedheid is alleen 

verstaanbaar in verband met 

persoonlijkheid. Alleen een persoon kan 

liefhebben en bemind worden. Zelfs 

schoonheid en waarheid zouden los komen 

te staan van de hoop op overleving, indien zij 

geen eigenschappen waren van een 

persoonlijke God, een liefdevolle Vader. 

 

(31.4) 1:7.4 Wij kunnen niet geheel begrijpen 

hoe God oorspronkelijk, onveranderlijk, 

almachtig en volmaakt kan zijn en tegelijkertijd 

zijn omgeven door een steeds veranderend en 

blijkbaar door wetmatigheid beperkt 

universum, een evoluerend universum van 

relatieve onvolmaaktheden. Maar we kunnen 

een dergelijke waarheid kennen in onze 

eigen persoonlijke ervaring, aangezien wij 

allen identiteit van persoonlijkheid en 

eenheid van wil behouden, in weerwil van de 
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voortdurende verandering van zowel onszelf 

als onze omgeving. 

 

(31.5) 1:7.5 De ultieme universum-realiteit 

kan niet worden begrepen door middel van 

wiskunde, logica, of filosofie, maar alleen 

door persoonlijke ervaring in het zich steeds 

meer schikken naar de goddelijke wil van 

een persoonlijke God. Noch de wetenschap, 

noch de filosofie of theologie kan de 

persoonlijkheid van God bewijzen. Alleen de 

persoonlijke ervaring van de geloofszonen 

van de hemelse Vader kan het 

daadwerkelijke geestelijke besef van de 

persoonlijkheid van God tot stand brengen. 

 

 

En dit past volledig in de formulering 

van morontia-mota, zijnde ‘een 

bovenfilosofische gevoeligheid om de 

waarheid te kunnen onderscheiden en 

de eenheid te kennen’. 
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Mota overstijgt de wetenschap, de 

theologie en de filosofie. Mota is 'God 

leven door de Wil van de Vader te leven'. 
 

 

Om hiertoe te kunnen komen zegt het 

Urantiaboek onder andere: 

 

(31.6) 1:7.6 De hogere voorstellingen van 

universum-persoonlijkheid houden in: 

IDENTITEIT, BEWUSTHEID VAN HET ZELF, 

EIGEN WIL EN MOGELIJKHEID TOT ZELF-

OPENBARING. Deze kenmerken houden voorts 

gemeenschap in met andere, gelijkwaardige 

persoonlijkheden, zoals deze bestaat in de 

verbindingen tussen de persoonlijkheden van de 

Paradijs-Godheden. De absolute EENHEID die 

deze verbindingen kenmerkt, is zo volmaakt, 

dat goddelijkheid kenbaar wordt door 

ONDEELBAARHEID, door EENHEID. ‘De Heer 

uw God is één.’ De ondeelbaarheid van 

persoonlijkheid verhindert God niet zijn geest te 

schenken om in het hart van stervelingen te 

wonen. De ondeelbaarheid van de 
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persoonlijkheid van een menselijke vader 

verhindert niet zijn vermenigvuldiging in 

sterfelijke zonen en dochters. 

 

 

Ook hieruit blijkt dat zelfbewustheid, dus 

EIGENLIEFDE een voorwaarde is en dat 

EENHEID het fundament van de schepping is. 

(31.7) 1:7.7 Dit begrip ondeelbaarheid houdt 

samen met het begrip eenheid in, dat de 

Ultimiteit der Godheid zowel tijd als ruimte te 

boven gaat; derhalve kunnen noch tijd noch 

ruimte absoluut of oneindig zijn. De Eerste Bron 

en Centrum is de oneindigheid die alle 

bewustzijn, alle materie en alle geest 

onvoorwaardelijk te boven gaat. 

 

(31.8) 1:7.8 Het feit van de Paradijs-Triniteit 

doet de waarheid van de goddelijke eenheid 

geenszins geweld aan. De drie persoonlijkheden 

van de Paradijs-Godheid zijn als één in al hun 

reacties op universum-realiteiten en in al hun 

betrekkingen tot schepselen. Het bestaan van 

deze drie eeuwige personen doet evenmin 
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afbreuk aan de waarheid van de ondeelbaarheid 

van de Godheid. Ik ben mij er zeer van bewust 

dat ik geen taal tot mijn beschikking heb die 

toereikend is om het sterfelijke denken duidelijk 

te maken hoe wij deze universum-problemen 

beschouwen. Maar verliest de moed niet: niet al 

deze zaken zijn zelfs de hoge persoonlijkheden 

die tot mijn groep Paradijs-wezens behoren 

geheel duidelijk. Houdt steeds in gedachten 

dat deze diepe waarheden aangaande de 

Godheid u steeds helderder zullen worden, 

naarmate uw denken steeds meer 

vergeestelijkt raakt in de achtereenvolgende 

tijdvakken van uw lange opklimming als 

sterveling naar het Paradijs. 

 

 

Passend binnen de ‘eenheid van alles wat is’, 

passend binnen onze voortgang op onze weg' in 

het voorbijgaan der mensen’ (dienstbaar zijn) 

en passend binnen het streven van het leven van 

'de Wil van de Vader’, hebben we gezien dat er 

conflict is tussen de focus en de richting van 

persoonlijkheid en ego. De persoonlijkheid is 



62 
 

gericht op Geest en het ego heeft helemaal niets 

met Geest. 

Dit leidt tot een continue aanwezigheid van 

conflicten en onzekerheden. 

Ook daar zegt het Urantiaboek iets moois 

over. 

OM DIE CONFLICTEN EN ONZEKERHEDEN TE 

KUNNEN OVERWINNEN, ZULLEN WE ONS EEN 

AANTAL EIGENSCHAPPEN EIGEN MOETEN 

MAKEN. BOVENDIEN WORDT HIER 

DUIDELIJK GEMAAKT DAT WE ZONDER DEZE 

CONFLICTEN EN ONZEKERHEDEN NOOIT DE 

WEG NAAR BOVEN KUNNEN VEROVEREN. DE 

‘EIGEN VRIJE WIL’ MOET ZICH TONEN IN 

RELATIE TOT DEZE ONZEKERHEDEN. 

 

Zonder deze eigenschappen zullen we het 

einddoel niet halen en dus zullen deze 

eigenschappen veroverd en versterkt 

moeten worden. 

 

(51.4) 3:5.5 De onzekerheden in het leven en de 

wisselvalligheden van het bestaan zijn in geen 

enkel opzicht in tegenspraak met het idee van 
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de universele soevereiniteit van God. Het leven 

van alle evolutionaire schepselen is omringd 

door zekere ONVERMIJDELIJKHEDEN.  

Wil het volgende overwegen: 

 

(51.5) 3:5.6 1. Is MOED — 

karaktersterkte – wenselijk? Dan moet de 

mens worden grootgebracht in een 

omgeving die hem noodzaakt te worstelen 

met ontberingen en te reageren op 

teleurstellingen. 

 

(51.6) 3:5.7 2. Is ALTRUÏSME – het 

dienen van de medemens – wenselijk? 

Dan moet de levenservaring van dien aard 

zijn, dat men ook het hoofd moet bieden 

aan omstandigheden van sociale 

ongelijkheid. 

 

(51.7) 3:5.8 3. Is HOOP – de grootsheid 

van vertrouwen – wenselijk? Dan moet 

het menselijk bestaan voortdurend worden 
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geconfronteerd met risico’s en steeds 

weerkerende onzekerheden. 

 

(51.8) 3:5.9 4. Is GELOOF — de hoogste 

bewering waartoe het menselijke 

denken kan komen – wenselijk? Dan moet 

het menselijke bewustzijn in de moeilijke 

omstandigheid zijn dat het altijd minder 

weet, dan het kan geloven. 

(51.9) 3:5.10 5. Is WAARHEIDSLIEFDE 

EN DE BEREIDHEID OM TE GAAN 

WAARHEEN DEZE OOK LEIDT, 

wenselijk? Dan moet de mens opgroeien in 

een wereld waar dwaling voorhanden is en 

leugens altijd mogelijk zijn. 

 

(51.10) 3:5.11 6. Is IDEALISME – het 

dagende begrip van het goddelijke – 

wenselijk? Dan moet de mens worstelen in 

een omgeving van betrekkelijke goedheid 
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en schoonheid, die het onweerstaanbare 

streven naar het betere stimuleert. 

 

(51.11) 3:5.12 7. Is GETROUWHEID – de 

hoogste plichtbetrachting – wenselijk? 

Dan moet de mens volharden te midden 

van de mogelijkheden tot ontrouw en 

afvalligheid. De heldhaftigheid van 

plichtsbetrachting bestaat in het impliciete 

gevaar van nalatigheid. 

 

(51.12) 3:5.13 8. Is 

ONBAATZUCHTIGHEID – de 

geestelijke instelling van 

onzelfzuchtigheid – wenselijk? Dan moet 

de sterfelijke mens leven in de confrontatie 

met een onontkoombaar zelf dat 

onophoudelijk roept om erkenning en eer. 

De mens zou niet dynamisch voor het 

goddelijke leven kunnen kiezen, als er geen 

ego-leven te verzaken viel. De mens zou 
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zich nimmer de reddende rechtvaardigheid 

eigen kunnen maken, als er als contrast 

geen potentieel kwaad was om het goede te 

verheffen en duidelijker te doen uitkomen. 

 

(51.13) 3:5.14 9. Is GENOEGEN – de 

voldoening van geluk – wenselijk? Dan 

moet de mens leven in een wereld waar het 

alternatief van pijn en de 

waarschijnlijkheid van lijden immer 

aanwezige experiëntiële mogelijkheden 

zijn. 

 

Er is geen groei zonder weerstand. 

De weerstand biedt ons 

ervaringen, door die ervaringen 

kunnen we leren en door het leren 

zullen we groeien. De weerstand 

wordt mede gecreëerd door de 

testen van onze engelen. Om de 
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weg met succes te kunnen gaan, 

hebben we kwaliteiten nodig als 

moed, altruïsme, hoop, 

waarheidsliefde, idealisme, 

getrouwheid, onbaatzuchtigheid 

en het vermogen tot genoegen. 

Met deze kwaliteiten kan onze 

persoonlijkheid met vallen en 

opstaan de weg vervolgen op zoek 

naar ‘Geest’ en de misleiding van 

het ego steeds beter doorzien en 

weerstaan.  

Ons bewustzijn, waarin onze eigen 

Godsvonk woont en die als 

scheidsrechter moet fungeren 

tussen onze persoonlijkheid en ons 

ego, is gebaat bij groei waardoor 

het bewustzijn het ego steeds 
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beter doorziet en daardoor steeds 

adequater kan reageren bij het 

maken van onze keuzes, hierin 

bijgestaan door onze inwonende 

God en onze eigen serafijnen.  

Zo zal ons groeiend bewustzijn 

deze kwaliteiten steeds beter 

beheersen in haar groei naar een 

steeds dieper besef van eenheid 

waardoor het steeds 

vanzelfsprekender wordt om de 

Wil van de Vader te kunnen zijn en 

te kunnen leven. 

 

Om al deze kwaliteiten te kunnen 

veroveren en tot je bezit te kunnen 

maken, zul je in jezelf moeten 

geloven. Je zult eigenliefde moeten 
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hebben. Dit gaat niet lukken als je 

niet in jezelf gelooft, als je onzeker 

bent, als je twijfelt aan jezelf, als je 

niet van jezelf kunt houden en als 

je jezelf niet vertrouwt. 

JE ZULT JEZELF ALS 

PERSOONLIJKHEIDS-IDENTITEIT 

MOETEN AANVAARDEN, ALS ‘EEN 

UNIEK GESCHENK VAN GOD'. EEN 

PERSOONLIJKHEIDS-IDENTITEIT 

DIE, NET ALS IEDER ANDER, NODIG 

EN ONMISBAAR IS IN DE 

SCHEPPING. 

 

 

EENHEID IS DE WEG EN 

VOORLOPIG IS ‘FUSIE MET GOD’ 

HET DOEL, EINDIGEND IN ONZE 
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AANKOMST OP HET PARADIJS. 

DIE WEG GAAT NIET VANZELF 

MAAR DE STRIJD DIE WIJ ALS 

‘OPKLIMMINGSWEZENS’ MOETEN 

LEVEREN, LEIDT TOT DE 

PRACHTIGE MOMENTEN VAN 

OVERWINNING. ALLES WAT WIJ 

WINNEN WORDT ONS EEUWIGE 

BEZIT. ZOLANG WE BEREID EN 

BESCHIKBAAR ZIJN, IS ER EEN 

NOOIT STOPPENDE HULP. 

EENHEID IS DE WEG EN 

DAAROVER ZEGT HET 

URANTIABOEK HET VOLGENDE: 

 
EENHEID 

(52.1) 3:5.15 In het gehele universum 

wordt iedere eenheid als een deel van het 
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geheel beschouwd. De overleving van het 

deel is afhankelijk van zijn 

samenwerking met het plan en de 

bedoeling van het geheel, zijn oprechte 

verlangen en volkomen bereidheid om 

de goddelijke wil van de Vader te doen. 

De enige evolutionaire wereld zonder 

dwaling (de mogelijkheid van 

onverstandige oordeelsvorming) zou een 

wereld zonder vrije intelligentie zijn. Het 

Havona-universum telt een miljard 

volmaakte werelden met hun volmaakte 

bewoners, maar de evolutionaire mens 

moet feilbaar zijn, wil hij vrij zijn. De vrije, 

maar nog onervaren intelligentie kan 

aanvankelijk met geen mogelijkheid over 

de gehele linie wijs zijn. De mogelijkheid 

van verkeerde oordeelsvorming (het 

kwaad) wordt pas tot zonde, wanneer de 

mens willens en wetens een opzettelijk 

immoreel oordeel onderschrijft en 

aanvaardt. 
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(52.2) 3:5.16 De volle appreciatie van 

waarheid, schoonheid en goedheid is 

inherent aan de volmaaktheid van het 

goddelijke universum. De bewoners van de 

Havona-werelden hebben het potentiële 

kwaad dat verbonden is aan de relatieve 

waarde-niveaus niet nodig als prikkel tot 

het maken van keuzen: deze volmaakte 

wezens zijn in staat het goede te 

onderkennen en te kiezen, ook zonder 

contrasterende morele situaties die tot 

bezinning nopen. Maar al deze volmaakte 

wezens zijn zoals ze zijn, qua morele 

natuur en geestelijke status, louter door het 

feit dat zij bestaan. Zij hebben slechts 

experiëntieel vooruitgang verworven 

binnen hun inherente status. De sterfelijke 

mens verdient zelfs zijn status als 

kandidaat voor de weg omhoog door zijn 

eigen geloof en hoop. Al het goddelijke 

dat het menselijke denken begrijpt en 

de menselijke ziel verwerft, is door 
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ervaring bereikt; het is een realiteit van 

de persoonlijke ervaring en is daarom 

een uniek bezit, in tegenstelling tot de 

inherente goedheid en 

rechtschapenheid van de onfeilbare 

persoonlijkheden van Havona. 

 

 

Dit geeft mij de kracht om MET NOG MEER 

OVERGAVE, ONAFGEBROKEN TE 

WERKEN aan mijn SCHEIDSRECHTER, 

mijn BEWUSTZIJN, in de interactie tussen 

mijn persoonlijkheid en mijn ego en het 

daartussen aanwezige spanningsveld, om 

stappen te kunnen maken en om één te 

worden met de Wil van de Vader. 

Eén worden met de Wil van de Vader 

betekent mijn weg leven in ‘het 

voorbijgaan der mensen’. Dit betekent 

dienstbaar zijn ten behoeve van andere 

persoonlijkheids-identiteiten. Hier zal 

mijn ego het niet altijd mee eens zijn.  
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Verplaats je ‘achter de ogen van iedere 

andere persoonlijkheids-identiteit en 

zie de uniciteit van die andere mens en 

leer te kijken en te begrijpen waarom 

die mens handelt zoals hij/zij handelt'. 

Ook die persoonlijkheid is een uniek 

geschenk van God zelf en dus is het 

goed. Het enige wat die persoon 

dwarsboomt, net als bij mijzelf, is de 

werking van het ego, die niet verder kan 

komen dan een aardse gerichtheid. Het 

ego kan doorzien worden door ons 

bewustzijn en hoe hoger ons bewustzijn 

wordt, hoe meer wij ons ego kunnen 

doorzien en misleiden. 

 
WERK DUS AAN JE BEWUSTZIJN. 

MIJN EIGEN WORSTELING IS 

VASTGELEGD IN DE TOT NU TOE 

TIEN BOEKEN DIE IK HEB MOGEN 

VOLSCHRIJVEN EN SCHILDEREN. 
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Train jezelf dagelijks in de kwaliteiten als 

moed, altruïsme, hoop, waarheidsliefde, 

idealisme, getrouwheid, 

onbaatzuchtigheid en genoegen en in de 

groei die dan ontstaat, zullen wij steeds 

dichter komen tot de Vader en zijn Wil 

gaan zien, voelen, begrijpen en kunnen 

gaan leven. 

Dit is een weg waarvoor onze 

wetenschap, onze religie en onze filosofie 

NIET DE WEGWIJZER is. Voor deze drie 

benaderingswijzen regeert het hoofd, het 

denken. 

Het hoofd zal plaats moeten maken voor 

het hart, ‘HET HART DAT VOELT'. 

 

MOTA IS DE WEG VAN HET HART. HET 

IS EEN BOVENFILOSOFISCHE 

‘GEVOELIGHEID’. ALLEEN HET HART 

KAN ONS BRENGEN TOT HET PUNT 

OM DE WAARHEID TE KUNNEN GAAN 
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ONDERSCHEIDEN EN OM DE EENHEID 

TE KUNNEN GAAN KENNEN. GEEN 

WETENSCHAP, RELIGIE OF FILOSOFIE 

KAN ONS BRENGEN TOT DIT BESEF 

VAN EENHEID EN TOT HET LEVEN 

VAN ’DE WIL VAN DE VADER'. 

 
Dit kan dus uitsluitend tot stand komen 

door de OPRECHTHEID, PERSISTENTIE en 

de ONWRIKBAARHEID van de 

‘Godzoekende beslissingen van de mens 

(van een persoonlijkheid)'.  

 
PERSISTENTIE, OPRECHTBAARHEID 

EN ONWRIKBAARHEID WORDEN 

GEDRAGEN DOOR MOED, ALTRUÏSME, 

HOOP, WAARHEIDSLIEFDE, 

IDEALISME, GETROUWHEID, 

ONBAATZUCHTIGHEID EN HET 

VERMOGEN TOT GENOEGEN EN 
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WORDEN GEVOED EN GEDRAGEN 

DOOR HET HART, EN WORDEN NOOIT 

AFLATEND ONDERSTEUND DOOR DE 

HULP VAN ONZE EIGEN GOD EN 

ENGELEN. 
 

Zo zullen wij onze weg gaan, iedere 

millimeter van het onmetelijk universum 

veroverend en dit makend tot ons 

eeuwige bezit in een steeds diepere 

eenwording met God en dus een steeds 

diepere eenwording met alles wat IS. 

 
Dit vereist KRACHT, 

ZELFKRACHT, ZELFLIEFDE, 

ZELFVERTROUWEN, GELOOF IN 

JEZELF, AANVAARDING EN 

OMARMING VAN HET 

GODSGESCHENK VAN MIJN EIGEN, 
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UNIEK VERKREGEN 

PERSOONLIJKHEIDS-IDENTITEIT. 

 

AANVAARD JEZELF, OMARM 

JEZELF, HOUD VAN JEZELF, 

VERTROUW JEZELF, DUS: 

 

’GEEF JEZELF TERUG AAN JEZELF 

EN HELP IEDER ANDER DOOR DE 

ANDER OOK IN STAAT TE 

STELLEN, ZICHZELF TERUG TE 

KUNNEN GEVEN AAN ZICHZELF’. 
 

 

DE MOED ZIT IN HET HART 

MAAR OOK DE ANGST KAN 

ZICH DAAR BEVINDEN. 
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ZUIVER JE EIGEN HART EN 

HELP ANDEREN OOK HUN 

HART TE KUNNEN ZUIVEREN. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstukje kort samengevat 

geeft het volgende: 
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Er zijn twee krachten waar wij mee te maken 

hebben. De eerste is de ego-identiteit en de 

tweede is de persoonlijkheids-identiteit. 

Het ego is gericht op het materiële en de 

persoonlijkheid is gericht op Geest. Dit geeft 

conflict-situaties en leidt tot chaos. 

Ons BEWUSTZIJN is de SCHEIDSRECHTER 

tussen deze twee krachten, dus hoe hoger het 

bewustzijn, hoe effectiever en efficiënter de 

werking van de scheidsrechter zal zijn. Het 

kosmisch doel is dat de persoonlijkheids-

identiteit de ego-identiteit gaat overstijgen, dus 

is het van levensbelang dat onze scheidsrechter 

aan krachten wint en dat ons bewustzijn dus 

groeit, waardoor de aansturing van het 

bewustzijn de persoonlijkheids-identiteit in 

staat stelt om zich steeds meer op Geest te 

kunnen gaan focussen en richten. 

Om dit te kunnen, zullen wij een steeds hogere 

vorm van persistentie, oprechtheid en 

onwrikbaarheid moeten bereiken en om dat te 

kunnen realiseren moeten wij ons de 

eigenschappen van moed, altruïsme, hoop, 

waarheidsliefde, idealisme, getrouwheid, 
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onbaatzuchtigheid en het vermogen tot 

genoegen, kunnen eigenmaken. Al deze 

eigenschappen zijn nodig om de noodzakelijke 

weerstanden te kunnen overwinnen. Wij hebben 

hierbij de nooit aflatende en onvoorwaardelijke 

hulp van onze eigen God en engelen. 

 

Het feit dat ons bewustzijn de scheidsrechter is 

tussen de persoonlijkheid en het ego, betekent 

overigens ook dat mensen met een groot ego 

(nog) onbewust zijn en blijkbaar iedere 

correctie van een ervaren scheidsrechter 

missen. 

 

Het bewustzijn is de spil van het 

bestaan. Het bewustzijn herbergt 

niet alleen onze Godsvonk maar 

als het bewustzijn tot een 

bepaalde ‘grootte’ is gegroeid, is 

het in staat om zowel de ego-

identiteit als de persoonlijkheids-
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identiteit zodanig te ‘managen en 

te sturen’ dat de 

persoonlijkheids-identiteit zich 

volledig op Geest kan gaan 

richten en de weg naar boven en 

naar mota, werkelijk kan gaan 

starten. 

 
De weg is uiteindelijk de weg van het 

hart en dit is de enige weg, op weg 

naar een mogelijkheid, om de Wil 

van de Vader te kunnen gaan leven. 

 

En zo wordt het plaatje steeds breder, 

steeds completer en dus steeds 

begrijpelijker.  

 

Wat een schoonheid! 

Wat een vreugde! 
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Het krijgen van een steeds completer beeld is 

belangrijk. Als we onze beelden delen, zal het 

ons voeden en helpen op onze verdere reis. 

 

(30.5) 1:6.6 Hoe vollediger een mens zichzelf 

begrijpt en de persoonlijkheidswaarden van 

zijn medemensen apprecieert, des te meer 

zal hij ernaar smachten de Oorspronkelijke 

Persoonlijkheid te leren kennen en des te 

ernstiger zal deze Godkennende mens 

ernaar streven zoals de Oorspronkelijke 

Persoonlijkheid te worden. Ge kunt 

redetwisten over meningen omtrent God, 

maar ervaring met hem en in hem staat 

boven en buiten alle menselijk 

meningsverschil en louter intellectuele 

logica. De Godkennende mens beschrijft zijn 

geestelijke ervaringen niet om ongelovigen 

te overtuigen, maar ter stichting en 

wederzijdse voldoening van gelovigen. 

 

Meer weten, meer zien, meer voelen en 

meer ervaren maakt nieuwsgierig en 
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verhoogt de 'gedrevenheid naar meer’ en 

stuwt ons verder op de weg naar boven, 

op weg naar God. 
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De driehoek: 

Bewustzijn  

Persoonlijkheids-

identiteit  Ego-

identiteit (angst) en de 

doodlopende weg 
 
 
8 maart 2021 

 

 
In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat de 

mens bestaat uit een Persoonlijkheids-identiteit, 

gericht op Geest (God) en een Ego-identiteit, gericht 

op materialiteit, op het spanningsveld van het ‘aardse 

leven'. 

De Persoonlijkheids-identiteit heeft 

overlevingswaarde en dat geldt niet 

voor de ego-identiteit. 
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De persoonlijkheids-identiteit is een deel van de ziel 

die kan overleven op de morontia-werelden 

(morontia-ziel) en vervolgens het Geest-stadium kan 

bereiken en door kan groeien naar Havona en het 

paradijs. Het ego is dus op de morontia-werelden niet 

meer nodig. 

Het ego voorziet in een overlevingswaarde in het 

aardse leven en helpt ons om te overleven. Als de 

gerichtheid van de persoonlijkheids-identiteit steeds 

meer wordt gefocust op Geest, wordt de noodzaak van 

het ego steeds minder. Dit gaat niet vanzelf en zal 

gestuurd en geleid moeten worden. Dit gebeurt door 

ons BEWUSTZIJN. Hoe hoger en sterker het 

bewustzijn wordt, hoe meer het bewustzijn gericht is 

op Geest, dus op eenheid, hoe meer het bewustzijn in 

staat is om de werking van het ego steeds meer en 

meer te verminderen. 

Hoe meer ego-gedrevenheid je ziet bij mensen, hoe 

lager het bewustzijn, zodat onze scheidsrechter 

(bewustzijn) nog niet in staat is om de juiste waarde 

en verhouding tussen persoonlijkheids-identiteit en 

ego-identiteit in te schatten en aan te sturen. 

Hoe lager het bewustzijn, dus hoe sterker de werking 

van het ego, hoe meer die mens nog gericht is op 

DUALITEIT en wordt geleid en gestuurd door ANGST 

om te kunnen overleven op aarde. Dan heeft het ego 

nog vrij spel. 
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EEN LAAG BEWUSTZIJN BETEKENT DUS PER 

DEFINITIE EEN HANDELEN IN DUALITEIT EN 

EEN HOOG BEWUSTZIJN BETEKENT GERICHT 

ZIJN OP GEEST, DUS OP EENHEID.  

EEN MENS MET DIT HOGERE BEWUSTZIJN IS 

DE INVLOED EN DE WERKING VAN DEZE 

PLANEET ‘OVERSTEGEN’ EN ZAL ZICH DUS OOK 

NIET MEER RICHTEN OP DEZE PLANEET, 

INCLUSIEF HET DAARBIJ HORENDE AARDSE 

GEDUW, GETREK, GENEUZEL EN 

GEHARREWAR.  

DIE MENS, DAT BEWUSTZIJN, ZAL DE INVLOED 

VAN DE AARDE LOSLATEN EN ZICH GAAN 

RICHTEN OP DE VOLGENDE DIMENSIE, OP 

MORONTIA-MOTA, OP HET KONINKRIJK VAN 

GOD, DAT NIET VAN DEZE WERELD IS. 

ALLEEN DE MENS DIE DAT BEWUSTZIJN HEEFT 

VERKREGEN, KAN NA DE AARDSE DOOD 

ONMIDDELLIJK DOORREIZEN NAAR DE EERSTE 

WONINGWERELD EN HEEFT HIER OP AARDE 

DUS MINIMAAL DE DERDE CIRKEL VAN 

BEWUSTZIJN (GELIJK AAN HET VIERDE PAD) 

BEREIKT. 
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HOE DRUKKER DE MENSEN ZICH MAKEN 

OVER ALLES WAT ER OP DEZE WERELD 

GEBEURT, HOE LAGER HET BEWUSTZIJN 

EN HOE VASTER ZE NOG ZIJN 

VERANKERD IN HET AARDSE LEVEN EN 

HOE MEER ZE DUS NOG ONDER INVLOED 

EN WERKING STAAN VAN HUN EGO. 

 

HET MOTTO VAN DIE MENSEN IS ALTIJD: 

‘IK VIND’. ZE VINDEN NAMELIJK ALTIJD 

VAN ALLES. 

 

GROEI BETEKENT GROEI NAAR DE 

GERICHTHEID OP GEEST. HOE MEER 

GERICHTHEID OP GEEST (GOD) HOE 

STILLER IK WORD EN HOE MEER IK MIJ 

ZAL RICHTEN OP: 

 

‘NIET MIJN WIL MAAR UW WIL 

GESCHIEDE’. 
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Voor de duidelijkheid zal ik nog even de 

tekening laten zien die de  zeven cirkels en de 

vijf paden gezamenlijk weergeven. 
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De eerste drie paden (de eerste, tweede en 

derde) en de eerste vier cirkels (de zevende, 

zesde, vijfde en vierde) staan dus nog onder 

invloed van het ego, hangen nog aan dualiteit en 

bij die mens is het bewustzijn nog niet hoog en 

sterk genoeg om de persoonlijkheids-identiteit 

(die onveranderlijk is) de kans te geven om qua 

gerichtheid boven de ego-identiteit uit te 

komen. De gerichtheid wordt nog bepaald door 

materialiteit in plaats van geest en mota. 

 

Het Urantiaboek zegt er nogmaals dit over: 

 

(1229.7) 112:2.20 Het materiële zelf, de ego-

entiteit van de menselijke identiteit, is 

gedurende het fysieke leven afhankelijk van 

het voortdurend functioneren van het 

materiële levensvoertuig, van het 

voortdurend in stand blijven van de 

onevenwichtige balans tussen energieën en 

verstand waaraan, op Urantia, de naam leven 

is gegeven. Doch een zelf dat 

overlevingswaarde bezit, een zelf dat de 

ervaring van de dood kan transcenderen, wordt 
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alleen ontwikkeld door het tot stand brengen 

van een potentiële overgang van de zetel van de 

identiteit van de evoluerende persoonlijkheid 

van het vergankelijke levensvoertuig – het 

materiële lichaam – naar de meer bestendige, 

onsterfelijke natuur van de morontia-ziel en 

verder, naar die niveaus waarop de ziel wordt 

doordrenkt van geest-realiteit en uiteindelijk de 

status van geest-realiteit bereikt. Deze 

daadwerkelijke overgang van het gebonden zijn 

aan de materie naar de identificatie met 

morontia, wordt bewerkstelligd door de 

oprechtheid, persistentie en onwrikbaarheid 

van de Godzoekende beslissingen van het 

schepsel. 

 

(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat 

de tegenwoordigheid-activiteit impliceert van 

levend dienstbetoon naast gevarieerde 

energiesystemen; dit geldt op alle niveaus van 

intelligentie. Bij persoonlijkheden bemiddelt 

bewustzijn immer tussen geest en materie; 

derhalve wordt het universum verlicht door drie 
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soorten licht: materieel licht, verstandelijk 

inzicht, en het lichten van geest. 

 
Indien het bewustzijn zodanig is 

gestegen dat ze de derde cirkel of het 

vierde pad heeft bereikt, is zij in staat 

om de ego-identiteit onder controle te 

krijgen en kan de persoonlijkheids-

identiteit zich volledig gaan ontplooien 

en zal de persoonlijkheids-identiteit 

zich gaan richten op 'HET DIENEN VAN 

GOD’. 

Als het bewustzijn dit niveau nog niet 

heeft bereikt, zal de ego-identiteit nog 

de ruimte vinden, benutten en pakken 

om zich te richten op 'HET DIENEN VAN 

DE KEIZER’. 

 

Je kunt maar één meester tegelijk 

dienen. Of de ego-identiteit overheerst 

bij een bewustzijnsniveau lager dan het 
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vierde pad of de derde cirkel, of de 

persoonlijkheids-identiteit overheerst, 

indien het bewustzijn in niveau 

daarboven is uitgestegen. 

De kracht of zwakte van het bewustzijn 

bepaalt uiteindelijk volledig wie 

gediend zal worden, ‘de keizer of God'. 

 
Hierin is geen compromis mogelijk. Jezus zei: 

“Wie niet vóór mij is, is tegen mij”. Je kunt maar 

één meester dienen. 

 
Uitgaande van wat het Urantiaboek ons 

leert (en voor mijzelf is dit de norm), 

betekent dit nog iets anders, wat op zich 

eigenlijk SCHOKKEND is om vast te 

stellen. 

Angst is gekoppeld aan de ego-identiteit. 

De ego-identiteit gaat aan kracht 

verliezen als het bewustzijn het niveau 
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heeft bereikt van de derde cirkel (vierde 

pad).  

Dan gaat de werking van de 

persoonlijkheids-identiteit zodanig op 

de voorgrond treden, doordat het 

bewustzijn in staat is en de kracht heeft 

om het ego te beteugelen. Dan krijgt de 

persoonlijkheids-identiteit volledig de 

kans om zich op Geest (God) te kunnen 

gaan richten. 

De werking of de beteugeling van het 

ego heeft dus alles te maken met de 

ervaring, onderkenning en gerichtheid 

op Geest (God). De beteugeling van het 

ego betekent tevens een beteugeling of 

overwinning van de ANGST, want angst 

is altijd gekoppeld aan ego.  

Dit is dus het bewijs dat alle angst in de 

wereld gekoppeld is aan het AFWIJZEN 

VAN GOD, AAN HET AFWIJZEN VAN HET 

BESEF VAN EENHEID. Het is de ego-

gerichtheid op materialiteit in plaats 
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van de persoonlijkheids-gerichtheid op 

Geest of God. 

Dit betekent tevens dat de psychologie 

een volkomen dood en effectloos 

werktuig is, zolang het werkzaam is en 

gehanteerd wordt zonder ‘de kracht van 

de werking van de gerichtheid op God te 

erkennen', om deze werking dus te 

ontkennen en buiten werking te laten. 

Alleen het besef van eenheid, van het 

één zijn met de eigen Godsvonk, het 

onderkennen van het verantwoordelijk 

zijn van alles in de schepping, dus het 

werken aan een hoger bewustzijn, leidt 

tot een overvleugeling, beheersing en 

afbreken van het ego en dus van de 

angst.  

Een hoger bewustzijn kan alleen 

verkregen worden door meer kennis, 

meer eigenliefde, meer naastenliefde en 

meer besef van liefde voor God. 
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Psychologie en wetenschap in het 

algemeen, zonder een dieper besef, 

acceptatie en omarming van 

spiritualiteit, van gerichtheid op Geest, 

bewandelen een onvoorwaardelijke 

DOODLOPENDE WEG. 

Dit betekent dat alle therapietjes die 

te pas en te onpas verzonnen 

worden door coaches, begeleiders 

en therapeuten zinloos zijn, zolang 

ze niet ‘bewustzijnsverhogend en 

dus gericht op Geest’ zijn. 

Zolang als het ego onaangeroerd 

blijft en de kans krijgt om zich te 

blijven manifesteren, is er angst 

want dat is de enige gedrevenheid 

van de ego-identiteit. 

 

Dat betekent dat indien de 

therapeut, coach of begeleider zelf 
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niet een hoger bewustzijn heeft en 

de derde cirkel of het vierde pad nog 

niet heeft bereikt, deze niet in staat 

is om een mens wezenlijk te helpen. 

De derde cirkel of het vierde pad is 

nog maar het begin-niveau, dus het 

is de vraag in hoeverre een mens op 

dit niveau al in staat is om anderen 

te begeleiden. Hij of zij zal de handen 

nog vol hebben aan de eigen start op 

dit meer geestelijk gerichte pad en 

zelf pas beginnen om zich te 

bevrijden van de angst. 

 
Zonder kennis en vooral zonder 

EIGENLIEFDE, is er geen 

naastenliefde en geen liefde voor en 

gerichtheid op Geest. Zonder al deze 

zaken is er geen groei in bewustzijn. 
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Zonder groei in bewustzijn, is 

overvleugeling van de 

persoonlijkheids-identiteit over de 

ego-identiteit niet mogelijk en zal de 

ego-identiteit de scepter (blijven) 

zwaaien. Zolang het ego regeert en 

de scepter zwaait, is er angst, chaos 

en dualiteit en zal ‘de keizer worden 

gediend'. 

 

WIE IS IN STAAT OM HIERBIJ EEN 

ANDER TE HELPEN, DIE NOG NIET 

IN STAAT IS OM ZICHZELF TE 

HELPEN, OMDAT OOK DE HELPER 

NOG NIET DAT 

BEWUSTZIJNSNIVEAU HEEFT? 
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Dit betekent een schokkende 

constatering, namelijk dat op deze 

wereld, gerelateerd aan het huidige 

collectieve bewustzijn, ook of juist 

voor wat betreft de 

‘menswetenschappen’, de ' lamme 

wordt geleid door de blinde’! 

 

 
De relatie bewustzijn, persoonlijkheids-identiteit 

en ego-identiteit is grafisch hieronder 

weergegeven. 
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De driehoek draagt het bewustzijn, de 

persoonlijkheids- en de ego-identiteit. 

De persoonlijkheid is onveranderlijk, een 

geschenk van God, uniek en gericht op God.  

Het ego is gericht op het aardse leven 

(materialiteit) en heeft niets met God. 

Het bewustzijn is de scheidsrechter tussen de 

persoonlijkheid en het ego, die tegengestelde 

belangen hebben. 

Een laag bewustzijn vertegenwoordigt een (nog) 

onbekwame scheidsrechter. Hoe hoger het 

bewustzijn, hoe efficiënter en effectiever de 

scheidsrechter wordt. 

 
Ons welzijn en onze kans op groei 

 hangt af van het niveau van ons bewustzijn. 

Het bewustzijn is de spil van ons bestaan. 

 

HET NIVEAU VAN ONS BEWUSTZIJN 

BEPAALT HET NIVEAU VAN ONS 

GELUK. 
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Er is geen weg zonder God,  

Maar, er is ook geen 

Uitweg zonder God. 

God is de uitweg uit de DUALITEIT 

de CHAOS en de 

ANGST. 

God is de weg naar VREDE, LIEFDE 

en OVERVLOED. 

 
 
De mens met het huidige collectieve 

bewustzijnsniveau is gericht op de ego-

identiteit en dus op het materiële, het 

aardse.  

In de huidige covid-19 pandemie valt er, 

door de genomen maatregelen van de 

regering, veel weg. De materiële invulling 

van het leven is een stuk beperkter. 

Dan blijft er blijkbaar niet veel meer over. Er 

is geen ‘op geest gerichte invulling van het 
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leven en het bestaan’, dus er ontstaat een gat, 

een leegte, waarin de angst toeneemt, de 

depressiviteit toeneemt en heel veel mensen 

blijkbaar suïcidaal worden. 

 
Hoe belangrijk is het dat we ons dit 

gaan realiseren en dat ieder mens 

gaat werken aan de verandering en 

de groei van zijn of haar eigen 

bewustzijn en dus gaat beginnen om 

God te zoeken en te omarmen. 

Geen politiek bestel, geen politieke 

partij, geen economisch bestel is in 

staat om de chaos te keren en om 

vrede, rust, harmonie, gelijkheid, 

liefde en overvloed te brengen. 

Alle politici die nog roepen 'IK VIND’, 

worden nog volkomen geleid door 

hun ego-identiteit, hebben nog een 

laag bewustzijn en zijn, gedreven 
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door angst, alleen maar uit op het 

verkrijgen van macht.  

Een laag bewustzijn betekent een nog 

onbekwame scheidsrechter tussen 

persoonlijkheids – en ego-identiteit. 

Zij die God hebben gevonden, die 

voorbij de derde cirkel en het vierde 

pad zijn, zullen niet meer 'KAKELEN 

OVER HUN EIGEN WIL EN WAT ZE 

ALLEMAAL WEL OF NIET VINDEN'.  

Deze mensen willen alleen maar 

steeds meer leven en handelen 

volgens het principe van 'NIET MIJN 

WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE’.  

Deze mensen zullen ook niet meer de 

politiek zoeken om veranderingen te 

genereren, omdat daar alleen maar 

energie wordt verplaatst en 

werkelijke transformaties daar nooit 

zullen plaatsvinden. Het is daar 
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uitsluitend DUALITEIT wat de klok 

slaat. 

 
Beide situaties: 

 Laag bewustzijn, groot ego en 

 Hoog bewustzijn, klein ego, 

Hieronder grafisch weergegeven: 
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Een klein of laag bewustzijn betekent een 

onbekwame scheidsrechter die de ego-identiteit 

nog niet kan aansturen. De persoonlijkheids-

identiteit, die onveranderlijk is en blijft, kan 

zich pas ontplooien als er ruimte komt doordat 

het ego wordt getemperd. Zolang het ego zijn 

kans ziet, zal hij zijn kans pakken en zal hij 

overheersen. 
 

 

 

 

In de volgende afbeelding is het bewustzijn 

uitgegroeid tot een hoog niveau van de derde, 

tweede of eerste cirkel en het bewustzijn zal de 

werking van het ego dan alleen nog maar 

sporadisch toelaten. De persoonlijkheid kan dan 

reiken naar Geest (God). 
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De vraag is in hoeverre de disharmonie die 

bestaat door het feit dat de ego-identiteit 

onbeteugeld kan acteren, doordat er nog een 

onvolwassen bewustzijn (lager niveau dan de 

derde cirkel) aanwezig is, leidt tot heel veel 

problemen van het ZELF. Denk hierbij aan 

angsten, lichamelijke kwalen, en slechte 

contacten met andere mensen. 

Dit betekent dat alle problemen pas oplosbaar 

zijn als er aansluiting wordt gezocht en wordt 

gevonden met Geest (God). 

God is harmonie en dus is God nodig om ‘in 

harmonie te komen’, op ieder vlak. Een hoger 

bewustzijn (vanaf de derde cirkel) leeft in een 

steeds meer toenemende vorm van harmonie.  

 

Harmonie betekent evenwicht vinden in 

de interactie met elkaar, door evenwicht 

te vinden in de interactie met God. 
 

De beïnvloeding onderling is enorm. Individueel 

beïnvloeden ego en bewustzijn elkaar. Collectief 

beïnvloeden ego’s en bewustzijn elkaar ook. Dit 

leidt tot het volgende beeld: 
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Let op: 

Er zijn hier slechts drie personen 

weergegeven, waarbij de onderlinge 

interactie tussen bewustzijn en ego wordt 

afgebeeld met rode lijnen. 
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Aangezien het bewustzijn de scheidsrechter is 

tussen de persoonlijkheid en het ego, beïnvloeden 

ze elkaar. Als het bewustzijn aan kracht wint en 

groeit, zal het gaan heersen over het ego. 

Collectief gezien beïnvloeden ego’s en bewustzijn 

van mensen elkaar onderling ook. Dit maakt het 

nog gecompliceerder. Ook hier geldt, als het 

bewustzijn van een individu groeit, zal het de 

werking van het eigen ego en de invloed van 

andere ego’s kunnen weerstaan en beïnvloeden. 

 

Zoals je ziet zijn alle persoonlijkheids-

identiteiten (paars) buiten de sfeer van de 

beïnvloeding.  

ZIJ ZIJN ONVERANDERLIJK EN DUS 

ONBEÏNVLOEDBAAR. 

 
HET GAAT OM GROEI VAN BEWUSTZIJN, 

HET GAAT OM ‘JE BESEFFEN DAT ER 

ALLEEN MAAR EENHEID IS'. HET GAAT OM 

EENWORDING MET GOD. 
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Hoe belangrijk is het dat we ons dit gaan 

realiseren en dat ieder mens gaat werken 

aan de verandering en de groei van zijn 

of haar eigen bewustzijn en dus gaat 

beginnen om God te zoeken en te 

omarmen. 

Geen politiek bestel, geen politieke partij, 

geen economisch bestel is in staat om de 

chaos te keren en om vrede, rust, 

harmonie, gelijkheid, liefde en overvloed 

te brengen. 

Alle politici die nog roepen 'IK VIND’, 

worden nog volkomen geleid door hun 

ego-identiteit, hebben nog een laag 

bewustzijn en zijn, gedreven door angst, 

alleen maar uit op het verkrijgen van 

macht.  

 

Een laag bewustzijn betekent een nog 

onbekwame scheidsrechter tussen 

persoonlijkheids – en ego-identiteit. 
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Zij die God hebben gevonden, die voorbij 

de derde cirkel en het vierde pad zijn, 

zullen niet meer 'KAKELEN OVER HUN 

EIGEN WIL EN WAT ZE ALLEMAAL WEL OF 

NIET VINDEN'.  

Deze mensen willen alleen maar steeds 

meer leven en handelen volgens het 

principe van 'NIET MIJN WIL MAAR UW 

WIL GESCHIEDE’.  

Deze mensen zullen ook niet meer de 

politiek zoeken om veranderingen te 

genereren, omdat daar alleen maar 

energie wordt verplaatst en werkelijke 

transformaties daar nooit zullen 

plaatsvinden. Het is daar uitsluitend 

DUALITEIT wat de klok slaat. 
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Er is geen harmonie zonder God en 

geen vreugde, gezondheid en 

overvloed zonder God. 

God is harmonie, vreugde, 

gezondheid en overvloed.  

Zoek God en vind geluk op ieder 

vlak. Word harmonie door te 

reiken naar en één te worden met 

God. 

 

God is de weg. 

Er is zonder God geen weg en 

geen uitweg. 

 

Iedere andere weg is een 

doodlopende weg. 
 



116 
 

Alles of niets, de geit en 

de kool, kunnen, willen 

en durven 
 
 
10 maart 2021 

 

 
Ik had onlangs een discussie met iemand over 

de consequenties die er zijn bij het hebben en 

het gaan leven van het hoogste bewustzijn 

(vierde en vijfde pad). Ik gaf toen aan dat er de 

keus gemaakt moet worden of je 'kiest voor de 

keizer of kiest voor God’ en dat je maar één 

meester tegelijk kunt dienen. 

Die persoon bestreed dat en gaf aan dat het 

nooit zo zwart / wit kan zijn. 

 

Vanaf een zeker niveau van bewustzijn (vierde 

of vijfde pad) is het zwart of wit. De lijn wordt 
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getrokken waar de DUALITEIT begint en 

waar die ophoudt. 

Als je kiest voor de dualiteit, kies je vóór de 

keizer en tegen God. 

Wel of geen dualiteit is de lijn van zwart of wit, 

de aangelegenheid van ‘de wissel' is dus ook 

zwart of wit. 

He, die precies de situatie kenschetsen. 

Je dient of de keizer of God, je kunt maar één 

meester tegelijk dienen. 

Het is 'to be or not to be'. 

Je kunt niet de geit en de kool sparen. 

Het is of het één, of het ander. 

Er komt een moment dat je kleur zal moeten 

bekennen. 

 

Dan speelt er nog iets  

Je kunt kleur bekennen als je het 

bewustzijnsniveau hebt. 

Als je het hebt en  dus kunt, als je er toe in staat 

bent, moet je het ook nog willen, uit vrije wil en 

vrije keus. 
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Als je het kunt en als je het wilt, moet je het ook 

nog durven, want je kunt er door de 

maatschappij op worden afgerekend. 

Als je het begrijpt en dus kunt, als je het 

daarnaast ook nog wilt en durft, kun je het 

hogere bewustzijnsniveau gaan leven. 

Dan pas dien je God en ben je volledig vóór 

Jezus. 

Dan ben je een discipel van Jezus. 

Dan pas beken je kleur. 

Dan pas ben je bevrijd van de dualiteit, het ego 

en de angst. 

 

Wat jouw bewustzijnsniveau is, moet iedereen 

maar voor zichzelf zien te bepalen. Dat past in 

de worsteling van het gaan van ieders eigen, 

geestelijke, ervaringsreis, dat vaak ‘de 

persoonlijke Weg’ wordt genoemd. 

 

 

Het is als zwanger zijn, 
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Als bezwangerd zijn door 

Geest. 

Je bent het of je bent het 

niet. 

 

‘Je kunt het niet een beetje 

zijn!’ 

Je kunt niet en de geit en de 

kool sparen!   
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Kunnen, willen en 

durven leidt maar naar 

één richting: DOEN. Hoe 

dan? 
 
 
10 maart 2021 

 

 
Dit hoofdstukje is even een pas op de plaats om vast te 

kunnen stellen hoe ver we tot nu toe zijn gekomen en 

wat ikzelf moet doen met dingen die in mij leven. 

 

Ik kreeg een beeld door en dat beeld heeft 

voor mij alles te maken met zowel beweging 

als met rust. Ik moest erover nadenken, 

maar ik moest er vooral ook iets mee gaan 

doen.  
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Het heeft te maken met een wissel, 

met het NEMEN VAN EEN WISSEL. Op 

dit moment een wissel voor mij in 

mijn leven. 
 

Ik ben op onderzoek gegaan en ik weet dat 

tijdens het schrijven vanzelf nieuwe, 

uitgebreide informatie in mij zal stromen. 

 
Laten we beginnen met het beschrijven van de huidige 

situatie, van hoever we zijn gekomen en waar nu 

staan. 

Het laatst waar we het over hebben gehad, is het feit 

dat je vanaf het vierde en het vijfde pad van 

bewustzijn, het niveau waarop je de dualiteit doorziet 

en begrijpt en de eenheid gaat omarmen, afstand gaat 

nemen van de dualiteit en dan ook automatisch 

afstand neemt van het geduw, getrek, geleuter en 

geharrewar in deze wereld. Dit hogere bewustzijn 

geeft je de mogelijkheid om vanuit een ‘helicopter-

zicht’, de toestand, gecreëerd door het huidig 

collectieve bewustzijn, te overzien. 

Je begrijpt dat je dan afstand moet nemen van alles dat 

tot stand komt binnen het krachtveld van het 

collectieve bewustzijn. Dit betekent dat je: 'niet 
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meer VAN maar uitsluitend nog IN de wereld 

bent’. 

 

Daarna hebben we gezien, dat groei in ons eigen 

bewustzijn tot stand komt door de invloed van 

onze leraren, onze eigen (persoonlijke) engelen. 

Samenwerking op een steeds bewuster niveau is 

van het grootste belang en bespoedigt onze 

groei of onze kans op groei. 

Het laatste onderwerp dat we hebben gezien, 

ging over de krachtsverhouding tussen de 

persoonlijkheids-identiteit, de ego-identiteit en 

het bewustzijn. 

Aangezien de persoonlijkheids-identiteit 

constant en onveranderlijk is, gaat het om de 

interactie tussen het ego en het bewustzijn. Een 

laag bewustzijn betekent een groot ego en als 

het bewustzijn groeit en aan kracht wint, is het 

bewustzijn steeds meer in staat om het ego te 

beteugelen en onder controle te houden. 

Onzekerheid en angst zijn per definitie een 

product van het ego, dus hoe meer het ego 

buitenspel kan worden gezet, hoe meer de angst 

zal verdwijnen. Een groeiend bewustzijn is altijd 
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gebouwd op een groter besef van eenheid en 

dus op een dichter naderen tot en een dieper 

contact met onze eigen Godsvonk. 

 

Dit betekent dat om tot harmonie te 

komen er maar één weg is en dat is de 

weg 'op weg naar God’. God is harmonie 

en zonder God in onze armen te sluiten, 

zullen wij nooit zelf harmonie, liefde en 

vrede ervaren. 
 
Inmiddels heb ik ervaren dat er helaas nog niet veel 

mensen zijn die het bewustzijnsniveau van het vierde 

of vijfde pad hebben. Ik ben zoekende (geweest) maar 

vind ze niet of nauwelijks. Dat is ook niet zo erg 

verwonderlijk, want het overheersende, collectieve 

bewustzijn is nog op het niveau van het tweede pad. 

 

Ik realiseerde me vandaag iets. Dit beeld werd 

heel sterk in mij gelegd. Dit beeld heeft alles te 

maken met zowel rust als met beweging en is 

gebaseerd op de grootste en hoogste kosmische 

wet: De wet van de vrije wil. 
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Het hele beeld dat ik doorkreeg, 

gaat over: EENHEID, HET BESEF 

VAN EENHEID EN OVER DE 

ONVOORWAARDELIJKE VRIJE 

WIL. 
 
Sinds vijftien jaar beschrijf ik mijn eigen 

‘wonderbaarlijke reis', mijn eigen spirituele, unieke 

ervaringsreis en in die vijftien jaar heb ik met veel 

mensen contact gehad, mensen begeleid en geholpen. 

Dit contact ontstond mede door mijn website. Ik heb 

altijd gedreven en met veel plezier mensen geholpen 

en vaak kortere of langere tijd een stukje meegereden 

in de trein van hun leven. 

Dit contact wordt de laatste tijd steeds minder. Ik 

merkte vandaag dat voor mij die behoefte ook minder 

wordt en ik zag ook wat hiervan de reden is. 

 

Ik heb altijd de behoefte gehad om mensen te helpen 

om verder te komen en die behoefte is ook niet over. 

Ik bevind mij nu zelf op een niveau waar er niet veel 

bijval meer is. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat 

daar een vorm van arrogantie in schuilt, maar zo is het 

niet bedoeld. Ik heb mijn hele leven geworsteld om 
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verder te komen op het spirituele pad. Ik heb alle 

informatie ‘ontvangen’ maar ik moest mij er wel zelf 

doorheen ploeteren om het voor mijzelf, mijn bezit te 

maken. Ik ben daar dag en nacht mee bezig. Het brengt 

me nu een ongekende ervaring van vreugde, rust en 

vrede. 

 

Ik zag vandaag dat dit voor mij betekent, dat het 

roer nog verder om moet. Dat heeft alles te 

maken met de relatie: ‘Eenheid  

Verantwoordelijkheid  en dit in relatie tot 

Vrije wil'. 

 

Mijn behoefte en (lange tijd) mijn 

gedrevenheid om mensen te helpen en 

mee te nemen, moet ik vanaf nu nog meer 

af gaan leggen. 
 

Dit heeft te maken met het feit dat ik mij nu 

realiseer dat ik niet een stimulans moet zijn 

voor andere mensen om ook hun reis te starten 

en voort te zetten. Mensen moeten dit zelf 

doen en de afstand die ik ervan moet 
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nemen, moet voor mijn gevoel, veel 

groter worden. 
 

Terwijl ik dit opschrijf, voel ik een verandering 

die te maken heeft met de rust, het gevoel van 

rust, waar ik het eerder over had. 

De afstand mag of moet zo groot worden, dat 

mijn 'bemoeienis’ terug gaat naar nul. Dat zal 

wennen zijn voor mij, omdat ik zo graag al deze 

schoonheid deel met mensen. 

 

Overigens blijft onveranderd 

gelden dat wie aan mijn deur 

klopt, wordt opengedaan, wie 

iets vraagt, krijgt antwoord en 

wie echt verder wil komen, 

wordt door mij geholpen, als 

ze daarom vragen. 
 

Er zijn een aantal redenen die deze beslissing 

voor mij nu, volledig rechtvaardigen. 
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Deze redenen doen mij omdraaien en de 

richting naar ‘ginder’ gaan. Ik laat deze wereld 

voor wat het is en ga over naar het dagelijkse, 

structurele ‘DOEN-STADIUM’. Dit proces zal in 

stilte en op energetisch niveau worden 

uitgevoerd. Dit wordt een stroom vanuit 

bewustzijn, dat uiteindelijk zijn invloed zal 

hebben op de materie. Dit werk zal niet meer 

worden beïnvloed door de externe 

omstandigheden op Urantia. Mijn voeding is 

mijn eigen kracht gestuurd vanuit van mijn 

bewustzijn, gevoed en gesteund door mijn 

engelen en gedragen door mijn eigen God. Mijn 

Richter kan mij hierdoor gebruiken als een open 

deur. 

Dit kan alleen als 'niet mijn wil maar zijn wil 

geschiede’. Het leven van ‘zijn wil‘ is alleen 

mogelijk als ik volkomen onbevangen ben voor 

al het tumult en alle dualiteit op Urantia, zowel 

van alle mensen die ik niet ken als van alle 

mensen die ik wel ken. Dit betekent voor mij dus 

een terugtrekken uit en VAN de wereld en nog 

uitsluitend zijn IN de wereld. Ik realiseer mij nu 

dat ook dit een proces is, dat stapje voor stapje 



128 
 

moet worden genomen en ook alleen maar 

stapje voor stapje kan worden genomen. Zoals 

ik het nu echter voel, is de wissel (deze stap 

nu) groter dan ooit. 

 

Vanuit mijn universum ontstaan veranderingen 

niet als ik help anderen te veranderen. Deze 

veranderingen ontstaan als IK verander. Als ik 

anderen help te veranderen, weet ik niet of dat 

eeuwigheidswaarde heeft. Als ikzelf verander, 

kan ik bepalen of die verandering wel 

eeuwigheidswaarde heeft. 

 

 

Ik begin mij ook te realiseren dat de conclusies 

die ik in mijn laatste twee boeken heb 

opgenomen, OVER HET VOLKOMEN 

LOSKOMEN VAN ALLES, voor veel mensen best 

wel schokkend zijn. Ik ben langzaam in de 

materie gegroeid, stap voor stap en alinea voor 

alinea, terwijl ik in mijn eigen leven kon 

proberen om de kennis te leven. Voor (heel) veel 

mensen is dit qua bewustzijn nog ver voorbij 

hun horizon. Daarom is dit verhaal te zwaar en 
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werkt het niet om er met anderen over te praten 

en ze ermee te confronteren. Het is een 

ongeloofwaardig verhaal voor hen die nog niet 

groot genoeg zijn en dus nog niet hieraan 

kunnen reiken. Voor hen die hunkeren naar 

deze kennis, zal de rivier stromen en blijven 

stromen en zij zullen vinden. 

 

Het feit dat ik deze stof heb opgenomen in mijn 

boeken en heb vermeld op mijn website is 

genoeg. Dat zal een baken zijn voor hen die 

zoeken en zij zullen daar worden gebracht door 

hun engelen. In de praktijk zie ik, dat het zo 

werkt. 

 

Het 'DOEN’ heeft dus alles te maken met het 

nemen van de stap om uit het 'VAN DE 

WERELD’ te zijn en alleen maar waar te nemen 

wat er gebeurt. Door mijn bewustzijn zijn werk 

te laten doen, samen met de engelen en onder 

invloed van mijn Godsvonk, zal ik werken 'IN DE 

WERELD’ en de veranderingen die door mijn 

werk binnen mij optreden, zullen transformeren 

tot veranderingen in deze wereld en in het 
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universum. Het nemen van deze stap, het 

‘DOEN’, kan uitsluitend onder een aantal 

voorwaarden. 

 

Je zult pas in staat zijn om te DOEN als je 

KUNT, dus wanneer je het niveau van 

bewustzijn hebt bereikt, als je daarbij 

WILT, door zelf de keus te maken in 

vrije wil. Het maken van die keus en het 

doen vereist lef, dus je moet het ook 

DURVEN.  

 

Loslaten en de boel de boel laten is 

vergelijkbaar met het betreden van het 

derde pad wanneer je het ‘gekrakeel van 

buiten' gaat inruilen voor de ‘zoektocht 

van binnen’. 

Die stap vereiste moed en kracht omdat 

je het bekende los moet laten en het 

onbekende tegemoet gaat. 
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Dat is nog maar het begin. Ieder volgend 

pad vereist een meer en meer loslaten 

van het ‘aards gestoei’. 

 

Op deze wereld, binnen het huidig 

niveau van het collectieve bewustzijn, 

heeft iedereen over van alles een 

mening en bemoeit iedereen zich met 

iedereen. Het kan maatschappelijk en 

sociaal gevolgen hebben als je je 

volledig uit dat circuit terugtrekt. Ik ga 

al jaren niet meer naar de stembus bij 

verkiezingen en ik word daar door 

meerdere mensen op aangekeken en op 

afgerekend. Politiek is dualiteit (mijn 

club is beter dan jouw club, jouw club 

breekt het land af, waar mijn club het 

land juist redt) en politiek is niet 

wezenlijk gericht op God en op eenheid 

en dus niet in staat om de disharmonie 

te transformeren in harmonie. 
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Ook het omdraaien en het richten op 

ginder, waarbij je jezelf losmaakt van de 

invloed van deze wereld vereist moed 

en kracht. Je moet het bekende loslaten 

en het onbekende tegemoet treden. 

Jouw eigen God en jouw eigen engelen 

zullen jou daarbij leiden. Vertrouw, laat 

los en geef je over en ga op in het werk 

dat er nu van je verwacht wordt. ‘In de 

wereld zijn’, betekent overigens niet dat 

je niet betrokken kunt zijn en niet 

gericht moet zijn op mensen en 

situaties, waar jouw hulp nodig en 

gewenst is. 

Dit betekent dus: 
 

 

‘KUNNEN, 

WILLEN en 

DURVEN, 
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maar vooral 

DOEN'. 
 

 

Het DOEN komt tot stand door in samenwerking 

met de engelen situaties in de wereld en 

specifieke situaties voor mensen te kiezen en je 

daar met al je liefde en eenheid op te richten. 

Vraag aan God om die situatie te zuiveren en te 

helen, 'ALS HET GEVRAAGDE OOK 

OVEREENKOMT MET DE WIL VAN DE VADER’. 

 

Er is zoveel ellende, disharmonie en verdriet in 

de wereld, dat je er een dagtaak van zou kunnen 

maken.  

 

Jouw Wil op basis van liefde, eenheid en 

dienstbaarheid is hierin de motor en God is de 

stuurman die ons schip daar zal brengen waar 

het werk in overeenstemming is met zijn Wil. 

Een klein gebed en een korte ‘projectie’ op God is 

genoeg om God te vragen om te handelen naar 
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wat jij verzoekt, zolang het maar past binnen zijn 

wil. 

 

Dit is de beweging binnen de rust of de 

rust binnen de beweging, door het te 

DOEN.  

Dit is wat ik vandaag in een flits zag toen 

ik in mijn auto naar Amsterdam reed. 

Ik realiseerde mij ook dat deze wereld 

nog niet toe is aan de inhoud van mijn 

boeken en dat het nog een tijd zal duren 

voordat dat wel zo is. 

Reiken naar ginder is reiken naar mota 

en het verschil tussen mota en het tweede 

pad is gigantisch. 

Mijn boeken zullen worden gevonden 

door die mensen, die 'oren hebben om te 

horen en ogen hebben om te zien’. 

Dit is voor mij een wissel van grote 

waarde. 

In stilte, op de achtergrond, vooral niets 

vindend en blijvend buiten ieder getrek 
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en geduw, God dienend, gericht op ginder 

en de sfeer van Urantia volkomen 

loslatend. 
 

Vader zuiver en genees de 

disharmonie, 'Als het overeekomt met 

uw Wil’. 

Mijn handen zijn beschikbaar voor 

mijn engelen en voor u. 
 

 

Wat betekent dit nu allemaal in de praktijk, in 

het dagelijkse leven, in de omgang met mensen? 

We hebben immers gezien dat de weg naar 

boven zich vanaf een bepaald bewustzijnsniveau 

afspeelt: 'IN DIENSTBAARHEID EN IN HET 

VOORBIJGAAN DER MENSEN. 

HOE KAN IK DIENSTBAAR ZIJN, ALS IK ALLES 

LOSLAAT EN MIJ LOSMAAK VAN ALLES, 

MIJZELF OMDRAAI EN MIJZELF RICHT OP 

GINDER?’ 
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Betekent dat, dat ik in afzondering moet gaan 

wonen in een hutje op de hei of in een grot in de 

bergen? 

Ik begrijp nu wel waarom in het verleden de 

mensen met een hoog bewustzijn, deze 

afzondering kozen en zich, letterlijk bevrijd van 

het geduw, getrek, geleuter en geharrewar, 

losmaakten van de maatschappij en zich in de 

natuur in afzondering en eenzaamheid opsloten 

in zich te richten op Geest. 

 

Wat ik er zelf van begrijp, is dat die keus 

niet de oplossing en niet de weg is.  

Jezus heeft op deze wereld een leven 

geleid en zich altijd volledig op Geest 

gericht, terwijl hij IN DE WERELD was. 

Hij benodigde zich echter nooit meer de 

politieke en maatschappelijke 

problemen die er toen waren in het land 

waar hij leefde. Hij was op die manier 

niet VAN DE WERELD. 

Wat is dan wel de weg om je los te 

kunnen maken van alle 
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maatschappelijke invloeden, om je te 

kunnen en te gaan richten op je eigen 

Godsvonk, de engelen, mota en de 

morontia-werelden en om daarmee ook 

nog vol in het leven te kunnen staan, 

zonder dat de druk van de dualistische 

energie en de aantrekkingskracht van 

de dualiteit, nog enig vat op je heeft? 

Hoe kan ik liefde zijn in deze 

maatschappij, 'in het voorbijgaan der 

mensen’ en me tegelijkertijd van alles 

losmaken? 

Hoe kan ik op deze wijze de 

verantwoording nemen die het gevolg is 

van de eenheid en wat is eigenlijk mijn 

verantwoording? 

 

Het antwoord op deze vraag heeft alles 

te maken met: LIEFDE ZIJN, EENHEID 

LEVEN, VRIJE WIL, PERSOONLIJKHEIDS- 

en EGO-IDENTITEIT, maar dan in een 
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interactieve relatie en opstelling, dus in 

de interactie tussen personen. 
 

Met andere woorden: Hoe sta ik in de 

maatschappij, los van alles, in relatie tot andere 

mensen? 

Vergeet niet dat we leven in een maatschappij 

waarin er van alles van ons wordt verwacht. 

Iedereen speelt mee in het spel van duwen en 

trekken en probeert daarmee een plaats te 

veroveren door harder te kunnen duwen of 

harder te kunnen trekken, om daarmee macht 

te kunnen uitoefenen over anderen. 

Hoe kan ik in dat circus staan en mij er helemaal 

los van te maken en het toch leefbaar houden? 

Vergeet niet dat het circus wordt gedragen door 

angst. Het circus is een dualistisch spel, waar de 

ego’s nog regeren en waar de draagkracht dus 

altijd angst is. 

Ik heb er een beeld bij. Dit beeld is vaag en ik 

hoop dat het door erover te schrijven en het uit 

te tekenen (grafisch te onderbouwen), voor 

mijzelf ook duidelijker en helderder gaat 

worden. 
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Voor het gemak houd ik als voorbeeld 

de interactie met anderen, zoals zich dat 

in het maatschappelijk leven afspeelt, 

even op een interactie met één andere 

persoon. De praktijk is natuurlijk 

anders omdat we dagelijks met vele 

personen tegelijk te maken hebben. HET 

PRINCIPE BLIJFT ECHTER HETZELFDE.  

Eigenlijk is dit hoofdstuk een neerslag 

van de voorgaande hoofdstukken, waar 

de delen tot één geheel worden 

samengevoegd.  

 

DE UITKOMST ZOU EEN PRACTISCH 

HANDLEIDING KUNNEN OPLEVEREN 

VAN DE MANIER VAN LEVEN, WAARBIJ 

JE NOG SLECHTS: ‘IN DE WERELD EN 

NIET MEER VAN DE WERELD’ BENT. DIT 

IS EEN TUSSENFASE OM DE OVERSTAP 

TE KUNNEN MAKEN VAN DE AARDSE 

SFEER NAAR DE VOLGENDE SFEER, DE 

MORONTIA-WERELDEN. 
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Ik herhaal hier nog even de onderdelen die 

een rol spelen in dit hoofdstuk. Deze 

onderdelen zijn: 

 Liefde zijn. 

 Eenheid leven. 

 Vrije wil. 

 Persoonlijkheid. 

 Ego. 

Aangezien de ervaring van liefde en dus 

ook 'liefde zijn’ een resultante is van 

een steeds groter besef van eenheid, 

kunnen we liefde zijn en eenheid leven 

bij elkaar behandelen. 

We gaan hierbij even terug naar de 

basistekening van eenheid, omdat dit 

gegeven nog diepere consequenties 

heeft. Eigenlijk is de hele invulling van 

het: 'Hoe te leven IN de wereld en niet 

meer te zijn VAN de wereld’, op te 

bouwen rond deze tekening, omdat 
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alles met elkaar verbonden is en dus 

met elkaar te maken heeft. 

Het plaatje wordt hier letterlijk ook 

voor mij, prachtig compleet mee. 
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Deze afbeelding toont ons dat de eenheid die IS, 

uiteindelijk leidt tot verantwoordelijkheid 

voor alles en iedereen. Het beseffen van deze 
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eenheid leidt tot de ervaring van liefde, liefde 

voor mijzelf, liefde voor al het leven en liefde 

voor God. Hoe kan ik mij losmaken en hoe kan ik 

afstand nemen van mijn naasten of de interactie 

met mijn naasten en terugtreden en mij richten 

op ginder, als ik de volle verantwoordelijkheid 

draag voor ieder mens en voor alles in de 

schepping? Dit lijkt compleet tegenstrijdig. Is dat 

ook zo? 

Als dat niet tegenstrijdig is, dan moet er een 

sterkere en hogerstaande kracht zijn die mijn 

verantwoordelijkheid voor al mijn naasten 

overvleugelt of die misschien, mijn 

verantwoordelijkheid anders richt. Dit 

raakt een dieper besef van de invulling 

van EENHEID en dit zou kunnen 

aanhaken op het gegeven dat de 

omschrijving van eenheid die mota ons 

leert, namelijk dat mota ons de eenheid 

leert kennen zoals wij de eenheid nooit 

eerder hebben gezien, hiermee invulling 

krijgt. 
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Wat er nu door mij heengaat, is een beeld van 

eenheid dat compleet afwijkt van de eenheid en 

de verantwoordelijkheid zoals die op ons huidig 

bewustzijnsniveau wordt ingevuld en als 

geldend wordt beschouwd. Het beeld dat ik zie, 

overschrijdt ver het huidig beeld en de huidige 

invulling van eenheid en dus ook van 

verantwoordelijkheid. 

Er is een hogere kracht, een hogere wet, die 

uitstijgt boven verantwoordelijk zijn voor een 

ander, of die DIE VERANTWOORDELIJKHEID 

OP EEN ANDERE MANIER INVULT. 

 

Deze wet is, de wet van de: 
 

Onvoorwaardelijke  

 

VRIJE WIL. 
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Dit leidt tot de bovenstaande grafische invulling: 

 

De wet van de vrije wil is de hoogste 

wet in het universum. Wij zijn 

‘OPKLIMMINGSWEZENS’, die de weg 

naar boven zelf moeten zien te 

veroveren. Deze weg kan alleen 

worden afgelegd, doordat wij IN 

ABSOLUTE, ONVOORWAARDELIJKE 

VRIJE WIL, zelf KEUZES maken. Op 

basis van die keuzes doen wij 

ERVARINGEN op en naar aanleiding 

van die ervaringen kunnen wij 

LEREN. Op dit traject worden wij 

bijgestaan door God zelf (Richter) en 

door de engelen. 
 

De vraag is dus waar onze verantwoordelijkheid 

ligt. Ligt onze verantwoordelijkheid in de 

‘bekommering’ van en over onze naasten of ligt 

die verantwoordelijkheid in het volkomen 
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loslaten van onze naasten, waarbij ze dus maar 

aan moeten modderen en waarbij ze gewoon op 

hun gezicht mogen gaan en richting bodem van 

de put mogen glijden? 

Is mijn verantwoordelijkheid de bemoeienis en 

de zorg of is mijn verantwoordelijkheid om mij 

nergens mee te bemoeien en om alles te laten 

gebeuren, ook de grote drama’s? 

Het antwoord is eigenlijk duidelijk. Blijf van het 

leven van anderen af, laat ze zelf keuzes 

maken, ervaren en leren, hoe vervelend en 

dramatisch die ervaringen en leermomenten 

ook zijn. Per slot van rekening hebben ook zij de 

hulp van God en van de engelen en is het hun 

eigen recht om de keus te maken om daar wel of 

niet op te reageren. 

 

Wanneer moet ik dan wel optreden en mij 

richten op mijn naasten? 

Als er om hulp wordt gevraagd omdat ze 

zien dat de weg die zij bewandelen niet 

werkt en wanneer ze ook echt geholpen 
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willen worden, is het tijd om liefdevol 

een helpende hand te bieden. 

Dit past allemaal binnen de hoogste wet 

van de VRIJE WIL, die onvoorwaardelijk 

geldt voor ieder mens en die de kans 

biedt om te ervaren en te leren, dit de 

keuzes die ze zelf, op basis van vrije wil, 

maken. 
 

Uitgaande van het feit dat ieder mens een 

onvoorwaardelijke vrije wil heeft, wordt 

het interessant hoe de interactie tussen 

twee mensen is, waarin voor beiden de 

onvoorwaardelijke vrije wil geldt. 

Het beeld wordt complexer nu we weten 

dat ieder mens bestaat uit een 

persoonlijkheids-identiteit, een ego-

identiteit en een bewustzijn en dat het 

bewustzijn en de ego-identiteit van beide 

mensen veranderlijk is en verschillend 

kunnen zijn en daarom op een complexere 

manier invloed uitoefenen op de interactie 
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tussen die twee mensen. Bij meer mensen 

wordt de interactie nog complexer maar 

het principe blijft hetzelfde, dus in ons 

voorbeeld gaan we uit van twee mensen. 

Ik zal nog even de tekening herhalen waar 

de interactie tussen het bewustzijn en het 

ego van drie personen zichtbaar wordt, 

want dit heeft complexe consequenties. 
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De rode lijnen geven dus de interactie aan 

tussen bewustzijn en ego van ieder 

individu en tussen de ego’s en het 

bewustzijn van de drie afzonderlijke 

personen. 

Voor drie mensen ontstaat er al een 

complex beeld, laat staan voor heel veel 

mensen. 

Nog complexer wordt het als je de 

onvoorwaardelijke vrije wil van ieder mens 

in ogenschouw neemt. 

Alle factoren die in de interactie een rol 

spelen zijn: Bewustzijn, ego, vrije wil en 

het feit dat het bewustzijn en het ego van 

ieder mens veranderlijk en verschillend is.  

Wat betekent dit? 
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In bovenstaande tekening valt op dat het 

verschil tussen persoon 1 en persoon 2 is, dat 

persoon 1 een klein (laag) bewustzijn heeft en 

nog een groot ego. Persoon 2 heeft een groot 

(hoog) bewustzijn en een klein ego. 

Wat betekent verantwoordelijkheid 

(voortkomend uit eenheid), vrije wil, en een ego 

en bewustzijn die beiden ook nog onderling 

kunnen variëren in grootte, voor de interactie 

tussen twee mensen? 

Waar leidt dit toe of waar kan dit toe leiden? 

 

In de interactie tussen deze twee personen zal 

het volgende zich voor (kunnen) doen: 

 

Persoon 1 heeft een klein bewustzijn en een 

groot ego. Deze persoon bewandelt dus nog 

bijvoorbeeld pad 2, waar de dualiteit nog 

overheerst en de belangrijkste gedrevenheid het 

ego is. Deze persoon zal in de interactie met 

persoon 2 steunen en drijven op zijn ego. 

Persoon 2 heeft een groter bewustzijn en een 

klein, gecontroleerd ego. In de interactie zal het 

ego van persoon 1 niet alleen nog het 
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bewustzijn van persoon 1 overheersen, maar zal 

dit ego ook invloed proberen uit te oefenen om 

macht te krijgen over persoon 2. Deze persoon 

(2) heeft een hoog bewustzijn en kent dus de 

eigenliefde en zal daar ook naar handelen. 

Persoon 2 is dus niet beïnvloedbaar door het 

ego van persoon 1. Het is persoon 2 gelukt om 

na een lange worsteling en met vallen en 

opstaan het eigen ego onder controle te krijgen 

en te kunnen gaan voor geluk, zelfvertrouwen 

en eigenliefde. Binnen dat concept is het ook 

niet aanvaardbaar dat persoon 2 zich vervolgens 

zou laten overheersen door het ego van persoon 

1. Het is de verantwoordelijkheid van persoon 2 

om persoon 1 zelf te laten ondervinden, dat 

drijven op dualiteit en het ego, uiteindelijk een 

doodlopende weg is. Persoon 2 moet dus de ego-

invloed van persoon 1 negeren en naast zich 

neerleggen. Zolang persoon 1 handelt naar zijn 

ego doet hij dit uit vrije wil, de ervaringen en de 

leermomenten die dit voor persoon 1 opleveren, 

zouden winst kunnen betekenen voor persoon 

1. Als het ego niet zijn zin krijgt en niet kan 

overheersen, zal het in de slachtofferrol gaan en 
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zoeken naar medelijden. Dit is en blijft allemaal 

het probleem van persoon 1. 

Het groter bewustzijn van persoon 2 kan door 

de controle die persoon 2 heeft over zijn eigen 

ego ook invloed hebben op het ego van persoon 

1, waardoor het bewustzijn van persoon 1 

enigszins ruimte kan krijgen en een klein stukje 

zou kunnen groeien. 

Zo is er een continue interactie tussen mensen, 

dus tussen het bewustzijn en het ego van 

mensen. Uiteraard speelt ook de 

persoonlijkheids-identiteit een rol, ook al is die 

constant en onveranderlijk. Onze 

persoonlijkheid maakt ons uniek en dus anders. 

Dat kan voor een groot ego een trigger zijn voor 

een oordeel of een veroordeling en heeft dus 

invloed op de interactie tussen (per definitie) 

unieke mensen. 

 

Iedere reis is een persoonlijke, unieke, 

individuele, geestelijke ERVARINGSREIS. 

Voor mij gaat het dus om MIJN REIS. Mijn 

reis is MIJN VERANTWOORDELIJKHEID. 
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Als ik groei op mijn reis en als ik 

daardoor verander, verandert de wereld 

en verandert het universum. Ik ben niet 

verantwoordelijk voor jouw reis, dat 

ben jijzelf. Alle winst die jij vergaart op 

jouw reis is ook helemaal voor jou. 

 

Mijn verantwoordelijkheid binnen de 

eenheid ligt dus niet bij jou maar ligt bij 

mijzelf en bij het feit dat ik jou volledig 

de kans moet geven om door vallen en 

op te staan, te groeien.  
 

Het kost al heel veel moeite om het eigen ego 

onder controle te krijgen en mijn eigen 

bewustzijn te laten stijgen, dan betekent dat, dat 

ik al helemaal niet moet toestaan dat het ego van 

een ander controle krijgt over mij. Het ego van 

een ander is het probleem van een ander, niet 

mijn probleem. 

Naastenliefde gaat spelen en valt onder mijn 

verantwoordelijkheid als een ander geholpen 

wil worden en/of om mijn hulp vraagt. Als de 
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ander geen behoefte heeft aan hulp en zijn eigen 

ego wil beleven, laat die persoon los, laat die 

persoon ervaren en laat die persoon daar van 

leren. Dan is dat mijn verantwoordelijkheid. 

Beleef de eigen vrije wil, ervaar en leer, ook al 

gaat dat met vallen en opstaan en met diepe 

drama’s. 

 

Een hoger bewustzijn leidt tot een 

zekere vorm van eenzaamheid. Wat je 

dan weet en ervaart, is bijna niet te 

delen. Maar er is ook iets anders. Er is 

vrede, rust, vreugde en de angst is 

verdwenen want het ego is onder 

controle. Er is een geloof en ervaring dat 

het weten ver overtreft. Er is een 

concrete band tussen mij en mijn God en 

tussen mij en mijn engelen, waardoor 

geloof is veranderd in weten. 
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KUNNEN, het in staat zijn, 

WILLEN, niet mijn wil maar uw 

wil geschiede, DURVEN, de stap 

maken omdat je niet meer anders 

kunt, leidt tot DOEN, je 

omdraaien, het circus het circus 

laten en je richten op ginder. 

HOE je dat doet is om binnen de 

onvoorwaardelijke wet van de 

vrije wil je verantwoordelijkheid 

te nemen en te gaan voor je eigen, 

unieke, persoonlijke geestelijke 

ervaringsreis. Niemand kan de 

reis voor jou maken, dat moeten 

we allemaal zelf doen. Ga de 

worsteling met jouw ego aan en 

zoek tegelijkertijd de eenheid, de 

eenheid met de God van binnen, 
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omarm jouw engelen en stijg in 

bewustzijn. Laat je niet 

beïnvloeden door het ego van een 

ander. Het ego van een ander is 

het probleem van die ander. Dien 

en geef hulp als daar uit vrije wil 

om wordt gevraagd. Krijg vrede, 

vreugde, liefde en verlies de 

angst. Verander jezelf en 

verander de wereld. Straal en 

strooi jouw energie van vrede, 

vreugde en liefde in de wereld en 

help daar al het leven mee, om te 

veranderen. 
 

Het begrijpen van de kracht van de vrije wil, 

geeft een andere kijk op het nemen van 

verantwoordelijkheid zoals dat een finaal gevolg 

is van eenheid.  
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Dit leidt dus ook tot andere waarheden, in het 

bijzonder tot de waarheid van het nemen van 

de EIGEN verantwoordelijkheid! Jij bent 

verantwoordelijk voor jouw reis en ik voor 

mijn reis.  

 

Heb je problemen? Sleutel dan 

aan jezelf en niet aan anderen om 

het probleem voor jou te laten 

oplossen. 
 

Dit betekent dat het goed is dat ik 

loslaat. Dit betekent dat het goed is 

dat ik mij omdraai en mij richt op 

ginder. Ik kan pas de volgende 

kosmische graad bereiken en zijn, als 

ik de huidige kosmische graad 

volledig kan loslaten en dit ook doe. 
 

Ook hier geldt dat ik maar één meester tegelijk 

kan dienen. Ik dien nog de 'geest van Urantia’ of 
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ik dien de 'Geest van de nieuwe kosmische 

dimensie’.  

Tussen die twee geesten zit nog een groot 

verschil. Het verschil bestaat uit enerzijds het 

huidig collectief bewustzijn van Urantia en 

anderzijds mota van de morontia-werelden. 

 

 

Wie ogen hebben om te zien 

en 

Oren hebben om te horen, 

Zullen zich omdraaien 

En zich richten op mota. 

 
Jouw weg is jouw 

verantwoordelijkheid en het is jouw 

verantwoordelijkheid om ieder ander 

zijn of haar weg, zelf te laten bepalen 

en zelf te kunnen veroveren. 
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Daar hoort vallen en opstaan bij, zelfs 

de diepste dalen zijn belangrijk. 

Zij brengen ons de eigenschappen 

van: 

 

Oprechtheid, 

Persistentie en 

Onwrikbaarheid, 
 

Die we nodig hebben op onze reis 

naar huis. 
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Doe ik omdat het is of is 

het omdat ik doe? 
 
 
12 maart 2021 

 

 
We doen heel veel dingen, in reactie op heel veel 

andere dingen. Die andere dingen ‘zijn’, die 

gebeuren, die nemen we waar, dus daar 

reageren we op, omdat we vinden dat we 

daarop moeten reageren, op de manier zoals we 

reageren. 

Er gebeurt dus iets, daar vinden wij iets van 

omdat dat zo IS en dus reageren we. Ik doe het 

omdat het is, mijn handelen is een reactie op 

iets dat is. We stellen eerst vast, schatten in wat 

we er mee moeten, vervolgens reageren we en 

doen we iets, op basis van de keus die wij 

maken. We kunnen ook niets doen, niet 

reageren, maar dat is hetzelfde want ook dat is 
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een keus, ook niets doen is dan een (passieve) 

reactie op een actie. 

Dit is de gebruikelijke weg. Deze weg bewandelt 

iedereen in het leven. Waarnemen, oordelen, 

afwegen, keuzes maken, handelen. 

 

Ik doe iets omdat datgene wat 

gebeurt, ‘of dit of dat' IS en daarom 

moet ik zo reageren. IK DOE DUS EN 

HANDEL DUS, OMDAT DINGEN ‘ZIJN’. 
 

In mijn eerste boek in de reeks van een 

wonderbaarlijke reis (de roman) hebben we 

gezien dat wij 'mede-scheppers’ zijn. Onze 

overtuigingen, onze gedachten, onze menigen, 

creëren situaties, creëren een wereld, die wij 

willen beleven om ervaringen op te doen. Door 

die ervaringen kunnen we leren. Blijkbaar 

hebben wij die ervaringen nodig. 

 

Waarom dit verhaal? 
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In het vorige hoofdstuk en door al mijn boeken 

heen heb ik aangegeven dat de dualiteit de 

bewustzijnsafstemming is waarin iedereen aan 

elkaar trekt, waarin iedereen tegen elkaar duwt, 

waarin we van alles vinden, waarin we vooral 

oordelen en helemaal veroordelen.  

We vinden, we vinden, we vinden!  

We vinden  vooral van alles. 

Onze levens beginnen op deze planeet. Onze 

evolutie die ons brengt naar de eeuwigheid 

begint op deze planeet. We hebben een 

eeuwigdurende reis voor de boeg, waarin we 

altijd blijven ervaren en altijd zullen leren en 

niemand weet waar het stopt, als het ooit al 

stopt. 

Wij scheppen dus datgene wat wij vinden en 

waar onze overtuigingen liggen. Dat is de wereld 

die wij voor onszelf zullen creëren en waarin we 

dus beleven wat we vinden. Alles wat we 

beleven, genereert een ervaring en iedere 

ervaring levert een leermoment op. 

Dualiteit staat voor een belevingsveld met het 

kenmerk dat op dat niveau nog een laag 

bewustzijn heerst. 
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Mensen met een laag bewustzijn hebben nog 

een hoop te ervaren en een hoop te leren om tot 

een hoger bewustzijn te komen. Dat vereist dus 

nog een hoop leermomenten en dus nog een 

hoop ervaringen. Er moet dus nog een hoop 

'gevonden’ worden, er moeten nog een hoop 

meningen en overtuigingen gepasseerd worden, 

inclusief de tot conflicten leidende 

overtuigingen en meningen, om te leren wat er 

te koop is, wat vooral niet werkt, waardoor je 

eens op een weg terecht komt die blijkbaar wel 

of in elk geval, meer werkt. 

Op dit niveau zullen er zeker ervaringen zijn 

met veel conflicten, omdat op dit niveau het ego 

nog heerst en overheerst. 

 
Nu is het voor mij ook duidelijk waarom 

er op een laag bewustzijnsniveau zoveel 

'geleuter, geharrewar, geduw en getrek’ 

NODIG is. Wanneer mensen dus snel 

geprikkeld of geïrriteerd zijn door 

acties of reacties van anderen, worden 

er menigen, overtuigingen, oordelen en 
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veroordelingen geveld, die onmiddellijk 

voor die mensen een wereld creëren, 

waarin ze beleven, ervaren wat ze 

vinden en wat dat betekent. Dit kan dan 

voor die mens een leermoment 

opleveren. 
 

Iedere nieuwe actie, iedere nieuwe handeling, 

iedere nieuwe ‘creatie van doen’, levert dus een 

hervorming van mijn wereld op, levert een 

nieuwe ervaring op en levert mogelijk een 

nieuw leermoment op. 

De mensen met een lager bewustzijn rennen dus 

op deze wijze vrij intensief achter de feiten aan 

omdat in hun dualistische bewustzijn er van 

alles gevonden moet worden, geoordeeld moet 

worden en veroordeeld moet worden. Dit 

creëert nieuwe situaties, nieuwe ervaringen en 

misschien ook nieuwe leermomenten. 

 

De feiten waar achteraan gelopen wordt, 

ligt voor een groot deel in de handen 

van onze engelen. 
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Onze engelen brengen ons in situaties, 

in omstandigheden, in contacten met 

andere mensen, die ons verleiden tot 

acties en reacties, gebaseerd op wat we 

van die omstandigheid vinden, hoe we 

erover denken en oordelen en of we 

eventueel veroordelen. Hier kunnen 

lessen maar ook TESTEN in zitten, 

voortkomend uit door de engelen 

gëensceneerde situaties en 

omstandigheden. Zij zoeken wat we 

nodig hebben en zij zoeken de mensen 

uit wiens contact we nodig hebben en 

waarvan we iets kunnen leren of 

waarmee we getest kunnen worden. 

 
Het niveau van de dualiteit is een laag 

bewustzijnsniveau en vraagt dus nog heel veel 

ervaringsvormen en ervaringsmomenten, die 

ons verder kunnen brengen en waarvan we 

kunnen leren. Hoe meer overtuigingen, ideeën, 

meningen, oordelen en veroordelingen ik 
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genereer en in de wereld parkeer, hoe meer ik 

ervaar wat al die omstandigheden die ik 

daarmee zelf creëer, voor mij opleveren. 

 

We hebben gezien dat wij ons vanaf het vierde 

pad of de derde cirkel, los moeten maken van al 

het aardse geneuzel. De aandacht moet niet 

meer worden gericht op het VAN de wereld zijn 

maar hooguit nog op het IN de wereld zijn, 

waarin natuurlijk de gewone intermenselijke 

contacten heel goed mogelijk en ook 

noodzakelijk zijn. 

Daarnaast hebben we gezien dat we ons steeds 

meer moeten gaan richten op Geest, op ‘ginder’, 

op mota en op de woningwerelden.  

Dat is een nieuwe projectie. Dat zijn nieuwe 

ideeën, nieuwe overtuigingen, gericht op een 

andere, hogere kosmische graad. Door onze 

overtuigingen en meningen, door onze projectie 

en gerichtheid, creëren wij de wereld waarin wij 

leven. 

Deze nieuwe gerichtheid projecteert dus nu al, 

terwijl wij hier nog op aarde leven, voor ons een 

andere wereld waarin wij leven. Dit heeft 
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invloed op de collectieve wereld. De rust, de 

vreugde en de liefde die wij ervaren door ons 

hoger bewustzijn, door onze projectie op en 

verbinding met het koninkrijk van God (de 

woningwerelden) dat al in ons gaat leven, 

verandert ons maar heeft ook invloed op en 

verandert dus ook deze wereld. 

Ook de projectie, de verbinding en het contact 

met onze Godsvonk en engelen, creëert een 

wereld waarin God en de engelen reëel en 

bereikbaar worden. Ook dat heeft invloed op 

deze wereld, via de invloed die dat heeft op ons. 

 

Het volkomen loslaten van deze wereld 

is niet alleen een noodzaak en een 

gevolg van het bewandelen van het 

vierde en het vijfde pad maar het is ook 

een voorwaarde om de stap te kunnen 

maken naar het koninkrijk en je nu al te 

visualiseren dat je in het koninkrijk 

leeft. De veranderingen die die 

projecties in jou genereren, veranderen 

jou steeds meer en veranderen door de 
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eenheid en verbinding, dus ook deze 

wereld. 

 

Omdat je je hebt vrij gemaakt 

van de drukte, de chaos, het 

geduw en het getrek van deze 

wereld, wordt het ook stil in 

jou en in de wereld waarin je 

nu, hier leeft. Wij scheppen die 

wereld hier nu zelf omdat wij 

de stilte, de liefde, de vreugde 

en de rust nu al zijn en dus 

zullen nu al stralen. 

 

Dat is de winst van het 

veroveren van het vierde en het 
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vijfde pad, terwijl je nog leeft op 

aarde. 

 
We denken dat we doen, (handelen, 

reageren), omdat het IS (omdat we 

omstandigheden in ons leven waarnemen, 

die dus ‘zijn’ en waarop we moeten 

reageren). 

 

Het IS echter omdat we doen (we ervaren 

de wereld die we zelf scheppen door onze 

meningen, door onze overtuigingen en door 

wat we doen). 

 
Zo wordt het totaalbeeld wederom steeds meer 

één geheel en sluit zich meer en meer tot een 

logisch, begrijpelijk en zichzelf bevestigend 

verhaal.  

Zo wordt ook bevestigd wat vijftien jaar geleden 

is vastgelegd in mijn eerste boek in de reeks 

‘Een wonderbaarlijke reis’. 
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Het afstand nemen van deze wereld, dat een 

consequentie  is van het bewandelen van het 

vierde en het vijfde pad, is een noodzaak om de 

kloof tussen dualiteit en eenheid te trekken en 

de eenheid te gaan leven. Dit betekent ook dat je 

door afstand te nemen van al het geharrewar, 

stopt met scheppen op dit niveau. Zolang je wel 

schept op dit niveau kun je niet de stap naar 

‘ginder’ maken en toetreden tot het koninkrijk. 

Tevens is het noodzakelijk om je te richten op 

Geest, op de engelen, op mota, op de 

woningwerelden, kortom op 'ginder’, om vanuit 

die focus en overtuiging nu al hier, voor jou die 

wereld te scheppen. Dat bespoedigt de 

mogelijkheid om de kosmische kloof tussen de 

twee kosmische graden (werelden) te kunnen 

overbruggen. 

 
Het is opmerkelijk hoe de noodzaak van 

een andere focus en dus van een andere 

schepping (richten op Geest, mota en het 

koninkrijk), automatisch synchroon 
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loopt met de natuurlijke behoefte en 

drang om je los te maken van het duwen 

en trekken van deze wereld. ‘IN de 

wereld zijn' in plaats van ‘VAN de wereld 

zijn', is een voorwaarde, die blijkbaar 

automatisch wordt ingevuld, om door te 

kunnen groeien naar een nieuwe wereld, 

naar het koninkrijk Gods. 

Ook sluit dit naadloos aan bij mijn 

vorige hoofdstuk, waarin ik aangaf de 

behoefte te hebben om nog meer afstand 

te nemen van gerichtheid op Urantia en 

dit wordt automatisch ingevuld door 

steeds meer gerichtheid op ‘GINDER’. 

 
Je kunt het koninkrijk zelf, nu al, 

hier, scheppen, als je ogen hebt om 

te zien en oren hebt om te horen, dus 
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als je groot genoeg bent om ernaar 

te kunnen reiken. 

Het koninkrijk zit immers in ons, 

open het in jezelf, schep het voor 

jezelf en voor deze wereld! 

 

We denken dus dat we handelen 

omdat dingen zijn, omdat dingen 

gebeuren, waar we iets van 

vinden en waarop we dus moeten 

reageren. 

Binnen de wetten van creatie en 

aangestuurd door de enscenering 

van de engelen voor datgene wat 

goed is voor onze ontwikkeling, 

worden er situaties en 

omstandigheden gecreëerd en 

deze ‘zijn’ dus, waarop wij 
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reageren, waarmee we 

ervaringen creëren waarvan we 

kunnen leren. 

‘Ik doe dus omdat het is' (ik 

reageer op situaties en 

omstandigheden die de engelen 

mij aanbieden en daardoor 'Is het 

omdat ik doe’ (ik creëer de 

wereld die voortkomt uit mijn 

reactie op wat de engelen mij 

aanbieden en dat levert een 

ervaring op die kan leiden tot een 

leermoment). 
Het hele krachtenspel dat deze weg 

over de paden van bewustzijn 

aanstuurt is het krachtenspel gelegen 

in de driehoek: 'persoonlijkheids-

identiteit, ego-identiteit en bewustzijn’.  
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Dit spel wordt bepaald door de 

vermogens van ‘kunnen, willen en 

durven’ en om uiteindelijk in staat te 

zijn om te ‘kunnen durven’ heb je 

steeds meer de kwaliteiten nodig van: 

‘persistentie, oprechtheid en 

onwrikbaarheid’. Om persistentie, 

oprechtheid en onwrikbaarheid' te 

kunnen verkrijgen of te kunnen 

veroveren, zullen we de 

karaktertrekken van moed, altruïsme, 

hoop, waarheidsliefde, idealisme, 

getrouwheid, onbaatzuchtigheid en het 

vermogen tot genoegen moeten zien te 

ontwikkelen. Ook dat gaat niet vanzelf. 
 

Deze weg over de paden van 

bewustzijn wordt ons nooit in de 

schoot geworpen maar is een 

worsteling, maar door deze worsteling 
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worden wij 'spirituele krijgers’ en dat 

betekent, dat alles dat je door strijd 

hebt verkregen, voor eeuwig je bezit is 

geworden. 

 

Zo zullen wij onze weg gaan, zoals 

het Urantiaboek zegt, opklimmend 

van BEEST tot GEEST. 

 

 
Grafisch leidt dit tot: 

 



179 
 

 



180 
 

Situatie 1 is een persoon met een laag bewustzijn 

en een groot ego. Om in bewustzijn te kunnen 

groeien waardoor het ego getemperd kan worden 

doordat het bewustzijn er controle over krijgt en 

om uit te kunnen groeien tot de persoon in 

situatie 2, zal die mens de kwaliteiten moeten 

verwerven van persistentie, oprechtheid en 

onwrikbaarheid. 

Met deze kwaliteiten kunnen we ons de 

eigenschappen eigen maken van moed, altruïsme, 

hoop, waarheidsliefde, idealisme, getrouwheid, 

onbaatzuchtigheid en genoegen. 

Vanaf het derde pad gaat iemand begrijpen dat 

hij moet werken aan die kwaliteiten en op het 

vierde en vijfde pad heeft die mens steeds meer 

die kwaliteiten veroverd.  

Deze verovering vindt altijd plaats met vallen en 

opstaan en zo zullen we zelf millimeter voor 

millimeter voortgang op het pad moeten maken. 
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De 

ongeloofwaardigheid 

en de verwerpelijkheid 

van wel of niet dualiteit 
 
 
14 maart 2021 

 

 
Dualiteit zit in de lucht die we inademen. 

Dualiteit zit in de drank die we drinken. 

Dualiteit zit in het voedsel dat we eten. 

Dualiteit ‘is’ en kan dus niet anders dan ‘ZIJN’, 

want anders hadden wij geen 

overlevingskans. 

Het is een volkomen 'in zichzelf opgeslagen 

tegenstrijdigheid’ om ervan uit te gaan dat we 

de dualiteit moeten loslaten en moeten inruilen 

voor iets anders. Er is niets anders, er is alleen 

dualiteit! 
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Wie is zo dom om de lucht die hij inademt, de 

drank die hij drinkt en het voedsel dat hij eet, 

weg te doen of in te ruilen voor iets anders. 

Dit verhaal is ondenkbaar, ongeloofwaardig en 

verwerpelijkheid 

 

Daarom is de titel 'de ongeloofwaardigheid en 

de verwerpelijkheid van wel of niet dualiteit’, 

zeer valide, omdat daarmee wordt bedoeld: 

‘torn niet aan onze zuurstof, torn niet aan onze 

drank en aan ons voedsel’, want dan blijft er 

niets meer over. 

Dualiteit IS en dualiteit is een 

levensvoorwaarde. 

Alles bestaat en is opgebouwd uit dualiteit. Mijn 

ego vaart er wel bij en is in staat mij in het 

strijdgewoel te beschermen. 

Zelfs onze meest belangrijke volkssport 

'voetballen’, druipt van de dualiteit, zoals iedere 

wedstrijd en uiting van dualiteit is. 

Politiek is dualiteit in optima forma. 

Ons hele culturele, maatschappelijk model van 

presteren, van bewijzen dat ik beter ben dan jij, 

is ultieme dualiteit. 
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Hoe zit dat dan nu precies met dualiteit en is dat 

dan ook allemaal wel zo, is dat waar dat dualiteit 

een levensvoorwaarde is en wat betekent dat 

dan precies? 

 

Dualiteit stelt iets tegenover iets. Ieder uiterste 

roept per definitie een ander uiterste op, 

waarbij afhankelijk van wie er spreekt of 

oordeelt, er altijd een uiterste tot goed, waar, 

juist wordt gekwalificeerd en het andere 

uiterste dus wordt gedegradeerd tot onjuist, 

onwaar, verwerpelijk. Daarbij ontstaat goed en 

slecht, waarheid en waanzin, vrienden een 

vijanden en goede en slechte deelnemers. 

 

Ons hele denken, doen en handelen, 

onze overtuigingen zijn gebaseerd 

en gebouwd op de kwaliteiten, 

‘GOED’ en/of ‘SLECHT’. 
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Het vreemde is hier dat dualiteit iets 

is, dat de invulling is van het 

ontbreken van iets anders, waarvoor 

geldt, dat dat andere het enige IS, dat 

‘UITSLUITEND IS'. Als er iets anders 

is dat uitsluitend IS en als dualiteit 

dus NIET IS, dan zou dualiteit er dus 

eigenlijk niet kunnen zijn. HET ‘IS 

EIGENLIJK NIET', DUS WAAROM IS 

HET (ER) DAN WEL? 

Dualiteit is dus blijkbaar een 

automatische invulling van het 

ontbreken van iets dat IS. 

Maar als er iets IS, dat er per 

definitie IS, hoe kan het dan, dat 

datgene er niet is is althans dat het 

lijkt of het er niet is? 

 
Hoe kan er iets zijn dat er alleen en uitsluitend is 

en dat er blijkbaar toch niet is, waardoor er een 
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leegte ontstaat dat wordt ingevuld door iets dat 

er blijkbaar niet kan zijn omdat er iets anders is, 

dat uitsluitend is en dat er ook weer niet is? 

Het antwoord is dat er iets IS, dat er iets 

bestaat, dat het enige is dat is en bestaat, 

maar waarvan de BEKENDHEID VAN 

HET BESTAAN, volkomen  onbekend is. 

Deze volslagen onbekendheid creëert 

een vacuüm dat door de mens ingevuld 

moet worden en waarvoor ze iets 

hanteren en gebruiken dat eigenlijk niet 

bestaat, omdat het niet IS en er dus ook 

niet kan zijn. 

 

Het probleem is dat de invulling 

van het vacuüm met iets dat 

eigenlijk niet bestaat en dus 

GEEN LEVENSKRACHT EN 

OVERLEVINGSWAARDE HEEFT, 
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ONGELOOFLIJKE CONSEQUENTIES 

HEEFT. 
 

Als er iets wordt gehanteerd zonder 

levenskracht en zonder 

overlevingswaarde, dan zijn de gevolgen 

daarvan dat er INSTABILITEIT, 

DISHARMONIE en CHAOS ontstaat. 

Laat onze samenleving, zowel nationaal 

als internationaal, nu uitsluitend 

gekenmerkt worden door en bolstaan 

van instabiliteit, disharmonie en chaos. 

 
Als al ons denken, al ons handelen, al onze 

overtuigingen nu gefundeerd zijn op iets dat 

eigenlijk niet bestaat, dat een verkeerde 

resultante is van een vacuüm, een gegeven 

zonder overlevingswaarde en dat dus eigenlijk, 

per definitie een dode energie draagt omdat het 

niet bestaat en dus niets met ZIJN te maken 

heeft, DAN KAN HET OOK NOOIT IETS TE 

MAKEN HEBBEN MET DE WAARHEID. 
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Binnen dat iets, binnen dat spanningsveld, dat 

eigenlijk een niet bestaand, een dood en dus 

onwaar spanningsveld is, CLAIMEN WIJ DE 

WAARHEID EN VECHTEN WIJ OM DE 

WAARHEID EN DAT DOEN WE AL ZO LANG 

ALS DE MENS BESTAAT.  

 

WIJ VECHTEN OM DE WAARHEID IN EEN 

ENERGETISCH VELD, OP EEN TERREIN, 

WAAR PER DEFINITIE GEEN WAARHEID IS 

EN OOK NOOIT KAN ZIJN, OMDAT DE 

ENERGIE WAAROP ONZE CULTUUR 

GEBOUWD IS, ONWEZENLIJK, NIET 

BESTAAND, DOOD EN KRACHTELOOS IS. 

Binnen iets dat per definitie inwezenlijk 

en volkomen onwaar is, kan nooit iets 

bestaan, dat waar is. 
 

Wat vertelde de definitie van mota ons ook 

alweer? Mota is een hogere vorm van 

bewustzijn, dat zich niet op deze wereld bevindt 

en dat ons de waarheid leert onderscheiden. 
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Wij zijn dan dus blijkbaar nu nog niet in staat 

om iets van de waarheid te kunnen waarnemen. 

De waarheid is levend en iets dat levend is, kan 

niet voorkomen is een energieveld dat dood en 

onwezenlijk is. 

 

Alles op deze wereld is doordrenkt van 

dualiteit. Het is onze zuurstof, onze 

drank en ons voedsel. WIJ ZIJN DE 

DUALITEIT, DUS OOK ONZE 

WETENSCHAP, ONZE RELIGIES EN ONZE 

FILOSOFIEËN ZIJN DOORDRENKT VAN 

DUALITEIT, DUS VAN IETS DAT NIET IS, 

NIET KAN BESTAAN EN DUS GEEN 

LEVENSWAARDE HEEFT. WAT HEBBEN 

ONS DE WETENSCHAP, DE RELIGIE EN 

DE FILOSOFIE DAN GEBRACHT? 

IN ELK GEVAL NIET DE WAARHEID, DUS 

ZIJ HEBBEN ONS DE ONWAARHEID OF 

DE LEUGEN GEBRACHT. 

 
Hoe acceptabel is dit? 



189 
 

Wat moet je met zo een verhaal en wat kun je 

met zo een verhaal? 

Overigens als ik van deze stelling uit ga, een 

uitgangspunt dat ik steeds meer begin te 

snappen, dan ga ik ook de omschrijving van 

mota in het Urantiaboek steeds beter begrijpen 

en ik vrees dat het waar is, IK VREES DAT WIJ 

NIET IN STAAT ZIJN OM DE WAARHEID TE 

ONDERSCHEIDEN, OMDAT DE WAARHEID 

ZICH NOOIT KAN MANIFESTEREN IN EEN 

ENERGIE DIE OP ONWERKELIJKHEID EN DUS 

OP ONWAARHEID GEBOUWD IS EN DIE UIT 

EEN NIET WEZENLIJKE, EEN NIET 

‘WAARACHTIGE ENERGIE’ BESTAAT, DIE 

‘NIET IS’. 

 

Op dit moment heerst overal, zowel in ons land 

als wereldwijd ‘de complottheorie-theorie’ 

waarin men stelt dat alles gelogen en dus 

onwaar is. 

In zekere zin, maar op basis van een heel andere 

grondslag is dat ook zo. 

Er kan nooit waarheid schuilen in alles wat 

gedacht, gehandeld en uitgevoerd wordt op 
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basis van energieën en in een krachtveld dat per 

definitie onwaar is, omdat dat krachtveld niet IS 

en er dus ook niet kan zijn. 

 

Dit alles leidt dus tot instabiliteit, 

disharmonie en chaos. 

Je hoeft ook geen geleerde te zijn 

om te kunnen vaststellen dat we 

dat ook om ons heen zien, overal 

en in ongekende vorm. 

Hoeveel affaires heeft onze 

politiek (regering) inmiddels de 

afgelopen jaren geproduceerd 

van menselijk falen, 

van’DISHSRMONIE en CHAOS, 

WAAR DE HONDEN GEEN BROOD 

VAN LUSTEN EN WAARBIJ DE 

MENSELIJKE MAAT VOLKOMEN IS 
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OVERSCHREDEN, ZO NIET 

VOLKOMEN IS VERDWENEN!’ 

 
We zijn dus dualistisch, we denken 

dualistisch, we spreken dualistisch, we 

ademen dualiteit, we drinken dualiteit 

en we eten dualiteit. 

Kortom deze wereld is een volslagen 

dualistische wereld, terwijl dualiteit een 

kracht is, die niet kan bestaan, omdat er 

een andere werking, een andere kracht 

is, waar het complete universum uit is 

opgebouwd. 
 

Wat betekent dat precies? 

Wat betekent het hoe wij zijn, wat wij vinden, 

hoe wij denken, wat onze overtuigingen zijn en 

betekenen voor het scheppingsproces, zoals dat 

geldt voor ieder mens? 
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Hoe ingewikkeld wordt het om vast te 

stellen dat wij scheppen op een wijze en 

in een energieveld, die eigenlijk niet IS 

en dus niet kan bestaan? Wat betekent 

dat en waar leidt dat toe? 

Hoe verkoopbaar is ooit dit verhaal en 

dan nog, wie zal hier ooit iets mee gaan 

doen? 

Ook dat heeft weer alles te maken met 

het feit dat niemand, maar dan ook 

helemaal niemand, ooit in staat is om 

hoger te kunnen reiken dan dat hij groot 

is, dan dat hij op dat moment aan 

bewustzijn heeft gewonnen. 
 

We hebben het in de laatste drie hoofdstukken 

(inclusief dit hoofdstuk) gehad over het afstand 

nemen van al het geharrewar, van het geneuzel, 

van het geduw en het getrek, van alle invloeden, 

zowel van mijn eigen ego als van de ego’s van 

alle andere mensen. Mijn eigen ego valt onder 

mijn controle en is dus mijn probleem. Het ego 
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van een ander valt onder de controle van die 

ander en ik laat niet toe, dat iets waar ik geen 

controle over heb, invloed krijgt op mijn leven. 

De controle van het ego van een ander is het 

probleem van die ander. Iedereen mag, binnen 

de hoogste wet van de vrije wil, zijn ego 

botvieren op anderen. Zo mag ook ik, op basis 

van die zelfde vrije wil, afstand nemen van de 

werking van welk ego, van welk mens dan ook, 

die zijn ego op mijn projecteert. 

Daarnaast hebben we het gehad over de 

scheppingskracht die ieder mens heeft en hoe 

ieder mens met zijn of haar overtuigingen de 

wereld schept, die in de overtuigingen en de 

meningen van die mens bestaat. Zo zal iedereen 

ervaren wat hij vindt en daar kan men dan van 

leren en eventueel van groeien. 

 

Dualiteit creëert altijd weerstand en zo 

zal weerstand altijd dualiteit creëren. 

DIT HEEFT VERSTREKKENDE EN 

DIEPGAANDE GEVOLGEN. 
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We waren in het voorgaande hoofdstuk 

blijven steken bij het scheppingsproces en 

we hadden begrepen waarom we niets 

meer VAN deze wereld moeten vinden en 

er dus qua focus ook niet meer ‘VAN 

moeten zijn'.  

Door ‘van deze wereld los te komen', 

kunnen we nu al de stap maken naar de 

nieuwe wereld waar onze ziel ooit zal 

landen. 

 

DEZE WERELD IS, ADEMT, DRINKT EN 

EET DUALITEIT. DUALITEIT 'IS VAN 

DEZE WERELD’. 

JE MOET DUS BREKEN UIT: ‘HET ZIJN, 

HET ADEMEN, HET DRINKEN EN HET 

ETEN’ VAN ALLES VAN DEZE WERELD 

DUS VAN DE DUALITEIT. 

GEEN ANGST! 

ALS JE OP DEZE WIJZE AFSCHEID NEEMT 

VAN DEZE WERELD, ALS JE DIT KUNT EN 

OOK DOET, ALS JE GROOT GENOEG BENT 
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OM ZOVER TE KUNNEN REIKEN, ALS JE 

DIT WILT EN OOK NOG DURFT ……. 

 

 Zul je reeds nu al worden 

gevoed en gelaafd door de 

energieën van de volgende 

kosmische graad, van de 

volgende planeet, dus van 

mota. 

Je zult zelf reeds beginnen, in 

dit leven, om ook een 

morontia-lichaam op te 

bouwen. 

 

Kun je het onwerkelijke zien, 

voelen, begrijpen en loslaten 
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en kun je daarmee reiken naar 

het werkelijke? 

 
Wat is het werkelijke? 

 
We hebben inmiddels gezien dat de dualiteit iets 

is dat ‘Niet IS’ en als het niet is, kan het ook niet 

zijn. Dualiteit is dood omdat het geen 

overlevingswaarde heeft. Wij ademen, drinken 

en eten dus dode energie. Deze energie brengt 

alles uit harmonie en berokkent schade. De 

schade is zichtbaar. Waar je ook kijkt, je ziet de 

schade, overal. 

 

Die schade kenmerkt zich door angst, 

onzekerheid gebrek aan 

zelfvertrouwen, achterdocht, egoïsme 

en het weigeren om 

verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Herkenbaar? 



197 
 

Vaak genoeg heb ik gehoord:  

Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar, het is wat 

het is. ‘Shit happens’. 

 

Dit alles ontstaat doordat het wezenlijke, dat 

wat is, wat was en altijd zal zijn, ONTBREEKT. 

Hoe kan iets dat IS, ontbreken?  

Ook dat heeft weer te maken met onze grootte, 

met de maat tot waar we zijn gegroeid. 

 

HET IS, MAAR WIJ ZIJN (NOG) NIET IN 

STAAT OM HET TE HERKENNEN. 

 

We hoeven ‘dat wat IS' niet hier te 

brengen. Het is er al, het is er altijd 

geweest en het zal er altijd zijn.  

Het enige dat IS en dat leven kan 

brengen, is: 

 

‘Eenheid’. 
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Omdat wij de eenheid niet kunnen 

herkennen, kunnen wij niet opgaan in 

het ‘BESEF VAN EENHEID’. 

Bij het ontbreken van dat wat IS (de 

eenheid en je dit besef van eenheid 

eigenmaken), komt er een invulling met 

dat wat niet is (dualiteit), dit genereert 

een onwezenlijke situatie met 

onwezenlijke gevolgen (angst, gebrek 

aan zelfvertrouwen en gebrek aan 

eigenliefde, onrust, oorlog, disharmonie 

en chaos). 

 
Volgens mij hebben we het hier al eens vaker 

over gehad. 

 

God is eenheid.  

Zo boven, zo beneden. 

Zo buiten, zo binnen. 

God schiep ons naar zijn evenbeeld, 

in ieder geval, zijn wij een 
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onmiskenbaar, onlosmakelijk deel 

van de eenheid. 

Blijkbaar is het feit dat EENHEID 

HET ENIGE IS, DAT IS, NIET 

VOLDOENDE. 

WE MOETEN HET ONTDEKKEN, 

ONDERKENNEN, OMARMEN, 

INTEGREREN, GAAN WORDEN, 

LEVEN, ADEMEN EN ETEN. KORTOM 

WE MOETEN GAAN WORDEN WAT 

WE PER DEFINITIEF ZIJN, DOOR DE 

KEUS TE MAKEN OM HET TE 

OMARMEN EN OM HET TE GAAN 

ZIJN. 
 

Dan stappen we automatisch in harmonie, 

zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, eigenliefde, 

vrede, liefde, vreugde, dienstbaarheid en 

ervaren daarmee overvloed van alles. 
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Pas als wij gaan leven in het wezenlijke 

van het werkelijke, van DAT WAT IS, 

ZULLEN WIJ WORDEN EN ZIJN, ZOALS 

WIJ ALTIJD BEDOELD ZIJN GEWEEST OM 

TE ZIJN. 

 
DOOR HET ONWEZENLIJKE WEG TE 

HALEN, KOMT HET WEZENLIJKE 

NAAR BOVEN EN TEVOORSCHIJN. 

 

OM ZOVER TE KUNNEN KOMEN, 

MOETEN WE GROEIEN, KUNNEN 

GROEIEN, WILLEN EN DURVEN 

GROEIEN. 
 

Iedere stap begint bij jou. 

Vrije wil, het is aan jou en aan mij. 

Kunnen, willen, durven en doen. 

Het begint met scheppen. Scheppen is 

een proces dat tot stand komt, gevoed 
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door je ideeën, door je overtuigingen en 

door alles wat je vindt en wat je doet. 

De ideeën en je overtuigingen, zowel de 

bewuste als de onbewuste, scheppen de 

wereld, gelijk aan de energie, aan het 

licht of de duisternis van je ideeën en 

overtuigingen. 

Als je oren hebt om te horen en ogen 

hebt om te zien, dan ga je het besef van 

eenheid, dat je al hebt ervaren, verder 

verdiepen en uitbouwen. 
 

Hoe kunnen we de mensen duidelijk maken dat 

leven in, ademen, drinken en eten van de 

dualiteit, het onwezenlijke. consumeren is en 

het onwezenlijke schept. Het creëert altijd 

disharmonie, chaos, angst en onzekerheid. 

 

Je kunt niet hoger reiken dan dat je groot bent 

en als je nog niet groot genoeg bent, kun je het 

besef van eenheid nog niet zien en waarnemen 

en dus kun je ook nog niet de waarheid 

onderscheiden. 
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Over drie dagen gaan we stemmen voor een 

nieuwe landelijke regering voor Nederland. Het 

is opnieuw een dualistische dans, waar partijen 

en lijsttrekkers elkaar nu al beschuldigen als 

onzinnig, onbetrouwbaar, gevaarlijk en een 

ramp voor het land.   

Iedereen die deze overtuiging heeft is een ramp 

voor zichzelf en een ramp op dit moment voor 

zijn of haar eigen spirituele groei en een ramp 

voor het land, zelfs voor het universum. We 

scheppen al die werelden en het gaat pas over 

als het over gaat, als we allemaal een beetje zijn 

gegroeid, maart hoe kun je groeien als het web 

van de dualiteit zo dicht is geweven en het 

drijfzand iedereen zo hardnekkig vasthoudt. 

 

Dit vertellen aan de mensen is 

ongeloofwaardig en verwerpelijkheid. 

Ze zullen blijven duwen en ze zullen 

blijven trekken want ze weten het beter, 

zij verkondigen de waarheid en de rest 

deugt niet en zijn dus de vijanden. 
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Als jij ogen hebt om te zien en oren om 

te horen, schep dan de ideeën en de 

overtuigingen van eenheid, van 

verantwoordelijkheid, van iedereen in 

zijn waarde laten en de ongelooflijke 

uniciteit en briljantheid zien in ieder 

mens als een unieke, van God gekregen 

persoonlijkheids-identiteit. 

Dat zal de wereld veranderen. 
 

Het is niet alleen maar een verhaaltje wat leuk in 

elkaar zit. Het is veel en veel meer en het raakt 

de kern van deze planeet. 

Dualiteit betekent 'geen acceptatie’, betekent 

anderen aanwijzen en beoordelen omdat ze 

anders denken. Dualiteit is dienstbaar zijn aan 

het beest en het beest is dat wat Lucifer in ons 

universum en op onze planeet heeft neergezet. 

Tweespalt zaaien en mensen tegen elkaar 

opzetten, voorkomt de mogelijkheid om de 

eenheid te gaan ontdekken en je eigen God diep 

van binnen te vinden. De eenheid vind je diep 

van binnen in ieder mens maar dan moet je de 
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reis naar binnen gaan starten. Daar is het ego 

ook niet van gediend. 

Er is nog een lange weg te gaan en het is ‘alles of 

niets’. Jezus zei “Of je dient God (de eenheid) of 

je dient de keizer (alles wat dualiteit is), maar 

….. je kunt maar één meester tegelijk dienen”. 

Ook zei hij: “Wie niet voor mij is (dienen van de 

eenheid), is tegen mij (en is dus in dienst van de 

dualiteit)”. 

Het is of de geit of de kool, je kunt ze niet beiden 

sparen. 

 

Er zijn heel veel nieuwe kleine politieke partijen 

bijgekomen en ze roepen allemaal dat ze zich 

hard maken voor de VRIJHEID. Dit in het kader 

van de regels voor de corona-pandemie. De 

vrijheid zit niet in de avondklok. De vrijheid zit 

van binnen, als je het besef van eenheid hebt 

gevonden en veroverd en de deur naar het 

koninkrijk in je hart hebt geopend, BEN JE VRIJ. 

DIT IS EEN VRIJHEID DIE ALLES OVERTREFT 

EN DIE NIET EENS IN DE GATEN HEEFT DAT 

ER EEN AVONDKLOK IS. 
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Als je ogen en oren zijn geopend, richt je dan op 

eenheid, non stop, bewust en onbewust. Het zal 

de wereld veranderen. 

 
Dualiteit is niet, eenheid is. Wij leven in 

de onwezenlijke energie van de 

dualiteit, die niet is en dus 'zijn wij ook 

niet’. 

Wij zijn niet degenen die wij bedoeld 

zijn om te zijn. Wij kunnen diegene die 

wij bedoeld zijn om te zijn en dus 

werkelijk en wezenlijk zijn, worden 

door de wezenlijkheid te omarmen, 

door naar binnen te gaan, daar God te 

zoeken en één te worden met God en 

dus met de hele schepping. 

 

Er is maar één weg die wezenlijk is, die 

leven, vreugde, liefde, vrede en 

overvloed brengt, dat is de weg van 

eenheid, de weg naar God. Er is geen 

keizer, er is geen dualiteit, er is alleen 
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maar God, God is onze enige meester, 

koning, vader, vriend en het is God, die 

hunkert en verlangt naar een ultieme 

eenheid, een ultieme eeuwige 

versmelting met jou. 

In elk geval is dit de weg naar het 

discipelschap van Jezus. 

Wie stelt zich daarvoor beschikbaar? Je 

moet eerst zover zijn dat je het kunt, 

dan moet je het nog willen en 

vervolgens moet je het durven.  Dan 

volgt de stap van DOEN en dan ben je het. 

Dat is allemaal nogal iets. 

To be or not to be!  

Dat is wat het is! 

 

Dualiteit betekent weerstand en 

weerstand betekent dualiteit. 

Wees voorzichtig en denk nog eens na 

voordat je in de weerstand gaat. Het 

land waar Jezus leefde, was bezet door 

de vijand. Jezus verzette zich nooit 
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ergens tegen en deed wat ze vroegen. 

Het ging slechts om de keizer en de 

keizer bestaat niet. De keizer is een 

illusie en wordt in stand gehouden door 

het ego dat leeft van illusies.  

God bestaat en vertegenwoordigt de 

enige weg. De weg van eenheid. 

‘EENHEID IS'. Er is niets anders dat is. 

Binnen die EENHEID is er iets dat geen 

illusie is dat is het koninkrijk, als het 

begin van een eeuwige kosmische reis. 

Doorzie de illusie. In de illusie is 

iedereen uit op het behalen van winst en 

op het claimen van de waarheid. 

Illusies, illusies, illusies! 

Het is het rijk van de keizer en het is niet 

wezenlijk en het is onecht. 

 
 

Binnen deze twee krachtvelden, 

waarvan één de werkelijkheid 
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vertegenwoordigt en één de 

illusie, is het aan de mens om de 

juiste verhouding te creëren 

tussen de persoonlijkheids-

identiteit, die onveranderlijk is en 

naar God reikt, de ego-identiteit, 

die gericht is op het aardse leven 

en overal bedreiging ziet (angst) 

en het bewustzijn, dat zover moet 

groeien, dat de mens ogen krijgt 

om te zien en oren krijgt om te 

horen, dat het groot genoeg wordt 

om boven de illusie, boven de 

dualiteit uit te groeien en om dan 

als ‘totaal wezen’, los te kunnen 

komen van de huidige energie van 

Urantia en te kunnen gaan reiken 
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naar ginder, naar het koninkrijk 

van Jezus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het licht in ons stijgt, 
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Als het bewustzijn aan kracht gaat winnen en in 

eenheid met de persoonlijkheids-identiteit reikt 

naar eenheid en reikt naar God, zal het ego 

worden getemperd en onder controle komen van 

het bewustzijn, dan …. 

Krijgen wij ogen om te zien en zullen we zien. 

 
 

Een korte samenvatting van dit 

hoofdstuk is, dat: 

Eenheid IS, het is het enige dat IS en 

dus, is al het andere niet. 

Dualiteit is dus niet, omdat het niet 

is en dus ook niet kan zijn. 

Toch leven we allemaal in een 

dualistisch veld, waarin we aan 

elkaar trekken, tegen elkaar duwen, 

het beter weten en vrienden en 

vijanden aanwijzen en zelfs elkaar 

de oorlog verklaren. 
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Wat niet is en dus ook nooit kan 

zijn, is een vorm die we wel leven 

en eigenlijk niet kunnen leven.  

Het is dus één grote illusie. 

Alles is illusoir en nog mijlenver 

weg van de werkelijkheid en dus 

ook van de waarheid. 

En dit ontstaat allemaal, 

Slechts uiteindelijk, door het niet 

willen, niet kunnen of niet 

durven aanvaarden en omarmen 

van het enige dat IS….. 

 

‘EENHEID’……. 

 

En dat is: 'WAARHEID'. 
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Dit alles leidt naar het ‘doel van 

alles' en dat is de ontwikkeling 

van onze embryonale ziel tot het 

niveau van morontia-ziel en 

daarna tot geestelijke ziel. 

 

Dit komt tot stand door groei van 

ons bewustzijn hier op aarde en 

groei van morontia-mota op de 

morontia-werelden. 
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De weg naar God en de 

weg door God is de 

enige werkende weg 

naar groei en naar 

eeuwig geluk 
 

 
17 maart 2021 

 

 

Dit hoofdstukje is voor mij van groot 

belang. 
 

We hebben al vele malen gezien dat de enige 

werkende weg voor groei van bewustzijn, voor 

groei naar het besef van eenheid, voor groei 

naar zelfbewustheid, zelfvertrouwen, liefde en 

geluk, de weg naar God is, die ook nog VIA 

GOD loopt. 
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Alle andere wegen zijn niet werkende 

wegen, waarbij het gegeven dat we 

erachter komen dat wegen niet werken, 

voor ons een aanduiding kan zijn om te 

gaan zoeken naar wegen die wel kunnen 

werken. 

 

Het gaat dus om de ontwikkeling van 

onze onze ziel, onze eeuwige groeiende 

kern, in relatie tot en in de 

samenwerking met God, dus met onze 

Godsvonk, met onze Richter. 
 

Wat zegt het Urantiaboek daarover? 

Verhandeling 111 gaat over de Richter en de 

ziel.  

Deze samenwerking is de belangrijkste 

samenwerking die er voor ons is omdat deze 

samenwerking ons één maakt met God in een 

eeuwige versmelting. 

Ik neem dit hele hoofdstuk op in dit boek omdat 

God, onze Godsvonk, voor ons het fundament, de 
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motor, de energie, de kracht en de gids is voor 

onze eeuwige reis. 

God hunkert en verlangt naar ons, naar 

samenwerking en versmelting met onze ziel. 

Hij kent de weg. We hoeven hem alleen maar 

te volgen en het volgen van God is heel 

simpel. Om God te volgen hoeven we slechts 

uit liefde en volkomen uit eigen vrije wil er 

voor te kiezen om 'ZIJN WIL TE LEVEN’. Dit 

betekent dat al ons handelen gericht zal zijn 

op het welzijn en op de groei van de 

complete schepping. 

Dit bereiken we door de dualiteit los te laten 

en door op te gaan in het besef van eenheid. 

Uiteindelijk leidt het volledig opgaan in 

eenheid in het nemen van de volle 

verantwoordelijkheid voor alles wat is en zal 

de Wil van God geleefd worden, in een eigen, 

uit vrije wil, genomen en gedane keus. 

 

1.1.1 De Richter en de ziel 

(1215.1) 111:0.1 DE AANWEZIGHEID van de 
goddelijke Richter in het menselijk 
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bewustzijn maakt het voor altijd onmogelijk 
dat de wetenschap of de filosofie tot een 
bevredigend begrip zal komen van de 
evoluerende ziel van de menselijke 
persoonlijkheid. De morontia-ziel is het kind 
van het universum en kan slechts werkelijk 
worden gekend door kosmisch inzicht en 
geestelijke ontdekking. 

Opmerking Winston: 

Het feit dat de oorsprong van de , geestelijk is, 
betekent dat slechts een dieper dan aards 
bewustzijn zoals vertolkt in onze wetenschap of 
filosofie, iets wezenlijks kan zeggen over de aard 
van de ziel. 

Wij zijn dus primair geestelijke wezens in een 
tijdelijke materiële ervaring en geen 
materiële wezens met daarnaast een min of 
meer geestelijke ervaring. 

(1215.2) 111:0.2 De begrippen ziel en 
inwonende geest zijn niet nieuw op Urantia: zij 
zijn reeds dikwijls in de verschillende 
geloofsstelsels op de planeet aan de dag 
getreden. Vele Oosterse, en sommige Westerse 
godsdiensten hebben ingezien dat de mens een 
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goddelijk erfdeel bezit, naast wat hij van zijn 
voorouders erft. Het voelen van de innerlijke 
tegenwoordigheid naast de uiterlijke 
alomtegenwoordigheid van de Godheid, maakt 
reeds lang deel uit van vele religies op Urantia. 
Mensen geloven reeds lang dat er binnen de 
menselijke natuur iets groeit, iets vitaals dat 
bestemd is om langer te bestaan dan de korte 
spanne van het tijdelijke leven. 

(1215.3) 111:0.3 Voordat de mens zich 
realiseerde dat zijn evoluerende ziel werd 
verwekt door een goddelijke geest, dacht men 
dat deze ziel zetelde in verschillende fysieke 
organen – het oog, de lever, de nieren, het hart, 
en later de hersenen. De primitieve mens 
associeerde zijn ziel met bloed, adem, 
schaduwen, en met zijn eigen spiegelbeeld in het 
water. 

Opmerking Winston: 

Ook uit dit stukje kunnen we afleiden dat de ziel 
niet reïncarneert. Hij wordt in dit leven, in een 
nieuwe mens, verwekt door de goddelijke geest. 

(1215.4) 111:0.4 In het atman — begrip kwamen de 
leraren van het Hindoeïsme werkelijk dicht in 
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de buurt van een besef van de natuur en de 
aanwezigheid van de Richter, maar de mede-
aanwezigheid van de evoluerende, potentieel 
onsterfelijke ziel onderscheidden zij niet. De 
Chinezen echter erkenden twee aspecten van de 
mens, het yang en het yin, de ziel en de geest. De 
Egyptenaren, en met hen vele Afrikaanse 
stammen, geloofden ook in twee factoren, de ka 
en de ba; meestal geloofde men niet dat de ziel 
een voorbestaan had, dit werd alleen 
verondersteld van de geest. 

(1215.5) 111:0.5 De bewoners van het Nijldal 
geloofden dat aan ieder bevoorrecht individu bij 
de geboorte, of spoedig daarna, een 
beschermgeest werd geschonken, die zij de ka 
noemden. Zij leerden dat deze beschermgeest 
bij zijn sterfelijke subject bleef gedurende diens 
hele leven, en hem voorging in de toekomstige 
bestaanstoestand. Op de muren van een tempel 
in Luxor waar de geboorte van Amenhotep III 
wordt afgebeeld, ziet men de kleine prins 
zittend op de arm van de Nijlgod, en dichtbij 
hem bevindt zich een ander kind, in voorkomen 
identiek aan de prins, dat een symbool is van de 
entiteit die de Egyptenaren de ka noemden. Dit 
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beeldhouwwerk werd voltooid in de vijftiende 
eeuw voor Christus. 

(1215.6) 111:0.6 Men dacht zich de ka als een 
hogere geleidegeest die wenste de met hem 
verbonden ziel van de sterveling op de betere 
wegen van het tijdelijke leven te brengen, maar 
vooral invloed uit te oefenen op het lot van zijn 
menselijke subject in het hiernamaals. Wanneer 
een Egyptenaar uit deze periode stierf, 
verwachtte men dat zijn ka op hem zou wachten 
aan gene zijde van de Grote Rivier. Aanvankelijk 
dacht men dat alleen koningen een ka hadden, 
maar weldra geloofde men dat alle 
rechtvaardige mensen deze bezaten. Een 
Egyptische heerser zei, doelend op de ka in zijn 
hart: ‘Ik sloeg hetgeen hij zei niet in de wind; ik 
was bevreesd om tegen zijn leiding in te gaan. Ik 
voer daarbij zeer wel; op deze wijze had ik 
voorspoed vanwege hetgeen hij mij liet doen; ik 
kwam tot aanzien door zijn leiding.’ Velen 
geloofden dat de ka een ‘godsspraak vormde in 
iedereen.’ Velen geloofden dat hun toekomst zou 
zijn ‘de eeuwigheid in blijdschap des harten 
door te brengen in de goedgunstigheid van de 
God die in u is.’ 
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(1216.1) 111:0.7 Ieder volk van evoluerende 
stervelingen op Urantia bezit een woord dat 
equivalent is aan het begrip ziel. Vele 
primitieve volkeren meenden dat de ziel de 
wereld gadesloeg door de ogen van de mens; 
daarom waren ze zo lafhartig bevreesd voor de 
kwaadwilligheid van het boze oog. Lang hebben 
zij geloofd dat ‘de geest des mensen de lamp des 
Heren is.’ De Rig-Veda zegt: ‘Mijn bewustzijn 
spreekt tot mijn hart.’ 

Opmerking Winston: 

Uit voorgaande stukjes blijkt dat al heel, heel erg 
lang de mens de verbinding, in welke vorm dan 
ook, met Geest voelt. Het is niet van deze tijd. Het 
is geen culturele 'gril', ‘het is’ en daarin zit de 
waarheid van Geest en de verbinding van onze 
ziel met Geest verborgen. 

1.1.1.1 1. De bewustzijnsarena der keuze 

(1216.2) 111:1.1 Ofschoon het werk der 
Richters geestelijk van natuur is, 
moeten zij noodgedwongen al hun 
arbeid op een verstandelijke grondslag 
verrichten. Het BEWUSTZIJN is de 
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menselijke grond waarop de Mentor-
geest, met de medewerking van de 
persoonlijkheid in wie hij woont, de 
morontia-ziel tot ontwikkeling moet 
doen komen. 

(1216.3) 111:1.2 Er bestaat een kosmische 
eenheid in de onderscheiden 
bewustzijnsniveaus van het universum van 
universa. Het verstandelijke zelf ontstaat in het 
kosmische bewustzijn, ongeveer zoals een nevel 
ontstaat in de kosmische energieën in de 
universum-ruimte. Op het menselijke (dus 
persoonlijke) niveau van het verstandelijke zelf 
wordt, met instemming van het sterfelijk 
bewustzijn, het potentieel van geest-evolutie 
dominant, wegens de geestelijke gaven van de 
menselijke persoonlijkheid alsmede de 
scheppende tegenwoordigheid van een 
entiteitspunt van absolute waarde binnen dit 
menselijke zelf. Doch deze geest-dominantie 
over het materiële bewustzijn is afhankelijk 
van twee ervaringen: (1) dit bewustzijn moet 
zich hebben ontwikkeld via het dienstbetoon 
van de zeven assistent-bewustzijnsgeesten, 
en (2) het materiële (persoonlijke) zelf moet 
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verkiezen samen te werken met de 
inwonende Richter bij het scheppen en 
verzorgen van het morontia-zelf, de 
evolutionaire, potentieel onsterfelijke ziel. 

Opmerking Winston: 

De Richter kan met de medewerking van de 
persoonlijkheid in wie hij woont, de morontia-ziel 
tot ontwikkeling brengen. Dit gebeurt in het 
bewustzijn, dat dient als de menselijke grond. 
Hiervoor zijn twee voorwaarden noodzakelijk: 

1. Het bewustzijn moet zich eerst ontwikkelen via 
de zeven assistent-bewustzijnsgeesten. 

2. Het materiële persoonlijke zelf moet er voor 
kiezen om hiervoor samen te werken met de 
Richter. Deze keus zal altijd een keus zijn in 
volledig vrije wil. 

(1216.4) 111:1.3 Het materiële bewustzijn is 
de arena waarin menselijke 
persoonlijkheden leven, zich van zichzelf 
bewust zijn, beslissingen nemen, God 
verkiezen of hem verzaken, tot eeuwig leven 
komen of zichzelf vernietigen. 
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Opmerking Winston: 

Opnieuw toont bovenstaand stukje het belang van 
het bewustzijn, maar nog veel meer: 'Het belang 
van de GROEI van het bewustzijn’. 

(1216.5) 111:1.4 De materiële evolutie heeft u 
voorzien van een levensapparaat, uw lichaam; 
de Vader zelf heeft u begiftigd met de zuiverste 
geest-werkelijkheid die bekend is in het 
universum, uw Gedachtenrichter. Maar aan u, 
ondergeschikt aan uw eigen beslissingen, is 
bewustzijn toevertrouwd en door dit 
bewustzijn leeft ge of sterft ge. In dit 
bewustzijn, en met dit bewustzijn, neemt ge 
die morele beslissingen die u in staat stellen 
om Richtergelijkheid te verwerven, en dit is 
Godgelijkheid. 

Opmerking Winston: 

Alles speelt zich dus af in het bewustzijn. We 
krijgen een lichaam en we krijgen een 
Godsvonk. Het bewustzijn dat we ontvangen 
moeten we zelf ontwikkelen. Het werktuig 
voor de ontwikkeling is de keuzes die wij 
maken en die maken wij uit 
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onvoorwaardelijke en absolute vrije wil. Er 
is hulp (de Richter en de engelen) MAAR 
WIJ MAKEN DE KEUS, WIJ BESLISSEN! 

(1216.6) 111:1.5 Het sterfelijk bewustzijn is 
een tijdelijk verstandsstelsel, dat aan 
mensen voor de duur van een materieel 
leven ten gebruike wordt gegeven, en 
overeenkomstig hun gebruik van dit 
bewustzijn aanvaarden of verwerpen zij het 
potentieel van een eeuwig bestaan. Het 
bewustzijn is nagenoeg het enige dat ge aan 
universum-werkelijkheid bezit en dat aan 
uw wil is onderworpen, en de ziel – het 
morontia-zelf – zal getrouwelijk de oogst te 
zien geven van de beslissingen die het 
sterfelijke zelf in de tijd neemt. De 
bewustheid van de mens rust licht op het 
onderliggende elektro-chemische mechanisme, 
en raakt licht aan het geest-morontia-
energiestelsel erboven. Van geen van deze twee 
stelsels is de mens zich in zijn sterfelijke leven 
ooit geheel bewust; derhalve moet hij werken in 
het bewustzijn, waarvan hij zich wel bewust is. 
En wat de overleving zeker stelt, is niet 
zozeer hetgeen het verstand begrijpt, als wel 
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wat het verstand verlangt te begrijpen; het is 
niet zozeer datgene waar het bewustzijn op 
lijkt, als hetgeen waar het bewustzijn op 
tracht te lijken, wat de identificatie met geest 
vormt. Wat uitloopt op opgang door het 
universum, is niet zozeer dat de mens zich 
bewust is van God, als wel dat hij hunkert 
naar God. Wat ge vandaag zijt, is niet zo 
belangrijk als wat ge wordt, van dag tot dag 
en in de eeuwigheid. 

Opmerking Winston: 

Het gaat er niet om waar we staan. Onze 
groei en onze kans op overleving wordt 
bepaald door het verlangen en de 
hunkering naar God, om te worden als 
God. Een verlangen dat niet groeien tot 
een BRANDEND VERLANGEN EN 
HUNKERING. 

(1217.1) 111:1.6 Het bewustzijn is het 
kosmische instrument waarop de 
menselijke wil de wanklanken van 
vernietiging kan spelen, en waarop deze 
zelfde menselijke wil de heerlijke 
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melodieën van vereenzelviging met God 
en de daaruit voortvloeiende eeuwige 
overleving kan voortbrengen. De aan de 
mens verleende Richter is per slot van 
rekening ontoegankelijk voor het kwaad 
en niet in staat tot zonde, maar het 
sterfelijk bewustzijn kan daadwerkelijk 
worden verwrongen, vervormd, en slecht 
en lelijk worden gemaakt door de 
zondige kuiperijen van een perverse, 
zelfzuchtige, menselijke wil. Evenzo kan 
dit bewustzijn nobel, schoon, waarachtig 
en goed worden – werkelijk groots – in 
overeenstemming met de door de geest 
verlichte wil van een mens die God kent. 

Opmerking Winston: 

Wijzelf bepalen onze ontwikkeling, wordt het 
DUALITEIT of wordt het EENHEID, wordt het 
duisternis of licht, zijn we dienstbaar aan de 
keizer of zijn we dienstbaar aan God? God is er 
een God dient ons, maar zijn wij bereid om God 
te dienen? 
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(1217.2) 111:1.7 Het evolutionaire bewustzijn is 
alleen dan geheel stabiel en betrouwbaar, 
wanneer het zich manifesteert aan de beide 
uitersten van kosmische intellectualiteit – het 
volledig mechanische en het geheel 
vergeestelijkte. Tussen de verstandelijke 
uitersten van de zuiver mechanische 
regulering en de ware geest-natuur, bevindt 
zich die enorme groep van evoluerende en 
opklimmende soorten bewustzijn wier 
stabiliteit en rust afhankelijk zijn van de 
keuze van de persoonlijkheid en van zijn 
vereenzelviging met geest. 

(1217.3) 111:1.8 Doch de mens onderwerpt zijn 
wil niet lijdelijk, slaafs aan de Richter. Veeleer 
verkiest hij op actieve, positieve, en 
coöperatieve wijze de leiding van de Richter te 
volgen wanneer, en terwijl, deze leiding bewust 
verschilt van de verlangens en impulsen van het 
natuurlijke, sterfelijke bewustzijn. De Richters 
bewerken wel ’s mensen bewustzijn, maar 
overheersen dit nooit tegen zijn wil; voor de 
Richter heeft de menselijke wil het 
allerhoogste gezag. En deze wil beschouwen 
en respecteren zij werkelijk zo, terwijl zij 
ernaar streven de geestelijke doeleinden te 
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bereiken van het richten der gedachten en 
de transformatie van het karakter in de bijna 
onbegrensde arena van het evoluerende 
menselijke verstand. 

Opmerking Winston: 

Het uiteindelijke doel is: 

‘Vader het is mijn wil, uit vrije wil, dat niet 
mijn wil maar UW WIL geschiede'. 

(1217.4) 111:1.9 Het bewustzijn is uw schip, 
de Richter is uw loods, de menselijke wil is 
de kapitein. De gezagvoerder van het 
sterfelijke vaartuig moet zo wijs zijn om erop 
te vertrouwen dat de goddelijke loods de 
opgaande ziel naar de morontia-havens van 
de eeuwige overleving zal geleiden. Slechts 
uit zelfzucht, laksheid en zonde kan ’s 
mensen wil het geleide van deze liefdevolle 
loods verwerpen en uiteindelijk de 
sterfelijke reis doen eindigen in een 
schipbreuk op de gevaarlijke, kwalijke 
klippen van afgewezen genade en op de 
rotsen van door hem omhelsde zonde. Met 
uw instemming zal deze trouwe loods u 
veilig over de barrières van de tijd en over 
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de belemmeringen van de ruimte heen 
leiden, naar de oorsprong zelve van het 
goddelijke bewustzijn, en nog verder, naar 
de Vader der Richters op het Paradijs. 

Opmerking Winston: 

Het bewustzijn is het schip waarop de loods (de 
Richter) en de kapitein (de menselijke wil) de reis 
over de oceanen van het leven, vol stormen en 
hoge golven maken. 

Hoe hoger het bewustzijn, hoe sterker, 
zeewaardiger en stormvaster ons schip 
zal zijn. Het is ons ankerpunt op zee, onze 
veilig stukje houvast in loeiende stormen 
en bruisende zeeën. Werk aan dat schip. 
Werk aan je bewustzijn en laat het 
sterker worden. De weg daarvoor is de 
weg naar eenheid en het loslaten van de 
dualiteit. 

Daarnaast hebben we God nodig, het 
is de enige weg om op weg naar God 
in eenheid met God te reizen. Alle 
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andere wegen zijn dwaalwegen en 
zijn altijd doodlopend. 

1.1.1.2 2. De natuur van de ziel 

(1217.5) 111:2.1 In alle bewustzijnsfuncties 
van de kosmische intelligentie is de totaliteit 
van bewustzijn dominant over de delen van 
het verstandelijk functioneren. Bewustzijn 
is, in wezen, functionele eenheid; derhalve 
moet bewustzijn wel immer deze constitutieve 
eenheid manifesteren, zelfs wanneer dit wordt 
tegengegaan en belemmerd door de 
onverstandige daden en keuzen van een misleid 
zelf. En deze eenheid van bewustzijn zoekt 
onveranderlijk geest-coördinatie, op alle 
niveaus van haar associatie met personen met 
de waardigheid van wil en 
opklimmingsprerogatieven. 

(1217.6) 111:2.2 Het materiële bewustzijn 
van de sterfelijke mens is het kosmische 
weefgetouw dat de morontia-weefsels draagt 
waarop de inwonende Gedachtenrichter de 
geest-patronen rijgt van een universum-
karakter dat blijvende waarden en 
goddelijke betekenissen kent – een 
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overlevende ziel met een ultieme 
bestemming en een nimmer eindigende 
loopbaan voor zich, een potentieel 
volkomene. 

(1218.1) 111:2.3 De menselijke 
persoonlijkheid wordt geïdentificeerd met 
bewustzijn en geest, bijeengehouden in een 
functionele relatie door leven in een 
materieel lichaam. Deze functionerende 
betrekking tussen zulk een bewustzijn en 
geest resulteert niet in een combinatie van 
de kwaliteiten of eigenschappen van 
bewustzijn en geest, doch veeleer in een 
geheel nieuwe, oorspronkelijke en unieke 
universum-waarde van potentieel eeuwige 
duurzaamheid, de ziel. 

Opmerking Winston: 

Het gaat dus om de samenwerking tussen 
bewustzijn (factor 1) en Geest (factor 2), geleid 
door de menselijke vrije wil, eindigend in de 
creatie van de eeuwige ziel (factor 3). 

(1218.2) 111:2.4 Drie, en niet twee, factoren 
spelen een rol in de evolutionaire schepping van 
zulk een onsterfelijke ziel. Deze drie 
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antecedenten van de morontiale menselijke ziel 
zijn: 

(1218.3) 111:2.5 1. het menselijke 
bewustzijn en alle kosmische invloeden die 
daaraan voorafgaan en erop inwerken; 

(1218.4) 111:2.6 2. de goddelijke geest die in 
dit menselijk bewustzijn woont, en alle 
vermogens die inherent zijn aan zulk een 
fragment van absolute geestelijkheid, alsmede 
alle daarmee verbonden geestelijke invloeden 
en factoren in het leven van de mens; 

(1218.5) 111:2.7 3. de betrekking tussen 
het materiële bewustzijn en de goddelijke 
geest, die een waarde impliceert en een 
betekenis draagt die in geen van de twee 
factoren die deze associatie vormen, te vinden 
is. De realiteit van deze unieke betrekking is 
materieel noch geestelijk, maar morontiaal. 
Dit is de ZIEL. 

(1218.6) 111:2.8 De middenwezens noemen 
deze zich ontwikkelende ziel van de mens 
reeds lang het MIDDEN-BEWUSTZIJN, te 
onderscheiden van het lagere of materiële 
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bewustzijn, en het hogere of kosmische 
bewustzijn. Dit midden-bewustzijn is 
werkelijk een morontia-verschijnsel, want 
het bestaat in het gebied tussen het 
materiële en het geestelijke. Het potentieel 
tot zulk een morontia-ontwikkeling is 
inherent in de twee universele 
bewustzijnsimpulsen: de impuls van het 
eindige schepsel-bewustzijn om God te leren 
kennen en de goddelijkheid van de Schepper 
te bereiken, en de impuls van het oneindige 
bewustzijn van de Schepper om de mens te 
leren kennen en de ERVARING van het 
schepsel te verwerven. 

(1218.7) 111:2.9 Deze verheven verrichting, 
het ontwikkelen van de onsterfelijke ziel, 
wordt mogelijk doordat het sterfelijke 
bewustzijn ten eerste persoonlijk is, en ten 
tweede, in verbinding staat met 
werkelijkheden die boven het dierlijke 
uitgaan; het is in het bezit van een 
bovenmateriële kwaliteit die het door de 
kosmos is toegediend, waardoor de evolutie 
is verzekerd van een morele natuur die in 
staat is morele beslissingen te nemen, en 
daardoor een bona fide, creatief contact tot 
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stand te brengen met de samenwerkende 
vormen van geestelijke bijstand en met de 
inwonende Gedachtenrichter. 

Opmerking Winston: 

Het ontwikkelen van de onsterfelijke ziel is dus 
mogelijk omdat het bewustzijn persoonlijk is en in 
het bezit is van een boven-materiële kwaliteit 
waardoor het in staat is om morele beslissingen 

te nemen. Dit betekent nogmaals dat de 
weg alleen gegaan kan worden in 
verlangen naar, in samenwerking met, in 
overgave aan en in volkomen vertrouwen 
van GOD. DUS ONZE RICHTER. Als we die 
weg weigeren te lopen, zullen we dwalen 
en nooit het doel van fusie bereiken. 
IEDERE ANDERE WEG IS EEN 
DOODLOPENDE WEG. 

(1218.8) 111:2.10 Het onvermijdelijke gevolg 
van zulk een contactuele vergeestelijking van 
het menselijke bewustzijn is de geleidelijke 
geboorte van een ziel, de gezamenlijke 
afstammeling van een assistent-bewustzijn 
beheerst door een menselijke wil die vurig 
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begeert God te leren kennen, in verbinding met 
de geestelijke krachten van het universum die 
onder de albeheersing staan van een werkelijk 
fragment van de God der ganse schepping – de 
Geheimnisvolle Mentor. En zo stijgt de 
materiële, sterfelijke realiteit van het zelf uit 
boven de tijdsbeperkingen van het fysische 
levensapparaat en bereikt het nieuwe 
uitdrukking en nieuwe identificatie in het 
evoluerende voertuig voor de continuïteit van 
het zelf, de morontiale, onsterfelijke ziel. 

Opmerking Winston: 

NAGENOEG DE HELE KOSMOS, ALLES EN 
IEDEREEN DIE KAN HELPEN, ZULLEN HELPEN, 
OM ONS TERUG TE KUNNEN LATEN GAAN NAAR 
HUIS, TERUG NAAR HET PARADIJS. WAT EEN 
SCHOONHEID, WAT EEN LIEFDE! 

1.1.1.3 3. De evoluerende ziel 

(1218.9) 111:3.1 De vergissingen van het 
sterfelijke denken en de dwalingen in het 
menselijk gedrag kunnen de evolutie van de ziel 
duidelijk vertragen, ofschoon zij dit morontia-
verschijnsel niet kunnen beletten wanneer de 
inwonende Richter er eenmaal, met 
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toestemming van de wil van het schepsel, de 
aanzet toe heeft gegeven. Doch vóór de dood 
van de sterveling heeft deze zelfde materiële, 
menselijke wil te allen tijde het vermogen 
om deze keuze te herroepen en de 
overleving te verwerpen. Zelfs nadat hij tot 
overleving is gekomen, behoudt de 
sterveling in opgang nog dit prerogatief om 
het eeuwige leven naar verkiezing af te 
wijzen: op ieder moment vóór de fusie met 
de Richter kan het evoluerende, 
opklimmende schepsel verkiezen de wil van 
de Paradijs-Vader te verzaken. DE FUSIE 
MET DE RICHTER GEEFT HET FEIT TE 
KENNEN DAT DE OPKLIMMENDE 
STERVELING VOOR EEUWIG EN ZONDER 
VOORBEHOUD VERKOZEN HEEFT DE WIL 
VAN DE VADER TE DOEN. 

Opmerking Winston: 

De vrije wil is onvoorwaardelijk en allesbepalend. 
Ieder mens mag zelf de keus maken om de 
eeuwige reis te starten of om de reis voorgoed te 
beëindigen. DE FUSIE DIE DOOR DE MENS 
AANVAARD IS IN VRIJE WIL IS HET 
ONHERROEPELIJKE PASPOORT VOOR HET 
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PARADIJS EN DE ONVOORWAARDELIJKE 
TOESTEMMING VOOR DE REIS ER NAARTOE. 

(1219.1) 111:3.2 Tijdens het leven in het vlees 
krijgt de zich ontwikkelende ziel de gelegenheid 
om kracht bij te zetten aan de bovenmateriële 
beslissingen van het sterfelijke bewustzijn. De 
ziel, die bovenmaterieel is, functioneert uit 
zichzelf niet op het materiële niveau der 
menselijke ervaring. Evenmin kan deze 
subgeestelijke ziel zonder de medewerking van 
een geest van de Godheid, zoals de Richter, 
functioneren boven het morontia-niveau. De 
ziel neemt ook geen finale beslissingen, 
totdat de dood of overbrenging haar 
losmaakt uit de materiële verbinding met 
het sterfelijke bewustzijn, behalve wanneer 
en voorzover dit materiële bewustzijn zulk 
gezag vrijelijk en gewillig overdraagt aan de 
morontia-ziel, met wie het tezamen 
functioneert. Gedurende het leven zetelt de 
wil van de sterveling, het vermogen van de 
persoonlijkheid om te beslissen en te kiezen, 
in de materiële bewustzijnscircuits; 
naarmate de groei van de sterveling op 
aarde vordert, vereenzelvigt dit zelf, met zijn 
onschatbare vermogens tot kiezen, zich 
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meer en meer met de entiteit der wordende 
morontia-ziel; na de dood en na de 
woningwereld-opstanding is de menselijke 
persoonlijkheid volledig vereenzelvigd met 
het morontia-zelf. De ziel is aldus het 
embryo van het toekomstige morontia-
voertuig van de persoonlijkheidsidentiteit. 

Opmerking Winston: 

Het is dus al mogelijk om in het aardse leven de 
fundamenten te bouwen voor het morontia-
voertuig. Dit is afhankelijk van de groei van het 
bewustzijn op aarde en van de Wil van de mens, 
die zetelt in de materiële bewustzijns-circuits. 

(1219.2) 111:3.3 Deze onsterfelijke ziel is 
aanvankelijk geheel morontiaal van natuur, 
doch zij bezit zulk een capaciteit tot 
ontwikkeling, dat zij onveranderlijk opklimt 
naar de ware geest-niveaus die van fusie-
waarde zijn voor de geesten der Godheid, 
gewoonlijk dezelfde geest van de Universele 
Vader die de aanzet heeft gegeven tot zulk een 
creatief verschijnsel in het bewustzijn van het 
schepsel. 
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(1219.3) 111:3.4 Het menselijke bewustzijn en 
de goddelijke Richter zijn zich beiden bewust 
van de aanwezigheid en distinctieve aard van de 
tot ontwikkeling komende ziel – de Richter ten 
volle en het bewustzijn ten dele. De ziel wordt 
zich meer en meer bewust van zowel het 
bewustzijn als van de Richter als entiteiten 
die met haar zijn verbonden, 
overeenkomstig haar eigen evolutionaire 

groei. De ziel vertoont kenmerken van 
zowel het menselijke bewustzijn als van 
de goddelijke geest, doch zij evolueert 
volhardend in de richting van een 
sterkere beheersing door de geest en 
van goddelijke dominantie, door het 
aankweken van een bewustzijnsfunctie 
welks betekenissen zich trachten te 
coördineren met ware geest-waarde. 

(1219.4) 111:3.5 De levensloop van de 
sterveling, de evolutie der ziel, is niet zozeer 
een proeftijd, ALS WEL EEN OPLEIDING. 
Vertrouwen in de overleving van allerhoogste 
waarden is de kern van religie; echte religieuze 
ervaring bestaat in de vereniging van 
allerhoogste waarden en kosmische 
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betekenissen als een besef van de universele 
realiteit. 

(1219.5) 111:3.6 Het bewustzijn kent 
kwantiteit, werkelijkheid, bedoelingen. 
Kwaliteit – waarden – wordt echter gevoeld. 
Dat wat voelt, is de gezamenlijke schepping van 
het bewustzijn dat weet, en de ermee 
geassocieerde geest die tot-werkelijkheid-
maakt. 

Opmerking Winston: 

Het bewustzijn rust op kennis en op gevoel. 
Kennis is het hebben van kennis. Gevoel is het 
ontwikkelen van liefde, te verdelen in eigenliefde, 
naastenliefde en liefde voor God. De kunst is om 
dit alles te ontwikkelen en vervolgens te LEVEN. 

(1219.6) 111:3.7 Voorzover ’s mensen 
evoluerende morontia-ziel doortrokken 
raakt van waarheid, schoonheid en 
goedheid, als besef dat zij zich bewust is van 
God, wordt zulk een resulterend wezen 
ONVERNIETIGBAAR. Indien er geen overleving 
van eeuwige waarden zou zijn in de zich 
ontwikkelende ziel van de mens, dan is het 
sterfelijke bestaan zinloos en is het leven zelf een 
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tragische illusie. Maar immer geldt dat ge wat 
ge in de tijd begint, vast en zeker in de 
eeuwigheid ten einde zult brengen – INDIEN 
HET WAARD IS OM TEN EINDE TE WORDEN 
GEBRACHT. 

Opmerking Winston: 

Jezus gaf aan dat wanneer wij de deur in ons hart 
naar het koninkrijk hebben geopend, het niet 
meer uitmaakt of zelfs de wereld vergaat, omdat 
de eeuwigheid dan al in ons ligt een het reiken 
naar het koninkrijk en naar de eeuwigheid is het 
enige doel, het enige dat telt. De rest zijn 
randverschijnselen. 

1.1.1.4 4. Het innerlijk leven 

(1219.7) 111:4.1 Herkennen is het 
verstandelijke proces van het inpassen van de 
zintuiglijke indrukken van de buitenwereld in 
de geheugenpatronen van het individu. 
Begrijpen impliceert dat deze herkende 
zintuiglijke indrukken en de daarmede 
verbonden geheugenpatronen geïntegreerd of 
georganiseerd zijn tot een dynamisch netwerk 
van principes. 
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(1220.1) 111:4.2 Betekenissen worden ontleend 
aan een combinatie van herkenning en begrip. 
Betekenissen zijn niet-bestaand in een wereld 
die alleen maar zintuiglijk of materieel is. 
Betekenissen en waarden worden slechts 
waargenomen in de innerlijke of 
bovenmateriële sferen van de menselijke 
ervaring. 

(1220.2) 111:4.3 De vorderingen van ware 
civilisatie worden geboren in deze innerlijke 
wereld der mensheid. Alleen het innerlijk 
leven is waarlijk creatief. De civilisatie kan 
nauwelijks vooruitgaan wanneer het merendeel 
der jeugd van een generatie haar belangstelling 
en energie richt op de materialistische 
activiteiten in de zintuiglijke buitenwereld. 

Opmerking Winston: 

Veranderingen dienen eerst in de innerlijke 
wereld plaats te vinden, op het niveau van het 
bewustzijn, waar wij dingen vinden en waar wij 
onze overtuigingen formuleren. Dan heeft het 
uiteindelijk zijn uitwerking in de materiële 
wereld. 

 



243 
 

(1220.3) 111:4.4 De innerlijke en de uiterlijke 
wereld hebben verschillende waardenstelsels. 
Iedere civilisatie loopt gevaar wanneer 
driekwart van haar jeugd een materialistisch 
beroep kiest en zich wijdt aan het najagen 
van de zintuiglijke activiteiten van de 
uiterlijke wereld. De civilisatie is in gevaar 
wanneer de jeugd zich niet meer interesseert 
voor de ethica, sociologie, eugenese, filosofie, de 
schone kunsten, religie en kosmologie. 

Opmerking Winston: 

We hebben gisteren in Nederland de 
landelijke verkiezingen gehad. Als je luistert 
naar de debatten, het bekvechten en de 
wederzijdse aantijgingen, dat zich wijdt 
aan de zintuigelijke activiteiten waarbij 
het door hen gekozen assortiment en de 
aanpak daarvan, als superieur wordt 
afgeschilderd en dat van alle anderen, als 
inferieur wordt bestempeld. Dit speelt 
zich af in het speelveld van de dualiteit en 
brengt onze civilisatie dus in gevaar. 
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(1220.4) 111:4.5 Alleen binnen de hogere 
niveaus van het bovenbewuste denken, waar 
dit het geest-gebied der menselijke ervaring 
raakt, kunt ge die hogere denkbeelden 
vinden die, verbonden met doeltreffende 
grondpatronen, zullen bijdragen tot de 
opbouw van een betere, bestendiger 
beschaving. Persoonlijkheid is inherent 
creatief, maar functioneert alleen zodanig in het 
innerlijk leven van de individuele mens. 

Opmerking Winston: 

Veranderingen in een beschaving lopen altijd via 
het pad: verandering op niveau bewustzijn  
energetische verandering  verandering op 
materieel (maatschappelijk) niveau. Effectiviteit 
is alleen mogelijk als veranderingen in het 
denkbeeld, de hogere vermogens van het 
bovenbewuste denken, waar dit het geest-gebied 
van de menselijke ervaring, zal raken. 

(1220.5) 111:4.6 Sneeuwkristallen zijn altijd 
zeshoekig van vorm, maar geen twee zijn ooit 
gelijk. Kinderen kunnen naar typen worden 
ingedeeld, maar geen twee zijn precies gelijk, 
zelfs niet in het geval van tweelingen. 
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Persoonlijkheid volgt wel bepaalde typen, maar 
is toch altijd uniek. 

(1220.6) 111:4.7 Geluk en vreugde ontstaan in 
het innerlijke leven. Geheel alleen kunt ge geen 
werkelijke vreugde ervaren. Een eenzelvig leven 
is rampzalig voor uw geluk. Zelfs families en 
volken zullen meer van het leven genieten als ze 
het met anderen delen. 

Opmerking Winston: 

Delen is de grootste vermenigvuldiger, ook voor 
vreugde en juist voor liefde. 

(1220.7) 111:4.8 Ge kunt de uiterlijke wereld 
– de omgeving – niet volledig beheersen. Ge 
hebt de meeste zeggenschap over de 
creativiteit van uw innerlijke wereld, omdat 
uw persoonlijkheid hier in zo grote mate 
wordt bevrijd uit de kluisters van de wetten 
van voorafgaande veroorzaking. 
Persoonlijkheid gaat gepaard met een 
gelimiteerde soevereiniteit van de wil. 
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Opmerking Winston: 

We creëren (creatie) met onze overtuigingen 
en meningen onze eigen, innerlijke wereld. 
Dat kan en zal uiteindelijk de uiterlijke 
wereld beïnvloeden. 

(1220.8) 111:4.9 Aangezien dit innerlijke 
leven van de mens waarlijk creatief is, berust 
bij ieder mens de verantwoordelijkheid om 
te kiezen of deze creativiteit spontaan en 
geheel lukraak zal zijn, of beheerst, geleid en 
constructief. Hoe kan een scheppende 
verbeelding waardige kinderen 
voortbrengen, wanneer het toneel waarop zij 
functioneert reeds is ingenomen door 
vooroordeel, haat, angst, gevoelens van 
wrok, wraakzucht en allerlei kwezelarij? 

Opmerking Winston: 

Wat we vinden, is wat we scheppen. Vinden we op 
de energie-frequentie van schoonheid, waarheid 
en goedheid, dan creëren we een andere wereld 
dan wanneer onze bevindingen de energie-
frequentie hebben van haat, angst, wrok, 
wraakzucht en ander geneuzel. 
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Weet daarom wat je wilt scheppen en kies voor 
jou het 'meest verheven visioen’ en houd dat vast 
als jouw doel, het doel van schepping. 

(1220.9) 111:4.10 Ideeën kunnen hun 
oorsprong hebben in de prikkels uit de 
buitenwereld, maar idealen worden alleen 
geboren in de creatieve gebieden van de 
innerlijke wereld. Heden ten dage worden de 
volkeren der wereld geleid door mensen die 
een overvloed aan ideeën hebben, maar zeer 
arm zijn aan idealen. Dit is de verklaring 
voor armoede, afscheiding, oorlog en 
rassenhaat. 

Opmerking Winston: 

Kies bewust je meest verheven visioen, vorm dat 
om tot je ideaal en ga daarvoor. 

Ideeën hebben we genoeg maar om een idee 
om te kunnen zetten in een ideaal en om dit 
ideaal na te jagen en uit te voeren, hebben we 
nodig: de WIL, het KUNNEN (in staat zijn om), 
LEF (durf je het ook) en tenslotte DOEN 
(uitvoeren). Velen struikelen ergens 
onderweg. 
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(1220.10) 111:4.11 Het probleem is dit: indien 
de mens met vrije wil is begiftigd met creatieve 
kracht in zijn innerlijk, dan moeten wij 
erkennen dat de creativiteit van de vrije wil ook 
het potentieel omvat van destructiviteit uit vrije 
wil. En wanneer creativiteit verandert in 
destructiviteit, staat ge oog in oog met de 
verwoesting die het kwaad en zonde aanrichten 
– onderdrukking, oorlog en vernietiging. Het 
kwaad is een gedeeltelijkheid van creativiteit, 
die tot desintegratie en uiteindelijke 
vernietiging voert. Elk conflict is een kwaad, in 
de zin dat het de creatieve functie van het 
innerlijk leven remt – het is een vorm van 
burgeroorlog binnen de persoonlijkheid. 

Opmerking Winston: 

Dit is precies het verschil tussen dualiteit 
(destructief) en eenheid (schoonheid). Dualiteit 
staat aan de wieg van ieder oorlog. 

Elk conflict is een kwaad en DUALITEIT 
staat aan de wieg van ieder conflict, DUS 
DUALITEIT IS HET KWAAD. Het leidt tot 
een burgeroorlog binnen de 
persoonlijkheid maar het leidt ook tot 
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burgeroorlogen of oorlogen, tussen 
meerdere persoonlijkheden. 

(1221.1) 111:4.12 Innerlijke creativiteit draagt 
bij tot veredeling van het karakter door de 
integratie van de persoonlijkheid en de 
unificatie van het zelf. Het verleden valt niet te 
veranderen: alleen de toekomst kan veranderd 
worden door het dienstbetoon van de huidige 
creativiteit van het innerlijk zelf – dit geldt 
immer. 

1.1.1.5 5. De heiliging van de keuze 

(1221.2) 111:5.1 Het doen van de wil van God 
is niets meer of minder dan dat het schepsel 
de bereidheid toont zijn innerlijk leven met 
God te delen – met diezelfde God die zo’n 
leven van innerlijke betekenis-waarde voor 
het schepsel mogelijk heeft gemaakt. DELEN 
IS GODGELIJK – het is goddelijk. God deelt 
alles met de Eeuwige Zoon en met de Oneindige 
Geest, terwijl dezen op hun beurt alle dingen 
delen met hun goddelijke Zonen en hun geest-
Dochters in de universa. 
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Opmerking Winston: 

Delen is de grootste vermenigvuldiger. 
Delen is het ten volle nemen van 
verantwoordelijkheid voor alles in de 
schepping. Delen komt voort uit het 
ultieme besef van eenheid en leidt tot 
onvoorwaardelijke liefde. 

(1221.3) 111:5.2 De imitatie van God is de 
sleutel tot volmaaktheid; het doen van 
zijn wil is het geheim der overleving en 
van volmaaktheid in de overleving. 

Opmerking Winston: 

‘Vader het is mijn wil om in vrije wil niet mijn 
wil maar uw wil te laten geschieden'. 

(1221.4) 111:5.3 Stervelingen leven in God, en 
dus heeft God ook gewild om in stervelingen 
te leven. Zoals mensen zich aan hem 
toevertrouwen, zo heeft hij – en als eerste – 
een deel van zichzelf aan mensen 
toevertrouwd om bij hen te zijn: heeft hij 
goedgevonden om in mensen te leven en bij 
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mensen in te wonen in ondergeschiktheid 
aan de menselijke wil. 

Opmerking Winston: 

‘Als God ondergeschikt wil zijn aan 
mijn wil en als ik Godgelijk wil zijn, 
kan ik niet anders dan ondergeschikt 
zijn aan ZIJN WIL en dat is een keus, 
die ik maak in absolute en 
onvoorwaardelijke vrije wil'. 

(1221.5) 111:5.4 Vrede in dit leven, 
overleving in de dood, volmaaktheid in het 
volgende leven, dienstbaarheid in de 
eeuwigheid – dit alles wordt nu (in de geest) 
verworven wanneer de persoonlijkheid van 
het schepsel goedvindt – verkiest – om de wil 
van het schepsel ondergeschikt te maken 
aan de wil van de Vader. En de Vader heeft 
reeds verkozen om een fragment van zichzelf 
ondergeschikt te maken aan de wil van de 
persoonlijkheid van het schepsel. 
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(1221.6) 111:5.5 Zulk een keuze van het 
schepsel betekent geen uitlevering van de 
wil. Het is een heiliging van de wil, een 
uitbreiding van de wil, een verheerlijking 
van de wil, een vervolmaking van de wil; dit 
kiezen verheft de wil van het schepsel dan 
ook van het niveau van zijn tijdelijk belang, 
tot die hogere staat waar de persoonlijkheid 
van de geschapen zoon gemeenschap heeft 
met de persoonlijkheid van de geest-Vader. 

Opmerking Winston: 

Boeiend om te lezen dat het doen van de Wil van 
de Vader, wijzigingen zijn die verheven zijn boven 
het niveau van het tijdelijk belang. 

Wat een schoonheid, wat een schoonheid! 

(1221.7) 111:5.6 Dit verkiezen van de wil van de 
Vader is het geestelijk ontdekken van de geest-
Vader door de sterfelijke mens, ook al moeten er 
eeuwen verstrijken voordat de geschapen zoon 
daadwerkelijk in de feitelijke tegenwoordigheid 
van God op het Paradijs zal kunnen staan. Dit 
kiezen bestaat niet zozeer in de loochening 
van de wil van het schepsel – ‘Niet mijn wil, 
maar uw wil geschiede’ – als wel in de 
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positieve bevestiging door het schepsel, ‘HET 
IS MIJN WIL DAT UW WIL GESCHIEDE.’ En 
indien deze keuze wordt gemaakt, zal de 
God-kiezende zoon vroeg of laat de 
innerlijke verbintenis (fusie) vinden met het 
inwonende Godsfragment, terwijl deze 
volmaakt wordende zoon de allerhoogste 
persoonlijkheidsbevrediging zal vinden in de 
eerbiedige gemeenschap tussen de 
persoonlijkheid van de mens en de 
persoonlijkheid van zijn Maker, twee 
persoonlijkheden wier creatieve 
eigenschappen zich voor eeuwig hebben 
vereend in een zelf-gewilde wederkerigheid 
van uitdrukking – de geboorte van een nieuw 
eeuwig partnerschap van de wil van een 
mens en de wil van God. 

Opmerking Winston: 

Wat een ongekende schoonheid. 

1.1.1.6 6. De menselijke paradox 

(1221.8) 111:6.1 Veel van de wereldlijke 
moeilijkheden die de sterfelijke mens 
ondervindt, komen voort uit zijn 
tweevoudige relatie tot de kosmos. De mens 



254 
 

is een deel van de natuur – hij bestaat in de 
natuur – en toch is hij in staat om boven de 
natuur uit te stijgen. De mens is eindig, maar 
in hem woont een vonk van de oneindigheid. 
Zulk een tweevoudige situatie brengt niet 
alleen het potentieel van het kwaad met zich 
mee, doch veroorzaakt ook veel sociale en 
morele situaties die met grote onzekerheid 
en veel angst gepaard gaan. 

(1222.1) 111:6.2 De moed die nodig is om de 
overwinning op de natuur te behalen en boven 
zichzelf uit te stijgen, is een moed die ook kan 
bezwijken voor de verleidingen van de 
EIGENWAAN. De sterveling die boven zichzelf 
vermag uit te stijgen, zou kunnen toegeven aan 
de verleiding om zijn zelf-bewustzijn te 
vergoddelijken. Het dilemma voor de 
sterveling bestaat in het tweeledige feit dat 
de mens geketend is aan de natuur, terwijl 
hij tegelijkertijd een unieke vrijheid bezit – 
de vrijheid van geestelijke keuze en 
handeling. Op materiële niveaus ervaart hij zijn 
ondergeschiktheid aan de natuur, terwijl hij op 
geestelijke niveaus triomfeert over de natuur en 
over alle wereldlijke en eindige zaken. Deze 
paradox is onscheidbaar van verleiding, 
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potentieel kwaad, verkeerde beslissingen, en 
wanneer het zelf trots en arrogant wordt, kan er 
zonde ontstaan. 

Opmerking Winston: 

Hoogmoed, arrogantie, vooral spirituele 
hoogmoed komt altijd voor de val. 

In nederigheid weten dat je de beste bent, 
zoals je weet dat ieder mens de beste, 
uniek en briljant is. 

(1222.2) 111:6.3 Het probleem van zonde is niet 
zelf-existent in de eindige wereld. Het feit der 
eindigheid is niet slecht of zondig. De eindige 
wereld is gemaakt door een oneindige Schepper 
– zij is het handwerk van zijn goddelijke Zonen – 
en daarom moet ze goed zijn. Het is het 
misbruik, de vervorming en pervertering van 
het eindige waardoor kwaad en zonde ontstaan. 

(1222.3) 111:6.4 De geest kan het bewustzijn 
overheersen; zo ook kan het bewustzijn 
energie beheersen. Maar bewustzijn kan 
energie slechts beheersen door middel van 
zijn eigen intelligente manipulatie van het 
potentieel tot metamorfosen dat inherent is 
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aan het mathematische niveau van oorzaken 
en gevolgen in de fysische domeinen. Het 
beheersen van energie is niet inherent aan 
het bewustzijn van de geschapen mens: zulks 
is een prerogatief van de Godheid. Maar het 
bewustzijn van de geschapen mens kan 
energie manipuleren, en doet dit voorzover 
het de geheimen van de energie in het 
fysische universum heeft ontraadseld. 

Opmerking Winston: 

Boeiend. 

Als wij stijgen in bewustzijn en andere waarden 
gaan hanteren, groeien naar eenheid en onze 
verantwoordelijkheid gaan nemen, zal het leven 
voor mensen gaan veranderen en invloed hebben 
op de uiterlijke omgeving. 

(1222.4) 111:6.5 Wanneer de mens de fysische 
werkelijkheid wenst te modificeren, hetzij 
zichzelf, hetzij zijn omgeving, slaagt hij daarin 
voorzover hij de wegen en middelen heeft 
ontdekt om de materie te beheersen en energie 
te richten. Zonder hulp is het bewustzijn 
onmachtig om ook maar iets materieels te 
beïnvloeden, behalve het eigen fysische 
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mechanisme waarmee het onontkoombaar is 
verbonden. Maar door intelligent gebruik van 
het lichaamsmechanisme kan het bewustzijn 
andere mechanismen scheppen, zelfs 
energie-betrekkingen en levende 
betrekkingen, en door daarvan gebruik te 
maken, kan dit bewustzijn in toenemende 
mate zijn fysische niveau in het universum 
reguleren en zelfs beheersen. 

Opmerking Winston: 

Als we in staat zijn om één te worden met de God 
die in ons woont doordat wij uit vrije wil de Wil 
van de Vader kiezen te doen, kan God door ons 
werken, kunnen de engelen door ons werken en 
zijn wij de open deur waardoor de hemel hier op 
aarde kan werken en werkelijke transformaties 
tot stand kan brengen. 

(1222.5) 111:6.6 De wetenschap is de bron van 
feiten, en het bewustzijn kan niet werken 
zonder feiten. Feiten zijn de bouwstenen voor 
het bouwwerk der wijsheid, die door de 
levenservaring worden opgemetseld. De mens 
kan de liefde Gods vinden zonder feiten, en de 
mens kan de wetten Gods ontdekken zonder 
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liefde, maar de mens kan de oneindige 
symmetrie, de verheven harmonie, de 
voortreffelijke vervuldheid van de alomvattende 
natuur van de Eerste Bron en Centrum pas op 
waarde beginnen te schatten wanneer hij de 
goddelijke wet en de goddelijke liefde heeft 
gevonden, en deze experiëntieel heeft verenigd 
in zijn eigen evoluerende kosmische filosofie. 

(1222.6) 111:6.7 De uitbreiding van materiële 
kennis maakt een grotere verstandelijke 
appreciatie mogelijk van de inhoud en strekking 
van ideeën en van de waarden van idealen. Een 
mens kan waarheid vinden in zijn innerlijke 
ervaring, doch hij heeft een heldere kennis van 
feiten nodig om zijn persoonlijke ontdekking 
van waarheid toe te passen op de meedogenloos 
praktische eisen van het leven van alledag. 

(1222.7) 111:6.8 Het is niet meer dan 
natuurlijk dat de sterfelijke mens wordt 
gekweld door gevoelens van onzekerheid 
waar hij zichzelf onlosmakelijk gebonden 
ziet aan de natuur, terwijl hij geestelijke 
vermogens bezit die alle tijdelijke en eindige 
dingen ver te boven gaan. Alleen religieus 
vertrouwen – levend geloof – kan de mens 
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staande houden te midden van zulke 
moeilijke, verwarrende problemen. 

Opmerking Winston: 

Opnieuw een bevestiging dat de mens zijn 
problemen pas werkelijk te boven kan komen als 
hij de weg naar God samen met God en volkomen 
in vrije wil, bewandelt. 

Slechts een onvoorwaardelijk 
godsvertrouwen schenkt onbeperkt 
geluk, vrede en zekerheid. 

(1223.1) 111:6.9 Van alle gevaren die ’s 
mensen sterfelijke natuur bedreigen en zijn 
geestelijke integriteit in gevaar brengen, is 
HOOGMOED het grootste. Moed is heldhaftig, 
maar eigenwaan is opgeblazen en suïcidaal. 
OP REDELIJK ZELFVERTROUWEN IS NIETS 
TEGEN. ’s Mensen vermogen om boven 
zichzelf uit te stijgen is juist wat hem 
onderscheidt van het dierenrijk. 

(1223.2) 111:6.10 Hoogmoed is bedrieglijk, 
bedwelmend, en brengt zonde voort, of zij nu 
wordt aangetroffen bij een individu, een groep, 
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een ras, of een volk. Het is letterlijk waar, 
‘hoogmoed komt voor de val.’ 

Opmerking Winston: 

Hoogmoed komt voor de val. Daarnaast is 
hoogmoed gelijk aan afsplitsing, beter zijn dan 
anderen en dus is hoogmoed dualiteit in optima 
forma. 

1.1.1.7 7. De opgave van de Richter 

(1223.3) 111:7.1 Onzekerheid in geborgenheid 
is de essentie van de avontuurlijke tocht naar 
het Paradijs – onzekerheid in de tijd en in het 
bewustzijn, onzekerheid met betrekking tot de 
gebeurtenissen op de opwaartse weg naar het 
Paradijs die zichtbaar wordt; geborgenheid in 
de geest en in de eeuwigheid, geborgenheid in 
het onvoorwaardelijk vertrouwen van de 
geschapen zoon op de goddelijke compassie en 
de oneindige liefde van de Universele Vader; 
onzekerheid als een onervaren burger van het 
universum; geborgenheid als een opklimmende 
zoon in de universum-woningen van een 
almachtige, alwijze, en allen liefhebbende Vader. 
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(1223.4) 111:7.2 Mag ik u aansporen acht te 
slaan op de zwakke echo van de roepstem 
van de trouwe Richter tot uw ziel? De 
inwonende Richter kan de worsteling van uw 
loopbaan in de tijd niet doen eindigen of 
zelfs maar in materieel opzicht veranderen; 
de Richter kan de lasten van uw leven niet 
verlichten op uw reis door deze wereld van 
harde arbeid. De goddelijke inwoner kan 
zich slechts geduldig op de achtergrond 
houden, terwijl gij de strijd levert die eigen 
is aan het leven op uw planeet; doch bij uw 
arbeid en zorgen en in uw strijd en zwoegen 
zoudt ge, indien ge maar zoudt willen, de 
heldhaftige Richter kunnen toestaan met u 
en voor u te strijden. Ge zoudt zo bemoedigd 
en geïnspireerd kunnen worden, zo geboeid 
en geïntrigeerd, indien ge de Richter maar 
zoudt willen toestaan u voortdurend de 
beelden voor te leggen van het werkelijke 
motief, het uiteindelijke doeleinde, en het 
eeuwige oogmerk van al deze moeizame, 
zware worstelingen met de alledaagse 
opgaven van uw huidige materiële wereld. 
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Opmerking Winston: 

Onze Richter is er voor ons, wij zijn eenheid, 
groeiend tot de ultieme eenheid van fusie. Deel 
met jouw Godsvonk nu al wat op dit moment even 
te zwaar is voor jou. Vraag God om binnen de 
eenheid die jullie nu al zijn, even dat deel voor zijn 
rekening te nemen en je zult merken dat die last 
'letterlijk’ van je schouders wordt afgenomen. 

Zo kun je nu al bewust, de eenheid met 
jouw God leven. Dat vergroot het besef 
van ‘één zijn’ en geeft de Richter de 
mogelijkheid om je binnen de 
mogelijkheden nog meer te helpen. 

(1223.5) 111:7.3 Waarom helpt ge de Richter 
niet bij zijn taak om u de geestelijke 
tegenhanger van al deze zware materiële 
inspanningen te laten zien? Waarom staat ge de 
Richter niet toe u te sterken met de geestelijke 
waarheden die kosmische kracht geven, terwijl 
gij worstelt met de wereldse moeilijkheden van 
het menselijk bestaan? Waarom stimuleert ge de 
hemelse helper niet om u te verblijden met een 
heldere blik op het eeuwige uitzicht van leven in 
het universum, wanneer ge in verwarring de 
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problemen van het voorbijgaande ogenblik 
beziet? Waarom weigert ge u te laten verlichten 
en inspireren door het gezichtspunt van het 
universum, terwijl ge zwoegt onder de 
belemmeringen van de tijd en de draad 
kwijtraakt in de doolhof der onzekerheden 
waardoor uw levensreis als sterveling wordt 
bemoeilijkt? Waarom staat ge de Richter niet toe 
uw denken te vergeestelijken, ook al moeten uw 
voeten de materiële wegen gaan van het streven 
op aarde? 

Opmerking Winston: 

Zie opmerking voorgaand stukje. 

Eenheid kun je nu al leven door het te willen, 
te kunnen, te durven en te doen. Daar heb je 
een onvoorwaardelijk VERTROUWEN in God 
voor nodig. 

(1223.6) 111:7.4 De hogere mensenrassen op 
Urantia zijn op ingewikkelde wijze vermengd: ze 
zijn een mengeling van vele rassen en stammen 
van verschillende herkomst. Deze 
samengestelde natuur maakt het voor de 
Mentoren buitengewoon moeilijk om tijdens uw 
leven vruchtbaar te werken en vergroot voor 
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zowel de Richter als de serafijnse beschermer 
beslist de problemen na uw dood. Niet lang 
geleden was ik op Salvington en hoorde ik een 
bestemmingsbehoeder een formele verklaring 
afleggen als excuus voor de moeilijkheden die zij 
had ondervonden bij haar bijstand aan haar 
sterfelijke subject. Deze serafijn zei: 

(1223.7) 111:7.5 ‘Veel van mijn moeilijkheden 
waren toe te schrijven aan het nimmer aflatende 
conflict tussen de twee naturen van mijn 
subject: de impuls van ambitie tegengewerkt 
door dierlijke indolentie; de idealen van een 
superieur volk doorkruist door de instincten 
van een onontwikkeld ras; de hoge 
doelstellingen van een groot verstand 
tegengewerkt door de impulsen van primitieve 
geërfde eigenschappen; de visie van een ver 
vooruitziende Mentor verijdeld door de 
kortzichtigheid van een tijdgebonden schepsel; 
de plannen tot vooruitgang van een opklimmend 
mens gemodificeerd door de begeerten en 
verlangens van een materiële natuur; de flitsen 
van inlichtingen uit het universum teniet gedaan 
door de chemisch-energetische mandaten van 
het evoluerende ras; de aansporing van engelen 
tegengewerkt door de emoties van een dier; de 
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training van het verstand teniet gedaan door 
instinctieve neigingen; de ervaring van het 
individu tegengewerkt door de verzamelde 
natuurlijke neigingen waarmee het ras is 
behept; de doelstellingen van de besten in de 
schaduw gesteld van de neigingen van de 
slechtsten; de opvlucht van het genie 
geneutraliseerd door de zwaartekracht van de 
middelmatigheid; de vooruitgang van het goede 
tegengehouden door de laksheid van het 
slechte; de kunst van het schone bezoedeld door 
de aanwezigheid van het kwaad; de veerkracht 
van gezondheid geneutraliseerd door de zwakte 
van ziekte; de fontein van het geloof 
verontreinigd door het gif van de vrees; de 
springader van vreugde bitter geworden door 
de wateren der smart; de blijdschap van 
verwachting ontgoocheld door de bitterheid van 
de verwezenlijking; de vreugden van het leven 
voortdurend bedreigd door de smarten van de 
dood. Welk een leven op welk een planeet! En 
toch bereikte deze ziel, dankzij de steeds 
aanwezige hulp en aansporing van de 
Gedachtenrichter, een aanzienlijke graad van 
geluk en succes, en is zij nu zelfs opgevaren naar 
de rechtszalen van mansonia.’ 
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Het is duidelijk, we kunnen het niet 

alleen. 

Het is duidelijk, dat is ook niet de 

bedoeling en we hoeven het ook niet 

alleen te doen. 

God zelf vaart mee op ons schip en 

wijst ons niet alleen de weg maar 

doet er onderweg alles aan om ons 

schip te versterken, door te helpen 

ons bewustzijn te verhogen. 

Eenheid, het besef van eenheid is de 

weg en is de kracht die ons helpt 

iedere storm te weerstaan en de 

hoogste golven te kunnen trotseren. 

 
 

De mens in eenheid met zijn Godsvonk en 

met de onvoorwaardelijke steun van de 

engelen. Een team, alleen op weg in een 

onbekende ruimte.  
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Een reis die begint in duisternis met 

zware stormen en hoge golven en een 

gammel schip. 
 

Geloof, vertrouwen en overgave aan 

God en de engelen, versterken het 

schip en creëren licht. Dan gaat de 

reis bijna als vanzelf en zal ons de 

weg worden gewezen. 
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De mens, haar God en haar engel. 

Reizend over de oceanen van het leven met soms 

grote stormen en hoge golven. 

Reizend op het schip van het bewustzijn. 

Hoe groter en sterker het bewustzijn, hoe 

zeewaardiger het schip, hoe zekerder de reis. 

 

 

De mens is in de schepping een 

‘OPKLIMMINGSWEZEN’. Het is de 

bedoeling dat wij ons de weg vanuit de 

diepste diepten veroveren maar de 

hoogste hoogten. Ellende, strijd en een 

manifestatie van het kwaad is een 

onderdeel van die weg en maakt ons 

'doorleefd en uiteindelijk volkomen 

ervaren’. 

Als wij het paradijs bereiken dan 

worden wij letterlijk de ‘Volkomenen’. 

Nieuwe taken zullen wij dan ontvangen 

als wezens die de strijd gestreden 
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hebben, alles hebben overwonnen, de 

Weg kennen en één zijn met God en aan 

de hele schepping. 

Vrees de tegenslag niet. 

Vrees de strijd niet en wordt een 

'geestelijk krijger’. 
 

 

Je bent nooit alleen en hoeft 

niets alleen te doen. God en 

de engelen zijn altijd aan je 

zijde. God aan je binnenkant 

en de engelen aan je 

buitenkant. Je hoeft alleen 

maar de deur van je hart te 

openen. 
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Gebeurt het alleen door 

de mens of gebeurt het 

ook door de mens 

heen? 
 

 
18 maart 2021 

 

 
We hebben het al vele malen gehad over de focus en 

de gerichtheid van de 'afstemming’ van onze 

gedachten, meningen en overtuigingen. 

Zijn die gericht op eenheid of op dualiteit. We 

hebben gezien dat de gevolgen, de consequenties van 

die twee afstemmingen, compleet verschillend zijn. 

Dualiteit is gebouwd op de energie van angst en leidt 

tot innerlijk conflict, tot conflicten tussen mensen en 

kan zelfs resulteren in oorlogen. 

Eenheid genereert altijd een ervaring van liefde en 

leidt tot het volle besef van verantwoordelijkheid van 

iedereen voor iedereen. 
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Het leefklimaat in een wereld van dualiteit is absoluut 

anders dan in een wereld van eenheid. 

Dat verschil is niet alleen zichtbaar, dat verschil is 

voelbaar en uiteindelijk ook waarneembaar. 

Dualiteit leidt tot spanningen, het verhogen van 

spanningen en uiteindelijk tot conflicten. 

Over spanningen is iets interessants te zeggen.  

Ik heb dit al aangestipt in mijn derde boek in de reeks 

van ‘Een wonderbaarlijke reis’ (het studieboek). 

 

We kennen allemaal de volgende gezegdes op basis 

van ervaringen als iemand in een ruimte komt waar 

kort daarvoor heftige emotionele spanningen zijn 

gecreëerd door bijvoorbeeld een ruzie tussen twee of 

meerdere mensen. 

 ‘Wat is hier gebeurt, je kunt de spanning snijden’ of 

 ‘Wat is hier gebeurt, ik loop tegen een muur van 
spanning of ik kan er zelfs tegenaan leunen’. 

Blijkbaar is er iets gebeurt waardoor de energie zich 

verdicht en voelbaar wordt. 

Een dergelijke ervaring vindt alleen plaats op 

basis van DUALISTISCHE CONFRONTATIES, 

WAARIN PARTIJEN IN CONFLICT TEGENOVER 

ELKAAR STAAN EN WAAR DE NEGATIEVE 

EMOTIES HOOG ZIJN OPGELOPEN. 
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Dit is direct voelbaar en wel zodanig dat dat 

leidt tot reacties van mensen die er, kort na dat 

conflict, mee geconfronteerd worden. 

Blijkbaar is onze emotie, voortkomend uit een 

uiting van een zekere bewustzijnstoestand in 

staat om de energie zodanig te ‘verdichten’, dat 

je die bijna kan snijden of er tegenaan kan 

leunen. 

Veel negativiteit, veel spanning en negatieve 

emoties leiden bij onszelf tot hoofdpijn, 

buikpijn, maagzweren, hartklachten en ander 

ongemak of ziektes. Als het zich vast gaat zetten 

in onze fysieke lichamen dan is ook de stap van 

energetische verandering naar verandering in 

de materie (onze lichamen) reeds gezet en 

blijkbaar werkt het zo. 

 

Ik heb gezocht in het Urantiaboek of er iets in 

staat over de mogelijkheid van de mens om via 

veranderingen in bewustzijn, uiteindelijk 

veranderingen in de materie te kunnen 

realiseren. 
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Dit zou dan een bevestiging zijn door de 

inhoud van het Urantiaboek van het 

gegeven dat veranderingen op 

bewustzijnsniveau, veranderingen 

creëren op energetisch niveau, die dan 

weer veranderingen genereren op 

materieel (fysiek) niveau. 
 

Ik heb er iets over gevonden, niet veel, maar het 

wordt genoemd. 

Het Urantiaboek zegt: 

 

(1222.4) 111:6.5 Wanneer de mens de fysische 
werkelijkheid wenst te modificeren, hetzij 
zichzelf, hetzij zijn omgeving, slaagt hij daarin 
voorzover hij de wegen en middelen heeft 
ontdekt om de materie te beheersen en energie 
te richten. Zonder hulp is het bewustzijn 
onmachtig om ook maar iets materieels te 
beïnvloeden, behalve het eigen fysische 
mechanisme waarmee het onontkoombaar is 

verbonden. Maar door intelligent gebruik 
van het lichaamsmechanisme kan het 
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bewustzijn andere mechanismen 
scheppen, zelfs energie-betrekkingen en 
levende betrekkingen, en door daarvan 
gebruik te maken, kan dit bewustzijn in 
toenemende mate zijn fysische niveau in 
het universum reguleren en zelfs 
beheersen. 

 

De vraag is of ‘intelligent gebruik’ per definitie 

‘bewust gebruik' is. 

Als de mens in staat is om zijn fysisch niveau in 

het universum te reguleren en te beheersen, dan 

betekent dat mogelijk ook, dat wij op onbewust 

niveau in staat zijn om het fysisch niveau, de 

omstandigheden op onze planeet, te 

dereguleren, ofwel te ontregelen. 

Als het de ene kant op kan, moet het ook de 

andere kant op kunnen. 

 

Ik heb ooit eens uit een boek de volgende 

informatie overgenomen. Deze informatie geeft 

aan, wat de volgende emoties (waarbij iedere 

emotie zijn eigen energie-frequentie, dus ook 
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zijn eigen invloed en uitwerking heeft), op de 

fysische of materiële gesteldheid van de 

aarde, doen. 

 

Dit overzicht heb ik jaren geleden ook in het 

studieboek opgenomen en ziet er als volgt uit: 

 

Onwetendheid, onbekendheid  

aardbevingen 

Trots  zware stormen en orkanen 

Boosheid en haat  vulkaanuitbarstingen 

en aardschokken 

Hebzucht  vuur (bliksem) hitte en 

droogte 

Afgunst en jaloezie  overstromingen 

door regen of tsunami’s 

Niet willen, niet geloven, niet zijn  

extreme kou zelfs ijstijden 
 

 

Je zou kunnen zeggen dat als deze ‘oorzaak en 

gevolg' inderdaad zo geldt, dat dat dan altijd 

heeft gegolden en dat er dan dus ook altijd 
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invloed moet zijn geweest op de natuur, zoals 

wij dat nu meemaken. 

 

Trots, hebzucht, afgunst en jaloezie zijn er 

altijd geweest. 

 

Laten we eens proberen vast te stellen of de 

opwarming van ons klimaat en de heftige 

regenval en overstromingen zoals we dat nu 

zien, op een valide wijze in deze theorie past 

of zou kunnen passen. Ik ga dan uit van 

bovengenoemde (en overgenomen) 

opsomming. 

 

Een toenemende hitte en droogte is het gevolg 

van de opwarming van de aarde en staat hier als 

energetische reactie op HEBZUCHT. 

Overstromingen door regen of tsunami’s wordt 

volgens ons overzicht veroorzaakt door 

AFGUNST en JALOEZIE. 

Zo als ik het in kan schatten, hebben 

hebzucht, afgunst en jaloezie onderling ook 

een duidelijke relatie. Hebzucht leidt altijd 

tot afgunst en jaloezie. 
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In elk geval geeft het Urantiaboek aan dat er een 

correlatie kan zijn van energie-betrekkingen 

tussen bewustzijn en het fysisch niveau. 

HEBZUCHT, AFGUNST en JALOEZIE zijn 

absoluut een manifestatie van een zeker 

niveau van bewustzijn. 

Hebzucht, afgunst en jaloezie zijn er altijd 

geweest, dus waarom zou dat dan nu invloed 

op het klimaat hebben en waarom zou dat 

dan niet al veel eerder zichtbaar moeten zijn 

geworden? 

 
Het is voor mij moeilijk om vast te stellen of de mens 

hebzuchtiger, afgunstiger of jaloerser is geworden, dus 

over de ‘kwaliteit van de hebzucht, de afgunst en de 

jaloezie’ kan ik geen uitspraak doen. Hoewel het 

natuurlijk mogelijk is dat de intensiteit en de 

heftigheid van deze uitingsvormen groter is geworden. 

Ik kan wel een uitspraak doen over de 'kwantiteit van 

de hebzucht, de afgunst en de jaloezie', met betrekking 

tot de enorme, absolute groei van de wereldbevolking. 

Hoe meer mensen er zijn en hoe meer mensen 

eenzelfde graad van deze uitingsvormen 

(karaktertrekken) vertonen, hoe groter de absolute 

hebzucht, afgunst en jaloezie in deze wereld wordt en 

hoe groter daardoor de fysische reacties zoal hier 
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genoemd, kunnen zijn. Dat zou de verandering kunnen 

verklaren. 

 

Dualiteit 'verzwaart’ alles. Het is opmerkelijk dat Jezus 

zijn discipelen aangaf dat ze zich niet meer moesten 

richten, in geen enkel opzicht, op het ‘gekissebis en 

geharrewar’ van deze wereld. Zolang je daarop gericht 

bent en zolang je je daarmee verbindt en zolang je 

daar aan mee doet, blijft het koninkrijk buiten bereik 

en als je op aarde de afstemming van het koninkrijk 

hebt bereikt, moet je ver weg blijven bij de dualiteit. 

 

Uiteraard is dit verhaal geen vervanger voor de 

invloed van de mens door CO2-uitstoot en dat daar 

iets aan moet veranderen, staat wat mij betreft, buiten 

iedere discussie. 

Het verdichten (manipuleren, beïnvloeden) van de 

energie, voortkomend uit onze dualistische reacties, 

kan zomaar een andere en misschien ook wel de 

belangrijkste reden zijn van de opwarming van de 

aarde en van de manifestatie van overstromingen en 

tsunami’s. 

 

 

EEN REDEN TEMEER OM HARD TE 

WERKEN AAN DE VERANDERING VAN 
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ONS EIGEN BEWUSTZIJN, OM OP TE 

KLIMMEN VANUIT HET DRIJFZAND VAN 

HET MOERAS VAN DE DUALITEIT NAAR 

DE OASES VAN EENHEID. 

DAT KAN IK NIET DOEN VOOR JOU EN JIJ 

KUNT DAT NIET DOEN VOOR MIJ. 

DAT ZAL IEDEREEN ALLEEN MAAR 

KUNNEN EN MOETEN DOEN VOOR 

ZICHZELF.  

ALS IK VERANDER, HEEFT DAT INVLOED 

OP ALLES EN IEDEREEN EN ZULLEN DE 

OMSTANDIGHEDEN VERANDEREN, 

WAARDOOR ANDEREN MOGELIJK 

SNELLER OOK KUNNEN VERANDEREN. 

UITERAARD SPEELT OPNIEUW VOOR 

IEDEREEN DE WET VAN DE 'VRIJE WIL’ 

EN NAAST HET ‘WILLEN’, MOET ER NOG 

HET ‘KUNNEN’, ‘DURVEN’ EN ‘DOEN’, 

ZIJN. 

IK BEGIN BIJ MIJZELF.  

JIJ OOK? 
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ZO ZULLEN WIJ SAMEN DE WERELD 

KUNNEN GAAN VERANDEREN. 
 

Hiermee is voor mij de vraag beantwoord. 

‘Gebeurt het alleen door de mens of gebeurt 

het ook door de mens heen’, op basis van 

ieders bewustzijnstoestand en emotionele 

uitingen. Strooien we met rozen en liefde of 

strooien we met jaloezie, afgunst, angst, 

boosheid en haat. 

De bron is anders, het gevolg zal dus anders zijn 

en ook de consequenties zullen een andere 

uitwerking hebben. 

Bewustzijn begint met kennis. Kennis kan 

worden omgezet in een begrijpen, een willen, 

een kunnen en een durven, dus in een 

transformatie naar eenheid en liefde. 

Uiteindelijk gaat het ook om het doen, om de 

liefde te gaan leven met de kennis die ik heb. 

Dan wordt alles wijsheid en is er weer een 

nieuwe magiër, een nieuwe discipel van Jezus 

geboren, die met zijn of haar besef van eenheid 

en liefde de mensheid en de wereld zegent en 

optrekt. 
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Tot nu toe gaan mijn verhalen over geestelijke, 

spirituele groei. Ze gaan over de verandering, 

over de transformatie en de groei van de ziel.  

Dit verhaal gaat over dezelfde oorzaak die in 

staat is om de ziel te laten groeien, namelijk de 

verandering van bewustzijn van dualiteit naar 

eenheid en die dus ook blijkbaar in staat is om 

materiële, fysieke veranderingen te genereren. 

Dit hadden we al gezien in het gegeven dat 

iedere verandering in de materiële sfeer, als 

fundament een verandering op het vlak van 

bewustzijn moet hebben. 

Een reden temeer om ons af te vragen waar we 

mee bezig zijn. Een reden temeer om ons af te 

vragen waarom we blijven duwen tegen en 

trekken aan elkaar.  

Een reden temeer om eens stil te staan bij het 

gegeven waarom we anderen tot waanzinnigen 

verklaren en onszelf tot 'waarheid-

verkondigers’ en wat daarvan de gevolgen 

zouden kunnen zijn.  

Een reden temeer om onszelf af te vragen, waar 

we beter van zullen gaan worden, van gevoelens 

van trots, boosheid, haat, afgunst en jaloezie of 
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van gerichtheid op eenheid en liefde en van het 

kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor 

alles en iedereen. 

 

Een reden temeer om ons af te vragen 

of: ‘het komt door ons of omdat het door 

ons heen komt', geleid door welke vorm 

van gevoelsuiting dan ook, die wij in de 

wereld zetten. 

 

Het kan dus twee kanten opgaan. Gaan 

we met onze emoties richting dualiteit 

of gaan we richting eenheid. 

Helaas wordt op dit moment de richting 

bepaald door het niveau van het 

collectieve bewustzijn en dat is nog 

volkomen afgestemd op dualiteit. Er zal 

dus meer boosheid, afgunst, jaloezie, 

haat, angst en hebzucht in de wereld 

worden gezet dan liefde, harmonie, rust, 

vrede en verantwoordelijkheid, als 

resultaat van het besef van eenheid, 
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leidend tot een overvloed van alles, voor 

iedereen. 

 

Die dualistische energieën kunnen zo 

maar hun catastrofale invloed uitoefenen 

op het fysisch en atmosferische aspect 

van onze planeet, als een resultaat van 

een verdere verdichting van de energie, 

die al bijna te snijden is en waartegen je, 

zo ongeveer al kunt leunen. 
 

 

Werk dus hard aan je eigen 

bewustzijn om ertoe in staat te 

zijn, om het dus te ‘KUNNEN’. 

Maak dan in vrijheid de keus om 

het te ‘WILLEN’ en te ‘DURVEN’ en 

vervolgens om het te ‘DOEN’. 

PAS DAN BEN JE HET! 
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‘TO BE OR NOT TO BE’, 
 

Dat blijft de eeuwige vraag 

en dat is precies datgene, 

waar alles om draait, zowel 

voor de groei van je eigen 

ziel als voor het welzijn van 

onze planeet en  voor de 

complete schepping. 
 

 

 
Grafisch levert dat voor mij de volgende 

impressie op: 
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Het zwaard hebben we nodig om de verbinding 

met de dualiteit door te slaan en ons te bevrijden 

uit het drijfzand van het moeras van het 

collectieve bewustzijn. 

Het zwaard kenmerkt ons als spirituele krijgers. 

De bevrijding zal niet vanzelf gaan. 

Het hart kenmerkt het besef van eenheid, eenheid 

met God en met de hele schepping. 

De zon in het hart is de groeiende ziel, zich 

ontwikkelend tot een morontia-ziel. 

De duif is de vrede, de liefde en de rust die wij 

worden binnen het besef van eenheid en die wij, 

vliegend als de duif, uit zullen strooien over de 

wereld. 

 

 

Gebeurt het dus omdat wij de wereld 

vervuilen met onze verbrandingsmotoren 

en andere ‘CO2-spugers’ of gebeurt het 

door de mens heen, door hoe onze focus 

gericht is, op dualiteit of op eenheid, dus op 

angst, boosheid, afgunst en jaloezie of op 

liefde, vrede, vreugde en overvloed? 
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Het eerste is bekend en daar 

probeert men (moeizaam) 

internationaal iets aan te doen. 

Het tweede is niet bekend maar naar 

mijn mening misschien nog wel veel 

schadelijker voor de mens en voor 

moeder aarde. 
 

 

 

Ik kom hier ook nog even terug op het 

bovengenoemde stukje tekst uit het 

Urantiaboek. Daar staat nog iets bijzonders 

in: 

‘Maar door intelligent gebruik van het 
lichaamsmechanisme kan het 
bewustzijn andere mechanismen 
scheppen, ZELFS ENERGIE-

BETREKKINGEN EN LEVENDE 
BETREKKINGEN, en door daarvan 
gebruik te maken, kan dit bewustzijn in 
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toenemende mate zijn fysische niveau in 
het universum reguleren en zelfs 
beheersen'. 

 

Wij kunnen dus blijkbaar energie-

betrekkingen en LEVENDE 

BETREKKINGEN scheppen. 
 

Ik verwijs hierbij naar de 

ELEMENTALEN, levende entiteiten die 

de mens schept door zijn meningen en 

overtuigingen. Zij dragen de energie van 

dualiteit of eenheid, afhankelijk van de 

lading van onze menigen en 

overtuigingen. Deze elementalen zijn in 

die zin, gelijk aan de lading op basis 

waarvan zij door ons geschapen worden. 

Zie hiervoor boek vijf (het vierde boek 

in de reeks van: Een wonderbaarlijke 

reis) dat gaat over het betreden van het 

derde pad. 
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De magiër is in staat om bewust 

elementalen te scheppen op basis van 

liefde, die zijn opgebouwd uit liefde 

en die een manifestatie zijn van 

eenheid en die in de wereld op 

energetisch vlak, kunnen helpen en 

bijdragen om de chaos te herstellen 

en om de harmonie terug te brengen. 

De magiër is ook in staat om deze 

elementalen gericht te sturen, in 

overeenstemming met de WIL VAN DE 

VADER EN IN SAMENWERKING MET 

DE ENGELEN. 
 

 

Wie oren heeft om te horen en 

Ogen heeft om te zien ……. 
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De weg van de ziel, de 

voortgang over de 

paden van bewustzijn 

in samenwerking met  

hemelse wezens, nader 

bezien 
 

 

20 maart 2021 

 

 

In al de boeken in de reeks van ‘Een 

wonderbaarlijke reis’, waarin ik mijn eigen 

spirituele reis beschrijf, gaat het om 

bewustzijn en de groei van bewustzijn. Als 

mijn bewustzijn groeit, ZAL MIJN ZIEL 

GROEIEN. Mijn ziel start als een embryo en 

moet opklimmen tot een morontia-ziel en 

daarna, terwijl de morontia-werelden 
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worden doorlopen, tot de ziel in een geest-

gewaad. 

 

Het gaat dus om bewustzijn en om groei in 

bewustzijn. Wij kunnen die weg nooit alleen 

bewandelen en krijgen daarom hulp van 

hemelse wezens of entiteiten. 

 

Om het bewustzijn te laten ontwikkelen is er 

hulp van zeven geesten. Dit zijn de ZEVEN 

ASSISTENT-BEWUSTZIJNSGEESTEN. 

Deze geesten, die ons worden aangeboden 

vanuit de schepperdochter van ons plaatselijk 

universum, helpen ons met kwaliteiten 

waardoor wij bewuster worden en waardoor wij 

aan bewustzijn kunnen winnen. 

Ik neem hier verhandelingen over uit het 

Urantiaboek die gaan over deze assistent-

bewustzijnsgeesten. 

Ons bewustzijn en de ontwikkeling van ons 

bewustzijn staat dus onder invloed van deze 

zeven geesten, van onze eigen Richter en van 

onze serafijnen. 
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Daarnaast is er ook nog hulp van de geest van 

waarheid. 

Zij allen zijn de hemelse wezens die ons helpen. 

Wij moeten de keuzes maken uit vrije wil. De 

ontwikkeling van ons bewustzijn heeft te maken 

met kunnen, willen, durven en doen. 

 

 

7. De assistent-bewustzijnsgeesten 

 

(205.1) 17:7.1 Deze assistent-geesten zijn de 

zevenvoudige bewustzijnsschenking door een 

Moeder-Geest van een plaatselijk universum aan 

de levende schepselen die door een Schepper-

Zoon en zulk een Scheppende Geest gezamenlijk 

zijn geschapen. Deze schenking wordt mogelijk 

wanneer de Geest wordt verheven tot de staat 

waar zij persoonlijkheidsprerogatieven heeft. De 

behandeling van de natuur en het functioneren 

van de zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

hoort meer thuis bij de beschrijving van uw 

plaatselijk universum Nebadon. 
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(378.4) 34:4.10 De zeven assistent-

bewustzijnsgeesten zijn de schepping van de 

Goddelijke Hulp en Bijstand van een plaatselijk 

universum. Deze bewustzijnsgeesten lijken op 

elkaar in karakter, maar zijn verschillend in 

kracht, en allen hebben gelijkelijk deel aan de 

natuur van de Universum-Geest, ofschoon zij los 

van hun Moeder-Schepper eigenlijk niet als 

persoonlijkheden worden gezien. De zeven 

assistenten hebben de volgende namen 

gekregen: de geest van wijsheid, de geest van 

godsverering, de geest van overleg, de geest van 

kennis, de geest van moed, de geest van begrip, 

de geest van intuïtie — van snelle waarneming. 

In de opsomming van 1 tot en met zeven is het: 

(1) De geest van intuïtie 

(2) De geest van begrip 

(3) De geest van moed 

(4) De geest van kennis 

(5) De geest van overleg 

(6) De geest van godsverering 

(7) De geest van wijsheid 
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(378.5) 34:4.11 Dit zijn de ‘zeven geesten van 

God,’ ‘als lampen brandende voor de troon,’ die 

de profeet zag in visionaire symbolen. Hij zag 

echter niet de zetels van de vierentwintig 

wachters rond deze zeven assistent-

bewustzijnsgeesten. Dit verslag geeft twee 

voorstellingen weer die met elkaar zijn verward, 

één die betrekking heeft op het hoofdkwartier 

van het universum, en de andere op de 

hoofdwereld van het stelsel. De zetels van de 

vierentwintig oudsten zijn op Jerusem, het 

hoofdkwartier van uw plaatselijk stelsel van 

bewoonde werelden. 

 

 

5. De zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

 

(401.5) 36:5.1 De aanwezigheid van de zeven 

assistent-bewustzijnsgeesten bepaalt de loop 

der organische evolutie op de primitieve 

werelden; dit verklaart ook waarom de evolutie 

doelgericht is en niet op toeval berust. Deze 

assistenten vertegenwoordigen de functie van 

het bewustzijnsdienstbetoon van de Oneindige 
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Geest die gericht is op de lagere orden van 

intelligent leven via de activiteiten van de 

Moeder-Geest van een plaatselijk universum. De 

assistenten zijn de kinderen van de Moeder-

Geest van het Universum en vormen haar 

persoonlijke dienstbetoon aan het materiële 

bewustzijn in haar gebieden. Overal waar en 

wanneer dergelijk bewustzijn manifest is, 

functioneren deze geesten op hun 

verschillende wijzen. 

 

Opmerking Winston: 

Deze geesten hebben allemaal eigen kwaliteiten 

waarmee ze al het leven op de planeten helpen en 

bijstaan. Ook de dierenwereld staat onder hun 

invloed. 

 

(401.6) 36:5.2 De zeven assistent-

bewustzijnsgeesten dragen namen die het 

equivalent zijn van de volgende 

aanduidingen: INTUÏTIE, BEGRIP, MOED, 

KENNIS, OVERLEG, GODSVERERING en 

WIJSHEID. Deze bewustzijnsgeesten zenden 

in alle bewoonde werelden hun invloed uit 
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als een differentiële impuls, waarbij elk van 

hen ontvankelijkheidscapaciteit zoekt om 

zich te kunnen manifesteren, geheel los van 

de mate waarin zijn mede-geesten aanvaard 

worden en gelegenheid krijgen om te 

functioneren. 

 

Opmerking Winston: 

Ik heb al meerdere malen aangegeven dat je om 

groei te kunnen realiseren, je moet KUNNEN, 

WILLEN, DURVEN en tenslotte moet DOEN. 

Naar mijn beleving verzorgen de zeven geesten 

kwaliteiten die wij kunnen gebruiken en moeten 

proberen ons eigen te maken. Zo valt KUNNEN 

onder KENNIS en BEGRIP, WILLEN valt onder 

WIJSHEID, INTUÏTIE, OVERLEG, en 

GODSVERERING, DURVEN valt onder MOED, 

DOEN is het vermogen hebben om al deze 

factoren te kunnen combineren. 

 

(401.7) 36:5.3 De centrale steunpunten van de 

assistent-geesten op de hoofdkwartierwereld 

van de Levendragers geven de superviserende 

Levendragers een aanduiding van de mate en 
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kwaliteit van de bewustzijnsfunctie van de 

assistenten op iedere wereld en in ieder levend 

organisme dat verstandelijke status heeft. Deze 

emplacementen van leven-bewustzijn zijn voor 

de eerste vijf assistenten volmaakte indicatoren 

van het functioneren van levend bewustzijn. Met 

betrekking echter tot de zesde en zevende 

assistent-geesten – godsverering en wijsheid – 

registreren deze centrale steunpunten slechts 

een kwalitatieve functie. De kwantitatieve 

activiteit van de assistent van 

GODSVERERING en van de assistent van  

wordt geregistreerd in de onmiddellijke 

tegenwoordigheid van de Goddelijke Hulp en 

Bijstand op Salvington, want dit is een 

persoonlijke ervaring van de Moeder-Geest 

van het Universum. 

 

(402.1) 36:5.4 De zeven assistent-

bewustzijnsgeesten vergezellen de 

Levendragers altijd naar een nieuwe planeet, 

maar moeten niet als entiteiten worden gezien: 

ze lijken meer op circuits. De geesten van de 

zeven universum-assistenten functioneren 
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niet als persoonlijkheden los van de 

universum-tegenwoordigheid van de 

Goddelijke Hulp en Bijstand; zij zijn in feite 

een bewustzijns-niveau van de Goddelijke 

Hulp en Bijstand en zijn altijd ondergeschikt 

aan het handelen en de tegenwoordigheid 

van hun scheppende moeder. 

 

(402.2) 36:5.5 De woorden om deze zeven 

assistent-bewustzijnsgeesten op de juiste 

wijze te omschrijven ontbreken ons. Zij 

verlenen hun hulp en bijstand aan de lagere 

niveaus van het experiëntiële bewustzijn, en 

kunnen, in de volgorde van wat zij 

evolutionair bereiken, als volgt worden 

omschreven: 

 

(402.3) 36:5.6 1. De geest van INTUÏTIE — 

snelle waarneming, de primitieve fysische en 

inherente reflex-instincten, het 

oriënteringsvermogen en andere tot 

zelfbehoud dienende eigenschappen 

waarmee alle bewustzijnsscheppingen zijn 

begiftigd; de enige der assistenten die in zo 
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ruime mate werkzaam is in de lagere orden 

van het DIERLIJKE LEVEN en de enige die op 

uitgebreide schaal functioneel contact maakt 

met de niet-onderwijsbare niveaus van het 

mechanische bewustzijn. 

 

(402.4) 36:5.7 2. De geest van BEGRIP — de 

impuls tot coördinatie, de spontane en 

ogenschijnlijk automatische associatie van 

ideeën. Dit is de gave van de coördinatie van 

verworven kennis, het verschijnsel van 

snelle redenering, vlug oordeel en prompte 

beslissing. 

 

(402.5) 36:5.8 3. De geest van MOED — de 

gave van trouw – in persoonlijke wezens de 

grondslag voor het verwerven van karakter 

en de intellectuele wortel van moreel 

uithoudingsvermogen en geestelijke 

dapperheid. Wanneer door feiten verlicht en 

door waarheid geïnspireerd, wordt deze het 

geheim van de impuls tot evolutionaire 

opklimming via de kanalen van intelligente, 

consciëntieuze zelfdirectie. 
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(402.6) 36:5.9 4. De geest van KENNIS — de 

moeder van avontuurlijke nieuwsgierigheid 

en ontdekking, de wetenschappelijke geest; 

de gids en trouwe medewerker van de 

geesten van moed en overleg; de impuls om 

de gaven van moed in nuttige banen van 

progressieve groei te leiden. 

 

(402.7) 36:5.10 5. De geest van OVERLEG — 

de sociale impuls, de gave van 

samenwerking binnen de soort; het 

vermogen van wilsschepselen om te 

harmoniëren met hun medemensen; de 

oorsprong van het kudde-instinct bij de 

lagere schepselen. 

 

(402.8) 36:5.11 6. De geest van 

GODSVERERING — de religieuze impuls, de 

eerste aandrift die een kenmerkend verschil 

teweegbrengt en de bewustzijnsschepselen 

verdeelt in de twee fundamentele klassen 

van sterfelijke bestaansvormen. De geest van 

godsverering onderscheidt het dier 

waarmede deze geest zich verbindt voorgoed 
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van de schepselen met bewustzijn, maar 

zonder ziel. Godsverering is het kenteken 

van een kandidaat voor geestelijke 

opklimming. 

 

(402.9) 36:5.12 7. De geest van WIJSHEID — 

de inherente neiging van alle morele 

schepselen tot ordelijke, progressieve 

evolutionaire vooruitgang. Deze is de 

hoogste van alle assistenten, de geest- 

coördinator die het werk van alle andere 

geesten aaneenkoppelt. Deze geest vormt het 

geheim van de aangeboren impuls van 

bewustzijnsschepselen die de aanzet geeft 

tot het praktische, doeltreffende programma 

van de opgaande ladder van bestaansvormen 

en dit in stand houdt; de gave van levende 

wezens die een verklaring vormt voor hun 

onverklaarbaar vermogen om te overleven 

en in die overleving gebruik te maken van de 

coördinatie van al hun ervaring in het 

verleden en van alle mogelijkheden die het 

heden biedt, teneinde alles te verwerven wat 

alle andere zes mentale helpers in het 



304 
 

bewustzijn van het betrokken organisme 

kunnen mobiliseren. WIJSHEID IS HET 

HOOGTEPUNT VAN VERSTANDELIJKE 

PRESTATIE. WIJSHEID IS HET DOEL VAN EEN 

ZUIVER MENTAAL EN MOREEL BESTAAN. 

 

Opmerking Winston: 

Kort samengevat met betrekking tot de zeven 

assistent-bewustzijnsgeesten: 

Zij dienen zowel het dierlijk als het menselijk 

leven en door hun invloed ontstaan de volgende 

kwaliteiten: 

 Geest 1: INTUÏTIE, snelle waarneming, 

instincten. 

 Geest 2: BEGRIP, coördinatie. 

 Geest 3: MOED, trouw, leidt tot karakter. 

 Geest 4: KENNIS, nieuwsgierigheid, 

ontdekking wetenschap. 

 Geest 5: OVERLEG, sociale impuls, 

samenwerking. 

 Geest 6: GODSVERERING, religieuze impuls. 

 Geest 7: WIJSHEID, drang tot vooruitgang. 

Deze geest coördineert de zes voorgaande. 
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Er is dus geen enkele voortgang en 

ontwikkeling mogelijk zonder invloed van 

GEEST,  zowel voor het dierlijk leven als het 

menselijk leven. 

 

 

(403.1) 36:5.13 De assistent-

bewustzijnsgeesten groeien experiëntieel, 

maar zij worden nimmer persoonlijk. Zij 

evolueren in functie, en de functie van de 

eerste vijf in het dierenrijk is tot op zekere 

hoogte van wezenlijk belang voor de functie 

van alle zeven als het menselijk verstand. 

Deze betrekking met het dierenrijk maakt de 

assistenten meer praktisch doeltreffend als 

menselijk bewustzijn; vandaar dat dieren tot 

op zekere hoogte onmisbaar zijn zowel voor ’s 

mensen verstandelijke evolutie als voor zijn 

fysische evolutie. 

 

(403.2) 36:5.14 Deze bewustzijnsassistenten 

van de Moeder-Geest van een plaatselijk 

universum verhouden zich tot het leven van 

schepselen met intelligentie-status ongeveer op 
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dezelfde wijze als de krachtcentra en fysische 

controleurs zich verhouden tot de niet-levende 

krachten van het universum. Zij verrichten 

onschatbare diensten in de bewustzijnscircuits 

op de bewoonde werelden en werken 

doeltreffend samen met de Meester-Fysische 

Controleurs, die ook dienstdoen als controleurs 

en richtingbepalers van de bewustzijnsniveaus 

die aan dat van de assistenten voorafgaan, de 

niveaus van het niet-onderwijsbare 

mechanische bewustzijn. 

 

(403.3) 36:5.15 Vóór de verschijning van de 

capaciteit om te leren door ervaring, is levend 

bewustzijn het domein van het dienstbetoon van 

de Meester Fysische Controleurs. Voordat het 

bewustzijn van schepselen het vermogen 

verwerft om goddelijkheid te herkennen en de 

Godheid te vereren, is het het exclusieve domein 

van de assistent-geesten. Met het verschijnen 

van de geestelijke respons in het verstand van 

schepselen verkrijgt dit geschapen bewustzijn 

onmiddellijk bovenbewustzijn en wordt het 

terstond opgenomen in het circuit van de geest-
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cycli van de Moeder-Geest van het plaatselijk 

universum. 

 

(403.4) 36:5.16 De assistent-

bewustzijnsgeesten zijn op geen enkele wijze 

rechtstreeks verbonden met de 

uiteenlopende, zeer geestelijke 

werkzaamheid van de geest van de 

persoonlijke tegenwoordigheid van de 

Goddelijke Hulp en Bijstand, de Heilige Geest 

op de bewoonde werelden. Functioneel gaan 

zij echter vooraf aan, en vormen zij de 

voorbereiding op, deze geest in de 

evolutionaire mens. De assistenten 

verschaffen de Moeder-Geest van het 

Universum een gevarieerd contact met, en 

beheersing over, de materiële levende 

schepselen van een plaatselijk universum, 

doch hun werkzaamheden hebben geen 

weerslag in de Allerhoogste wanneer zij op 

voorpersoonlijke niveaus plaatshebben. 

 

(403.5) 36:5.17 Niet-geestelijk bewustzijn is 

òf een manifestatie van geest-energie òf een 
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verschijnsel van fysische energie. Zelfs het 

menselijk bewustzijn, persoonlijk 

bewustzijn, heeft geen 

overlevingskwaliteiten los van de 

vereenzelviging met geest. Het bewustzijn is 

een schenking van goddelijkheid, doch het is 

niet onsterfelijk wanneer het functioneert 

zonder geest-inzicht, en wanneer het 

gespeend is van het vermogen tot 

godsverering en niet naar overleving 

hunkert. 

 

Opmerking Winston: 

Nogmaals: ER IS GEEN LEVEN,  ER IS GEEN 

BEWUSTZIJN, ER IS GEEN GROEI, ZONDER DE 

INWERKING VAN EN BEWUSTE VERBINDING 

MET GEEST. 

UITEINDELIJK LEIDT DE WEG OMHOOG, DE 

WEG NAAR GOD, ALLEEN MAAR DOOR GEEST, 

DOOR GOD, MET GOD EN VIA GOD. 

 

(483.11) 42:12.11 Het 

samenwerkingsverband van het kosmische 

bewustzijn en het dienstbetoon van de 
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assistent-bewustzijnsgeesten ontwikkelen 

een passende fysische tabernakel voor de 

evoluerende mens. Zo ook individualiseert 

het morontia-bewustzijn de morontia-

gestalte voor alle sterfelijke overlevenden. 

Zoals het sterfelijke lichaam persoonlijk en 

kenmerkend is voor iedere mens, zo zal ook 

de morontia-gestalte in hoge mate 

individueel zijn en voldoende kenmerkend 

voor het scheppende bewustzijn waardoor 

het wordt gedomineerd. Geen twee 

morontia-gestalten zijn gelijk, evenmin als 

er twee menselijke lichamen gelijk zijn. De 

Morontia-Krachtsupervisoren zijn 

verantwoordelijk voor het 

ongedifferentieerde morontia-materiaal 

waarmee de morontia-levensvorm kan 

beginnen te werken, en de dienende 

serafijnen verschaffen het. En na het 

morontia-leven zult ge bemerken dat 

geestelijke gestalten even verscheiden en 

persoonlijk zijn, en even kenmerkend voor 

de respectieve personen met geest-

bewustzijn die deze bewonen. 
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Opmerking Winston: 

Ieder mens, ieder wezen, blijft op zijn 

uiterlijke gestalte altijd uniek en daarop 

herkenbaar. Dat geldt voor het stoffelijk 

lichaam hier op aarde, dat geldt voor de 

morontia-gestalte op de morontia-werelden 

en dat geldt voor de geest-gestalte op de 

werelden buiten het plaatselijk universum. 

 

(483.12) 42:12.12 Op een materiële wereld 

denkt ge van een lichaam dat het een geest 

bezit, maar wij beschouwen de geest als in 

het bezit van een lichaam. De materiële ogen 

zijn waarlijk de vensters van de uit de geest 

geboren ziel. De geest is de architect, het 

bewustzijn is de bouwer, het lichaam is het 

materiële bouwwerk. 

 

Opmerking Winston: 

Wij zijn geen materiële wezens met ergens 

een geestelijke ervaring maar wij zijn 

geestelijke wezens met een tijdelijke 

materiële ervaring. 



311 
 

DE KERN VAN WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ ZIJN, 

IS ONZE ZIEL. 

 

(484.1) 42:12.13 Als zodanig en in hun zuivere 

toestand, is er geen volledige interactie tussen 

fysische, geestelijke en mentale energieën als 

actuele fasen van de zintuiglijk waarneembare 

universa. Op het Paradijs zijn de drie energieën 

coördinatief, in Havona gecoördineerd, terwijl 

binnen de universum-niveaus der eindige 

activiteiten alle gradaties van materiële, mentale 

en geestelijke dominantie moeten worden 

ontmoet. In niet-persoonlijke situaties in tijd en 

ruimte lijkt fysische energie de overhand te 

hebben, maar het blijkt ook dat hoe dichter de 

werkzaamheid van geest-bewustzijn 

goddelijkheid van bedoeling en het allerhoogste 

niveau van activiteit nadert, hoe meer de geest-

fase dominant wordt; dat op het ultieme niveau 

geest-bewustzijn vrijwel volledig dominant kan 

worden. Op het absolute niveau is geest stellig 

dominant. En vanuit dat niveau wordt in de 

gebieden van tijd en ruimte en verder, overal 

waar een goddelijke geest-werkelijkheid 
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tegenwoordig is, altijd wanneer er een echt 

geest-bewustzijn werkzaam is, ook vrijwel altijd 

een materiële of fysische tegenhanger van die 

geest-werkelijkheid voortgebracht. 

 

(484.2) 42:12.14 De geest is de scheppende 

realiteit; de fysische tegenhanger is de 

reflectie in tijd en ruimte van die realiteit, de 

fysische repercussie van de scheppende 

werking van geest-bewustzijn. 

 

(484.3) 42:12.15 Overal in het universum 

wordt materie gedomineerd door 

bewustzijn, en op zijn beurt is bewustzijn 

responsief op de ultieme albeheersing van 

geest. Voor de sterveling geldt dan ook dat 

alleen het bewustzijn dat zich vrijelijk 

onderwerpt aan de leiding van de geest, kan 

hopen het bestaan van de sterveling in tijd 

en ruimte te overleven als een onsterfelijk 

kind van de eeuwige geest-wereld van de 

Allerhoogste, de Ultieme en de Absolute: de 

Oneindige. 
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Opmerking Winston: 

De basis en de spil van ons bestaan is 

bewustzijn. Groei van bewustzijn betekent 

groei van de ziel. OOK ONS BEWUSTZIJN IS 

ONDERGESCHIKT AAN GEEST EN BEWUSTZIJN 

KAN ZICH ALLEEN ONTWIKKELEN ALS HET 

ZICH ‘IN VOLLEDIG VRIJE WIL’ OVERGEEFT 

AAN DE WIL VAN DE VADER, ZODAT WIJ 

‘GODGELIJK’ WORDEN EN KUNNEN FUSEREN 

MET ONZE GODSVONK.  

ER IS GEEN WEG ZONDER TE REIKEN NAAR 

GEEST EN GOD. ER IS GEEN GENEZING ZONDER 

HET ONARMEN VAN GOD. ALLE ANDERE 

WEGEN ZIJN KUNSTJES DIE NOOIT BLIJVEND 

EN STRUCTUREEL ZULLEN WERKEN EN DIE 

IEDER FUNDAMENT VAN GROEI, GENEZING EN 

ONTWIKKELING MISSEN. 

ÉÉN WORDEN MET GOD IS DE ENIGE 

WAARACHTIGE ‘HEEL-WORDING’, DUS 

‘HELING’, DUS GENEZING. 

 

(670.1) 58:6.7 De fysiologische uitrusting en 

de anatomische structuur van alle nieuwe 

levensorden zijn reacties op de werking van 
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fysische wetten, maar de daarop volgende 

begiftiging met bewustzijn is een schenking 

van de assistent-bewustzijnsgeesten in 

overeenstemming met de aangeboren 

capaciteit van de hersenen. Hoewel het 

bewustzijn niet een product is van de 

fysische evolutie, is het toch geheel 

afhankelijk van de capaciteit van de 

hersenen, die verkregen wordt door zuiver 

fysische, evolutionaire ontwikkelingen. 

 

(670.2) 58:6.8 Door schier eindeloze cycli 

van vooruitgang en terugval, van aanpassing 

en hernieuwde aanpasssing, schommelen 

alle levende organismen in de loop der 

eeuwen heen en weer. Degene die kosmische 

eenheid bereiken, blijven bestaan, terwijl 

degene die daar niet in slagen, ophouden te 

bestaan. 

 

 

7. Evolutionaire bewustzijnsniveaus 
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(738.4) 65:7.1 De zeven assistent-

bewustzijnsgeesten zijn de veelzijdige 

verzorgers van het bewustzijn der lagere 

intelligente wezens in een plaatselijk 

universum. Deze orde van bewustzijn wordt 

toegediend vanuit het hoofdkwartier van het 

plaatselijk universum of vanuit een wereld die 

hiermee is verbonden, maar vanuit de 

hoofdwerelden van de stelsels wordt invloedrijke 

leiding gegeven aan het functioneren van het 

lagere bewustzijn. 

 

(738.5) 65:7.2 Op een evolutionaire wereld 

hangt veel, zeer veel af van het werk van 

deze zeven assistent-geesten. Zij verlenen 

echter hun diensten aan het bewustzijn; ze 

zijn niet betrokken bij de fysische evolutie, 

het domein van de Levendragers. Niettemin is 

de volmaakte integratie van deze geestelijke 

gaven met de verordineerde, natuurlijke 

procedure van het zich ontvouwende, inherente 

regime der Levendragers verantwoordelijk voor 

het feit dat de sterveling niet in staat is in het 

verschijnsel van bewustzijn iets anders te zien 
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dan de hand van de natuur en de uitwerking van 

natuurlijke processen, ook al raakt ge soms 

enigszins verbijsterd als ge alle details wilt 

verklaren van alles wat verband houdt met de 

natuurlijke reacties van bewustzijn zoals het 

met de materie is geassocieerd. En indien 

Urantia meer volgens de oorspronkelijke 

plannen zou functioneren, zoudt ge in het 

verschijnsel van bewustzijn zelfs nog minder 

opmerken dat uw aandacht zou trekken. 

 

(738.6) 65:7.3 De zeven assistent-geesten 

hebben meer weg van circuits dan van 

entiteiten, en op normale werelden zijn ze 

aangesloten op circuits van andere assistent-

werkingen overal in het plaatselijk 

universum. Op planeten waar experimenten 

met het leven worden uitgevoerd zijn ze 

echter betrekkelijk geïsoleerd. En vanwege 

de unieke aard der levenspatronen op 

Urantia was het voor de lagere assistenten 

hier veel moeilijker contact te maken met de 

evolutionaire organismen dan het geval 
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geweest zou zijn bij een meer 

gestandaardiseerd type levensbegiftiging. 

 

(738.7) 65:7.4 Nogmaals, op een doorsnee 

evolutionaire wereld zijn de zeven assistent-

geesten veel beter gesynchroniseerd met de 

vorderende stadia van dierlijke 

ontwikkeling dan op Urantia. Op één enkele 

uitzondering na, ondervonden de assistent-

geesten op Urantia meer moeilijkheden in 

het maken van contact met de zich 

ontwikkelende vormen van bewustzijn dan 

ze ooit bij hun functioneren in het gehele 

universum Nebadon hadden gehad. Op deze 

wereld ontwikkelden zich 

randverschijnselen van velerlei vorm – 

verwarrende combinaties van het 

mechanische type organische respons dat 

niet kan leren, en het niet mechanische type 

dat wel kan leren. 

 

Opmerking Winston: 
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Wij boffen maar dat wij op de planeet Urantia 

onze eeuwige kosmische reis mogen beginnen. 

Wie het hier redt, redt het overal! 

 

(739.1) 65:7.5 De zeven assistent-geesten 

maken geen contact met de typen organismen 

die uitsluitend mechanisch op de omgeving 

reageren. Dergelijke pre-intelligentie reacties 

van levende organismen behoren uitsluitend tot 

de energiedomeinen van de krachtcentra, de 

fysische controleurs, en hun medewerkers. 

 

(739.2) 65:7.6 De verwerving van het 

vermogen om door ervaring te leren 

markeert het begin van het functioneren van 

de assistent-geesten, en zij functioneren 

vanaf de laagste niveaus van het bewustzijn 

van primitieve en onzichtbare 

bestaansvormen, tot en met het hoogst 

ontwikkelde type in de evolutionaire schaal 

van menselijke wezens. Zij zijn de bron van, 

en het patroon voor, het overigens min of 

meer mysterieuze gedrag en de onvolkomen 

begrepen, snelle reacties van het bewustzijn 
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op de materiële omgeving. Deze getrouwe en 

betrouwbare invloeden moeten hun 

inleidend dienstbetoon langdurig 

voortzetten voordat het dierlijke bewustzijn 

de menselijke niveaus van ontvankelijkheid 

voor geest heeft bereikt. 

 

(739.3) 65:7.7 De assistenten functioneren 

uitsluitend in de evolutie van ervarend 

bewustzijn tot en met het niveau van de 

zesde fase, de geest van godsverering. Op dit 

niveau vindt de onontkoombare overlapping 

van dienstbetoon plaats – het verschijnsel 

dat het hogere omlaag reikt om zich met het 

lagere te coördineren, vooruitlopend op de 

gevorderde niveaus van ontwikkeling die 

vervolgens worden bereikt. Het optreden 

van de zevende en laatste assistent, de geest 

van wijsheid, gaat met nog meer geestelijk 

dienstbetoon gepaard. Gedurende het gehele 

dienstbetoon van de geestelijke wereld 

ervaart de individuele mens nimmer 

plotselinge overgangen in geestelijke 
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medewerking: deze veranderingen zijn 

steeds geleidelijk en wederkerig. 

 

(739.4) 65:7.8 Ge dient altijd onderscheid te 

maken tussen de domeinen van de fysische 

(electro-chemische) en de mentale respons op 

prikkels uit de omgeving, en op hun beurt 

moeten deze alle worden onderkend als 

fenomenen die los staan van geestelijke 

activiteiten. De domeinen van de fysische, 

mentale en geestelijke zwaartekracht zijn 

duidelijk onderscheiden gebieden van 

kosmische realiteit, ondanks hun nauwe 

onderlinge verbanden. 

 

(932.3) 84:1.6 Het feit dat de 

voortplantingsfunctie de moeder-kind-

verhouding met zich meebrengt, 

garandeerde dat er een eenvoudig soort 

gezin bestond. Moederliefde is instinctmatig, 

en niet, zoals het huwelijk, uit de zeden 

voortgekomen. Alle moederliefde van 

zoogdieren is de inherente gave der assistent-

bewustzijnsgeesten van het  plaatselijk 
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universum en is qua kracht en toewijding 

steeds recht evenredig aan de duur van de 

hulpeloze kindsheid van de soort. 

 

 

6. De zeven psychische cirkels 

 

(1209.1) 110:6.1 Het totaal aan 

persoonlijkheidsrealisatie op een materiële 

wereld ligt in de successieve verovering van 

de zeven psychische cirkels der sterfelijke 

potentialiteit. Het binnentreden in de 

zevende cirkelgang markeert het begin van 

het functioneren van echte menselijke 

persoonlijkheid. De voltooiing van de eerste 

cirkelgang geeft aan dat de sterveling tot 

relatieve rijpheid is gekomen. Ofschoon het 

doorlopen van de zeven cirkels van 

kosmische groei niet gelijk staat met fusie 

met de Richter, markeert de verovering van 

deze cirkels wèl het bereiken van de niveaus 

die voorafgaan aan fusie met de Richter. 

 



322 
 

(1209.2) 110:6.2 De Richter is de partner die 

met u op gelijke voet staat in het bereiken 

van de zeven cirkels – het verwerven van 

betrekkelijke volwassenheid als sterveling. 

De Richter klimt met u op van de zevende 

cirkelgang tot de eerste, maar zijn 

vooruitgang naar de status van allerhoogste 

macht en zelf-handelen staat geheel los van 

de actieve medewerking van uw sterfelijke 

bewustzijn. 

 

(1209.3) 110:6.3 De psychische cirkels zijn 

niet uitsluitend intellectueel, noch geheel 

morontiaal: ze hebben betrekking op de 

status van de persoonlijkheid, het 

bewustzijn dat verworven is, de groei van de 

ziel, en de afstemming op de Richter. Om 

deze niveaus met goed gevolg te doorlopen, 

is het harmonisch functioneren van de 

gehele persoonlijkheid vereist, niet alleen 

een bepaald aspect ervan. De groei van de 

delen staat niet gelijk met de ware rijping 

van het geheel; de delen groeien in 

werkelijkheid naargelang de ontplooiing van 
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het gehele zelf – het volledige zelf – 

materieel, verstandelijk en geestelijk. 

 

(1209.4) 110:6.4 Wanneer de ontwikkeling 

van de verstandelijke natuur zich sneller 

voltrekt dan die van de geestelijke, maakt 

deze omstandigheid de communicatie met de 

Gedachtenrichter zowel moeilijk als 

gevaarlijk. Insgelijks resulteert 

overgeestelijke ontwikkeling dikwijls in een 

fanatieke, verwrongen interpretatie van de 

geestelijke leiding van de goddelijke 

inwonende. En een gebrek aan geestelijke 

capaciteit maakt het zeer moeilijk om aan 

zo’n materieel intellect de geestelijke 

waarheden over te dragen die in het hogere 

bovenbewustzijn wonen. Aan een bewustzijn 

dat volmaakt in evenwicht is, dat huist in een 

lichaam met gezonde gewoonten, 

gestabiliseerde neurale energieën en 

evenwichtige chemische functies – wanneer 

de fysische, mentale, en geestelijke krachten 

zich in een drieënige harmonie ontwikkelen – 

KAN EEN MAXIMUM AAN LICHT EN WAARHEID 
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WORDEN GESCHONKEN MET EEN MINIMUM 

AAN GEVAAR VOOR HET LEVEN IN DE WERELD 

OF RISICO VOOR HET WERKELIJKE WELZIJN 

VAN ZO’N WEZEN. Door zulk een 

evenwichtige groei klimt de mens omhoog 

langs de cirkels van planetaire vooruitgang – 

één voor één, van de zevende tot de eerste. 

 

(1209.5) 110:6.5 De Richters zijn altijd bij u en 

van u, doch zelden kunnen zij rechtstreeks, als 

een ander wezen, tot u spreken. Cirkelgang na 

cirkelgang versterken uw verstandelijke 

beslissingen, morele keuzen en geestelijke 

ontwikkeling het vermogen van de Richter 

om in uw bewustzijn te functioneren; cirkel 

na cirkel klimt ge daardoor op uit de lagere 

stadia van omgang met de Richter en van 

afstemming van uw bewustzijn op hem, 

zodat hij zijn beelden van uw bestemming 

met toenemende helderheid en overtuiging 

steeds beter kan registreren in de 

evoluerende bewustheid van uw 

Godzoekende bewustzijn-ziel. 
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(1210.1) 110:6.6 Iedere beslissing die ge 

neemt, belemmert òf vergemakkelijkt het 

functioneren van de Richter; deze zelfde 

beslissingen bepalen dan ook eveneens uw 

vooruitgang in de cirkelgangen van 

menselijke prestatie. Weliswaar is de 

allerhoogste kwaliteit van een beslissing, 

haar betrekking tot een crisis, van grote 

invloed op het bereiken van de volgende 

cirkel, maar vele beslissingen, vele 

herhalingen, volhardende herhalingen, zijn 

niettemin ook van wezenlijk belang om zeker 

te stellen dat deze reacties tot gewoonten 

worden. 

 

(1210.2) 110:6.7 Het is moeilijk de zeven 

niveaus van menselijke vooruitgang precies 

te omschrijven, omdat deze niveaus 

persoonlijk zijn: zij zijn variabel voor de 

individuele mens en worden blijkbaar 

bepaald door de groeicapaciteit van iedere 

mens. Het veroveren van deze niveaus van 

kosmische evolutie wordt op drie wijzen 

weerspiegeld: 
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(1210.3) 110:6.8 1. AFSTEMMING OP DE 

RICHTER. Het vergeestelijkende bewustzijn 

nadert de tegenwoordigheid van de Richter in 

verhouding tot de cirkels die worden bereikt. 

 

(1210.4) 110:6.9 2. DE EVOLUTIE VAN DE 

ZIEL. De wording van de morontia-ziel geeft de 

mate en diepte van het beheersen van de cirkels 

aan. 

 

(1210.5) 110:6.10 3. REALITEIT VAN DE 

PERSOONLIJKHEID. De graad van 

werkelijkheid van de zelfheid wordt 

rechtstreeks bepaald door de mate waarin de 

cirkels veroverd zijn. Personen worden reëler 

naarmate zij opklimmen van het zevende 

naar het eerste niveau van het sterfelijk 

bestaan. 

 

Opmerking Winston: 

Als tweede wordt genoemd: 'de evolutie van de 

ZIEL'. De evolutie van de ziel wordt bepaald door 

de mate en mogelijkheid van de groei in 

bewustzijn. 
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(1210.6) 110:6.11 Naarmate de cirkels worden 

doorlopen, groeit het kind van de materiële 

evolutie op tot de volwassen mens die 

potentieel onsterfelijk is. De schaduwachtige 

werkelijkheid van de embryonale natuur van 

een mens in de zevende cirkelgang maakt plaats 

voor de duidelijkere manifestatie van de 

wordende morontia-natuur van een burger van 

het plaatselijk universum. 

 

(1210.7) 110:6.12 Hoewel het onmogelijk is de 

zeven niveaus of psychische cirkelgangen van de 

menselijke groei precies te omschrijven, is het 

ons wel geoorloofd u een indruk te geven van de 

minimum- en maximum-grenzen van deze 

stadia waarin de volwassenheid wordt 

verwezenlijkt: 

 

(1210.8) 110:6.13 DE ZEVENDE CIRKELGANG. 

Mensen komen op dit niveau wanneer zij het 

vermogen ontwikkelen tot persoonlijke keuzen, 

individuele beslissingen, morele 

verantwoordelijkheid en de capaciteit tot het 

bereiken van geestelijke individualiteit. Dit geeft 
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aan dat de zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

gezamenlijk functioneren onder leiding van de 

geest van wijsheid, dat het sterfelijke schepsel is 

opgenomen in de invloedssfeer van de Heilige 

Geest, en op Urantia, dat de Geest van Waarheid 

voor het eerst functioneert, op hetzelfde 

moment dat er in het bewustzijn van de 

sterveling een Gedachtenrichter wordt 

ontvangen. Het binnentreden in de zevende 

cirkelgang maakt een sterfelijk schepsel tot 

een ware potentiële burger van het 

plaatselijk universum. 

 

(1210.9) 110:6.14 DE DERDE CIRKEL. Het 

werk van de Richter wordt veel effectiever 

wanneer de mens op de weg omhoog de 

derde cirkel heeft bereikt en persoonlijk een 

serafijnse bestemmingsbehoeder heeft 

gekregen. Hoewel er geen blijk is van 

georganiseerde samenwerking tussen de 

Richter en de serafijnse behoeder, valt er 

niettemin een onmiskenbare verbetering in alle 

fasen van kosmische prestatie en geestelijke 

ontwikkeling te zien na de toewijzing van de 
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persoonlijke serafijnse begeleider. Wanneer de 

derde cirkel wordt bereikt, poogt de Richter 

gedurende het nog resterende gedeelte van 

het leven van de sterveling het bewustzijn 

van de mens te ‘morontia-iseren’, de nog 

overblijvende cirkels te doen doorlopen, en 

het eindstadium te doen bereiken van het 

goddelijk-menselijke deelgenootschap, 

voordat de natuurlijke dood dit unieke 

partnerschap ontbindt. 

 

(1210.10) 110:6.15 DE EERSTE CIRKEL. De 

Richter kan gewoonlijk pas rechtstreeks en 

onmiddellijk met u spreken wanneer ge de 

eerste, finale cirkelgang van uw vooruitgang als 

sterveling bereikt. Dit niveau vormt de hoogst 

mogelijke bewustwording van de betrekking 

tussen het bewustzijn en de Richter in de 

menselijke ervaring, alvorens de 

evoluerende morontia-ziel wordt bevrijd van 

de bekleedselen van het materiële lichaam. 

Wat het BEWUSTZIJN, de EMOTIES en het 

KOSMISCHE INZICHT aangaat, betekent het 

bereiken van de eerste psychische cirkel dat 
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het materiële bewustzijn en de geest-Richter 

elkaar in de menselijke ervaring zo dicht 

mogelijk zijn genaderd. 

 

(1211.1) 110:6.16 Wellicht zouden deze 

psychische cirkels van de voortgang van de 

sterveling beter kunnen worden aangeduid 

als KOSMISCHE NIVEAUS — een 

daadwerkelijk vatten van betekenissen en 

besef van waarden, dat steeds nader komt 

tot de morontia-bewustheid dat de 

evolutionaire ziel het begin van een relatie 

met de wordende Allerhoogste is aangegaan. 

En juist deze relatie maakt het voor immer 

onmogelijk om de strekking van de kosmische 

cirkels volledig duidelijk te maken aan het 

materiële bewustzijn. Het bereiken van deze 

cirkels houdt slechts in betrekkelijke zin verband 

met Godsbewustzijn. Iemand in de zevende of 

zesde cirkel kan bijna even waarlijk 

Godkennend zijn – bewust van zijn 

zoonschap – als iemand in de tweede of 

eerste cirkel, maar mensen in deze lagere 

cirkels zijn zich veel minder bewust van hun 
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experiëntiële betrekking tot de Allerhoogste, 

van hun burgerschap in het universum. Het 

bereiken van deze kosmische cirkels zal deel gaan 

uitmaken van de ervaring van opklimmenden op 

de woningwerelden, indien zij er niet in slagen dit 

vóór de natuurlijke dood te verwezenlijken. 

 

(1211.2) 110:6.17 De aandrijving door geloof 

maakt de volle bewustwording van ’s 

mensen zoonschap bij God tot een 

ervaringsfeit, maar handelen, het uitvoeren 

van beslissingen, is van wezenlijk belang 

voor het evolutionaire bereiken van het 

besef van progressieve verwantschap met de 

kosmische actualiteit van de Allerhoogste. In 

de geestelijke wereld zet geloof potentialiteiten 

om in actualiteiten, maar in de eindige gebieden 

van de Allerhoogste wordt het potentieel 

bestaande alleen tot actualiteit door en via de 

verwezenlijking van keuze-ervaring. Maar de 

keuze om de WIL VAN GOD te doen, verbindt, 

in het handelen van de persoonlijkheid, 

geestelijk geloofsvertrouwen met materiële 

beslissingen, en hierdoor wordt voorzien in 
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een goddelijk, geestelijk draaipunt voor het 

effectiever functioneren van de menselijke, 

materiële hefboomwerking van de HONGER 

NAAR GOD. Door zulk een wijze coördinatie 

van materiële en geestelijke krachten wordt 

zowel het kosmische besef van de 

Allerhoogste als het morontia-verstaan van 

de Paradijs-Godheden in aanzienlijke mate 

versterkt. 

 

(1211.3) 110:6.18 De verovering van de 

kosmische cirkels staat in verband met de 

kwantitatieve groei van de morontia-ziel, het 

verstaan van allerhoogste betekenissen. De 

kwalitatieve status van deze onsterfelijke ziel is 

echter geheel afhankelijk van het begrip dat het 

levende geloof heeft van de Paradijs-potentiële 

feit-waarde dat de sterfelijke mens een zoon is 

van de eeuwige God. Daarom gaat iemand in de 

zevende cirkel even zeker door naar de 

woningwerelden om een verdere kwantitatieve 

verwezenlijking van kosmische groei te bereiken, 

als iemand in de tweede, of zelfs in de eerste 

cirkel. 
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(1211.4) 110:6.19 Er bestaat slechts een 

indirect verband tussen het bereiken van de 

kosmische cirkels en daadwerkelijke religieuze 

ervaring: deze vorderingen zijn wederkerig en 

derhalve wederzijds heilzaam. Een louter 

geestelijke ontwikkeling behoeft niet veel te 

maken te hebben met planetaire materiële 

welvaart, maar het bereiken van de cirkels 

verhoogt altijd het potentieel tot menselijk 

succes en prestaties van de sterveling. 

 

(1211.5) 110:6.20 Van de zevende tot en met 

de derde cirkel vindt er een steeds sterkere, 

verenigde werkzaamheid plaats van de 

zeven assistent-bewustzijnsgeesten, 

teneinde het sterfelijk bewustzijn af te 

wennen van zijn afhankelijkheid van de 

realiteiten der mechanismen van het 

materiële leven, ter voorbereiding op de 

morontia-niveaus van ervaring waarin het 

steeds verder wordt binnengeleid. VANAF DE 

DERDE CIRKEL EN VERDER NEEMT DE 

INVLOED VAN DE ASSISTENTEN STEEDS 

MEER AF. 
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(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten 

ervaring van de sterveling van het hoogste 

zuiver dierlijke niveau tot het laagste 

daadwerkelijk contactuele morontia-niveau 

van zelf-bewustheid als een 

persoonlijkheidservaring. De beheersing van 

de eerste kosmische cirkel geeft aan dat de 

pre-morontia-rijpheid van de sterveling is 

bereikt en markeert de beëindiging van het 

vereende dienstbetoon van de assistent-

bewustzijnsgeesten als een exclusieve invloed 

van bewustzijnsactiviteit in de menselijke 

persoonlijkheid. Voorbij de eerste cirkel 

vertoont het bewustzijn steeds meer 

verwantschap met de intelligentie van het 

morontia-stadium der evolutie – het 

verenigde dienstbetoon van het kosmische 

bewustzijn en de boven de assistent-geesten 

uitgaande gift van de Scheppende Geest van 

een plaatselijk universum. 

 

Opmerking Winston: 

De zevende (laagste) cirkel betekent het dierlijk, 

beginniveau van de menselijke evolutie. De eerste 
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cirkel is het grensgebied van menselijk bewustzijn 

naar morontia-mota. 

Zo heb ik het ook gezien in het eerste pad en het 

vijfde pad in de voortgang en groei van het 

menselijk bewustzijn. 

 

(1212.1) 110:6.22 DE HOOGTIJDAGEN IN DE 

INDIVIDUELE LOOPBAAN VAN Een Richter 

zijn: ten eerste, wanneer het menselijke 

subject doorbreekt in de derde psychische 

cirkelgang en daarmee de zelf-activiteit van 

de Mentor zekerstelt, waardoor het gebied 

waar deze kan functioneren groter wordt 

(aangenomen dat de inwonende Richter niet 

reeds zelf-handelend was); vervolgens 

(tweede) wanneer de menselijke partner de 

eerste psychische cirkelgang bereikt en de 

twee daardoor onderling kunnen gaan 

communiceren, althans tot op zekere hoogte; 

en tenslotte (derde) wanneer zij eindelijk en 

voor eeuwig gefuseerd worden. 

 

7. Het bereiken van onsterfelijkheid 
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(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van de zeven 

kosmische cirkelgangen staat niet gelijk aan fusie 

met de Richter. Er leven vele stervelingen op 

Urantia die hun cirkels hebben bereikt; fusie 

hangt echter af van andere, nog grotere en 

subliemere geestelijke prestaties, van het 

bereiken van een finale, volledige 

OVEREENSTEMMING VAN DE WIL VAN DE 

STERVELING MET DE WIL VAN GOD ZOALS 

DEZE ZETELT IN DE GEDACHTENRICHTER. 

 

Opmerking Winston: 

Uiteindelijk gaat het uitsluitend om het één 

worden met de Vader, het één worden met 

God en de enige weg daarvoor is, om: ‘MIJN 

WIL, IN VOLKOMEN VRIJE WIL, IN 

OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET ZIJN 

WIL’. 

Vader het is mijn wil, dat niet mijn wil maar 

UW WIL geschiede. 

 

(1212.3) 110:7.2 Wanneer een mens de 

kosmische cirkelgangen heeft voltooid, en 

voorts, wanneer de finale keuze van de wil 
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van de sterveling het de Richter toestaat om 

het deelgenootschap van de menselijke 

identiteit met de morontiale ziel te voltooien 

gedurende het evolutionaire, fysieke leven, 

dan gaan de ziel en de Richter in deze 

geconsummeerde verbinding onafhankelijk 

van elkaar naar de woningwerelden, waar 

het mandaat van Uversa wordt uitgegeven 

dat voorziet in de onmiddellijke fusie van de 

Richter en de morontiale ziel. Deze fusie nog 

tijdens het fysische leven verteert het 

materiële lichaam onmiddellijk: mensen die 

getuige zouden zijn van zulk een schouwspel, 

zouden alleen zien DAT DE STERVELING DIE 

WORDT OVERGEBRACHT, ‘IN VURIGE 

WAGENS’ VERDWIJNT. 

 

(1212.4) 110:7.3 De meeste Richters die hun 

subjecten van Urantia hebben overgebracht, 

waren zeer ervaren en hadden volgens onze 

registers tevoren in talrijke stervelingen op 

andere werelden gewoond. Vergeet niet dat 

Richters ook waardevolle ervaring opdoen 

tijdens het inwonen op planeten waar ze 
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alleen worden geleend; het is dus niet zo dat 

Richters alleen maar ervaring voor gevorderd 

werk verwerven in de sterfelijke subjecten die 

niet tot overleving komen. 

 

(1212.5) 110:7.4 Na fusie met de sterveling 

delen de Richters uw bestemming en 

ervaring: ZIJ ZIJN U. Na de fusie van de 

onsterfelijke morontia-ziel en de met haar 

verbonden Richter, komen de gehele 

ervaring en alle waarden van de één 

uiteindelijk in het bezit van de ander, zodat 

de twee in feite één entiteit zijn. In zekere zin 

is dit nieuwe wezen een entiteit met een 

eeuwig verleden en een eeuwige toekomst. Al 

wat eens menselijk was in de overlevende ziel 

en al wat experiëntieel goddelijk is in de 

Richter, wordt nu daadwerkelijk het bezit van 

de nieuwe, immer opklimmende universum-

persoonlijkheid. Doch op ieder universum-

niveau kan de Richter de nieuwe mens 

slechts die eigenschappen schenken die op 

dat niveau zinvol en waardevol zijn. Een 

absolute eenheid met de goddelijke Mentor, 
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een volledige uitputting van hetgeen een 

Richter kan schenken, kan slechts in de 

eeuwigheid tot stand komen, na het finale 

bereiken van de Universele Vader, de Vader 

der geesten, hij die immer de bron is van 

deze goddelijke geschenken. 

 

Opmerking Winston: 

Prachtig, Prachtig, Prachtig! 

 

(1212.6) 110:7.5 Wanneer de evoluerende 

ziel en de goddelijke Richter eindelijk voor 

eeuwig zijn gefuseerd, verwerft elk alle 

ervaarbare kwaliteiten van de ander. Deze 

gecoördineerde persoonlijkheid bezit de 

gehele experiëntiële herinnering aan de 

overleving, die eens was opgeslagen in het 

voorouderlijk sterfelijke bewustzijn en zich 

toen in de morontia-ziel bevond, en 

daarenboven omvat deze potentieel 

volkomene de gehele experiëntiële 

herinnering van de Richter van zijn inwoning 

in stervelingen van alle tijd. Doch de Richter 

zal een eeuwigheid van toekomst nodig 
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hebben om het 

persoonlijkheidspartnerschap ooit volledig 

te begiftigen met de betekenissen en 

waarden die de goddelijke Mentor uit de 

eeuwigheid van het verleden met zich 

meedraagt. 

 

Opmerking Winston: 

Ik zeg: “Woooowwww!” 

 

(1213.1) 110:7.6 Bij de overgrote meerderheid 

der Urantianen moet de Richter echter geduldig 

de komst van de verlossende dood afwachten, 

moet hij wachten tot de wordende ziel wordt 

bevrijd uit de welhaast volledige overheersing 

door de energiepatronen en chemische krachten 

die inherent zijn in uw materiële orde van 

bestaan. De voornaamste moeilijkheid die ge 

ondervindt wanneer ge in contact wilt komen 

met uw Richter, bestaat juist in deze inherente 

materiële natuur. Er zijn maar zo weinig 

stervelingen die echte denkers zijn: geestelijk 

ontwikkelt en disciplineert ge uw denken niet 

zover, dat er een gunstige verbinding kan 
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ontstaan met de goddelijke Richter. Het oor van 

het menselijk bewustzijn is bijna doof voor de 

geestelijke smeekbeden die de Richter 

overbrengt uit de veelvuldige boodschappen in 

de universele uitzendingen van liefde die van de 

Vader der barmhartigheden uitgaan. De Richter 

bevindt dat het bijna onmogelijk is deze 

inspirerende geest-aanwijzingen te registreren 

in een dierlijk bewustzijn dat zo volledig wordt 

overheerst door de chemische en elektrische 

krachten die eigen zijn aan uw fysische natuur. 

 

(1213.2) 110:7.7 Richters verheugen zich 

wanneer zij contact maken met het sterfelijke 

bewustzijn; zij moeten echter geduld oefenen 

gedurende de lange jaren waarin zij in stilte in u 

wonen en niet in staat zijn door de dierlijke 

weerstand heen te breken en rechtstreeks met u 

te communiceren. Hoe hoger de Richters 

opklimmen op de treden van dienst, hoe 

efficiënter zij worden. Zij kunnen u, in het vlees, 

echter nimmer met dezelfde volle, meevoelende 

en uitdrukkingsvolle genegenheid begroeten, als 
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wanneer ge hen van bewustzijn tot bewustzijn 

zult ontwaren op de woningwerelden. 

 

(1213.3) 110:7.8 Tijdens het sterfelijke leven 

houden het materiële lichaam en bewustzijn u 

gescheiden van uw Richter en beletten zij een 

vrije communicatie met hem; na de dood en na 

de eeuwige fusie, zijt gij en de Richter één – 

ge zijt niet als afzonderlijke wezens te 

onderscheiden – en dus bestaat er geen 

behoefte aan communicatie zoals gij dit 

begrip verstaat. 

 

Opmerking Winston: 

De enige weg die leidt tot fusie is, om in staat te 

zijn mijn wil in vrije wil in overeenstemming te 

brengen met de Wil van God. Dan is er pas 

overeenstemming. 

 

(1213.4) 110:7.9 Hoewel de stem van de Richter 

steeds binnen u is, zullen de meesten van u haar 

gedurende hun leven zelden horen. Mensen die 

nog niet gevorderd zijn tot de derde en 

tweede cirkelgang horen de stem van de 



343 
 

Richter zelden rechtstreeks, behalve in 

momenten van allerhoogst verlangen, in een 

situatie van allerhoogst gewicht, en na een 

beslissing van allerhoogste strekking. 

 

(1213.5) 110:7.10 Tijdens het maken en 

verbreken van een contact tussen het sterfelijke 

bewustzijn van een bestemmingsreservist en de 

planetaire supervisoren is de inwonende 

Richter soms zo gesitueerd, dat het hem 

mogelijk wordt een boodschap aan zijn 

sterfelijke partner door te geven. Niet lang 

geleden werd op Urantia zo’n boodschap door 

een zelfhandelende Richter doorgegeven aan 

zijn menselijke partner, een lid van het korps 

der bestemmingsreservisten. Deze boodschap 

werd ingeleid met de volgende woorden: ‘En wil 

nu, zonder het subject van mijn zorgzame 

toewijding te kwetsen of aan risico’s bloot te 

stellen, en zonder al te streng te zijn of hem te 

ontmoedigen, mijn hiernavolgende smeekbede 

aan hem voor mij optekenen.’ Daarop volgde 

een ontroerend schone en dringende 

aansporing. Onder meer drong de Richter er op 
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aan ‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte 

medewerking moge verlenen, dat hij met meer 

opgewektheid moge volhouden bij het 

verrichten van de taken waarvoor ik hem plaats, 

getrouwer moge zijn in het uitvoeren van het 

programma dat ik heb opgesteld, geduldiger de 

beproevingen onderga die ik heb uitgekozen, 

met meer volharding en opgewektheid het pad 

moge volgen van mijn keuze, en met meer 

nederigheid de erkenning moge ontvangen die 

hem wellicht zal toevallen ten gevolge van mijn 

onafgebroken inspanningen – wil aldus mijn 

aansporing aan de mens in wie ik woon 

overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste 

toewijding en liefde van een goddelijke geest. En 

zeg voorts tot mijn geliefd subject dat ik met 

wijsheid en kracht werkzaam zal blijven tot het 

allerlaatst, totdat de laatste aardse worsteling 

voorbij zal zijn: ik zal trouw zijn aan de mij 

toevertrouwde persoonlijkheid. Ik spoor hem 

aan tot overleving te komen, mij niet teleur te 

stellen, mij niet de beloning te doen missen voor 

mijn geduldige, intense worsteling. Het hangt 

van de menselijke wil af of wij persoonlijkheid 
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verwerven. Geduldig ben ik cirkel na cirkel 

opgekommen in dit menselijke bewustzijn, en 

mij is bevestigd dat mijn werk de goedkeuring 

wegdraagt van het hoofd van mijn gelijken. 

Cirkel na cirkel ga ik verder naar de beoordeling. 

Ik wacht met vreugde en zonder vrees het appèl 

der bestemming af; ik ben gereed om alles voor 

te leggen aan het oordeel van de rechtbanken 

van de Ouden der Dagen.’ 

 

(1245.4) 113:4.4 De impuls tot godsverering 

heeft zijn oorsprong voor het grootste 

gedeelte in de geest-aansporingen van de 

hogere assistent-bewustzijnsgeesten, 

versterkt door de aansporingen van de 

Richter. Maar de behoefte om te bidden die 

stervelingen die zich van God bewust zijn 

dikwijls ervaren, ontstaat heel vaak ten 

gevolge van serafijnse beïnvloeding. De 

beschermengel is voortdurend bezig de 

omgeving van de sterveling te manipuleren 

met het doel het kosmische perspectief van 

de opklimmende mens te verruimen, zodat 

zulk een overlevingskandidaat een dieper 
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besef krijgt van de aanwezigheid van de 

inwonende Richter en zo in staat wordt 

gesteld meer medewerking te verlening aan 

de geestelijke missie van de goddelijke 

tegenwoordigheid. 

 

 

Dit is een groot hoofdstuk en het geeft een nog 

veel completer beeld van onze gang, onze 

worsteling, over de paden van bewustzijn of 

over de zeven psychische cirkels met het 

meenemen van de zeven assistent-

bewustzijnsgeesten. 

 

Ik ga proberen het hele beeld kort en bondig 

samen te vatten, in ieder geval op een wijze, 

die het voor nu iets overzichtelijker maakt. 

 

 

De mens bestaat uit drie componenten: 

1. Een persoonlijkheids-identiteit. Dit is een 

geschenk van God, het is eeuwig, uniek en 
onveranderlijk. 
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2. Een ego-identiteit. Dit is een 'beschermer 

voor alle problemen in het aardse leven’. Het 
ego is puur op zichzelf gericht en overleeft de 

dood niet. 

3. Een bewustzijn. Het bewustzijn is het 
weefgetouw waarop de Richter de draden van 

het kleed van onze ziel weeft. Het bewustzijn 
is het schip waarop wij onze reis in dit aardse 

leven maken, waarbij onze wil de kapitein en 

de Richter de loods is. Groei in bewustzijn 
betekent dus groei van de ziel. GROEI IN 

BEWUSTZIJN IS DE BELANGRIJKSTE FOCUS, 
OMDAT DAT EEN GROEI VAN ONZE ZIEL 

GENEREERT. 

 

Onze weg naar boven betekent een 

voortschrijden over de vijf paden van 

bewustzijn (zoals ik het heb doorgekregen en in 

mijn boeken heb beschreven) of over de zeven 

psychische cirkels (zoals het is beschreven in 

het Urantiaboek). De vijf paden, die een ‘groffe 

indeling' geven, komen min of meer overeen 

met de zeven cirkels, beschreven volgens de 

werking van de zeven stadia van vooruitgang 
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van een planeet op weg naar de fase van Licht en 

Leven. 

 

Wij kunnen die weg over de vijf paden nooit 

zonder enige hulp en bijstand afleggen. Die 

hulp is er, in ongekende vorm. 

 

In de eerste plaats zijn er de zeven assistent-

bewustzijnsgeesten. Hun kwaliteiten en invloed 

zijn als volgt: 

 Geest 1: INTUÏTIE, snelle waarneming, 

instincten. 

 Geest 2: BEGRIP, coördinatie. 

 Geest 3: MOED, trouw, leidt tot karakter. 

 Geest 4: KENNIS, nieuwsgierigheid, 

ontdekking wetenschap. 

 Geest 5: OVERLEG, sociale impuls, 

samenwerking. 

 Geest 6: GODSVERERING, religieuze impuls. 

 Geest 7: WIJSHEID, drang tot vooruitgang. 
Deze geest coördineert de zes voorgaande. 

Deze zeven geesten hebben wij ontvangen van de 

moeder-schepper (moedergeest) van ons 

plaatselijk universum. 
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Daarnaast hebben wij hulp en bijstand van de 

‘GEEST VAN WAARHEID’. Deze is over ons 

uitgestort na de dood van Christus Michaël (de 

schepper-vader van ons plaatselijk universum en 

op onze wereld bekend als Jezus van Nazareth). 

Ik verwijs naar het Urantiaboek voor meer 

informatie hierover. 

In het volgende hoofdstuk zal ik de geest van 

waarheid apart behandelen. 

Ieder mens is ook nog in het bezit van een eigen 

Godsvonk en van beschermengelen of 

bestemmingsbehoeders. 

 

ZONDER HULP VAN GEEST IS HET 

ONMOGELIJK VOOR DE MENS OM DE WEG AF 

TE LEGGEN.  

ONZE VOORTGANG, ONZE GROEI, VINDT 

PLAATS DOOR DE KEUZES DIE WIJ ZELF 

MAKEN, IN ABSOLUTE, 

ONVOORWAARDELIJKE VRIJE WIL. 

Er is hulp, maar wijzelf beslissen, op basis 

van de onvoorwaardelijke wet van de VRIJE 

WIL. 
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Door die keuzes ervaren wij en van die 

ervaringen kunnen we leren. 

Zo gaan we onze weg vanuit de dualiteit, op 

weg naar eenheid, waar wij steeds meer gaan 

beseffen dat de hele schepping één is en waar 

wij steeds meer de afstemming zoeken met God, 

waar wij een steeds dieper verlangen en 

hunkering krijgen naar God en waar we 

uiteindelijk bereid zijn om onze wil in volkomen 

afstemming te brengen met de Wil van onze 

Richter, met de Wil van God. 

Dan zijn wij klaar voor het proces van fusie, 

waarin onze ziel totaal versmeld met onze 

Richter. 

Dat is voor ons het vrijkaartje om onze weg 

terug naar huis, terug naar het paradijs, echt te 

gaan starten. 

 

De worsteling om ons te bevrijden van de 

dualiteit is op Urantia de moeilijkste omdat 

het collectieve bewustzijn hier is afgestemd 

op dualiteit, de aantrekkingskracht van de 

dualiteit is immens, doordat het wordt 

gedragen door het collectief, door de massa. 
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Er is dus maar één weg, dat is 

de weg dankzij Geest, door 

Geest, naar Geest. 

Alle andere wegen zijn 

onmogelijk en lopen dood! 
 

 

Om de keus te maken welke weg je bewandelt, 

moet je je eerst afvragen of je God wilt dienen of 

de keizer. Realiseer je daarbij dat je nooit 

tegelijk God kunt dienen en de keizer. 

Dan kun je je afvragen wie je dient, waarbij 

Jezus zei: ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’. 

God dienen is jezelf richten en afstemmen op 

eenheid. 

De keizer dienen, betekent gaan voor dualiteit. 

Als je weet dat je de weg naar boven wilt 

bewandelen en ervoor wilt gaan, zul je het eerst 

moeten KUNNEN. Dit betekent dat je minimaal 

kennis moet hebben en de wil moet hebben om 

liefde te worden (eigenliefde, naastenliefde en 

liefde voor God). Dan zul je moeten WILLEN. 
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Bewust kiezen voor de juiste richting en met 

ontelbare keren vallen en opstaan, verder willen 

gaan.  

Daarnaast moet je nog DURVEN. Durf je openlijk 

te kiezen voor God en dienstbaarheid aan de 

keizer af te wijzen? Tenslotte zullen 

voornemens omgezet moeten worden in daden 

en zul je het moeten DOEN. 

 

En dat alles speelt zich af voor jou en voor mij 

op een wel heel bijzondere planeet. In heel 

Nebadon (ons plaatselijk universum) is er maar 

één planeet slechter dan Urantia, waar de 

assistent-geesten moeilijker contact konden 

maken met het zich ontwikkelende leven. En dat 

uit een potentieel van tienmiljoen bewoonde 

planeten. 

 

In dit hoofdstuk zijn de zeven assistent-

bewustzijnsgeesten behandeld. Zijn helpen ons 

onze kwaliteiten te versterken zodat wij 

uiteindelijk onze weg kunnen starten en 

vervolgen, door ook echt te gaan willen, te gaan 

durven en te gaan doen. 
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In vele voorgaande boeken zijn de Richter en 

onze engelen (serafijnen) al beschreven. 

Er rest nog één assistent-geest om te 

beschrijven in mijn boeken en dat is de Geest 

van Waarheid. 

Ook hier (zie het volgende hoofdstuk) zullen we 

het Urantiaboek volgen. 
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De geest van Waarheid  
 
 

22 maart 2021 

 

 

In alle voorgaande hoofdstukken en boeken zijn 

de Richter, onze eigen beschermengelen en de 

zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

behandeld. 

Zij zijn door de scheppers van het leven aan ons 

geschonken ons ons te helpen en te begeleiden 

vanuit het ‘beest-stadium’ naar ‘geest-stadium’. 

Er is nog een grote kracht die ons bijstaat. Deze 

kracht is de Geest van waarheid. 

De zeven assistent-bewustzijnsgeesten worden 

ons geschonken door de schepperdochter 

(Geest) van ons universum. De Geest van 

waarheid wordt ons geschonken door de 

schepperzoon, Christus Michaël, Jezus van 

Nazareth. (Zoon). 
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Het Urantiaboek zegt daar het volgende over: 

 

 

2. De betekenis van Pinksteren 

 

(2060.6) 194:2.1 Jezus leefde op aarde en 

onderrichtte een evangelie, dat de mens verloste 

van het bijgeloof dat hij een kind was van de 

duivel en hem verhief tot de waardigheid van 

een geloofszoon van God. De boodschap van 

Jezus, zoals hij deze in zijn tijd predikte en 

leefde, was een doeltreffend middel ter 

oplossing van ’s mensen geestelijke 

moeilijkheden ten tijde dat hij deze tot 

uitdrukking bracht. En nu hij de wereld 

persoonlijk heeft verlaten, zendt hij in zijn 

plaats zijn Geest van Waarheid die bedoeld is 

om in de mens te wonen en, voor iedere 

nieuwe generatie, deze boodschap van Jezus 

opnieuw over te brengen, zodat iedere nieuwe 

groep stervelingen die op aarde verschijnt een 

nieuwe, eigentijdse versie van het evangelie zal 

hebben, precies zulke persoonlijke verlichting 

en groepsleiding, die zal blijken de steeds 
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nieuwe, en gevarieerde geestelijke 

moeilijkheden van de mens doeltreffend te 

kunnen oplossen. 

 

(2060.7) 194:2.2 De eerste opdracht van deze 

geest is natuurlijk om waarheid te 

bevorderen en te individualiseren, want het 

begrijpen van waarheid is immers de 

hoogste vorm van menselijke vrijheid. 

Vervolgens is het het doel van deze geest om 

het gevoel van verweesdheid van de gelovige 

teniet te doen. Omdat Jezus onder de mensen is 

geweest, zouden alle gelovigen een gevoel van 

verlatenheid ervaren indien de Geest van 

Waarheid niet in het hart van de mensen was 

komen wonen. 

 

(2061.1) 194:2.3 Deze schenking van de geest 

van de Zoon bereidde het bewustzijn van alle 

normale mensen doeltreffend voor op de 

daarop volgende universum-schenking van 

de geest van de Vader (de Richter) aan het 

gehele mensdom. In zekere zin is deze Geest 
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van Waarheid de geest van de Universele 

Vader en de Schepper-Zoon beiden. 

Opmerking Winston: 

Het is dus pas na het vertrekken van Jezus hier op 

aarde, dat alle mensen een Richter ontvangen. 

Gerelateerd aan de menselijke historie is dat 

eigenlijk nog maar heel kort, dat dit dus geldt 

voor alle mensen. 

 

(2061.2) 194:2.4 Maakt niet de fout te 

verwachten dat ge u sterk verstandelijk 

bewust wordt van de uitgestorte Geest van 

Waarheid. De geest schept nooit een besef 

van zichzelf, alleen een besef van Michael, de 

Zoon. Van het begin af aan leerde Jezus dat de 

geest niet van zichzelf zou spreken. Daarom 

kan het bewijs van uw gemeenschap met de 

Geest van Waarheid niet worden gevonden 

in uw bewustheid van deze geest, maar 

veeleer in uw ervaring van een sterkere 

verbondenheid met Michael. 

 

(2061.3) 194:2.5 De geest kwam ook om de 

mensen te helpen zich de woorden van de 
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Meester te herinneren en die te begrijpen, en 

eveneens om licht te werpen op zijn leven op 

aarde en dit opnieuw te interpreteren. 

 

(2061.4) 194:2.6 Vervolgens is de Geest van 

Waarheid gekomen om de gelovige bij te staan 

in het getuigen van de realiteiten van het 

onderricht van Jezus en van het leven zoals hij 

het in het vlees heeft geleid, en zoals hij het nu 

weer opnieuw en van voren af aan leidt in de 

individuele gelovige van iedere voorbijgaande 

generatie der van de geest vervulde zonen van 

God. 

 

(2061.5) 194:2.7 Aldus blijkt dat de Geest van 

Waarheid werkelijk komt om alle gelovigen 

in alle waarheid binnen te leiden, in de zich 

steeds uitbreidende kennis van de ervaring 

van de levende, groeiende geestelijke 

bewustheid van de realiteit van het eeuwige, 

opklimmende zoonschap bij God. 

 

(2061.6) 194:2.8 Jezus leidde een leven dat 

een openbaring is van de mens onderworpen 
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aan de wil van de Vader, niet een voorbeeld 

dat enig mens moet trachten letterlijk na te 

volgen. Dit leven in het vlees, samen met zijn 

dood aan het kruis en de daarop volgende 

opstanding, werd weldra tot een nieuw 

evangelie over de losprijs die aldus betaald was 

om de mens vrij te kopen uit de klauwen van de 

boze – uit de veroordeling van een beledigde 

God. Maar ook al werd het evangelie ernstig 

misvormd, toch blijft het een feit dat deze 

nieuwe boodschap over Jezus ook vele 

fundamentele waarheden en leringen van zijn 

eerdere evangelie van het koninkrijk met zich 

mee heeft gedragen. En vroeg of laat zullen 

deze verborgen waarheden van het 

vaderschap van God en de broederschap der 

mensen opduiken en de civilisatie der gehele 

mensheid doeltreffend transformeren. 

 

(2061.7) 194:2.9 Deze vergissingen van het 

intellect verhinderden echter geenszins de grote 

vooruitgang van de gelovige in groei in de geest. 

In nog geen maand na de schenking van de 

Geest van Waarheid maakten de apostelen 
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meer individuele geestelijke vooruitgang 

dan gedurende de bijna vier jaar van hun 

persoonlijke, liefdevolle omgang met de 

Meester. Evenmin vormde deze substitutie van 

het feit van de opstanding van Jezus voor de 

reddende evangelie- waarheid van het 

zoonschap bij God een belemmering voor de 

snelle verbreiding van hun onderricht: 

integendeel, deze overschaduwing van Jezus’ 

boodschap door de nieuwe leringen over zijn 

persoon en opstanding, leek de prediking van 

het goede nieuws zeer te vergemakkelijken. 

 

(2061.8) 194:2.10 De uitdrukking ‘de doop 

door de geest’, die in die tijd zo algemeen in 

gebruik kwam, betekende niet meer dan de 

bewuste aanvaarding van deze gave van de 

Geest van Waarheid en de persoonlijke 

erkenning van deze nieuwe geestelijke 

kracht als een versterking van alle 

geestelijke invloeden die eerder door 

Godkennende zielen werden ervaren. 
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(2061.9) 194:2.11 Sinds de schenking van de 

Geest van Waarheid staat de mens bloot aan 

het onderricht en de leiding van een 

drievoudige geest-gift: de geest van de Vader, 

de Gedachtenrichter; de geest van de Zoon, 

de Geest van Waarheid; de geest van de 

Geest, de Heilige Geest. 

 

(2062.1) 194:2.12 Tot op zekere hoogte staat 

de mensheid bloot aan de dubbele invloed 

van het zevenvoudige appèl van de geest-

invloeden van het universum. De vroege 

evolutionaire rassen der stervelingen staan 

bloot aan het groeiende contact met de zeven 

assistent-bewustzijnsgeesten van de 

Moeder-Geest van het plaatselijk universum. 

Naargelang de mens de hogere treden van 

intelligentie en geestelijke visie bereikt, 

komen uiteindelijk de zeven hogere geest-

invloeden boven hem zweven en in hem 

wonen. En deze zeven geesten van de 

voortschrijdende werelden zijn: 
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(2062.2) 194:2.13 1. de geschonken geest van 

de Universele Vader – de 

Gedachtenrichters; 

 

(2062.3) 194:2.14 2. de geest-

tegenwoordigheid van de Eeuwige Zoon – de 

geestelijke zwaartekracht van het 

universum van universa en het 

zekere kanaal voor alle geest-

gemeenschap; 
 

(2062.4) 194:2.15 3. de geest-

tegenwoordigheid van de Oneindige Geest – 

het universele geest-bewustzijn der 

ganse schepping, de geestelijke bron van 

de verstandelijke verwantschap van alle 

progressieve verstandelijke wezens; 

 

(2062.5) 194:2.16 4. de geest van de 

Universele Vader en de Schepper-Zoon – de 

Geest van Waarheid, algemeen 
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beschouwd als de geest van de 

Universum-Zoon; 
 

(2062.6) 194:2.17 5. de geest van de 

Oneindige Geest en de Moeder-Geest van het 

Universum – de Heilige Geest, algemeen 

beschouwd als de geest van de 

Universum-Geest; 
 

(2062.7) 194:2.18 6. de bewustzijnsgeest van 

de Moeder-Geest van het Universum – de 

zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

van het plaatselijk universum; 
 

(2062.8) 194:2.19 7. de geest van de Vader, de 

Zonen, en de Geesten – de nieuwe-naam-

geest van de opklimmende 

stervelingen van de gebieden, na de 

fusie van de uit de geest geboren ziel van de 

sterveling met de Gedachtenrichter uit het 

Paradijs, en nadat vervolgens de goddelijkheid 
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en verheerlijking van de status van het Paradijs-

Korps der Volkomenheid is bereikt. 

 

(2062.9) 194:2.20 En zo heeft de schenking 

van de Geest van Waarheid aan de wereld en 

haar volkeren de laatste geest-gave gebracht 

die bedoeld is als hulp in de opklimmende 

zoektocht naar God. 

 

 

3. Wat er op Pinksteren gebeurde 

 

(2062.10) 194:3.1 Vele zonderlinge en vreemde 

leringen zijn verbonden geraakt met de vroege 

verhalen over de Pinksterdag. In latere tijden 

zijn de gebeurtenissen van deze dag, waarop de 

Geest van Waarheid, de nieuwe leraar, bij de 

mensheid kwam wonen, verward met de dwaze 

uitbarstingen van ongebreidelde emotionaliteit. 

De voornaamste taak van deze uitgestorte 

geest van de Vader en de Zoon is om de 

mensen te onderrichten aangaande de 

waarheden van de liefde van de Vader en de 

barmhartigheid van de Zoon. Dit zijn de 
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waarheden van goddelijkheid die de mensen 

vollediger kunnen begrijpen dan alle andere 

goddelijke karaktertrekken. De Geest van 

Waarheid houdt zich hoofdzakelijk bezig met 

de openbaring van de geest-natuur van de 

Vader en het morele karakter van de Zoon. 

De Schepper-Zoon, in het vlees, heeft God 

aan de mensen geopenbaard; de Geest van 

Waarheid, in het hart, openbaart de 

Schepper-Zoon aan de mensen. Wanneer de 

mens de ‘vruchten van de geest’ in zijn leven 

voortbrengt, vertoont hij eenvoudig de 

trekken die de Meester in zijn eigen leven op 

aarde heeft gemanifesteerd. Toen Jezus op 

aarde was, leefde hij als één persoonlijkheid 

– Jezus van Nazaret. Als de inwonende geest 

van de ‘nieuwe leraar’ is de Meester sinds 

Pinksteren in staat zijn leven te opnieuw te 

leven in de ervaring van iedere gelovige die 

door waarheid wordt onderricht. 

 

(2062.11) 194:3.2 Vele dingen die in de loop van 

een mensenleven gebeuren, zijn moeilijk te 

begrijpen, niet gemakkelijk te verzoenen met de 
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idee dat dit een universum is waarin waarheid 

de overhand heeft en waarin gerechtigheid 

zegeviert. Het lijkt zo dikwijls alsof laster, 

leugens, oneerlijkheid en ongerechtigheid – 

zonde – de overhand hebben. Zegeviert geloof 

per slot van rekening wel over kwaad, zonde en 

ongerechtigheid? Ja, inderdaad. Het leven van 

Jezus en zijn dood zijn het eeuwige bewijs 

dat de waarheid van goedheid en het geloof 

van de door de geest geleide mens altijd 

gerechtvaardigd zullen worden. Jezus aan het 

kruis werd gehoond met de woorden: ‘Laten we 

eens zien of God zal komen om hem te 

bevrijden.’ Het zag er donker uit op die dag der 

kruisiging, maar er scheen een heerlijk licht op 

de morgen der verrijzenis; het scheen nog 

helderder en vreugdevoller op de dag van 

Pinksteren. De religies van pessimistische 

wanhoop streven naar bevrijding van de lasten 

des levens; zij hunkeren naar een einde van het 

bestaan in eindeloze sluimer en rust. Dit zijn de 

religies van primitieve vrees en ontzetting. De 

religie van Jezus is een nieuw evangelie van 

geloofsvertrouwen dat verkondigd moet 
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worden aan de worstelende mensheid. Deze 

nieuwe religie is gegrond op geloof, hoop en 

liefde. 

 

(2063.1) 194:3.3 Aan Jezus had het sterfelijke 

leven zijn hardste, wreedste en bitterste 

slagen toegebracht, en deze mens 

beantwoordde die toedelingen van wanhoop 

met geloof, moed en de onwankelbare 

vastberadenheid om de wil van zijn Vader te 

doen. Jezus onderging het leven in al zijn 

verschrikkelijke realiteit en werd het meester – 

zelfs in de dood. Hij gebruikte de religie niet als 

een bevrijding uit het leven. De religie van Jezus 

tracht niet aan dit leven te ontvluchten teneinde 

de gelukzaligheid te genieten die wacht in een 

ander bestaan. De religie van Jezus verschaft 

de blijdschap en vrede van een ander, 

geestelijk bestaan, waarmee het leven dat de 

mensen nu in het vlees leiden, verrijkt en 

geadeld kan worden. 

 

(2063.2) 194:3.4 Indien een religie een 

verdovend middel voor het volk is, is het niet de 
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religie van Jezus. Aan het kruis weigerde hij het 

verdovende middel te drinken; zijn geest, die 

uitgestort is op alle vlees, is een machtige 

invloed in de wereld die de mens opwaarts leidt 

en voortstuwt. De geestelijke impuls tot 

vooruitgang is de machtigste drijfkracht in 

deze wereld; de gelovige die de waarheid 

leert, is de ware progressieve, strijdvaardige 

ziel op aarde. 

 

(2063.3) 194:3.5 Op de dag van Pinksteren 

verbrak de religie van Jezus alle nationale 

beperkingen en raciale ketenen. Het is voor 

immer waar: ‘Waar de geest van de Heer is, is 

vrijheid.’ Op deze dag werd de Geest van 

Waarheid het persoonlijke geschenk van de 

Meester aan iedere sterveling. Deze geest 

werd geschonken met het doel om gelovigen te 

bekwamen om het evangelie van het koninkrijk 

doeltreffender te prediken, maar zij begrepen de 

ervaring van het ontvangen van de uitgestorte 

geest verkeerd, namelijk als een deel van het 

nieuwe evangelie dat zij onbewust bezig waren te 

formuleren. 
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(2063.4) 194:3.6 Ziet het feit niet over het 

hoofd dat de Geest van Waarheid uitgestort 

werd op alle oprechte gelovigen; deze gave 

van de geest viel niet alleen de apostelen ten 

deel. De honderdtwintig mannen en 

vrouwen die in de bovenzaal bijeenwaren, 

ontvingen allen de nieuwe leraar, evenals 

allen die eerlijk van hart waren in de gehele 

wereld. Deze nieuwe leraar werd aan de 

mensheid geschonken, en iedere ziel ontving 

hem naargelang zijn liefde voor waarheid en 

zijn vermogen om geestelijke realiteiten te 

vatten en te begrijpen. Eindelijk wordt de 

ware religie bevrijd van de voogdij van 

priesters en alle heilige klassen en vindt zij 

haar werkelijke manifestatie in de individuele 

ziel van de mensen. 

 

(2063.5) 194:3.7 De religie van Jezus 

cultiveert het hoogste type menselijke 

civilisatie, in de zin dat zij het hoogste type 

geestelijke persoonlijkheid creëert en de 

heiligheid van die persoon verkondigt. 
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(2063.6) 194:3.8 De komst van de Geest van 

Waarheid op Pinksteren heeft een religie 

mogelijk gemaakt die noch radicaal, noch 

conservatief is; zij is noch het oude, noch het 

nieuwe; zij zal noch door de ouderen, noch 

door de jongeren gedomineerd worden. Het 

feit van het leven van Jezus op aarde 

verschaft een vast punt voor het anker van 

de tijd, terwijl de schenking van de Geest van 

Waarheid zorgt voor de eeuwige uitbreiding 

en eindeloze groei van de religie die hij 

leefde en het evangelie dat hij verkondigde. 

De geest leidt in alle waarheid binnen; hij is 

de leraar van een uitdijende, immer 

groeiende religie van eindeloze vooruitgang 

en goddelijke ont- vouwing. Deze nieuwe 

leraar zal aan iedere waarheidzoekende 

gelovige immer ontvouwen wat op zulk een 

goddelijke wijze in de persoon en natuur van 

de Zoon des Mensen besloten lag. 

 

(2064.1) 194:3.9 De manifestaties die gepaard 

gingen met de schenking van de ‘nieuwe leraar’, 

en de aanvaarding van de prediking der 
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apostelen door mensen van verschillende rassen 

en volkeren, die zich in Jeruzalem hadden 

verzameld, wijzen op de universaliteit van de 

religie van Jezus. Het evangelie van het 

koninkrijk zou niet met een bepaald ras, een 

bepaalde cultuur of taal vereenzelvigd worden. 

Deze Pinksterdag getuigde van de krachtige 

poging van de geest om de religie van Jezus te 

bevrijden uit de Joodse kluisters die zij had 

geërfd. Zelfs nadat zo was aangetoond dat de 

geest op alle vlees werd uitgestort, probeerden 

de apostelen in het eerst nog de eisen van het 

Judaïsme aan hun bekeerlingen op te leggen. 

Zelfs Paulus kwam in moeilijkheden met zijn 

broeders in Jeruzalem omdat hij weigerde de 

niet-Joodse gelovigen aan deze Joodse gebruiken 

te onderwerpen. Geen enkele geopenbaarde 

religie kan zich over de ganse wereld verbreiden 

wanneer zij de ernstige fout begaat zich te laten 

doordrenken door een nationale cultuur of zich 

te verenigen met gevestigde raciale, sociale of 

economische gebruiken. 
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(2064.2) 194:3.10 De schenking van de Geest 

van Waarheid stond los van enigerlei vorm, 

ceremonie, heilige plaats of speciaal gedrag 

van hen die haar volle manifestatie 

ontvingen. Toen de geest neerdaalde op 

degenen die in de bovenzaal verzameld waren, 

zaten zij daar eenvoudigweg, nadat zij juist in 

stil gebed waren geweest. De geest werd zowel 

in de stad als daarbuiten uitgestort. Het was niet 

nodig voor de apostelen om zich af te zonderen 

op afgelegen plaatsen voor jarenlange solitaire 

meditatie, teneinde de geest te ontvangen. 

Pinksteren ontkoppelt voor altijd de idee 

van geestelijke ervaring van de notie van een 

speciale gunstige omgeving daarvoor. 

 

(2064.3) 194:3.11 Pinksteren, met zijn 

geestelijke schenking, was bedoeld om de 

religie van de Meester voor altijd 

onafhankelijk te maken van alle fysieke 

kracht; de leraren van deze nieuwe religie 

zijn nu toegerust met geestelijke wapenen. 

Zij moeten uitgaan en de wereld veroveren 

met onuitputtelijke 
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VERGEVENSGEZINDHEID, ongeëvenaarde 

GOEDE WIL, en een overvloed van LIEFDE. Zij 

zijn toegerust om het kwade te overwinnen 

met het goede, haat te bedwingen met liefde, 

en vrees te doden door een moedig en levend 

geloof in de waarheid. Jezus had zijn 

volgelingen reeds geleerd dat zijn religie 

nooit passief was; zijn discipelen moesten 

altijd actief en positief zijn in hun 

dienstbetoon van barmhartigheid en de 

liefde die zij aan de dag legden. Deze 

gelovigen zagen Jahweh niet langer als ‘de 

Heer der heerscharen.’ Zij beschouwden de 

eeuwige Godheid nu als de ‘God en Vader van 

de Heer Jezus Christus.’ Die vooruitgang 

maakten zij althans, ook al schoten zij tot op 

zekere hoogte tekort in het begrijpen van de 

waarheid dat God ook de geestelijke Vader 

van iedere individuele mens is. 

 

(2064.4) 194:3.12 Pinksteren begiftigde de 

sterveling met de kracht om persoonlijke 

krenkingen te vergeven, om beminnelijk te 

blijven onder het ergste onrecht, om onbewogen 
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te blijven in schrikwekkend gevaar, en om het 

kwaad van haat en toorn te trotseren met de 

onverschrokken daden van liefde en 

verdraagzaamheid. Urantia heeft de 

verwoestingen van grote, vernietigende 

oorlogen doorgemaakt in haar geschiedenis. Alle 

strijdenden in deze verschrikkelijke 

worstelingen zijn verslagen. Er was maar één 

overwinnaar; er was maar één die uit deze 

verbitterde worstelingen te voorschijn kwam 

met een verhoogde reputatie – dat was Jezus 

van Nazaret en zijn evangelie van het 

overwinnen van het kwade door het goede. Het 

geheim van een betere civilisatie is ten innigste 

verbonden met het onderricht van de Meester 

van de broederschap der mensen, de goede wil 

van liefde en onderling vertrouwen. 

 

(2065.1) 194:3.13 Tot aan Pinksteren had de 

religie slechts de Godzoekende mens 

geopenbaard; sinds Pinksteren zoekt de mens 

nog steeds naar God, maar over de wereld 

straalt nu het schouwspel van God die ook de 
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mens zoekt en zijn geest zendt om in hem te 

wonen wanneer hij de mens heeft gevonden. 

 

(2065.2) 194:3.14 Vóór het onderricht van 

Jezus, dat culmineerde in Pinksteren, hadden 

vrouwen weinig of geen geestelijke status in de 

leerstellingen van de oudere religies. Na 

Pinksteren stond de vrouw in de broederschap 

van het koninkrijk voor God op voet van 

gelijkheid met de man. Onder de honderdtwintig 

die deze speciale visitatie van de geest 

ontvingen, waren vele vrouwelijke discipelen en 

zij deelden deze zegeningen gelijkelijk met de 

mannelijke gelovigen. De man kan zich niet 

langer het alleenrecht aanmatigen op het 

voorgaan en dienst doen in de 

godsdienstoefeningen. De Farizeeër mocht 

God dan wel blijven danken dat hij ‘niet geboren 

was als vrouw, als melaatse, of als heiden,’ maar 

onder de volgelingen van Jezus is de vrouw voor 

altijd bevrijd van alle godsdienstige 

discriminerende handelingen die op haar sekse 

berust. Pinksteren haalde een streep door alle 

godsdienstige discriminatie die berust op 
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verschil in ras, in cultuur, in sociale klasse, of 

vooroordeel ten aanzien van de seksen. Geen 

wonder dat deze gelovigen in de nieuwe religie 

plachten uit te roepen: ‘Waar de geest des 

Heren is, daar is vrijheid.’ 

 

(2065.3) 194:3.15 De moeder en de broer van 

Jezus behoorden beiden tot de eerder genoemde 

honderdtwintig gelovigen en als leden van deze 

gewone groep discipelen ontvingen zij ook de 

uitgestorte geest. Zij ontvingen niet meer van de 

goede gave dan de anderen. Er werd geen 

speciale gave verleend aan de leden van de 

aardse familie van Jezus. Pinksteren 

betekende het einde van speciale 

priesterschappen en van alle geloof in 

heilige families. 

 

(2065.4) 194:3.16 Vóór Pinksteren hadden de 

apostelen veel opgegeven voor Jezus. Zij hadden 

hun thuis, familie, vrienden, aardse bezittingen, 

en posities opgeofferd. Op Pinksteren gaven zij 

zichzelf aan God, en de Vader en de Zoon 

beantwoordden dit door zichzelf aan de mens te 
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geven – door hun geesten te zenden om in de 

mens te wonen. Deze ervaring, het verliezen van 

zichzelf en het vinden van de geest, was geen 

ervaring van emotie; het was een daad van 

intelligente zelf-overgave en onvoorwaardelijke 

toewijding. 

 

(2065.5) 194:3.17 Pinksteren was de oproep tot 

geestelijke eenheid onder gelovigen in het 

evangelie. Toen de geest neerdaalde op de 

discipelen te Jeruzalem, gebeurde hetzelfde in 

Filadelfia, Alexandrië, en overal waar oprechte 

gelovigen verbleven. Het was letterlijk waar dat 

de menigte van gelovigen ‘één van hart en één 

van ziel was.’ De religie van Jezus is de 

krachtigste eenmakende invloed die de 

wereld ooit heeft gekend. 

 

Opmerking Winston: 

En ‘één maken, eenheid, is waar het 

uiteindelijk allemaal om gaat’. 

 

(2065.6) 194:3.18 Pinksteren was ook bedoeld 

om het aanmatigend zelf-bewustzijn van 
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individuen, groepen, volkeren en rassen te 

verminderen. Deze geest van zelfhandhaving 

neemt zo in spanning toe, dat zij periodiek in 

vernietigende oorlogen losbreekt. De mensheid 

kan alleen tot eenheid komen door de 

geestelijke benadering, en de Geest van 

Waarheid is een wereld-invloed die universeel 

is. 

 

(2065.7) 194:3.19 De komst van de Geest van 

Waarheid zuivert het hart van de mens en 

brengt de ontvanger ertoe zich een 

levensdoel te stellen dat eerlijk gericht is op 

de wil van God en het welzijn van de mensen. 

De materiële geest van zelfzucht is opgeslokt in 

deze nieuwe geestelijke schenking van 

onbaatzuchtigheid. Pinksteren betekent toen en 

nu dat de Jezus uit de geschiedenis de goddelijke 

Zoon der levende ervaring is geworden. 

Wanneer de vreugde van deze uitgestorte geest 

bewust ervaren wordt in het menselijk leven, is 

zij een tonicum voor de gezondheid, een 

stimulans voor het denken, en een 

onuitputtelijke energie voor de ziel. 
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(2065.8) 194:3.20 Het gebed op de dag van 

Pinksteren bracht niet de komst van de geest 

teweeg, maar het had wel veel te maken met de 

capaciteit tot ontvankelijkheid die de gelovigen 

individueel kenmerkte. Gebed beweegt het 

goddelijke hart niet tot vrijgevige schenkingen, 

maar wel graaft het dikwijls bredere en diepere 

kanalen waarlangs de goddelijke schenkingen 

het hart en de ziel kunnen toevloeien van 

degenen die eraan denken om zo, via oprecht 

gebed en ware aanbidding, ononderbroken 

gemeenschap met hun Maker te onderhouden. 

We hebben gezien dat de mens zijn weg 

omhoog moet veroveren. Ooit is de mens 

als beest begonnen en het doel is, om op te 

klimmen tot GEEST, aan God gelijk. 

 

Alleen zijn wij daar niet toe in staat maar 

wij hoeven het niet alleen te doen. Er is 

ongelooflijk veel hulp van GEEST.  

De zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

hebben de mens, evenals het dier voor 

zover het dier kan ontvangen, geholpen uit 
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de diepste diepten van het menselijk 

bestaan. Zij helpen de mens tot aan de 

derde cirkel toe. Sinds tweeduizend jaar 

ontvangt iedere mens de Geest van 

waarheid, de geest van de zoon en de 

vader (de geest van Jezus) en de Richter. 

Daarnaast zijn er hele engelenscharen die 

ons terzijde staan en onvoorwaardelijk 

helpen. 

De weg omhoog loopt via de dualiteit en 

klimt op tot een groeiend besef van 

eenheid. 

Zo stijgen we naar de het niveau van de 

eerste psychische cirkel en leven in het 

besef van eenheid. De volgende stap is de 

stap op weg naar fusie. 

De enige weg om het proces van fusie te 

bereiken is om te gaan leven volgens de 

Wil van de vader. 
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Dit is het stadium waarop we 

moeten gaan leven met 

onuitputtelijke 

VERGEVENSGEZINDHEID, 

ongeëvenaarde GOEDE WIL, en 

een overvloed van LIEFDE.  
 

Wij zullen het kwade moeten 

overwinnen met het goede, haat 

moeten bedwingen met liefde, en 

vrees moeten doden door een moedig 

en levend geloof in de waarheid. 

Dualiteit is afgelegd en het besef van 

eenheid is omarmd. 

Alleen het volledige besef van eenheid 

kan ons zover brengen om de Wil van 

de Vader te gaan leven. 
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Eenheid leidt tot het verkrijgen van innerlijke 

rust en dit is een voorwaarde om je te kunnen 

afstemmen op de Wil van de vader. 

Zolang er innerlijke onrust is, is vrijwillige 

overgave en het aan de kant zetten en afleggen 

van de eigen , onmogelijk.  

De onrust is juist een uiting van wat ik niet wil, 

waar ik mij tegen verzet en waar ik bang voor 

ben. 

Al deze onrust is gebundeld in DUALITEIT, waar 

ik een onderscheid maak tussen mijzelf en de 

rest en waar ik heel veel waarde-oordelen heb 

over het denken, handelen en functioneren van 

anderen. Er wordt geduwd, getrokken, 

geoordeeld en veroordeeld en er is dus per 

definitie onrust. 

In een afstemming van dualiteit is het 

afstemmen op de stem van de Richter om zijn 

wil te voelen en te horen, absoluut onmogelijk. 

De onrust, de dualiteit, staat voor het dienen van 

de keizer. De rust, de eenheid, het één maken 

met God om hem te kunnen verstaan en te 

kunnen begrijpen, staat voor het dienen van 

God. 
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Ik ken mensen die spiritueel zijn en zij werken 

als coach om mensen te begeleiden en zij voeren 

tevens protestgroepen aan en stimuleren 

mensen om met allerlei betogingen mee te doen. 

Dit is onrust, dit is dualiteit, dit is vechten om de 

inhoud en hier zal geen ziel ooit van genezen en 

‘heel worden’. Dit is één van de wegen die niet 

werkt, waar geen genezing uit voortkomt en 

waar je nooit de Wil van de vader zult vinden en 

dus nooit in staat zult zijn om je daarmee af te 

stemmen. 

 

RUST IS HARMONIE. HARMONIE IS 

EENHEID. EENHEID IS DE BRON OM DE 

WIL VAN DE VADER TE VINDEN, TE 

VERSTAAN EN TE GAAN LEVEN. 

ZOLANG ER LAWAAI, ONRUST EN 

ONVREDE IS IN JE HART, OVERSTEMD DIT 

IEDERE ROEP VAN JOUW GODSVONK EN 

ZUL JE ER DOOF VOOR BLIJVEN. 

ZOLANG JE DOOF BLIJFT VOOR DE STEM 

VAN JOUW RICHTER ZUL JE NOOIT IN 

STAAT ZIJN OM ZIJN WIL TE LEVEN EN 
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ZOLANG ZUL JE NOOIT KOMEN TOT HET 

PROCES VAN FUSIE. 

DOORBREEK HET LAWAAI, DOORBREEK 

DE WEERSTAND, ELIMINEER DE 

DUALITEIT EN OMARM IN STILTE, RUST 

EN VREUGDE DE EENHEID EN DUS, JOUW 

GOD. ZO KOMEN WE STEEDS VERDER IN 

HET OVERGANGSGEBIED NAAR MOTA. 

 

Er is hulp. God, de 

schepperzoon en de 

schepperdochter 

hebben ons alles van 

henzelf gegeven. Nu is 

het aan ons, om alles 

te geven van onszelf. 
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De stap van bewustzijn 

naar mota is uitsluitend 

te vinden in de stilte 

 
 
23 maart 2021 

 

 
Al vele malen is genoemd dat dualiteit nooit de 

weg is. 

Ik werd vanmorgen wakker met een voor mij 

onbekend gevoel van stilte, rust, leegte en 

overgave en het maakte mij intens gelukkig. 

Het was een gevoel waar ik in wilde blijven en 

dat ik nooit meer los wilde laten. 

Er was zoveel rust en ik voelde eenheid. Ik loste 

op in alles en alles loste op in mij. 

Zelfs tijdens mijn eerste kop koffie, waar ik in de 

vroege morgen altijd intens van geniet, had ik 
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nog steeds hetzelfde gevoel van rust, stilte en 

overgave en vooral van vreugde. 

Plotseling zag ik de overstap van bewustzijn, 

het niveau van de vijf paden of de zeven cirkels 

zoals wij dat op aarde kunnen bewandelen, naar 

mota en ik zag de essentiële toevoeging die het 

verschil maakt waardoor wij als een 

gevoeligheid de ‘waarheid kunnen gaan 

onderscheiden en de eenheid werkelijk 

kunnen leren kennen'. 

 

Ik begrijp ook waarom wij hier op aarde de 

waarheid niet kunnen onderscheiden, niet eens 

een beetje en waarom de waarheid is gekoppeld 

aan het volle besef van eenheid, wat, zoals ik zag 

en ervaarde, niet alleen wordt ervaren als liefde, 

maar ook als geluk, vrede en een ervaring van 

intense stilte en overgave. 

Wij zullen eerst nog een keer zien wat 

bewustzijn ook alweer was en hoe we het 

hebben gedefinieerd. 

 

Bewustzijn bestaat uit drie delen, te 

weten: 
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1. Het hebben van KENNIS. 

2. Het kunnen opbrengen van LIEFDE, 

te verdelen in eigenliefde, 

naastenliefde en liefde voor God. 

3. De kennis en liefde kunnen 

COMBINEREN, dus kunnen gaan 
LEVEN. 

 
Kennis is te vergaren. Uit boeken is een 

hoop te halen. Liefde opbrengen is een 

groter probleem. Het kunnen claimen van 

eigenliefde, wat inhoudt dat je jezelf 

respecteert, aanvaardt, omarmt en dat je 

van jezelf houdt, dat je recht hebt op geluk 

en dat je dat recht ook opeist, is al een 

enorm probleem. 

Hoeveel mensen hebben een 

minderwaardigheidscomplex, een gebrek 

aan zelfvertrouwen en komen niet voor 

zichzelf op. Al deze problemen leiden tot 
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psychische stress en dat is nu zo ongeveer 

volksziekte nummer één. 

Als ik niet van mijzelf kan houden, kan ik 

ook niet van een ander houden, laat staan 

van God. 

Daar loopt de groei van bewustzijn al op 

vast. Als het bewustzijn niet kan groeien, 

kan de ziel zich ook niet ontwikkelen en 

groeien. 

Zolang we niet eens in staat zijn om onszelf 

te accepteren, te vertrouwen, lief te hebben 

en onszelf te zien als een kind van God, 

leven wij in angst, omdat we de eenheid 

nog niet kennen. 

Deze angst door afsplitsing en ontkenning 

van onze eigen ziel leidt per definitie tot het 

gedrag en handelen van dualiteit. 

Dualiteit is per definitie lawaai, ontkenning, 

duwen, trekken, oordelen en veroordelen. 

Er bestaat op deze afstemming geen rust, 

geen stilte, geen overgave, geen blijheid en 

geen harmonie. Er bestaat slechts chaos. 
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In chaos kan de waarheid niet 

onderscheiden worden en is de 

waarheid volledig onbekend. 

In chaos en wanneer wij duwen tegen en 

trekken aan elkaar, is er geen eenheid 

en waar geen eenheid is, kan de 

waarheid niet onderscheiden worden. 

De eerste grote stap is de kennis en de 

liefde te combineren en te gaan leven. Dan 

is er nog geen stilte, maar het is het traject 

op weg naar stilte, rust, acceptatie, vreugde 

en harmonie. 

Ook deze weg is heel moeilijk want het ego 

werkt nog altijd tegen en is het niet eens 

met ons besluit om de liefde te gaan leven. 

Wat dat betreft is zo een periode waarin wij 

nu leven, van een wereldpandemie 

fantastisch. De laagsten in bewustzijn gaan 

het eerst protesteren, terugduwen en 

complotten verzinnen. Zij staan voor in de 

rij om vooral de keizer te dienen. 
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Het dienen van de keizer heeft niets te 

maken met eenheid maar alles met 

dualiteit. 

Dualiteit is van de keizer en eenheid is van 

God. Hoe ben je nu in zo een situatie in 

staat om afstand te nemen en de stilte op te 

zoeken? 

 

Het bereiken van het vijfde pad en de 

eerste cirkel betekent dat wij de dualiteit 

hebben afgelegd.  

Het betekent dat we de eenheid zien, 

voelen en ons er op af gaan stemmen. 

Eenheid betekent dat we 

verantwoordelijkheid gaan nemen.  

 
Dat is echter nog niet genoeg om 

tot fusie te kunnen komen. Het is 

het platform waarop we kunnen 

gaan starten voor het proces van 
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fusie en het is de overstap naar 

mota. 

 

 

Het Urantiaboek vermeldt het 

volgende: 

(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van 

de zeven kosmische cirkelgangen 

staat niet gelijk aan fusie met de 

Richter. Er leven vele 

stervelingen op Urantia die hun 

cirkels hebben bereikt; fusie 

hangt echter af van andere, nog 

grotere en subliemere geestelijke 

prestaties, van het bereiken van 

een finale, volledige 

OVEREENSTEMMING VAN DE WIL 

VAN DE STERVELING MET DE WIL 
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VAN GOD ZOALS DEZE ZETELT IN 

DE GEDACHTENRICHTER. 

 

Deze stap, vanuit de eerste 

cirkel of het vijfde pad is de 

cruciale stap en is tevens de 

stap vanuit het bewustzijn 

naar mota. 

 

VOLLEDIGE 

OVEREENSTEMMING VAN DE 

WIL VAN DE STERVELING 

MET DE WIL VAN DE VADER, 

MET DE WIL VAN ONZE 

EIGEN GODSVONK. 
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Daarvoor is stilte en 

volledige overgave nodig. 

Stilte en volledige overgave, 

waarin overeenstemming 

met God mogelijk is, 

genereert een ultiem gevoel 

van vrede, liefde, geluk en 

vreugde. 

 
Pas als alle drukte, alle weerstand, alle 

verwachtingen, alle chaos is verdwenen, 

volledig is verdwenen, is er 

overeenstemming met God, met de Wil van 

God mogelijk. Dan komt de rust, de 

vreugde, de eenheid, de stilte en dan pas 

wordt het mogelijk om de waarheid te gaan 

onderscheiden. 

Dan betreden we mota. 
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Mota is het begin van overgave, het begin 

van het kunnen onderscheiden van de 

waarheid en het begin van het kunnen 

communiceren met jouw eigen Godsvonk. 

 

Het begin van het gaan leven 

van de Wil van de Vader. 

Het begin, de wezenlijke 

start, van het proces van 

fusie. 
 

 
Stilte en onvoorwaardelijke overgave is 

een onvoorwaardelijke voorwaarde 

voor het betreden van mota, want 

zonder stilte is de stem van de vader 

niet te horen en kan er geen duidelijk 

contact zijn. 
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Zonder contact is er geen afstemming 

en overeenstemming mogelijk. 

Dit breidt de lijst van de voorwaarden 

van bewustzijn naar mota als volgt uit: 
 

1. Het hebben van KENNIS. 

1. Het kunnen opbrengen van 
LIEFDE, te verdelen in 

eigenliefde, naastenliefde en 
liefde voor God. 

2. De kennis en liefde kunnen 
COMBINEREN, dus kunnen gaan 
LEVEN. 

3. De Wil van de mens VOLLEDIG 

in OVEREENSTEMMING 
brengen met de Wil van God, 
zoals God zich manifesteert 
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als de Gedachtenrichter in de 
mens. 

 

Dit is alleen mogelijk, levend in 

het besef van eenheid, je 

bewust zijn van je 

verantwoordelijkheid, 

opgaand in stilte en overgave 

en het contact met je Godsvonk 

verdiepend. 

 

Ook hier gelden weer de 

onvoorwaardelijke voorwaarden 

van: 
 

 KUNNEN, 
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 WILLEN, 

 DURVEN en 

 DOEN. 

WAARHEID IS HET RESULTAAT 

VAN EENHEID, EENHEID KOMT 

VOORT UIT STILTE EN 

OVERGAVE. STILTE KOMT 

VOORT UIT HET 

ONVOORWAARDELIJK 

LOSLATEN VAN DUALITEIT. HET 

ONVOORWAARDELIJK 

LOSLATEN VAN DUALITEIT EIST 

VAN DE MENS BEGRIP 

WAARDOOR HIJ HET ZOU 

KUNNEN, VERVOLGENS MOET 

HIJ HET WILLEN, GEZIEN DE 
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REACTIES UIT DE 

MAATSCHAPPIJ MOET HIJ HET 

DURVEN EN ALS LAATSTE MOET 

HIJ HET DOEN. 

ALS JE DAN DE EERSTE CIRKEL 

HEBT BEREIKT, IS HET 

VERDIEPEN VAN DE STILTE 

NODIG, HET VERGROTEN VAN 

DE OVERGAVE, HET 

INTENSIVEREN VAN DE WIL TOT 

FUSIE, HET VERGROTEN NAAR 

DE HUNKERING EN HET 

VERLANGEN NAAR GOD EN 

VERVOLGENS HET OPNIEUW 

TEN UITVOER BRENGEN VAN AL 

DEZE VOORWAARDEN. 
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Maar opnieuw hoef je dit 

niet, zelfs nooit, alleen te 

doen, want er is altijd 

onvoorwaardelijke hulp van: 

* God zelf, 

* De Geest van waarheid, 

* Onze eigen engelen. 

 

Je KUNT het en je 

WILT het, dus DURF je 

het en DOE je het en 

dan …. BEN JE HET! 
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TO BE OR NOT TO BE! 
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Het hart van de mens, 

Waarin zich alleen voor hem of voor 

haar een vonk van God bevindt, 

Overstraald door de Geest van 

waarheid en altijd, 

Gedragen, gesteund, geduwd, 

gemotiveerd, gekoesterd en getest  

door onze eigen engelen. 
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Afstemming is 

overeenstemming en is 

TOESTEMMING, dus 

een uitnodiging 
 
 

24 maart 2021 

 

 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat 

het bereiken van de eerste psychische cirkel 

eigenlijk nog maar het begin is. Op dat niveau 

begint er enige invloed van mota te komen op de 

ontwikkeling van het bewustzijn van de mens. 

Het is het fundament voor het proces van fusie. 

Dit proces heeft alles te maken met het 

vermogen om de wil van de sterveling in 

overeenstemming te kunnen brengen met de 

Wil van de Vader. 
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Dit heeft diepe en grote 

consequenties.  

 
‘Afstemmen op' is het zelfde als 

‘in overeenstemming brengen 

met'.  

Ik realiseerde mij vandaag iets, 

dat verstrekkende gevolgen 

heeft. 

 
Afstemmen is gelijk aan 

Overeenstemmen en is gelijk 

aan 

TOESTEMMEN. 
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Wat betekent dit? 

Afstemmen is toestemmen. 

Overeenstemmen is toestemmen. 

 
Alles waar ik mij op afstem, is alles wat ik 

toestem om mijn krachtveld te betreden. Omdat 

ik mij er op afstem, verbind ik mij er mee. 

Voor datgene waar ik mij mee verbind, onstaat 

een kanaal waardoor datgene waarmee ik mij 

verbind, mijn systeem kan binnenkomen, 

ongeacht of ik mij dat bewust ben, ongeacht 

of ik dat wil. Ik zet als het ware de deur 

wagenwijd open voor datgene waar ik mij op 

afstem, voor datgene waarmee ik in 

overeenstemming kom, dus voor datgene 

waar ik mij mee verbind. 

 

Waar je je mee verbindt is dus 

alles wat je naar je toetrekt en wat 

je toestemming geeft om binnen in 

je systeem te komen. 
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Hoeveel mensen stemmen zich af op energieën, 

op entiteiten, waar ze eigenlijk niets mee te 

maken willen hebben. Bij de beschrijving over 

de elementalen hebben we al gezien, dat iedere 

gedachte, iedere afstemming, een levende 

entiteit creëert, die door ons wordt losgelaten 

en waarover wij, bij gebrek aan kennis en 

inzicht, verder geen enkele invloed meer 

hebben. 

 
WEES DUS VOORZICHTIG MET 

WAT JE DENKT. 

WEES VOORZICHTIG MET WAT JE 

VINDT. 

WEES VOORZICHTIG MET WAT JE 

ZEGT. 

PAS OP WAAR JE JE OP AFSTEMT, 

WANT JE CREËERT ENTITEITEN 

OF TREKT ZE NAAR JE TOE EN JE 

HAALT ZE BINNEN IN JE SYSTEEM, 
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ZONDER DAT JE DAARVAN DE 

CONSEQUENTIES ONDERKENT EN 

DE GEVOLGEN KUNT 

INSCHATTEN. 
 
Wij leven en handelen onbewust en richten 

daarmee ongewild veel kwaad en schade aan, 

zonder dat wij ons dat realiseren. 

Hoeveel mensen gaan in de weerstand, 

protesteren, zijn boos, geïrriteerd en noem maar 

op. 

 

Dit zijn allemaal afstemmingen en 

dus ook toestemmingen, waarmee 

ik negatieve energieën en 

entiteiten lanceer en naar mij 

toetrek en toestemming geef om 

mijn systeem binnen te komen. 

Zonder dat ik het weet en zonder 

dat ik mij daarvan bewust ben. 
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Hoe voorzichtig ga je worden als je je dit 

allemaal gaat realiseren? 

Hoe diep ga je nadenken als je weet wat er 

gebeurt? 

Hoe lang ga je nog door om onbewust te blijven 

creëren en om onbewust de deur van je systeem 

wijd open te zetten voor wat voor energieën en 

entiteiten dan ook. 

Alles is een medaille en er is altijd een keerzijde. 

Waar je je op richt, waar je je op afstemt, waar je 

mee overeenstemt, is wat je naar je toetrekt, is 

wat je toestemming geeft om je systeem te 

integreren en van al deze negatieve energieën 

en krachten, van alles wat met boosheid en 

weerstand wordt gecreëerd en naar ons toe 

wordt getrokken, HEBBEN WIJ LAST. WIJ 

HEBBEN DAAR ZELF LAST VAN EN IN ONZE 

OMGANG MET ANDEREN, BELASTEN WIJ 

DAAR OOK ANDEREN MEE. 

Dat doen wij elkaar continu en structureel 

aan! 

Maar het betekent nog iets. Iedere handeling is 

een medaille met een keerzijde, maar ook dit 
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‘creatie-proces en dit principe’ is een medaille 

met een keerzijde. 

 

Het Urantiaboek zegt dat om het fusie-

proces wezenlijk te gaan starten, wij 

onze wil in overeenstemming 

moeten brengen met de Wil van God, 

vertegenwoordigt in de 

Gedachtenrichter die in ons leeft. 

In overeenstemming brengen met, 

betekent toestemming geven om. 

Afstemmen op, betekent 

toestemming geven om. 

Als ik mij BEWUST, UIT VRIJE WIL, 

afstem op God en op de Wil van God, 

als ik mijn wil BEWUST, UIT VRIJE 

WIL, probeer in overeenstemming te 

brengen met de Wil van God, dan 

nodig ik God uit, ik geef God 

toestemming, ik open als vanzelf de 
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deuren van mijn hart en laat God 

binnen in mijn systeem.  

God wil wel, het ligt niet aan God. 

Het ligt altijd aan mij. Het lawaai van 

de dualiteit en het geschreeuw van 

mijn ego overstemt de stilte stem 

van God en ook het geklop op de 

deuren van mijn hart zal ik niet 

horen. 

Daarom moeten we kiezen voor de 

stilte, de rust en de vrede van het 

‘besef van eenheid’. 

Daarom moeten we God 

toestemming geven, de deur van ons 

hart openzetten en onszelf 

afstemmen op en overeenstemmen 

met alles van God. 

Daarom moeten we ons realiseren 

dat iedere vorm van verzet, van 
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weerstand, tegen wat dan ook, altijd 

gevolgen heeft. 
 

De wind waait altijd altijd naar ons toe. God 

stroomt per definitie naar het centrum van 

ons hart, nodig hem uit, richt je op God, 

geef God toestemming door afstemming 

met en overeenstemming op God. 

 

De reis op weg naar fusie begint 

met je te realiseren dat wij 

creëren, hoe wij creëren en wat 

wij creëren. 

De reis op weg naar fusie begint 

met afstemming en 

overeenstemming en wel gericht 

op God. 

Verander je focus. 
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Wordt de magiër die weet hoe het 

werkt en daarom gericht zo werkt. 

Wordt bewust de grootste vriend 

en maatje van jouw God. Geef je 

over aan zijn wil en kom er iedere 

dag meer en meer mee in 

overeenstemming. 
 

Dat is de weg van mota. 

Dat is de ervaring van een ultiem besef van 

eenheid en dat is de weg waarop wij gaan 

beginnen om de waarheid te kunnen leren 

onderscheiden. 

 

 

Stem overeen, stem af, stem toe, door 

toe te stemmen nodig je uit, ontvang 

je. Kies de juiste richting. 

Stem af op God. 
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DE WEG NAAR MOTA, DE WEG 

NAAR FUSIE. 
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Hiermee sluit ik dit boek af waarin we hebben 

gezien hoe er een interactie is tussen drie 

krachten in de mens. De Persoonlijkheids-

identiteit, de ego-identiteit en het bewustzijn. 

De eerste is een gave van God en is uniek, 

onveranderlijk en eeuwig. 

Het ego waakt over ons en beschermt ons, ons 

leven, ten koste van alles en iedereen. Het ego 

overleeft de dood niet. 

Het bewustzijn dient te groeien en bewandelt de 

zeven psychische cirkels of de vijf paden. De 

grootste stap voor het bewustzijn is om het het 

ego onder controle te krijgen en om de stap te 

kunnen maken om de dualiteit af te zweren en 

het besef van eenheid te gaan omarmen. Dit 

manifesteert zich door het weten dat iedereen 

voor alles en iedereen verantwoordelijk is en 

deze verantwoordelijkheid ook neemt. Hierbij 

speelt boven alles de hoogste kosmische wet en 

dat is de wet van de vrije wil. 

Verantwoordelijkheid betekent juist mensen de 

kans geven keuzes te maken in vrije wil en 

daardoor te ervaren en te leren. 
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Het opklimmen in bewustzijn is een zware 

opgave waar wij alleen niet toe in staat zijn. Er is 

hulp van ongekende gedrevenheid, schoonheid 

en van ongekende liefde. Ook deze hulp zal 

altijd, onvoorwaardelijk rekening houden met 

de vrije wil van ieder mens. 

Deze hulp bestaat uit de zeven assistent-

bewustzijnsgeesten de Richter, de Geest van 

waarheid en onze eigen engelen. 

Deze kunnen ons brengen naar de laatste van de 

zeven psychische cirkels. Dit is de hoogste 

cirkel.  

Dan betreden we het grensgebied naar mota. 

Dan begint onze echte opgave om te starten met 

het proces van fusie. 

De stap die daarvoor nodig is, is dat de mens uit 

vrije wil met zijn wil in overeenstemming komt 

met de Wil van God, met de Wil van zijn 

Gedachtenrichter. 

Maak de keus om te willen overeenstemmen 

met God. Willen overeenstemmen is hetzelfde 

als toestemmen, God toestemming geven om 

mij en mijn systeem volledig te betreden, op 

mijn verzoek en volkomen bewust. Dan hoeft 
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God niet meer te kloppen omdat de deuren van 

mijn hart zijn geopend. 

Dan is de hele focus gericht op ginder, gericht op 

mota, gericht op God, gericht op fusie. 

 
Wat belangrijk is: 

De schepping is er niet op 

ingesteld, dat wij als zelf moeten 

doen. Er is altijd hulp. 

 

 

Voor een heel groot deel, KUN JE 

HET LATEN GEBEUREN, DOOR JE 

OPEN TE STELLEN, DOOR 

TOESTEMMING TE GEVEN EN 

WAT ER GEBEURT TE OMARMEN 

EN TE LATEN GEBEUREN.  
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De verandering die dan 

optreedt, zal ons dichter bij 

elkaar brengen en de weg 

naar fusie versnellen. 

 

God wil altijd, ik ook … en jij? 
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Dit maakt dus de uitbreiding 

van de stappen van bewustzijn 

naar mota tot het volgende: 
 

1. Het hebben van KENNIS. 

2. Het kunnen opbrengen van 
LIEFDE, te verdelen in 
eigenliefde, naastenliefde en 
liefde voor God. 

3. De kennis en liefde kunnen 
COMBINEREN, dus kunnen 
gaan LEVEN. 

4. De Wil van de mens 

VOLLEDIG in 

OVEREENSTEMMING 

brengen met de Wil van 

God, zoals God zich 
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manifesteert als de 

Gedachtenrichter in de 

mens. 

 

Waarbij ‘volledig in 

overeenstemming brengen 

met’ gelijk is aan: ‘volledig 

TOESTEMMING GEVEN 

AAN’, DUS EEN:  
 

‘VOLLEDIGE 

ONVOORWAARDELIJKE 

OVERGAVE AAN DE 

WIL VAN DE VADER’. 
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EN DIT 

ALLEMAAL OP 

BASIS VAN 

KEUZES, 

GEMAAKT IN 

EEN 

ONVOORWAAR-

DELIJKE VRIJE 

WIL.  


