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Voorwoord 
 

De realisatie dat zoveel mensen zoveel moeite hebben 

om te accepteren dat ze in wezen volmaakt, prima, 

perfect en de besten zijn en dat zoveel mensen zoveel 

moeite hebben om zichzelf te kunnen accepteren, om 

zichzelf lief te kunnen hebben, om zichzelf te kunnen 

omarmen en daardoor vreugdevol en stressloos door 

het leven te kunnen gaan, heeft mij doen besluiten om 

de keus te maken om zelf de eerste bewuste stappen 

te gaan zetten op ‘de weg op weg naar volmaaktheid’. 

Alles wat er door mijn inspanning aan en in mij 

verandert, zal mijn omgeving en dus voor een stukje, 

de wereld veranderen. 

Ik ben de wereld dus als ik verander, verandert de 

wereld. Alles en iedereen is met elkaar verbonden, dus 

als ik verander, verandert alles en iedereen, zoals ik 

verander. 

 

Iedere verandering komt altijd alleen maar en 

uitsluitend tot stand door eerst het oude (helemaal) 

los te kunnen laten en om dan vervolgens het nieuwe 

te kunnen omarmen en te gaan leven. 
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Al het leed dat ik zie om mijn heen is voor mij de 

trigger om met nog meer energie en gedrevenheid 

mijn weg in mijn groei van bewustzijn, te continueren. 

 

Daarnaast is het van belang dat we ons gaan realiseren 

dat bewustzijn niet is aan te leren, niet is aan te praten 

en niet is aan te lezen. Er is geen cursus waarmee je 

jouw bewustzijn kunt verhogen. Bewustzijn ontstaat 

door ervaring, verkregen door het zelf maken van 

eigen keuzes in vrije wil, wat kan leiden tot 

leermomenten en eventuele groeimomenten. 

 

We hebben geen leraren en geen 

goeroes nodig. We hebben God in ons 

bewustzijn en in ons hart, de beste 

leraar uit de complete kosmos. 

Boeken zijn middelen, geen doel. 

Boeken lezen geeft geen ervaring, 

hooguit een stimulans om zelf andere 

keuzes te gaan maken. 

 

De beste goeroe brengt jou in de tempel 

van JOUW WIJSHEID, niet in de tempel 

van de wijsheid van de goeroe. 
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Leer op jezelf te vertrouwen, leer te 

luisteren, leer naar binnen te gaan om 

daar jouw college te ontvangen. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

jouw weg, die uniek, persoonlijk en 

fantastisch is. 

Jouw worsteling naar volmaaktheid is  

 

‘Jouw wonderbaarlijke reis’, 

 

die persoonlijk en uniek is en  
 

die je op iedere millimeter van jouw 

traject, altijd en uitsluitend maakt 

samen met jouw eigen Godsvonk. 
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Het uitgangspunt voor 

dit boek 
 

 
31 augustus 2021 

 

Nadat ik deel 3 van boek 16, wat eigenlijk staat voor 

boek 18, had afgesloten, belandde ik in een diepe rust 

en een intense stilte. Er was geen informatie meer, 

geen enkele informatie. 

 

Een paar dagen later, zat ik op mijn fiets en reed door 

de bossen, plotseling zag ik en realiseerde ik mij het 

volgende: 

Ik zag een poort in het land van de Leegte, het was één 

van de poorten die leidde naar een gebied voorbij de 

Leegte. De poort ging open en ik werd gevangen door 

een ervaring en een gevoel waarin ik mij realiseerde 

dat 'IK DE BRON BEN VAN ALLES’. 

Ik ben of in ieder geval kan ik, ‘de initiator zijn van 

alles’. Ik ben het universum. Ik ben verbonden met 

alles wat is. Ik ben alles wat is, ‘ÉÉN EN VERBONDEN 

MET ALLES WAT IS’, dus alles wat ik ben zal op alles 

invloed hebben. 
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Vergeet niet dat het land van de Leegte het 

gebied is waar: 

 Geen binnen en geen buiten meer is. 

 Waar geen boven en geen beneden meer is. 

 En waar er geen verschil meer is tussen 

eigenliefde en naastenliefde. Waar dus alles 
ineen vloeit tot ‘één immens geheel’. 

 

Bewust werken als de Magiër betekent dus niet dat ik 

aan alles buiten mijzelf moet werken, Het betekent dat 

ik uitsluitend aan mijzelf moet werken. Alles wat ik 

in mijzelf verander en alle energie-frequenties die 

ik voor mijzelf weet te verhogen, hebben 

onmiddellijk invloed op alles wat is. 

Er is maar één richting en dat is de richting naar 

binnen, omdat mijn binnenkant alles te maken heeft 

met mijzelf en mijn buitenkant alles te maken heeft 

met mijn buitenwereld, met anderen en omdat in mijn 

binnenwereld Geest of God verblijft en ik altijd naar 

binnen zal moeten gaan om contact en verbinding met 

de Vader te houden. Bovendien is er maar één weg, 

één richting en dat is de weg: 'met God, door God, naar 

God’ en om God, mijn God, te kunnen omarmen, zal ik 

moeten afdalen naar binnen. 
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Omdat ik één ben met alles wat is, is mijn 

buitenwereld gelijk aan mijn 

binnenwereld. 
 

Verhoog jezelf en je verhoogt de wereld, je 

verhoogt de kosmos. 

Verbeter jezelf en je verbetert de wereld, je 

verbetert de kosmos. 

 

Er is nog een zeer sterke en zeer valide reden 

om aan onszelf te werken. We zullen op dit 

laatste stuk tot het proces van fusie van onze 

ziel met onze Richter, ontzettend ons best 

moeten doen om 'onze wil in 

overeenstemming te brengen met ZIJN WIL’. 

OOK DAT BETEKENT WERKEN AAN JEZELF. 

ONZE WIL ZIT AAN ONZE BINNENKANT, IN 

ONZE BINNENWERELD EN NIET IN ONZE 

BUITENWERELD. ONZE BINNENWERELD IS DE 

PLEK WAAR DUS OOK TEVENS ONZE GOD 

VERBLIJFT MET WIE WE IN 

OVEREENSTEMMING MOETEN KOMEN. 
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Het Urantiaboek vertelt ons nog iets 

ongelooflijks.  

Het zegt ons dat: 

 

‘Wij er hard aan moeten werken 

om volmaakt te worden, zoals de 

Vader volmaakt is’. 

 
Dat zal morgen niet lukken en ook niet 

overmorgen, daar zullen we nog onmetelijk 

lang over moeten doen om verheven te 

worden tot 'VOLKOMENE' op het paradijs. 

 

Maar niets let ons om nu al 

een besluit te nemen om daar 

nu al bewust en in vrije wil 

aan te gaan werken, in ons 

streven, om volmaakt te 

worden en volmaakt te zijn. 
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Dat betekent dat ik vanaf nu continu zal 

gaan voor het voor mij hoogst haalbare, 

gezien de grootte die ik nu heb, gezien het 

bewustzijn dat ik tot nu toe heb veroverd 

en om er constant naar te streven om 

vandaag meer te kunnen zijn dan dat ik 

gisteren was en om vandaag weer minder 

te zijn dan dat ik morgen zal zijn. 

 

Dit is voor mij een bewuste, 

weloverwogen keus, die ik nu 

maak in een bewuste stap om 

dagelijks te streven naar 

het worden van ‘volmaakt 

zijn', zoals ook de vader 

volmaakt is. 

Mijn doel is vanaf nu om er 

dagelijks aan te werken het 
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hoogst mogelijke te 

behalen, waar ik gezien de 

grootte van mijn bewustzijn, 

toe in staat ben om daaraan 

‘te kunnen reiken’. 

 
Eens moet ik beginnen. 

Eens zal ik die stap moeten 

maken en die keus heb ik nu 

gemaakt. 

 
 

Het Urantiaboek zegt hierover: 

 

(1961.4) 181:2.25 Daarop richtte de Meester 

zich tot hen allen en zei: ‘Weest niet ontzet 

omdat jullie de volle betekenis van het evangelie 

niet begrijpt. Jullie zijn maar eindige, sterfelijke 

mensen, en dat wat ik jullie heb onderricht, is 
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oneindig, goddelijk en eeuwig. Weest geduldig 

en vol goede moed, want jullie hebt de 

eeuwige tijdperken voor je liggen waarin je 

zult kunnen doorgaan om je stap voor stap 

de ervaring eigen te maken van het volmaakt 

worden, zoals ook jullie Vader in het 

Paradijs volmaakt is.’ 

 

 

(1784.7) 161:1.10 5. Dat God wel een 

persoonlijkheid moet zijn, aangezien hij de 

Schepper van alle persoonlijkheid is en de 

bestemming van alle persoonlijkheid. Rodan 

was geweldig beïnvloed door het onderricht 

van Jezus: ‘Weest gij daarom volmaakt, zoals 

ook uw Vader in de hemel volmaakt is.’ 

 

Opmerking Winston: 

‘Weest gij daarom volmaakt, zoals ook uw 

Vader in de hemel volmaakt is’. 

Dat is wat Jezus ons opdraagt. Dat verzoek is 

duidelijk en daar kun je op ieder moment mee 

beginnen. 

Mijn moment is nu, vandaag genomen. 



15 
 

Uit boek 13, de Godin. 

(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van 

God, en de mens ontvangt de goddelijke 

liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Liefde is dynamisch. 

Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, 

vrij, opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 

opsluiten en gevangen houden in zijn hart. 

De liefde van de Vader kan alleen werkelijk 

worden voor de sterfelijke mens als zij door 

de persoonlijkheid van die mens heengaat, 

wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Het grote circuit van 

liefde loopt van de Vader via zonen naar 

broeders, en vandaar naar de Allerhoogste. 

De liefde van de Vader verschijnt in de 

sterfelijke persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de inwonende Richter. 

Zulk een Godkennende zoon openbaart deze 

liefde aan zijn universum-broeders, en deze 

broederliefde is het wezen van de liefde van 

de Allerhoogste. 
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Opmerking Winston: 

Dat is de enige weg, dat is de eeuwige weg: DE 

LIEFDE KOMT VAN GOD (DE VADER), GAAT 

DOOR DE MENS NAAR DE MENSHEID EN 

STROOMT TERUG NAAR GOD (DE MOEDER). 

Het feit dat de mens opklimmend is en door 
ervaring moet groeien, waardoor ook de 
MOEDER groeit en waardoor in een 
gezamenlijke, totale reis, het doel van 
volmaaktheid van het totaal, gerealiseerd 
kan worden.  
Het groot-universum is voltooid en volmaakt 
als het laatste ‘OPKLIMMINGSWEZEN’ 
volmaaktheid heeft bereikt. 
 
Dit leidt voor mij tot:  
‘De Vreugde van de chaos'. 
Er is op deze wereld een hoop chaos door de 
afsplitsing van het besef van eenheid. Leven 
in het besef van eenheid creëert harmonie in 
iedere vorm. 
Er ontbreekt op deze wereld harmonie, maar 
…. dat is de opzet van de schepping en dat 
hoort er dus bij. 
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BINNEN DE SCHEPPING MOET DISHARMONIE 
ZIJN MET TALLOZE WISSELVALLIGHEDEN, 
TURBULENTIE EN ONGEREGELDHEDEN.  
ZO IS DE SCHEPPING GECREËERD. 
Het is de bedoeling dat de stervelijke 
schepselen zich uit de diepste diepten 
OMHOOG WERKEN, RICHTING PARADIJS OM 
UITEINDELIJK TE LANDEN OP HET PARADIJS. 
 

 

(1290.9) 117:6.23 De mens kan de Vader in 

zijn hart ontdekken, maar hij zal de 

Allerhoogste moeten zoeken in de harten 

van alle andere mensen; en wanneer alle 

schepselen de liefde van de Allerhoogste 

volmaakt openbaren, dan zal hij een 

universum-actualiteit worden voor alle 

schepselen. En dit is alleen een andere 

manier om te zeggen dat dan de universa 

bestendigd zullen zijn in licht en leven. 

 

Opmerking Winston: 

De Allerhoogste is uitsluitend te vinden in de 

harten van alle andere mensen. 
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Als je hier één persoon bij uitsluit, VERWERP 

JE DE ALLERHOOGSTE.  

Zij vertegenwoordigt alles, iedereen, het 

totaal. Mijn liefde zal zich dus moeten richten 

op alles en iedereen. 

 

Ik ga die reis nu bewust beginnen. 

‘De bewuste stap naar volmaaktheid’, uit 

vrije wil en volle overtuiging en mijn 

reisverslag hierover zal ik vermelden in dit 

boek. 

 

We hebben gezien dat ik de bron 

ben van alles, de hoogte van mijn 

frequentie bepaalt de toestand 

van deze wereld en van het 

universum, dus zal ik continu 

streven naar volmaaktheid, naar 

‘volmaakt zijn', zoals ook de 

Vader in de hemel volmaakt is en 
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daarmee zal ik constant deze 

wereld omhoog trekken. 

 
Dat is mijn verantwoordelijkheid, 

maar dat is ook jouw 

verantwoordelijkheid en de 

verantwoordelijkheid van ieder 

mens, overal en op ieder moment. 

Deze verantwoordelijkheid kan 

ingevuld worden naargelang de 

hoogte van ons bewustzijn. Zorg dus 

dat jouw bewustzijn dagelijks zal 

toenemen. Over die weg kun je lezen 

in mijn achttien voorgaande boeken. 
 

Mijn verbinding met mijn Godsvonk, met een 

vonk van God de Vader, is voor mij de 

krachtbron om volmaakt te worden. Gerichtheid 

op mijzelf, op mijn eigen hart waar mijn God 

woont en waar ik mijn God, de Vader, zal vinden. 
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De liefde die mijn verbinding met mijn God 

genereert en die door die verbinding wordt 

gegenereerd, zal ik uitstrooien in de harten van 

alle mensen, waar ik tevens het contact met de 

Godin, met de Moeder zal vinden en versterken. 

Zo zal ik de liefde laten vloeien door de 

complete schepping en zal alles en iedereen 

door mijn liefde geïnfecteerd worden. Het is 

zoals het Urantiaboek vermeld en ik noem het 

hier nog een keer: 

 

(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van 

God, en de mens ontvangt de goddelijke 

liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Liefde is dynamisch. 

Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, 

vrij, opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 

opsluiten en gevangen houden in zijn hart. 

De liefde van de Vader kan alleen werkelijk 

worden voor de sterfelijke mens als zij door 

de persoonlijkheid van die mens heengaat, 

wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt.  
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Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader 

verschijnt in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de 

inwonende Richter. Zulk een 

Godkennende zoon 

openbaart deze liefde aan 

zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 

wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
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Er is voor mij op dit moment nog een andere 

zeer belangrijke reden om de keus te maken dat 

ik mijzelf zie als ‘potentieel volmaakt' en dat ik 

er dagelijks gedreven naar zal streven om mijn 

mate van volmaaktheid te vergroten. Deze reden 

is de confrontatie met een opnieuw schokkende 

waarneming. 

De afgelopen week heb ik van minstens elf 

mensen vastgesteld dat zij leven in groot 

verdriet en angst omdat zij ervan overtuigd zijn 

dat ze op geen enkele wijze deugen. Ze zijn niet 

slim genoeg, ze zijn niet mooi genoeg, ze zijn te 

dik, te dom, kortom ze durven zichzelf daarom 

ook nauwelijks onder andere mensen te 

begeven en andere mensen te benaderen en zich 

blij en enthousiast in het leven te begeven. 

Ik kan me zomaar voorstellen dat dit leed door 

Caligastia en de andere gevallen engelen in deze 

wereld is gebracht, waarbij de mens zich moest 

gaan realiseren dat ‘je niets maar dan ook niets, 

waard bent'. Als je niets bent en niets waard 

bent, zul je ook de God in jezelf niet zoeken, 

want jij bent God niet waardig en je zult nooit 

jouw reis naar volmaaktheid gaan starten omdat 
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je tot in het diepst van je ziel overtuigd bent van 

jouw eigen immense onvolmaaktheid. 

Dit is de grootste misdaad die ooit in deze 

wereld is gebracht. 

 

Ik zal mijzelf met ongekende kracht en een 

niet aflatende energie werpen op mijn 

streven naar groei in volmaaktheid, om niet 

alleen mijn God te omarmen en lief te 

hebben, maar ook of juist, om zo volmaakt 

te worden als mijn Vader in de hemel is. Als 

ik verander en groei naar volmaaktheid, 

beïnvloed en infecteer ik daarmee de 

complete schepping en breek ik het 

gebouw van deze vloek van de 

duisternis af, inclusief het fundament 

waar het op rust. 

 

Ik zal deze poort in het land 

van de leegte betreden en 

alles ervaren over, leren 
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van en groeien in de 

volmaaktheid of het streven 

daarnaar. 

Een volmaaktheid, zoals de 

volmaaktheid is van de 

vader in de hemel. 

 

Ik kan jou vertellen dat je 

zelfvertrouwen moet 

krijgen en moet hebben. 

Ik kan jou vertellen dat je 

volmaakt moet worden 

zoals de vader in de hemel 

volmaakt is. 

Als ik het jou vertel, dan 

werk ik in mijn ‘buitenwereld’ 
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en daar zal dan niets 

veranderen. 

Jij zal niet veranderen 

omdat alles wat ik jou 

vertel geen ervaring is die 

jij opdoet uit eigen 

ervaringen, verkregen uit 

zelfgemaakte keuzes en in 

volkomen vrije wil. 

Maar als ik in mijn 

‘binnenwereld’ kies om te 

streven naar volmaaktheid 

en als ik vorderingen maak 

in het verkrijgen van 

volmaaktheid, zal ik 

veranderen en verandert 
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daardoor de kosmos met mij 

mee en dat zal invloed 

hebben op jou en op iedereen. 

 

Ik ben verbonden 

met de kosmos, dus 

‘ik ben de kosmos'. 
 

En Daar zal dus alles en 

iedereen baat bij 

hebben. 
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Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader 

verschijnt in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de 

inwonende Richter. Zulk een 

Godkennende zoon 

openbaart deze liefde aan 

zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 

wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
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De Vader is volmaakt 

in Zijn LIEFDE en deelt 

dat met ieder mens in 

wie hij woont. 

‘Word volmaakt 

zoals de Vader 

volmaakt is’, 

betekent dus: 

‘absorbeer deze 

liefde en laat hem 

vloeien naar al je 

broeders en zusters 
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in het complete 

universum en deze 

liefde van allen voor 

allen, is het wezen 

van de liefde van de 

allerhoogste’. 

Als we hier toe in 

staat zijn of 

wanneer we beginnen 

ons deze liefde eigen 

te maken, komen wij 

tevens in 
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overeenstemming met 

de Vader en zijn wij 

enerzijds ‘onze 

bewust gekozen reis, 

in het volmaakt 

worden, gestart’ en 

anderzijds zullen wij 

hiermee dus in 

overeenstemming 

komen met de Vader.  

Dit laatste is nog de 

grootste  
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voorwaarde om tot 

het proces van fusie 

te kunnen komen. 
 

 

Laat deze bewuste keus van 

volmaakt worden en volmaakt 

zijn, alle keuzes van alle mensen, 

dat zij niet deugen en niet goed of 

niet genoeg zijn, overvleugelen en 

laat hiermee het besef van 

onvolmaakt zijn, op ons planetair 

niveau, voor eeuwig verdwijnen. 

 
De keus om deze stap te zetten, heeft ook 

alles te maken met de cyclus van: willen, 

kunnen, durven, doen. 
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Om het troosteloze dal van onvolmaaktheid 

te willen en te durven verlaten en om de 

bergen naar volmaaktheid te willen 

beklimmen, vereist een ijzeren wil, moed of 

lef, het doorzettingsvermogen om het te 

doen en het ijzeren vertrouwen in de 

leiding en de samenwerking van en met 

mijn God om de onzichtbare,onmetelijk 

hoge toppen van het woeste gebergte van 

volmaaktheid te kunnen bereiken. 

Het Urantiaboek mag deze reis een 

worsteling noemen, IK GA ERVOOR EN 

VOOR MIJ IS HET STARTSCHOT VAN DEZE 

REIS GEVALLEN. 

DE WEG ZAL ZIJN: 

 

Met god, door god, 

naar god. 
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Samen en voor mij bewust, 

op weg om volmaakt te 

worden, zoals ook de 

Vader in de hemel 

volmaakt is. 

 
Zoals uit dit hoofdstuk blijkt zal ik 

waarnemen wat er gebeurt in 

mijn omgeving en mijzelf daarop 

afstemmen, TERWIJL IK WERK 

AAN MIJZELF IN SAMENWERKING 

MET MIJN GODSVONK, MIJN 

ENGELEN EN MIJN 

ELEMENTENWEZEN EN ZOVER ALS 

HET IN OVEREENSTEMMING IS 

MET ZIJN WIL. 
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DAARNAAST ZAL IK DAGELIJKS 

WERKEN AAN HET 'VOLMAAKT 

WORDEN ZOALS OOK MIJN 

GODSVONK VOLMAAKT IS’. 

 
 

Dit beeld is het uitgangspunt voor dit 

boek. 
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Zo zullen we na de keus bewust gemaakt te hebben om 

op weg te gaan om 'volmaakt te worden, zoals ook de 

Vader in de hemel volmaakt is’, stap voor stap, trap na 

trap, verder bestijgen en poort voor poort passeren op 

onze eindeloze reis naar het paradijs, naar de Vader. 

Maar ………, 

 
We maken deze reis nu bewust, in vrije 

wil en op basis van een eigen keus, vol 

verlangen, gedreven en gericht met maar 

één doel, om: 

 

DEZE REIS TOT EEN GOED EINDE 

TE BRENGEN, OP WEG NAAR DE 

VADER, OP WEG NAAR HET 

LICHT, TREDE VOOR TREDE 

BEKLIMMEND, POORT VOOR 

POORT PASSEREND. 
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De voorwaarden voor 

de keus in het streven 

naar en het werken 

aan VOLMAAKTHEID 
 

 
2 september 2021 

 

De zin uit het vorige hoofdstuk: 

 
We maken de reis om nu bewust, 

'Volmaakt te worden zoals ook de Vader 

volmaakt is’, in vrije wil en op basis van 

een eigen keus, vol verlangen, gedreven 

en gericht met maar één doel, om deze 

reis tot een goed einde te brengen, 

tredend naar de Vader, tredend naar het 

Licht. 



38 
 

Heeft wel wat voeten in de aarde en vereist ook 

voorwaarden. 

 
Wat betekent dit dan? 

 
Dit betekent dat dit een bewuste stap is die wij 

maken met gevolgen voor de eeuwigheid. 

Het is de eerste grote gebeurtenis waarop we 

aangeven dat we begrijpen waar het om gaat, 

dat we de moed hebben om een verleden achter 

ons te laten en een zelfingekleurde toekomst 

tegemoet te treden. 

Het is een gebeurtenis waarmee we een bewust 

en weloverwogen verbond sluiten met ‘onze 

God van binnen'. 

Het betekent dat we onszelf aanbieden, het 

betekent dat we God vertrouwen en met hem in 

zee gaan, hand in hand en dat we bereid zijn om 

onze wil af te leggen en Zijn Wil te accepteren en 

te volgen. 

 

Deze keus kun je alleen maken als er een niveau 

van bewustzijn is, als er een fundament is. 
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Als je een bewuste keus maakt, kan die keus 

alleen bewust zijn als je er het bewustzijn voor 

in huis hebt. 

We hebben allemaal dat bewustzijn zelf 

verworven. Anderen kunnen je daar niet bij 

helpen, dat moeten we allemaal zelf doen. 

Bewustzijn kan niet door anderen ‘aangepraat’ 

worden. Zelfs Jezus was soms wanhopig hoe 

weinig zijn discipelen van zijn verhalen en uitleg 

snapten en Jezus was de allerhoogste en de 

allerbeste leraar. 

Om anderen te helpen is inpraten op iemand 

soms de enige mogelijke weg, maar het 

rendement is meestal nihil, omdat het krijgen 

van een eigen ervaring door eigen keuzes uit 

vrije wil niet in een gesprek verweven kan 

zitten. 

De groei wordt gevoed vanuit onze 

binnenwereld en kan niet worden gevoed vanuit 

onze buitenwereld. 

 

We staan er helemaal alleen voor bij deze stap. 

Niemand kan je hier de weg wijzen. Een ander 
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kan je alleen vertellen welke weg hij of zij heeft 

genomen en welke resultaten dat opleverden. 

Maar ieder loopt zijn of haar eigen weg. Geen 

weg van wie dan ook is gelijk. Je hebt God en de 

engelen aan je zijde, daar zul je het mee moeten 

doen. 

Je moet dus in jezelf geloven, onwrikbaar, wat er 

ook gebeurt. 

Je moet jezelf vertrouwen en je moet willen, niet 

met alles wat je hebt, maar zelfs met veel meer 

dan dat. 

Je moet hunkeren en verlangen, maar bovenal 

moet je gedreven zijn en er ieder moment 

bewust en vol voor gaan. 

Daarom is het ook zo van levensbelang dat we 

elkaar helpen om rotsvast in ons eigen zadel te 

komen, om zelfvertrouwen te hebben, om ons 

zelf lief te hebben en om te weten en te 

vertrouwen dat onze kracht ongekend is. 

Ieder die dit bewustzijn  tot aan het land van de 

Leegte heeft verkregen, zal daar zijn medemens, 

die nog volop in angst leeft, onophoudelijk en 

grenzeloos, mee moeten helpen,  
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Dit is een weg voor mensen die weten wat ze 

willen en die willen wat ze tot nu toe weten. 

Dit is een weg voor mensen die God kennen en 

met God contact en verbinding hebben. 

Dit is een weg van overgave, van je eigen wil aan 

de wilgen hangen en zijn Wil volgen. 

Dit is een weg van uitsluitend God dienen en van 

volledig uit het zicht zijn en het 

onvoorwaardelijk afgelegd hebben van de keizer 

en de hele hofhouding van de keizer. 

Dit is vooral een weg van: 

WILLEN, KUNNEN, DURVEN en 

DOEN. 

Dit is de Weg van LIEFDE zoals het Urantiaboek 

ons dat aangeeft. Liefde zoals de Vader LIEFDE 

heeft voor ons. 

 

(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van 

God, en de mens ontvangt de goddelijke 

liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Liefde is dynamisch. 

Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, 

vrij, opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 
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opsluiten en gevangen houden in zijn hart. 

De liefde van de Vader kan alleen werkelijk 

worden voor de sterfelijke mens als zij door 

de persoonlijkheid van die mens heengaat, 

wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt.  

 

Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader 

verschijnt in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de 

inwonende Richter. Zulk een 

Godkennende zoon 

openbaart deze liefde aan 
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zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 

wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
 
Dit is de weg van het ‘ZIJN VAN 

UNIVERSELE LIEFDE', zoals het 

Urantiaboek aangeeft: 

Dit is de weg naar volmaaktheid 

omdat het de liefde is van de Vader 

en wij ons dus deze liefde moeten 

eigenmaken en onvoorwaardelijk en 

eindeloos aan anderen zullen 

moeten aanbieden. 

 

De liefde zoals de inwonende 

Richter dat schenkt aan ons 
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en het uitstrooien van deze 

liefde over al onze 

medemensen is dus de sleutel 

om de poort te openen 

waardoor wij kunnen gaan 

starten om volmaakt te 

worden, zoals de Vader in de 

hemel volmaakt is. 

Dit is niet meer een weg van 

‘vrede kunnen hebben met de 

onvolmaaktheid, die per 
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definitie IS', maar dit is een 

weg van ‘geen vrede meer 

hebben met de volmaaktheid, 

die je nog niet hebt 

veroverd’ en waardoor je 

dus ook nog niet volledig in 

overeenstemming bent Of 

kunt zijn met de God die in je 

woont. 

 

Dit is een keus met gevolgen 

voor jouw eeuwigheid, die op 

zich al moed, wijsheid, 

inzicht, liefde, verlangen 

vertrouwen en overgave 

weerspiegelen en bewijzen 
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dat je deze eigenschappen 

bezit. 
 
Je bent tot nu toe vele grensgebieden 

overgestoken en je hebt tot nu toe vele wissels 

genomen. Er is hiervoor echter geen stap gezet, 

er is geen wissel genomen met zoveel 

overtuiging en zoveel wilskracht en 

vastberadenheid als deze stap nu, om: 

 
Bewust, 'Volmaakt te worden zoals 

ook de Vader volmaakt is’, in vrije wil 

en op basis van een eigen keus, vol 

verlangen, gedreven en gericht met 

maar één doel, om deze reis tot een 

goed einde te brengen, tredend naar 

de Vader, tredend naar het Licht. 

 
Deze daad van het maken van deze 

keus in het streven naar en het 
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werken aan VOLMAAKTHEID, zoals 

de Vader volmaakt is, is een nieuwe 

KOSMISCHE, GEESTELIJKE 

GEBOORTE VOOR ONZE ZIEL. 

 

Dit is ook een verankering in het 

land van de LEEGTE. 

Deze keus bewijst dat je reeds onder 

invloed staat van MOTA en los bent 

van de invloed van deze wereld. 

 

Het belang van Geestelijke 

Groei, het belang van 

eenwording met God, stijgt 

ver uit boven het werelds 

belang. 

Mota leert ons waarheid te 

onderscheiden en eenheid te 
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kennen. Dit manifesteert zich 

in de ervaring en het 

uitstralen van LIEFDE en om 

deze liefde, met je hart te 

planten onder alle mensen. 

 

En ook dit vereist 

een continu, 

afgestemde 

waakzaamheid en 

focus. 
 

 

Zie de boeken 16, 17 en 18. 
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Informatie, kennis, 
wijsheid en 

volmaaktheid 
 

 
3 september 2021 

 

Waar gaat het uiteindelijk uitsluitend nog om als wij 

bewust hebben gekozen om de weg te bewandelen 

van het streven naar volmaaktheid. Volmaaktheid, 

zoals de Vader volmaakt is? 

Veel van al het voorgaande dat in de boeken is 

behandeld, valt hier samen. 

Ik ontmoet nogal eens mensen die zich hebben 

begeven op het spirituele pad en die onderzoek doen 

naar zaken als het bestaan van Atlantis, waar heeft 

zich de tuin van Eden bevonden, wat zijn de misdaden 

op deze wereld die nog resteren uit de periode van het 

aanbidden van de duivel, etcetera. 

Al deze onderzoeken leveren informatie op en je kunt 

daarover heel veel vinden op internet. 
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Al deze informatie leidt uiteindelijk tot kennis en 

kennis leidt ons af van God en zal ons nooit brengen 

naar God. 

Bij kennis gaat het om de inhoud en de inhoud heeft 

altijd de neiging om te willen strijden om het gelijk, 

dus om te willen strijden om  het veroveren van het 

kenmerk ‘waarheid’. 

Wat groeit mijn bewustzijn, wat groeit 

mijn ziel door het verkrijgen van kennis 

die ik met de nodige strijd tot winnaar 

mag benoemen en waardoor ik dus de 

waarheid verover? 
Ik begeef me daarmee op het pad van de dualiteit, wat 

zich allemaal bevindt op het traject van de wereldse 

weg. 

Informatie die leidt tot kennis waarmee ik de 

waarheid kan bevechten en kan veroveren, brengt mij 

geen centimeter verder op het pad naar het streven 

naar volmaaktheid, zoals de Vader volmaakt is. 

Het werktuig voor het bewandelen van dat pad is het 

verkrijgen van wijsheid. 

Wijsheid is opgebouwd uit een stukje kennis, uit 

liefde en uit het gegeven dat we leren, hoe deze 

liefde te leven. 
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Wijsheid is de enige weg dat 

ons bewustzijn kan laten 

groeien waardoor onze ziel 

groeit. 

Wijsheid brengt en begeleid 

ons na het vijfde pad of de 

eerste cirkel op de 

geestelijke weg en voert ons 

naar het land van de leegte. 

Op dat traject leren we wat 

liefde is. 

Als we in het land van de 

leegte de poort zijn 

gepasseerd wat ons bewust 

maakt om te gaan streven 

naar en te gaan werken aan 
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het volmaakt worden, zoals 

de vader volmaakt is, …. 

 

Gaan we leren deze liefde 

te leven en Om deze liefde 

te verstrooien onder al 

onze medemensen. 
 
Tot het vierde pad of de derde cirkel gaat om het 

verkrijgen van kennis, altijd leidend tot de strijd 

om de waarheid. Hier wordt uitsluitend de 

wereldse weg betreden. 

Op het vierde en het vijfde pad leren we steeds 

meer facetten van de liefde kennen en deze twee 

paden zijn het overgangsgebied van de wereldse 

weg naar de Geestelijke Weg. Op dit traject gaan 

we steeds meer begrijpen dat we de keizer 

vaarwel moeten zeggen en ons moeten gaan 

richten op God. De dualiteit wordt doorzien en 

langzaam losgelaten en het besef van eenheid 
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komt daarvoor in de plaats. We gaan begrijpen 

dat we de keizer en God niet meer tegelijk 

kunnen dienen. 

Na het vijfde pad of de eerste cirkel, op de 

Geestelijke Weg, leren we langzaamaan steeds 

meer de liefde kennen en gaan we zien dat er 

geen binnen en geen buiten en geen boven en 

geen beneden meer is. Ook lost het verschil op 

tussen eigenliefde en naastenliefde. 

In het land van de Leegte leren we dat het gaat 

om het LEVEN, om het ZIJN, om het STRALEN en 

het DELEN van de LIEFDE. Daar hebben we het 

vermogen verworven om bewust de keus te 

kunnen maken om zodanig te gaan leven dat we 

daarbij kunnen gaan streven om stapje voor 

stapje volmaakt te worden.  Het begin van deze 

weg is bewust en met volle overgave gekozen. 

Dat is onze opdracht, om op te klimmen van 

onvolmaaktheid naar volmaaktheid. 

Nu hebben we God gevonden, omarmd, herkend 

als ‘volmaakt’ en hebben we het verlangen 

gekregen om op weg te gaan om onze eigen 

Goddelijke status te gaan bereiken. 
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Dat verkrijgen we door ons 

uitsluitend nog te gaan richten op 

wijsheid, vertaald in ‘het leven van 

liefde'. 

De informatie die we nodig hebben 

om in wijsheid te groeien, zal onze 

God ons schenken en wij zullen die 

informatie omzetten naar nieuwe en 

grotere wijsheid.  

Dit alles is een proces dat zich 

uitsluitend afspeelt in onze 

‘binnenwereld’. 

 

Een groeiende wijsheid die 

mij steeds dichter zal 

brengen bij een groeiende 

status van het invullen 

van mijn opdracht om te 
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komen tot volmaaktheid, 

zoals de vader volmaakt 

is. 
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Wie de keus maakt, 

wordt met grote 

vreugde ontvangen 
 

 
3 september 2021 

 

Het maken van de keus om voor God te kiezen en om 

de weg te willen gaan bewandelen om volmaakt te 

worden zoals hij volmaakt is, heeft enorme gevolgen. 

De God die in je woont, zal jouw keus met grote 

vreugde ontvangen en de Richter wil niets anders dan 

het proces van fusie met jouw ziel met succes 

realiseren. Het Urantiaboek spreekt met betrekking 

tot deze keus over een ‘jubelmoment’. 

Het maken van die keus is een uitnodiging en 

bevestiging van ons om God volledig te accepteren, om 

de samenwerking te intensiveren en het geeft aan dat 

wij de Wil en de wens hebben om het proces van 

versmelting met de Richter te ondergaan en dat wij 

ons daarvoor tot het uiterste willen inzetten. Als we 

het proces van fusie een huwelijk zouden noemen 
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tussen God en mens, dan is het huwelijksverzoek 

van de mens aan God, het bericht dat wij bereid 

zijn om Zijn Weg te gaan en Zijn Wil te leven, 

minimaal een verloving tussen mens en God. 

 

Wat zegt het Urantiaboek over het proces van fusie. 

Hieronder zijn een aantal teksten over fusie 

opgenomen: 

 

(64.2) 5:1.11 De sterfelijke mens kan God nader 

komen en kan ook herhaaldelijk de goddelijke 

wil verzaken, zolang het vermogen tot kiezen 

behouden blijft. De uiteindelijke ondergang van 

een mens wordt pas bezegeld wanneer hij het 

vermogen om te kiezen voor de wil van de Vader 

heeft verloren. Het hart van de Vader sluit zich 

nooit af voor de nood en de beden van zijn 

kinderen. Zijn kinderen echter sluiten hun hart 

voor altijd af voor de aantrekkingskracht van de 

Vader, wanneer zij ten slotte voorgoed het 

verlangen verliezen zijn goddelijke wil te doen – 

om hem te kennen en te zijn zoals hij. Evenzo is 

’s mensen eeuwige bestemming verzekerd 

wanneer door de fusie met de Richter aan 

het universum wordt geproclameerd dat 
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deze opklimmende mens definitief, 

onherroepelijk heeft verkozen te leven naar 

de wil van de Vader. 

 

(305.1) 27:7.8 Na het bereiken van de 

allerhoogste bevrediging van de volheid van 

godsverering, zijt ge bevoegd om toegelaten te 

worden tot het Korps der Volkomenheid. De 

opklimmingsloopbaan is haast beëindigd, en het 

zevende jubelfeest zal binnenkort gevierd 

worden. Het eerste jubelfeest markeerde de 

overeenkomst van de sterveling met de 

Gedachtenrichter, toen het voornemen om tot 

overleving te komen werd bezegeld; het tweede 

was het ontwaken in het morontia-leven, het 

derde was de fusie met de Gedachtenrichter, 

het vierde het ontwaken in Havona, het vijfde 

was de viering van het vinden van de Universele 

Vader, en het zesde jubelfeest vond plaats bij 

het Paradijs-ontwaken uit de laatste 

overgangssluimer van de tijd. Het zevende 

jubelfeest markeert de intrede in het korps van 

sterfelijke volkomenen en het begin van de 

dienst in de eeuwigheid. Het bereiken van het 
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zevende stadium van geest-realisatie door 

een volkomene zal waarschijnlijk het teken 

zijn voor het vieren van het eerste der 

jubelfeesten van de eeuwigheid. 

 

 

(1196.2) 109:1.5 Het eerste stadium in de 

ontwikkeling van de Richter wordt voltooid in 

de fusie met de overlevende ziel van een 

sterveling. Terwijl gij u wat uw natuur betreft 

naar binnen en naar omhoog ontwikkelt, van 

mens tot God, ontwikkelen de Richters zich 

qua natuur aldus naar buiten en naar 

omlaag, van God tot mens; zo zal het 

uiteindelijke voortbrengsel van deze 

vereniging van goddelijkheid en 

menselijkheid, dan ook eeuwig de zoon des 

mensen en de zoon Gods zijn. 

 

(1196.6) 109:2.4 3. Wanneer hij een subject 

heeft die de allerhoogste beslissing heeft 

genomen, die plechtig en oprecht een 

VERLOVING met de Richter is aangegaan. De 

Richter rekent van tevoren op het moment van 
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de daadwerkelijke fusie, en beschouwt de 

vereniging reeds als een feitelijke gebeurtenis. 

 

Opmerking Winston: 

Het Urantiaboek benoemt niet specifiek welk 

moment hier met de verloving wordt bedoeld, 

maar als het samengaan van God en mens in de 

fusie 'het huwelijk is tussen God en mens’, dan is 

het huwelijksverzoek, de verklaring om tot 

eenheid te komen, voor mij het moment van de 

VERLOVING tussen God en mens. 

Voor mijzelf is mijn wens om dagelijks te 

werken aan het volmaakt worden, zoals de 

Vader volmaakt is, het moment van de 

VERLOVING tussen God en mijn ziel. 

 

(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 
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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, 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. 

 

(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 
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van de wil van het schepsel – ‘Niet mijn wil, 

maar uw wil geschiede’ – als wel in de 

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: 

Het proces van volmaakt worden, gaat dus gelijk 

op met het hebben van de Wil, dat niet mijn wil 

maar Zijn Wil geschiede. 
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(1237.3) 112:7.1 De fusie met de 

Gedachtenrichter verstrekt de persoonlijkheid 

eeuwige actualiteiten die voorheen slechts 

potentieel waren. Van deze nieuwe schenkingen 

mogen wij u hier melden: de bestendiging van 

de kwaliteit van goddelijkheid, de ervaring met 

en herinnering aan de verleden eeuwigheid, 

onsterfelijkheid, en een fase van 

gekwalificeerde, potentiële absoluutheid. 

 

(1237.6) 112:7.4 Wanneer de fusie met de 

Richter tot stand is gebracht, loopt de 

eeuwige loopbaan van zulk een 

persoonlijkheid geen enkel toekomstig 

gevaar meer. Hemelse wezens worden 

tijdens een lange ervaring getoetst, maar 

stervelingen maken op de evolutionaire en 

de morontia-werelden een betrekkelijk 

korte maar intensieve toetsingsperiode 

door. 

 

(1239.3) 112:7.14 In de fusie met de Richter 

heeft de Universele Vader zijn belofte 

vervuld om zichzelf aan zijn materiële 



64 
 

schepselen te geven; hij heeft de belofte 

vervuld en het plan geconsummeerd om de 

mensheid voor eeuwig goddelijkheid te 

verlenen. Nu begint de inspanning van de 

mens om de onbeperkte mogelijkheden die 

inherent zijn aan het verheven partnerschap 

met God dat aldus een feit is geworden, te 

realiseren en te actualiseren. 

 

‘Wie de keus maakt, Wordt 

met grote vreugde 

ontvangen’. 
 

Om te kunnen gaan werken aan het proces in 

'volmaakt te worden zoals de Vader volmaakt 

is’, moeten we dus in staat zijn om in vrije wil 

'de Wil van de Vader te volgen’. 
 

Het feit dat ik vrijwillig de keus heb 

gemaakt om God te omarmen en om 
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te worden zoals HIJ IS, betekent twee 

dingen: 

Het betekent grote vreugde bij God, 

zelfs een JUBELMOMENT, omdat ik 

uit vrije wil mijn wil om HEM te 

volgen, kenbaar maak. 

Het betekent ook dat ik mij AFSTEM 

op God en daarmee de verbinding 

tussen God en mijzelf volledig open 

zet. 

Nu ben ik benaderbaar en 

toegankelijk voor God en God zal mij 

helpen met alles wat er in zijn 

vermogen ligt om mij te benaderen, 

DAT IK ZAL WETEN WAT ZIJN WIL IS, 

ZODAT IK ZIJN WIL, IN VOLKOMEN 

VRIJE WIL ZAL EN KAN VOLGEN EN 

DUS MIJN WEG NAAR 

VOLMAAKTHEID KAN STARTEN. 
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Wie klopt, wordt opengedaan en wie hulp 

vraagt, krijgt antwoord. 

 

Mijn keus om zo volmaakt te 

worden als God volmaakt is, 

is de meest duidelijke vorm 

van kloppen op de deur van 

God en is de meest intense 

manier van vragen om hulp 

aan god. 

 

En God is er, 

onvoorwaardelijk en 

voor de eeuwigheid En 
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hij ontvangt ons met 

uitgestrekte armen. 
 
Bij het maken van deze keus is de deur 

door mij opengezet. 

Door het maken van deze keus zal ik met 

alles worden geholpen, omdat ik geholpen 

wil worden. 

Ik zal weten wat er van mij wordt 

verwacht om de Wil van de Vader te 

kunnen uitvoeren, omdat dat mijn wil is, 

omdat ik benaderbaar en toegankelijk 

ben EN DAARDOOR DUS OOK BENADERT 

EN GEHOLPEN ZAL WORDEN. 

 

Ik hoef alleen maar de deur altijd open 

te houden. 
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God, een vriend, een 

partner, een maatje 

en een bondgenoot 

voor de eeuwigheid 
 

 
4 september 2021 

 

Het maken van deze eerste bewuste stap om volmaakt 

te worden zoals de Vader volmaakt is, doet me 

realiseren dat ik er een vriendschap mee verkrijg die 

alle vriendschappen te boven gaat. 

Welke vriend is altijd aanwezig, in vreugde en 

verdriet? 

Welke vriend is onvoorwaardelijk en altijd gericht op 

jou om je op te trekken tot ongekende hoogtes? 

Welke vriend straalt zoveel liefde als deze vriend, die 

de bron is van alle liefde en uit wiens liefde alles is 

voortgekomen en alles bestaat? 

Welke vriend is zo geduldig, zo begrijpend en zo 

behulpzaam als deze vriend? 
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Welke vriend hunkert zo naar een moment dat ik laat 

weten dat ik hem zie, voel, hoor en met hem verder 

wil? 

Voor welke vriend is niets teveel en alles mogelijk als 

ik toesta dat hij voor mij het onmogelijke mogelijk 

maakt? 

Wat een verovering en wat een vreugde om deze 

vriend voor eeuwig te mogen omarmen en ermee te 

mogen versmelten, zodat een scheiding nooit meer 

mogelijk is. 

Wat een vreugde en wat een gevoel van zekerheid om 

een vriend te hebben voor de eeuwigheid, waar ik mij 

ook bevind. 

Wat een vreugde om me te realiseren dat die vriend 

mij de kans en de mogelijkheid geeft om te groeien tot 

volmaaktheid en om eens een goddelijke status te 

kunnen en te mogen ontvangen en te verkrijgen. 

Hoe klein en hoe onzinnig wordt dan al het aards 

geneuzel en geharrewar, waar we in de dualiteit 

vechten om ons gelijk en waar er nog niemand is, die 

in staat is om de waarheid te kunnen onderscheiden. 

In de dualiteit zijn geen vrienden. Als ze je kunnen 

gebruiken, mag je meedoen, maar als je een bedreiging 

vormt voor het dualistisch gespinsel, word je met het 

grootste gemak doorgeknipt en weggespoeld. 

Ik heb van de dualiteit afscheid genomen en ik zou er 

nooit meer in terug kunnen en willen keren. 
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Helaas zie je dat pas als je het ziet en weet je het pas 

als je het weet. 

 

En al deze vreugde is niet 

alleen een zaak van dat ik 

mij dat realiseer, maar die 

vreugde brandt diep van 

binnen als een steeds groter 

wordend vuur. 
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Onze ‘Tweelingziel’, 

wat is dit en hoe 

verhoudt onze 

'Tweelingziel' zich tot 

onze relatie met God?  
 

 
4 september 2021 

 

Hierboven staat een vraag en die vraag intrigeert mij 

al heel lang. 

Ik weet het antwoord niet want het Urantiaboek 

benoemt helemaal niets over onze tweelingziel maar 

zegt tegelijk wel, dat zij in haar informatievoorziening 

absoluut onvolledig is. 

Het antwoord op deze vraag hoort voor mij bij de 

categorie 'informatie’, die niet bewustzijnsverhogend 

werkt. Dus het belang is voor mij ondergeschikt. 

Toch wil ik er even bij stilstaan. 
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Voor een beschrijving van het begrip ‘tweelingziel’ 

verwijs ik naar  de boeken van Jozef Roelof, een 

instrument dat vele boeken heeft doorgekregen en 

heeft vastgelegd. 

Hij heeft veel geschreven over de tweelingziel en ik 
heb in het verleden veel gehad aan zijn boeken. Ik 
verwijs naar het internet:  
 
https://rulof.org/nl/Tweelingzielen 
 

 

Wat hij schrijft, is mooi en boeiend maar in dit verhaal 

zit de reïncarnatie gegoten en Jezus meldt vier keer in 

het Urantiaboek dat de ziel incarneert op de 

woningwerelden en niet REïncarneert op aarde. 

Dat is ook mijn eigen gevoel. 

Mijn gevoel is dat de reis voorwaarts is, altijd nieuwe 

horizonten verkennend en niet vele malen 

terugkerend naar oude grond. We zullen het ervaren 

als we de poort achter de kist mogen passeren. 

Jozef beschrijft ook dat de verbinding tussen de 

tweelingzielen de hoogste verbinding is die er is en dat 

dit de hoogste vorm van eenheid is die wij kunnen 

bereiken. 

In mijn ervaring is die hoogste verbinding en de 

hoogste vorm van eenheid de verbinding, fusie of 

versmelting van mij (mijn ziel) en God, zodat wij de 

https://rulof.org/nl/Tweelingzielen
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goddelijkheid kunnen bereiken die wij in ons hebben. 

We zijn 'GODEN IN WORDING’. 

Dat is de reden waarom ik mij afvraag of de 

versmelting, de eenwording met mijn Godsvonk 

eigenlijk staat voor wat er zo veel is verteld over de 

verbinding met de tweelingziel. 

 

Het Urantiaboek geeft aan dat we onze reis helemaal 

alleen maken naar het Paradijs, uiteraard samen met 

onze God die dan met ons is gefuseerd en samen met 

onze bestemmingsbehoeders, die ons vergezellen. Het 

fuseren is het proces van het kosmische huwelijk. 

Er is een band tussen onze God en de Richter die zover 

gaat, dat ik mij wel eens heb afgevraagd of God (de 

Richter) dus eigenlijk de rol heeft van onze 

tweelingziel, zoals de tweelingziel in veel literatuur is 

beschreven. 

 

Wat zegt het Urantiaboek over de relatie tussen de ziel 

van de mens en God? 

 

(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-
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karakter dat blijvende waarden en goddelijke 

betekenissen kent – een overlevende ziel met 

een ultieme bestemming en een nimmer 

eindigende loopbaan voor zich, een potentieel 

volkomene. 

 

Opmerking Winston: 

God is de maker van onze ziel, waarvan de 

kwaliteit wordt bepaald door de keuzes die wij 

maken in vrije wil. 

 

(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, 
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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, 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: 

Als de Richter na fusie gelijk wordt aan de mens 

met wie hij fuseert, is er dan nog een hogere vorm 

van eenheid mogelijk? Kan de band tussen twee 

menselijke zielen deze eenheid overtreffen? 

 

(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 
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kiezen bestaat niet zozeer in de loochening van 

de wil van het schepsel – ‘Niet mijn wil, maar uw 

wil geschiede’ – als wel in de 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.  

 

(1237.4) 112:7.2 Wanneer uw aardse 

loopbaan in tijdelijke gedaante is afgelopen, 

zult ge aan de kusten van een betere wereld 

ontwaken en uiteindelijk zult ge in een 
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eeuwige omarming verenigd worden met uw 

getrouwe Richter. Deze fusie nu vormt het 

mysterie van het eenmaken van God en mens, 

het mysterie van de evolutie van eindige 

schepselen, maar het blijft eeuwig waar. Fusie is 

het geheim van de heilige wereld van 

Ascendington, en geen enkel schepsel, behalve 

hij die de fusie met de geest van de Godheid 

heeft ervaren, kan de ware betekenis vatten van 

de actuele waarden die worden vereend 

wanneer de identiteit van een schepsel uit de 

tijd voor eeuwig één wordt met de geest van de 

Paradijs-Godheid. 

 

Opmerking Winston: 

Is er een intensere verbintenis mogelijk dan de 

eeuwige omarming met onze maker en getrouwe 

Richter? Is er een huwelijk dat dieper gaat dan 

deze eeuwige goddelijke omarming? 

 

(1282.4) 117:3.9 Godheid is eenheid, 

existentieel in de Triniteit, experiëntieel in de 

Allerhoogste, en in stervelingen door het 

schepsel verwezenlijkt in de fusie met de 
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Richter. De aanwezigheid van de 

Gedachtenrichters in stervelingen openbaart 

de wezenlijke eenheid van het universum, 

want de mens, het laagste type 

persoonlijkheid dat in het universum kan 

bestaan, bevat in zichzelf een actueel 

fragment van de hoogste, eeuwige 

werkelijkheid, ja de oorspronkelijke Vader 

van alle persoonlijkheden. 

 

 
Zoveel schoonheid en een zo innige band 

en versmelting, hoe zou hier een 

tweelingziel die ook nog eens de band heeft 

met zijn of haar God, inpassen en hoe zou 

de band met een tweelingziel deze ultieme 

vorm van eenheid kunnen overtreffen? 

 

Het is geen informatie die mijn bewustzijn 

verhoogt en mijn ziel doet groeien, het is 

informatie die leidt tot kennis en niet tot 

wijsheid, maar ik blijf het boeiend vinden. 
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Voor nu ga ik ervan uit dat ik 

mijn reis om volmaakt te 

worden zoals de vader 

volmaakt is, zal maken, in 

een individuele reis met mijn 

God versmolten in mijn wezen 

en samen met mijn 

bestemmingsbehoeders, die 

mij volgen op mijn kosmische 

reis naar het paradijs. 

 

Een grotere en 

liefdevollere bondgenoot 

dan God zelf kan ik mij niet 

wensen en deze band is 
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onuitwisbaar en geldt voor 

de eeuwigheid. 

 

Dan is er nog één resterende 

vraag. Welke rol kunnen 

tweelingzielen voor elkaar 

betekenen in de te volgen 

weg naar volmaaktheid? 

Dat is uitsluitend een weg 

van individuele ervaringen, 

voortkomend uit het maken 

van eigen keuzes in vrije wil 

en in overeenstemming met 

mijn Godsvonk, om zijn Wil te 

kunnen volgen. 
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Ook tweelingzielen zijn en 

blijven twee individuen, die 

hun eigen pad zullen moeten 

lopen. 
 

Voor mij is het proces van de verbinding, 

het contact, de acceptatie, de instemming, 

de wens en het verlangen om één te 

worden met God en de volmaaktheid te 

bereiken, zoals hij volmaakt is, de 

GEDREVENHEID EN HET DOEL IN EN VAN 

MIJN LEVEN. 

Bovendien ervaar ik op dit moment de 

volledig acceptatie van en de gerichtheid op 

God als een ervaring die mijn leven 

structureel heeft veranderd. 
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Het enige waarachtige 

en werkende 

fundament voor groei 

naar volmaaktheid 
 

 
5 september 2021 

 

De keus maken om bewust op weg te gaan om te 

‘groeien naar volmaaktheid' is gelijk aan het starten 

van de motor waardoor de reis verder naar boven kan 

gaan beginnen. 

Als de motor gestart is, als de keus bewust gemaakt is, 

kan deze reis beginnen. 

Het gaat dus om het bewust maken van deze keus. 
  

Wat is een onvoorwaardelijke 

voorwaarde voor het maken van deze 

bewuste keus? 
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Als er niet aan deze voorwaarde wordt 

voldaan, is het maken van deze keus, 

voor zover iemand al de moed heeft om 

deze keus uit te spreken en op te 

pakken, onmogelijk, kansloos en 

zinloos. 
 

Dat is harde taal maar helaas is het waar. 

De bewuste keus maken om 'volmaakt te 

worden zoals de Vader volmaakt is’, vereist de 

voorwaarde van 'HET BEZITTEN VAN DE 

KRACHT OM VOLMAAKT TE GAAN WORDEN’. 

Je bezit de kracht pas als je reeds iets 

onontbeerlijks hebt verworven. 

 

Als je nog niet de kracht van 

zelfvertrouwen, van 

eigenliefde en van 

eigenwaarde hebt veroverd, 

is het onmogelijk om de reis 
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naar volmaaktheid te gaan 

starten. Eigenlijk is het dan 

per definitie onmogelijk om 

‘de reis naar boven te gaan 

starten’. 

Als je, zoals zo ontzettend 

veel anderen, nog lijdt aan 

een gebrek aan 

zelfvertrouwen, aan een 

gebrek aan eigenwaarde en 

eigenlijk volledig overtuigd 

bent dat je niet goed of niet 

goed genoeg bent, dat je niet 

deugt, dat je niet mooi 

genoeg of niet slim genoeg 
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bent, kortom als je nog 

volledig overtuigd bent van: 

Jouw eigen onvolmaaktheid, 

 

Zul je nooit de eerste 

stappen naar volmaaktheid 

kunnen gaan zetten en zul je 

nooit deze reis kunnen 

beginnen. 

Hoe wil je werken aan jouw 

volmaaktheid als je 

volledig overtuigd bent van 

je eigen onvolmaaktheid? 

Hoe wil je Sowieso ooit de 

reis naar boven gaan 

starten, als je overtuigd 
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bent van je eigen 

onvolmaaktheid en van het 

gegeven dat jij geen waarde 

hebt? 

 
We kunnen nooit een ander vertellen 

hoe hij of zij volmaakt kan worden. De 

weg op weg naar volmaaktheid is net 

als de weg van groei in bewustzijn een 

van groei van onze ziel, EEN WEG DIE 

TOT STAND KOMT EN UITSLUITEND 

KAN WORDEN AFGELEGD DOOR HET 

VERKRIJGEN VAN ERVARINGEN OP 

BASIS VAN KEUZES DIE WE ZELF 

MAKEN EN DIT DOEN, IN VOLKOMEN 

VRIJE WIL. 
 

Ik kan dus niemand iets aanpraten. Niet 

over groei van bewustzijn en niet over het 
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bewust maken van de keus om op weg te 

gaan naar volmaaktheid. 

Beide komen uitsluitend tot stand door de 

cyclus: maken van keuzes  opdoen van 

ervaring  daaruit voortkomende 

mogelijke leermomenten  hetgeen weer 

kan leiden tot groeimomenten. 

 

Deze reis is uitsluitend een 

ERVARINGSREIS. 
 

Het maken van keuzes wordt weer bepaald 

door de cyclus: willen  kunnen  

durven  doen, wat uiteindelijk kan 

leiden tot een andere of hogere vorm van 

ZIJN en dus van groei in BEWUSTZIJN. 

 

Dus voor het maken van keuzes is het 

noodzakelijk dat we die keuzes willen 

maken, kunnen maken, durven maken en 
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het tenslotte ook nog gaan doen of 

uitvoeren. 

Zou dit alles mogelijk zijn voor een persoon 

die, volkomen overtuigd is van zijn of 

haar onvermogen, onbekwaamheid, 

hebben van gebrek aan eigenwaarde en 

hebben van gebrek aan zelfvertrouwen 

en dus overtuigd is van zijn of haar 

status van volkomen onvolmaaktheid? 

 

Hoe kan ik volmaakt 

gaan worden of op 

weg gaan om 

volmaakt te worden, 

als ik volkomen 

overtuigd ben van 
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mijn onvolmaaktheid 

en daardoor van mijn 

absolute kans op 

falen? 

Hoe gedreven ga ik op 

weg om volmaakt te 

worden, overtuigd 

van mijn eigen 

onvermogen en 

verlamd door mijn 

eigen angst? 
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Het is onze kosmische opdracht om te 

groeien van onvolmaaktheid tot 

volmaaktheid. Dit is ingebakken in de 

schepping. 

Op deze wereld is het besef geplant van 

absoluut niet deugen, van absoluut 

onvolmaakt zijn, op een zodanige wijze dat 

heel veel mensen en vooral ook heel veel 

jonge mensen, angstig en diep ongelukkig 

zijn. 

 

De mensen met bewustzijn, de mensen 

die definitief de keus hebben gemaakt om 

God te dienen en die de keizer vaarwel 

hebben gezegd, de mensen die de 

Geestelijke Weg bewandelen en de poort 

van het land van de Stilte zijn 

gepasseerd, de mensen die in staat zijn 

om te kunnen kiezen en die ook willen 

kiezen en de moed hebben om te kiezen 

om de reis naar volmaaktheid samen met 

hun Richter te gaan starten, hebben 
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naast hun eigen werk om aan zichzelf te 

werken, altijd de plicht om hun naasten 

te helpen in het 'TERUGWINNEN VAN HUN 

EIGENWAARDE, OM LIEFDE VOOR 

ZICHZELF TE KUNNEN OPBRENGEN EN 

OM ROTSVAST ZELFVERTROUWEN TE 

GAAN ONTWIKKELEN EN DAT LIEVE 

MENSEN, IS EEN OPDRACHT DIE GELDT 

EN BLIJFT GELDEN, TOT HET MOMENT 

DAT JE HIER OP DEZE WERELD 

DEFINITIEF JE OGEN SLUIT. 

 

Dat is een taak die iedereen zal moeten 

oppakken om de mensen te helpen om 

'zichzelf terug te geven aan zichzelf en om 

ze te leren om volkomen in hun eigen 

kracht te kunnen gaan staan’. 

 

Dat is de onvoorwaardelijke 

voorwaarde, zowel voor hen 

die de reis naar 
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volmaaktheid willen gaan 

starten als voor hen die nog 

zijn ondergedompeld in het 

moeras van 'gebrek aan 

zelfvertrouWen’, van 

'gebrek aan eigenliefde’ en 

van de 'overtuiging dat ze 

volkomen onvolmaakt en 

absoluut en volkomen niets 

Waard zijn’. 

 

De bewusten zullen de 

ONBEWUSTen hiermee moeten 

gaan helpen, om te kunnen 

gaan geloven in hun eigen 

kracht en daardoor 
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uiteindelijk ook te kunnen 

gaan geloven in en te kunnen 

gaan verlangen naar hun 

eigen inwonende Godsvonk, 

volkomen staand in hun eigen 

krachtveld, dat staat als 

een rots waarop een tempel 

voor Jezus gebouwd kan 

worden. 
 

Ik heb vandaag contact gehad met een 

lieve, wijze vriendin die een prachtig 

boekje heeft geschreven voor kinderen, om 

ze op een bijzondere manier te leren hoe 

belangrijk het is dat je juist al als kind gaat 

geloven in je eigen briljantheid, dat je er 

mag zijn en dat je er onvoorwaardelijk toe 

doet. 
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Dit prachtige boekje heet de 

‘DROOMBOOM’ en is geschreven door Ellen 

te Brake. 

Tot mijn grote vreugde heb ik het boekje 

mogen illustreren. 

Ik benoem het boekje hier omdat het 

kosmisch gezien van levensbelang is dat 

kinderen al op vroege leeftijd te horen 

krijgen dat ze altijd belangrijk zijn, dat ze er 

altijd toe doen en altijd 'DE BESTE ZIJN’, 

zoals iedereen altijd de beste is. 

 

Dat is onze taak, dat is onze 

opdracht, voor hen die de kracht 

bezitten om DE KRACHT van 

ieder ander mens te helpen 

teruggeven aan die mens, 

waardoor ieder ander mens 

terugkomt in zijn of haar eigen 

krachtveld en vanuit die kracht 



95 
 

kan gaan groeien in bewustzijn 

en kan gaan opklimmen tot 

volmaaktheid en de opdracht die 

in de schepping ligt, kan gaan 

beginnen op te pakken en uit te 

voeren. 

 
Als het bewustzijn het niveau van de 

Geestelijke Weg heeft bereikt, dienen we 

elkaar te bevestigen, op te tillen en te 

dragen, omdat we dan het besef beginnen 

te krijgen, hoe belangrijk dit is  

Op de wereldse weg, in het dualistische 

speelveld, breekt het ene ego het andere 

ego af, maar daar hangen wel menselijke 

persoonlijkheden aan vast die op die weg 

niet uit hun misère en angsten komen en de 

weg naar eigenwaarde en zelfvertrouwen 

niet zullen vinden. 
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Jij die de wissel heeft genomen en de 

Geestelijk Weg heeft betreden of misschien 

zelfs al door de poort naar het land van de 

Leegte is gepasseerd, heeft de plicht om 'de 

eerste trap te zijn, waarlangs zoekenden 

de weg omhoog kunnen gaan betreden, 

totdat zij voldoende in hun eigen kracht 

staan om op eigen kracht verder te 

kunnen gaan’. 

 
Dat is wat de Vader van ons verlangt, zeker als 

wij bewust het besluit nemen om de weg naar 

volmaaktheid te gaan starten.  

Zoals het Urantiaboek zegt: 

 

(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van 

God, en de mens ontvangt de goddelijke 

liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Liefde is dynamisch. 

Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, 

vrij, opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 

opsluiten en gevangen houden in zijn hart. 
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De liefde van de Vader kan alleen werkelijk 

worden voor de sterfelijke mens als zij door 

de persoonlijkheid van die mens heengaat, 

wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt.  

 

Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader verschijnt 

in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de inwonende 

Richter. Zulk een Godkennende 

zoon openbaart deze liefde 

aan zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 
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wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
 

 

 
De liefde van God (en alle liefde komt van God) 

moet door ons stromen en vloeien naar al onze 

zusters en broeders. 

Draag, til op en bevestig ieder ander mens want 

ieder ander mens is uniek en briljant. 

Deze liefde zal niet alleen onze broeders en 

zusters voeden en verheffen maar ook de Godin, 

de Allerhoogste, zal van onze liefde groeien. 

 

Als wij deze liefde zo kunnen 

laten stromen, als wij 

ervoor kiezen om altijd en 

overal anderen te dragen, 

op te tillen en te bevestigen, 

transformeren wij de liefde 
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van God, doen wij de Wil van 

de vader en komen wij dus 

ook volledig in 

overeenstemming met de 

Vader. 

 

En Dat is de 

voorwaarde voor het 

proces van fusie. 
 

Bewust groeien in 

volmaaktheid, betekent 

groeien in kracht. 

Zet die kracht om in liefde en 

help met die kracht anderen 
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te dragen en weg te voeren 

uit hun angst en onzekerheid 

en leer ze keuzes te maken, 

te ervaren, te leren en 

uiteindelijk te groeien en 

daardoor hun eigen kracht 

te ontwikkelen. 

Het bewustzijnsniveau van 

het land van de leegte is een 

diep besef van eenheid. 

Het besef van Eenheid 

genereert de ervaring van 

liefde. 

Liefde is onzelfzuchtige 

dienstbaarheid en liefde is 
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delen zoals God zijn liefde 

deelt. 

Deel jouw kracht, deel jouw 

liefde, wees dienstbaar en 

help mensen om in hun eigen 

kracht te kunnen komen en 

de eigenliefde te ontdekken 

en te gebruiken om het 

‘vervloekte beeld’ over 

henzelf, van absoluut geen 

waarde hebben, voorgoed te 

overwinnen en af te leggen. 

Hoe jonger we dit leren, hoe 

eerder we kunnen starten op 

onze weg naar boven. 
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 Als ik niet in staat ben om 

ooit mijzelf lief te hebben, 

ben ik ook nooit in staat om 

‘de God in mijzelf' lief te 

hebben en zal ik de weg naar 

boven nooit kunnen gaan 

starten'. 

 

Wees de kracht waar 

anderen hun kracht op 

kunnen bouwen. 

Wees het startpunt voor de 

reis van anderen. 

Wees het kanaal waar de 

liefde van God doorheen kan 

stromen. 
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Dan ben jij definitief jouw 

reis op weg naar 

volmaaktheid gestart. 

 

Met god, door God, naar God, 

 

Is uiteindelijk en uitsluitend 

de enige begaanbare weg. 
 

Het volledig in je eigen krachtveld 

staan, weten wie je bent, jezelf 

vertrouwen, jezelf liefhebben, jezelf 

respecteren, God kennen, God 

liefhebben en omarmen en anderen 

helpen om in hun eigen krachtveld te 

komen, is: 
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Het enige waarachtige en 

werkende fundament voor 

groei naar volmaaktheid. 
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Als ik niet voor jou 

ben, ben ik tegen jou  
 

 
6 september 2021 

 

Ik had onlangs een ervaring met iemand die ik al jaren 

ken en wij beiden ontmoetten elkaar zo nu en dan om 

te praten over onze spirituele ervaringen. 

Deze persoon is een lezer van het Urantiaboek. 

Ik heb in een gesprek onlangs gemeld dat ik word 

geïnspireerd, dat ik informatie doorkrijg en al heel erg 

veel heb geschreven en geïllustreerd over het gegeven 

van: BEWUSTZIJN. Tevens meldde ik dat deze 

activiteit heeft geleid tot het schrijven van achttien 

boeken. 

Achteraf kwamen er reacties van afkeuring en flinke 

negativiteit. 

Uiteindelijk heeft die persoon het contact verbroken. 

 

Wat betekent dit? 

Er was kritiek over een aantal zaken die ik had gezegd 

en ik meldde dat het geen zin had om te discussiëren 
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over de inhoud als die persoon de boeken nog niet had 

gelezen. 

Daarnaast gaf ik aan dat een discussie over de inhoud, 

over de waarheid van de inhoud geen zin heeft, omdat 

het een verslag is van MIJN REIS. Mijn reis is anders 

dan de reis van welke persoon dan ook, omdat wij 

allemaal uniek zijn, unieke taken en opdrachten 

hebben, een eigen Richter hebben die op unieke wijze 

op ons inwerkt en iedere reis van ieder mens daarom 

uniek is. Wat op dit moment voor mij geldt, hoeft op 

dit moment niet voor een ander te gelden. 

Ik heb een eigen waarheid die voor mij werkt op dit 

moment. Morgen kan die waarheid worden aangepast. 

Dat geldt ook voor jou en dat geldt voor iedereen. 

Na deze confrontatie mertke ik dat dit soort situaties 

me niet meer raken. 

 

Ik heb een doel. 

Dat doel schaadt niemand. 

Dat doel en het werken naar dat doel, levert voor 

mijzelf stapje voor stapje, groei in bewustzijn op. 

Mijn groei schaadt niemand, sterker nog, als ik groei, 

groeit het universum en dat geldt ook voor jou en 

jouw groei. 

Ik bemoei me met niemand omdat iedereen zijn of 

haar eigen weg moet lopen, zelf keuzes moet maken, 
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zonder pressie van wie dan ook, zelf moet ervaren, 

moet leren en moet groeien. 

Ik bemoei me met niemand en iedereen die aan mijn 

deur klopt, wordt opengedaan. 

Iedereen die om hulp vraagt, wordt geholpen en krijgt 

antwoord, voor zover dat ligt binnen mijn vermogen. 

 

Laat andere mensen hun gang gaan en ervaren en laat 

mij mijn gang gaan, ervaren, leren en groeien. 

Als ik anderen kwets, laat het me dan weten. 

Als het waar is, kus ik je voeten en als het niet waar is, 

is het jouw probleem, jouw ervaring en jouw 

leermoment. 

 

Ik ga door, door op mijn eigen weg en niets en 

niemand houdt mij tegen. 

Ik begrijp nu de uitspraak van Jezus: 

‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’. 

Je zou ook kunnen zeggen: 

‘Wie God niet dient, dient de keizer’. 

Ik ben tegen niemand en als je tegen mij bent, krijg je 

een kus en vervolg ik mijn weg. 

‘Als ik dus niet voor jou ben, ben ik tegen jou’. 

 

Ik wil God dienen, de God die woont in mijn hart. Er is 

maar één weg: 

Met God, door God, naar God. 
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Ongeacht wat wie dan ook vindt van de weg die ik 

bewandel, waarin iedereen die mee wil groeien, met 

liefde in de wagon van de trein van mijn leven wordt 

uitgenodigd om een stuk mee te reizen, zolang hij of zij 

er baat bij heeft, ongeacht de reacties van wie dan ook, 

gaat mijn reis verder. 

 

Zo gaat de weg verder, zo gaat mijn reis verder. 

Het doel voor ogen en onkwetsbaar voor wat 

anderen vinden over mijn weg, voor de kritiek 

die anderen hebben op mijn weg, zolang ik 

anderen niet kwets en zweef op eigen vleugels 

op de goddelijke wind en vreugde beleef met de 

God in mijn hart. 

Zo gaat de weg verder, vandaag en morgen 

totdat ik eens, het paradijs bereik. 

 

Als je het doel kent en geen 

angst meer hebt voor 

obstakels, wordt het pad 

een uitdaging. 
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Met God in mijn hart wordt 

iedere uitdaging Een vreugde 

en hoe meer vreugde er is op 

het pad, hoe sneller je kunt 

reizen. 

 

De opdracht is om liefde te 

zijn, om liefde te stralen, om 

de liefde van de vader door 

ons te laten stromen naar 

alles wat is en naar alles 

wat leeft. 

Een voorwaarde daarbij is 

dat we zonder oponthoud 

onze weg blijven vervolgen. 
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Ondanks dat anderen 

obstakels wensen op te 

werpen, reizen we door met 

vreugde en liefde in ons 

hart, ieder obstakel 

omvormend tot een uitdaging 

en creërend tot een 

leermoment, dat kan leiden 

tot groei. 

 

Ik ken de weg en 

De weg kent mij. 

Ik en de weg zijn één en 

Ik beweeg mij met de weg, 

over de weg, op weg naar 

mijn doel. 
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Het doel is het maken van 

voortgang op weg naar 

volmaaktheid. 

Die weg kent twee richtingen. 

De eerste richting is de 

onvolmaaktheid 

aanvaarden en negeren en 

de tweede richting is de weg 

zoeken naar volmaaktheid, 

waarvan het 

basisingrediënt altijd liefde 

is. 

Liefde is geen 

dienstbaarheid aan het ego. 
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Liefde is niet toegeven aan 

het gemanipuleer van alle 

egos. 

Liefde is voortgaan op de 

weg, ondanks alle externe 

omstandigheden.  

Liefde is dienstbaar zijn aan 

Mijn God van binnen. 
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Relatie tussen angst, 

onvolmaaktheid en 

volmaaktheid  
 

 
8 september 2021 

 

Angst is de grote ‘verstopper’, angst verstopt ieder 

kanaal zodat de energie-flow wordt verstopt of wordt 

geblokkeerd. Angst verstopt iedere leiding en 

blokkeert iedere flow van energie. Het stoppen van de 

energiestroom vergroot weer de ervaring van angst. 

Angst leidt dus door zijn blokkerende en 

verstoppende werking tot een ‘groei van die angst’. 

 

Angst komt voort uit het fenomeen van 

'onvolmaaktheid’ en de constatering daarvan in ons 

leven. De onvolmaaktheid die per definitie overal om 

ons heen is en de ingebakken drive om 

onvolmaaktheid om te zetten naar volmaaktheid, 

bezorgt ons angst. De constatering van 

onvolmaaktheid is voor ons onacceptabel en creëert 
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angst. Eigenlijk is dat een handeling die een groot deel 

van ons bestaan inneemt. 

De angst lost de onvolmaaktheid echter niet op. De 

angst vergroot zelfs het besef en de ervaring van 

onvolmaaktheid. 

Angst is op zichzelf al een blokkade, angst blokkeert 

de doorstroming van energie en dus verstikken we in 

die angst. 

Aangezien de onvolmaaktheid op deze wijze niet 

oplost en er dus niets verandert, blijft onze focus dus 

gericht op die onvolmaaktheid en dus op de daaruit 

voortkomende angst. 

Focus is afstemming, is overeenstemming, is 

uitnodiging. 

Wij nodigen met onze angst en met  onze focus op 

angst, de energie van angst uit om ons systeem binnen 

te treden, zodat de aangetrokken energie van angst de 

angst laat groeien. 

Het gevolg is ‘meer angst', waardoor het gevoel van 

onvolmaaktheid ook weer toeneemt, hetgeen onze 

angst ook weer laat groeien en zo creëren we een 

spiraal die leidt tot een groeiend gevoel van 

onvolmaaktheid en een groeiend gevoel van angst. 

De angst voedt de onvolmaaktheid en de 

onvolmaaktheid voedt de angst. 
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Zo blijven we gevangen in de ervaring van 

onvolmaaktheid en het corresponderende gevoel van 

angst. 

Angst maakt ons ziek doordat alle leidingen blokkeren 

en systemen daardoor uitvallen en angst kan leiden 

tot complete instorting van een mens of een burn-out. 

We kennen zelfs de uitdrukking ‘doodsangst’, angst 

die kan leiden tot de dood. 

 

Als onvolmaaktheid en angst met elkaar te maken 

hebben, als daarnaast ‘onvolmaaktheid gekoppeld is 

aan volmaaktheid' dan is er ook een relatie tussen 

volmaaktheid en angst. 

 

Zoals de focus op onvolmaaktheid leidt 

tot angst,  
ZO KAN DUS DE FOCUS OP 

VOLMAAKTHEID LEIDEN TOT 

HET ELIMINEREN VAN ANGST. 

 
Het is opmerkelijk dat bij nagenoeg iedereen de 

focus altijd ligt op onvolmaaktheid. Op dit 

moment zie je dat er massaal wordt 

geprotesteerd tegen van alles en nog wat. 
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We constateren op veel punten onvolmaaktheid, 

onvolmaaktheid voor veel dingen in ons 

maatschappelijk leven, de onvolmaakte wijze 

hoe de regering hiermee omgaat en dus de 

protesten die worden georganiseerd om op deze 

onvolmaaktheden en de onvolmaakte aanpak 

van de overheid te wijzen, deze te accentueren 

en door hierop te acteren met protesteren. 

Op televisie is zichtbaar dat dagelijks ergens in 

de wereld hele mensenmassa’s geëmotioneerd, 

gefrustreerd en boos met opgeheven vuist 

massaal de straat op gaan, onvolmaaktheden 

benoemen, schuldigen aanwijzen en oplossingen 

roepen. 

Als we ons richten op onvolmaaktheid, ontstaat 

er een energie van angst (voortkomend uit de 

ervaring van onvolmaaktheid) en ontstaat er 

een verstopping in de flow van energie. Het gaat 

hier om de energie met betrekking tot veel 

maatschappelijke onderwerpen, zoals de 

constatering hiervan en de wijze van aanpak 

door de regering. 

Denk hierbij aan de corona-problematiek, de 

woningnood en het milieu. 
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Groepen uit de samenleving constateren een 

onvolmaaktheid en benoemen deze 

onvolmaaktheid, gaan vervolgens daartegen 

protesteren en kunnen als protesterende groep 

groeien. 

Hoe groter de groep wordt en hoe harder de 

opstelling en de tegenstelling wordt, hoe harder 

de angst groeit, door de constatering van 

onvolmaaktheid en de bevestiging bij elkaar van 

de juistheid van deze constatering. 

Al die angst zal alle kanalen waar energie 

doorheen stroomt blokkeren en verstoppen, 

waardoor dit leidt tot een vergroting van de 

ervaring van onvolmaaktheid, die weer leidt tot 

een vergroting van de ervaring van angst, 

leidend tot ziektes. 

 

Dit is dus niet de weg om achter de 

onvolmaaktheid aan te rennen en deze te 

benoemen als iets dat niet mag, dat niet 

toelaatbaar is, dat benoemd moet worden, 

waartegen gevochten of geprotesteerd moet 

worden en waar betogingen voor georganiseerd 

moeten worden. 
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De onvolmaaktheid leidt tot angst en de focus op 

de onvolmaaktheid leidt tot een vergroting van 

de angst, leidt tot verstoppingen en blokkades 

van energie en dus tot het ziek worden door 

energie-verstoppingen. 

Dit betekent uiteindelijk een verzieking van 

maatschappelijke situaties (collectief) en een 

verzieking van individuele situaties. 

 

Focus op onvolmaaktheid 

creëert angst, creëert 

verstopping van 

energiekanalen en creëert 

ziekte. 

 

Wat betekent nu de focus op  

Volmaaktheid 

In plaats van de focus op 

onvolmaaktheid? 
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Wat gebeurt er als we de focus niet 

leggen op onvolmaaktheid maar op 

‘VOLMAAKTHEID’? 

Wat gebeurt er als wij ons niet gaan 

richten op datgene dat wij als 

onvolmaakt en bedreigend in ons 

leven vaststellen en ervaren, maar 

als wij de focus richten op de 

imaginaire situatie die wij als 

tegenhanger van die 

onvolmaaktheid zien?  

Wat betekent het als wij juist de 

focus richten op volmaaktheid? 
 

Onvolmaaktheid is bedreigend en wat 

bedreigend is, genereert angst. Door die angst 

wordt de situatie van onvolmaaktheid 

bedreigender en creëert nog meer angst. En zo 

versterken onvolmaaktheid en angst elkaar en 

raken de energiekanalen verstopt en 
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geblokkeerd, stagneert de energie-flow in onze 

levens, verstikken wij en worden wij ziek. 

 

Wat is de uitwerking van ‘de omgekeerde weg'? 

Als we onvolmaaktheid constateren, hoeven we 

daar niet anders van te worden omdat 

onvolmaaktheid juist een geïntegreerd 

onderdeel is van de schepping. 

We kunnen ons afvragen hoe de situatie voor 

ons anders zou moeten zijn om de situatie te 

kunnen etiketteren tot juist een situatie van 

volmaaktheid. Als we dat hebben vastgesteld, 

gaan we ons op die situatie focussen. Daarmee 

verdwijnt het beeld, de focus en de afstemming 

op het angstige beeld en de angst die dat beeld 

creëert, inclusief de wederkerige versterking 

van projectie en groei van angst en als gevolg 

daarvan, de toestemming om die angst mijn 

systeem binnen te kunnen laten komen. Er 

ontstaat door het ontbreken van angst geen 

verstikking meer, geen blokkades van 

energiekanalen, geen stagnatie van de flow van 

energie en dus ontstaan er geen ziektes meer. 
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Deze aanpak is realistisch en zinvol want 

projectie op onvolmaaktheid is vechten tegen de 

bierkaai en water naar de zee dragen. 

Onvolmaaktheid was gisteren, zal vandaag zijn 

en is morgen. 

 

‘ONVOLMAAKTHEID IS EN ZAL NOG 

ONMEETBAAR LANG ZIJN’. 

 

Heeft het dus zin om keer op 

keer de straat op te gaan, 

om ons te gaan verzamelen, 

om vast te stellen wat er 

allemaal niet deugt en wat 

dus in onze ogen allemaal 

onvolmaakt is en om daar 

dan tegen te gaan 

protesteren? 
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Heeft het zin om door focus 

de angst lost te maken en te 

versterken? Die versterkte 

angst zal de focus op 

onvolmaaktheid weer 

versterken, waardoor de 

angst wederom zal groeien. 

 

Al die protesten lossen dus 

niets op maar versterken 

juist de situatie die wij als 

onvolmaakt, onacceptabel 

en beangstigend hebben 

benoemd en daarom ook 

vinden. 
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Onvolmaaktheid is een 

illusie. 

Angst is een illusie en de 

versterkende kracht op 

elkaar is ook een illusie. 
 

Dit te weten, maakt het voor ons mogelijk 

om het proces om te keren en om ons niet 

meer te gaan focussen en te gaan richten op 

al de benoemde onvolmaaktheden die wij 

constateren maar, om ons te gaan richten 

op de door ons vastgestelde, gekozen en 

benoemde volmaaktheid. 

 
Volmaaktheid genereert geen angst. 

Volmaaktheid genereert vreugde. 

Vreugde blokkeert niet maar 

versterkt de energie-flow. 
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Versterkte stromen energie spoelen 

kanalen schoon. 

Daardoor verstikt er dus niets en 

wordt niemand ziek. 

Focus en projectie hebben een 

scheppende werking van hetgeen 

waar de projectie op gericht is. 

 

De onbekendheid met 

betrekking tot de 

onvolmaaktheid en 

daardoor de massaal, 

collectief maar ook 

individueel, verkeerde 

aanpak, vergroot de chaos 

en creëert grootschalig 

angst, leidend tot ziekte. 
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Wij doen niets anders 

dan 

onvolmaaktheden 

constateren en 

benoemen, ons 

daaraan irriteren, 

er bang van worden, 

schuldigen zoeken, al 

of niet met opgeheven 

vuist de straat op 

gaan en we 

versterken daarmee 
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de situatie die we niet 

willen, waar we bang 

voor zijn en waar we 

op straat leuzen 

over schreeuwen en 

schuldigen voor 

aanwijzen, 

Terwijl wijzelf dus 

degenen zijn die de 

onvolmaaktheid mede 

hebben veroorzaakt 

en in ieder geval Deze 
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benoemde 

onvolmaaktheid zelf 

versterken en 

instandhouden. 
 

 

Al deze illusies creëren dus constant 

situaties, 'waarin blijkt dat niets is wat het 

lijkt te zijn’, waarin wij denken dat we hard 

ons best doen om de onvolmaaktheid 

kenbaar te maken, schuldigen aan te wijzen 

en oplossingen te creëren, waarmee de rust 

zou moeten terugkeren en de angst zou 

moeten verdwijnen. 

 

Slechts het tegendeel is waar. 
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De ‘onvolmaaktheid die per definitie 

is’, is voor ons niet alleen een groot 

probleem in ons leven maar omdat 

wij niet begrijpen dat 

onvolmaaktheid een deel van de 

schepping en dus de een deel van 

onze realiteit is, leidt deze 

constatering altijd tot angst en de 

behoefte om de onvolmaaktheid te 

elimineren. Dit gebeurt door de 

oorzaak altijd bij anderen neer te 

leggen en door met een hoop kabaal 

en focus kenbaar te maken, dat 

anderen zich moeten gedragen zoals 

wij willen, waardoor wij denken dat 

de onvolmaaktheid verdwijnt en 

onze situatie weer relatief veilig, dus 

vrij van angst zal zijn. 
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Draai de focus dus om en 

schep continu een 

onafgebroken situatie van 

‘Schoonheid, Waarheid en 

Goedheid, vanuit 

dienstbaarheid en vanuit 

het besef van Eenheid en 

ban iedere focus van 

onvolmaaktheid uit je 

systeem'. 

 
Wat hadden weer ook alweer 

geconstateerd van het enige dat 

tot volmaaktheid leidt? 
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(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van 

God, en de mens ontvangt de goddelijke 

liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt. Liefde is dynamisch. 

Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend, 

vrij, opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 

opsluiten en gevangen houden in zijn hart. 

De liefde van de Vader kan alleen werkelijk 

worden voor de sterfelijke mens als zij door 

de persoonlijkheid van die mens heengaat, 

wanneer hij op zijn beurt deze liefde aan zijn 

medemensen schenkt.  

 

Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader 

verschijnt in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 
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dienstbetoon van de 

inwonende Richter. Zulk een 

Godkennende zoon 

openbaart deze liefde aan 

zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 

wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
 

 

Zolang we ons richten op 

onvolmaaktheid in al het leven om 

ons heen, zolang als we daarvoor 

de straat opgegaan, schuldigen 

aanwijzen en eisen dat er 

veranderingen komen zoals wij 

dat wensen en eisen, zal er géén 
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contact zijn met de liefde van God 

in ons eigen hart. 

Als wij die liefde niet kunnen 

absorberen van de God in ons hart 

zal deze liefde ook niet door ons 

heen kunnen stromen en zullen 

wij nooit de stap naar 

volmaaktheid kunnen vinden en 

maken, omdat wij uitsluitend 

gericht zijn op het zoeken, 

vaststellen en benoemen van 

onvolmaaktheid, waar altijd 

anderen de schuld van krijgen en 

waarvan de oplossing altijd bij 

anderen ligt. 

Die weg creëert ook nog eens een 

geblokkeerd en dichtgeslibd 

systeem waar niets doorheen kan 
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en zal stromen, wat bij ons de 

angst vergroot, wat ons verstikt en 

wat ons ziek maakt. 

 

Dat is de eerste bewuste 

stap op weg naar het 

scheppen van volmaaktheid. 

De onvolmaaktheid lost niet 

vanzelf op. 

Het is onze taak en opdracht 

om op te klimmen van 

‘onvolmaakt zijn’, naar 

‘volmaakt zijn’. De 

onvolmaaktheid lost voor 

jou en voor mij op door de 
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focus te leggen op volmaakt 

zijn, op volmaaktheid, door 

ons af te stemmen op de 

liefde van de God in ons 

hart, door deze liefde door 

ons heen te laten stromen 

en als wij dan en daardoor 

volmaakt of volmaakter 

worden en de focus op 

onvolmaaktheid hebben 

afgelegd, trekken wij 

daarmee de schepping 

omhoog en verhogen wij 

daarmee de kosmische 

status van volmaaktheid. 



135 
 

DE ENIGE STAP NAAR 

VOLMAAKTHEID IS DUS 

UITSLUITEND DE FOCUS 

OP VOLMAAKTHEID. 

ONVOLMAAKTHEID IS DE 

ILLUSIE ONTSTAAN DOOR 

DE VERKEERDE FOCUS. 

IEDERE ACTIE TER 

BENOEMING VAN WELKE 

ONVOLMAAKTHEID DAN 

OOK EN DE BENOEMING 

VAN DE SCHULDIGEN 

HIERVAN, BLOKKEERT DE 

FLOW VAN ENERGIE EN 

DUS VAN LIEFDE, 
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VERSTIKT, CREËERT ANGST 

EN VEROORZAAKT ZIEKTE. 
 

Mede naar aanleiding van wat ik 

heb besproken in het vorige 

hoofdstuk, realiseer ik me dat 

werken aan volmaaktheid niet 

direct te maken heeft met de 

interactie met andere mensen. 

Regelmatig zie ik dat er vaak 

eigenbelang wordt ingezet, wat 

alleen maar de onvolmaaktheid in 

stand houdt.  

Focus op de energiestromen van 

liefde, opbouw, vreugde, rust en 

eenheid, ofwel schoonheid, 

waarheid en goedheid is 
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voldoende om een wissel voor de 

wereld om te zetten. 

 

Mijn boeken plaatsen op het 

internet is genoeg en iedereen die 

de Wil heeft om verder te komen 

en zich ervoor wil inspannen, zal 

geleid worden door zijn of haar 

Richter en engelen. 
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Zoek de blokkades, 

heroriënteer je en 

herfocus jezelf 
 

 
9 september 2021 

 

We hebben gezien dat angst en onvolmaaktheid bij 

elkaar horen. 

We hebben ook gezien dat angst blokkades oproept en 

dat angst, blokkades en onvolmaaktheid onlosmakelijk 

met elkaar zijn verbonden. 

Zoek jouw eigen blokkades en vind jouw focus op 

onvolmaaktheid. 

Zoek jouw angsten en zorgen en je vindt jouw 

blokkades en dus zul je de onvolmaaktheid vinden in 

jouw systeem. 

Dit betekent opnieuw het starten van een zoektocht 

tot in het diepste van de catacomben van jouw ziel en 

het vermogen om eerlijk te zijn tegenover jezelf. 
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Realiseer je dat het streven naar het 

op weg gaan naar volmaaktheid 

gelijk is aan het vinden en elimineren 

van je eigen angsten en blokkades en 

om deze systematisch stuk voor stuk 

af te breken en om daar een andere 

focus tegenover te zetten, die vrij is 

van angst en weerstand en die wordt 

gekenmerkt door vreugde, liefde, 

vrede, schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Er is geen volmaaktheid met angst en 

er zijn geen blokkades zonder angst, 

dus zoek je angsten en richt alles wat 

met die angsten te maken heeft op 

‘volmaaktheid’. 

 

Zoek je angsten, zoek je blokkades, 

heroriënteer en herfocus. 
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Iedereen bewandelt het pad van de 

onvolmaaktheid. Iedereen wordt in zijn of 

haar leven geconfronteerd met 

onvolmaaktheid want onvolmaaktheid IS. 

Iedereen wordt overvallen door 

onvolmaaktheid. 

Aanvaard het, omarm het, absorbeer het en 

transformeer het tot volmaaktheid. 

Het verschil zit hem in de focus. 

Het verschil zit in het gegeven of je de 

onvolmaaktheid ziet als een door jou te 

transformeren illusie of dat je de 

onvolmaaktheid ziet als een 

onveranderbare illusie, die jou lastig valt, 

die altijd door anderen wordt veroorzaakt 

en die ook door anderen, op jouw manier, 

moet worden opgelost. 

In de eerste situatie, dat jij in staat bent om 

de illusie van de onvolmaaktheid te 

transformeren tot volmaaktheid, geeft dit 

jou de ervaring van rust, vreugde, liefde en 
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het kunnen gebruiken van jouw eigen 

innerlijke kracht. 

De tweede situatie van het zien van de 

onvolmaaktheid als een onveranderbare 

illusie, die jou lastig valt, die altijd door 

anderen wordt veroorzaakt en die ook door 

anderen, op jouw manier, moet worden 

opgelost, geeft je de ervaring van volledige 

afhankelijkheid van anderen en dus van 

een gemis aan eigen innerlijke kracht. 

 

ONVOLMAAKTHEID is dus de 

ervaring van angst, bezorgdheid, 

afhankelijkheid en een gemis aan 

eigen innerlijke kracht. 

VOLMAAKTHEID is de ervaring van 

vreugde, vrede, liefde, eenheid,  

schoonheid, waarheid en goedheid 

en het hebben van een grote 

innerlijke kracht. 
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Het verschil in beide ervaringen is 

een mindset, een focus die alleen van 

onvolmaaktheid naar volmaaktheid 

getransformeerd kan worden als je 

begrijpt hoe het werkt, als de 

innerlijke kracht in je brandt en als je 

de liefde van God voelt en kunt 

doorgeven. 

 

Dat vermogen heet het hebben van   

 

BEWUSTZIJN. 

 
Als je het bewustzijn hebt, begrijp 

je dat de onvolmaaktheid die IS, 

niet meer is dan een ILLUSIE. 

 



143 
 

Als je het bewustzijn hebt, begrijp 

je dat volmaaktheid de enige 

realiteit, de enige werkelijkheid is, 

omdat God volmaaktheid is en 

omdat God de enige ware essentie 

is van werkelijkheid. 

 

De angst en de blokkades die 

gekoppeld zijn aan de 

onvolmaaktheid zijn derhalve net 

als de onvolmaaktheid ook een 

illusie. 

 

We gaan dus massaal de straat op 

en protesteren tegen een 

onvolmaaktheid (illusie), gevoed 

door angst (illusie) en gedreven 

door het overtuigd zijn van het 
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onvolmaakt zijn van alle anderen 

(illusie). 

 

Kijk maar eens goed om je heen. Er 

is nog nooit een massaal protest 

geweest dat structurele 

transformaties heeft veroorzaakt. 

Het is met een illusie als wapen, 

vechten tegen de illusie van de 

vastgestelde en benoemde 

onvolmaaktheid, in de illusie dat al 

deze protesten effect zullen 

hebben en MIJN gewenste 

transformaties zullen veroorzaken. 

De illusie is verbonden aan het 

bewustzijn van dualiteit. 
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Voor de dualiteit is de illusie de 

waarheid en lijkt het de 

werkelijkheid. 

Omdat de illusie ook nog eens 

door ieder individu anders wordt 

ingevuld, heeft ook ieder individu 

een eigen illusoire waarheid. 

 

Wat geldt voor het collectief, geldt 

dus ook voor het individu. 

 

Zoek binnen in jezelf. 

heroriënteer jezelf en 

verander je focus. 

 

Volmaaktheid heeft dus 

alles te maken met het 
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vermogen om de liefde van de 

God in je hart te voelen en te 

kunnen doorgeven. 

Volmaaktheid heeft alles te 

maken met begrijpen wat 

illusie is en wat realiteit is. 

Angst, zorgen, onvrede, het 

vaststellen hoe fout 

anderen het doen en roepen 

dat anderen moeten 

veranderen, is de illusie. 

Alles wat niet de illusie is, is 

de werkelijkheid. 
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De illusie van de 

‘ILLUSIE’ 
 

 
9 september 2021 

 

God heeft de schepping gemaakt als een onvolmaakte 

omgeving met onvolmaakte wezens. Deze 

onvolmaakte wezens zijn de ‘opklimmingswezens’ en 

dat zijn wij. 

Onze opdracht binnen de schepping is ‘om op te 

klimmen vanuit de onvolmaaktheid naar de 

volmaaktheid en om zo volmaakt te worden als God 

volmaakt is’. 

De onvolmaaktheid IS.  

 

TEVENS IS DE ONVOLMAAKTHEID EEN 

ILLUSIE, WANT IN ALLES IS DE ENERGIE 

VAN GOD VERWEVEN EN GOD IS 

VOLMAAKT DUS MOET ALLES WAT 

DOORDRONGEN IS VAN DE ENERGIE VAN 

GOD, OOK VOLMAAKT ZIJN. 
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Is het dan een grapje dat de schepping 

gecreëerd is in onvolmaaktheid? 

Het is geen grapje maar het is een illusie. 

Opklimmen naar volmaaktheid is dus eigenlijk 

kennis krijgen van de illusie, deze illusie te leren 

doorzien en vervolgens ook deze illusie af te 

kunnen leggen. Als de illusie is verdwenen, blijft 

de werkelijkheid en dus de volmaaktheid over. 

 

De onvolmaaktheid is 

een illusie maar 

eigenlijk bestaat de 

onvolmaaktheid niet 

omdat ‘God IS', OMDAT 

GOD VOLMAAKT IS EN 

OMDAT IN DE 
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ONVOLMAAKTHEID DE 

ENERGIE ZIT VAN GOD 

EN DE ONVOLMAAKTHEID 

daarom DUS EIGENLIJK 

OOK eEN REALITEIT IS. 

DE ILLUSIE IS DUS 

EIGENLIJK EEN 

REALITEIT. 

DAN IS HET VERHAAL 

OVER DE ILLUSIE VAN DE 

ONVOLMAAKTHEID 
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EIGENLIJK ook WEER 

EEN ILLUSIE! 

 

Uiteindelijk blijft 

alleen de realiteit 

over. 
 

Het gaat er dus inderdaad om wat 

onze grote nationale filosoof Johan 

Cruijff ooit eens zei: 

‘je ziet het pas als je het ziet en je 

snapt het pas als je het snapt'. 

 

Als je het niet ziet en niet snapt, 

blijf je gevangen in de illusie en 
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blijf je gevangen in de 

onvolmaaktheid. Het zien en 

snappen heeft weer alles te maken 

met het niveau van BEWUSTZIJN 

en bewustzijn heeft uiteindelijk 

alles te maken met het zien van de 

weg als een weg: 

 

Met God, door God, naar 

God. 
 

Ga begrijpen dat ook de illusie 

over de onvolmaaktheid slechts 

een illusie is. Dat is alleen mogelijk 

als je God gaat voelen en 

begrijpen. God is het anker naar 

de realiteit, naar de werkelijkheid, 
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omdat God de bron en de essentie 

van werkelijkheid is.  

God is dus ook de brug die ons 

leidt uit de illusie en ons brengt 

naar de werkelijkheid. 

Zonder God geen groei, zonder 

groei geen 'op weg zijn naar God 

en geen op weg zijn uit de illusie’. 

 

Als ik zie hoe iedereen nog 

leeft en gevangen zit in de 

illusie, betekent dit ook, dat 

er nog ongelooflijk veel 

mensen zijn die het ‘niet 

zien en niet snappen' en die 

dus ook allemaal nog 'de 
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liefde en de realiteit van de 

God in hun hart en in hun 

systeem moeten ontdekken’. 

 

Het collectief bewustzijn 

heeft inderdaad het niveau 

van het tweede pad en de 

mensheid heeft nog een 

lange weg te gaan. 
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Ben je sterk genoeg 

om de vreugde te 

kunnen dragen?  
 

 
10 september 2021 

 

Het op weg zijn naar volmaaktheid betekent dat je 

keuzes moet kunnen maken. In de eerste plaats de 

keus om bewust te kiezen om op weg te gaan naar 

volmaaktheid en om daar bewust dagelijks, continu 

en structureel aan te willen werken. 

Het fundament daarvoor moet sterk zijn en kan alleen 

maar sterk zijn als het verankerd is in rotsachtige 

bodem van het geloof in God en in Jezus. 

Zolang er nog het drijfzand van de twijfel en dus van 

de angst is, zakt ieder gebouw dat je probeert op te 

trekken weg. 

 

Geluk heeft alleen waarde als het geluk is dat ligt 

verankerd in jouw systeem ondanks de externe 
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omstandigheden en niet dankzij de externe 

omstandigheden. 

Volmaaktheid en de ervaring van het op weg zijn naar 

volmaaktheid heeft alleen maar waarde als je deze 

ervaring hebt en kunt vasthouden ondanks de externe 

omstandigheden en niet dankzij de externe 

omstandigheden. 

 

Hoe groot is jouw kracht en dus hoe groot is jouw 

geloof en dus hoe hard brandt het vuur van verlangen 

naar God in jouw hart? 

 

Hoe sterk ben je om de vreugde te 

kunnen dragen die voortkomt uit de 

vreugde van het besef dat je de 

illusie hebt doorzien en dat je de 

illusie aan het verlaten bent en 

daardoor de onvolmaaktheid ziet, 

snapt en kunt afleggen? 

 
Ik had gisteren een gesprek met iemand die 

aangaf moeite te hebben om dingen af te 

maken. 
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Ik heb met hem gesproken over de cyclus: 

willen, kunnen, durven, doen. Ook de weg 

van het op weg gaan en op weg zijn naar 

volmaaktheid is een weg van de continue 

confrontatie van willen, kunnen, durven, 

doen. Alleen is er nu een ondersteuning in 

het feit dat je ziet en snapt dat alles wordt 

gedragen door God en dus voor ons in het 

kennen, accepteren en vertrouwen van God 

en vooral in de liefde van God. 

Dan kun je bouwen op God en bouw je op 

rotsachtige ondergrond en heb je een 

oersterk fundament. 

 

Hoe sterk ben je om de keus te kunnen 

maken en om de vreugde die voortkomt uit 

de verlossing uit de illusie, te kunnen 

dragen? 

 

Hoe krachtig WIL je? 

Je kunt het pas willen als je het ziet en als je 

het snapt. Je kunt het pas zien en snappen 
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als je doorkrijgt dat de oude weg, de weg 

van de onvolmaaktheid, tijdelijk is en niet 

meer werkt. 

Als de waas of de mist optrekt en het licht 

van de volmaaktheid, van de werkelijkheid, 

je ogen bereikt, zie je wat je daarvoor niet 

in staat was om te zien en snap je wat je 

daarvoor niet in staat was om te snappen. 

Het bewijs dat jezelf hebt veroverd wordt 

letterlijk zichtbaar en dus hoef je niet 

meer overtuigd te worden en: ZAL DE WIL, 

JOUW WIL, ER ZIJN. 

Het is dus nodig dat je zo groot wordt, dat 

je zo hoog kunt reiken en daardoor in staat 

zal zijn om het licht te kunnen waarnemen. 

Het 'LICHT VAN DE WERKELIJKHEID’, dat 

het duister, de illusie zal laten verdwijnen. 
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De WIL maakt het voor ons mogelijk dat 

wanneer wij de grootte daarvoor bereiken, 

wij in staat zijn om het licht te zien, dat de 

duisternis van de illusie doet oplossen en 

laat verdwijnen. 

Vervolgens moeten we ons afvragen of we 

het KUNNEN. Kunnen we ons bewegen in 
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de door het LICHT verlichte ruimte en 

kunnen we aanvaarden dat we hiermee het 

tijdperk van de duisternis, het tijdperk van 

de illusie afleggen en dat we op weg 

kunnen gaan naar het licht, op weg naar 

volmaaktheid? 

 

Durven we elkaar vast te houden en ons om 

te draaien en het volle licht van God, van de 

werkelijkheid, van de volmaaktheid, over 

ons te laten schijnen en die ons te 

absorberen? 
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Kunnen we die kracht voelen en 

aanwenden? 

Hier staan we vol in het LICHT van de 

werkelijkheid, het begin van de 

volmaaktheid. Het licht dat ons vanaf nu 

altijd zal verlichten en bijlichten. 

Er is geen duisternis meer. 
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De illusie begint hiermee op te lossen. 

We zien ineens waar we staan, op een 

rotsachtige bodem en we voelen de 

warmte, de liefde en de vreugde van dit 

licht. Het goddelijk licht  

De schellen zijn gevallen van onze ogen. 

 

Nu komt de volgende stap.  

DURVEN we op weg te gaan en in het licht 

te gaan? 

Hoe overbruggen we de ruimte tussen ons 

en het licht? 

Hoe komen we over de afgrond die ligt 

tussen ons beiden, tussen ons en het licht? 

Uiteindelijk is de stap van DOEN alleen 

mogelijk als we in staat zijn om 

onvoorwaardelijk te VERTROUWEN op 

God en op zijn leiding. Als we dat 

vertrouwen hebben en er op varen, wordt 

er ineens iets duidelijk, dat verschijnt als 

een uitnodiging. 



162 
 

God is er, God is er altijd en weet voor ieder 

probleem een oplossing. 

Wij hoeven alleen maar het wantrouwen en 

de angst te begraven en alles gaat als 

vanzelf. 

Op het moment dat we vol vertrouwen in 

God de stap in de afgrond, op weg naar het 

licht willen maken, verschijnt daar de trap 

en de poort. De trap zal ons dragen en de 

poort zal ons ontvangen en de vreugde zal 

compleet zijn. 
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We hebben onszelf overwonnen. 

We hebben gewild. 

We konden. 

We hadden het lef. 

We hebben gedaan. 
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Ons vertrouwen in God genereert 

krachten en situaties die ieder 

vermogen te boven gaan. God is het 

Licht, de Trap en de Poort. 

 

De enige weg is de weg met God (het 

Licht), door God (de Trap), naar God 

(de Poort). 

 

Het begint ermee om jezelf af te vragen: 

 

Ben ik sterk genoeg om de 

vreugde te kunnen dragen? 

 

Wil ik, kan ik, durf ik en doe 

ik? 

Maak ik de stap in de 

tomeloze diepte van het 
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ravijn tussen mij en het 

licht? 

Hoe groot is mijn vertrouwen 

in God? 

Hoe groot is mijn verlangen 

naar God? 
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‘Bewust – Zijn’ 

betekent, weten op 

welke zender je 

afstemt 
 

 
10 september 2021 

 

De schepping is geschapen met wezens die allemaal 

een verschillend niveau van bewustzijn hebben en er 

op hun eigen manier al of niet aan werken om hun 

bewustzijn te laten veranderen. 

Er is dus heel veel variatie in bewustzijn. 

Het collectief bewustzijn is afgestemd op het tweede 

pad. 

Er klinken dus heel veel verschillende tonen van 

vibraties van frequenties in de ether en de vibratie en 

de frequentie van de toon van het tweede pad, van het 

pad van het collectieve bewustzijn, is ernstig 

overheersend. 
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Al deze tonen klinken door elkaar en strijden met 

elkaar om de overhand. 

Al deze tonen beïnvloeden ons. 

 

Wij worden door al deze tonen beïnvloed en dat 

bepaalt mede keer op keer, vele malen per dag, onze 

verschillende afstemmingen, emoties, gevoelens, 

verdriet, boosheid en blijheid. Het is maar net op 

welke frequentie, op welke zender wij zijn afgestemd, 

bij wie we in de buurt zijn en wie de strijd om de 

overhand wint. 

Ieder pad op de weg van bewustzijn, iedere cirkel op 

diezelfde weg, heeft zijn eigen vibratie, frequentie en 

bepalende toon. 

 

Al die tonen, al die verschillende frequenties zijn ook 

nog eens per soort gebundeld bij elkaar, omdat 

mensen met hetzelfde bewustzijnsniveau elkaar 

aantrekken. 

Deze gebundelde en specifieke tonen creëren een 

‘zender’. 

 

Tijdens de coronapandemie ontstond er een beweging 

die protesteerde tegen de genomen maatregelen en 

noemde zichzelf ‘viruswaanzin’ en later 

‘viruswaarheid’. 
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Los van enig commentaar over de inhoud was en is het 

zo dat als je als protestgroep maar hard genoeg 

schreeuwt, er altijd mensen zijn met een zelfde 

bewustzijnsniveau die zich dan bij jou aansluiten en 

hard mee gaan schreeuwen. 

Het gevolg is dat de frequentie duidelijker wordt en de 

toon en het geluid wordt harder. 

De invloed van zo een groep op anderen wordt 

daardoor en daarmee, ook groter. 

Zo een gebundelde uitzending, gebundeld met 

ongeveer dezelfde frequentie tonen en van een, door 

de groeiende massa, steeds harder wordend geluid, 

kun je een zender noemen. 

 

Alles, iedere beweging, ieder mens heeft dus zijn 

of haar eigen toon. 

Op de wereldse weg zal de toon compleet 

anders zijn dan op de Geestelijke Weg. 

Aangezien je nooit hoger kunt reiken dan dat je 

groot bent, zul je op de wereldse weg niet in 

staat zijn om de frequenties en de tonen van de 

Geestelijke Weg te kunnen horen maar 

andersom is wel mogelijk. 

Als je de Geestelijke Weg bewandelt, zul je de 

tonen van de wereldse weg kunnen horen en zul 
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je er ook voor moeten waken dat ze je toch niet 

gaan beïnvloeden. 

Alle niveaus die zich onder je bevinden zijn jouw 

bezit en jouw eigendom. Alle niveaus die boven 

je zitten zijn niet zichtbaar, niet hoorbaar en niet 

toegankelijk. 

Die toegang zul je nog moeten veroveren, 

waarna het je bezit zal worden. 

 

Ook de weg, op weg naar 

volmaaktheid heeft zijn 

eigen vibraties, frequenties 

en tonen. 

Vind uit Wieke dat zijn want 

ze zijn de richtingwijzers op 

de weg. Het is een weg van 

veel onderzoek om de 

volmaaktheid en de 

waarheid helemaal te 
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kunnen gaan leren om te 

onderscheiden van de 

onvolmaaktheid en de 

illusie. 
 

De oude tonen, de tonen van de illusie 

blijven hoorbaar en mijd ze zoveel als 

mogelijk omdat ze hun invloed blijven 

houden. Ook Lucifer is uiteindelijk verleid 

geworden door de tonen van de 

onvolmaaktheid en de illusie en vele 

andere engelen hebben zich er ook door 

laten verleiden. 

Het ego blijft altijd alert om zijn kans te 

pakken. 

Leer de tonen te onderscheiden en leer op 

de juiste tonen en zenders af te stemmen. 
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De weg naar volmaaktheid heeft zijn eigen 

toon en heeft, zoals we in het vorige 

hoofdstukje hebben gezien, een stralend 

schijnend licht. Houd beiden in het vizier, 

stem je af op beiden en laat je door het licht 

en de tonen van de muziek uit de 

volmaaktheid leiden. 

 

Zoek De juiste zenders en 

stem daar op af. 

Als je dan de tonen van 

volmaaktheid gaat 

herkennen, ernaar gaat 

luisteren, ervan gaat 

houden en deze muziek 

uiteindelijk gaat mee zingen, 

mee neuriën en mee fluiten, 

zullen de mensen je 
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verbaasd aankijken en iets 

herkennen van datgene dat 

diep in hun systeem is 

verborgen. Iedereen is altijd 

verbonden met de 

volmaaktheid door de 

aanwezigheid van de God in 

hun hart. God zal ze de 

verre herkenning geven van 

de liederen die jij zingt en 

dat zal ze nieuwsgierig 

maken en op weg helpen. 

 

Blijf Afstemmen op vreugde, 

liefde, vrede, eenheid, 

schoonheid, waarheid en 
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goedheid en blijf Afstemmen 

op de juiste zenders. 

Dan zal jouw verdere reis 

verlopen zonder 

belemmeringen en zonder 

oponthoud en dan zal jouw 

invloed op de wereld het 

grootst zijn. 
 

Houd deze signalen in de 

gaten. 
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Richt je altijd op het licht en op de 

juiste tonen. 

Dat zal je leiden. 
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Survend op de wind 
 

 
10 september 2021 

 

Onze spirituele reis, onze enige reis die er toe 

doet en waar geen einde aan komt, onze reis van 

groei in bewustzijn, doet mij eigenlijk denken 

aan het ‘surven op de wind’. 

Het volgende gedicht komt hierbij opborrelen 

uit de diepte. 

 
Survend op de wind, 

Je bent op zoek, 

Maar weet niet 

Of je het ooit vind. 

 

Vertrekkend uit het moeras, 

Vol blubber, bladeren en grind, 

Probeer je te ontsnappen, 
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Geholpen door de wind. 

 

De eerste stappen, 

Tergend en loodzwaar, 

Je valt bijna en dacht oh jee, 

Maar de wind nam je weer mee. 

 

Survend op de wind, 

Traag stijgend naar het licht, 

Ga je meer in jezelf geloven, 

En word je gericht naar boven. 

 

Survend op de wind, 

Recht op het kruispunt aan, 

De wissel is genomen, 

Met de dualiteit is het gedaan. 
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Nog verder omhoog, 

Van toonaard naar toonaard, 

Dit traject is waar je het vindt, 

Verder survend op de wind. 

 

Plotseling is daar het LICHT, 

Met de trap en de poort, 

Nu gaat het pas beginnen, 

En zo brengt de wind je voort. 

 

Deze altijd goddelijke bries, 

Zorgt dat je nooit verliest, 

Deze warme goddelijke wind, 

Is voor eeuwig jouw beste vrind. 

 

 

 

Nu draait de wind je om, 
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En je snapt de reden waarom, 

Als je nu naar voren kijkt, 

Is ginder het Koninkrijk. 

 
Je ziet ook de oude weg, 

Waarlangs je bent gekropen, 

Het is lijden wat je daar vindt, 

Maar altijd geholpen en gedragen, 

Door de eeuwige, warme, lieve, 

voedende, levende, lavende, 

onderwijzende, verzorgende en 

genezende … 

 

Goddelijke wind. 
 

Deze wind is waarlijk en 

voor eeuwig,  
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Jouw beste vrind. 

 

Samen vieren jullie feest, 

Want deze wind is … 

JOUW GODDELIJKE GEEST. 
 

Deze Goddelijke Geest 

Weet waar jij je op moet 

afstemmen, 

Volg zijn Raad en jouw reis, 

Zal niet meer afremmen. 

 

Met liefde, schoonheid, waarheid, 

goedheid en gevoel, 

Gaat de reis nu rechtstreeks, 

Naar het DOEL. 
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Er komt een moment dat jouw God 

en jouw ziel elkaar vereren, 

 Dat is het grote moment van 

FUSEREN. 
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De altijd stromende 

flow 
 

 
11 september 2021 

 

Zijn er specifieke dingen die we moeten doen om de 

energie te kunnen laten stromen? 

Moeten we iets specifieks doen of ligt het anders? 

Ook nu kunnen we ons afvragen of de kracht zit ‘van 

buiten' of dat de kracht zit ‘van binnen'. 

Moet ik ergens mee werken of moet ik ergens aan 

werken om bepaalde resultaten te verkrijgen? 

Het antwoord is nee. 

Het enige wat ik hoef te doen is mijzelf continu en 

structureel te verhogen tot een niveau waarop mijn 

energie-frequentie zodanig straalt dat de 

buitenwereld wordt geraakt. 

Het is meer dan voldoende om van binnen ‘TE ZIJN’, 

zodat alles van buiten 'ZAL WORDEN’, zoals ‘IK VAN 

BINNEN BEN’. 

Ik bepaal hoe ik van binnen ben en voor hoe lang ik 

die frequentie vasthoud. 
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Hoeveel tijd en energie wil ik besteden om mijzelf, 

mijn energie-frequentie, te verhogen en om dat in die 

hoge frequentie vast te kunnen houden? 

Alles wordt bepaald door de afstemming die we 

hebben en afhankelijk met welk gevoel we ons richten, 

creëren we een energie-frequentie. 

De afstemming van haat, angst en boosheid creëert 

een andere frequentie dan de afstemming van liefde, 

blijheid en mededogen. 

Als wij toestaan dat onze reacties worden bepaald 

door onze externe omstandigheden, door het gedrag 

van anderen, dan zijn we niet in staat om onze focus 

vast te kunnen blijven houden. 

Als anderen voor mij bepalen hoe ik mij voel, 

ontbreekt het mij aan innerlijke kracht en dus aan 

bewustzijn. 

Jezus leerde ons dat de buitenwereld geen enkele 

invloed op ons mag en moet hebben. 

Hij leerde ons dat als ze ons slaan op de linkerwang, 

wij niet boos en agressief worden en onmiddellijk 

terug gaan meppen, maar dat wij altijd in ons 

krachtveld blijven, dat wij liefde en mededogen zijn en 

stralen en dat wij de rechterwang toekeren. 

De buitenwereld, dat wat anderen van ons vinden of 

met ons doen, mag geen enkele invloed op ons hebben 

en dus mag dit ook niet meer kenbaar worden in ons 
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gedrag, in onze reacties, in onze afstemming en dus in 

de energie-frequentie die wij stralen. 

Eigenlijk moeten we afstand nemen van wat iedereen 

vind en gewoon 'ZIJN’. ZIJN op het niveau waardoor 

onze energie-frequentie zodanig straalt dat de 

frequentie uitstijgt boven de frequentie van de massa, 

zodat onze frequentie het gemiddelde van de massa 

kan en zal optrekken, wat iedereen zal voelen en waar 

iedereen baat bij heeft. 

 

Dit betekent dat we het moeten snappen, niet 

alleen verstandelijk, maar op het niveau van ons 

bewustzijn. 

Opnieuw betekent dit dat we niet meer VAN 

maar uitsluitend IN de wereld staan. 

 

VOLMAAKTHEID BETEKENT DUS 

VRIJ ZIJN IN HET KUNNEN MAKEN 

VAN KEUZES, DIE PASSEN IN DE 

WAARDEN VAN SCHOONHEID, 

WAARHEID EN GOEDHEID.  
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HET HEBBEN VAN 

ZELFCONTROLE IS ESSENTIEEL, 

‘ZELFCONTROLE OP BASIS VAN 

BEWUSTZIJN'. 

 
Het is dus belangrijk om te weten 

welke afstemming belangrijk is, welke 

afstemming werkt, hoe je die 

afstemming focust en vasthoudt. 

Als je in staat bent om bewust, met je 

hart, het totaal dienend, 

onvoorwaardelijk, op deze wijze kunt 

werken en uit de illusie van de 

onvolmaaktheid kunt stappen, heb je 

wezenlijk de weg op weg naar 

volmaaktheid betreden. 

 
Bewustzijn is handelen in vrijheid. 
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Vrijheid op basis van innerlijke 

kracht. 

Innerlijke kracht in dienst van 

dienstbaarheid aan de wereld, aan 

het universum. 

Volmaaktheid is afstand nemen. 

Volmaaktheid is de rechterwang 

toekeren als ze me op mijn 

linkerwang slaan. 

Volmaaktheid is: 'ZIJN IN 

VOLMAAKTHEID’. 

VOLMAAKTHEID WERKT MET 

NIEMAND SAMEN, BEHALVE MET 

GOD, DE ENGELEN EN DE 

ELEMENTENWEZENS. 

VOLMAAKTHEID IS EEN ‘VORM VAN 

ZIJN’, OP BASIS VAN EEN KEUS DIE 

IK ZELF MAAK IN VRIJE WIL, 

OMDAT IK HET ZIE,  

OMDAT IK HET SNAP,  
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OMDAT IK DE GROOTTE HEB OM 

ZOVER TE KUNNEN REIKEN, 

OMDAT VOOR MIJ HET BESEF VAN 

EENHEID DE DUALITEIT HEEFT 

VERDRONGEN, 

OMDAT IK DE KEUS MAAK 

DIENSTBAAR TE ZIJN IN HET 

DISCIPELSCHAP VAN JEZUS, 

OMDAT IK DE WIL HEB MIJN 

STATUS VAN ONVOLMAAKTHEID TE 

VERBOUWEN NAAR EEN STATUS 

VAN VOLMAAKTHEID, 

 

 Omdat ik er voor kies om vanaf nu, 

de flow altijd en structureel, te laten 

stromen. 

 
Onze opdracht is om volmaakt te 

worden. Richt je dan ook op 

'volmaakt zijn’.  
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Angst hebben voor van alles en 

nog wat, je overal zorgen om 

maken, onzeker zijn of je goed 

genoeg bent, of je wel mooi 

genoeg, slim genoeg en slank 

genoeg bent, heeft niets te maken 

met volmaaktheid en trekt je terug 

naar de status van onvolmaaktheid 

en van onvolmaakt zijn. 

 

Leef nu al volmaakt, gericht op 

vrede, vreugde, schoonheid, 

goedheid, liefde, gericht op 

volmaakt zijn. 

 

HET IS EEN KEUS DIE JE KUNT 

MAKEN, ALS JE HET SNAPT EN ALS 

JE HET ZIET. 
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MAAK DIE KEUS, NU EN 

STRUCTUREEL. 

 

KIEZEN VOOR VOLMAAKT ZIJN 

OF ONVOLMAAKT ZIJN, 

Dat is de vraag. 
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Het systeem is slechts 

binair, het is ‘aan’ of 

'uit' 
 

 
11 september 2021 

 

Door al dit geschrijf en door alle beelden die al jaren in 

mijn hoofd verschijnen en door het langzaamaan 

steeds meer voortschrijdend inzicht, kom ik er steeds 

meer achter, dat de basis uiteindelijk en uitsluitend 

een binaire grondslag heeft.  
 

Dit betekent dat er slechts twee 

mogelijkheden zijn.  

In wezen is er slechts en uitsluitend HET 

ENE omdat dat het enige is dat IS, dat 

werkelijk is en dat dus ook niet anders 

kan zijn. 

Als gevolg van blindheid hebben wij niet 

in de gaten en zijn wij ook niet in staat 
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om DAT ENE waar te nemen, dus 

rommelen wij maar wat aan zodat er 

HET ANDERE ontstaat. 

 
In boek twee van de reeks ‘Een 

wonderbaarlijke reis’ (de roman) vertelt 

Helena aan Richard het volgende: 

 
’Denken leidt tot een zeer 

ernstige afwijking in de 

waarneming, een uiterste vorm 

van ‘mentale, figuurlijke 

oogafwijking’. Denken heeft 

eigenlijk invloed op de werking 

van al onze zintuigen, die door 

het ‘vervormingsproces’ van het 

herscheppen van onze wereld, 

ons een nieuwe realiteit 
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binnenleiden, die afwijkt van de 

voorgaande realiteit, zonder 

dat wij dat echt in de gaten 

hebben’. Op dat moment 

plaatsen wij onszelf in een 

aangepaste, veranderde 

wereld, waarin wij de 

consequenties van onze nieuwe 

overtuigingen zullen ervaren. 
 

Eigenlijk is dit precies waar het om gaat. 

Het ‘denkproces’ leidt tot het gebrek aan 

‘kunnen waarnemen'. Het denkproces staat voor 

het rationele. Het rationele werkt op basis van 

kennis (het hoofd) en dus ontbreekt het aan de 

werking van het hart. Het rationele heeft niets te 

maken met het bezit aan wijsheid. De ratio is 

niet de basis voor bewustzijn en door dit gebrek 

aan bewustzijn zijn wij 'ziende blind’. 
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Je ziet het of je ziet het niet en je ziet het pas als 

je het ziet. Er zijn slechts twee mogelijkheden. 

Als je het ziet, ben je ook in staat om het te 

snappen. 

Alles wat wij ondernemen aan verbetering van 

het menselijk leefklimaat, lijkt niet echt te 

werken. Kijk naar twintig jaar zware 

investeringen in Afghanistan. Investeringen op 

basis van onze ratio. Resultaat nul. 

Succesjes zijn altijd tijdelijk. Zo gewonnen, zo 

geronnen. 

De vernis van onze beschaving, wereldwijd, is 

nog maar flinterdun. 

Het enige dat 'droog’ gereageerd heeft op de 

werking van onze ratio is de technische 

vooruitgang, die ook voor een belangrijk deel 

wordt ingezet om wapentuig te maken waarmee 

we in één keer nog meer, nog sneller en nog 

effectiever, massa’s mensen kunnen elimineren 

en vermoorden. 

 

Er zijn dus slechts twee mogelijkheden: aan of 

uit. 
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Aan of uit met betrekking tot de mogelijkheid 

om in bewustzijn te groeien en het menselijk 

leefklimaat te verbeteren, de honger, ziekte en 

armoede wereldwijd te vervangen en voor ieder 

mens een veilig en leefbaar leefklimaat te 

creëren, waarin iedereen kan LEVEN en niet 

meer hoeft te OVERLEVEN. 

 

DE ‘UITSTAND’ BEVINDT ZICH IN 

DE SITUATIE DAT DE ‘WERELDSE 

WEG' NOG COLLECTIEF WORDT 

BEWANDELD. 

DE ‘AANSTAND’ ONTSTAAT 

WANNEER WE COLLECTIEF, DE 

‘GEESTELIJKE WEG' ZIJN 

INGESLAGEN. 
 

Er is een keerpunt en dat ontstaat wanneer 

er een kritieke massa van de 
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wereldbevolking werkelijk en wezenlijk de 

Geestelijk Weg heeft betreden. 

 

Het bewandelen van de wereldse weg, dat 

uiteindelijk helemaal stopt bij het vijfde 

pad of de eerste cirkel, is nodig om vanuit 

het stadium van 'beest zijn’ op te klimmen 

tot het stadium van ‘Geest’. 

Uiteindelijk toont de wereldse weg ons hoe 

het niet moet, hoe wij doodlopen en dat wij 

dus moeten gaan zoeken naar andere 

wegen en andere oplossingen. 

De wereldse weg wordt uitsluitend 

bewandeld terwijl wij ons richten op onze 

buitenwereld. Daar liggen de problemen en 

daar zoeken we dus de oplossingen. Buiten 

onszelf, zodat de veroorzakers ook altijd de 

anderen zijn, allen behalve wijzelf. 

De Geestelijke Weg wordt ontdekt in onze 

binnenwereld als wij ontdekken dat wij 

daar verbinding en contact kunnen maken 

met Geest, met onze Godsvonk. 
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We leven in september 2021 waar onze 

gekozen politieke partijen al maanden 

worstelen met het formeren van een 

regering. 

Wie wil er met wie spelen op het politieke 

schoolplein? 

Het resultaat is bedroevend en zo 

dualistisch maar vooral zo volgens de 

regels van de wereldse weg. 

Ook nu zal het spel gespeeld worden, vol 

leugens en bedrog en vooral met de vinger 

wijzend naar de ander, met de angst om 

iets van de macht te verliezen. 

Maar pas op: ook nu zal, zoals altijd op het 

wereldse pad de wet gelden van: 'zo 

gewonnen, zo geronnen'. 

 

Dit betekent fat als je de kracht hebt gehad 

om het Geestelijk pad te bereiken en de 

vreugde ervaart om door de poort te gaan 

en het land van de Leegte mag betreden, 
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laat de wereld, dansend en stoeiend op de 

wereldse weg dan voor wat die is. 

 

De wereldse weg typeert nog 

de weg van de 

onvolmaaktheid en is het 

speelveld om de eerste 

stappen te zetten op weg 

naar volmaaktheid. 

 

Op de wereldse weg 

staan We nog op ‘uit’. 
 

De geestelijke weg is de weg 

waar we begrijpen dat we 

als onvolmaakte wezens 
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zijn geschapen met de 

opdracht om volmaakt te 

worden. 

We kennen de weg en we 

weten het doel en hebben de 

beslissing genomen om daar 

bewust en gericht aan te 

willen gaan werken. 

We hebben God gevonden en 

het verlangen naar God 

brandt in ons hart. 

We zijn bewust en werken nu 

bewust aan de verdere groei 

van ons bewustzijn. 
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Op de geestelijke weg 

staan We op ‘aan’. 
 

 
Zoals Jezus zei: 

 

‘Wie niet vóór mij is (vóór 

Jezus zijn is ‘aan’ en bewust 

op weg zijn naar 

volmaaktheid), is tegen mij 

(tegen Jezus zijn is ‘uit’ en 

nog onbewust in de 

onvolmaaktheid zijn)’. 
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Er zijn veel mensen op weg om op weg 

te zijn naar volmaaktheid. De massa 

bewandelt het tweede pad maar 

natuurlijk zijn er gelukkig ook mensen 

die het derde, het vierde en het vijfde 

pad bewandelen. 

 

Ik zou hierbij de wijze worden van onze 

nationale filosoof willen uitbreiden: 

 

‘Je ziet het pas als je het ziet, 

Je snapt het pas als je het snapt’ 

En …… 

Je bent het pas als je het bent. 

Je bent het, wanneer: 

Je definitief hebt gekozen voor God 

(Geestelijke Weg en stand AAN) en 
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Definitief hebt afscheid genomen 

van de keizer (wereldse weg en 

stand UIT). 

  



201 
 

Het één zal moeten 

wijken voor het ander 
 

 
11 september 2021 

 

De schepping wordt gekenmerkt door het kenmerk: 

‘ONVOLMAAKTHEID’. 

De wezens, de opklimmingswezens, dus de mensen 

zijn geschapen in onvolmaaktheid. 

Het universum is nog in wording en is geschapen in 

onvolmaaktheid. 

De planeten zijn geschapen in onvolmaaktheid. 

Voor al deze aspecten geldt dat zij moeten groeien 

naar het stadium van 'LICHT EN LEVEN’. 

Wat geldt voor het ene aspect, geldt ook voor het 

andere aspect. 

De groei naar de status van Licht en Leven wordt 

bepaald door het niveau van bewustzijn van het 

individu. Het collectieve bewustzijn wordt bepaald 

door het gemiddelde van het bewustzijn van alle 

individuen samen. Het niveau van het collectieve 

bewustzijn van een planeet bepaalt het niveau van die 

planeet op haar weg naar de status van Licht en Leven. 
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De niveaus van alle planeten in een plaatselijk stelsel 

bepalen het niveau van dat stukje universum op haar 

reis naar de status van Licht en Leven.  

 
We zullen opnieuw de kenmerken bekijken 

van de zeven stadia van een planeet op weg 

naar de status van Licht en Leven. 

Om nog even duidelijk te maken hoe het 

ook alweer zit met de zeven stadia van 

Licht en Leven in relatie tot de zeven 

cirkels en de vijf paden van bewustzijn, 

nogmaals de volgende afbeelding. Wat deze 

afbeelding weergeeft, is een benadering. 
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‘De zeven stadia van civilisatie op een 

planeet’ nader bekeken. 

Dit is al eerder gedaan maar dit gaf toen 

ook de vergelijking en de overeenkomst 

met de zeven cirkels en de vijf paden van 

bewustzijn. 

Ik wil nu proberen vast te stellen waar de 

civilisatie van Urantia meer gedetailleerd 

staat en dus wat het niveau, ook meer 

gedetailleerd, van het collectieve 

bewustzijn van onze planeet is, want het 

niveau van het collectieve bewustzijn 

bepaalt de positie van de planeet als 

civilisatie in haar ontwikkeling naar de 

status van Licht en Leven. 

Voor de omschrijving zie het 

Urantiaboek vanaf 50.5.4. 
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Stadia Omschrijving 
Eerste 

stadium 

 

(Is eerste deel 

van eerste 

pad) 

Het voedingstijdvak.  

 

De premenselijke schepselen 

en de eerste rassen van de 

primitieve mens houden zich 

voornamelijk bezig met 

voedselproblemen. Deze 

evoluerende wezens brengen 

hun wakende uren ofwel 

zoekend naar voedsel, of 

aanvallend of verdedigend 

vechtend door. Het zoeken 

naar voedsel is het 

allerbelangrijkste in het 

denken van deze vroege 

voorouders van de latere 

civilisatie. 

 

 

Reactie: 

Dit stadium is onze planeet 

voorbij. 
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Tweede 

stadium 

 

(Is laatste deel 

eerste en 

begin tweede 

pad) 

Het veiligheidstijdperk.  

 

Zodra de primitieve jager niet 

meer al zijn tijd nodig heeft om 

voedsel te zoeken, zet hij deze 

vrije tijd in om zijn veiligheid te 

vergroten. Steeds meer 

aandacht wordt besteed aan de 

techniek van de oorlog. De 

huizen worden versterkt en de 

clans verenigen zich door 

onderlinge vrees en door het 

aanwakkeren van haat voor 

vreemde groepen. Het streven 

naar zelfbehoud komt altijd na 

het streven naar 

instandhouding van het zelf. 

 

Reactie: 

Er zijn genoeg gebieden waar 

de kenmerken die hier worden 

omschreven, voorkomen en niet 

heel lang geleden golden deze 

kenmerken van dit stadium ook 
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op een groot deel van onze 

planeet. Deze kenmerken zijn in 

de eenentwintigste eeuw niet 

meer overheersend. 

 

Derde 

stadium 

 

(Is het 

resterende 

deel van het 

tweede pad) 

Het tijdperk van materieel 

comfort.  

 

Wanneer de voedselproblemen 

gedeeltelijk zijn opgelost en er 

een zekere graad van veiligheid 

is verworven, wordt de 

bijkomende vrije tijd gebruikt 

voor de bevordering van het 

persoonlijke comfort. Op het 

toneel der menselijke 

activiteiten wedijvert luxe met 

nooddruft om de hoofdrol. Dit 

tijdperk wordt maar al te vaak 

gekenmerkt door tyrannie, 

onverdraagzaamheid, 

gulzigheid en dronkenschap. 

De zwakkere elementen van de 

rassen neigen tot excessen en 
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gewelddadigheid. Geleidelijk 

aan worden deze 

genotzoekende zwakkelingen 

onderworpen door de sterkere, 

waarheidminnende elementen 

in de voortschrijdende 

civilisatie. 

 

Reactie: 

In mijn optiek is dit thans 

kenmerkend voor Urantia. Er is 

veel gewelddadigheid, misschien 

niet tussen de rassen maar wel 

tussen de volkeren. Zeer kort 

geleden woedde op deze planeet 

nog een grote wereldoorlog met 

walgelijk veel geweld en 

slachtpartijen. Het witte ras 

accepteert het donkere ras op 

veel plaatsen niet en vele rassen 

en bevolkingsgroepen 

discrimineren elkaar. 

Er is luxe en heel erg veel 

nooddruft. Er is grote armoede 
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en er sterven nog teveel mensen 

aan honger, terwijl er miljarden 

aan wapentuig wordt 

uitgegeven. Er is veel tyrannie, 

gulzigheid, hebzucht en 

machtsmisbruik.  

Urantia zit op het derde 

stadium op weg naar Licht en 

Leven, dus het collectieve 

bewustzijn zit op het niveau van 

het tweede pad. 

Dit is de wereldse weg, hier 

wordt de keizer nog volop 

gediend en  de schakelaar het 

collectief bewustzijn op stand: 

UIT. 

Op dit niveau vinden geen 

wezenlijke transformaties 

plaats maar wordt hooguit 

energie verplaatst. Vandaag lijk 

je de strijd te winnen, morgen 

ben je alles weer kwijt. 

We zijn nog amper toegekomen 

aan de wissel of aan het 
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grensgebied tussen het tweede 

en het derde pad. 

Het besef dat de oplossing ligt in 

onze 'binnenkant’ is nog lang 

niet doorgedrongen. Onze 

confrontaties zijn gericht op de 

buitenwereld waar we iedereen 

duidelijk willen maken dat mijn 

visie of de visie van mijn club, de 

enige juiste is. Er is een eeuwige 

strijd om de waarde van de 

inhoud en we claimen allemaal 

de waarheid te kennen en te 

verkondigen. Zo doen we 

uitsluitend niets anders dan 

duwen tegen en trekken aan 

elkaar. Een weg zonder enige 

zinvolle oplossing of 

transformatie. Helaas is zeer 

recentelijk gebleken dat twintig 

jaar Afghanistan daar het zure 

en pijnlijke bewijs van is. 

Als er van binnen (in onze 

binnenwereld) niets verandert 
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(bewustzijn), zal er ook van 

buiten, (in de buitenwereld) 

niets veranderen. 

 

Vierde 

stadium 

 

(Is bijna het 

gehele derde 

pad) 

Het zoeken naar kennis en 

wijsheid.  

 

Voedsel, veiligheid, genot en 

vrije tijd vormen de grondslag 

voor de ontwikkeling van 

cultuur en de verspreiding van 

kennis. De inspanning om 

kennis ten uitvoer te brengen 

mondt uit in wijsheid, en als 

een cultuur geleerd heeft van 

ervaring te profiteren en 

daardoor op een hoger plan te 

komen, is er een werkelijke 

civilisatie aangebroken. 

Voedsel, veiligheid en 

materieel comfort domineren 

de gemeenschap nog steeds, 

maar vele vooruitziende 

individuen hongeren nu naar 
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kennis en dorsten naar 

wijsheid. Ieder kind krijgt de 

gelegenheid te leren door 

dingen te doen; onderwijs is 

het parool van deze eeuwen. 

 

Reactie: 

Er wordt kennis gebruikt op 

Urantia om technische 

voortgang te scoren. Op dat 

gebied zijn stappen gemaakt 

maar in de leiding der volkoren 

ontbreekt wijsheid. Lang niet 

ieder kind krijgt onderwijs. De 

mens staat niet centraal maar is 

een productiefactor en wordt 

gebruikt als materiaal om 

oorlogen mee te voeren. 

Urantia is nog ver van dit 

stadium verwijderd. 

 

Vijfde 

stadium 

 

Het tijdvak van filosofie en 

broederschap.  
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(Is het laatste 

stukje van het 

derde en het 

begin van het 

vierde pad) 

 

Dit niveau is 

tevens gelijk 

aan de derde 

cirkel. 

Wanneer stervelingen leren 

denken en beginnen lering te 

trekken uit ervaring, worden 

zij filosofisch – zij beginnen 

met zichzelf te redeneren en 

het oordeel des onderscheids 

aan de dag te leggen. De 

samenleving van dit tijdperk 

wordt ethisch, en de 

stervelingen van een dergelijk 

tijdvak zijn werkelijk morele 

wezens aan het worden. Wijze 

morele wezens zijn in staat op 

zulk een voortschrijdende 

wereld de broederschap der 

mensen tot stand te brengen. 

Ethische en morele wezens 

kunnen leren om naar de 

gulden regel te leven. 

 

Reactie:  

Urantia is nog ver weg van dit 

stadium. 
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Voor wat betreft de 

overeenkomst met de derde 

cirkel: 

Dit niveau is het niveau van 

ethische wezens die in staat zijn 

om de broederschap der mensen 

tot stand te brengen. Dit 

betekent een doorslaggevend 

besef van eenheid, dus een 

gevoel van 

verantwoordelijkheid van 

iedereen voor iedereen. 

Vanaf dit niveau mag je na de 

stoffelijke dood meteen door. 

Het collectief is daar nog ver 

van verwijderd. 

 

Zesde 

stadium 

 

(Is laatste 

stukje vierde 

en eerste deel 

vijfde pad) 

Het tijdperk van geestelijk 

streven.  

 

Wanneer evoluerende 

stervelingen de fysieke, 

intellectuele en sociale stadia 

van ontwikkeling hebben 
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doorlopen, bereiken zij vroeg 

of laat die niveaus van 

persoonlijk inzicht, die hen 

dwingen naar vormen van 

geestelijke vervulling en 

kosmisch begrip te zoeken. De 

religie voltooit thans haar 

opgang uit de emotionele 

domeinen van vrees en 

bijgeloof naar de hoge niveaus 

van kosmische wijsheid en 

persoonlijke geestelijke 

ervaring. Het onderwijs streeft 

ernaar om tot betekenissen te 

komen, en de cultuur tracht 

zich kosmische betrekkingen 

en ware waarden eigen te 

maken. Evoluerende 

stervelingen uit dit tijdperk 

zijn echt gecultiveerd, waarlijk 

ontwikkeld en intens 

Godkennend. 

 

Reactie:  
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Urantia is nog heel erg ver weg 

van dit stadium. 

 
Zevende 

stadium 

 

(Is het overige 

deel van het 

vijfde pad) 

Het tijdvak van licht en 

leven.  

 

Dit is de bloei van de 

achtereenvolgende tijdperken 

van fysieke veiligheid, 

intellectuele groei, sociale 

cultuur en geestelijke 

vervulling. Deze menselijke 

verworvenheden worden nu 

gecombineerd, onderling 

verbonden en gecoördineerd 

tot kosmische eenheid en 

onzelfzuchtig dienstbetoon. 

Binnen de beperkingen van 

hun eindige natuur en 

materiële talenten, hebben de 

voortschrijdende generaties 

die achtereenvolgens op deze 

verheven, gestabiliseerde 

werelden in tijd en ruimte 
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leven, onbegrensde 

mogelijkheden tot 

evolutionaire vervulling. 

 

Reactie:  

Dit stadium is helaas nog heel 

veel bruggen ter ver voor de 

bevolking van deze planeet. 

 

 
Ik ben niet positief over het resultaat 

op deze planeet. We hebben ontzettend 

veel last gehad van de terreur van 

Caligastia, die samen met Lucifer en 

Satan ons stelsel voor een groot deel 

hebben verziekt. 

 

We komen er ook niet door overal 

tegen te protesteren, het beter te 

weten, alleen maar anderen te 

beschuldigen en daarmee alleen maar 
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de dualiteit te voeden, groei van 

bewustzijn te remmen of misschien 

zelfs het niveau van bewustzijn te 

verminderen. 

Veel mensen roepen dat het bewustzijn 

op deze planeet toeneemt en we van de 

ene dimensie overgaan naar de andere. 

Ik werk graag 'RESULTAAT GERICHT’ 

en neem waar wat ik zie en wat ik voel. 

Ik zie nog lang geen schoonheid, 

waarheid en goedheid in het leven om 

mij heen en ook niet bij onze politieke 

leiders en de leiders van alle andere 

landen. 
 

Vergeet niet dat het niet gaat om 

het ‘geritsel van onze bladeren'. 

Het gaat om de vruchten die onze 

boom voortbrengt. 
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Ik ken genoeg mensen die op 

zondag overdag meelopen in een 

protestmars op de Dam in 

Amsterdam, leuzen schreeuwend 

en brullend dat de schuldigen 

weg moeten. 

Op diezelfde zondagavond zitten 

ze een uur te mediteren voor de 

wereldvrede. 

Ze dienen overdag de keizer en 

denken dat ze met die meditatie 

in de avond God dienen. 

Dat zal niet werken, dat zet geen 

zoden aan de dijk. 

Je kunt niet tegelijkertijd en ‘aan’ 

en ‘uit’ staan. 

Je kunt niet en de keizer en God 

tegelijk dienen en je kunt niet 
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nog volop de wereldse weg 

bewandelen en tegelijkertijd een 

poging doen om de Geestelijke 

Weg te bewandelen. 

Een beetje van het één en een 

beetje van het ander, is pure 

onbewustheid en is (nog) 

geestelijke armoede. 

Op welke toon stem je je af en wat 

is de focus van jouw afstemming? 

 
 

Er zijn mensen nodig zoals jij, die 

bereid zijn de weg van eigen 

ervaring te lopen en daardoor 

individueel te groeien. Als Jij groeit 

en bewust op weg gaat naar 

volmaaktheid, groeit de wereld en 
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bouwen we de volmaaktheid van het 

universum verder uit. 

 

Deze wereld zal pas groeien 

in bewustzijn als het één 

wijkt voor het ander. 

Als het dienen van de keizer 

wijkt voor het dienen van 

God. 

Als de schakelaar 

overgaat van stand ‘uit’ 

naar stand ‘aan’. 

Als we als kritieke massa de 

wereldse weg verlaten en de 

geestelijke weg betreden en 

als we individueel de enorme 
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behoefte en drang krijgen 

om zelf de eerste bewuste 

stappen te zetten van een 

status van onvolmaaktheid 

naar een toename van 

volmaaktheid. 

Zolang we elkaar zien als 

vijand en als een bedreiging, 

zolang we niet kunnen reiken 

aan het besef van eenheid 

omdat we de grootte missen, 

zolang zal deze wereld niet 

essentieel veranderen. 

De verandering komt alleen 

als je de strijd aangaat met 

jezelf en er alles aan doet 
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om deze verandering in 

jezelf te laten 

plaatsvinden. 

Iedere strijd die je voert met 

een ander om die ander te 

laten veranderen, brengt 

nooit resultaat, niet voor 

jou en niet voor de wereld. 

 

Onze kosmische opdracht 

is: 

‘Word volmaakt en klim 

op’. 
Dat gaat niet vanzelf. 
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Daarbij en daarvoor zal 

onherroepelijk het één voor 

het ander moeten wijken, 

Zullen we moeten buigen 

voor Jezus en zijn 

discipelschap moeten 

aanvaarden met alles wie 

we zijn en met alles wat we 

hebben. 

Er is maar één weg: 

De weg via ….. 
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‘Het licht, de trap en de 

poort'. 

 

 

 

Met God, door God, naar 

God. 
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De openbaring van de 

lang vermiste en lang 

gezochte schatkaart  
 

 
12 september 2021 

 

De mens is op zoek naar ‘DE SCHAT’, zelfs naar 

‘DE SCHAT DER SCHATTEN’. 

Deze schat zou het geheim van de 

WERKELIJKHEID vertegenwoordigen en wie de 

schat vindt, zou in het bezit komen van de 

werkelijkheid en daarmee de eigenaar zijn van 

de waarheid. 

Naar die schat wordt al gezocht, zolang als de 

mensheid bestaat. 

Het gerucht gaat zelfs, dat: 
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‘Wie de schat vindt en wie dus de 

WERKELIJKHEID of de waarheid 

vindt, daarmee de toegang krijgt 

tot VOLMAAKTHEID’. 

 
Eigenlijk heeft de schat dus 

alles te maken met het 

elixer, waarmee we 

VOLMAAKT kunnen 

worden. 
 

Iedereen heeft de drang om VOLMAAKT te 

worden of VOLMAAKT te zijn. Die drang is bij 

ons ‘ingebakken’. 

Er wordt al eeuwig gezocht naar die schat, naar 

de werkelijkheid, naar de toegang tot 

volmaaktheid, en in ogen van velen, naar het 

bezit van de waarheid. Ontdekkingsreizigers 

hebben er vele malen hun leven voor gewaagd 
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en velen hebben bij die zoektocht het leven 

gelaten. Er is om bedrogen en zelfs om gemoord, 

als men vermoedde dat anderen reeds in het 

bezit waren van de schatkaart of de schat. 

Ook ik ben één van die mensen die heeft 

gehoord over de schat van volmaaktheid en ook 

ik ben op zoek gegaan om die schat te vinden en 

de volmaaktheid te veroveren. 

 

Wat is de werkelijkheid die tot 

volmaaktheid leidt eigenlijk en 

wat is er bekend over de 

werkelijkheid of de 

volmaaktheid? 
 

Over de volmaaktheid kan in ieder 

geval, op basis van ervaring, het 

volgende worden gezegd: 

 Als de volmaaktheid leuk zou zijn, zou 

iedereen achter haar aanjagen.  
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 Als de volmaaktheid geld op zou leveren, 

zou zij op de beurs worden verhandeld.  

 Als mensen verre ontdekkingsreizen 

zouden moeten ondernemen om de 

volmaaktheid te vinden, hadden ze haar 

allang gevonden. 

 Als de volmaaktheid waardering en 

schouderklopjes van de medemensen zou 

opleveren, dan was zij wijd en zijd 

bekend.  

 Als de volmaaktheid waarschijnlijk zou 

zijn, dan zou niemand er problemen mee 

hebben.  

 Als de kerken de werkelijkheid die leidt 

tot volmaaktheid in pacht zouden 

hebben, zouden zij er ook geen moeite 

mee hebben.  

 Als de werkelijkheid die leidt tot 

volmaaktheid wetenschappelijk zou zijn, 

zouden de universiteiten haar doceren.  
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 Als mensen de volmaaktheid met geweld 

zouden kunnen vinden, hadden ze vast 

een bom bedacht om haar bloot te leggen.  

 Als de gevestigde orde de werkelijkheid 

die leidt tot volmaaktheid zou kunnen 

gebruiken om het pluche te beschermen, 

had ze zich die al eeuwen geleden 

toegeëigend.  

 Als de rijken haar zouden kunnen kopen, 

was de volmaaktheid ongetwijfeld 

uitverkocht.  

 Als de mensen de werkelijkheid die leidt 

tot volmaaktheid graag zouden willen 

horen, zou zij overal rondverteld en 

rondgebazuind worden.  

 Als de mensen de volmaaktheid zouden 

kunnen vinden door te doen en te 

presteren, was die taak allang volbracht.  

 Als de werkelijkheid die leidt tot 

volmaaktheid bedacht zou kunnen 

worden, had in al die eeuwen, met al die 
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grote denkers, toch zeker één van al die 

denkers haar wel bedacht.  

 

Uit het bovenstaande kun je in ieder 

geval afleiden dat we een idee hebben 

wat het niet is, maar we weten nog 

steeds niet wat het wel is.  

 

De vraag is of er ooit 

een werkelijkheid die 

leidt tot 

volmaaktheid, 

ergens op deze 

wereld opgegraven 
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of gevonden zal 

worden? 
 

Ik heb gezocht naar die schatkaart en ik 

heb die kaart gevonden. Het was een mooie 

reis om die kaart te vinden en die reis was 

vol onvoorstelbare avonturen. 

Ik heb op die reis vrienden gemaakt, zowel 

vrienden van deze wereld als van andere 

dimensies. 

Ik heb een reisverslag gemaakt en de titel 

van dat document is ‘Een wonderbaarlijke 

reis’. Het hele verhaal bestaat uit meerdere 

delen. 

Ik zal je de kaart die ik heb gevonden tonen, 

hoewel je op zich niet heel veel hebt aan die 

kaart. 
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De kaart die ik je toon is namelijk 

mijn kaart. Het is niet dat ik je 

mijn schatkaart niet gun maar 

deze kaart werkt alleen voor mijn 

schat. 

Het is mijn kaart die dus voor mij 

werkt. 

Ik kan je vertellen waar ik de kaart 

heb gevonden. Ik weet niet of 

datgene dat voor mij geldt, dan 

ook zal gelden voor jou. Daar kom 

jij alleen maar zelf achter als je 

verder wilt gaan met jouw 

zoektocht. 

 

Ik vond mijn schatkaart op een 

plaats die ik nooit voor mogelijk 

had gehouden. ik had nooit 
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gedacht, dat hij daar zou liggen. 

Hij lag onder een hoop stenen, 

verborgen in een oude aarden 

kruik. 

Hij lag op het kruispunt van twee 

wegen. De ene weg was de weg 

van mijn hoofd en de andere weg 

was de weg van mijn hart, precies 

daar waar de kennis uit mijn 

hoofd en de liefde uit mijn hart 

samenkomen. 

Later realiseerde ik mij dat dat 

kruispunt niet meer en niet 

minder is dan het niveau van mijn 

bewustzijn. 

Mijn bewustzijn heeft mij geleid 

naar mijn schatkaart en mijn 

schatkaart heeft mij geleid naar de 
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plaats waar ik mijn werkelijkheid, 

mijn waarheid en de start van 

mijn reis naar volmaaktheid, heb 

gevonden. 
 

Waarheid en werkelijkheid zijn dus 

blijkbaar persoonlijk. Als de waarheid 

of de werkelijkheid persoonlijk is, is 

ook de volmaaktheid persoonlijk. 

Als dit allemaal persoonlijk is, is het 

duidelijk waar de schat zich bevindt. 

Ik zal hem je nu openbaren. 

Nog even voor de goede orde: 

Ik heb de kaart daar gevonden en 

aangezien werkelijkheid, waarheid 

en volmaaktheid persoonlijk is, is 

het nog niet zeker dat jij ook daar 

jouw schatkaart zal vinden, die je zal 
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leiden naar jouw schat, naar jouw 

volmaaktheid. 

Ik acht het echter wel aannemelijk 

omdat alle persoonlijke 

werkelijkheid, waarheid en 

volmaaktheid allemaal, altijd ÉÉN 

GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOR 

HEBBEN, NAMELIJK DE UNIVERSELE, 

GODDELIJKE KOSMISCHE 

WERKELIJKHEID en die is gebaseerd 

op ……….: 

 

 

EENHEID, 
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Uiteindelijk is ‘alles 

wat is', daarin 

verankerd. 
 

 

De weg naar volmaaktheid is dus niet een 

weg via de buitenwereld maar loopt altijd 

via de BINNENWERELD, waar voor iedere 

toename in volmaaktheid, waar voor iedere 

transcendentie en transformatie naar een 

hogere vorm van volmaaktheid, DE 

OORSPRONG LIGT. 

Deze oorspronkelijke van binnen 

verkregen informatie moet worden 

uitgewerkt in het totale universum en als 

het de Allerhoogste bereikt, zul je alsnog 

worden getest, altijd worden getest, of je 

die hogere vorm van volmaaktheid 
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werkelijk kunt dragen en ook werkelijk 

waard bent. 

 

Groei in volmaaktheid kan dus nooit 

iemand aangepraat worden of iemand 

geleerd worden. Die groei ontstaat van 

binnen, waar ook jouw volmaaktheid zich 

bevindt. Zoek je eigen schatkaart en zoek 

jouw eigen schat, ga naar binnen en 

betreedt het universum en na deze 

ervaringsreis en na al de nodige testen, 

ben je mogelijk iets in volmaaktheid 

gegroeid en zal het jouw eigendom worden. 

 

Aangezien de volmaaktheid 

persoonlijk is, heeft het ook geen zin 

om jou te vertellen hoe ik mijn 

persoonlijke volmaaktheid ervaar. 

Mijn volmaaktheid is mijn bezit, 

verkregen door zoeken, worstelen, 

mediteren, VERLANGEN EN 
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HUNKEREN, na eindeloos veel 

ervaringen en na vooral ontelbare 

keren getest te zijn en op mijn 

gezicht te zijn gegaan. 

De enige wijze om jouw reis op weg 

naar volmaaktheid met succes te 

kunnen volbrengen is door heel veel 

VOLHARDING, dat keer op keer tot 

uiting komt in de zich oneindig 

herhalende cyclus van: WETEN, 

KUNNEN, DURVEN, DOEN, ERVAREN, 

LEREN EN GROEIEN, waarna er een 

mogelijkheid is dat je iets in 

volmaaktheid bent toegenomen. 
 

Je zult dus zelf moeten zoeken naar jouw 

eigen schatkaart die jou kan brengen naar 

jouw eigen persoonlijke schat. 

Om goed te kunnen zoeken, zul je goed 

moeten kunnen kijken. 
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Kunnen kijken is een belangrijke 

voorwaarde want als je niet goed kunt 

kijken, zul je het niet zien. 

En we weten inmiddels dat je het pas ziet 

als je het ziet en pas als je het ziet, ontstaat 

er een mogelijkheid om het te kunnen 

snappen. 

Als je het ziet en als je het snapt, kun je er 

iets mee gaan doen en als je er iets mee 

gaat doen, KAN DAT LEIDEN TOT EEN 

ERVARING. 

Van die ervaring kun je leren en van dat 

leermoment kun je groeien. 

Als ik het jou vertel, is dat niet hetzelfde als 

wanneer jij het zelf ziet, omdat je hebt 

gezocht. 

Alles wat ik je vertel, is geen ervaring, dus 

geen leermoment en geen groei. 

Misschien helpt mijn verhaal ook jou om je 

op weg te helpen met jouw zoektocht, wat 

weer kan leiden tot jouw eerste schreden 

op jouw weg naar volmaaktheid. 
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Door het op te schrijven en het te gaan 

proberen te leven, ben ik het gaan zien, 

misschien genereert mijn vertelsel en mijn 

geschrijf bij jou een prikkel om jouw reis te 

gaan starten. 

 

We zullen het allemaal zelf moeten zoeken 

en we zullen het allemaal zelf moeten 

vinden en als we het vinden, zullen we het 

zien en dan pas zullen we het snappen. 

Die vindplaats zal niet buiten zijn maar die 

vindplaats is uitsluitend binnen. 

Alles wat je buiten doet en wat je aan de 

buitenwereld vertelt, is net als met het 

zoeken van de schatkaart buiten jezelf, 

zinloos. De kaart is niet buiten en de 

oplossingen van jouw problemen vind je 

ook niet buiten. 

Alles is en alles bevindt zich binnen, want 

er is geen buiten. 

Jij bent het centrum van jouw universum. Jij 

ben het universum, alles ligt alleen maar in 
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jou opgeslagen. Dus …… alles wat je 

binnen in jouzelf doet, doe je ook buiten, 

maar jij en uitsluitend jij bent de entree 

voor jezelf, dus ben ook jij uitsluitend de 

entree voor jouzelf naar de 

buitenwereld. 

Betreed jezelf vanbinnen en je betreedt 

de buitenwereld, de wereld, het 

universum. 

Verander jezelf en je verandert de 

wereld en het universum. 

 

Dat en uitsluitend dat is de 

weg naar volmaaktheid. 
 

Eigenlijk wordt hier 

bedoeld, dat alles wat op de 

Geestelijke Weg gebeurt (in 

onze binnenwereld, in 
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samenwerking met onze 

inwonende Goddelijke 

Geest), overal zijn neerslag 

en uitwerking heeft, dus het 

heeft ook effect op de 

wereldse weg. 

Alles wat op de wereldse 

weg gebeurt (dus in onze 

buitenwereld), heeft 

nergens een effectief 

transformerende werking, 

zodat het niet leidt tot 

veranderingen in die 

buitenwereld. 
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DIE VERANDERING MOET 

DUS KOMEN EN KAN ALLEEN 

MAAR KOMEN VANUIT JOUW 

BINNENWERELD. 
 

 

Zoals beloofd, zal ik de schatkaart 

tonen. 

Onderzoek ook jouw eigen 

bewustzijn en mogelijk ontdek 

ook jij jouw eigen schatkaart. 

De kaart, jouw kaart is nodig, om 

jouw schat te vinden. 
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Dit is de kaart die uit mijn bewustzijn 

naar voren kwam. Boven in de kaart is 

een eiland afgebeeld dat een hoofd 

voorstelt. Onder in de kaart zie je een 

eiland in de vorm van een hart. 
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Als je de werking van het hoofd 

(kennis) en de werking van het hart 

(liefde) combineert, komt er uit beide 

stromen een kruispunt, een snijpunt uit 
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waar deze stromen elkaar kruisen of 

raken. 

Precies op dat punt vond ik na wat 

graven de kruik met een opgerold 

schilderij erin. Dat schilderij toonde 

eigenlijk de schat die voor mij 

bruikbaar is. 

Tot mijn grote vreugde is datgene dat 

ik uit het schilderij begreep, ook in 

overeenstemming met wat we 

kortgeleden gevonden en gelezen 

hebben in het Urantiaboek. 

Ik zal die tekst nog even aanhalen. 
 

(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt 

van God, en de mens ontvangt de 

goddelijke liefde naargelang hijzelf deze 

liefde aan zijn medemensen schenkt. 

Liefde is dynamisch. Zij kan nooit 

gevangen worden, zij is levend, vrij, 
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opwindend en altijd in beweging. De 

mens kan de liefde van de Vader nooit 

opsluiten en gevangen houden in zijn 

hart. De liefde van de Vader kan alleen 

werkelijk worden voor de sterfelijke 

mens als zij door de persoonlijkheid van 

die mens heengaat, wanneer hij op zijn 

beurt deze liefde aan zijn medemensen 

schenkt.  
 

Het grote circuit van liefde 

loopt van de Vader via zonen 

naar broeders, en vandaar 

naar de Allerhoogste. De 

liefde van de Vader 

verschijnt in de sterfelijke 

persoonlijkheid door het 

dienstbetoon van de 

inwonende Richter. Zulk een 
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Godkennende zoon 

openbaart deze liefde aan 

zijn universum-broeders, en 

deze broederliefde is het 

wezen van de liefde van de 

Allerhoogste. 
 

Het grote circuit loopt vanaf 

de liefde van de vader (dus 

vanuit ons eigen hart) via onze 

broeders en zusters waarmee 

wij uitwisselen middels ons 

hoofd en ons hart, door het 

hele universum de 

allerhoogste zoekend (in de 

harten van alle andere 

mensen) en dan terug naar het 
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eigen hart waar we weer 

gevoed worden met de liefde 

van de vader. 

De werking van ons hoofd samen 

met ons hart toont het niveau 

van ons bewustzijn. 
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Het schilderij dat ik vond in de aardewerk 

kruik (mijn persoonlijke schat voor MIJN 

leven) geeft de wisselwerking aan van de 

werking van het hoofd en het hart, waar we 

de liefde ontvangen, voelen en ervaren van 

de Vader, onze eigen Godsvonk. Deze 

wisselwerking bepaalt mijn niveau van 

bewustzijn,. 

Mijn niveau van bewustzijn bepaalt mijn 

vermogen om te gaan starten op de weg, op 

weg naar volmaaktheid. 

De liefde die ik ontvang van de Vader 

verbind ik met mijn eigen liefde en deel 

deze liefde met mijn broeders en zusters, 

waarbij ik in al hun harten die ik raak met 

mijn eigen hart, de Allerhoogste vind, raak 

en voed. Zo ervaren wij allemaal en voeden 

we allemaal elkaar. 

 

Dat betekent voor iedereen het 

bewandelen van de weg: 
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Op weg naar 

Volmaaktheid. 
 

Het afgebeelde universum 

in het schilderij staat 

voor de eenheid die alles 

omvat. 
 

Het zou zo maar kunnen dat mijn 

schat, die persoonlijk en voor mij 

is, ook voor jou zou kunnen 

werken. 

Mijn schat is vrij toegankelijk 

voor iedereen en gratis. 
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De grote les die ik heb geleerd uit mijn 

zoektocht naar de schat is, dat alle schatten 

die alle schatzoekers door alle eeuwen 

heen hebben gezocht, zich niet in de 

buitenwereld bevinden. 

Iedere schat en zelfs iedere schatkaart zit in 

ons eigen systeem. De aardewerk kruik met 

mijn schilderij vond ik in een stoffige hoek 

van één van de diepste catacomben van 

mijn eigen innerlijke wereld. 

Mijn bron, mijn ALLES, mijn eigen God zit 

in mijn hart, binnen in mij. Daar hoor ik 

oplossingen en daar leer ik mijn wil in 

overeenstemming te brengen met ZIJN 

WIL. 

 

Uitsluitend alles, alle oplossingen van ieder 

probleem, die ‘BEGEESTERT ZIJN DOOR 

GEEST, DOOR GOD, CREËREN 

TRANSFORMATIES DUS 

VERANDERINGEN WAARMEE WE DE 

VOLMAAKTHEID KUNNEN VERGROTEN’. 
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Alles wat we zelf verzinnen en zoeken in de 

buitenwereld is geïnfecteerd door de 

wereldse weg en dus nog besmet door 

dualiteit, gezien het huidig collectief 

bewustzijn. 

Er zal slechts energie verplaatst worden en 

er zullen geen wezenlijke veranderingen 

plaatsvinden. 

 

Ga op zoek naar je 

eigen schatkaart en 

naar je eigen schat. 

Verlies geen tijd en 

ga naar binnen, naar 

jouw eigen tempel, 
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jouw eigen heiligdom 

en word één met de 

god in jou en word 

volmaakt, zoals de 

vader volmaakt is. 

 

Op het traject naar 

volmaaktheid zul je 

in jezelf, dieper naar 

binnen moeten gaan 

dan je tot nu toe hebt 
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gedurfd en dan je tot 

nu toe hebt gedaan. 

Hoe stiller het wordt 

van binnen, hoe dieper 

je bent afgedaald 

naar binnen. 
 

De kwaliteit of het niveau van ons 

‘BINNENSTE’ of ‘INNERLIJK’, wordt 

bepaald door de 'ONDERSTROOM’, door 

datgene dat op ONBEWUST niveau in ons 

diepste binnenste aanwezig is. 

Het gaat om wat ‘IS’, onbewust of bewust. 

HET GAAT NIET OM WAT WE ZEGGEN OF 

VINDEN, MAAR OM WAT ER DIEP VAN 

BINNEN, ECHT IN ONS LEEFT. 
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Onze verhalen, wat we vinden of wat we 

zeggen, noem ik het ‘geritsel van onze 

bladeren’. Dat is de bovenstroom. 

Onze angsten, jaloezie, wantrouwen 

etcetera bepalen hoe wij reageren in het 

leven. Het is de ‘onderstroom’, het zijn 'de 

vruchten die wij voortbrengen’. 

Die vruchten zijn bepalend en tekenen het 

niveau van ons bewustzijn. En het niveau 

van ons bewustzijn typeert ons. 

Kortgeleden sprak ik een vrouw die 

volledig vastzit in de ‘complot-theorieën’. 

Zij wantrouwt alles en iedereen en dat 

genereert angst. Ook protesteert ze zo 

ongeveer tegen van alles en nog wat. 

Dat is de onderstroom, 'DUALITEIT IN 

OPTIMA FORMA’ en die achterdocht en die 

angst creëert haar vruchten. 

Eén keer per week mediteert ze een uur 

(collectief) voor wereldvrede. Dat is de 

bovenstroom, dat is het geritsel van haar 

bladeren.  
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Als je mediteert voor wereldvrede terwijl 

de achterdocht, het wantrouwen en de 

angst door je systeem raast, zul je de 

verkeerde energie inzetten voor 

wereldvrede. Je zult het effect van de 

complete meditatie schaden. Als de groep 

meerdere van dit soort mensen in zich 

heeft, kan het hele effect van de meditatie 

averechts werken. 

 

Je kunt het universum niet bedotten. Je 

kunt je naasten bedotten en uiteraard 

jezelf, maar niet het universum en niet de 

God in je en niet de engelen. 

 

Zo zijn we allemaal op zoek naar de 

werkelijkheid, naar volmaaktheid, naar 

onze schatkaart en schat, maar het begint 

van binnen, in ons innerlijk, waar onze 

vruchten al of niet verschijnen en in welke 

hoedanigheid. 
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De reis naar volmaaktheid begint van 

binnen, diep van binnen en als de 

volmaaktheid vorm en kracht krijgt, zal zij 

zich uiten in de buitenwereld, gericht op al 

onze naasten en de Allerhoogste rakend. 

 

 
De liefde stroomt van onze 

God naar ons, verder naar 

alle naasten, naar de Godin, 

terug naar onszelf en is dan 

vele malen vermeerderd. 
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En zo ontstaat de liefde in ons 

hart, gevoed door onze God, 

doorgegeven aan het leven om 

ons heen, waardoor de liefde 

groeit, waardoor de Godin 

groeit, waardoor wijzelf 

groeien. 
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En waardoor de 

volmaaktheid groeit, 

van onszelf en dus 

van de complete 

schepping. 

 

 

 

 

 

 



262 
 

Wanneer is ‘de flow' 

optimaal in haar 

bijdrage aan 

vergroting van 

volmaaktheid?   
 

 
14 september 2021 

 

Ik deed vanmorgen een boodschap in een klein 

overdekt winkelcentrum. 

De mevrouw achter de kassa vroeg mij ‘of ik die hond 

hoorde blaffen'. Ik vroeg haar welke hond en zij 

antwoordde: “Die hond buiten”. 

In de overdekte gang was inderdaad het geblaf 

hoorbaar van een klein hondje, van zo een klein 

keffertje. 

Die mevrouw zei: “Hij blaft al zeker een minuut, ik 

word daar knettergek van”. 

Het geblaf was mij nog niet eerder opgevallen. 
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Toen één van haar collega’s haar riep, schreeuwde ze 

geïrriteerd terug, dat ze bezig was. 

Ik adviseerde haar om het geblaf van de hond los te 

laten en aan wat leuks te denken. 

Ze keek niet blij terug. 

 

Dat gebeurt ons allemaal vele malen per dag. Vele 

malen per dag raken we geïrriteerd over kleine en 

grote dingen. 

Vaak zijn de momenten waarop de irritaties zichtbaar 

worden en naar buiten komen, niet eens de werkelijke 

dingen waar wij over struikelen, ons druk over maken 

en geïrriteerd over raken. 

Vaak zijn deze momentjes en de oorzaken van deze 

momentjes, niet meer en niet minder dan ‘de druppels 

die onze emmers doen overlopen’. 

Er is dus blijkbaar nog veel meer, dingen waar zo 

ongeveer iedereen last van heeft, geïrriteerd over 

raakt en dat dan afreageert op anderen. 

De schuld van onze irritaties ligt altijd bij anderen, 

buiten onszelf en anderen moeten zich daarom ook 

aanpassen, zodat ons confort weer toeneemt. 

 

Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, dat: hij 

of zij eens hard met zichzelf aan de gang 

moet om vast te stellen wat er (structureel) 
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verkeerd zit in mijn systeem, waardoor ik zo 

vaak geïrriteerd ben en wat ik eraan kan 

doen om dat probleem, in mijzelf en voor 

mijzelf, op te lossen. 

  
Ik heb ook nog nooit anderen horen 

zeggen dat zij alle zaken waarover zij 

geïrriteerd zijn en waarvoor zij onder 

andere zeer fanatiek bereid zijn om 

tegen te gaan protesteren, graag diep in 

henzelf willen gaan onderzoeken, om 

vast te stellen, waarom zij zich aan deze 

zaken irriteren en wat zij aan zichzelf 

kunnen en willen gaan doen, om die 

irritaties aan te pakken, op te lossen en 

te elimineren. 

Die mededeling heb ik eigenlijk nog 

nooit van anderen gehoord. 

WE GAAN DE STRAAT OP OMDAT HET 

EIGENLIJK ALTIJD DE SCHULD IS VAN 

ANDEREN EN OMDAT WE DAT BUITEN, 
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EENS EVEN GOED KENBAAR WILLEN 

MAKEN. 

 

We trekken op deze wijze al duizenden 

en duizenden jaren aan elkaar en we 

duwen tevens al even lang tegen elkaar. 

Ik voel me rot en ik ben zwaar 

geïrriteerd en het is altijd allemaal, 

alleen maar jouw schuld, dus nu 

daarmee stoppen of weg wezen. 

 

Het trieste is dat deze, blijkbaar voor de 

hand liggende oplossing van onze 

problemen en irritaties, niets heeft 

opgeleverd. Niets, in al die duizenden en 

duizenden jaren niet. 

 

Wat betekent dit en waarom 

benoem ik dit? 

Wat hebben irritaties en boosheid te 

maken met mijn behoefte om stapje 
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voor stapje te groeien in mijn status 

naar een grotere vorm van 

volmaaktheid? 

Wat is de consequentie als ik mijn 

emoties van irritatie en boosheid 

kan controleren en kan elimineren? 

 

Als ik daardoor in staat 

ben, wordt er geen 

weerstand oproepen, het 

kanaal blijft dan open, er 

is geen verstopping in de 

flow van energie zodat 

de stroom van energie 

door het universum kan 
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blijven gaan en blijven 

voortgaan om de 

ervaringen van de 

Allerhoogste te voeden. 
 

 

Hoe kan de liefde die ik in 

mijn hart van de vader 

ontvang, vrij vloeien zonder 

hinder, zonder storing naar 

ieder mens en naar al het 

leven als ik mij mateloos 

stoor en mateloos irriteer 

aan iedere hond die blaft, om 
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over de rest nog maar niet 

te spreken. 

Hoe kan ik zo ooit de 

allerhoogste bereiken en 

voeden en ik kan op die 

manier niet eens liefde 

uitsturen die, vermeerderd 

door het universum, in mijn 

hart zal tterugkeren. 

Hoe kan ik mijn liefde laten 

stralen als ik het met van 

alles niet eens Ben en mijn 

irritaties op al die 

protestmarsen zal laten 

horen, al of niet met 
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geschreeuw en opgeheven 

hand. 

Met iedere irritatie 

Verbreek ik iedere 

verbinding met iedereen en 

met de allerhoogste en zal 

mijn streven in het groeien 

van volmaaktheid nutteloos 

en zinloos zijn. 

 

Jezelf niet irriteren gaat 

niet vanzelf. 

Daar zullen we voor moeten 

werken, voor moeten 

ploeteren, voor moeten 

vallen en opstaan. 
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Daar zullen we voor naar 

binnen moeten durven kijken 

en onze conclusies moeten 

willen, kunnen en durven 

trekken. 

Groeien is werken en werken 

is investeren. 

En de enige investering is om 

de koe bij de horens te 

vatten en het te: 

Doen. 
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EEN VRIJE ENERGIESTROOM, 

ONBELEMMERD EN GEDRAGEN 

DOOR LIEFDE. 

 

Er is een energiestroom die het 

hele universum doorkruist en die 

start in ieder hart van ieder mens 

dat openstaat voor de liefde van 

de God in zijn of haar hart. 

Die energiestroom van liefde gaat 

vanuit het hart van ieder mens 

door het universum en raakt de 

harten van alles wat leeft. 

De ervaring die dat geeft bij alles 

wat is en bij alles wat leeft, 

doordrenkt de Allerhoogste en 

laat haar groeien.  
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Het zijn de ervaringen van al het 

leven uit de schepping die haar 

dragen en voeden. 

 

Zolang die stroom stroomt is er 

ontwikkeling naar groei en 

volmaaktheid. 

Zolang die stroom wordt 

geblokkeerd, blokkeert en 

stagneert de groei naar 

volmaaktheid. 

 

Iedere irritatie, iedere boosheid, 

iedere weerstand, van wie dan 

ook, blokkeert de stroom in het 

stromen en stagneert de flow, de 

beweging en dus de groei. 
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Er zijn ergere emoties dan 

irritaties en boosheid en ook met 

grotere gevolgen. 

Je kunt zelf begrijpen wat 

daarvan het gevolg zal zijn, voor 

het stromen of juist niet stromen 

(blokkeren) van de enorme rivier 

van liefde die stroomt door het 

immense universum. 

 
Dus als je weet hoe het werkt, creër je de 

meest optimale flow altijd en uitsluitend, 

door volkomen vrij te zijn van iedere vorm 

van irritatie, boosheid, jaloezie, afgunst of 

welke vorm van protest dan ook, dus van 

iedere vorm van:  

 

WEERSTAND. 
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Jezus heeft ons dat geleerd door aan te 

geven dat, als ze je slaan op de 

rechterwang, je dan de linkerwang 

toekeert. 

Dat is het hoogste voorbeeld van een 

handeling, van een reactie zonder enige 

weerstand, zonder irritatie, zonder 

blokkade, zonder agressie, zodat de energie 

ongeremd door het universum kan en zal 

blijven stromen. 

 

Er is geen groei zonder 

terugtreden van het ego. Er is 

geen groei zonder het omarmen 

van het discipelschap van Jezus. 

Er is geen groei zolang er 

weerstand en blokkades zijn, die 

iedere stroom blokkeren. 

We hebben het hier gehad over 

irritaties en boosheid. Als deze 
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emoties de energieflow van liefde 

al blokkeren en de groei naar 

volmaaktheid afremmen, wat 

doet dan de veel zwaardere 

negatieve ervaringen van het 

geestelijk of fysiek toebrengen 

van schade aan anderen? 

Wie ogen heeft om te zien en oren 

heeft om te horen, …….  

 
Wie weet, is daarmee 

verantwoordelijk. 

Wij weten het nu, want we 

hebben het hier gelezen, 

dus zijn wij nu 

verantwoordelijk. 
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Wie weet en ZICH OOK 

VERANTWOORDELIJK 

VOELT, KAN BEGINNEN 

OM DE STROOM BINNEN 

ZICHZELF SCHOON EN 

VRIJ TE MAKEN EN TE 

HOUDEN. 

Dat gaat niet vanzelf, daar 

zul je hard voor moeten 

werken. 

 

Als jij ervoor zorgt, dat ‘de 

rivier van de liefde' open en 

schoon blijft en vrij kan 
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stromen door het 

universum, zul jij groeien. 

Als jij groeit, groeit het 

universum. 

Als jij groeit zul je 

opklimmen naar een hogere 

vorm van volmaaktheid 

waarmee je het universum 

dient. 
 

Irritaties zijn 'uithangborden’ voor 

jouzelf die iets zeggen over jouzelf 

en daarom zijn ze prachtig. 

Neem ze waar, kijk ernaar, ga 

naar binnen en repareer daar de 

oorzaak van jouw irritaties. 
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Irritaties blokkeren ook jouw eigen 

geluk omdat ze jouw rivier, waar 

de liefde doorheen stroomt, 

blokkeren. 

Repareer jouw irritaties, word 

daardoor gelukkiger, groei en 

word volmaakter. 

 

De flow wordt en is dus 
optimaal in haar vergroting 

in de bijdrage van 
volmaaktheid, als de flow 

vrij is van iedere blokkade. 
Dat proces kun jij sturen 

door er zelf aan te werken 
en ervoor te zorgen, dat je 
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volkomen vrij wordt van 
iedere irritatie of van welke 

vorm van weerstand dan 
ook. 

 

Je hoeft slechts de andere 

wang toe te keren als die 

ene wang geraakt wordt, 

door welke irritatie dan ook. 

 

Ga niet meer de straat op 

om te roepen hoe fout 

anderen zijn, MAAR MAAK 

JE EIGEN HUIS SCHOON 

AAN DE BINNENKANT, tot 
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de zolder en de kelder aan 

toe. 
 

Het Urantiaboek zegt daar ook iets over, 

wanneer Jezus spreekt tegen zijn 

discipelen, dat de weg individueel en 

geestelijk is, dat we ons niet moeten 

irriteren over wat er op deze wereld 

gebeurt, wat andere mensen doen en dat 

het ons niet mag raken. De weg is niet 

‘werelds’, maar ‘GEESTELIJK’, GERICHT 

OP GINDER, GERICHT OP HET 

KONINKRIJK, GERICHT OP DE 

ALLERHOOGSTE. 
 

(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet 

wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze 

tijd geleerd dat jullie band met het 

koninkrijk geestelijk en individueel is, 

geheel een zaak van eigen persoonlijke 

ervaring in de geest door de geloofsrealisatie 
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dat je een zoon van God bent? Wat moet ik 

nog meer zeggen? De val van naties, het 

ineenstorten van wereldrijken, de ondergang 

van de ongelovige Joden, het einde van een 

tijdperk, ja zelfs het einde van de wereld, wat 

raken deze zaken een mens die dit evangelie 

gelooft en die zijn leven geborgen heeft in de 

zekerheid van het eeuwige koninkrijk? Jullie 

die God kent en het evangelie gelooft, hebt 

reeds de garanties van het eeuwige leven 

ontvangen. Aangezien jullie leven in de geest 

is geleid en voor de Vader, is er niets 

waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te 

zijn. Bouwers van het koninkrijk, de erkende 

burgers van de hemelse werelden, moeten 

zich niet laten verontrusten door wereldlijke 

beroeringen of ontdaan raken door 

omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie 

die dit evangelie van het koninkrijk gelooft, 

wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk 

eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten, 

aangezien jullie weet dat je leven het 

geschenk van de Zoon is, en dat het eeuwig 

veilig is in de Vader? Nu jullie het tijdelijke 
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leven in geloof hebt geleefd en de vruchten van 

de geest hebt voortgebracht als de 

rechtvaardigheid van liefdevol dienen van jullie 

medemens, kunnen jullie met vertrouwen 

uitzien naar de volgende stap in de eeuwige 

loopbaan, met hetzelfde geloof in je overleving 

dat jullie door je eerste, aardse avontuur in het 

zoonschap van God heeft heengedragen. 

 

Wie oren heeft om te horen 

en 

ogen heeft om te zien ….. 

 

Het blaffen van een 

hond mag nooit de 

groei van jou en de 

groei van het 
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universum stagneren 

en blokkeren! 

Tem die hond, dus het 

ego, in jezelf en vind 

de rust, de vreugde 

en de vrede. 
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Je kunt het ook 

omdraaien. 

Verander de 

irritatie, de boosheid, 

de frustratie en de 

bitterheid, dus de 

angst in: 

Vreugde, geluk, rust 

en vrede, dus in 

liefde. 

 

En dat betekent: 



285 
 

Willen, 

Kunnen. 

Durven, 

Doen,  

 

dus ….. 

 

Werken …… 

Heel Hard werken, 

van binnen, aan 

jezelf! 
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Mijn eigen huidige 

grote les  
 

 
16 september 2021 

 

Na negentien boeken en ongeveer 

zeseneenhalfduizend bladzijden heb ik één ding 

geleerd. 

Wat ik heb geleerd is schokkend. 

Het maakt me verdrietig en het maakt me blij. 

Ik heb geleerd dat het zinloos is om de illusie te 

hebben dat je iets kunt doen aan verandering 

van het bewustzijn van een ander. Het is zinloos 

om mensen tot ontwaken te brengen. Het is 

zinloos, OMDAT DIT ONMOGELIJK IS. 

 

Ontwikkeling van bewustzijn is een tergend 

langzaam proces dat alleen geïnitieerd kan 

worden door eigen ervaringen, verkregen door 

het maken van eigen keuzes in volkomen vrije 
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wil. Uit die ervaringen ‘KUNNEN’ leermomenten 

komen en uit die leermomenten ‘KAN’ groei 

voortkomen. 

Heel vaak is dit helemaal niet eens het geval. 

We moeten bij iedere keus opboksen tegen het 

ego, dat we moeten overwinnen en we moeten 

bij iedere keus, keer op keer, de cyclus: willen, 

kunnen, durven, doen, doorlopen en 

overwinnen. 

Ook dat is iedere keer een strijd. 

Het Urantiaboek noemt deze weg en 

worsteling. 

 

Ik kan niets doen voor het 

bewustzijn van een ander en een 

ander kan niets doen voor mijn 

bewustzijn. 

 

De enige weg voor mij die een 

kans geeft om iets te doen voor 

de ontwikkeling van mijn 
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bewustzijn is door naar binnen te 

gaan, daar onderzoek en 

experimenten te doen vanuit 

mijn innerlijk, die leiden tot 

experimenten in het maken van 

keuzes in mijn leven, die dan 

uiteindelijk KUNNEN leiden tot 

groei van mijn bewustzijn. 

Voor zover het mijn bewustzijn 

betreft, heb ik bij jou niets te 

zoeken en dit geldt andersom net 

zo. 

 

Groei van mijn 

bewustzijn leidt 

uiteindelijk tot fusie 
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van mij en mijn 

richter. 

Ik heb bij jou niets te 

zoeken want ik heb en 

hoef niets Met jouw 

Richter. 

 

Boeken zijn eigenlijk 

zinloos omdat ze me 

vasthouden in de 

buitenwereld en me 

(over het algemeen) 
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geen schop geven om 

in vrije wil naar 

binnen te gaan en 

daar de waarheid, 

waar ik iets mee kan, 

te gaan zoeken, OM 

daar te beginnen met 

ervaren en om 

daarvan te leren. 

Bovendien ziet mijn 

ego de tocht naar 

binnen niet zitten, 



291 
 

daar binnen is geen 

overwinning te 

behalen op anderen 

en dat is voor het ego 

essentieel en 

cruciaal. 
 

Er zijn mensen die zeggen dat we een 

nieuwe dimensie binnengaan waarin 

deze wereld in een betere situatie 

terecht zal komen, met meer liefde en 

meer vrede. 

De wereld verandert niet zomaar. De 

wereld verandert als het bewustzijn, 

het collectieve bewustzijn verandert. 

Het collectieve bewustzijn verandert 
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niet zomaar. Het collectieve bewustzijn 

verandert alleen als er genoeg 

individuen zijn (kritieke massa), die 

zelf door vallen en opstaan hun eigen 

bewustzijn hebben verhoogd. 

De wereld reist dus niet verder. Het 

individu reist verder en groeit in 

bewustzijn. De wereld volgt de 

individuen in haar reis. Hoe meer 

individuen eenzelfde kant opreisen, 

hoe meer de wereld meegaat diezelfde 

kant op. 

 

Het lot van deze wereld hangt af 

van jou. Het lot van deze wereld 

wordt bepaald door jou en de 

verandering van jouw bewustzijn. 

In de verandering van jouw 

bewustzijn sta je alleen. Je hebt 
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hulp van jouw God en jouw 

engelen. 

Jij maakt de keuzes, jij moet de 

strijd aangaan met jouw ego, met 

jouw vermogen om te willen, te 

kunnen, te durven en te doen. 

Jij moet dat traject uitdagen en de 

worsteling aanvaarden en aan 

iemand anders heb je iets, zeker 

niet aan al die goedbedoelde 

adviezen, die vaak door het ego 

van de ander worden 

geformuleerd. 

 

Als jij verandert, verandert voor 

een stukje de omstandigheid op 

deze wereld. Die verandering van 

omstandigheid KAN voor een 
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ander een stimulans zijn maar 

dan nog zal die ander zelf de keus 

moeten maken, zichzelf, zijn ego, 

moeten overwinnen en het 

uiteindelijk, allemaal zelf moeten 

doen. 

 

NIEMAND ‘KAN JE DE LUCHT 

INPRATEN', ‘NAAR EEN HOGER 

BEWUSTZIJN SCHRIJVEN' OF 

‘NAAR EEN HOGER BEWUSTZIJN 

DUWEN'.  

HET IS VOOR JOU, UITSLUITEND 

JOUW ZAAK. 
 

Dat heeft mij voor mijzelf wel doen 

afvragen waarom ik dan schrijf. Wat is 

daarvan de zin en het nut? Ik kan er 
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anderen niet mee veranderen. Dit is 

inmiddels ernstig duidelijk. 

 

Gelukkig zag ik het antwoord en daar word 

ik ook wel weer blij van. 

 

Mijn geschrijf, mijn boeken, mijn 

onderzoeken, voortkomend uit de 

inspiratie die ik ontvang, hebben 

alleen maar zin en nut voor mij. 

Door te accepteren en te stimuleren 

dat ik word geholpen om keer op 

keer door deze materie te worden 

getrokken, door dit allemaal keer op 

keer vast te leggen, op te schrijven, 

uit te schilderen en uit te werken, 

ERVAAR IK, UIT VRIJE WIL EN VAN 

AL DIE ERVARINGEN HEB IK 

GELEERD EN BEN IK GEGROEID. 
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MIJN BOEKEN ZIJN MIJN WEG WAAR 

IK HEEL VEEL AAN HEB EN WAAR JIJ 

WAARSCHIJNLIJK NIETS AAN HEBT, 

WANT HET GENEREERT GEEN 

ERVARING BIJ JOU, HET KAN GEEN 

ERVARING BIJ JOU GENEREREN, 

HOOGUIT KAN HET JE STIMULEREN. 

DIE ERVARING IS ALLEEN VOOR MIJ. 

 

ALS HET GEEN ERVARING BIJ JOU 

GENEREERT, KUN JIJ ER NIETS 

MEE. ER ZULLEN DAN GEEN 

LEERMOMENTEN ZIJN EN GEEN 

GROEI. 

Jij moet zelf naar binnen gaan.  

Jij moet zelf contact maken met 

jouw Richter, zelf onderzoeken 

gaan doen en zelf boeken gaan 
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schrijven, gericht aan jouzelf en 

bedoelt voor jouzelf. 

 

De inhoud van ieder boek heeft 

alleen maar waarde als het in 

staat is om jou naar binnen te 

leiden. Als de inhoud daar niet 

toe in staat is, is het slechts 

informatie en informatie alleen is 

absoluut niet in staat om het 

bewustzijn te verhogen. 

 

We zijn veel te VEEL 
GERICHT OP ANDEREN, 

OP GOEROES EN 
MEESTERS en goeroes, 
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meesters of leraren 
zijn alleen maar 

zinvol en nuttig als 
ze jou niet 

binnenleidEN in hun 
tempel van hun 

wijsheid maar in jouw 
tempel van jouw 
wijsheid, waar je 
uiteindelijk voor 

jouzelf waarheid en 
wijsheid zult vinden 
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die alle boeken die op 
deze wereld zijn 

geschreven, ver zal 
overstijgen en die jou 

de enige juiste weg 
wijst. 

Alle leraren die jou 
vasthouden in hun 

kennis en jou dus ook 
vasthouden 'in de 

buitenwereld van hun 
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kennis’, zijn ONBEWUST 
en schaden jou. 

De enige bewuste 
leraar Is de leraar 
die jou leidt naar de 

poort van jouw 
tempel van jouw 

wijsheid. 
 

Het is jouw weg, dus 

richt je op jezelf. 

Zolang je je richt op 
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anderen, op goeroes 

en leraren zul je 

verzuimen om de enige 

juiste richting te 

kiezen en dat is de 

weg naar binnen. 

De wijsheid van de 

leraar en van de 

goeroe is geweldig 

voor henzelf. Jij bent 

anders, jij bent uniek, 

jij hebt een eigen 
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blauwdruk voor jouw 

unieke ziel, jouw weg 

is daarom anders. 

Verspil je tijd en je 

moeite niet om van 

anderen te horen wat 

goed is voor jou. Er is 

niemand die dat weet, 

behalve jouw God en 

die zit diep van binnen 

in jou, die zul je 

alleen maar daar 
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vinden, dus dat zou de 

richting moeten zijn 

van jouw eigen 

unieke, bijzondere en 

wonderbaarlijke 

reis. 

 

Er is nog iets anders 

te melden over 

leraren en GOEROES. 

Vóór de zevende 

zelfschenking van 
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Jezus had maar een 

zeer beperkt aantal 

mensen een Richter en 

niemand had de geest 

van waarheid. 

De gewone mensen 

hadden hulp nodig en 

moesten geestelijk 

geleid worden. Daar 

waren de leraren en 

de goeroes voor. Dat 

werkte toen. 
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Nu heeft iedereen een 

eigen GODSVONK en een 

eigen verbinding met 

de geest van 

waarheid. 

God is onze goeroe en 

onze leraar van 

binnen. 

We hebben geen 

leraren van buiten 

meer nodig en iedere 

leraar van buiten 
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houdt ons weg bij 

onze eigen godsvonk 

van binnen. 

Geen Buitenweg meer, 

maar uitsluitend de 

Binnenweg. 
 

Mijn boeken staan op het 

internet, niet om je te 

vertellen wat voor jou de 

juiste weg is. Ik heb al 

moeite om dat voor mijzelf 

vast te stellen. Zij staan niet 

op het internet om je iets te 
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leren, ze staan op het 

internet, OM JE TE 

PRIKKELEN, OM JOUW EIGEN 

REIS NAAR BINNEN TE GAAN 

STARTEN. 

 

Er zijn geen leraren nodig. Er 

zijn hooguit initiators, 

stimulators, mensen die jou 

nieuwsgierig kunnen gaan 

maken nodig om de eigen 

poorten van jouw ziel te 

openen en om jouw eigen 

tempel te gaan betreden en 

daar de wijsheid, aangereikt 
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door jouw God, te gaan 

ontdekken, daardoor te 

kunnen gaan leren en te 

kunnen gaan groeien. 

Ook de inhoud van mijn 

boeken zal jouw bewustzijn 

niet veranderen en zijn 

uitsluitend bedoeld, als 

voorbeeld hoe ik mijn weg 

zo ver heb gevonden en als 

stimulans om jouw eigen 

pad naar de catacomben van 

jouw hart en jouw ziel te 

gaan ontdekken en te gaan 

betreden. 
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Dit is voor nu, mijn grote les. 

Een les die voor iedereen zou 

kunnen gelden. 
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De behoefte aan 

reflectie en het gevolg 

daarvan 
 

 
17 september 2021 

 

Ik voel dat er iets in mijn koers lijkt te wijzigen. Er 

ontstaat een stilte en die stilte lijkt doelgericht. 

Dat doel begint heel voorzichtig zichtbaar en voelbaar 

te worden. 

Naast de continue vastlegging van alles wat ik 

doorkrijg en van alles wat ik mag zien, is er een 

moment aangebroken van reflectie van mijn eigen 

reis. 

In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven hoe ik zelf 

ben geconfronteerd met de reden van al mijn geschrijf, 

toen ik mij sterker dan ooit realiseerde, dat je een 

ander geen verandering in bewustzijn ‘KUNT 

AANPRATEN IF KUNT AANSCHRIJVEN'.  
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Iedere verandering zal moeten komen 

uit een ervaring en het lezen van een 

boek of het horen van een verhaal, 

GEEFT JE GEEN ERVARING, GEEFT JE 

HOOGUIT EEN PRIKKEL, EEN 

STIMULANS OM IN JE EIGEN LEVEN IETS 

TE GAAN ONDERZOEKEN, OM KEUZES TE 

GAAN MAKEN, DIE TOT EEN ERVARING 

ZOUDEN KUNNEN  GAAN LEIDEN. 

 

Mijn boeken, zoals alle boeken, 

kunnen hooguit een INDIRECTE 

BEÏNVLOEDING HEBBEN OP 

JOUW LEVEN, OP HET MOMENT 

DAT HET JOU AANSPREEKT EN 

ALS JIJ DAAR IN VRIJE WIL VOOR 

KIEST. 
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Alles wat ik schrijf, alles wat ik 

doe, alles wat ik leef, zijn als een 

hand vol minuscuul kleine 

zaadjes, die ik opgooi in de 

goddelijke wind en waarbij het 

daarna voor mij stopt. 

God bepaalt waar de wind heen 

waait en hoe hard die wind is. 

God bepaalt waar die zaadjes 

landen, voor wiens voeten of in 

wiens leven. 

En God of de God in een mens 

bepaalt, samen met die engelen 

van die mens hoe groot de 

inspiratie zal zijn bij die mens om 

zijn aandacht op die zaadjes te 

richten. 
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Uiteindelijk bepaalt die mens zelf 

in vrije wil of hij er iets mee doet 

en wat hij er mee doet. 
 
Hoeveel zaadjes heb ik opgegooid? 

Hoeveel meer zaadjes moet ik nog 

opgooien en hoeveel meer moet ik nog 

vastleggen om zelf te ervaren? 

Het was de koers in mijn leven en blijft die 

koers nu gehandhaafd of komt de tijd voor 

een andere koers? 
 

Mede door meerdere 

gebeurtenissen van de afgelopen 

periode, heb ik toenemend gevoel 

dat er een moment van REFLECTIE 

aanbreekt. 

Daar heb ik nauwelijks tijd voor 

gehad gedurende de afgelopen 
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jaren van dag en nacht schrijven 

en illustreren. 

 

Er zijn vier fasen in de groei van 

het bewustzijn: 

De eerste fase is dat de opbrengst 

van een ervaring LANDT IN JE 

SYSTEEM. Dat je dus waarneemt 

dat er iets gebeurt als gevolg van 

het maken van een keus, dat je 

aandacht trekt en waar je 

misschien iets mee kunt. Vaak is 

dit nog op onbewust niveau. 

De tweede fase is dat hetgeen wat 

geland is, omhoog stijgt naar een 

bewuster niveau en daar begint te 

VERANKEREN IN JE SYSTEEM. De 

uitwerking van die ervaring is 
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echt opgevallen en je hebt besloten 

dat je daar iets mee wilt en iets 

mee kunt. 

Dan komt de derde fase waarin je 

besluit om datgene dat je als 

waardevol in jouw systeem apart 

hebt gezet, wilt gaan TOEPASSEN 

IN JOUW LEVEN, in jouw 

handelen. Dan breekt de fase aan 

van oprecht willen, kunnen, 

durven, doen. 

Tenslotte komt er een moment van 

de vierde fase, de fase van 

REFLECTIE. Wat is de uitwerking 

geweest van mijn handelen en van 

het toepassen van mijn inspiratie 

in mijn eigen leven? Is het een 
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koets die ik wil handhaven of moet 

ik bijsturen? 

 

Ik Krijg steeds 

sterker het gevoel 

en de behoefte om 

voor mijzelf meer 

aandacht te gaan 

besteden aan 

‘reflectie over mijn 

eigen leven' om uit te 

zoeken in hoeverre 

ikzelf wel de juiste 
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keuzes heb gemaakt, 

voor de invulling van 

mijn eigen dagelijkse 

leven en in hoeverre 

mijn handelen 

overeenkomt met 

datgene dat in mijn 

eigen leven is geland 

en verankerd en in 

hoeverre ik daaruit 

al of niet zal 

besluiten, om mijn 
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eigen koers te willen 

bijstellen. 

Daar wil ik in ieder 

geval meer tijd aan 

gaan besteden en 

aangezien die 

behoefte groeit, zal 

er ongetwijfeld ook 

een noodzaak voor 

zijn. 
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Zelfkritiek en 

zelfonderzoek is de 

basis voor de groei 

van het zelf, van het 

bewustzijn, van de 

ziel. 

 

Het gevolg van het 

gaan invullen van die 

reflectie, betekent 

dat ik behoefte heb 

aan stilte en aan het 
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intenser en 

structureler te 

gaan afdalen naar 

mijn eigen diepe of 

diepst haalbare 

innerlijk. 

 

Dat kan later leiden 

tot nieuwe 

vastlegging, wat ik 

dan weer als 

zaadjes zal gaan 
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opwerpen in de 

goddelijke wind. 

 
Eigenlijk betekent dit in 

hoeverre ik ook verandering 

zal aan gaan brengen in de 

verhouding van: 'HET ZIJN 

IN DE WERELD EN HET 

ZIJN VAN DE WERELD’. 

Moet die draai, die 

koersverandering verder 

doorzetten? 
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Ginder trekt en trekt steeds 

sterker. 

Ginder of het Koninkrijk is 

eigenlijk de VIJFDE 

DIMENSIE, het domein van 

Geest. 

Mogelijk is de reflectie 

nodig en noodzakelijk om 

de vijfde dimensie, nu al op 

bewuster niveau te mogen 

betreden. 

Toetreden of mogen 

toetreden tot de vijfde 

dimensie, betekent loslaten 
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of kunnen loslaten van de 

vierde dimensie 

 
We zullen zien, de tijd zal het 

leren. 

Zo gaat de reis door en bepalen 

we zelf, binnen zekere 

grenzen, de snelheid. 

De factor is onder andere ons 

vermogen van het invullen 

van: 

WILLEN, 

KUNNEN, 

DURVEN, 

DOEN,  
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Resulterend in een nieuwe 

vorm van: 

‘ZIJN’. 

 
Uiteindelijk is het eeuwige kenmerk 

van de weg het vermogen bezitten om 

TE KUNNEN LOSLATEN en om TE 

KUNNEN OMARMEN. 

Zo passeren we keer op keer nieuwe 

poorten, betreden we nieuwe paden die 

we later weer zullen moeten verlaten 

om een nieuwe poort te mogen 

passeren om weer een nieuw pad te 

kunnen betreden, uiteindelijk reizend 

van dimensie naar dimensie en van 

wereld naar wereld. 
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Zo gaat de weg, zo is de 

reis. 

Zo is er altijd een nieuw 

'ginder’, waar we ons vol 

overgave, op zullen moeten 

richten. 

 
 

Voor de duidelijkheid zal ik hieronder 

nog even aangeven wat er in mijn 

boeken precies bedoeld wordt met de 

derde, vierde en vijfde dimensie. 
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De derde, vierde en vijfde dimensie 
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De blauwe baan is de Geestelijke Weg, 

die vanaf het derde pad in de derde 

dimensie, voor degenen die dat 

bewustzijn bereiken, langzaam 

merkbaar en zichtbaar wordt. De 

Geestelijke Weg loopt verder, door het 

niveau van de astrale wereld, de vierde 

dimensie, tot aan de woningwerelden, 

waar zij overgaat op het traject van 

Morontia-mota, in de vijfde dimensie. 

Het deel van de Geestelijke Weg na het 

vijfde pad, wordt omschreven als het 

gebied van de Leegte. 

De Geestelijke Weg is de enige valide 

Weg omdat de hele weg van 

ontwikkeling in bewustzijn en van de 

groei van onze ziel uiteindelijk, 

uitsluitend, een Geestelijke reis is. 
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De rode baan is de wereldse weg. Wij 

leven nu in de derde dimensie, in een 

materiële wereld en worden op dit 

niveau, dat loopt tot het derde pad van 

bewustzijn, nog aangetrokken tot al het 

‘werelds gedoe’. Dit is het niveau waar 

de dualiteit nog heerst, waar iedereen 

aan elkaar trekt en waar iedereen tegen 

elkaar duwt en waar we nog vechten om 

het gelijk van onze waarheid. 

Vanaf het derde pad van bewustzijn 

buigt de wereldse weg af naar de 

Geestelijke Weg omdat wij stijgen in 

bewustzijn. 

Het stijgen van bewustzijn wordt 

veroorzaakt doordat wij gaan zien en 

begrijpen dat de dualiteit een 

doodlopende weg is en wij daardoor het 

besef van eenheid gaan voelen, begrijpen 

en omarmen. 
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De grote wissel tussen de wereldse weg 

en de Geestelijke Weg is het vijfde pad of 

de eerste cirkel van bewustzijn. 

 

Daar ligt ook de wissel van de invloed 

van de vierde dimensie die sterker wordt 

dan de invloed van de derde dimensie. 

We ervaren steeds meer dat we niet 

meer VAN maar uitsluitend nog IN de 

wereld zijn. 

Naarmate we onder invloed van de 

vierde dimensie verder stijgen en 

voortgaan op de Geestelijke Weg, komen 

we steeds meer onder invloed van 

Morontia-mota en worden we steeds 

meer aangetrokken door het Koninkrijk, 

de vijfde dimensie. 
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De weg op weg naar volmaaktheid is 

een eenzame weg. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

een weg die je helemaal alleen zal 

moeten afleggen. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

een weg van dienstbaarheid, van 

nederigheid, van reflectie en van willen, 

kunnen, durven, doen. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

geen treurige weg maar een weg van 

weten, voelen, rust, vrede en vreugde. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

een weg waarop je bewust weet dat je 

bewust en uit vrije wil de keus hebt 

gemaakt om op weg te zijn en op weg te 

blijven om naar volmaaktheid te 

streven. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

een weg waar je ondanks dat je het 



331 
 

alleen moet doen, volledig steun hebt 

van jouw God, jouw engelen en de 

elementenwezens. 

De weg op weg naar volmaaktheid is de 

liefde van God de vader die woont in 

ons bewustzijn en zich manifesteert in 

ons hart, met open armen ontvangen en 

deze liefde via de harten van al onze 

zusters en broeders, te schenken aan 

de Allerhoogste. Dat alleen al genereert 

intense vreugde. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

iedere keer opnieuw klimmen naar een 

hogere vorm van ‘ZIJN’, dat zich 

vertaalt naar een hoger niveau van 

bewustzijn. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

gaan in de Leegte en gaan in de Stilte en 

daar het gezang van engelenkoren voor 

terug ontvangen. 
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De weg op weg naar volmaaktheid is 

van ieder mens een goeroe of leraar te 

maken voor die mens zelf, doordat je 

hem of haar begeleidt naar zijn of haar 

eigen Godsvonk, die de goeroe in die 

mens zal voeden. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

knielen voor de totale schepping, dat 

ons vleugels geeft waarmee we kunnen 

zweven naar steeds hogere hoogten. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

het vermogen ontwikkelen om iedere 

duisternis om te toveren tot Licht. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

om overal om je heen een glimlach te 

schenken die komt uit de diepste diepte 

van je hart en die gezegend is door 

jouw eigen Godsvonk. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

eenheid ademen, eenheid voelen, 
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eenheid begrijpen, eenheid zien, 

eenheid ervaren, eenheid stralen en 

eenheid zijn en daardoor dus de volle 

verantwoordelijkheid te kunnen en te 

willen nemen voor al het leven. Een 

verantwoordelijkheid die zich 

manifesteert door JE EIGEN 

VERANTWOORDELIJKHEID te nemen 

en te zorgen voor JOUW GROEI IN 

BEWUSTZIJN EN DUS VOOR JOUW 

GROEI IN VOLMAAKTHEID. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

volmaakt zijn door stapje voor stapje 

de keus te maken om volmaakt te 

worden en het daardoor te zijn. 

De weg op weg naar volmaaktheid is 

het vermogen hebben om keer op keer 

te kunnen loslaten en te kunnen 

omarmen en om zo eindeloos je weg te 

vervolgen. 
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De volgende stap 
 

 
18 september 2021 

 

De voortgang op onze reis, waarvan de reis 

uiteindelijk, uitsluitend een geestelijke reis is, bestaat 

uit het loslaten en het omarmen, reizend van wereld 

naar wereld, van dimensie naar dimensie.  

In mijn boeken waarin de groei van bewustzijn, de 

groei van de ziel, wordt beschreven, VOLGENS DE 

WEG ZOALS IK DEZE WEG, TOT ZOVER, ZELF HEB 

ERVAREN, is tot nu toe mijn ervaring vastgelegd van 

de derde en de vierde dimensie, dus van de materiële 

en de astrale of energetische wereld. 

 
Nogmaals voor de goede orde: 'Iedere reis 

van ieder mens is uniek en persoonlijk, 

dus anders dan de reis van wie dan ook’. 

Jouw reis zal niet zijn zoals mijn reis of 

van wie dan ook. 
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Om verder te kunnen op de Geestelijke 

Weg, na het vijfde pad of de eerste cirkel, 

moeten we bereid zijn om het gedoe, het 

geleuter en het geharrewar van deze 

materiële wereld los te laten. Eigenlijk is 

dat inherent aan het afleggen van de 

bewustzijnsniveaus tot en met het derde 

pad, omdat op het vierde en vijfde pad, de 

gerichtheid en afstemming wordt verlegd 

naar de Geestelijke Weg. Op dit stuk van 

het pad worden we steeds meer IN, 

inplaats van VAN de wereld. Dat is ook 

nodig omdat er een invloed van mota 

ontstaat en een aantrekking van het 

koninkrijk. Deze aantrekkingskracht en 

deze invloed leidt ons naar de ervaring en 

de beleving van de vierde dimensie, van de 

astrale wereld. 

Op deze reis leggen we het besef van 

dualiteit af en beginnen we het besef van 

eenheid te omarmen. 
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Na de beleving van de vierde dimensie 

ontstaat er een nog sterkere beleving van 

de vijfde dimensie, de woningwerelden en 

is het zelfs al mogelijk dat wij beginnen met 

het creëren van een morontia-lichaam. Dit 

is dus uitsluitend afhankelijk van de groei 

van ons bewustzijn en de groei van ons 

bewustzijn bepaalt onze voortgang op onze 

weg naar volmaaktheid. 

Groeien op de weg op weg naar 

volmaaktheid is het voldoen aan onze 

kosmische opdracht. 

Als wij daardoor in staat zijn om onszelf 

gedurende onze slaap, onder begeleiding, al 

door de woningwerelden te kunnen 

bewegen en daar nu al te kunnen ervaren, 

zal dat onze groei bespoedigen.  

 

De volgende stap is dus 

opnieuw het loslaten 
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van de oude wereld en het 

opnieuw richten op en het 

omarmen van de nieuwe 

wereld. 

In dit geval is dat de 

woningwereld, waar wij 

met onze ziel, met ons 

bewustzijn, afstemming op 

hebben. 
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Ga je eigen weg 
 

 
18 september 2021 

 

Als je alles hebt gelezen en tot hier bent gekomen, heb 

je gezien dat ik MIJN ervaring van MIJN reis tot nu 

toe met je heb gedeeld. 

Ik je MIJN ervaring geschonken. 

Ik heb je mijn liefde geschonken maar mijn ervaring 

zal jou niet verder helpen, omdat het MIJN ERVARING 

is. 

Ik kan je niet mijn bewustzijn schenken of wat voor 

bewustzijn dan ook. 

Bewustzijn kan je nooit geschonken worden, kun je 

niet krijgen maar kun je uitsluitend veroveren. 

Voor al die veroveringen moet je hard werken, moet je 

ploeteren en die reis is een worsteling, zowel voor jou, 

voor mij, als voor iedereen. 

Jouw verovering is aan jou en het resultaat is voor jou. 

Ik ben al lang geleden bewust met deze worsteling 

gestart en ik ga er mee door, totdat mijn doel is 

bereikt. 
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De worsteling schenkt ook heel veel vreugde voor 

iedere poort die je hebt bereikt en mag passeren en 

voor ieder pad dat je hebt voltooid. 

Bovendien krijg je er vrienden bij voor de eeuwigheid. 

 
Alle aardse leraren zullen je niet helpen om 

bewuster te worden. 

De boeken zullen je niet bewuster maken. 

De religies zullen je niet helpen om volmaakt te 

worden en evenzo zal ook geen enkele spirituele 

stroming of goeroe je kunnen helpen. 

 

Allen en alles kan je 

stimuleren en motiveren om 

voor jou te doen wat alleen 

maar jij voor jouzelf kunt 

doen: 

 

Groeien in bewustzijn en dus 

groeien in volmaaktheid, 
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Door keuzes te maken in vrije 

wil, door daarvan te ervaren, 

te leren en te groeien. 

 

 
Voor mijzelf breekt nu een tijd aan 

om al deze informatie te laten 

bezinken en te verwerken en van 

ordening en reflectie. 

 

Tot later, 

 

Ervaar, leer, groei, ‘have 

fun' en ‘be happy’. 
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liefde 

 
 

 

 

 

Dienstbaarheid 

en 

Eenheid 
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Leidt tot:  

Onvoorwaar- 

delijke 

verantwoor-

delijkheid en 

tot 

volmaaktheid. 

 
 



343 
 

Volmaaktheid ligt 

voor het oprapen. Is 

de worsteling een 

illusie? 
 
 

20 september 2021 

 

Nog een laatste opmerking. 

Als volmaaktheid ongeveer gelijk is aan 

schoonheid, dan ligt de volmaaktheid voor het 

oprapen, net als de schoonheid. Eigenlijk ligt het 

dan overal op straat en hoeven we het alleen 

maar op te rapen. 

Onze grootste zegen, de kosmische wet van onze 

vrije wil, betekent dat wij zelf kunnen bepalen 

welke keuzes wij maken. 

Wat er ook gebeurt, wij bepalen wat we met die 

gebeurtenis, met dat voorval doen en dat maakt 

ons meteen ‘de scheppers van onze en wereld’. 
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Dit is uitvoerig beschreven in deel twee, de 

roman. 

Ik kan iedere gebeurtenis omtoveren tot 

schoonheid en volmaaktheid, afhankelijk van 

hoe ik ervoor kies om het te bestempelen en 

welk etiket ik er dus opplak. 

Als ik het omarm en zegen, begint dat voorval, 

die gebeurtenis al licht te krijgen en licht te 

stralen. Als ik er ook nog mijn liefde in stop, 

wordt de energie van die gebeurtenis al 

zuiverend en helend. Allemaal en uitsluitend 

bepaalt door mijn wil, door mijn keus, door mijn 

omarming, door mijn zegening en door mijn 

liefde. 

Alles wat op straat ligt, kan ik op deze manier 

behandelen en transformeren. 

Daarmee wordt ik de grote magiër die 

volmaaktheid schept en die schoonheid schept 

uit alles en uit niets. 

 

Als ik uit alles en niets schoonheid en 

volmaaktheid kan scheppen en wanneer ik dat 

ook werkelijk doe, is het verhaal van ‘de 



345 
 

worsteling’ een illusie en dus niet waar, als ik 

ervoor kies, om het niet waar te laten zijn. 

Natuurlijk is het wel waar als ik ervoor kies om 

het wel waar te laten zijn en mijzelf 

onderdompelen in treurnis en drama en zo 

worstelend door het leven ga. 

 

En zo wordt de cirkel compleet. 

Al in boek 2 van de reeks ‘Een wonderbaarlijke 

reis’ (de roman) vertelt Helena aan Richard dat 

wij de scheppers zijn van onze eigen wereld. 

Alles waar wij voor kiezen, is alles wat wij zullen 

scheppen, zullen beleven, zullen ervaren, 

daarvan kunnen groeien en tenslotte kunnen 

leren om daarmee te kunnen stijgen in 

bewustzijn. 

 

Zo blijkt na achttien boeken in de reeks van ‘Een 

wonderbaarlijke reis’, dat het eerste boek uit de 

reeks, de roman, het fundament is voor mijn 

immense reis. Een fundament waarvan vele 

details in alle boeken later, minutieus zijn 

uitgewekt. 
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Vanaf nu kies ik voor 

volmaaktheid en voor 

schoonheid en ik kies 

ervoor om die energie 

structureel te scheppen. 

Als het moet, zal ik 

daarvoor zelfs mijn 

linkerwang toekeren. 
 

 

Het resultaat van ons leven en de 

wijze waarop wij door het leven 

reizen, wordt bepaald door de 

keus die wij maken. 
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De keus die wij maken en de 

energie-frequentie van die keus, 

wordt bepaald door het 

bewustzijnsniveau dat wij 

bezitten en hebben veroverd. 

De worsteling zal dus 

verminderen naarmate wij 

stijgen in bewustzijn, waardoor 

wij in staat zullen zijn om de rust, 

de vrede en de vreugde te kunnen 

omarmen. 

 

 

Verover meer en meer 

bewustzijn en word 

gelukkig, maar vooral, word 

……. 
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VOLMAAKT. 
 

 

 


