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17 juni 2019 

VOORWOORD 
Na het afronden van mijn derde boek ‘Een 
wonderbaarlijke reis, Het voorlopig laatste pad 
van ‘van binnen naar binnen’ is de stroom 
informatie weer opnieuw begonnen. 
 
Uiteindelijk heb ik mijn telefoon gepakt en ben ik weer 
gaan schrijven. Het is een niet te blussen gloed van een 
brandende drijfveer en opnieuw schrijf ik eigenlijk 
alles op alleen voor mijzelf, zoals het met al mijn 
voorgaande boeken is gegaan. 
Ik doe dit omdat dan alle informatie die door mijn 
hoofd, hart en ziel gaat, op een prachtige manier landt 
in mijn systeem en daar verankerd raakt. 
 
Dit boek, dat mogelijk mijn laatste boek zou kunnen 
zijn, dat echter nooit een eindfase zal bereiken, is de 
vastlegging van mijn persoonlijke (en daarom unieke) 
ervaring van het ‘GAAN VOOR MIJ VAN MIJN PAD 
VAN ‘VAN BINNEN NAAR BINNEN’. Dit laatste pad 
geeft echter aan dat na heel veel bidden, mediteren en 
alles proberen om te leven volgens de waarden van 
‘liefde, schoonheid, waarheid en goedheid’, dit pad 
gaat veranderen naar het pad van ‘VAN BINNEN, VIA 
NAAR BUITEN, TERUG NAAR BINNEN’. 
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De enige weg is de weg van het dienen van God en dit 
kan alleen maar ‘in het voorbijgaan der mensen, 
waarbij de naasten onvoorwaardelijk gediend moeten 
worden. De medemens dienen is God dienen 
 

Leven in de broederschap der 
mensheid en in het Vaderschap van 

God. 
 

Dit boek zal niet meer verschijnen op mijn website 
omdat het voor mijzelf is. Mochten er mensen een 
hele grote interesse voor hebben dan kan ik hen 
op verzoek altijd (gratis) de pdf versie mailen. 
Hier en daar is geprobeerd om de inhoud van de 
teksten grafisch te ondersteunen. 
 
Eigenlijk is dit schrijven een soort van dagboek 
waarin de dagelijkse belevenissen leiden tot 
ERVARINGEN. Ervaringen die weer leiden tot het zien 
van verbanden, die weer nieuwe lijnen kunnen 
uitzetten waardoor het groter geheel of een deel van 
het groter geheel ook weer duidelijker en zichtbaar 
wordt  
De informatie blijft stromen en het vastleggen werkt 
bij mij erg goed. 
 
Soms komen dingen voor de zevende keer langs, via 
weer een andere invalshoek waardoor het voor mij 
nog duidelijker wordt. 



7 
 

Primair is het vastleggen en schrijven van deze teksten 
voor mijzelf en uitsluitend voor mijzelf. Als iemand 
geïnteresseerd is mag hij of zij het lezen. Hierbij moet 
dan wel altijd worden vastgesteld dat dit geen advies 
is aan anderen, maar aan mijzelf omdat het de punten 
raakt, op dat moment, in mijn leven, waarvan ik vind 
dat ik er iets aan heb of op dat moment beslis dat ik 
daar aan moet werken. 
Het is geen les voor anderen, het zijn eigenlijk lessen 
voor mijzelf, waar ik op dat moment iets mee kan en 
iets aan heb, vaak getriggerd door iets uit de 
buitenwereld. 
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17 juni 2019 

VERSCHILLEN 
Het zijn de verschillen die leiden tot problemen, die 

weer moeten worden opgelost en als dit niet lukt 

leiden deze verschillen tot disharmonie, strijd en 

oorlog. 

De vraag is: 'zijn er wel verschillen?' 

Het antwoord is, ‘dat er geen verschillen zijn'.  

Verschillen zijn het resultaat van uniciteit en 

uniciteit is een product van de schepping. 

De oplossing ligt in het onvoorwaardelijk 

accepteren van de uniciteit van ieder persoon als 

een kosmische wet. 

De uniciteit komt voort uit de unieke persoonlijkheid 

die ieder mens van de schepper heeft ontvangen.  

Er zijn geen problemen er zijn slechts verschillen 

op basis van unieke persoonlijkheden en die niet 

in ons beeld (etiket) passen, die wij derhalve niet 

accepteren en daarom bestempelen als 

problemen. 

 

Door het feit dat wij medescheppers zijn, zal alles 

wat wij vinden en beslissen, alles wat wij op onze 

(unieke) manier etiketteren, verworden TOT 

ONZE WAARHEID en dus tot 'DE WAARHEID’. 
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Verschillen zijn een oorzakelijk gevolg van hoe de 

schepping is gevormd. 

Er zijn dus alleen maar verschillen, die dus nooit 

problemen zijn en die fantastisch kunnen dienen als 

prachtige ervaringen, waardoor wij kunnen groeien 

door naar elkaar te kijken en van elkaar te leren. 

 

Combineer de kracht van persoonlijke uniciteit 

van ieder mens en het zal de collectieve groei ten 

goede komen. 

 

 

 



10 
 

17 juni 2019 

ERVARINGEN 
Gaia, de planetaire allerhoogste, absorbeert alles wat 
er op deze planeet gebeurt. Iedere ervaring van ieder 
wezen vloeit naar Gaia.  
Gaia is een cel van 'God de allerhoogste' (de Godin), 
die geleid wordt door de Triniteit, die voor haar 
functioneert, zoals de Richter voor ons fungeert. 
'God de allerhoogste' (de Godin) is in ontwikkeling en 
groeit nog steeds.  
IEDERE ERVARING VAN IEDER MENS IS ALS 
VOEDSEL VOOR GOD DE ALLERHOOGSTE.  
ALS JE JE DAT REALISEERT, WORDT HET DRAGEN 
VAN IEDERE ERVARING DRAGELIJK EN ZELFS 
PRACHTIG, HELEMAAL ALS JE DIE BEWUST KUNT 
OPDRAGEN AAN GAIA EN AAN GOD DE 
ALLERHOOGSTE. 
Je helpt daar bewust mee om de Godin tot wasdom te 
laten en kunnen komen. Zij zal je dankbaar zijn en 
zij zal blij zijn dat je je van haar bestaan en groei 

bewust bent. 
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17 juni 2019 

ENGELEN 
Engelen zijn er speciaal om invloed uit te oefenen op 

ons leven. Zij parkeren ons in situaties waarin en 

waarvan wij kunnen leren en waarin wij worden 

getest. 'Waar kunnen we komen en wat zijn we 

waard'? 

Als je dit weet kun je anders tegen situaties aankijken. 

Situaties die erg vervelend lijken, maar die anders 

worden wanneer wij ons bewust worden van wat er 

achter kan liggen. Bovendien kan dit onze groei enorm 

bespoedigen. 

Accepteer daarom in vrede iedere vervelende situatie 

en probeer erachter te komen wat je ervan kunt leren 

of wat voor test dit zou kunnen zijn. Zoek ook bewust 

contact hierover met de engelen. Je leven zal hierdoor 

snel veranderen. 
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17 juni 2019 

GEDACHTEVORM 
Iedere gedachte die wij hebben verdwijnt letterlijk in 

de wereld. Deze gedachte neemt een vorm aan. 

Deze vorm wordt bepaald door de intentie van de 

gedachte.  

Deze gedachtevorm krijgt een vernietigende, 

afbrekende, ziek makende werking als de intentie van 

deze gedachte te maken heeft met: 

 Jaloezie 

 Woede 

 Haat 

 Verbittering 

 Afgunst 

 Negativiteit (egoïsme) 

 

Deze gedachtevorm krijgt een opbouwende, helende, 

zuiverende werking als de intentie van deze gedachte 

te maken heeft met: 

 Onvoorwaardelijke Liefde 

 Tolerantie en Acceptatie 

 Dienstbaarheid 

 Zorgzaamheid voor elkaar 

 Onvoorwaardelijk Godsvertrouwen 
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Deze gedachtevorm voedt zichzelf met de energie 

waarmee hij is uitgestuurd en neemt daardoor in 

kracht toe. 

Gedachten met een afbrekende werking creëren dus 

'monsterachtige gedachtevormen' en voeden ook nog 

dezelfde soort gedachtevormen die door andere 

mensen zijn uitgezonden. 

Hetzelfde geldt voor gedachten met de intentie van 

onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid. 

Wij zijn dus eigenlijk magiërs en creëren een vorm 

van leven (gedachtevormen) van duisternis of van 

licht. 

Wat wil jij zijn?  

Een zwarte of een witte magiër? 

Door in meditaties liefde te sturen naar mensen, naar 

je omgeving, naar de stad waar je leeft of het land 

waar je woont, kun je helpen de duistere 

gedachtevormen te neutraliseren en op te lossen. 

Zo help je mee aan het zuiveren van deze planeet. 
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17 juni 2019 

VAN MENS TOT 

GODMENS 
Iedereen kent de uitdrukkingen 'dat is menselijk' en 

'ik ben ook maar een mens'. We zijn mensen met alle 

beperkingen die mensen eigen is. 

Het eerste doel van ieder mens is om te komen tot 

'fusie met de Richter'. Het moment van deze fusie 

maakt ons tot een eerste werkelijke realisatie van het 

worden van mens tot 'GODMENS'.  

Het is een REALITEIT en het begin van een eeuwige 

weg, een eeuwige groei tot een waarachtige Godmens, 

tot een VOLKOMENE en zelfs dat is niet het eindpunt 

van een reis die ik 'een wonderbaarlijke reis’ noem. 

Nu al kunnen wij bewust werken aan de 'WEG NAAR 

FUSIE'.  

Het worden van een Godmens kan bespoedigd worden 

door bewust te proberen om nu al te zijn als God. Leef 

nu al en handel nu al zoals God zou handelen in de 

situaties waarin jij zit. Bid en mediteer dagelijks en 

vraag jouw 'Kleine God' om jou te helpen dat je steeds 

meer in staat zult zijn om 'ZIJN WIL TE DOEN EN 

NIET DE EIGEN WIL'.  

Hoe meer wij ons bewust worden dat wij ernaar 
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willen streven om nu al te handelen als God, hoe meer 

wij ernaar streven om 'Zijn wil te doen in plaats van 

onze eigen wil' des te dieper en intenser de verbinding 

en het contact met onze Richter zal worden. 

 

 

 



16 
 

18 juni 2019 

DIENSTBAARHEID 
Dienstbaarheid is altijd:  

'Wat ervaart de ander en wat kan ik doen om de ander 

zijn of haar leed te verzachten, waarbij de ander altijd 

de volle eigen verantwoordelijkheid houdt en waarbij 

ik moet waken dat 'ik geen paarlen aan de zwijnen 

geef'.  Het gaat ook niet alleen om de mens die ik dien 

maar ook om het dienen van de Godsvonk die woont 

en werkzaam is in die andere mens. 
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19 juni 2019 

TOTAALBEELD 
Onderstaande is gedistilleerd uit de inhoud van het 

Urantiaboek en van de website mezza verde. 

 

Totaalbeeld: 

Het totaalbeeld van de mens binnen de schepping in 

de kosmos is, zoals ik het op dit moment begrijp, als 

volgt: 

De mens is onder andere verbonden met: 

1. De Richter 

2. Engelbewaarders of beschermengelen. 

3. Elementenwezens 

4. De planetaire allerhoogste (Gaia) 
5. God de allerhoogste (de Godin) 

 

Ad. 1 RICHTER 
In de mens woont een Godsvonk van God de Vader 

(Richter). De Richter werkt constant en onafgebroken 

in op de mens en probeert de mens te brengen tot het 

uitvoeren van morele wilsbeslissingen. Voor iedere 

morele wilsbeslissing van de mens weeft de Richter 

een draad in de ziel van de mens op het weefgetouw 

van het bewustzijn. 

Tot een bepaald stadium is de interactie tussen de 
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Richter en de mens uitsluitend vanuit de Richter. 

Vanaf een bepaald stadium van bewustzijn, als de 

mens zich bewust gaat worden van zijn inwonende en 

op hem inwerkende Godsvonk, wordt de interactie 

tweezijdig. 

Dit wordt dan het begin van het bewuste pad van de 

mens op weg naar fusie met de Richter. 

Stuur liefde naar jouw Richter en naar alles wat leeft 

en het zal jouw Godsvonk grote blijdschap geven en de 

planeet, het leven en alle universums optrekken. 

 

Ad. 2 BESCHERMENGELEN 
Ieder mens heeft beschermengelen. Deze engelen 

hebben in samenwerking met de Richter de taak om 

over de mens te waken, te begeleiden en ervoor te 

zorgen dat de mens in situaties wordt gebracht waarin 

zich leermomenten kunnen voordoen of waarin de 

mens wordt getest, om te bewijzen waartoe hij 

inmiddels in staat is. 

Ook als de mens zich bewust wordt van het feit dat 

deze engelen zijn leven begeleiden, is er op dat 

moment een wederzijdse interactie mogelijk 

waardoor er sneller en grotere stappen gemaakt 

kunnen worden. Stappen die altijd leiden naar één 

doel en dat is: fusie met de Richter. Vanaf dat punt 

gaat het eeuwige leven als beginnend 'Godmens' 

starten. 
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Stuur liefde naar jouw engelen en naar alles wat leeft 

en het zal jouw engelen grote blijdschap geven en de 

planeet, het leven en alle universums optrekken. 

 

Ad. 3 ELEMENTENWEZENS 
Elementenwezens zijn voortgekomen uit de daden en 

handelingen van engelen. Elementenwezens hebben 

altijd een dienstbare functie en taak. Zij worden overal 

voor ingezet en zijn in ieder geval de 'hoeders van de 

natuur'. Zij werken op het energetisch vlak. 

Ook mensen hebben allemaal een eigen persoonlijk 

elementenwezen dat altijd bezig is met verzorging van 

het materiële van de mens, dus met de verzorging van 

het lichaam van de mens. 

Als je je bewust wordt van het bestaan van de 

elementenwezens en van het bestaan van je eigen 

elementenwezen en als je contact gaat zoeken met je 

eigen elementenwezen, dan kun je samen, in overleg, 

gaan werken aan de fysieke gezondheid van je eigen 

lichaam. Wij doen zoveel dingen waarmee wij bewust 

ingaan tegen de gezondheid van onze eigen lichaam en 

waarmee we een effectieve aanpak van ons 

elementenwezen ten behoeve van het welzijn van ons 

eigen lichaam, boycotten. 

Verbind je met jouw elementenwezen door in 

meditatie contact te zoeken en vraag wat goed is voor 

jou en wat niet goed is. 
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Stuur liefde naar dit wezen en naar alles wat leeft en 

het zal dit elementenwezen grote blijdschap geven en 

de planeet, het leven en alle universums optrekken. 

 

Ad. 4  PLANETAIRE ALLERHOOGSTE 

(GAIA) 
Gaia is de godin van onze planeet. Zij is daarmee de 

godin van Urantia of de moeder van de aarde. 

Zij absorbeert alles wat er op haar materiële lichaam, 

met alle energetische schillen daaromheen, gebeurt. 

Zij absorbeert ook alle ervaringen van alles wat leeft. 

Alles wat ons overkomt, alle pijn en alle vreugde, 

iedere ervaring stroomt naar haar.  

Als je je van haar bestaan bewust bent en met haar 

gaat communiceren, kun je haar helpen in het leed wat 

de mens de wereld en wat wij elkaar aandoen. Zij zal 

je eeuwig dankbaar zijn.  

Stuur liefde naar haar en naar alles wat leeft en het zal 

haar grote blijdschap geven en de planeet, het leven en 

alle universums optrekken. 

 

Ad. 5 GOD DE ALLERHOOGSTE (DE 

GODIN) 
God de allerhoogste is de hoogste God (Godin) in de 

schepping van de Triniteit. 

Wat de Richter is voor de mens is de Triniteit voor de 
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Godin.  

De Godin is groeiende en heeft nog niet de soevereine 

heerschappij over alle universa (inclusief de vier 

buitenruimten). 

Zij groeit en evolueert van alle ervaringen van al het 

leven in alle universa en staat thans bekend als 'De 

allerhoogste'. 

Als zij volledig tot wasdom is gekomen, zal zij over 

alles heersen als de grote moeder. 

Nu wordt zij daarbij geholpen of vervangen door 'God 

de zevenvoudige'. 

Gaia de planetaire allerhoogste is een cel van de 

allerhoogste, die alles omvat.  

Alle ervaringen van Gaia worden dus gelijktijdig 

ervaren door de allerhoogste. 

Onder andere op deze wijze ontvangt de moeder godin 

alle ervaringen vanuit alle universa. Deze ervaringen 

brengen haar tot groei en ontwikkeling om 'God de 

allerhoogste' te worden. 

Stuur liefde naar haar en naar alles wat leeft en het zal 

haar grote blijdschap geven en de Godin, het leven en 

alle universums optrekken en het zal haar groei 

helpen en versterken. 

Door je bewust te worden van wat hierboven staat en 

door bewust het dagelijks contact in je meditatie, 

gebed en leven op te nemen, zal je eigen bewustzijn 

toenemen. 
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Geef daarbij in je dagelijkse gebeden en meditatie ook 

aan dat 'je bereid en beschikbaar bent om te dienen' 

en er zal gebruik worden gemaakt van de 

mogelijkheden die je kunt bieden om deze wereld te 

zuiveren en op te trekken naar de stadia van 'Licht en 

Leven'. Daarbij zal je keer op keer getest worden, om 

vast te stellen waartoe je in staat bent. 

Zowel jouw Richter, als jouw engelen, jouw 

elementenwezen, Gaia en de Godin zullen blij en 

verrukt zijn als jij je van hun bestaan bewust bent en 

de samenwerking en interactie gaat zich dan afspelen 

op een heel ander niveau waardoor voor jou een 

grotere en snellere spirituele groei mogelijk is. 

 

DAN ZAL JE LEVEN ALS DE WITTE MAGIËR, IN 

DIENST VAN JEZUS, NEBADONIË, GOD (JOUW 

RICHTER) EN DE MELCHIZEDEKS. 

ONZE HULP IS NODIG IN HET OPTREKKEN VAN 

DEZE PLANEET NAAR HET NIVEAU VAN LICHT EN 

LEVEN. 

 

'De ALLERHOOGSTE zal aldus verder evolueren in De 

ALMACHTIG ALLERHOOGSTE om zich als GOD DE 

ALLERHOOGSTE te ontplooien'. 

In het laatste stadium zal zij de ALMACHTIG 

ULTIEME zijn. 
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Grafisch weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Urantiaboek staat: 

(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God en 

de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn wederzijds 

noodzakelijk voor het volledig en finaal verwerven van 

eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke 

bestemming van universum-finaliteit. 
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Voor zover ik het nu begrijp is onder andere de 

voeding van alle ervaringen van de complete 

mensheid van alle planeten van alle universums aan 

de '(Godin), aan De allerhoogste' een heel belangrijke 

factor in 'het volledig en finaal verwerven van eeuwige 

persoonlijkheidservaring in de goddelijke bestemming 

van universum-finaliteit'. 

Zij zal hiermee evolueren en groeien naar het 

uiteindelijke niveau van 'DE ALMACHTIG ULTIEME'. 

 

Dit alles berust slechts op het maken van keuzes die de 

mens kunnen laten groeien in bewustzijn. 

Twee facetten die op elkaar inwerken en je kunnen 

optrekken in een opwaartse spirituele spiraal. 

Groei in bewustzijn kent primair twee facetten: 

1. Kennis van kosmische wetten. 
2. Het spiritueel aspect (een onvoorwaardelijk 

Godsvertrouwen en een groeiende hunkering en 

verlangen naar contact en eenheid met de Richter 
(God)). 

DE INWERKING OP DE ALLERHOOGSTE IS ALS 

VOLGT: 

 VANUIT DE TRINITEIT, DIE ALS EEN RICHTER 
FUNGEERT VOOR DE ALLERHOOGSTE, EN 

 VANUIT DE ERVARING (ALLE ERVARINGEN) VAN 
IEDER SCHEPSEL IN DE TOTALE SCHEPPING. 
DE ALLERHOOGSTE WORDT MEDE GEVORMD 



25 
 

DOOR DE ERVARINGEN VAN ALLE SCHEPSELS EN 

ZO STAAN ALLE SCHEPSELEN WEER ONDER 

INVLOED VAN DE TOTALE ONTWIKKELING VAN 

DE ALLERHOOGSTE. 

'Zo hebben God en de mensen elkaar dus nodig. Zij zijn 

wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal 

verwerven van eeuwige persoonlijkheidservaring in 

de goddelijke bestemming van universum-finaliteit.' 

Wat een ongelooflijke schoonheid van het totaal van 

de schepping en wat een onvoorstelbaar vertrouwen 

van de Vader in de mensen. 

DIT IS EEN MANIFESTATIE (EN BEWIJS) VAN DE 

'ABSOLUTE EENHEID' VAN EN BINNEN DE TOTALE 

SCHEPPING. 
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21 juni 2019 

MILIEUGEKTE 
Op dit moment is er een beweging gaande waarin er 

grote groepen mensen zijn die het milieu willen 

zuiveren.  

Hierin zijn kreten als: 

 Broeikaseffect 

 CO2 

 Drawdown (temperatuur verlaging) 

 Ecocidaal 

aan de orde van de dag. 

Los van de inhoudelijke waarde van hun visie zijn deze 

mensen vaak fanatiek en uiten zich ongelooflijk 

negatief tegenover anderen in hun strijd. Soms wordt 

zelfs geweld niet geschuwd. 

Wat ze niet in de gaten hebben is, dat ze in hun 

fanatisme en negativiteit of openlijke strijd, 

gedachtevormen creëren die een energie hebben die 

deze wereld vervuilt. 

Alle energetische vervuiling heeft een materiële 

neerslag en werkt dus in op deze wereld, op het milieu 

en op het klimaat. 

ZIJ VECHTEN DUS LETTERLIJK VOOR ZUIVERING 

EN CREËREN DOOR HUN FANATISME EN HUN 

MANIER VAN OPTREDEN IN IEDER GEVAL 
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(ENERGETISCHE) VERVUILING! 

 

Zij werken zogenaamd reinigend in de 

'buitenwereld' en vergiftigen door hun optreden, 

fanatisme en handelen in de 'binnenwereld', die 

zelfde 'buitenwereld'. 

 

Stop met je negatief te uiten. 

Schenk mensen warmte en een glimlach. Stuur liefde. 

Leef volgens de principes van liefde, schoonheid, 

waarheid en goedheid. 

Ga dagelijks een kwartier zitten en stuur liefde naar 

iedereen, ook naar je grootste vijanden. 

DAN ZAL DE WERELD GEZUIVERD EN GEHEELD 

WORDEN, INCLUSIEF AL JOUW EIGEN SYSTEMEN. 

DAN ZAL JIJ VERANDEREN EN DE WERELD ZAL 

MET JE MEE VERANDEREN. 
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21 juni 2019 

HET KWAAD IN DE 

WERELD 
Het kwaad in de wereld is een gezwel dat nog steeds 

aanwezig is. 

Er zijn 2 oorzaken waardoor de mens komt tot het 

kwaad: 

1. Invloed van buiten. 

2. Invloed van binnen. 

 

Ad. 1. Invloed van buiten 

Tweehonderdduizend jaar geleden is er op kosmisch 

niveau iets gebeurt. Onder leiding en invloed van 

Lucifer vielen de engelen. Zij keerden zich af van God. 

Dienstbaarheid van deze engelen aan de 

opklimmingswezens veranderde in haat voor deze 

zelfde wezens. Dit ontaardde in een vorm van kwaad, 

misdaad en geweld en dit groeide tot een ellende en 

chaos van ongekende hoogte.  

 

Ad. 2. Invloed van binnen 

De mens begint vanuit een dierlijk stadium en moet in 

zijn ontwikkeling de onvoorwaardelijke liefde van God 

en van de Hemelse wezens leren kennen en zich eigen 
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leren maken. Zolang de mens zich niet bewust is van 

deze liefde overheerst de negatieve kant van het ego. 

In dit stadium is de mens beïnvloedbaar voor 

invloeden van buiten en kunnen de demonen 

(gevallen engelen) de mens beïnvloeden en tot kwaad 

aanzetten. 

 

Vanuit de hemelse kant is er ingegrepen op de leiders 

van de kosmische opstand en zijn deze gevallen 

engelen inmiddels 'ontschapen'. Zij hebben geweigerd 

hun hoofd te buigen en te rehabiliteren en God te 

accepteren. 

Toch is het kwaad in demonische vorm nog steeds 

aanwezig, ook op deze wereld. 

 

Dit 'externe kwaad' heeft invloed op ons als wij ons 

afstemmen op vormen van negativiteit, woede, haat, 

afgunst, jaloezie, intolerantie, spirituele arrogantie, 

etc. 

Dan openen wij ons voor demonische invloeden en 

zijn wij daarvoor toegankelijk. Tevens sluiten wij ons 

dan af voor beïnvloeding en samenwerking met 

hemelse wezens. 

 

Er is dus eerst een zekere vorm van het hebben van 

kennis nodig om te begrijpen hoe het werkt. 

Daarna is er een discipline vereist om in vrije wil 
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structureel te gaan leven volgens de maatstaven van 

liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. Dit is het 

spirituele aspect wat nodig is om in bewustzijn te 

groeien. 

Je dient bewust een keuze te maken om je af te 

stemmen op het Licht in plaats van op de duisternis. 

Meld de hemelse wezens dat je bereid en 

beschikbaar bent om het Licht en de Liefde te 

verspreiden. 

Leef daarnaar en mijd in je gedrag eigenschappen als 

negativiteit, woede, haat, afgunst, jaloezie, 

intolerantie, spirituele arrogantie, etc. Daarmee houd 

je de duisternis buiten jouw deur. 

Bid en mediteer dagelijks en blijf de door jou, in vrije 

wil gemaakt keus, kenbaar maken. 

Stuur liefde de wereld in tijdens je dagelijkse 

meditaties. 

Dan help je deze wereld te zuiveren en dien je de 

hemelen die onze hulp aan deze kant van de lijn 

(materie) zo hard nodig hebben. 

Deze acties die wij bewust en in vrije wil dagelijks 

uitvoeren maken ons tot witte magiërs, waarmee wij 

de wereld en dus het universum kunnen zuiveren en 

helen en waarmee wij zelf enorm in bewustzijn 

kunnen groeien. 
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27 juni 

HET NIEUWE PAD 
Het nieuwe pad is het pad van: 

‘VAN BINNEN, VIA NAAR BUITEN, 
TERUG NAAR BINNEN’. 
Ontvangen van informatie in samenspraak met de wil 
van de Vader, resulteert in een eventuele actie en 
eventuele beweging naar buiten. 
Na de keus om te gaan kiezen voor het pad van 'van 
binnen naar buiten' naar het pad van 'van binnen naar 
binnen' en nadat de wissel is genomen, gaat de reis 
pas echt beginnen. 
Er zijn drie onderdelen die van levensbelang zijn om 
verder te komen op dit pad. 
Deze drie onderdelen zijn: 
1. Bidden 
2. Mediteren 
3. Intensiveer BEWUST het contact en verbinding met 
de Vader om steeds meer in staat te zijn om vrijwillig 
te handelen volgens ZIJN WIL en niet meer volgens de 
eigen wil. 
 

Uitleg: 
 

Ad. 1. Bidden 
Bidden betekent: 'ik spreek met God'. In dit gesprek 
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kun je aangeven wat jouw wil is. Dat je bereid bent en 
beschikbaar bent om God te dienen, volgens zijn wil. 
Het is belangrijk dat je kenbaar maakt dat je God wilt 
helpen en wilt dienen en dus je naaste wilt helpen en 
wilt dienen. 
Vertel je Richter dat je de leiding van het sturen van 
het schip van jouw leven wilt overdragen aan zijn 
leiding en maak duidelijk dat dit jouw wil is en dus 
jouw vrije keus. 
 

Ad. 2. Mediteren 
Mediteren betekent: 'God spreekt met mij'. 
Ga in meditatie en als het kan dagelijks. Geef je in stilte 
over aan de leiding van God en de hemel. In een diepe 
meditatie kan jij (jouw ziel) onderricht ontvangen in 
de hemelse tempels en leerscholen. Er kan energetisch 
aan je gesleuteld worden zodat je ontvankelijker 
wordt. 
Dit kan ook gebeuren tijdens de slaap. 
 

Ad. 3. Intensiveer BEWUST het contact 
met de Vader (Richter) 
Dit is het actieve deel van het pad waar hard gewerkt 
moet worden en waar de alertheid steeds groter moet 
worden. 
Er zal gestreefd moeten worden om dagelijks van uur 
tot uur, van minuut tot minuut van seconde tot 
seconde je af te vragen hoe te handelen om in 
overeenstemming te zijn met de WIL VAN DE VADER. 
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Hiervoor is een continue afstemming nodig met de 
Richter. Dit betekent een non-stop verbinding 
onderhouden met de Richter, zodat een continu 
contact mogelijk is. Vraag God hoe te handelen om 
in overeenstemming te kunnen zijn met ZIJN WIL. 
Overleg constant met jouw Richter en vraag ook 
jouw engelen en spirituele gidsen om hulp. 
Daarnaast moet je tegelijkertijd in staat zijn om dat 
wat het ego naar voren duwt te negeren en los te laten. 
Uiteraard is deze hele keus en handeling volkomen uit 
vrije wil. 
Aan dit laatste onderdeel moet non-stop heel erg hard 
gewerkt worden voor een hele lange tijd.  
De punten één en twee genereren een ontwikkeling 
van punt 3, gestimuleerd door de kracht van de 
Richter. Bidden en mediteren helpt het bewustzijn 
vergroten, waardoor de kracht van de Richter in 
mijn bewustzijn kan toenemen.  
Dit leidt tot een gerichtere en krachtigere 

ondersteuning van de Richter in het sturen en helpen, 

zodat ik beter zal begrijpen wat het is om constant de 

WIL VAN DE VADER te doen. 

Je voelt vanzelf als je uit de bocht bent gevlogen en 

hebt gefaald. Je voelt ook als je in overeenstemming 

hebt gehandeld met ZIJN WIL. Blijf verbinding houden 

met de Richter en blijf voelen en peilen wat je ervaart, 

naar aanleiding van hoe je reageert en omgaat met 

anderen. JE ZULT WETEN OF DE RICHTER BLIJ IS. 
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Houd hierbij voor ogen dat hoe een ander ook ageert 

en reageert, breek niets en niemand af want je breekt 

daarmee ervaringskansen af voor de Allerhoogste en 

daarmee breek je kansen en mogelijkheden tot groei af 

voor de Allerhoogste. 
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2 juli 2019 

HARMONIE MATERIE 

EN SPIRIT 
Als er geen harmonie is tussen materie en het 

spiritueel aspect, lopen zaken uit balans.  

Materieel, dus fysiek, betekent dit disbalans, dus 

ziekte. 

Los zijn van enig contact met God of God uit je leven 

bannen, betekent disharmonie. 

In de materie leeft geest (Richter) en is daarmee 

verbonden (zetelend in het materiële bewustzijn). Het 

is ermee verbonden en één. 

Het materiële kan niet zonder het spirituele omdat de 

eenheid dan in het leven en het bewustzijn is 

verbroken en disharmonie oplevert. 

Werkelijke verbreking van materie en geest is 

onmogelijk omdat de eenheid per definitie bestaat en 

dus ‘IS’. 

ALS DE INTENTIE VANUIT DE WIL 

VAN DE PERSOON ER NIET IS, IS DE 

DISHARMONIE AL AANWEZIG. 
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3 juli 2019 

TECHNISCHE 

ONTWIKKELINGEN 
Materie en spirit moeten in ontwikkeling gelijk 

opgaan. De hoogte van het spirituele bewustzijn 

bepaalt de mate en de hoogte van de stand van de 

technische ontwikkelingen. 

Als de technische ontwikkeling geforceerd wordt 

verhoogd en versneld en niet gelijk oploopt met het 

spirituele bewustzijn, ontstaat er een disbalans en zal 

de stand en de hoogte van de technische kennis 

gebruikt worden op een veel lager spiritueel 

bewustzijnsniveau.  

Zo ontstaan vernietigingswapens en oorlogstuig. 

Dat is precies wat gebeurt is op Urantia. Lucifer, Satan 

en Caligastia hebben hier geforceerd technische 

kennis gebracht die ver lag boven het spirituele 

bewustzijn van deze planeet. Deze vertraging in 

spirituele groei voor de hele planeet is ook 

bewerkstelligd door dit drietal. 

We kennen de trieste resultaten en de gevolgen! 
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4 juli 2019 

GENOEG 
Het doel is om te streven naar het moment van 'fusie 

met de Richter'.  

De uitvoering hiervoor is: 

1. Bidden 

2. Mediteren 

3. Leven volgens 'ZIJN WIL' en niet meer volgens mijn  

    ego. 

Het laatste is moeilijk en keer op keer constateer ik 

dat ik in een situatie 'ben uitgegleden' en volgens mijn 

eigen ego heb gehandeld. Dit gaat net zo lang door 

totdat ik roep dat 'genoeg genoeg is' en dat het roer 

om moet. 

De enige oplossing om zover te komen, dat er een 

continue afstemming is met de Richter om continu te 

kunnen handelen volgens zijn wil is, om CONTINU AF 

TE STEMMEN OP DE RICHTER. 

Ik hoop dat dat betekent dat, naarmate ik het 

belangrijker ga vinden om ZIJN WIL te doen, ik het 

minder belangrijk ga vinden om te handelen volgens 

de aansturing van mijn ego. 

Ik ga er vandaag mee beginnen en ook dit zal een 

langzaam proces zijn van vallen en opstaan waarbij ik 

voetje voor voetje verder schrijd, zodat ik steeds meer 
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de kapiteinsrol in mijn leven kan overgeven aan mijn 

huidige loods, aan mijn Richter. Dit overdragen door 

mij gebeurt volledig met mijn vrije wil. 
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4 juli 2019 

WAT IS ECHT 

BELANGRIJK? 
Er zijn vele boeken van vele mediums die praten over 

spiritualiteit, kosmische wetten, over het zielenleven, 

de ontwikkeling van de ziel en over het leven na de 

dood. Allemaal hebben ze onderdelen in hun verhalen 

die 'resoneren' en een goed gevoel geven. Allemaal 

hebben ze onderdelen die enorm afwijken van wat 

andere boeken vertellen, soms zelfs op belangrijke, 

essentiële onderdelen, zoals: is er wel of geen 

reïncarnatie? 

Allemaal melden ze vaak letterlijk dat zij de 'heilige 

waarheid' verkondigen. 

Dit is in elk geval verwarrend of kan dit op zijn minst 

zijn. 

Zijn deze verschillen echter belangrijk? 

Het meest belangrijke deel is het LEVEN VAN DE 

WEG. Dit kan uitsluitend door te leven volgens de 

waarden van: 

 Liefde (dienstbaarheid) 

 Schoonheid 

 Waarheid 

 Goedheid 
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 Samengevat in het leven waarin het mijn wil is dat 
'niet mijn wil maar ZIJN WIL geschiede'. 

Dit is eigenlijk het derde deel van bewustzijn, namelijk 

het combineren van het verstandelijke aspect en de 

spirituele perceptie. 

Dit is het enige werkelijke gegeven dat voortgang kan 

bieden in je ontwikkeling op het pad naar fusie. De 

eerste twee aspecten van bewustzijn zijn een opstap 

en een hulpinstrument om tot deze stap te komen. 

Het eerste deel is het verstandelijk aspect, dit 

onderdeel kan gevoed worden door al die boeken van 

al die mediums die vaak onderling zo enorm op 

onderdelen afwijken. 

Laat je leiden door jouw innerlijke krachten, die jou 

aangeven welke stukken jij op dit moment kunt 

gebruiken en waar je iets mee kunt, gecombineerd 

met kennis die je van binnenuit krijgt. Maak dit niet te 

ingewikkeld. Vergeet niet dat boeken slechts middelen 

zijn. Het verstandelijk aspect van bewustzijn is 

betrekkelijk interessant en heel betrekkelijk van 

belang. 

Het tweede aspect, de spirituele perceptie is vaak geen 

probleem. De mensen die dit aangaan, geloven in geest 

en dus in God. 

Wat is dus echt belangrijk? 

LEEF DE WEG. WEES LIEFDE, 
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SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID 

EN STEM JE CONTANT AF, CREËR EEN 

CONTINUE VERBINDING MET JOUW 

RICHTER. 
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5 juli 2019 

DE 

(INTERNATIONALE) 

URANTIA 

CONFERENTIES, 

BEWUSTZIJN EN DE 

ONDERLINGE RELATIE 
De Urantia conferentie in Tallinn staat voor de deur. 

Op zo een internationale conferentie worden lezingen 

en onderwerpen vastgesteld door derden. Meestal 

hebben de Amerikaanse Urantiabewegingen hierbij 

een flinke vinger in de pap. Wie kunnen er zo een 

buitenlandse conferentie bezoeken? De kosten zijn 

voor verblijf en voor de conferentie zelf toch gauw 

vierhonderd à vijfhonderd euro en daar komen dan 

nog de kosten van de reis bij. Afhankelijk van hoe ver 

je moet reizen wordt dit toch al snel een happening 

voor de ‘Happy few' die de financiële middelen 

bezitten om zich dit te kunnen permitteren.  
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Wat is de spirituele waarde van zo een conferentie en 

maakt zo een project kans om het bewustzijn in de 

wereld te verhogen? Moeten we luisteren naar wat 

anderen voor ons verzinnen en hoe goed zij het wel 

niet weten en de inhoud van het Urantiaboek kunnen 

interpreteren als de grote leraren van de Urantiaclub? 

Zou dit de bedoeling kunnen zijn en wat draagt dit bij? 

Waar gaat het eigenlijk om? 

Spirituele groei komt tot stand door groei in 

bewustzijn. Waar bestaat bewustzijn uit? Volgens het 

Urantiaboek kent bewustzijn 3 aspecten: 

1. Het verstandelijk aspect 
2. De spirituele perceptie 

3. Een combinatie van beiden 

 

Ad. 1. Het verstandelijk aspect 
Dit is primair een feitelijk aspect. 

De volgende aspecten zouden hierbij kunnen worden 

betrokken. Wat begrijpen wij van kosmische wetten? 

Bestaat reïncarnatie en wat betekent dit voor jouw 

leven en is er leven na de dood en hoe wordt dit 

ingevuld? 

Veel van deze gegevens worden ingevuld door het 

Urantiaboek, maar ook door heel veel andere 

prachtige boeken van mediums die allemaal zeggen de 

waarheid te spreken. Niemand op aarde weet wie er 

gelijk heeft, behalve voor zover jouw eigen kompas jou 
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voor jou daarmee de juiste koers aanwijst. Maar dan 

hebben we het over jouw en mijn waarheid. En 

zolang dat werkt is dat uitstekend. Volg je eigen weg. 

Waarom moet ik dan luisteren naar mensen die mij 

vertellen hoe ik het Urantiaboek moet interpreteren? 

Dit hele verstandelijke aspect is slechts een deel van 

dat wat het bewustzijn bepaalt en misschien is het wel 

het minst interessante en minst belangrijke. Veel is 

toch niet te bewijzen. Dat je dingen wilt snappen en 

probeert te snappen is uitstekend maar de zekerheid 

is uitermate beperkt en blijft uitermate beperkt. 

Hier moet je dus het minste tijd aan besteden maar op 

de Urantia conferenties wordt hier alle tijd aan 

besteed en wordt een illusoire werkelijkheid 

geschetst. Zijnde de werkelijkheid van de leraren. 

Hoewel het verstandelijk aspect dus een feitelijk 

aspect is, hebben we voor veel feitelijke spirituele 

dingen geen zekerheid. Zelfs hierbij speelt het 

persoonlijk gevoel en de persoonlijke ervaring een 

zeer grote rol. 

 

Ad. 2. De spirituele perceptie 
Dit is uitsluitend een persoonlijk aspect binnen 

een unieke en persoonlijke reis. Dit is heel 

belangrijk. Hoe zie jij 'geest’ en ben je in staat om blind 

in God te geloven? Ken je een verlangen en een 

hunkering naar God en heb je al de liefde van de 
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omarming van God en Jezus ervaren? Geloof je dat er 

een godsvonk in jou woont die ontzettend veel moeite 

doet voor jou en die 24/7 bezig is om jou te coachen 

en naar God toe te brengen? Kun je daar blind op 

varen? Geloof je in de hulp en de bescherming van 

jouw eigen engelen? 

Hoe sterk is jouw geloof en hoe open kun je erover 

praten? Heb je je al bereid en beschikbaar verklaard 

om God en al de hemelse wezens te dienen en herhaal 

je dit dagelijks om jouw wil hoorbaar en kenbaar te 

maken voor de hemelen? 

Wat vertellen ze jou hierover op de Urantia 

conferenties, in hoeverre stimuleren ze je hierbij en in 

hoeverre helpen ze je hierbij? 

Dit is een onderdeel waar wij zelf aan moeten en aan 

kunnen werken. Hierbij hebben we heel erg de 

ervaringen van anderen nodig en we kunnen heel erg 

veel van elkaar leren. 

 

Ad. 3. Een combinatie van beiden 
Ook dit is uitsluitend een persoonlijk aspect 

binnen een unieke en persoonlijke reis. 

Hoe combineer je het verstandelijk aspect en de 

spirituele perceptie tot een werkbare en effectieve 

mix? Dit is het meest belangrijke onderdeel van het 

begrip bewustzijn. Dit is het onderdeel dat, indien het 

serieus wordt opgepakt en indien hier vol overgave 
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dagelijks aan gewerkt wordt, het schip van ons leven 

in beweging zet en ons bewustzijn werkelijk omhoog 

stuwt. Hier zit de groei in. De twee andere aspecten 

zijn slechts ondersteunend voor dit derde onderdeel. 

Dit is werken, dit is ploeteren, vallen en opstaan, 

pijn, verdriet, vreugde en vooral ervaring, 

waardoor we leren en langzaam verder komen. 

Dit aspect is het LEVEN van de kennis, verenigd met 

een blind geloof en Godsvertrouwen. Dit is het traject 

waarin het mijn wil is en steeds meer wordt om 

vrijwillig te kiezen voor het doen van ZIJN WIL in 

plaats van mijn eigen wil en te gaan leven volgens de 

waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Dit is het pad waar je contact en verbinding met jouw 

Richter moet gaan zoeken en deze verbinding moet 

gaan verdiepen, om uiteindelijk het roer van het schip 

van jouw leven in volkomen vrije wil en in volle 

overtuiging aan jouw Richter over te dragen. 

Dit is het bewandelen van het pad van ‘van binnen 

naar binnen’. 

Juist hier hebben we elkaar nodig om ervaringen te 

delen en elkaar te helpen de pijn van de strijd te 

verzachten. 

Dit zijn de werkelijke paden waarop het gebeurt en 

waar iedere reis van ieder mens uniek en bijzonder is. 

Ik kan niemand vertellen hoe hij of zij het moet doen, 
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ik kan slechts ervaringen delen, leren van de 

ervaringen van anderen en anderen helpen en 

motiveren om door te gaan. 

Hierover wordt op conferenties niet gesproken en het 

wordt op geen enkele wijze genoemd. Toch leidt de 

inhoud van het Urantiaboek ons hier naartoe. 

 

De conferenties en de inhoud van de conferenties 

zeggen iets over het bewustzijn van de leidende en 

organiserende groep binnen de Urantiabewegingen. 

Er is nog een hoop te doen. De conferenties zullen niet 

bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn van de 

deelnemers omdat het accent wordt gelegd op het 

minst belangrijke onderdeel en de aanpak 'belerend 

en opdringerig' is. Bovendien wordt het totaal beeld 

van groei in bewustzijn niet geschetst. 

 

Organiseer regionaal bijeenkomsten waar aan alle drie 

de aspecten aandacht wordt besteed. Waar het relatief 

makkelijk is om te kunnen komen voor weinig geld. 

Nationaal of internationaal kun je met groepjes 

digitaal overleg hebben over deze dingen. Skype en 

Zoom zijn daarvoor prachtige hulpmiddelen. 

OM WERKELIJKE GROEI EN VOORUITGANG TE 

GENEREREN HEEFT HET DUS NIET ZOVEEL ZIN OM 

JE BEZIG TE HOUDEN MET ALLERLEI THEORIEËN, 

SPIRITUELE STROMINGEN EN RELIGIES (HET 
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VERSTANDELIJK ASPECT) MAAR VEEL MEER MET DE 

SPIRITUELE PERCEPTIE EN HOE DIT IN JE LEVEN TE 

INTEGREREN EN DE WEG TE LEVEN. 

Zo freubelen en rommelen ze bij de conferenties aan 

het KENNIS aspect, waarbij de kennis en de wijze 

waarop je het volgens hun maatstaven in je systeem 

moet opnemen, wordt gedicteerd. 

Er wordt niet gesproken over het aspect GEEST en hoe 

we de WEG MOETEN LEVEN. 

Onze ervaringen zijn niet interessant. Wat hen boeit is 

de feitelijke inhoud van het boek, verklaard volgens 

hun zienswijze. 

Dit heeft niets te maken met BEWUSTZIJN, maar met 

kennis, die dan ook nog eens wordt verkracht, omdat 

ook bij kennis het gevoelsaspect een belangrijke rol 

speelt. Dit gevoel is altijd uniek en persoonlijk en 

wordt dus door iedereen op zijn eigen wijze beleefd. 

 

Eigenlijk heeft het eerste aspect, het verstandelijk 

aspect, alleen maar zin om de trossen van het schip 

waar je je spirituele reis op gaat maken los te gooien 

en is het een aftrap om die reis te gaan maken. Blijf 

niet hangen bij zoveel onzekere factoren, voel voor 

jouzelf wat goed is en wees zo wijs om je niet te 

storten in de strijd van 'het gelijk’ van de feiten die 

nooit feitelijk bewijsbaar zijn. 
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Er komt een moment dat je de feiten los moet laten en 

dat je moet gaan varen en moet gaan vertrouwen op 

'geloof’ en moet kunnen gaan vertrouwen in geest. 

Tegelijkertijd moet je vaststellen en moet je vooral 

uitspreken dat je 'bereid en beschikbaar’ bent en er 

voor gaat met alles wat je hebt om de Weg te gaan 

leven en dat je uit vrije wil de wil hebt om 'niet te 

leven volgens jouw wil maar om te leven volgens ZIJN 

WIL’. 

Bij dit deel van de reis ligt het accent op: 

 Het accent verminderen om je te storten op boeken, 
stromingen en theorieën. 

 Dagelijks bidden en mediteren. 

 Dagelijks contact maken en verbinding zoeken met 
jouw eigen Godsvonk en dit contact en deze 

verbinding non-stop intensiveren en verdiepen 
 

Hierdoor zal je gevoed en onderwezen worden van 

binnenuit en zal je merken dat je geen externe 
informatie en het onderwijs van andere bronnen 

meer nodig hebt. 

AANGEZIEN DIT ASPECT VOLGENS MIJ JUIST HET 

ALLERBELANGRIJKSTE IS EN HET HIER VOLLEDIG 

OVER GAAT, NOG EENMAAL EN DAN MET 

GRAFISCHE ONDERBOUWING. 
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Hier kan niet vaak genoeg op worden gewezen in 

de hoop dat we ons allen gaan realiseren dat we 

verdere stappen moeten gaan nemen, ook 

collectief! 

 

Bewustzijn grafisch weergegeven: 

Bewustzijn rust op KENNIS HEBBEN VAN DE 

KOSMISCHE WETTEN zoals: 

 Iedere keus bepaalt de koers van jouw leven. 

 Iedere consequentie van iedere keus is voor jou. 

 Je hebt altijd kosmisch gezien volledig vrije wil om 
jouw keus te maken. 

 ‘What goes around comes around’ 
(boemerangeffect). 

 

 

Grafisch geeft dit het volgende beeld: 
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Bewustzijn rust op het VERMOGEN OM SPIRIT 

(GOD) TE AANVAARDEN IN JE LEVEN, zoals: 

 Geloof je in God? 

 Kun je volledig op God vertrouwen? 

 Hoe groot is jouw hunkering en verlangen naar de 
liefde van God? 
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Bewustzijn berust op HET VERMOGEN OM HET 

HEBBEN VAN KENNIS EN HET BESEF VAN SPIRIT 

TE COMBINEREN EN TE PRACTISEREN IN JE LEVEN, 

zoals 

 Te bidden in je leven. 

 Te mediteren in je leven. 

 Te leven volgens de waarden van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid. 

 ZIJN WIL te leven in volledige eigen vrije wil. 

 

HET HEBBEN VAN KENNIS EN HET BESEF 

VAN SPIRIT IS NODIG OM IN STAAT TE 

ZIJN OM DE WEG TE LEVEN  

HET LEVEN VAN DE WEG, HET ERNAAR 

STREVEN OM TE LEVEN VOLGENS DE 

WAARDEN VAN LIEFDE, SCHOONHEID, 

WAARHEID EN GOEDHEID, HET LEVEN 

VAN 'ZIJN WIL IN PLAATS VAN JE EIGEN 

WIL, IS DE ENIGE WEG EN DE ENIGE 

MANIER OM TE GROEIEN IN 

BEWUSTZIJN. 

3 IS DE ACTIE, 1 EN 2 ZIJN SLECHTS 

ONDERSTEUNEND, WAARBIJ HET LEVEN 
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VAN DE WEG UITEINDELIJK VEEL MEER 

STEUNT OP HET BESEF EN HET 

VERLANGEN NAAR GEEST (GOD) DAN 

HET HEBBEN VAN KENNIS. 

DIENSTBAARHEID EN LIEFDE 

ONTWIKKELT ZICH NIET OP KENNIS 

MAAR OP HET VERLANGEN EN DE 

HUNKERING NAAR GODDELIJKE LIEFDE, 

DUS 'HANG NAAR GEEST’. 

Helaas ligt eigenlijk overal binnen de 

Urantiabeweging het accent op 1, het 

verkrijgen van kennis en hoe de enige 

juiste interpretatie is.  

LET OP, DAAR ZIT OOK (BEWUST OF 

ONBEWUST) HET ASPECT MACHT IN. ‘JIJ 

HEBT MIJ NODIG OM DE JUISTE KENNIS, 

DE JUISTE INTERPRETATIE VAN DE 

INHOUD VAN HET URANTIABOEK TE 

KUNNEN SNAPPEN’. 
Je hebt niet zoveel kennis nodig om de liefde van 

God in je te gaan voelen. Het is een natuurlijk feit, 
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een natuurlijk 'ZIJN’ van de eenheid van God 

(Richter) en van jou. 

Wanneer gaan we met zijn allen praten over 

het tweede aspect (spirit) en helemaal over 

het derde aspect (hoe te leven) EN DELEN WE 

DAAROVER ONZE ERVARINGEN en leggen we 

veel minder accent op het minst belangrijke 

aspect, te weten kennis? 
 

Het verbaast mij dat dit feit zo moeilijk en 

moeizaam een ingang vindt bij de mensen,  ook bij 

de mensen die het Urantiaboek lezen.  

Aan de andere kant begin ik mij te realiseren dat 

er mogelijk vorig jaar toch wel iets is gebeurt met 

mij toen ik mijn drie openbaringen mocht ervaren. 

Het heeft mij verandert en het heeft mij de 

onvoorstelbare liefde van God leren voelen en het 

verlangen en de hunkering naar de alles 

omvattende liefde van God doen beseffen en het 

verlangen ernaar enorm doen vergroten. 

Wat is het doel van deze openbaringen en 

ervaringen die ik heb mogen ontvangen? 

Erover praten en het uitdragen is nu het enige wat 

ik kan doen. De mensen naar het tweede en derde 

aspect van bewustzijn brengen en motiveren deze 

weg te zoeken en te gaan is nu mijn taak. 
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Daarnaast is het belangrijk om het belang van het 

aspect van kennis te relativeren. Ja, kennis is 

belangrijk maar ook zeer betrekkelijk 

noodzakelijk. 

Het gevaar bestaat dat mensen die nu in staat zijn 

om de stap naar het accent gericht op ‘geest’ te 

kunnen maken, daardoor vast gehouden kunnen 

worden in de ‘kluisters van kennis'. 

Ongetwijfeld zijn er aan de andere kant krachten 

die deze werking van het weghouden van ons bij 

onze Richter, trachten te beïnvloeden en 

versterken. 

 

Uiteindelijk leidt alleen deze weg naar fusie met 

de Richter, naar versmelting met onze eigen 

Godsvonk. 

Op basis van dezelfde indeling op deze weg, leidt 

de stap van het verkrijgen van kennis, het daarna 

in staat zijn om deze kennis te relativeren en los te 

kunnen laten, de interesse, het verlangen en de 

hunkering naar God en de liefde van God tot het in 

staat zijn om naar binnen te gaan en daar het 

contact en de verbinding met onze eigen Godsvonk 

te verdiepen en langzaam maar zeker steeds meer 

in staat te zijn om uit vrije wil niet meer de eigen 

wil maar Gods Wil te LEVEN. 
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Schematisch komt dit neer op de volgende weergave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze afbeelding worden de eerste twee stappen (1 en 

2) die in volgende afbeelding zijn weergegeven buiten 

beschouwing gelaten. 
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Deze afbeelding begint op het niveau 3 van de volgende 

afbeelding, waar het niveau van de wil en de behoefte 

om kennis te vergaren en te verkrijgen begint. Deze stap 

is buitengewoon belangrijk en noodzakelijk omdat 

kennis een onderdeel is van het begrip ‘bewustzijn’. 

Tevens schuilt hier het gevaar van concurrentie, 

competitie en het verlangen om macht te verkrijgen en 

belangrijk te worden door het verkrijgen van meer 

kennis en dus superieur te zijn ten opzichte van 

anderen.  

Er zijn mensen die dit een leven lang volhouden en zich 

daardoor vastspijkeren aan dit deel van de weg en 

daardoor niet verder kunnen en zullen groeien in 

bewustzijn, op het pad op weg naar fusie met de Richter. 

 

Nogmaals op een andere manier verklaard, waarbij 

schematisch is weergegeven hoe de ontwikkeling bij 

de mens loopt van egoïsme naar het niveau van de wil 

hebben om de wil van de vader te leven in plaats van 

de eigen wil. 

 

Zie hiervoor ook de PowerPoint presentatie 'Bewustzijn 

opbouw’. 
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Hierbij is eigenlijk het grote struikelblok om de 

wissel te nemen van het verkrijgen van kennis. Op 

dit niveau speelt het ego nog een grote rol.  

 Wie weet het beter, jij of ik? 

 Hoe kan ik jou overtuigen van mijn waarheid. 

 Welke leer is beter, die van jou of die van mij? 

 Hoe belangrijk kan ik worden in mijn spirituele 

organisatie? 
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 Hoeveel macht kan ik met mijn superieure 
kennis uitoefenen over anderen. 

 Ik weet het beter want ik lees het boek al 30 
jaar of ik heb het al 15 keer gelezen. 

 Enz …. Enz. 

Het nemen van deze barrière is werkelijk een ding 

en velen zijn niet in staat om in dit aardse leven 

deze drempel te passeren en de weg naar binnen 

te kiezen en te nemen. 

 

Velen blijven op dit stuk van de weg hangen omdat 

het verleidelijk is om met hun (meer) kennis de 

goeroe te spelen en uit te hangen. Ze kunnen 

interessant doen en de belangrijke persoon 

uithangen. 

De weg naar binnen kan pas werkelijk worden 

genomen als het intense verlangen en de 

hunkering naar de liefde van en het contact en de 

verbinding met God begint te ontstaan en te 

groeien. Daarnaast moet je bereid zijn om terug te 

kunnen treden, de zogenaamde 'belangrijkheid te 

kunnen laten gaan' en de stilte op te zoeken. 

Ook dan zal nog eerst een wissel genomen moeten 

worden. 

Natuurlijk is dit deel op het pad belangrijk en 

moet dit deel gepasseerd worden. DIT STUK VAN 

DE WEG HEEFT ECHTER NIETS TE MAKEN MET 
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BEWUSTZIJN, SLECHTS MET HET ONTLUIKEN VAN 

BEWUSTZIJN. ER IS NOG GEEN BEWEGING, 

SLECHTS EEN ONTWAKEN IN STILSTAND. 

 

Op de Urantiaconferenties moet niet worden 

gesproken over hoe de inhoud van het boek moet 

worden gelezen en moet worden geïnterpreteerd 

maar over wat de inhoud van het boek bij je los 

kan maken (actief ervaren van de inwonende en 

altijd dienende Richter) en waar het je kan 

brengen (het uit vrije wil doen van de wil van de 

vader). 

 
 



61 
 

5 juli 2019 

IETS TE ZEGGEN OF 

IETS TE DOEN? 
Wat wordt hiermee bedoeld? 

Ik kom hiermee terug op de kern van mijn derde boek. 

Vorig jaar heb ik zeer ernstig een drive gehad om de 

wereld in te trekken en wel even te vertellen hoe het 

zit om deze wereld te verbeteren. Na mijn drie 

persoonlijke openbaringen vorig jaar, ben ik er 

uiteindelijk achter gekomen dat het niet meer gaat om 

te opereren op het pad van 'van binnen naar buiten’, 

waar mensen duwen en trekken tegen en aan elkaar 

om hun gelijk te halen. Op dit pad wordt uitsluitend 

energie verplaatst in plaats van getransformeerd.  

Dit is de plek waar van alles wordt gezegd, binnen 

het kader van ‘welles niets’ en 'duwen en trekken’. 

Op het pad van ‘van binnen naar binnen’ vinden wel 

veranderingen plaats. 

Dit is de plaats of het pad waar niets wordt gezegd 

maar van alles wordt gedaan. 

Op dit pad wordt contact gezocht en verbinding 

gemaakt met de Richter, wordt gebeden en 

gemediteerd maar wordt vooral de Weg geleefd door 
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er vrijwillig voor te kiezen om ZIJN WIL te doen en 

niet mijn eigen wil. 

Op deze weg wordt er alles aan gedaan om 

dagelijks te leven volgens de waarden van liefde, 

schoonheid, waarheid en goedheid. 
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8 juli 2019 

RUST, VREUGDE EN 

VREDE 
Na het lezen van de website ‘mezza verde' ben ik 

bewust begonnen om dagelijks intensiever te bidden 

en te mediteren en vooral om meer contact en 

verbinding te zoeken met mijn Richter en om de Weg 

te gaan leven. 

Ik merk dat dingen in mijn leven veranderen. Er is een 

intense rust omdat ik voel en ervaar dat ik ‘in contact 

ben'. Ik voel een continue aanwezigheid die mij 

vreugde en vrede geeft. 

Ook voel ik dat er grote informatiestromen op gang 

komen, dat ik meer verbanden ga zien en steeds meer 

ga begrijpen. 

 

IK BEN WEZENLIJK NOOIT MEER ALLEEN 

EN DUS OOK NOOIT MEER EENZAAM. 
 

Dit gevoel schenkt ongelooflijk veel rust, vreugde en 

vrede. 
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9 juli 2019 

WAAROM IK? 
Waarom ik? 

Wat is er eigenlijk precies gebeurt? 

In het jaar 2018, over een periode van een half jaar, 

heb ik drie persoonlijke openbaringen ontvangen en 

mogen ervaren. 

Het was redelijk weg gezonken in mijn systeem maar 

het komt de laatste dagen in zijn volheid weer terug. 

De liefde van en  het verlangen naar God brandt in 

mijn systeem. Ik heb een behoefte om deze ervaring 

uit te dragen maar niemand hoort het en iedereen 

blijft hangen aan het aspect kennis. HET EGO IS NOG 

TE GROOT. 

Is mijn ervaring bijzonder en zo ja, waarom is het mij 

overkomen? 

Heb of speel ik een vooraf gestelde rol? Ik zal mijn 

Richter vragen of ik hierover meer duidelijkheid mag 

ontvangen. Hoewel mij nu tevens de vraag bekruipt: Is 

het belangrijk? 
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11 juli 

REALISATIE EN 

BEWUSTZIJN 
Wat is realisatie en hoe komt realisatie tot stand? 

Realisatie is altijd het product van de 3 fasen die aan 

realisatie vooraf gaan: 

1. De fase van DENKEN 

2. De fase van UITDRUKKEN 

3. De fase van UITVOEREN 

Als de laatste fase heeft plaatsgevonden, is er 

GEREALISEERD. 

Realisatie impliceert een beweging, onafhankelijk van 

het resultaat. Of het resultaat nu goed of slecht is, het 

resultaat geeft toch altijd een ERVARING. Van iedere 

ervaring leren we en kunnen we groeien in 

bewustzijn. 

Realisatie is beweging en realisatie 'verplaatst of 

transformeert energie'. 

Als alleen de eerste fase van DENKEN of de eerste 

twee fasen van DENKEN en UITDRUKKEN 

plaatsvinden, BEWEEGT ER NIETS. Dit zal dus ook 

nooit een echte ervaring geven en dus ook niet leiden 

tot groei in bewustzijn. 
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STREEF ER DUS NAAR OM ALS JE DINGEN 

OPPAKT EN HEBT UITGEDACHT OM ZE 

TOT UITDRUKKING TE BRENGEN EN OM 

ZE UIT TE VOEREN. 

ALS ANDEREN ZE UITVOEREN, STEL DAN 

VAST DAT DIT GEBEURT, ZOALS HET 

OVEREENKOMT MET HOE JIJ HET 

BEDACHT HEBT EN HOE JIJ HET HEBT 

UITGEDRUKT. 

DAN BLIJFT DE TREIN VAN JOUW LEVEN 

RIJDEN, DAN ERVAAR JE EN DAN ZAL JE 

DUS GROEIEN EN BLIJVEN GROEIEN IN 

BEWUSTZIJN. 
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11 juli 2019 

WAAROM IK DE 

FEITEN OOK WEER 

MOET LOSLATEN  
Er wordt zoveel verteld, op het internet, in allerlei 

prachtige boeken, ook in het Urantiaboek. Zoveel 

dingen die zo boeiend zijn en die onze aandacht zullen 

trekken als wij zoekend zijn naar antwoorden, 

antwoorden over het leven. Al die boeken kunnen 

antwoorden geven op de volgende vragen: 

 Is reïncarnatie wel waar of niet waar? 

 Hebben Adam en Eva bestaan of niet? 

 Wie was of is Jezus? 

 Heeft Lucifer bestaan en was hij echt zo slecht? 
Sommige boeken zeggen van niet. Hij schijnt zelfs 

een eigen website te hebben. 

 Is er ooit een zondvloed geweest en heeft de ark 
van Noach bestaan? 

 Bestaan er tweelingzielen? 

 Wat precies is de ziel? 

 Noem maar op, noem maar op ….. 
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 De ene leer zegt groen, de andere leer zegt rood… 
en iedere leer verkondigt dat ze gelijk heeft. Mijn 

leer is de beste. Mijn God is de beste.  

 

Het gaat eigenlijk alleen maar, allemaal over FEITEN. 

Feiten waarvan iedereen roept dat het zo is en 

waarvan niemand kan bewijzen dat het zo is.  

Hoe belangrijk is het? 

Hoe boeiend is het? 

Belangrijker nog, wat levert al deze niet onderbouwde 

en niet te bewijzen waarheid mij op? 

Antwoord: NIETS, TOTAAL EN ABSOLUUT NIETS. 

Eigenlijk leveren ze als totaal alleen maar 

verwarring op dus kies ik één specifieke keer, 

verhef die tot waarheid en norm en beslis dat alle 

andere informatie, uit andere boeken en van 

andere 'mediums of profeten’ onwaar en ketterij is 

en we hebben opnieuw een situatie van 

'DUALITEIT' gecreëerd. 

Het enige doel van al deze boeken, van 

al deze verschillende leren, stromingen 

en inzichten, zou moeten zijn dat het mij 

in contact en steeds dichter brengt bij de 

Godsvonk die in mij woont en waarmee 
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ik uiteindelijk ÉÉN ZAL MOETEN 

WORDEN.  

DAT IS HET ENIGE FEIT DAT MIJN LEVEN 

ZAL VERANDEREN EN DAT MIJ EEN 

TREINKAARTJE GEEFT VOOR DE 

TREINREIS NAAR DE EEUWIGHEID. 
 

Wat doet er dan wel toe? 

Wat er wel toe doet zijn de feiten en de gegevens 

die, als ik ze omarm en ga leven, direct invloed 

hebben op mijn leven.  

Welke ik bedoel? 

 We hebben allemaal een inwonende Godsvonk. 

 Deze Godsvonk zoekt contact en verbinding met 
ons, dus misschien zouden wij van onze kant 

intensief hetzelfde moeten doen. 

 Elkaar vergeven is een zeer hoog goed. 

 In de hele schepping is er slechts Eenheid, met 
heel veel oorzakelijke gevolgen, die 

ongelooflijke consequenties hebben. 

 Leven volgens de waarden van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid brengt de 

trein van mijn leven werkelijk in beweging en is 
uiteindelijk de enige weg op weg naar fusie met 

de Richter. 
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 Het einddoel van al dit streven is om in staat te 
zijn om onophoudelijk en onvoorwaardelijk te 

kunnen leven, uit volledig vrije wil, dat het MIJN 

WIL IS DAT NIET MIJN WIL GESCHIEDE MAAR 

ZIJN WIL, de wil van mijn inwonende Godsvonk, 
de wil van God. 

 

Feiten zijn gelijk aan kennis en kennis was het eerste 

gebied op het vlak van de ontwikkeling van 

BEWUSTZIJN. Het was het gevaarlijke deel waar het 

nog ‘hard tegen hard’ kan gaan voor wat betreft ons 

ego. 

Het was het gebied van concurrentie en macht, vooral 

op het spirituele vlak. 

DIT IS ALLEMAAL ZINLOOS EN ZONDER ENIG 

RESULTAAT.  

Voor de dingen die er wel toe doen weet je wat waar 

is. Het resoneert van binnen. Deze waarheid is 

ingebakken en ligt als vanzelf opgeslagen binnen de bij 

ons inwonende Godsvonk. DE GODSVONK IS DIE 

WAARHEID. 

De rest is onbelangrijk. Breek je hoofd er niet over.  

Laat al die feiten los en zie ze slechts als middel 

om te komen tot het doel van EENHEID, eenheid 

met de Richter….! 
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12 juli 2019 

DE ENIGE WEG 
Ik schrijf dit voor mijzelf dus ik blijf het keer op keer 

herhalen om het volledig te laten landen en 

verankeren in mijn eigen systeem. 

 

De enige weg die ons in beweging brengt op weg naar 

fusie met de Richter is niet het hebben van kennis (K) 

maar het hebben van een band met en liefde voor God 

(S) en de wil om de kennis en het verlangen naar God 

te combineren (C) en de weg te leven. 

 

 

 

Nogmaals volgende afbeelding: 
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UITEINDELIJK IS DE INVULLING VAN 

DEZE WEG ALTIJD PERSOONLIJK EN 

UNIEK, MAAR DE BANDBREEDTES VAN 

DE WEG WORDEN AANGEGEVEN DOOR 
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HET HEBBEN VAN DE EIGEN VRIJE WIL, 

DAT NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL ZAL 

GESCHIEDEN. 
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12 juli 2019 

HEELHEID 
Heelheid is een vorm van eenheid. Eenheid tussen God 

en mens. De eenheid speelt op individueel menselijk 

niveau maar ook op het totaal niveau. 

Heelheid ontstaat alleen als er afstemming is op de wil 

van de vader.  

Dat geldt voor ieder mens en het geldt voor het totaal. 

Hoe komt het individu zover dat er een afstemming 

gemaakt kan worden tussen de wil van het individu en 

de wil van de vader. 

Afstemming is alleen mogelijk als er communicatie is, 

communicatie tussen mens en God. 

Hoe ontstaat er communicatie? 

Er zijn twee vormen van communicatie: 

1. Bidden (de mens spreekt met God). 

2. Mediteren (God spreekt met de mens). 

Beide vormen zijn nodig om het contact en de 

verbinding met de Richter te verdiepen en intenser te 

maken. 

Beide vormen zijn nodig om tot eenheid te komen. 

Als je bidt kun je God aangeven wat jouw intentie is en 

dat je het verlangen hebt om tot eenheid te komen. 

Vraag hulp en vraag advies, keer op keer op keer. 

Maak je vrije wil kenbaar. 
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Als je mediteert ga je in de stilte en dan praat God met 

jou. Dan zal je de antwoorden ontvangen ook al ben je 

je dat niet bewust. Er zal iets gebeuren of 

plaatsvinden, wat dat dan ook is, dat jou duidelijk zal 

maken dat dat aanwijzingen of antwoorden zijn. 

Vraag dit voor jouw eigen situatie maar vraag dit ook 

voor het totaal, voor het welzijn van het grotere totaal. 

Daarnaast zal de heelheid toenemen naarmate je 

meer en meer in staat bent om te leven volgens de 

waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 

goedheid. Dus naarmate je meer en meer in staat bent 

om te leven volgens zijn wil. 

De heelheid en steeds meer toenemende mate van 

heelheid zal letterlijk heling geven in jouw totale 

systeem en heling is hetzelfde als genezing. 

Jouw genezing zal een helende werking hebben op 

jouw omgeving en het zal het totaal beïnvloeden. 
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13 juli 2019 

HOE DE TRINITEIT 

ZICH MANIFESTEERT 

EN HOE DAT DUS OOK 

VOOR ONS GELDT 
De Triniteit manifesteert zich als volgt: 

1. De Vader BEDENKT 

2. De Zoon DRUKT UIT 

3. De Geest VOERT UIT 

 

Op deze wijze komt alles binnen de schepping tot 

stand.  

Zo boven, zo beneden. 

Wat geldt voor boven, geldt ook voor beneden. 

Als wij mensen iets willen realiseren, zal het dus in 

dezelfde weg tot stand moeten komen, dus voor ieder 

proces betekent dit: 

1. Bedenken 
2. Uitdrukken 

3. Uitvoeren 
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Hoe is dit te plakken op het proces van een de weg 

naar de fusie met de Richter? 

 

1. Bedenken 

We hebben kennis nodig om te weten hoe kosmische 

wetten werken, hoe wij er mee om moeten gaan en 

hoe wij dus moeten gaan handelen. We zullen dus 

moeten gaan ontdekken op feitelijk niveau hoe de 

schepping is gerealiseerd en dat er een vonk van God 

de vader in ons woont om ons te sturen en met wie we 

uiteindelijk moeten versmelten om het proces te 

starten om te komen tot van MENS tot GODMENS. 

Door te gaan weten hoe het werkt en in elkaar zit, kan 

de WIL om tot God te komen gaan ontwaken. 

Dit is het proces van het verkrijgen van ‘kennis (K)’. 

 

2. Uitdrukken 

Als wij de wil gaan ontwikkelen om de weg te starten 

op weg naar fusie en naar groei in bewustzijn, zullen 

wij dit kenbaar moeten maken, dus wij zullen ons 

moeten gaan uitdrukken. Dit is heel erg belangrijk. 

Laat het universum weten wat JOUW WIL is. 

De beste manier om dit kenbaar te maken is dit 

bewust en uit vrije wil te gaan communiceren met 

alles en iedereen die bij jouw proces betrokken is. Ga 

dus communiceren met jouw Godsvonk en met de 
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engelen die er specifiek zijn om jou te dienen. Ga dus 

bidden en mediteren. 

Dit is het proces van 'Spirit (S)’, van het openlijk en 

uitdrukkelijk accepteren, omarmen en volledig richten 

op God. 

 

3. Uitvoeren 

Daarna zal het proces van uitvoeren moeten gaan 

starten. Hoe ga ik het werkelijk realiseren? 

Dit gebeurt door het te GAAN LEVEN. 

De enige weg om dit proces te gaan leven is om te gaan 

leven volgens de waarden van: 

 Liefde 

 Schoonheid 

 Waarheid 

 Goedheid' 

Dit vindt zijn neerslag om te streven met de grootste 

inspanning naar te leven waarbij ik uit vrije wil kies, 

dat niet mijn wil maar zijn wil zal geschieden. 

Dit is de Weg die Jezus ons heeft getoond. 

Vraag constant hulp aan de Richter en aan jouw 

Engelen om die weg op de juiste manier te kunnen 

bewandelen. 

In dit deel van het proces wordt de Kennis 

gecombineerd met Spirit, tot realisatie gebracht en 
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levert uitvoering (C) op. De behoefte om de Weg te 

willen leven. 

 

Grafisch betekent dit: 
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Dit betekent echter niet dat dit een opgestapeld proces 

is waarbij stap 2 altijd komt na stap 1 en stap 3 na stap 

2. 

Alle stappen kunnen en dienen eigenlijk naast elkaar 

plaats te vinden en aan alle drie de stappen moet 

gelijktijdig worden gewerkt. 

Er zijn mensen die God kennen en niets van de wetten 

weten en er zijn mensen die leven volgens de waarden 

van schoonheid, goedheid en waarheid zonder dat ze 

gelovig zijn. 

 

Het één is niet afhankelijk van het ander! 
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13 juli 2019 

DE KRACHT EN HET 

GEVAAR VAN KENNIS 
Kennis hebben van spirituele en kosmische wetten is 

nodig, noodzakelijk en onvermijdelijk in het proces 

van spirituele groei. Je zult dingen moeten 'snappen’ 

om er mee verder te kunnen en alles wat je nu snapt is 

een trede op de trap naar boven, op de trap van en 

naar verdere groei. 

Snappen geeft duidelijkheid en een prikkel om verder 

te zoeken.  

Dat is de kracht van het zoeken naar en van het 

verkrijgen van kennis. 

Er is echter nog een afgeleide kracht van het 

verkrijgen van kennis.  

Kennis kan een emotionele reactie geven. Ik heb bij 

vele stukken van de inhoud van het Urantiaboek zitten 

huilen van emotie over de schoonheid die ik begreep 

maar vooral voelde. Dat gevoel was een nieuwe 

drijfveer om verder te zoeken naar nieuwe kennis 

maar wat nog mooier was, dat dat 

gevoel en die emoties mij brachten tot 

God en tot het verlangen om steeds 
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dichter, intenser en intensiever tot God 

te kunnen en te mogen komen. Die 

emoties creëerden een onblusbaar 

verlangen en hunkering naar God en de 

liefde van God, waarvan ik begreep en 

steeds meer begon te VOELEN, dat die er 

moest zijn. 
Dit gevoel heeft niets te maken met het feit of ik de 

inhoud van het boek wel juist interpreteer en of ik het 

nu twee jaar of twintig jaar lees. 

Dat is de VALKUIL van het verstandelijk aspect. Dat 

is de valkuil van de zucht en de zoektocht naar kennis. 

Kennis kan leiden tot (en ik heb dit keer op keer 

meegemaakt) COMPETITIE en CONCURRENTIE.  

 Ik begrijp en weet het dus beter dan jij. 

 Ik ken het boek uit mijn hoofd. 

 Ik zal jou wel even vertellen hoe je het moet lezen 
en moet interpreteren. 

 Ik hoor tot de top docenten van de beweging. 

 Jij begrijpt er (nog) niets van. 

 Je moet het niet voelen, je moet het snappen. 

Dit zijn allemaal verkeerde aspecten van het ego en 

kunnen de groei van een persoon blokkeren. Soms 

leidt dit tot spiritueel gezien, verloren levens. 
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Bovendien kan het voor beginnende reizigers op het 

pad een enorme verrassing opleveren omdat hen de 

indruk wordt gewekt dat ze niet klaar zijn om hun 

horizon te verbreden omdat ze de inhoud nog lang 

niet goed genoeg kunnen begrijpen en kunnen 

interpreteren. 

Zo is er een opbouwende kracht van het zoeken en 

verkrijgen van kennis en er is een afbrekende kracht, 

een valkuil. 

In allerlei spirituele bewegingen en stromingen en ook 

in de religies zie je dat deze valkuil ALTIJD aanwezig 

is. Het verlangen van het ego naar macht, van 

superieur en de beste te willen zijn, van het willen 

onderdrukken van anderen, komt altijd voor. Ook bij 

de Urantiabeweging. 

Op grote conferenties wordt je keer op keer in deze 

hoek geduwd. 

Hier kunnen zelfs door wezens van 'de andere kant’ 

mensen worden beïnvloed om hun ego gedrevenheid, 

via deze Luceferiaanse invloeden, uit te leven en te 

manifesteren. 

Er zouden conferenties moeten komen waar 

gesproken wordt over het aspect spirit en over het 

combineren van het verstandelijke en spirituele 

aspect. Dit zijn persoonlijke paden en dus uniek maar 

we kunnen elkaar stimuleren en motiveren met onze 
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ervaringen en de persoonlijke stappen die wij hebben 

gemaakt op dit vlak. 
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13 juli 2019 

FASEN OP DE WEG 

NAAR GROEI IN 

BEWUSTZIJN EN DUS 

NAAR FUSIE 
Dit onderwerp is al vaker langs gekomen en dit zal ook 

nog wel eens de revue passeren. Dit is het onderwerp 

waar het nu om gaat en waar het nu ook aan 

ontbreekt. 

Overal in spirituele groepen, stromingen en 

gemeenschappen ligt het accent op het verkrijgen van 

kennis waarbij dit dan door gevorderde studenten of 

leraren wordt aangereikt en waarbij puur 

verstandelijk, feitelijk wordt gecommuniceerd over de 

inhoud. 

Het doel van de inhoud van het Urantiaboek is om ons 

bewust op weg te krijgen om tot FUSIE MET ONZE 

RICHTER te komen. 

Derhalve zouden de enige interessante, keer op keer 

terugkerende discussies en uitwisselingen van 

persoonlijke ervaringen moeten zijn: 
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1. Is het duidelijk aantoonbaar in het Urantiaboek 

dat fusie het doel is (feitelijk) en hoe ervaar jij of 

ervaren wij dat persoonlijke (emotie)? 

2. Is het duidelijk wat het pad is naar fusie 
(feitelijk) en hoe aantoonbaar geeft het 

Urantiaboek dat pad weer en hoe ervaren wij dat 

persoonlijk (emotie)? 
3. Hoe kunnen wij elkaar helpen om dat pad te 

kiezen, om wissels te nemen en om angsten te 

overwinnen? Dit kan door het uitwisselen van 

persoonlijke ervaringen. 
4. Hoe kunnen wij elkaar helpen om uit de valkuil te 

blijven van de strijd om het verstandelijk aspect? 

Wie weet het beter of het best hoe je 

verstandelijk inhoud moet lezen, moet vertalen 
of interpreteren, waarbij we diep respect moeten 

opbrengen voor hoe anderen het begrijpen maar 

vooral hoe anderen het voelen? 

5. Hoe kunnen we samenwerken op de fasen van 
het pad om de werkzame krachten van 

onontbeerlijke handelingen te versterken? 

Bijvoorbeeld hoe kan de uitwerkende kracht van 

meditaties van het individu worden verstrekt? 
6. Wat is voor ieder individu het meest verheven 

visioen op dit pad? 

7. Hoe kunnen we elkaar helpen om voor ieder van 
ons dit meest verheven visioen te 

verwezenlijken? 
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8. Er is geen goede en geen slechte aanvliegroute, er 

zijn slechts talloze unieke, persoonlijke 

aanvliegroutes. 

 

Globaal geeft onderstaande afbeelding aan hoe de 

fasen van de weg van fusie met de Richter lopen en 

welke facetten je op die weg tegenkomt. 

Grafisch wordt dit: 
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Bovenstaande afbeelding wekt de suggestie dat het een 

opgestapeld proces is met eerst stap 1, vervolgens stap 2 

en dan stap 3. 

Het lijkt dus of kennis nodig zou zijn om naar God te 

verlangen en om te kunnen leven volgens de waarden 

van liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. 

Dit is pertinent onwaar! 

Vele mensen kennen God, hebben Godsvertrouwen maar 

kennen niet de kosmische wetten. 

Ook zijn er mensen die de kosmische wetten niet kennen, 

die misschien twijfelen aan het bestaan van God maar 

die wel liefdevol in het leven staan. 

Je moet de drie fasen naast elkaar zien, waar 

tegelijkertijd aan alle drie de fasen van de Weg wordt 

gewerkt. 

Zo zou Urantia de leer moeten verkondigen en 

stimuleren met veel minder accent op het (volgens hen) 

juist interpreteren van de feitelijke inhoud van het boek. 

Nooit wordt er gewezen op het feit dat de enige 

waarheid voor ieder mens komt van God de vader, 

de in ieder mens inwonende Richter (zie 

verhandeling 92) en niet komt van de zogenaamde 

leraren. 

ZO WORDT BEWUST OF ONBEWUST IEDER MENS 

WEG GEHOUDEN BIJ ZIJN EIGEN MOGELIJKHEID TOT 

GROEI EN REALISATIE VAN HET ENIGE DOEL DAT ER 

TOE DOET. 
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In fase 1. kan de valkuil liggen die niet alleen 

gevorderde studenten misleid en vertraagd op hun 

spirituele reis maar die door onderlinge strijd ook 

beginnende studenten kan raken en onzeker kan 

maken. 

Het doel van het Urantiaboek is niet om alles precies 

op slechts één goede manier te moeten lezen en 

slechts op één manier te kunnen of te mogen snappen.  

Het enige doel is fusie met de Richter en om je 

wakker te maken en om je het verlangen te geven 

om dit doel te gaan nastreven.  

Om succes op deze weg te hebben, moet je: 

1. Kennis hebben van spirituele en kosmische 
wetten. Dit is zoals het Urantiaboek het noemt, 

het verstandelijk aspect. 

2. Verlangen en interesse krijgen naar Geest. Je 

moet het verlangen naar God in je hart voelen 
gaan branden. 

Dit is de spirituele perceptie. 

3. Tenslotte moet je zover kunnen komen dat je de 

Weg gaat leven, dat je het verstandelijk aspect en 
de spirituele perceptie in jouw leven hanteert, 

integreert en erop leert af te stemmen. 

Dit betekent dat je gaat leven op een wijze dat 

het jouw wil is (in vrije wil) dat niet jouw wil 
maar ZIJN WIL zal geschieden in alles wat je doet 

en denkt in jouw leven. 

Dit kan alleen maar tot stand komen door: 
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 Te praten met God en hem om zijn hulp 
vragen (bidden). 

 Te luisteren naar God als hij met jou praat 
(mediteren). 

 Te gaan leven met alles wat je doet binnen de 
waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

 Daarnaast moet je proberen vast te stellen of 
en in welke vorm je vragen worden 
beantwoord. Dit kan op iedere manier in het 

dagelijks leven tot je komen. 

 

HIER MOETEN WE HET MET ZIJN ALLEN 

OVER HEBBEN,  DIT GELDT ZOWEL 

VOOR BEGINNENDE ALS VOOR 

GEVORDERDE STUDENTEN. 

DIT MOET DE AANDACHT HEBBEN, 

CONTINU EN ONAFGEBROKEN. 

HIER MOETEN WE ERVARINGEN OVER 

DELEN OM ELKAAR KRACHT, 

MOTIVATIE EN STIMULATIE TE GEVEN, 

OM VOOR IEDER VAN ONS DEZE 

MOEILIJKE WEG MET STEUN EN KRACHT 
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VAN IEDER ANDER TE KUNNEN 

VERVOLGEN, TOT HET DOEL IS BEREIKT. 

 

Alle andere onderwerpen zijn mooi om 

soms te passeren en om zo nu en dan 

aan te raken als er behoefte aan is maar 

zijn niet echt dingen die er werkelijk toe 

doen. 

 

DE BENADERING IS ALTIJD ZOWEL 

VERSTANDELIJK ALS EMOTIONEEL, DUS 

PERSOONLIJK, GEBASEERD OP ONZE 

EIGEN UNIEKE ERVARINGEN. 

NIEMAND IN EEN GROEP KAN 

DAARDOOR BELANGRIJK OF 

BELANGRIJKER ZIJN DAN EEN ANDER. 

IEDER MENS DRAAGT EN WORDT 

GESTUURD EN GEDRAGEN DOOR GOD, 

DUS WIJ ALS MENSEN ZULLEN ALTIJD 

MOETEN BUIGEN VOOR DE GOD IN 

IEDER ANDER MENS EN VOORAL VOOR 



92 
 

HET GODDELIJK BEWUSTZIJN VAN DIE 

GOD IN IEDER MENS. 
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15 juli 2019 

WAT KUN JE DOEN? 
Helaas lopen we dus nog stuk op wat hier 

bovenstaand is genoemd, waarbij de benadering zowel 

op het verstand als de emotie is, zowel op de feiten als 

'de liefde voor en het verlangen naar God’ en hoe we 

elkaar kunnen steunen, stimuleren en motiveren om 

te leven volgens de waarden van liefde, schoonheid, 

waarheid en goedheid, zoals Jezus het ons heeft 

voorgeleefd en zoals het zo mooi is beschreven in het 

Urantiaboek. 

Wat kunnen we dan doen wat daadwerkelijk invloed 

heeft op deze wereld en een begin kan zijn om deze 

wereld te veranderen? 

WE KUNNEN GAAN ZITTEN EN GAAN MEDITEREN 

EN TIJDENS DE MEDITATIE LIEFDE EN WARMTE 

DE WERELD INSTUREN. LATER KUN JE DIT OOK 

DOEN OP ANDERE MOMENTEN TERWIJL JE 

ANDERE DINGEN DOET. 

WARME, RECHT UIT JE HART EN UIT JE ZIEL 

KOMENDE, OPRECHTE LIEFDE. 

HET HOEFT NIET EENS GERICHT TE ZIJN.  

VELE WEZENS AAN DE ANDERE KANT ZULLEN 

DEZE LIEFDESENERGIE OPPAKKEN EN BRENGEN 

WAAR HET NODIG IS. 
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Zo kun je helpen om van jou uit te beginnen deze 

wereld te zuiveren en dus te helen. 

Dit werkt absoluut en zo kunnen we gaan beginnen 

om 'de witte magiër te worden en te zijn’. 

Het zal niet alleen de wereld veranderen, het zal ook 

jou veranderen. Dit is een belangrijk aspect van de 

derde fase van de Weg, van dat deel van de Weg wat ik 

benoem als het pad van 'van binnen, via naar buiten, 

terug naar binnen’. 

Dit is het deel van de weg waarin het mijn wil is 

dat zijn wil in mij zal geschieden (het non-stop 

sturen van liefde) en dat ik plaats en richt in de 

buitenwereld en dat door werkzame 

liefdeskrachten en liefdeswezens wordt gebracht 

waar het nodig is. 

 

 

  



95 
 

18 juli 2019 

HOE HET NU IS EN 

HOE HET ZOU 

MOETEN ZIJN 
Hoe is de aanpak van het spirituele pad bij de meeste 

mensen en hoe is de aanpak van het spirituele pad bij 

de meeste spirituele stromingen en zelfs bij de meeste 

(of misschien wel alle) religies? 

Wat is belangrijk en waar ligt het accent? 

Het accent en het meest belangrijke aspect is het 

aspect van kennis. 

Wie weet het het best en wie zal een ander wel even 

vertellen hoe het is, hoe het werkt, hoe hij of zij het 

moet zien en moet interpreteren. 

Deze strijd is altijd aanwezig en ook bij de gelederen 

van het Urantiaboek. 

Er zijn zogenaamde leraren die anderen wel zullen 

vertellen wat waar is, hoe je het moet lezen, dat jij het 

fout ziet en dat je hen het beste kunt volgen.  

Succes gegarandeerd! 

Wat jammer, hoe zielig en hoe afbrekend is deze 

aanpak. Het remt en blokkeert gevorderde lezers en 

ook nieuwe lezers. 
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Het remt af en levert geen voortgang en groei op in 

bewustzijn en het betekent dat er op deze manier 

nooit een mogelijkheid zal zijn om contact en 

verbinding met de Richter te vinden, te verkrijgen en 

te verdiepen. 

Het betekent dat er geen verandering in deze wereld 

zal zijn, er zal geen energie worden getransformeerd. 

Er wordt slechts energie verplaatst. 

De huidige situatie is als volgt grafisch weergegeven: 
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Er is dus een ongelijkheid tussen de lezers, de leraren 

en de groepjes. 

Ook onderling is er veel concurrentie en competitie op 

het gebied van kennis. 

 

De kennis wordt vaak gezien als basis en er wordt heel 

erg veel aandacht aan besteed. Er zijn mensen die al 

dertig jaar lang het Urantiaboek lezen en er zijn 

mensen die het al vijftien keer gelezen hebben.  

De tijdsduur en de frequentie worden dan 

belangrijke maatstaven. Maatstaven waarvan? 

 

Groei heeft te maken met hoe bewust ik 

ben. Dus met ‘het zijn van bewust’ ofwel 

bewustzijn. 

Het Urantiaboek leert ons (nog even voor 

de goede orde) dat bewustzijn is 

opgebouwd uit drie aspecten: 

1. Het verstandelijk aspect, dus het 

hebben van kennis. 

2. De spirituele perceptie, hoe gericht ben 

ik op God? 

3. Combinatie van beide factoren. Hoe 

goed ben ik in staat op de Weg te Leven? 
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Het hebben van kennis is dus maar ‘een aspect’.  

Het is echter een aspect dat geen beweging 

voortbrengt. Eigenlijk is dit het minst belangrijke 

onderdeel van bewustzijn en van groei in bewustzijn. 

Het spirituele aspect en het in staat zijn om de Weg te 

leven zijn veel belangrijker en veroorzaken voortgang 

op jouw reis. 

De onderlinge competitie en concurrentie en de strijd 

om wie als beste aangewezen kan worden in het 

aspect van KENNIS, leidt tot FUNDAMENTALISME. 

Fundamentalisme is dodelijk en ruïneert uiteindelijk 

iedere spirituele stroming. 

 

Het is dus duidelijk dat dit niet de weg is 

van voortgang, van groei en van 

verandering in deze wereld. 

Er wordt geen energie getransformeerd, 

er wordt slechts energie verplaatst. 
 

Tevens wordt ieder mens die als minder wordt gezien, 

gedegradeerd tot een ‘onwetende’, terwijl deze mens 

een Richter aan boord heeft die die mens adviseert en 

die het miljarden keren beter weet dan ik, de mens die 

die ander als minderwaardig ziet. 

Sterker nog, de Richter bezit Goddelijk bewustzijn. 
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Op deze oude weg en aanpak is er ook geen verbinding 

met de spirituele wereld. 

Er wordt niet actief gebeden en gemediteerd. Dit 

gebeurt misschien op individueel niveau maar het 

wordt niet benoemd, niemand wordt hierover 

ingelicht of uitgenodigd en gemotiveerd  om dit 

dagelijks op te pakken. Er is geen openlijke deling van 

ervaringen omtrent bidden en mediteren. 

Er wordt ook niet actief ingegaan op het aspect dat wij 

een deel zijn van het totaal. Het totaal is de spirituele 

wereld en de materiële wereld. Er gebeurt niets op 

basis van de hoogste wet, ‘de Wet van de VRIJE WIL’. 

Als je jouw eigen vrije wil niet kenbaar maakt, zal er 

niets gebeuren. Voor ‘beweging’ is dit een 

onvoorwaardelijke voorwaarde. 

Als je wilt groeien, heb je de spirituele wereld nodig. 

Om de spirituele wereld naar jou toe te trekken, zal je 

kenbaar moeten maken: ‘DAT JE WILT EN DAT JE 

BESCHIKBAAR EN BEREID BENT’. 

 

Laten we een andere, betere situatie bekijken: 
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In de nieuwe situatie zijn de samenwerkende lezers, 

groepjes en begeleiders (gevorderden) absoluut 

gelijkwaardig. Niemand is beter dan een ander. 

Er wordt uitgegaan van de ‘kracht van ieder individu’. 

Iedere persoon die participeert heeft een Richter. Als 

ik er van uitga dat ik het beter weet dan een ander, zeg 
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ik eigenlijk: “Ik weet het beter dan jouw Richter, jouw 

engelen en jouw gidsen”. 

Kennis wordt zeker niet meer als het belangrijkste 

aspect gezien maar als een onderdeel van een groter 

geheel. Belangrijker is hoe groot het verlangen en de 

hunkering naar de liefde van God is. Daar hebben wij 

elkaar bij nodig, om ervaringen uit te wisselen en 

elkaar te motiveren en te stimuleren om de zoektocht 

naar binnen te gaan starten. 

Daarnaast hebben we elkaar nodig om elkaar te 

corrigeren in ons handelen. Hoever zijn we in staat om 

te communiceren met God (de Richter) en onze wil af 

te stemmen op Zijn Wil. 

Ondersteuning van elkaar, motivatie en stimulatie zijn 

de grote kerngegevens waarmee we verder komen. 

Het verstandelijk aspect, de spirituele perceptie en de 

combinatie van die twee worden op één lijn gezien, 

met het accent op de laatste twee aspecten. 

 

Hoe wordt de Weg geleefd? 

Althans, welke hulpmiddelen zijn daarbij 

onmisbaar? 

Bij het leven van de Weg, waarin de eerste 

twee aspecten gecombineerd kunnen 
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worden, spelen drie onderdelen van ons 

dagelijks leven een belangrijke rol: 

1. Bidden (wij spreken met God). 

2. Mediteren (God spreekt met ons). 

3. Streven naar het leven van de 

waarden liefde, schoonheid, 

waarheid en goedheid. 
 

Bidden en mediteren geven een ‘innerlijke werking’. 

Je kunt aan de spirituele wereld vragen stellen, hulp 

vragen enz. 

Je zult antwoorden krijgen tijdens de meditaties, 

tijdens de slaap of zomaar, bijvoorbeeld in de tekst 

van een liedje dat je ‘toevallig’ hoort. 

 

Ook kun je vragen in jouw gebeden of je dienstbaar 

mag en kunt zijn voor de spirituele wereld. GEEF AAN 

DAT JE BEREID EN BESCHIKBAAR BENT. 

Voor wezenlijke vooruitgang is dit heel belangrijk.  

De mens heeft vrije wil. Er wordt dus niets met of voor 

ons gedaan als wij daar niet uitdrukkelijk om vragen 

en dit kenbaar maken, dag in dag uit. 

Als je bereid en beschikbaar bent om je dienstbaar te 

maken, zal je worden getest, in hoeverre je wat waard 

bent. 
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Als je door de testen komt, zal er tijdens de meditaties 

en de slaap aan je gewerkt worden en zal je 

onderwezen worden in de tempels van de 

Melchizedeks. 

Er zal ook op energetisch niveau aan je gewerkt 

worden zodat je meer en beter inzetbaar bent. Je 

systeem moet daar op worden afgesteld en afgestemd. 

Als de mens in staat is om op deze manier te groeien, 

zal die mens veranderen. De energetische wereld of 

onze Richter zal ‘door ons kunnen werken’ en de 

wereld zal veranderen. 

Nu zal er werkelijk energie getransformeerd worden. 

 

 

Dit is de enige manier die werkt en het is dus ook de 

enige weg die werkt. Dit is ook al uitgebreid in mijn 

derde boek geschetst. 

 

Het oude systeem en het nieuwe systeem 

gecombineerd geeft het volgende beeld: 
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Als we alleen al het aantal geldende aspecten die 

gelden voor de oude en voor de nieuwe situatie naast 

elkaar zetten dan zien we het grote verschil in beide 

wegen. Het wordt dan ook duidelijk hoe ongelooflijk 

onvolledig de oude studiemethode, aanpak en 

effectiviteit is. 

Concurrentie, competitie en fundamentalisme leiden 

nergens heen en breken alleen maar af. 

Beginnende studenten gaan mee in deze 

energiestroom en zijn daarom kansloos. 
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Bovenstaand overzicht laat duidelijk zien dat er veel 

meer aspecten zijn voor de nieuwe situatie dan voor 

de oude situatie. 

In de nieuwe situatie kan als heksluiter nog een aspect 

worden toegevoegd dat ‘niet mijn wil maar uw wil 

geschiede’. 

Het verschil in beide wegen is duidelijk en markant en 

hierbij zijn slechts de belangrijkste aspecten die voor 

beide wegen gelden, genoemd. 

 

Overal zien we nog het fanatisme van het gaan van de 

oude weg, de oude situatie. 

 

Als je een leraar ontmoet of een andere student die 

zichzelf plaatst boven jou of andere studenten dan 

betekent dit in elk geval één ding. Het betekent dat er 

een vorm is van 'spirituele arrogantie'. Dit is altijd 

een expressie van ego-gedrevenheid en in elk geval is 

dat nooit een manifestatie van het leven volgens de 

waarden van liefde schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Dit is een uiting van het derde aspect van bewustzijn. 

Als je dit onderdeel niet kunt praktiseren, ben je in elk 

geval niet bewust. 

Vaak denken deze mensen wel dat ze erg bewust zijn. 

Zij halen het begrip KENNIS en BEWUSTZIJN door 

elkaar. Het hebben van kennis betekent nog niet dat je 
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bewust bent, het is slechts het eerste (verstandelijke) 

aspect van bewustzijn. 

Hiermee tonen ze het masker van hun ego, het masker 

van de valkuil en blokkeren ze hun eigen groei. 
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18 juli 2019 

DE COMPLETE MENS 
Wat is de complete mens? 

Wat is een mens? 

Wij zijn materiële wezens met de capaciteit van 

denken en voelen. 

Waaruit bestaan we? 

In elk geval uit botten en weefsel, zoals vet en spieren, 

omkleed met een huid. 

Dat is onze uiterlijke verschijning. 

Wij zijn in staat om dingen 'te vinden’. Wij hebben een 

menig en wij hebben dus ook gevoel. Wij hebben ook 

emoties. 

Hoe manifesteren wij ons en waar hebben wij ons 

vermogen om ons te kunnen manifesteren aan te 

danken? 

Produceren wij zelf alle kracht en al het vermogen om 

ons te kunnen manifesteren? 

Als ik de enige ben die de drijfveer is aan mijn 

manifestatie ben ik ook volledig verantwoordelijk. 

Is er in onze manifestaties geen enkele invloed van 

buiten en als dat wel zo is, wat is dan die invloed van 

buiten? 

Wat of wie beïnvloed ons en kan daarmee invloed 

hebben op ons gedrag? 
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Als ik kijk naar het ‘kennisaspect’, zoals is aangereikt 

door het Urantiaboek dan speelt er veel meer dan 

alleen een handelen dat door onszelf wordt 

gegenereerd. 

Wij staan onder invloed van heel veel hemelse, 

geestelijke en dus onzichtbare wezens. 

Het Urantiaboek zegt dat wij worden vergezeld van 

engelen die intens met ons willen samenwerken en 

ons kansen geven om te ervaren, te leren en andere 

keuzes te maken. 

Wij hebben een eigen Godsvonk die in ons woont en 

ons probeert te leiden en te gidsen, terug naar huis, 

terug naar het Licht, terug naar het paradijs, terug 

naar God. 

Er zijn elementenwezens die op ons inwerken en met 

ons samenwerken. Wij hebben een eigen, persoonlijk 

elementenwezen dat op energetisch niveau constant 

bezig is met ons lichaam en onze omgeving. Alleen 

maar om onze situatie te verbeteren. 

Dat doen ze overigens allemaal. Dit zijn allemaal 

wezens van het Licht die uitsluitend, non-stop het 

beste met ons voorhebben. 

 

Als ik er nu eens van uitga dat dit 

allemaal waar is, zou het dan niet slim 
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zijn om ook zo te gaan leven, alsof dit 

waar is. 

Ga je richten op deze wezens in je 

meditaties. Probeer contact met ze te 

leggen om bewuster met ze te kunnen 

samenwerken. 

Vraag ze naar hun namen en vraag ze 

wat jij zou kunnen doen om jouw 

situatie te verbeteren. Zij zijn daar 

immers constant mee bezig. 
 

En als je hun namen niet doorkrijgt dan geef je ze zelf 

een naam en het zou zomaar kunnen dat de naam die 

je zelf verzint op dat moment doorkrijgt en dat dat ook 

hun werkelijke naam is. 

 

Hoe mooi zou het zijn om bewust samen te kunnen 

werken met een klein groepje van jouw allerbeste 

vrienden die altijd bij jouw zijn en uitsluitend het 

beste met jou voorhebben. Je kunt zelfs met ze 

communiceren. 

Natuurlijk zal een groot deel van jouw omgeving jou 

voor compleet idioot verklaren als jij ze gaat melden 

dat jij dit doet. Maar waarom zouden ze dit moeten 

weten? 
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Het gaat om jou, om jouw groei, om jouw streven om 

zo snel mogelijk jouw doel, fusie met jouw Richter, te 

verwezenlijken. 

 

Betekent dit nu dat jouw verantwoordelijkheid 

hiermee komt te vervallen, omdat we zo onder invloed 

staan van zoveel energetische, spirituele wezens? 

Het antwoord is natuurlijk NEE. 

Zij hebben het beste met jou voor maar jij blijft de 

kapitein van jouw eigen schip van jouw eigen leven.  

Je hebt namelijk kosmisch gezien, onvoorwaardelijk 

een eigen VRIJE WIL en zij doen niets tegen jouw vrije 

wil in. 

Daarom kunnen ze ook niet zoveel doen als jij je niet 

bewust bent van hun aanwezigheid en hun 

dienstbaarheid naar jou en voor jou. 

Als je hun aanwezigheid gaat voelen en accepteren, 

kun je gaan communiceren en kun je aan hen duidelijk 

maken dat het jouw vrije wil is, dat je 

onvoorwaardelijk voor hun dienstbaarheid openstaat 

en zelfs mee wilt werken om betere situaties te gaan 

creëren. 

Daarmee gebruik je jouw eigen vrije wil en jouw 

gevoel van verantwoordelijkheid om jouw situatie te 

verbeteren. 

Hoe mooi kan het zijn? 
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Begin vandaag, het is waarachtig het begin van een 

fantastische reis, althans zo ervaar ik het zelf. 

 

Grafisch wordt dit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we weten hoe compleet de mens is dan betekent 

dit nog iets. 

Dit betekent dat we met deze wetenschap anders om 

zullen gaan met onze naasten, met al onze naasten. 
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Het gaat er niet meer om wat die mens doet, of 

misschien zelfs wel, wat die mens ons aandoet. 

Die mens doet dit handelend vanuit zijn ego-

gedrevenheid.  

Handelen uit ego-gedrevenheid is meestal handelen 

vanuit angst. 

Het handelen van het ego is gelijk aan het hebben van 

angst. 

Het is een handelen zonder te beseffen wat voor 

ongekende en liefdevolle hulp je allemaal aan boord 

hebt. 

Het is een handelen vanuit eenzaamheid, waarbij het 

lijkt of de hele wereld tegen je is en jij helemaal alleen 

staat in deze grote, boze, enge wereld. 

Maar dat is niet zo. 

Je hebt inwoning van liefdevolle, dienstbare wezens 

die uitsluitend het aller-, allerbeste met jou voor 

hebben. 

 

Maar dat is echter ook het geval met die andere mens, 

die jou onheus bejegent.  

Ook die mens weet niet wat hij of zij allemaal aan 

boord heeft en wat voor verdriet al die wezens hebben 

als ze zien dat je onbereikbaar bent. 

Als ik een ander mens kwaad doe, doe ik ook de God, 

de  engelen en al die elementenwezens van die andere 

mens kwaad. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. 
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Realiseer dat zowel jij als ieder mens in het bezit bent 

van al deze prachtige, liefdevolle, dienstbare wezens 

die altijd aanwezig zijn om ‘hun mens’ te dienen en 

verder te brengen op het pad. 

Bovendien zullen wij als wij aan de andere kant 

aankomen intensief omgaan met deze geestelijke 

wezens. Raak er nu al aan gewend en mee bevriend en 

het zal je aan alle kanten ten goede komen. 

 

Help jouw onzichtbare vrienden door ze te accepteren 

en met ze samen te werken, maar help ook al die 

onzichtbare wezens van onze naasten. Zij zijn daarbij 

gebaat. Het betekent dat die Richter, van die andere 

mens, meer kans krijgt om aan te sturen op fusie met 

die mens. 

Wees daarom niet meer tegen welke mens dan ook, 

maar wees vóór de helpers van welke mens dan ook 

en probeer die mens op het pad te krijgen waarin 

samenwerking van die andere mens met zijn of haar 

onzichtbare helpers mogelijk wordt. 

Je dient daarmee die andere mens, maar ook de 

onzichtbare helpers van die mens. Je dient daar echter 

ook jouzelf mee en de onzichtbare helpers van jouzelf. 

Want: 

 

‘What goes around, comes around’. 
 



115 
 

20 Juli 2019 

HET EEN BETEKENT 

HET ANDER 
Vandaag heeft zich iets voorgedaan. Ik ben op mijn 

fiets aangereden door een bestelbusje en ik heb 

materiële schade. 

De chauffeur stopte, bood zijn excuses aan en 

onderkende onmiddellijk dat het volledig zijn fout 

was. Ook gaf hij meteen aan alle schade te vergoeden. 

Hij gaf mij een briefje met zijn naam en 

telefoonnummer en vroeg mij hem te bellen. Zijn 

telefoon ging af, zodat ik wist dat dit het juiste 

telefoonnummer was. 

 

Ik realiseerde mij hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. De 

auto kwam vanachter en hoewel het overduidelijk was 

dat ik linksaf zou slaan, haalde hij mij in. Ik zag hem 

niet aankomen en hij raakte mij. Bovendien reed de 

man erg hard. 

Ikzelf had gelukkig niets. 

 

Toen ik thuiskwam vroeg ik mij af of dit een 

waarschuwing of nieuwe informatie voor mij was. Ik 

wist dat dit iets had te maken met kwetsbaarheid. 
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Kwetsbaarheid waarvoor en in welk opzicht? 

Toen kwam het volgende in mijn systeem. 

 

Wie weet is verantwoordelijk. 

Als je verantwoordelijk bent en weet wat je doet, 

weet je ook wat de consequenties zijn. Als je dit 

allemaal weet, betekent dit dat wanneer je dingen 

doet, die niet passen binnen de waarden van 

liefde, schoonheid, waarheid en goedheid, je dit 

EXTRA ZWAAR wordt aangerekend. 

Als je NIET WEET en je vliegt uit de bocht, is dit 

DWALING. 

Als je WEL WEET en dus de consequenties kent, is 

dit bij uit de bocht vliegen, ZONDE. 

Dit laatste komt veel harder binnen in je systeem 

en met grotere consequenties dan het eerste. 

 

Dit betekent dat naarmate je groeit in bewustzijn, je 

meer kennis krijgt over de wetten en dus ook over 

'oorzaak en gevolg’, dat de consequenties uit jouw 

gedrag en handelen voor jou groter worden dan 

wanneer je een lager bewustzijnsniveau hebt. 

 

Dit is een mooie aanwijzing en hint om mij dit goed te 

realiseren en veel vaker in situaties eerst snel aan de 

Vader te vragen hoe te handelen om mijn handelen af 

te stemmen op zijn handelen. 
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ALS HET BEWUSTZIJN TOENEEMT, NEEMT 

OOK DE KWETSBAARHEID TOE. DIT 

BETEKENT DAT DUS OOK DE 

VOORZICHTIGHEID ZAL MOETEN 

TOENEMEN. 

HET WORDT ZAAK OM NOG VEEL MEER TE 

KUNNEN RELATIVEREN, AFSTAND TE 

NEMEN, CONTACT OP TE NEMEN MET DE 

RICHTER EN VAST TE STELLEN HOE TE 

REAGEREN, WAT OOK KAN BETEKENEN, 

NIET REAGEREN! 
 

Op den duur, wanneer er een structurele, 

constante afstemming is met de Richter, zal de 

juiste reactie er altijd op het juiste moment zijn. 

Dan zal mijn wil en dus ook mijn reactie één zijn 

met de wil van de Vader. 

 

Ik besluit om nog meer gedreven en met 

nog meer inspanning te proberen om het 

contact met de Richter te brengen tot een 

meer en meer structureel niveau, 

waardoor het een tweede natuur gaat 
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worden om in eenheid en verbinding met 

mijn Richter te leven. 
 

Ik dank mijn engelen voor de situatie die ik 

vandaag heb mogen ondergaan en heb mogen 

ervaren. 

 

DE CONCLUSIE VAN DIT VOORVAL EN DE LES DIE 

IK ERUIT MAG LEREN IS DAT GROEI IN 

BEWUSTZIJN OOK JE KWETSBAARHEID 

VERGROOT. 

NAARMATE JE MEER WEET, JE MEER GAAT 

AFSTEMMEN OP DE LIEFDE VAN GOD EN 

NAARMATE JE MEER IN STAAT BENT OM TE LEVEN 

VOLGENS DE WAARDEN VAN LIEFDE, 

SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID, 

HET BOEMERANGEFFECT EFFECT DUS GROTER 

WORDT EN JE DUS OOK KWETSBAARDER WORDT. 

Goed om weer even mee geconfronteerd te 

worden. 

 

Die schade aan mijn fiets wordt wel weer hersteld. 
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20 juli 2019 

HOE GAAN WE HET 

AANVLIEGEN? 
Er is nog een hoop te veranderen in de wereld. Ik kom 

regelmatig mensen tegen die vinden dat er van alles 

moet veranderen en natuurlijk hebben ze daar al een 

oplossing voor klaar. 

‘Er moet dit gebeuren, er moet dat gebeuren en dan nog 

even dit, dat moet dan door de politiek worden geregeld 

en klaar is Kees.’ 

Het probleem is opgelost. 

Werkt dat? 

Zeker werkt dat, tenminste als ….. het een goed plan is 

en als iedereen ook doet wat je wilt. 

Dan moeten we er ook vanuit gaan, dat iedereen 

begrijpt wat je bedoelt en VAN GOEDE ZIN IS OM 

SITUATIES OOK WERKELIJK TE (WILLEN) 

VERBETEREN. VERBETEREN VOOR HET ALGEMEEN 

BELANG. 

 

Vandaag stond er in de krant dat die krant een 

onderzoek had gedaan naar de eerlijkheid, 

betrouwbaarheid, integriteit en de geloofwaardigheid 

van onze politieke partijen. 
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Er werd een verzoek gedaan om eenmalig 15.000 euro 

te schenken aan (nagenoeg alle) politieke partijen, 

waarbij de voorwaarde was dat de anonimiteit van de 

schenker gehandhaafd geheim moest  blijven. De 

schenker  mocht niet  bekend  worden.  

Volgens de wet mag dit niet en mag een eenmalige 

schenking tot 4.500 euro per jaar anoniem blijven. 

Hogere giften moeten van de wet openbaar 

worden gemaakt. 

De vraag was of de politieke partijen wilden 

meedenken aan een oplossing, die dus in elk geval 

tegen de wet zou zijn. 

 

Vrijwel alle partijen waren ongelooflijk creatief en 

werkten hier probleemloos aan mee om dus een 

oplossing te verzinnen, DIE IN STRIJD IS MET DE 

WET. Per slot van rekening zou dit mooi even 15.000 

euro opleveren. 

Deze politieke partijen besturen ons land en dienen te 

denken voor en te werken aan verbetering van het 

ALGEMEEN BELANG en niet ‘aan het eigen belang, 

dat dan ook nog eens in strijd is met de wet'. 

Dit is de vertegenwoordiging van de regering die een 

hele hoop onrecht in de samenleving moet repareren 

en die het belang van het TOTAAL moet dienen en 

moet verbeteren. 
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VIND JIJ DIT NOG GELOOFWAARDIG? 

DENK JIJ DAT DIT ECHT NOG GAAT WERKEN? 

 

Eén ding is zeker, er moet nog een hoop in de 

samenleving veranderen  

Ik krijg onderhand het idee dat we het hier hebben 

over het probleem dat een kleuter wordt gevraagd om 

een wiskundeprobleem op te lossen, terwijl deze 

kleuter niets van wiskunde weet. 

Ja, dit is inderdaad zinloos en gaat zeker niet lukken 

en niet werken. 

De politiek moet problemen oplossen die voor hen als 

een wiskundevraagstuk zijn, terwijl zij niets van 

wiskunde weten en wat dat betreft nog het niveau 

hebben van een kleuter. 

Dus blijkbaar kunnen zij de problemen niet 

oplossen. 

 

Hoe komt dit en wat is dan dat wiskundevraagstuk? 

 

Je kunt geen oplossingen verzinnen voor 

vraagstukken met een bewustzijnsniveau dat ligt 

boven je eigen bewustzijnsniveau. 

 

Je kunt niet uitstijgen boven je eigen niveau. Alleen de 

graaf von Münchhausen kon dit. Deze graaf kon zich 

aan zijn eigen laarsen uit het drijfzand trekken. 
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Gewone mensen, zoals jij en ik en alle politici zijn hier 

niet toe in staat. 

 

Als die kleuter (lees de politici) de maatschappelijke 

problemen niet kunnen oplossen, hoe moeten we dan 

de problemen in de wereld aanpakken en oplossen? 

 

Even voor de duidelijkheid, het 

wiskundevraagstuk staat hier voor het niveau van 

bewustzijn. 

Het ontbreekt de mensen, de leiders en politici 

helaas (en dit geldt wereldwijd) aan voldoende 

bewustzijn zodat ze de problemen niet kunnen 

oplossen. 

Dat lukt ze vandaag niet en dat zal ze morgen ook 

niet lukken. 

 

We hebben immers al vele malen hiervoor gezien 

dat een facet van bewustzijn is om te willen een te 

kunnen leven volgens de waarden van liefde, 

schoonheid, waarheid en goedheid. 

Helaas is dat wat er veelal ontbreekt en overheerst 

voornamelijk eigenbelang, de behoefte van het 

uiten en hebben van macht en de wil, indien 

noodzakelijk, om het niet zo nauw te nemen met 

de moraal. Dit in het persoonlijk belang of in het 

belang van de partij.  
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Het dienen van het algemeen belang is slechts een 

instrument dat ze hanteren als het even niet 

anders kan, maar is absoluut ondergeschikt. 

 

VALT ER DAN HELEMAAL NIETS TE DOEN AAN HET 

VERBETEREN VAN DE TOESTAND EN DE SITUATIE 

IN DE WERELD? 

 

Gelukkig wel! 

Hoe dan? 

Eén ding is zeker. De leiders zullen niet reageren op 

dingen waarop ze niet kunnen reageren. 

De vraag is of we dat ook van ze mogen verwachten. 

Wat niet kan, kan niet! 

Zij zullen de wereld dus niet veranderen en ook niet 

verbeteren. 

 

Hoe moet dit probleem dan worden aangevlogen? 

Jij en ik kunnen er iets aan doen. 

De enige manier is dat er energetisch wordt gewerkt 

op alles en iedereen. Het bewustzijn van het totaal, het 

collectieve bewustzijn, moet omhoog. 

 

JIJ EN IK KUNNEN DAAR IETS AAN DOEN. 

1. Mediteer dagelijks en vraag of je mag helpen in het 

verbeteren van de wereld. Vraag om hulp, kracht en 

steun daarvoor. 
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2. Bid dagelijks en geef aan dat je bereid en 

beschikbaar bent om te mogen en te willen helpen. 

3. Stuur dagelijks golven van liefde de wereld in. Deze 

energie zal door spirituele wezens worden gebracht 
waar ze nodig is. Denk en handel dus altijd tolerant 

en liefdevol. 

4. Probeer dagelijks te leven volgens de waarden van 
liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. 

De mensen kunnen vanuit deze materiële wereld 

samenwerken met de spirituele wereld. Er wordt op je 

gewacht maar je moet wel aan eisen en voorwaarden 

voldoen, dus je wordt getest maar je wordt ook 

onderwezen en er wordt aan je gewerkt om je systeem 

te versterken. 

Hoe meer mensen aan dit werk kunnen en willen 

deelnemen, hoe sterker de kracht zal zijn en hoe hoger 

het collectief bewustzijn in deze wereld zal worden. 

Dan komen er leiders met een hogere afstemming die 

ook in staat zullen zijn om de problemen aan te 

pakken en de wereld en het leefmilieu te 

transformeren naar een hoger bewustzijnsniveau. 

Hoe meer wij in staat zijn om te leven volgens de 

wil van de vader hoe meer de vader door ons in 

deze wereld kan werken. Die invloed is al 

ongelooflijk. 
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Jouw inzet en jouw gedrevenheid om de weg naar 

fusie met de Richter zo snel mogelijk te gaan is dus 

niet alleen gewenst, maar is onvoorstelbaar nodig 

en minstens zo noodzakelijk. 

Werk dagelijks met grote inzet en geef het 

stuurwiel van het schip van jouw leven aan jouw 

Richter en aan alle spirituele wezens die er alles 

aan doen om jou in hun leger op te nemen om deze 

wereld op te tillen naar het niveau van Licht en 

Leven. 

Misschien lijkt dit een onwaarschijnlijke opdracht 

en een onwaarschijnlijke taak maar het is minder 

onwaarschijnlijk dan om een kleuter te laten 

proberen een wiskundeprobleem op te laten lossen. 

 

Er is geen kracht groter dan het samenwerken met 

de kracht van onze inwonende Godsvonk en God 

door ons te kunnen laten werken. 

Dit kan alleen als wij daar de eigen vrije wil voor 

hebben en uiten en als wij het stuurwiel van het 

schip van ons leven vrijwillig aan onze Richter 

afstaan. Vrijwillig dienend aan al het leven. 

 

Grafisch wordt dit: 
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De wereld veranderen van buitenaf vereist 

samenwerking door: 

 Bidden 

 Mediteren. 

 Manier van leven. 



127 
 

 Verkrijgen van goedkeuring, van bevestiging vanhet 

hebben van de kwaliteiten van oprechtheid, liefde, 

trouw en dienstbaarheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste methode (verandering van binnenuit) is het 
bewandelen van het pad van ‘van binnen naar 
buiten’. 
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De tweede methode waar de veranderingen van 
buitenaf komen, bewandelt het pad van ‘van binnen 
naar binnen’. 
Dit pad zal overgaan in het pad van ‘van binnen, via 
naar buiten, terug naar binnen’. 
In het eerste voorbeeld is de blauwe cirkel Urantia en 
in het tweede voorbeeld is de blauwe cirkel Urantia en 
de oranje schil is de spirituele wereld. 
De mensen fungeren als een ‘open deur’ 
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21 juli 2019 

HOE HERKEN JE 

BEWUSTZIJN EN HOE 

BELANGRIJK IS HET? 
Hoe herken je bewustzijn? 

Veel mensen noemen mensen met veel kennis bewust. 

Kennis en bewustzijn zijn twee totaal verschillende 

dingen. 

 

Waarom is bewustzijn zo belangrijk? 

Bewustzijn is belangrijk omdat het lot van de 

wereld er mee staat of valt. 

De mate van bewustzijn bepaalt welke kant deze 

wereld opgaat.  

En dan gaat het niet om de mate van bewustzijn van 

één persoon maar om de mate van bewustzijn van het 

totaal, dus om de mate van het collectieve bewustzijn. 

Overigens wordt dit weer bepaald door de mate van 

bewustzijn van alle individuen, dus het bewustzijn van 

het individu is in de eerste plaats belangrijk. 

 

Wat was bewustzijn ook al weer en waar bestaat het 

uit? 
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Bewustzijn is opgebouwd uit drie factoren: 

 Verstandelijk aspect (kennis) 

 Spirituele perceptie (verlangen naar en vertrouwen 
in God) 

 De combinatie van beide aspecten (hoe leef ik?) 

 

Hieruit blijkt al dat kennis slechts een facet is van 

bewustzijn. Bewustzijn is dus veel meer dan 

kennis.  

Met name het laatste aspect, hoe ik leef, of ik leef 

volgens de waarden van liefde, schoonheid, waarheid 

en goedheid bepalen de mate en de hoogte van mijn 

bewustzijn. 

 

Daar is een conclusie uit te trekken.  

Mensen die leven volgens de waarden van liefde, 

schoonheid, waarheid en goedheid zijn over het 

algemeen mensen die warm, aardig en vriendelijk zijn. 

Die streven naar liefde op een onvoorwaardelijk 

niveau. 

Deze mensen zijn juist niet alleen met zichzelf bezig, 

ego gericht en ongeïnteresseerd in andere mensen. 

Deze mensen zijn dienstbaar en bekommeren zich om 

anderen. 

Dus uit het gedrag van andere mensen kun je vaak al 

vaststellen hoe bewust ze zijn. 
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Deze mensen zijn bewust bezig met het derde aspect 

van bewustzijn en dit is vaak gebouwd op het tweede 

aspect, de spirituele perceptie, het verlangen naar en 

het vertrouwen in God. Ze zijn in staat om de 

schepping als één geheel, als één totaal te zien en 

daarom zijn ze betrokken op, geïnteresseerd in en 

dienstbaar naar andere mensen. 

Zij stellen zich niet boven andere mensen en zijn in 

staat om de Godsvonk in anderen te zien en handelen 

daarnaar. 

Het is dan eigenlijk niet eens belangrijk of zij de 

kosmische wetten kennen en zogenaamde kennis 

hebben. Zij hebben die kennis niet nodig want zij 

voelen de werking van deze wetten en leven ernaar. 

 

Onvriendelijke, ego gerichte, ongeïnteresseerde 

en niet betrokken mensen, mensen die zich hoger 

achten dan anderen op welk vlak dan ook en 

arrogante (inclusief spiritueel arrogante) mensen 

missen het derde (en meest belangrijke) aspect 

van bewustzijn en ….. 

ZIJN DUS NIET BEWUST. 

 

Hiermee is het niet meer moeilijk welke maat je 

mag hanteren om vast te stellen welke mensen dus 

wel bewust zijn. 

 



132 
 

Waarom is dit belangrijk? 

Waarom is het belangrijk om te weten hoe je kunt 

vaststellen of mensen bewust zijn? 

 

Mensen die niet bewust zijn, zijn meestal niet te 

helpen en staan ook meestal niet voor echte hulp 

open. Hierbij spelen factoren als arrogantie, trots, 

afgunst en egoïsme een belangrijke rol. Dikwijls weten 

zij het beter dan anderen. 

 

Bewuste mensen zijn altijd dienstbaar als een gevolg 

van het feit dat zij behoefte voelen om te leven binnen 

de waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Hoe ver moet je gaan met jouw dienstbaarheid? 

De eerste verantwoordelijkheid die je hebt is 

dienstbaarheid aan jezelf. Als je niet dienstbaar bent 

aan jezelf, ben je ook niet (en kun je ook niet) 

dienstbaar zijn aan de Godsvonk in jezelf. 

Als je aan de kant stapt voor jezelf, stap je ook aan de 

kant voor de God in jezelf. 

GOD DIENEN IS ONZE EERSTE TAAK EN 

VERANTWOORDELIJKHEID. JOUW GOD 

DIENEN IS DAARBIJ HET BELANGRIJKST 

VOOR JOU OMDAT JIJ MET JOUW 
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GODSVONK EEN KLUS HEBT TE KLAREN. 

DEZE KLUS HEET FUSIE. 

 

Hoever moet je dus gaan in het dienen 

van anderen zodat dat niet ten koste 

gaat van ook jouw eigen belang, jouw 

taak, jouw verantwoordelijkheid en 

jouw opdracht om te groeien in 

bewustzijn en op weg te gaan naar jouw 

fusie? 

 

Jezus waarschuwt ons om geen paarlen 

aan de zwijnen te voeren. 
 

Mensen die niet geholpen willen worden en die het 

beter weten, zich ver boven jou achten en niet 

wezenlijk met jou maar alleen met zichzelf begaan 

zijn, mag je passeren en hoef je niet te dienen. 

Je herkent die mensen vanzelf. Dat zijn mensen 

met geen of nauwelijks mate van bewustzijn voor 

zover dit het tweede en derde aspect betreft. 

Deze mensen zullen leren volgens de harde weg 

van vallen en opstaan en geef deze mensen ook 
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een kans om te leren van de strijd die ze moeten 

voeren. 

ONTNEEM ZE DIE KANS NIET DOOR ZE TE 

PEMPEREN! 

 

Verdoe geen tijd aan de zwijnen en 

bewaar je paarlen voor mensen die er 

dankbaar voor zijn en er door zullen 

groeien en er wel mee verder komen. 
 

Dit betekent natuurlijk niet dat als iemand echt in 

nood is, je altijd iedereen, overal en 

onvoorwaardelijk moet helpen. 

 

Aan de andere kant moet je mensen ook de kans 

geven om te leren van hun eigen handelen en laat 

ze dan maar gewoon los en vervolg jouw eigen 

weg. 

Jij mag ze die kans niet afnemen. 

 

DAT IS HET VOORDEEL VAN WETEN, 

VOELEN EN BEGRIJPEN WAT 

BEWUSTZIJN EIGENLIJK IS EN DAT 

ALLES VALT EN STAAT MET DE 

(TOTALE) MATE VAN BEWUSTZIJN. 
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Het is uitermate belangrijk dat je die stap kunt en 

durft te nemen. Mensen hebben gauw door hoe 

dienstbaar jij bent en maken daar maar al te vaak 

gebruik en misbruik van. Wat jij vanuit jouw 

dienstbaarheid dan ook weer laat gebeuren. 

Is dat erg? 

Niet echt maar het dient nog die andere mensen noch 

jou, behalve dat het voor jou een les kan zijn van hoe 

het niet moet! 

Geef de ander ook de kans en de mogelijkheid om te 

leren zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te 

nemen, zonder te drijven op het gebruik of misbruik 

van de diensten van anderen. 

Iedereen zal alleen maar groeien door zijn eigen 

situatie onder ogen te zien en de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. 

 

DUS VOORTAAN: 

 KIJK 

 PROEF 

 VOEL 

 WIK en 

 WEEG en 

 REAGEER! 

Denk bij reageren ook aan paarlen en aan zwijnen en 

voel waar jouw hulp echt nodig is. 
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De maatstaven van wikken en wegen zijn inmiddels 

overduidelijk bekend. 

 

Met deze kennis wordt het web steeds dichter en 

worden de onderlinge lijnen en verbindingen steeds 

duidelijker. 

Kennis biedt absoluut voordeel en geeft inzicht en 

overzicht maar gebruik het om, als je de dingen steeds 

intenser begint te snappen, steeds meer inzet te 

kunnen stoppen in het derde aspect van bewustzijn, te 

weten: ‘hoe te leven’. 

Door onderweg dagelijks te bidden en te mediteren 

verdiep je het tweede aspect van bewustzijn, te weten: 

'spirit’. 

Tijdens het mediteren krijg je antwoorden en word je 

onderwezen, wat weer invloed heeft op vergroten van 

het eerste aspect van bewustzijn, te weten: 'kennis’. 

Deze vergrote kennis heeft weer een stimulerende en 

motiverende invloed op praktiseren van het tweede 

en derde aspect.  

Groei en vergroting van het eerste en tweede aspect 

hebben weer een stimulerende en motiverende 

invloed op het derde aspect, te weten: 'hoe te leven’. 

Enz …… 

En zo kom je in een opgaande cirkelende spiraal 

waarbij de ervaring zal toenemen, waardoor je steeds 

intenser en vaker de omarming van de liefde van jouw 
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Godsvonk, jouw Engelen en van Jezus zult voelen en 

ervaren. 

 

Bewustzijn is de sleutel voor alle 

verandering en dan vooral ‘groei in 

bewustzijn'. 

Daar valt of staat alles mee. 
 

Bewustzijn kun je niet kopen, niet van iemand 

ontvangen en niet ergens voor ruilen. 

Bewustzijn moet je 'bevechten’ door te leven, door 

door schade en schande wijs te worden en door alle 

ervaringen die je daardoor opdoet in je systeem te 

integreren. 

Groei in bewustzijn levert geen kennis op, want kennis 

is een onderdeel van bewustzijn, maar groei in 

bewustzijn levert WIJSHEID op. 

Wijsheid die voortkomt uit kennis, verlangen naar en 

vertrouwen in God en het streven naar het leven in 

liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. 

Dat zijn dus de dingen die mensen wezenlijk 

veranderen maar die ook situaties rond die mensen 

veranderen. 

Deze wijsheid transformeert energie in plaats van 

uitsluitend energie te verplaatsen. 
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23 juli 2019 

DE LAATSTE TWEE 

PADEN OP DE WEG EN 

BEWUSTZIJN 
In mijn derde boek heb ik duidelijk het verschil 

geschetst tussen het tweede en het derde pad. 

Het tweede pad is het pad van 'van binnen naar 

buiten’ en het derde pad is het pad van 'van binnen 

naar binnen’. 

Zoals er 3 paden zijn zo zijn er in het begrip 

'Bewustzijn’ 3 aspecten die het begrip Bewustzijn in 

zijn totaliteit vormen. 

Nog even, die drie aspecten zijn: KENNIS, GEEST en 

HOE TE LEVEN. 

Deze 3 aspecten vallen samen met de drie paden op de 

Weg en wel als volgt: 

 Het eerste pad, het pad van 'van buiten naar buiten’ 
valt samen met uitsluitend KENNIS. 

 Het tweede pad, het pad van 'van binnen naar 
buiten’ valt (ten dele) samen met het  aspect GEEST. 
Althans dit aspect begint zich op dit pad te 

ontwikkelen. 



139 
 

 Het derde pad, het pad van ‘van binnen naar 
binnen' valt samen met een verdere (oneindige) 

ontwikkeling van het aspect geest en van het aspect 

'HOE TE LEVEN?’ Het leven volgens de waarden van 

liefde, schoonheid, waarheid en goedheid, waarbij 
wij SAMEN zullen leven met God, onze handen in 

zijn handen leggen en uit vrije wil ZIJN Wil zullen 

leven. 

 

Het vervolgen langs de paden op DE WEG heeft dus 

alles te maken met groei in bewustzijn. 

 

Ook hierbij komt weer glashelder naar 

voren wat het aspect KENNIS betekent 

en hoe het op de paden, op WEG naar 

fusie met de Richter, geplaatst moet 

worden. 
 

Helaas wordt zo vaak en te veel het aspect ‘kennis’ 

ongelooflijk overtrokken, maar ook dat is 

inmiddels duidelijk, zijnde een staat van 

bewustzijn of beter gezegd een (nog ontbreken) 

van voldoende bewustzijn. 

 

Grafisch wordt dit: 
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Het is duidelijk dat de paden stap voor stap genomen 

dienen te worden, waarbij de mens steeds meer het 

verlangen naar en het vertrouwen in God gaat 

ontwikkelen en waarbij de mens steeds dienstbaarder 

wordt en steeds meer gaat leven volgens de waarden 

van liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. Er is 

dus een groei van pad 1 naar pad 2 naar pad 3. 

 

Dit betekent niet dat per definitie ook in bewustzijn de 

stap genomen moet worden van ‘kennis’ naar ‘geest’ 

naar ‘hoe te leven’. 

Als je geen liefde voelt voor God en geen behoefte hebt 

om dienstbaar te zijn voor je medemens, kortom als 
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jouw ego nog overheerst, zal je niet in staat zijn om het 

pad van ‘van binnen naar binnen’ te bewandelen. Dit is 

onmogelijk want je kunt geen twee meesters tegelijk 

dienen. Je kunt niet God en het ego dienen. 

Daarnaast is het wel mogelijk om met beperkte kennis 

het derde pad van ‘van binnen naar binnen’ te 

bewandelen, als je werkelijk in staat bent om te leven 

volgens de waarden van liefde, schoonheid, waarheid 

en goedheid en als je er heel hard naar streeft om uit 

vrije wil één te worden met de vader door niet jouw 

wil maar zijn wil te leven. 

 

Waarom is kennis zo belangrijk in al die spirituele en 

religieuze stromingen? 

Kennis is voor zo veel mensen zo belangrijk omdat dit 

een meetbaar aspect is. 

Hoe goed ken jij het ‘heilige boek’? 

Hoe lang bestudeer jij het al? 

Hoeveel verhandelingen ken je uit je hoofd? 

Gelukkig, jij scoort slechter dan ik, dus ik ben beter en 

vooral bewuster, spiritueler en religieuzer! 

De aspecten ‘geest’ en ‘hoe jij leeft’ zijn niet meetbaar 

dus niet interessant voor de vergelijking. 

Daarom besteden zoveel studenten van zoveel religies 

en van zoveel spirituele stromingen, zo verschrikkelijk 

veel tijd aan studie van het heilige boek en verkrijgen 
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daarmee punten, waarmee ze in de competitiestrijd 

kunnen scoren. 

 

Dat is de eeuwige valkuil van kennis, kennis en 

meer kennis.  

 

Dit is de laatste invalshoek waarmee het aspect kennis 

van zijn waarde is ontrafeld. 

 

 

Kennis is geen bewustzijn 

maar slechts een relatief klein 

deel van bewustzijn! 
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24 juli 2019 

DE EENHEID EN DE 

VERWEVENHEID VAN 

MENS EN GOD EN DE 

CONSEQUENTIES 

DAARVAN 
In het Urantiaboek staat dat God en de mens elkaar 

nodig hebben. 

Letterlijk staat er: 

(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God en 

de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn wederzijds 

noodzakelijk voor het volledig en finaal verwerven van 

eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke 

bestemming van universum-finaliteit. 

 

Hoe ver gaat het gegeven dat God en de mens elkaar 

nodig hebben? 

Misschien is het wel zo dat naast het elkaar nodig 

hebben, de onderlinge verwevenheid en de 
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onderlinge afhankelijkheid tussen God en mens, 

minstens net zo groot en net zo intens is. 

 

Zijn God en de mens onderling verweven en hoe diep 

ligt dat dan? 

Wat wordt er bedoeld als we van Jezus horen dat we 

als mens alles samen moeten doen met God? 

Dat we niet onze eigen wil maar ZIJN WIL moeten 

leven. 

Wat betekent dit? 

Zou het belangrijk zijn als wij ons druk maken of wij 

Gods wil doen als wij een emmer water vullen of de 

ramen lappen? 

Zou God zich willen vermengen met ons en de wil 

hebben dat wij zijn wil doen als wij handelingen 

verrichten waarbij geen intermenselijk handelen en 

geen intermenselijke acties voorkomen? 

Behalve misschien dat wij dit altijd doen met liefde, 

rust en vrede in ons hart? 

 

Heeft het doen van de wil van de vader 

niet hoofdzakelijk te maken met hoe wij 

omgaan met andere mensen? 
 

Als dat zo is, dan betekent God dienen dus eigenlijk 

dat dat gelijk is aan de mens dienen. 
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Als dat zo is dan betekent dat ook, dat de mens voor 

God een substituut is, omdat mens dienen gelijk is 

aan God dienen. 

Is dat zo? 

Is het dienen van de mens gelijk aan het dienen van 

God? 

ALS DIT ZO IS, DAN BETEKENT DIT NOGAL IETS 

VOOR DE MANIER WAAROP IK VOORTAAN OM ZAL 

MOETEN GAAN MET MIJN MEDEMENS. 

 

Eén ding is duidelijk. 

In ieder mens woont letterlijk God door middel van de 

bij ieder mens inwonende Godsvonk. 

Dat betekent dat iedere manier waarop ik een mens 

bejegen, ik dus eigenlijk God bejegen  

Dus lief zijn tegen een medemens betekent lief zijn 

tegen God. 

Het kwetsen van een medemens betekent dus het 

kwetsen van God. 

Buig ik mijn hoofd voor een ander mens dan buig ik 

dus mijn hoofd voor God. 

Tot zover is het duidelijk en onweerlegbaar. 

 

Dus ik zal altijd mijn hoofd moeten buigen voor ieder 

mens, ongeacht wat er gebeurt, om God niet te 

kwetsen en God altijd dienstbaar te zijn? 
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Een mens is in elk geval God maar een mens heeft ook 

nog een deel MENS dat hij of zij, met behulp van God, 

op eigen kracht, door het zelf maken van keuzes, 

ALSNOG TOT EEN GODSDEEL ZAL MOETEN 

TRANSFORMEREN. 

Dat is het traject van het onder controle krijgen van 

het EGO. 

Dat moet ieder mens zelf doen en daar is ieder mens 

zelf verantwoordelijk voor. 

Daarbij heeft hij hulp van de inwonende God, van 

engelen en van andere spirituele gidsen, maar het is 

ZIJN OF HAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. 

 

Het is echter ook onze verantwoordelijkheid om 

elkaar daarbij te helpen. Dat betekent dat we soms 

dienstbaar zijn aan een ander door NIET 

DIENSTBAAR TE ZIJN. 

Door de ander daarmee de kans te geven om keuzes te 

maken op eigen kracht, goede en slechte keuzes, want 

door al de consequenties van onze gemaakte keuzes 

doen wij ERVARINGEN op en van al die ervaringen 

kunnen we en zullen wij LEREN. Door te leren 

GROEIEN we en door te groeien TRANSFORMEREN 

we dat stukje mens zijn tot GOD ZIJN. 
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Soms moeten wij dus keuzes maken om andere 

mensen niet te helpen en niet te pemperen om juist 

die mens te dienen en de God in die mens te dienen. 

Bij het zelf maken van die keuzes hebben wij weer de 

hulp nodig van onze eigen inwonend Godsfragment. 

 

Iemand helpen of juist niet helpen kan beide 

dienstbaar zijn, afhankelijk van wat voor die mens 

op dat moment het beste is om de volledige 

transformatie naar Godmens te kunnen maken. 

 

WIJ MOETEN DUS ALTIJD KLAAR STAAN, BEREID 

EN BESCHIKBAAR ZIJN, OM GOD EN DUS DE MENS 

TE DIENEN. 

DE WIJZE WAAROP WIJ DAT DOEN KAN 

BETEKENEN DAT WE IEMAND OP DAT MOMENT 

DRAGEN OF DAT WE TERUGTREDEN OM IEMAND 

DE KANS TE GEVEN ZELF KEUZES TE MAKEN EN 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID TE LEREN 

NEMEN. 

BIJ HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUS, 

HEBBEN WIJ DE HULP NODIG VAN DE 

VADER, ZODAT WIJ OP DAT MOMENT 

ZIJN WIL ZULLEN LEVEN EN ZULLEN 

WETEN WAT WIJ MOETEN DOEN EN HOE 

WIJ MOETEN HANDELEN. 
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Ook dit lijkt duidelijk maar dit was het traject vanuit 

onszelf, gericht naar de andere mens en naar de God in 

die mens. 

 

Er is nog een traject, een traject gericht vanuit onszelf 

naar de God in ons zelf. 

Onze grootste en eerste verantwoordelijkheid is God 

te dienen. Onze grootste en meest belangrijke 

opdracht is om te werken aan zo snel mogelijk FUSIE 

MET DE VADER, FUSIE MET ONZE RICHTER. 

Dus is er ook een belangrijk stuk dienstbaarheid naar 

onszelf en naar de God in onszelf. 

Om de God in ons te kunnen dienen, moeten wij 

onszelf dienen. 

Als ik uit mijzelf stap en altijd aan de kant ga voor 

anderen, stap ik ook uit de God in mijzelf en keer ik 

mij dus van hem af. 

Als ik mijzelf niet dien, kan ik ook niet de God 

dienen in mijzelf. 

 

Er is dus een soort van spanningsveld tussen God 

(altijd, overal en in ieder mens aanwezig), het 

'mensdeel' (ego) van ieder ander mens en mijzelf. 

 

Dienen is de juiste keus maken voor de juiste 

handeling in de interactie met ieder ander mens. 
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In iedere interactie staat God centraal want alles 

en iedereen is een manifestatie van God.  

GOD IS ALTIJD HET CENTRALE PUNT IN 

IEDERE MANIFESTATIE, IN IEDERE 

VORM VAN LEVEN, IN IEDERE 

INTERACTIE. 
Je hebt dus niet alleen altijd een mens tegenover 

je, je hebt ook altijd God tegenover je. 

Soms is God er echter bij gediend om de mens in wie 

hij woont te dwingen om zelf keuzes te maken, om 

eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te ervaren 

en om van de consequenties van deze ervaringen te 

leren. 

Je dient God niet door andere mensen lessen en 

dus mogelijkheden af te nemen. 

 

Wat voor mij de juiste keuze is in de interactie met 

andere mensen, komt voor mij tot stand door overleg 

met de vader, met mijn Godsvonk, door mijn handen 

in zijn handen te leggen, door te luisteren naar zijn 

zachte stem en zijn wil te leven. 

 

DE WIL VAN DE VADER IS ER ALTIJD OP GERICHT 

DAT HET BESTE MET IEDEREEN GEBEURT, OOK AL 

LIJKT DAT SOMS NIET METEEN DUIDELIJK. 

GOD HEEFT UITSLUITEND, ALTIJD HET  
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ALLERBESTE MET IEDER VAN ONS VOOR. 

Dien dus God door de mensen te dienen en doe dat 

altijd in overleg met God, zodat altijd de juiste keuze, 

leidend tot het beste resultaat, gemaakt en behaald zal 

worden. 

 

Niet mijn wil maar zijn wil zal geschieden. 

 

Grafisch levert dit de volgende afbeelding op: 
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Zo is er een continue wisselwerking voor wat 

betreft:  

de relatie tussen mensen onderling, de 

relatie tussen de mens en zijn eigen 

Godsvonk,  

de interactie van andere Godsvonken en mijn 

eigen Godsvonk,  

de interactie tussen mijn Godsvonk, alle 

andere Godsvonken en de Vader, de 

interactie tussen alle Godsvonken, de Vader 

en daardoor automatisch ook met de Zoon 

en de Geest. 

Uiteindelijk is er een complete verbinding 

van alle mensen, alle Richters, de Vader, de 

Zoon, de Geest en de Allerhoogste. 

De Triniteit fungeert namelijk als de Richter 

voor de Allerhoogste. 

 

Zo voeden de mensen de Godheden (de 

Richters) en via de Triniteit voeden de 

mensen ook de Allerhoogste. 
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Je hebt dus nooit alleen een mens 

tegenover je, ieder mens die 

tegenover je staat, 

vertegenwoordigt, God, de Triniteit 

en de Allerhoogste. 

Deze mens vertegenwoordigt dus 

het complete universum. Realiseer 

je dat als je klaar staat om die mens 

te veroordelen! 
Zoek daarom altijd verbinding met en vraag 

altijd advies aan jouw Richter. 

 

Op de vraag of mensen een tweede of een 

derde kans moeten krijgen moet je je 

afvragen of je er over na moet denken om 

God een nieuwe kans te geven, een kans op 

fusie met een mens en een kans op het 

worden van een ‘volkomene’. 
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26 juli 2019 

BEWUSTZIJN, 

WIJSHEID EN KENNIS 
De richting is: Bewustzijn  Energie  Materie. 

 

De materiële kwaliteit is dus altijd een neerslag 

van de kwaliteit van het bewustzijn, als gevolg van 

de kwaliteit van het bewustzijn. 

Het bewustzijn schept namelijk, uiteindelijk 

materie. 

 

MATERIE SCHEPT DUS GEEN EN ZELFS 

NOOIT BEWUSTZIJN. 
 

De kwaliteit van de materie is derhalve alleen maar te 

veranderen door de kwaliteit van het bewustzijn te 

veranderen.  

De aspecten van bewustzijn zijn: 

1. Kennis 

2. Geest 

3. Manier van leven 

De aspecten 2 en 3 zijn hiervan het belangrijkste. 
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De 3 aspecten samen vormen WIJSHEID of 

BEWUSTZIJN. 

 

Wijsheid is dus veel meer dan kennis. 

 

Wetenschap is kennis en kennis is geen 

bewustzijn. 

 

Wetenschap KAN beïnvloed worden 

door de mate van de aspecten 2 en 3 van 

de individuele wetenschapper en dus 

door de MATE VAN BEWUSTZIJN van de 

individuele wetenschapper. 

 

 

WETENSCHAP OP ZICH HEEFT DUS GEEN 

ENKELE INVLOED OP HET BEWUSTZIJN 

OF OP GROEI IN BEWUSTZIJN. 
 

Dit is niet alleen een conclusie op basis 

van een spirituele benadering, deze 

conclusie wordt ook onderbouwd door 

ERVARING. 
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WETENSCHAP HEEFT GEEN RUST, 

LIEFDE, VREDE, HARMONIE EN 

VREUGDE GEBRACHT IN DE HARTEN 

VAN DE MENSEN. 

DANKZIJ EN DOOR DE WETENSCHAP 

ZIJN ER TEVEEL MENSEN AFGESLACHT! 

UITERAARD IS DIT BEPAALD DOOR DE 

MATE VAN BEWUSTZIJN VAN DE 

WETENSCHAPPERS. 

OOK DE WETENSCHAP WORDT 

GEHOLPEN DOOR ‘GENE ZIJDE’ EN DEZE 

ZAL NIET MEER TOESTAAN DAT DEZE 

WERELD EEN TECHNISCH NIVEAU 

DOORKRIJGT DAT HOGER IS DAN DE 

HOOGTE VAN HET COLLECTIEVE 

BEWUSTZIJN. 

Het feit dat wij tot op heden deze 

techniek wel hebben doorgekregen en 

daarmee hebben gedaan wat tot het 

huidige resultaat heeft geleid is te 

danken aan Lucifer en zijn broeders in 

het kwaad. Dit is met opzet door hen 
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gedaan, zodat wij hier ‘dood en verderf’ 

zouden zaaien. Ook daarin hebben zij 

mensen die afstemming hadden op dat 

bewustzijn, beïnvloed.  

De trieste resultaten zijn inmiddels 

bekend en dat is niet iets waarvan je blij 

wordt! 
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27 juli 2019 

KENNIS, 

SPIRITUALITEIT, 

INTELLIGENTIE EN 

KUNSTMATIGE 

INTELLIGENTIE 
Zolang de wetenschap niet bewust is, doordat de 

wetenschappers niet bewust zijn, zal de wetenschap 

zijn eigen grenzen trekken. 

Pas als wetenschap en spiritualiteit hand in hand 

zullen gaan, zal de wetenschap nieuwe grenzen 

overschrijden. 

Kort geleden zag ik een programma op de televisie 

over AI, ‘artificial inteligence’ oftewel ‘kunstmatige 

intelligentie’. 

 

Wat is intelligentie? 

Volgens Wikipedia is intelligentie het volgende: 

‘Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie 

dat een mentale eigenschap beschrijft met veel 
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verschillende functies; zoals de mogelijkheid 

overeenkomsten en verschillen op te merken in 

waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te 

redeneren, plannen te maken, problemen te 

doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, 

ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie 

op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te 

halen, te leren van ervaringen. Ook bij ‘hogere’ 

diersoorten zoals chimpansees zijn vermoedelijk 

bepaalde functies van de intelligentie zoals taalbegrip 

werkzaam die vergelijkbaar zijn met die van mensen. 

Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel 

aangeduid als begaafdheid of talent. Intelligentie is ten 

slotte een kenmerk van de persoonlijkheid. Bij de een is 

de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de 

intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo 

kan bijvoorbeeld de een makkelijker een taal leren en de 

ander zich sneller oriënteren in een ruimte. Hierbij 

spelen de sociale achtergrond, opleiding en cultuur 

echter een belangrijke rol’. 

 

Hoe komen wij tot het nemen van besluiten, hoe 

komen wij tot het maken van beslissingen en keuzes 

en hoe bedenken wij oplossingen? 

Welke invloeden spelen daarin allemaal een rol? 

Welke inwerking en dus welke invloed is er in ieder 

mens? 



159 
 

Kennis is hierin natuurlijk een belangrijke factor en 

over kennis is in het voorgaande hoofdstukje al het 

nodige gezegd. 

 

Zoals de lezingen op de website ‘mezza verde’ ons 

aangeven hebben wij twee endocriene klieren in ons 

lichaam die ook andere eigenschappen hebben. Dit 

zijn de zogenaamde ‘geestontvankelijke klieren’. 

Deze klieren staan in verbinding met: 

 De assistent-bewustzijnsgeesten 

 De geest van waarheid 

 De Richter 

Als wij in staat zijn om de aspecten 2 en 3 (de aspecten 

‘geest’ en ‘hoe te leven’) te versterken door: 

 Veel te bidden. 

 Veel te mediteren. 

 Enorm ons best doen om te leven volgens de 
waarden liefde, schoonheid, waarheid en goedheid 

en te leven volgens de weg dat ‘niet mij wil maar 
zijn wil zal geschieden’. 

 Contact te zoeken met mijn Richter en dagelijks aan 
te geven dat ik ‘bereid en beschikbaar’ ben. 

Dan zal er gehandeld worden door mijn Richter en dan 

zullen mijn ‘geestontvankelijke klieren’ geactiveerd en 

versterkt worden. 
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Hierdoor zal ik ontvankelijker worden voor geestelijke 

begeleiding en hulp. 

Dit zal invloed hebben op mijn gedrag, op de keuzes 

die ik maak in mijn leven en op de manier waarop ik 

mijn zogenaamde intelligentie hanteer. 

Zie daarnaast ook nog eens de inwerking van de 

samenwerking van de: 

 Engelen de 

 Spirituele gidsen en de 

 Elementenwezens, 

die allemaal invloed hebben of kunnen hebben op mijn 

gedrag, dan mist de definitie van wikipedia een aspect, 

dat zijn weerga niet kent. 

Als je je dit realiseert dan begrijp je meteen dat een 

definitie van intelligentie, die uitgaat van het spirituele 

aspect in de mens, nooit de lading kan dekken van het 

begrip ‘kunstmatige intelligentie’, dat altijd wordt 

bepaald door bits en bytes en dat wordt aangestuurd 

door twee mogelijkheden, namelijk 0 of 1, hetgeen 

betekent wel voorzien van een stroompje elektriciteit 

of niet voorzien van een stroompje elektriciteit. 

 

Kunstmatige intelligentie zal dus nooit, niet eens een 

beetje, in de buurt kunnen komen van het handelen 

van de mens, hoe de mens handelt en op basis 

waarvan hij keuzes maakt en beslissingen neemt. 
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De mens is een complex wezen dat 

bestaat uit een lichaam en dus uit 

hersenen, uit een ziel, die ongelooflijk 

wordt ‘gericht door de Richter’, uit 

klieren die een doorgeefinstrument zijn 

van de energie van de geest van 

waarheid en de assistent- 

bewustzijnsgeesten, uit de inwerking en 

de invloed van engelen, spirituele 

gidsen en elementenwezens. 

De assistent-bewustzijnsgeesten hebben 

de volgende namen: 

 de geest van wijsheid,  

 de geest van godsverering,  

 de geest van overleg,  

 de geest van kennis,  

 de geest van moed,  

 de geest van begrip,  

 de geest van intuïtie - van de snelle 

waarneming. 
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Dit zijn de zeven ‘geesten van God’, 

waarbij er een aparte geest is voor 

kennis en dit dus ook maar een beperkt 

facet is. 
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28 juli 2019 

HET SPANNINGSVELD 

ALS TESTGEBIED VAN 

SPIRITUELE GROEI 
Op het spirituele pad gaat het om spirituele groei.  

Spirituele groei is inherent aan groei in bewustzijn. 

Hoe weet je dat je groeit? 

Hoe weet je dat je voortgang maakt op het spirituele 

pad? 

Er is een meetinstrument om vast te stellen waar je 

staat. 

Dat meetinstrument gaat uit van het principe 'less is 

more', oftewel minder is beter. 

De vraag is dan, 'minder van wat?’ 

Het antwoord is simpel: 

‘Minder van het SPANNINGSVELD', een 

spanningsveld in welke vorm dan ook! 

 

Groei op het spirituele pad wordt gekenmerkt door de 

uitstraling van RUST, HARMONIE, LIEFDE en VREDE. 

De bevestiging daarvan wordt verkregen door de 

ervaring van andere mensen. 
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Hoe bereik je de situatie en toestand waarin het 

mogelijk is dat je deze uitstraling vertegenwoordigt en 

de mensen dit bij je zullen gaan waarnemen? 

Rust, harmonie, liefde en vrede uitstralen 

betekent dat je rust, harmonie, liefde en vrede 

BENT. 

Hoe kun je liefde, harmonie, rust en vrede worden 

zodat je het uiteindelijk ook bent en dus zult 

uitstralen? 

Het antwoord is door 'het meer’ los te laten en 'het 

minder’ te worden. 

‘Het meer van wat’? 

‘Het meer van’: 

 Irritaties. 

 Gelijk willen hebben. 

 Je zin willen hebben. 

 Vasthouden aan allerlei regeltjes en die regeltjes 
ook aan anderen willen opleggen. 

 Bepalend willen zijn voor anderen in brede zin. 

 De behoefte hebben om anderen te willen 
veranderen en te laten passen in jouw regeltjes. 

 De anderen jouw waarheid opdringen. 

 De anderen overtuigen van jouw gelijk. 

 

Moet ik dan alles loslaten? 
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Nee er is slechts één regel die overblijft en die altijd 

geldt, vierentwintig-zeven en die regel luidt: 

 

‘Leven volgens de waarden van liefde, schoonheid, 

waarheid en goedheid’.  

 

Wat is hiervan het gevolg: 

 

Het gevolg is dat het spanningsveld 

oplost. 
 

Een spanningsveld veroorzaakt door: 

 Irritaties. 

 Arrogantie. 

 Spirituele arrogantie. 

 Jaloezie. 

 Afgunst. 

 Ontevredenheid. 

 Verbitterdheid. 

 Gelijk willen hebben. 

 Macht willen hebben over anderen. 

 Etc. 

 

De boodschap is duidelijk. Al deze eigenschappen 

leveren een spanningsveld op en vertellen jou dus dat 

er een aantal zaken nog niet functioneren. 
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Je moet dus gaan loslaten. Je moet gaan leren en er 

dagelijks hard aan werken om los te kunnen gaan 

laten en los te kunnen komen van al die 

eigenschappen. 

 

LEEG WORDEN IS DE BOODSCHAP …….. 
 

Alles wat leeg is, kan opnieuw gevuld worden. 

Iedere plek die leeg komt kan met jouw 

toestemming worden ingenomen door God, door 

jouw eigen Godsvonk, totdat je volledig vervuld en 

gevuld bent met God. 

Dan kan de fusie plaatsvinden en is dit nog slechts een 

formaliteit voor het universum. 

Met leegmaken moet je hier en nu al beginnen. 

Naast: 

 Bidden 

 Mediteren 

 Leven volgens de waarden van liefde, schoonheid 
waarheid en goedheid 

moet je vooral afleggen en jezelf leegmaken. 

Afleggen van alle hierboven genoemde eigenschappen 

en daarvan dus compleet leeg worden. 
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Meet dus dagelijks jouw spanningsveld en beoordeel 

de kwaliteit en de hoogte van dat spanningsveld. Jouw 

Richter zal je hierbij helpen. 

Dit is het mooiste en meest doeltreffende 

meetinstrument dat je hebt. 

Als je dan totaal leeg bent, zal je ook opmerken wat in 

het volgende hoofdstukje is beschreven. 

 

Maak je dus nooit meer druk of je de tekst in jouw 

heilige boek wel goed begrijpt of al uit je hoofd kunt 

opzeggen. 

Maak je dus ook nooit meer druk of een ander mens in 

jouw ogen de tekst uit het heilige boek wel goed 

genoeg snapt en het vast en zeker nog veel te weinig 

keer of veel te weinig jaren gelezen heeft. 

Maak je nooit meer druk om het begrip van ‘voor alles 

geldende juistheid en waarheid' (die is er wel maar 

uiterst sporadisch) en begin die begrippen voorgoed 

los te laten. 

Maak je alleen nog maar druk en dan op een vrolijke 

en vooral ontspannen manier over JOUW EIGEN: 

 BIDDEN 

 MEDITEREN 

 MANIER VAN LEVEN 

 HANDELEN VOLGENS HET PRINCIPE VAN ‘LESS IS 

MORE'. 
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En wordt dus vooral leeg. 
 

HOE LEGER JIJ BENT, HOE KLEINER  

JOUW SPANNINGSVELD WORDT EN IS. 

HOE KLEINER JOUW SPANNINGSVELD IS, 

HOE LEGER JIJ ZULT ZIJN! 
 

Geniet intens van de leegte en de stilte die daarbij 

hoort. 

Het leuke van leeg worden is, dat je automatisch 

vol gaat worden als het proces ‘van leeg gaan 

worden' gaat starten. Dat vol worden komt door 

het 'vol worden van God’. 

Je wordt vol van God als je: 

 De stilte kunt horen in de stilte. 

 De stilte kunt horen en kunt ervaren in de 
drukte. 

 De liefde en schoonheid van een mens kan 

zien ongeacht wat hij doet. 

 Je jezelf gaat realiseren dat jouw groei niet 
wordt bepaald door wat andere mensen doen 

of zeggen maar door wat jezelf doet of zegt. 

 Je God gaat zien in ieder ander mens en 
vooral in de ogen van al die mensen. 

 Vooral ook God gaat zien in jouzelf. 
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 Vreugde jouw optrekt en boosheid jou 
neerhaalt. 

 Je ieder mens een tweede, derde of vierde 
kans geeft. 

 Als je leert ijzer met handen te breken. 

 Je gaat realiseren dat met God in je hart en 
aan je zijde alles maar dan ook alles mogelijk 

is. 

 En ongetwijfeld verzin jij er zelf nog heel veel. 

 

Betekent dit dan ook dat ik alles maar goed moet 

vinden? 

 

Het antwoord is: NEE. 

 

BLIJF PRIMAIR JOUW EIGEN GODSVONK, 

JOUW EIGEN GOD VAN BINNEN DIENEN, 

WANT DAT IS JOUW GROOTSTE 

VERANTWOORDELIJKHEID. DAARBIJ 

ZUL JE OOK JEZELF MOETEN DIENEN. 

HET COMPLEET LEEG WORDEN, BIEDT 

NOG EEN VOORDEEL. 

ER IS IN DE LEEGTE VAN BINNEN GEEN 

ENKEL ‘SCHILDJE’ MEER DAT GERAAKT 
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KAN WORDEN DOOR DE AFGEVUURDE 

PIJLEN VAN ANDEREN, DUS ER ZULLEN 

OOK GEEN IRRITATIES MEER ONTSTAAN 

EN ER HOEFT DUS OOK GEEN KEUZE 

MEER GEMAAKT TE WORDEN OF IK HET 

GOED MOET VINDEN OF NIET. HET ZAL 

ZICH NIET MEER GAAN AFSPELEN IN 

JOUW SYSTEEM, DUS JE HOEFT JE ER 

NIET MEER MEE BEZIG TE HOUDEN. 

 

En doordat het zich niet meer afspeelt in 

jouw systeem, zal er voor jou geen 

spanningsveld meer zijn. 
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29 juli 2019 

DAT WAT OVERBLIJFT 
Ooit was er een eenzame reis waarbij ik naarstig zocht 

naar gelijk denkenden en gelijk gestemden. 

Het lukte niet tot mijn grote spijt en mijn grote 

verdriet. 

Toen kwam mijn visioen en mijn eerste boek. Er 

kwamen andere mensen op mijn pad. Lief, boeiend en 

waardevol. 

Uiteindelijk kwam het contact met het Urantiaboek. 

Een ongelooflijke ervaring en een grootse verrijking in 

mijn leven. De schok van de ontdekking van de Richter 

was voor mij wereldschokkend. 

Toen kwam het contact met het bestuur en de 

vrijwilligers voor de Urantia conferentie in Noordwijk 

in 2018. 

Toen kwam de behoefte om de wereld te veranderen 

en te verbeteren. 

Toen kwam de confrontatie met de Urantia-

organisatie, nationaal en internationaal. Het resultaat 

was dat ik constateerde dat er te veel ego was, op dat 

moment, overigens inclusief mijn eigen ego. 

Toen kwamen mijn drie persoonlijke openbaringen 

wat resulteerde in ‘uitgangspositie nul', het oplossen 
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van al mijn oude waarden en waarheden. Er was niets 

meer over van wat ooit was geweest. 

Mijn spiritueel ego was verdwenen. De kracht kwam 

terug. 

Toen kwam de website ‘mezza verde' op mijn pad en 

dat betekende dat voor mij de waarde van de Urantia-

organisaties volledig oplosten. 

Ik begreep zelfs de afbrekende en remmende werking 

van hun invloed. 

Wat overbleef was de inhoud van het boek. Ook dit 

loste op. 

De inhoud van het boek is mooi, wonderschoon maar 

allemaal net zo aanvechtbaar als verdedigbaar. 

Trouwens het boek zegt over zichzelf dat het op delen 

aanvechtbaar is en geeft ook de validiteit daarvoor. 

Uiteindelijk is ook het Urantiaboek een middel, voor 

mij het mooiste middel dat ik ken, maar niet meer en 

niet minder dan een middel. Middelen gebruik je om 

een doel te bereiken. 

Bijna leeg van alles wat daarvoor was, bleef er niet 

veel meer over. 

 

Wat overbleef was de God van binnen. 

Niet meer en niet minder. Slechts mijn 

Godsvonk en ik en mijn rijkdom was nog 
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nooit zo groot toen ons contact en onze 

verbinding zich begon te verdiepen. 

 

Het begin van een eeuwige eenheid in 

een eeuwige, nooit eindigende reis, 

‘Een wonderbaarlijke reis’! 
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Toen begreep ik dat mijn reis pas echt was 

begonnen. Ik begreep de emotie van 'de 

omarming’ en ik begreep het einde van mijn 

reis tot dat moment. Ik mocht een overstap 

maken op een nieuwe trein, een andere trein 

op een ander spoor en ik mocht gaan starten 

aan mijn nieuwe reis, ‘een reis naar de 

eeuwigheid'. 

Nog nooit was ik zo intens gelukkig! 

Geluk omdat ik mij met mijn volle 

verstand en bewustzijn ga realiseren, 

dat hoe leger ik word, des te voller ik 

mij voel! 

Het enige dat overblijft is:  

mijn Godsvonk, ik, alle andere mensen 

waarin ook allemaal Godsvonken 

wonen. 

 

God dienen is de mens dienen. 

De mens dienen is God dienen. 

Dit is mogelijk door te leven volgens de 

waarden van liefde, schoonheid, 
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waarheid en goedheid. Dit realiseer je je 

uitsluitend door vanuit een vrije wil niet 

de eigen wil maar ZIJN WIL te leven. 
Alle andere dingen zijn volkomen irrelevant.  

Maak er dus ook nooit meer 'een ding van’. 

Als een ander dat wel wil doen, is dat 

volkomen een zaak van de ander. Dit 

behoort dan ook tot de 

verantwoordelijkheid van die ander en de 

consequenties zijn daarom ook volkomen 

voor die ander. 

 

Plotseling realiseer ik mij dat er heel veel 

stromingen zijn, heel veel ‘doorgekomen 

boeken’ van mediums, wijze mannen of 

anderszins. Deze boeken bevatten spirituele 

en religieuze waarheden waarvan wordt 

gezegd dat zij allemaal de waarheid 

bevatten. Toch wijken ze allemaal onderling 

ernstig van elkaar af. 

Dat op zich maakt niets uit. ‘God is 

alomvattend’, dus hoe je het ook beschrijft of 

vertelt, het raakt altijd God, dus hebben ze 

ook altijd allemaal gelijk. 
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Daarmee kunnen al die boeken van al die 

stromingen, van al die religies, van al die 

mediums BEVRIJDEND werken en de mens 

losmaken uit een isolement waarin hij op dat 

moment zit. 

Het wordt echter eng wanneer men begint te 

roepen dat het de absolute enige waarheid is 

en dat al het andere onecht en dus vals is. Dit 

ontstaat wanner men vervalt tot 

‘fundamentalisme’. 

Iedere stroming, iedere religie die 

fundamentalistisch wordt benaderd, 

verandert in een kooi waarin iedere groei in 

bewustzijn onmiddellijk onmogelijk wordt. 

 

Als laatste onderdeel in dit hoofdstukje wil 

ik nog even terugkomen op kunstmatige 

intelligentie. Het streven van de mens om de 

mens door een machine te laten vervangen is 

op basis van wat ik hier heb aangedragen 

ondoenlijk, ondenkbaar, volkomen 

onbewust en absoluut onuitvoerbaar! 
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Het feit dat de wetenschap nog zo denkt, 

geeft het niveau aan van het collectieve 

bewustzijn van de wetenschap. 

Hier valt nog een hoop te repareren. 
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31 juli 2019 

DE DRIEHOEK 
Ik realiseer mij plotseling iets bijzonders. 

Het eerste onderdeel van die realisatie is dat 

bewustzijn gebaseerd is op 3 facetten en daarmee een 

driehoek vormt. 

Die drie facetten zijn: 

1. Kennis (verstand). 

2. Geest of God (gevoel of emotie). 
3. Manier van leven (hoofdzakelijk gevoel of emotie in 

combinatie met verstand). 

Daarmee vormen de aspecten van bewustzijn een 

driehoek. 

In 2018 heb ik een aantal persoonlijke openbaringen 

mogen ervaren. Ik heb deze beschreven in mijn derde 

boek en daar staat ook hoe heftig dat is geweest en 

wat de consequenties daarvan zijn geweest voor mijn 

leven. 

Deze drie openbaringen waren in volgorde: 

 De verloving met de Richter (heftig emotioneel). 

 De omarming (ook zeer emotioneel). 

 Gesprek met de engelen (hoofdzakelijk 
verstandelijk en enigszins emotioneel). 
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Ook deze drie openbaringen vormen een driehoek, 

net als de onderdelen van bewustzijn. De opbouw van 

de onderdelen van mijn openbaringen komen heel erg 

overeen met de opbouw van de onderdelen van 

bewustzijn voor zover het betreft de onderdelen 

emotie en verstand. Zowel ‘bewustzijn’ als mijn ‘3 

openbaringen’ zijn gebaseerd op twee facetten 

emotie en één facet verstand. 

Dit zou kunnen betekenen dat mijn persoonlijke 

openbaringen een enorme boost zijn geweest in mijn 

persoonlijke groei van bewustzijn. 

Deze realisatie maakt me blij en gelukkig en opnieuw 

vraag ik mij af: 'Waarom ik, waarom?’ 

 

De volgorde in de hierna volgende afbeelding voor wat 

betreft mijn openbaringen in 2018, is chronologisch. 

Met de pijlen heb ik aangegeven hoe de aspecten van 

bewustzijn, zoals het Urantiaboek het ons leert, 

volkomen overeenkomen met mijn openbaringen. 

 

Het enige wat ik kan doen is mensen blijven vertellen 

’dat er een andere Weg is’. Een weg die leidt tot 

verandering, verandering van jou en verandering van 

deze wereld. 

De Weg is de weg die rechtstreeks leidt naar het 

contact en de verbinding van jou met jouw Richter. 
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Grafisch weergegeven geeft dit de volgende afbeelding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De relatie tussen de opbouw van het begrip ‘Bewustzijn’ 

en de opbouw van mijn 3 persoonlijke ervaringen die ik 

heb mogen ervaren in 2018. 
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1 augustus 2019 

GOD BESTAAT 
God bestaat. 

God bestaat echt! 

Dat is zo duidelijk als maar zijn kan. 

Waarom dit zo is? 

Omdat het eigenlijk probleemloos te bewijzen is. 

Je hebt er maar heel weinig fantasie voor nodig, 

misschien slechts een beetje. 

Het is te bewijzen omdat het een verschil maakt of je 

God ontkent of God onderkent en dus bekent. 

Wat ik daarmee bedoel? 

 

Lucifer en de demonen. 

Kwaad, oorlog, geweld, misdrijven tegen de complete 

mensheid en menselijkheid. 

Liefde, warmte, dienstbaarheid en menselijkheid als 

goddelijkheid. 

De twee innerlijke verschillen van God kennen of niet 

kennen. 

De twee uiterlijke verschillen van God kennen of niet 

kennen. 

Aantoonbaar, voelbaar, tastbaar. 

Angst en liefde. 
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UB zegt, God kent twee soorten mensen, mensen die 

God kennen en mensen die God niet kennen. 

Dat heeft op vele fronten verschillende mensen, 

zichtbare tastbaar en aantoonbaar. 

Dit kan alleen gebeuren als God bestaat, als wij met 

God verweven en verbonden zijn. 

Doordat dit allemaal zo is, heeft het ontkennen en 

onderkennen van God dus zichtbare, voelbare, 

aantoonbare en tastbare verschillen. 

Als God niet bestond, komen die verschillen niet 

bestaan. 

Kortom, God kennen of niet kennen of niet willen 

kennen heeft meetbare verschillen. 

Dan moet God een realisatie zijn anders zouden deze 

verschillen niet kunnen ontstaan. 

 

Je hoeft je dus alleen maar met God te verbinden om 

zijn kracht en liefde te ontvangen. Je hoeft er alleen 

maar te zijn voor hem. 

Dit hem te aanvaarden je met hem te verbinden en 

hem te kennen LEEF JE en VERBIND JE JE MET 

'LEVEN’. 

Als je hem niet wilt kennen, je niet met hem te 

verbinden, hem niet wilt aanvaarden, snijd je je af van 

het leven, leven dat er altijd is en dus zul je langzaam 

sterven. 
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Dit is dan vrijwillig, als een consequentie van een keus 

die je zelf maakt. 

 

Waarom zijn er mensen die er uitzien als een zombie? 

Waarom zijn er mensen die in hun stoffelijk lichaam 

stralen alles een engel? 

Het verschil is verbinding, geen verbinding of wel 

verbinding. 

Verbinding met het enige dat is en ALTIJD IS, ALTIJD 

IS GEWEEST EN ALTIJD ZAL ZIJN. 

Dat enige is GOD. 

 

Zo moeilijk is het niet. 

Kijk en je zult zien. 

Luister en je zult horen. 

Stop met het zijn van een ziende blinde, een horende 

dove en een levende dode! 

 

AANVAARD, VERBIND, OMARM EN LEEF. ZELFS TOT 

IN DE EEUWIGHEID. 
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4 augustus 2019 

DE MENS IS OF MIJN 

WEG NAAR GOD OF 

MIJN KOOI VAN 

STILSTAND OP WEG 

NAAR GOD 
Wat wordt hiermee bedoeld? 

Waarom kan de mens, een mens, zowel mijn weg naar 

God zijn als mijn kooi van stilstand op weg naar God? 

Waarom kan de mens voor mij enerzijds een 'motor’ 

zijn om mij voort te stuwen op weg naar eenheid  met 

God en anderzijds de trein van voortgang van de groei 

van mijn bewustzijn stilzetten? 

Waarom zowel het één als het ander? 

 

De verklaring hiervoor is als volgt: 

God dienen is de mens dienen. Je dient God door je 

naaste te zien en te behandelen als je broeder en 

zuster. 
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‘God dienen is de mens dienen, IN HET 

VOORBIJGAAN DER MENSEN’. 

In de kreet ‘in het voorbijgaan der mensen’ zit 

beweging. 

Tijdens je leven links en rechts een helpende hand 

bieden, een glimlach schenken, mensen die er 

behoefte aan hebben helpen in welke zin dan ook, een 

luisterend oor schenken, een schouderklopje hebben, 

een kus op het voorhoofd van iemand drukken, 

enzovoort. 

Dit doen waar je ook komt, zonder gehechtheid, in de 

beweging van het leven, er zijn voor je naasten. 

Dan is het contact met de medemens gelijk aan de weg 

naar God. 

 

DIENSTBAARHEID AAN DE MENS, IS HET 

ZIEN VAN GOD IN IEDERE MENS. 

DIENSTBAARHEID AAN DE MENS IS 

DAARMEE DIENSTBAARHEID AAN GOD. 
 

Waar duikt dan die kooi op die je kan remmen op 

jouw pad naar fusie? 

 

Die kooi is de gehechtheid, gehechtheid aan 

anderen. 
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Wat wordt hiermee bedoeld? 

Er zijn mensen voor wie andere mensen een 

gevangenis wordt. Zij zijn zo gehecht aan deze mensen 

dat het ze vasthoudt, hun leven gaat bepalen en  dat ze 

daardoor de vrijheid van hun eigen beweging 

belemmeren en blokkeren.  

Daarmee blokkeer je ook je eigen groei. 

Je eigen spirituele groei. 

Dan wordt de medemens, althans de relatie en 

verbinding met die andere mens, en belemmering. 

 

Zo staat de ene mens tot de andere mens als de 

Weg naar God, als de weg die tussen mij en God 

kan komen te staan als het blokkeren van deze 

weg naar groei, naar God. 

 

UITEINDELIJK KAN ER MAAR ÉÉN 

GEHECHTHEID OVERBLIJVEN, DE 

GEHECHTHEID VAN MIJ NAAR GOD. 
 

Alle andere gehechtheden zijn altijd 

schadelijk, remmend en misleidend. 
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3 augustus 2019 

IMPULS TEGENOVER  

CONSTANT CONTACT 

EN GEBED 
We hebben al eerder gezien dat het 

‘spanningsveld’ het beste meetinstrument is voor 

de groei van ons bewustzijn. 

We hebben ook gezien dat groei van ons bewustzijn 

tot stand komt door God te dienen en dat we God 

dienen door de mens te dienen. 

De eerst voor de hand liggende vraag is dus: 'Hoe gaan 

we om met mensen’? 

Hoe reageren we in de omgang met mensen? 

Wat past binnen het gegeven om God te dienen? 

God dienen is dienstbaarheid van de mensen aan 

elkaar, begrip voor de ander, tolerantie, er zijn voor de 

ander, enz. 

Wat zit de uitvoering van dit handelen in de weg? 

Wat in de weg zit, is ons EGO. 

Ons ego geeft reacties, of kan reacties geven, die tegen 

het dienen van God ingaan. 
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Geïrriteerdheid, jaloezie, afgunst, gekwetst zijn in 

trots, arrogantie, en vele andere eigenschappen spelen 

ons daarbij allemaal parten. 

 

We zullen ons bewust moeten zijn dat dit zo is en dat 

dit altijd op ieder moment de kop op kan steken. 

Wat kun je daar tegen doen? 

Eerst zul je je bewust moeten zijn dat dit zo is, je zult 

het moeten constateren en het je bewust moeten 

realiseren. Daarnaast zul je met heel je hart het 

verlangen moeten hebben om dit gedrag te willen 

veranderen om daardoor dichter tot God te kunnen 

komen. 

Dat je de ego-impulsiviteit wilt temperen, aan banden 

wilt leggen en onder controle wilt krijgen. 

Hoe kun je dit bewerkstelligen? 

Zoek contact en verbinding met de Richter. 

Contact als een continu contact.  

Het is dus belangrijk om een situatie te creëren voor 

jezelf waarin God, de verbinding en het contract met 

God, altijd in je systeem zit. 

Als dit lukt ben je ook in staat om op de momenten dat 

wanneer je behoefte hebt om impulsief te reageren, je 

jezelf richt tot jouw Richter en vraagt om hulp, om 

overleg hoe te reageren, hoe te handelen of om niet te 

handelen. 
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Dit creëert rust en het besef van een continue 

verbinding en continue advieslijn met je innerlijke 

God. 

Als je die verbinding kunt realiseren ben je in staat om 

één te worden met God en om één te worden met de 

wil van de vader. 

Als je in staat bent om onafgebroken één te zijn met de 

vader ben je ook in staat om in vrije wil, 'ZIJN WIL TE 

LATEN GESCHIEDEN’. 

 

De oplossing zit dus in: 

1. Je realiseren dat er nog te veel ego-
gedreven handelen is. 

2. De wil hebben om dit te veranderen. 
3. De bewuste band gaan smeden met de 

Richter. 

4. Deze band steeds meer structureel 
maken. Op deze band een structureel 

contact gaan bouwen. 
5. Dit structurele contact gaan gebruiken 

om continu af te stemmen met de 
Richter over hoe te reageren en te 
handelen. 

Hoe bereik ik dit allemaal? 
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 Door te bidden. 

 Door te mediteren. 

 Door zelfbeheersing, gerichtheid, 
discipline en volharding. Dus door vallen 

en opstaan. 

Dan ontstaat er éénheid tussen God en 

mens. Een mens die door zijn ‘uitstraling’ 

de wereld zal veranderen, naarmate de 

eenheid groeit. 
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4 augustus 2019 

HET VOORDEEL MAAR 

VOORAL HET NADEEL 

VAN ALLES WILLEN 

SNAPPEN  
Ik begin aardig door te krijgen waar de theoretische 

valkuilen zitten. Valkuilen voor velen, misschien wel 

de meesten, die blijven hangen op het aspect van 

‘kennis’. 

Ik realiseer mij echter op dit moment ook dat ik er zelf 

zo intensief mee bezig ben, dat de valkuil voor velen 

ook nog wel eens mijn eigen valkuil kan worden. 

De behoefte hebben om het te snappen is prima en 

daar is niets mis mee, maar dan gaat de reis wel weer 

verder naar stap 2 en 3 van het begrip ‘BEWUSTZIJN’. 

Voor de goede orde, deze  stappen zijn dus: 

1. ‘Geest’ of ‘God’.  
De hang en het verlangen naar eenheid met en de 

liefde van God. 

2. ‘Hoe te leven’. 

Hoe praktiseer ik het vermogen om continu te 
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(kunnen) leven volgens de waarden van liefde, 

schoonheid, waarheid en goedheid. 

 

Ik wil er graag een nieuw aspect aan toevoegen: 

 

‘Een continue focus, gerichtheid en 

afstemming hebben op het hebben van 

een structurele, bewuste verbinding met 

mijn ‘God van binnen’. Een afstemming 

die continu, bewust in mijn bewustzijn en 

in mijn systeem aanwezig is. Een 

afstemming waardoor ik in staat ben om 

continu afstemming en overleg te houden 

over wat het is om op dat moment, in die 

situatie ‘de Wil van de Vader te doen’. Om 

te weten dat ik hem versta, om te weten 

dat ik daadwerkelijk op dat moment 

‘wordt gericht’. 

Van één ding ben ik nu al zeker, op het 

moment dat er werkelijk een contact en 

dus overleg met mijn Godsvonk is, zal ik 

het weten.  
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Dit zal mijn streven zijn vanaf nu. Het kennisaspect is 

genoeg behandeld. Dat was nog de theorie, nu volgt 

de praktijk. 

Een streven, een handelen waar ik ongelooflijk naar 

verlang en dat ik nu op dit moment bewust ga starten.  

Ik zal er verder in mijn dagboek over verslaan. 

 

Erover filosoferen is mooi, het van 

alle kanten bekijken is mooi maar 

het enige dat de trein werkelijk laat 

rijden is doen, doen, doen, nog eens 

doen en vooral …… uitsluitend doen. 
 

Waar in de vorige afbeelding van ‘God stralend in de 

mens’ God nog uitsluitend overheersend was en de 

mens nog werd gedreven door zijn ego-gerichtheid, zo 

zal de mens groeien als hij of zij in staat is om een 

continue afstemming te creëren met zijn eigen of haar 

eigen Godsvonk, waardoor de mens groeit naar de 

grootte van zijn inwonende God en groot genoeg zal 

zijn om de éénwording tot stand te laten komen en de 

fusie een feit zal zijn. Dan worden de poorten, 

waarachter de weg naar de eeuwigheid ligt, 

geopend en wordt de ‘GODMENS’ welkom geheten 

om aan zijn eeuwige reis te beginnen. 
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Opnieuw is er maar één weg om zover te geraken. 

Deze weg is: 

1. Vallen en opstaan, maar vooral doorgaan en 

doorgaan, waarbij ieder moment van vallen 
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wederom het meest briljante moment is om 

gewoon weer opnieuw te beginnen.  

2. Bidden, bidden, bidden en nog eens bidden. 

3. Mediteren, mediteren, mediteren en mediteren. 
Ook dit is een handeling zonder einde. 
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4 augustus 2019 

KIJK, LUISTER, ZWIJG, 

BID EN MEDITEER 
Vandaag heb ik mensen ontmoet.  

Mensen van de Urantiagemeenschap.  

Zij kennen het boek erg goed en lezen het al 

tweeënveertig jaar. 

Zij zijn actieve lezers, bestuderen het boek, doen van 

alles rond de Urantia-wereld, publiceren er web-sites 

over en hebben uitgesproken ideeën. 

 

Naast het Urantiaboek is er ook nog meer informatie 

voorhanden. Deze informatie is hoofdzakelijk 

doorgegeven door de orde der Melchizedeks.  

Deze informatie is een verlengde van de informatie 

van het Urantiaboek en is te vinden op de website 

'mezza Verde'. 

Het uitgangspunt  van deze informatie is compleet 

anders. Zo anders, dat het niet of nauwelijks is uit 

te leggen. 

Een poging daartoe door mij heeft bij meerdere lezers 

van het Urantiaboek niet of nauwelijks gewerkt en dus 

geen zin. 
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Het verschil zit in de wereld waarin geopereerd wordt 

of dient te worden.  

Alle mensen van de Urantiabeweging zijn actief in de 

'buitenwereld’, zij bewandelen het pad van 'van 

binnen naar buiten’. Zij willen allemaal de wereld 

veranderen en vinden dat zij daarin het verschil 

maken. 

Als ik begin over de binnenwereld en het betreden 

van de binnenwereld, zeggen ze dat dat alleen voor 

mij geldt. 

Misschien is dat ook wel zo. 

Ik ga er mee stoppen, het heeft geen zin. Er blijft dan 

slechts voor mij op dit moment het volgende over: 

KIJK, LUISTER, ZWIJG, BID EN 

MEDITEER. 
 

Ach ja, was dit eigenlijk al niet ernstig bekend ……..? 

 

HOE MOOI PAST DEZE ERVARING IN HET 

VOORGAANDE STUKJE VAN HET MAKEN 

VAN DE KEUS VAN HET ZOEKEN NAAR 

CONTINU CONTACT EN HET MAKEN VAN 

CONTINU VERBINDING MET DE 

RICHTER. 
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Hoe mooi vallen dingen in elkaar en blijken ze in 

elkaar te passen. 

Voor mij een prachtige bevestiging dat er voor mij 

voortgang is op mijn pad. 

 

Ik voel ook, eigenlijk heel sterk, dat er nu een fase 

gaat starten in mijn leven, van 'het echt naar 

binnen gaan’.  

Het delen in gesprekken van deze gevoelens, van 

het sterk zoeken naar en werken aan een continue 

verbinding en contact met mijn Richter, is zinloos. 

Het draagt niets bij en voegt niets toe. Het werkt 

niet. 

Als de buitenwereld doof en blind is voor de 

binnenwereld en er in de buitenwereld over deze 

zaken geen contact te maken is, laat dan de 

buitenwereld voor wat de buitenwereld is en richt 

je op de binnenwereld om daar HET WERK te 

doen. 

HET WERK IN DE BINNENWERELD IS 

ENERGETISCH, KRACHTIG, EFFECTIEF EN 

DOELTREFFEND EN LEIDT TOT TRANSFORMATIE. 

VERSPIL VERDER GEEN MOEITE EN ENERGIE. 

Het gaat nu ook niet om anderen, het gaat nu om 

mij om te doen wat ik moet doen. 

Ik moet mij deze aandacht voor mijzelf 

gunnen en toestaan. 
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De diepte neemt toe, de reizen naar binnen 

worden dieper en langer. Mijn meditaties worden 

dieper en duren langer. 

Ik heb zelfs het gevoel dat er tijdens de meditaties 

en tijdens de slaap dingen gebeuren, die ik mij 

echter niet kan herinneren maar die wel een diepe 

invloed hebben. 

 

Als ik terugkom na de meditatie, merk ik hoe diep 

de reis was. Ik weet niet waar ik ben, hoe laat het 

is en wat ik op korte termijn moet gaan doen. Dat 

besef daalt dan weer langzaam in.  

Het lijkt en het voelt daarmee dat de informatie op 

de website Mezza Verde waar is over het maken 

van reizen en het ontvangen van onderricht 

tijdens diepe meditaties en tijdens de slaap. 

Dikwijls kom ik terug in het bewuste beleven 

(soort ontwaken) en 1 minuut nadat ik weer weet 

wie ik ben en waar ik ben, krijg ik een berichtje op 

mijn telefoon of word ik gebeld. 

Het lijkt steeds meer 'georkestreerd'. 

 

Ik ben blij met het heerlijke contact met 

mijn geliefde. Zij houdt mij in de wereld 

en aan de oppervlakte. Zij creëert voor 

mij daarin nu het evenwicht. Een 
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noodzakelijk evenwicht tussen sterke 

spirituele en aardse accenten. 

Ook dit lijkt geregeld, voorbestemd, 

'meant to be'. 

Ook zij voelt dit zo! 
 

De reis naar binnen gaat nu echt beginnen, ik ben 

er klaar voor. 

Het is een reis die gekenmerkt wordt door: 

‘KIJKEN, LUISTEREN, ZWIJGEN, BIDDEN 

EN MEDITEREN'. 
 

Ik voel steeds meer sturing en begeleiding in mijn 

reis, ook in het vastleggen van dit dagboek. Vaak 

voelde het geschrijf chaotisch maar ik merk en 

voel nu dat er een opbouwend karakter zit in mijn 

beleving, ervaringen en geschrijf. Ik heb het gevoel 

dat ik ergens doorheen wordt geleid, als 

voorbereiding op andere zaken. Alles wat van 

belang is of kan zijn, wordt belicht en beschreven. 

Het kennis aspect is uitvoerig belicht, mogelijk 

komen nu de aspecten 'geest of God’ en 'hoe te 

leven’ aan de orde. 

Ik kijk ernaar uit. 
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De druk van mijn gevoel van verantwoordelijkheid 

neemt ook toe. Is dit voorbestemd? 

Is dit een deel van de blauwdruk van mijn leven en 

sturen mijn Richter en engelen mij deze kant op? 

Dat gevoel wordt steeds sterker. 

Misschien dat de vastlegging van mijn reis, het  

beschrijven van mijn eigen ervaringen en van mijn 

unieke, persoonlijke wonderbaarlijke reis, ooit 

een steun kunnen zijn voor anderen. 

Er zit een opbouw in mijn boeken en dit is, wat mij 

betreft, onbewust gebeurt. Ik schrijf wat er bij mij 

naar binnen komt en achteraf blijkt er een totale 

lijn en een structuur in te zitten. 

Dit had ik nooit verwacht toen ik veertien jaar 

geleden in wanhoop mijn eerste boek schreef. 

 

Het voelt alsof er contact is, op bewust en 

onbewust niveau, maar eigenlijk voelt dit ook niet 

onbekend en is het er al veel langer. Misschien 

minder sterk maar het was er al en is er al heel 

lang. Mogelijk is het er zelfs al mijn hele leven 

geweest. Als ik terugkijk naar die achtenzestig jaar 

van mijn leven is er eigenlijk altijd het gevoel 

geweest wat ik nu ervaar, maar ik snap het nu 

beter en begrijp nu ook beter wat ik er mee kan 

doen en misschien wel moet doen en is dit een 

onderdeel van de blauwdruk van mijn leven. 
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Is het zo dat ik nu in mijn dagboek (vrijwel 
dagelijks) schrijf omdat ik in mijn slaap en tijdens 
mijn meditaties wordt onderwezen? 
Ik vraag mij al een tijd af waar al die informatie in 
zo een grote hoeveelheid, vandaan komt. 
In het begin leek hetgeen ik opschreef dus nogal 
chaotisch maar nu constateer ik dat er een 
duidelijke opbouw in zit. Facet voor facet wordt 
uitvoerig behandeld en er komt een logische 
opbouw in. 
Waarom zeg ik dit? 
Omdat ik constateer dat mijn meditatiepatroon 
verandert. Mijn meditaties worden dieper, veel 
dieper en duren soms twee uur. 
Ook heb ik het gevoel als ik voorzichtig weer 
'terugkom in de wereld’ er iets is gebeurt, maar ik 
kan mij daar verder niets van herinneren. 
Wel voelt het zo. Ik voel een verandering en het 
voelt op dit moment als een ‘boost’. 
Bijzonder! 
 

Ik ben blij met wat ik nu voel en ervaar. 

Ik zeg …….. wooooowwww, maar ik zeg vooral, 

‘dank u vader'. Als dit uw wil is, dan zal dit 

onvoorwaardelijk ook mijn wil zijn. 

Ik wil u volgen, ik leg mijn kleine hand in de uwe 

en aanvaard uw leiding. 

Leer mij te kijken, te luisteren, te zwijgen, te 

bidden en te mediteren. 
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Leer mij te worden als u. De weg is nog eindeloos 

en ik ben nog maar een baby maar ik wil zijn als u. 

Onder uw leiding zal ik worden als u. 

 

Mijn behoefte aan contact en verbinding wordt 

steeds sterker en intenser. Mijn wens om te 

fuseren groeit dag bij dag. 

Lieve God van binnen, u bent mijn toekomstige 

bruid. Ik bereid mij voor op ons huwelijk op het 

moment dat door u wordt bepaald. 
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5 augustus 2019 

DE BINNENWERELD, 

HET WERKEN OP 

ENERGETISCH NIVEAU 
De reis naar binnen gaat nu echt beginnen. Ik ben 

erachter gekomen dat het geen zin heeft om de 

buitenwereld te vertellen dat er een ANDERE WEG is, 

een andere weg die leidt tot verdieping, tot contact en 

verbinding met mijn Richter en engelen en tot 

transformatie van mijzelf. 

Deze weg is de weg van stilte, de weg van BIDDEN EN 

MEDITEREN. Dit is ook de weg van contemplatie en 

van het bewust vaststellen van doelen. Wat wil ik met 

mijn leven? 

Wil ik een actieve discipel zijn van Jezus en ben ik 

ONVOORWAARDELIJK BEREID EN BESCHIKBAAR? 

 

Ik kan anderen niet overtuigen van het gaan van 

deze weg, van het nemen van de wissel en van het 

oversteken van het grensgebied tussen het pad 

van 'van binnen naar buiten’ naar het pad van 'van 

binnen naar binnen’. 



205 
 

Ieder mens moet dat voor zichzelf beslissen en kan 

dat pas als hij of zij er klaar voor is. 

Dan zullen de Richter, de engelen en de spirituele 

gidsen van die mens de weg wijzen en de druk op 

die mens vergroten. 

Dan zal die mens misschien de weg gewezen 

worden naar mijn boeken op het internet, die dan 

als wegwijzer kunnen dienen, als voorbeeld van 

hoe een ander mens zijn eigen unieke, 

persoonlijke, wonderbaarlijke reis heeft gemaakt. 

De ervaring is altijd uniek en persoonlijk maar ik 

denk dat er aangaande een aantal zaken ook 

uniformiteit is. 

 

Wat is nu het grote verschil tussen het werken in de 

buitenwereld en het werken in de binnenwereld? 

In de eerste plaats betekent dat wanneer je werkelijk 

afdaalt naar de binnenwereld om daar te gaan werken,  

 

JE NIET MEER KUNT WERKEN IN DE 

BUITENWERELD, ZOALS EEN IEDER 

WERKT IN DE BUITENWERELD. 
 

In de binnenwereld werk je voor Jezus, geleid en 

gestuurd door je Richter en je engelen en ben je 

volkomen dienstbaar aan de spirituele wereld. 
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Dit kan pas gebeuren nadat je heel duidelijk en 

expliciet aan de spirituele wereld kenbaar hebt 

gemaakt dat je onvoorwaardelijk bereid en 

beschikbaar bent om te dienen. 

In die buitenwereld ben je nog dienstbaar aan het ego. 

De mensen die daar werken willen vaak (en ook wel te 

goeder trouw) de wereld veranderen en 

verbeteren, maar dan wel op hun manier, volgens 

hun overtuiging en volgens de richtlijnen van hun 

spirituele boek of leer of politieke of idealistische 

idealen.  

Helaas gaat dat nooit werken.  

Er wordt dan slechts energie verplaatst in plaats van 

dat er werkelijk energie wordt getransformeerd. 

 

JE KUNT OP BASIS VAN SPIRITUELE 

UITGANGSPUNTEN NOOIT TWEE 

MEESTERS TEGELIJK DIENEN. 

JE KUNT NIET HET EGO EN GOD 

TEGELIJK DIENEN. 
 

Wat is het verschil van hoe er gewerkt wordt in de 

buitenwereld en hoe er gewerkt wordt in de 

binnenwereld? 
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Dit is al uitgebreid beschreven in mijn derde boek 

maar voor de goede orde leg ik het verschil nog even 

beknopt op tafel. 

 

De buitenwereld 
In de buitenwereld richt men zich op de gemeenschap. 

Er is een manier van hoe ik of hoe wij het doen en er is 

een manier van hoe de rest het doet. 

De rest doet het per definitie verkeerd. Mijn manier is 

beter en ik ga de wereld zodanig veranderen dat mijn 

manier leidend gaat worden en mogelijk dat ik dan de 

leider ga worden. 

Dat kan ik heel goed, omdat ik 

1. Beter ben. 
2. Uitverkoren ben. 

3. Mijn religie of mijn spirituele stroming de enige 

ware is. 

4. Ik het beter weet. 
5. De rest er niets van snapt. 

6. Etc. 

Ik treed dan op als de zoveelste, al of niet 

schreeuwende, verbeteraar, die als enige, al of niet 

met mijn gelijkgestemden (uitverkorenen) de wereld 

zal veranderen en verbeteren. 

Weer is er een IK of WIJ, tegenover de REST. 

ER IS DUS DUALITEIT. 

Een dualiteit die nooit werkt. 
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Deze zogenaamde voor zo velen 'prachtige weg', 

het pad van 'van binnen naar buiten’, is zinloos, 

kansloos, leidt tot tweespalt, disharmonie en 

chaos en is dus onzinnig. 

DIT VERZIN IK NIET MAAR DIT WORDT GETOOND 

EN BEWEZEN DOOR HET VERLOOP VAN ONZE 

EIGEN GESCHIEDENIS.  

Er is geen eeuw geweest zonder tweespalt, 

disharmonie, oorlogen en slachtpartijen. 

Al deze verbeteraars zijn nog nooit in staat 

geweest om liefde, rust, vrede, harmonie en 

spiritualiteit in deze wereld te brengen. 

 

De binnenwereld 
Het werken in de binnenwereld is heel wat anders. 

In ieder geval is STILTE kenmerkend voor de 

binnenwereld. 

Stilte is zelfs een noodzaak. 

Wat is de binnenwereld en welk pad hoort daarbij? 

In mijn derde boek heb ik het pad van de 

binnenwereld als volgt genoemd: 

Het pad van 'van binnen naar binnen’. Ik ging er toen 

van uit dat dat het laatste traject was op weg naar 

fusie met mijn Richter. 

Nu weet ik dat er achter dit pad nog één pad komt, dat 

is het pad van ’van binnen, via naar buiten, terug 

naar binnen’  
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Wat is het verschil tussen de twee laatste paden? 

Het pad van 'van binnen, via naar buiten, terug naar 

binnen’ is het pad waarin het bewustzijn, maar vooral 

de groei in bewustzijn, manifest wordt en de mens 

door innerlijke kracht, door stuwing van zijn of haar 

Richter, engelen en spirituele gidsen zich begeeft 

onder de mensen. 

Het houdt het volgende in: 

 De mens heeft zich naar binnen gericht om contact 
en verbinding te zoeken met de innerlijke 

Godsvonk. (Dit is het deel 'van binnen’). 

 Vervolgens begeeft die mens zich onder de mensen, 

de beweging van het leven en heeft daar contact en 
interactie met mensen en wordt geconfronteerd 

met ieder facet van het leven. (Dit is het deel 'via 

naar buiten’). 

 Indien nodig gaat die mens in contact en 
confrontatie met andere mensen terug naar binnen 
om te vragen God het werk te laten doen. Via 

inwerking van God te mogen praten of te handelen 

of juist niet te praten en niet te handelen. (Dit is het 

deel 'terug naar binnen’). 

Dan zal via de mens die dit laatste pad bewandelt, God 

in deze wereld kunnen optreden en transformatie tot 

stand te brengen. 

Dit is wat bedoeld wordt met: 'God dienen door de 

mens te dienen in het voorbijgaan der mensen’. 
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Dit optreden, het opereren op dit pad, kan alleen 

plaatsvinden in stilte. 

De stilte is nodig om direct contact en verbinding 

met de eigen Godsvonk te kunnen hebben en te 

kunnen houden. 

 

Waar slaat de titel van dit hoofdstukje op: 

‘De binnenwereld, het werken op energetisch 

niveau’? 

 

Hoe kom ik zover dat ik in staat ben om zover te 

komen om samen met mijn Richter te kunnen werken, 

als één? 

Om zover te komen is een lange weg en dit af te leggen 

traject is eigenlijk het derde pad, het pad van 'van 

binnen naar binnen’, zoals beschreven in mijn derde 

boek. 

Om het derde pad te kunnen afleggen zijn de drie 

aspecten nodig die grondig beoefend moeten worden, 

dit zijn de aspecten van het bewustzijn en het is de 

wijze waarop die aspecten gepraktiseerd moeten 

worden: 

1. Kennis. Het bestuderen van kosmische, 

spirituele wetten (bijvoorbeeld: 'what goes 

around, comes around’. Het Leven werkt als een 
boemerang). 
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2. Geest of God. Zoek contact met God. Zoek de 

liefde en laat het verlangen naar de eenheid met 

God in je groeien. Als de liefde, het verlangen en 

de hunkering naar God groeit, kun je elkaar gaan 
omarmen. Een absolute noodzaak om tot het 

proces van fusie te komen. 

3. Hoe te leven. Werk dagelijks om te leven 
volgens de waarden van liefde, schoonheid, 

waarheid en goedheid. 

Om deze drie punten te kunnen realiseren, is het 

een absolute noodzaak om dagelijks: 

1. Te bidden (de mens praat met God). 
2. Te mediteren (God praat met de mens). 

Bidden en mediteren is werken met 

energie.  
 

Tijdens de meditaties (en ook tijdens de slaap), kan de 

spirituele wereld onze ziel laten uittreden en ons 

onderwijzen en op ons systeem inwerken. Vaak 

gebeurt dit door de orde der Melchizedeks. 

DIT IS WERKEN OP ENERGETISCH 

NIVEAU. 
ER KUNNEN OOK OP ENERGETISCH NIVEAU 

VERANDERINGEN IN ONS SYSTEEM GAAN 

PLAATSVINDEN. 

De website 'Mezza Verde’ vertelt hier uitgebreid over. 
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EEN ONVOORWAARDELIJKE 

VOORWAARDE IS ALS JE DEZE WEG, DIT 

LAATSTE PAD, WILT GAAN BEWANDELEN, 

DAT JE DE SPIRITUELE BROEDERS EN 

ZUSTERS DUIDELIJK KENBAAR MAAKT 

DAT JE WILT DIENEN, WILT DIENEN VOOR 

HET TOTALE BELANG EN DAT JE DUS 

ONVOORWAARDELIJK BEREID EN 

BESCHIKBAAR BENT, OM TE DIENEN. 
 

De andere wereld doet niets tegen onze zin in. Wij 

hebben vrije wil en dat is een heilige, kosmische 

wet, die altijd wordt gevolgd. 

 

Maak je wil dus kenbaar, iedere dag, 

onafgebroken om geen enkele twijfel te 

laten ontstaan! 
Zo is de binnenwereld de wereld waarin op 

energetisch niveau wordt gewerkt, als jij dat wilt, 

als je jouw wil kenbaar maakt en als je dagelijks, 

keihard werkt aan de drie facetten van bewustzijn 

om in bewustzijn te kunnen groeien. 
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Iedere weg op dit pad, zoals op alle paden, is altijd 

een unieke, persoonlijke weg. 

 

Iedere weg voor ieder mens is altijd een 

‘wonderbaarlijke reis'. 

 

Door onze reizen en ervaringen met elkaar te delen, 

kunnen we onvoorstelbaar veel leren. 

Uiteindelijk komt de grote stuwing en de 

verandering voor ieder mens, vanuit de grote 

werkende krachten van binnen. 

Deze krachten zijn: 

1. Je persoonlijke Richter. 
2. Je eigen engelen. 

3. Spirituele gidsen. 

4. De orde der Melchizedeks. 

 

Dus alles vanuit een energetische spirituele bron, 

vanuit de spirituele wereld. 
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6 augustus 2019 

INTERACTIE VAN DE  
BINNENWERELD EN 
DE BUITENWERELD 
VORMT DE WITTE 
MAGIËR 
Het derde aspect van bewustzijn is de combinatie van 
het verstandelijk aspect (kennis) en de spirituele 
perceptie (geest of God) en komt tot uiting in de 
manier van leven, dus hoe je leeft. 
Hoe snap je de wetten, hoe dienstbaar ben je aan God 
(en dus aan de mensheid) en hoe goed ben je in staat 
om die twee aspecten te combineren en dus te leven. 
Als je ze juist integreert in je leven, stijg je in 
bewustzijn, zal je meer en meer groeien naar eenheid 
met de vader en zal je meer en meer in staat zijn om 
met de 'Godsvonk-energie’ te kunnen en te mogen 
werken. 
Dan zijn wonderen mogelijk en word je de ‘witte 
magiër’. 
Dan kan jouw eigen God door jou werken. 
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Het derde aspect is natuurlijk alleen uitvoerbaar als 
het eerste en het tweede aspect inhoud heeft. Als er 
geen verstandelijk aspect en geen spirituele perceptie 
aanwezig is, kunnen de twee ook niet gecombineerd 
worden. 
Daarom is het zo belangrijk dat ook in de Urantia 
gemeenschap, naast het accent op het verstandelijk 
aspect (het hebben van kennis), ook de spirituele 
perceptie en het werken daaraan, gestimuleerd wordt. 
Natuurlijk is 'de Godbeleving' ongelooflijk persoonlijk 
maar door er regelmatig ervaringen over te delen en 
het te blijven benoemen, kunnen we elkaar stimuleren 
om de liefde van God in ons hart te zoeken en te 
vinden. Deze ontdekkingen zijn persoonlijke 
openbaringen, die hun weerga op het leven van die 
personen die dit overkomen, niet kent.  
Dit zijn werkelijk de mooiste momenten die je in het 
leven kunnen overkomen. 
Praat hierover met elkaar, deel het, stimuleer elkaar 
en geniet samen van de momenten dat er bij mensen 
persoonlijke openbaringen optreden. 
Dit heeft absoluut ook een enorme invloed op de 
mensen die daar, in het delen van de ervaringen met 
elkaar, bij betrokken zijn. 
Helaas wordt deze weg niet bewandeld in de Urantia 
gemeenschap. Misschien incidenteel bij hele kleine 
groepjes, maar niet openlijk een niet grootschalig. 
Je kunt je afvragen of mensen hier werkelijk klaar voor 
moeten zijn, of deze stap voor iedereen is weggelegd? 
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Heb je een bepaald niveau nodig om in staat te zijn om 
God in jezelf te ontdekken, te ervaren en te omarmen? 
Één ding staat vast, GOD IS ER, God is altijd aanwezig 
in ons. 
God is niet alleen voelbaar en ervaarbaar voor 
geleerden, voor wijzen, voor rijken, voor priesters, 
voor politici, voor belangrijke mensen, mee God is 
aanwezig, GOD IS en is dat voor iedereen, altijd en 
overal. 
Waarom wordt dit aspect, het aspect van het zoeken, 
vinden, ervaren en omarmen van God, dan niet 
grootschalig door de Urantia gemeenschap 
gestimuleerd? 
 
Pas als je werkelijk de liefde van de vader voelt, als je 
weet dat die liefde in je brandt en als je die liefde van 
God kunt zien en kunt herkennen in de ogen van alle 
andere mensen, ben je in staat om het eerste en 
tweede aspect van bewustzijn te combineren en te 
gaan leven volgens der waarden van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid. 
Pas dan zal de energetische stroom tussen mens en de 
spirituele wereld, tussen de mens, zijn Richter, 
engelen en spirituele gidsen, op gang gaan komen en 
zal er gewerkt gaan worden aan de transformatie van 
die mens. 
De geestontvankelijke klieren, zoals deze en de 
werking hiervan, zijn  genoemd op de website 'Mezza 
Verde’ zullen dan bewerkt en geactiveerd (kunnen) 
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worden en zal de transformatie van die mens en 
transformatie van deze wereld tot gevolg hebben. 
 

Dan zal die mens gaan werken als de 
witte magiër in afstemming, 
overeenstemming en samenwerking 
met de spirituele wereld. 
Dan zal er een volledige interactie zijn 
van de binnenwereld (de spirituele 
wereld) met de buitenwereld (de 
materiële manifestatie van Urantia) en 
kan de inwerking van de goddelijke 
invloed op deze wereld manifest worden 
en deze wereld gaan veranderen. 
Dan zal de liefde, vrede, vreugde, 
harmonie en overvloed voor iedereen in 
deze wereld een feit worden en zal 
Urantia opgetrokken worden naar de 
fase van 'Licht en Leven'. 
 
Dus werk aan het tweede en derde 
aspect van bewustzijn, deel dit, draag dit 
uit, ervaar dit en stimuleer elkaar 
hierbij. 
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Dit zal voor ieder mens een 'boost’ 
geven op het bewandelen van zijn of 
haar unieke weg, op het maken van zijn 
of haar eigen 'wonderbaarlijke reis’. 
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8 augustus 2019 

IK BEN WIE IK BEN, 
DUS IK NEEM MIJN 
VERANTWOORDELIJK
HEID 
Al eerder heb ik in dit boekje mijzelf afgevraagd 
waarom ik dit allemaal op deze manier mag ervaren. 
Waarom gaat er op spiritueel gebied zoveel door mij 
heen? 
Waarom mag ik zoveel zien en waarom is er zo een 
enorme gedrevenheid om dit allemaal vast te leggen 
en uit te werken? 
Waarom is mijn leven gelopen zoals het is gelopen en 
waarom is het spirituele aspect altijd zo 
onvoorstelbaar overheersend geweest? 
Door het lezen van het Urantiaboek en door de inhoud 
te lezen van de website Mezza Verde begint er 
langzaam een beeld in mijn hoofd en een gevoel in 
mijn hart te komen, wat de reden hiervan is of zou 
kunnen zijn. 
Ik heb een hoeveelheid kwaliteiten meegekregen die 
mij probleemloos in staat stellen om informatie vast te 
leggen.  
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Ik schrijf makkelijk, ik kan tekenen en schilderen en ik 
kan makkelijk ideeën of denkbeelden grafisch 
uitdrukken. 
Allemaal eigenschappen waar ik nu heel veel aan heb 
en die deze klus (het vastleggen van al deze 
informatie) ook wel tot een fijne klus maken. 
Ik heb er best plezier in. 
In de eerste plaats komt dat doordat door het 
vastleggen van al die informatie die door mij heengaat, 
het in mijn systeem gaat landen en verankert. 
Dat is prettig en verhoogt daarmee de kwaliteit van 
het overzicht dat ik voor mijzelf heb. 
 
Bovendien heb ik hulp. 
Ik heb ongelooflijk veel hulp bij dit hele proces. Er is 
contact en ik word geïnspireerd.  
In mijn meditaties word ik onderwezen. Dit gevoel 
wordt althans steeds krachtiger. 
Ik ben hiervoor ongelooflijk dankbaar. 
Toch blijf ik mij afvragen: 'Waarom ik?' 
Ik laat die vraag maar los  
Het levert namelijk niets op en wat is de toegevoegde 
waarde om dit te weten? 
 
Ik realiseer mij wel iets anders. 
Als ik deze weg mag gaan en als ik zoveel hulp krijg 
om al deze informatie te mogen ontvangen en te 
mogen vastleggen, dan betekent dit ook een ENORME 
VERANTWOORDELIJKHEID. 
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Deze verantwoordelijkheid aanvaard ik blind, volledig 
en onvoorwaardelijk. 
Dat is de keerzijde van mijn medaille. 
Ik ben mijn spirituele broeders en zusters en mijn 
Godsvonk absoluut wat schuldig door alle schoonheid 
die ik met zoveel liefde mag ontvangen. 
Dus ben ik er, onvoorwaardelijk en onvermoeibaar. 
Ik laat mij sturen en leiden om daar te zijn waar ik 
moet zijn en waar ik nodig ben. 
Ik stel mij open om de open deur te kunnen zijn 
waardoor de geestelijke wereld, door mij, in deze 
wereld kan stappen en kan handelen. 
 

IK AANVAARD WIE IK BEN, IK AANVAARD 
DE BLAUWDRUK VAN MIJN LEVEN EN 
ACCEPTEER DE OPDRACHT OM DIE 
BLAUWDRUK IN TE VULLEN EN INDIEN 
MOGELIJK, OM NOG MEER TE DOEN.  
IK AANVAARD IN VOLKOMEN VRIJE WIL 
HET LEIDERSCHAP EN DE STURING VAN 
MIJN EIGEN GODSVONK. IK GEEF MIJ OVER 
AAN DE GODDELIJKE LIEFDE EN VERLANG 
EN DOE ER ALLES AAN OM TE WORDEN 
ZOALS HIJ. 
IK VERLANG NAAR DE EENHEID MET MIJN 
KLEINE GOD, EEN EENHEID DIE 
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STRUCTUREEL, BEWUST, NON STOP 
AANWEZIG IS. 
 
 

‘IK BEN WIE IK BEN’ EN DOOR DE 
EENHEID EN EEUWIGE 

SAMENWERKING MET GOD DE 
VADER (MIJN EIGEN GODSVONK) 

ZAL IK WORDEN ZOALS HIJ. 
DAT IS MIJN DIEPSTE VERLANGEN 

EN MIJN MEEST VERHEVEN VISIOEN, 
DUS …. 

NEEM IK MIJN 
VERANTWOORDELIJKHEID, 

ONVOORWAARDELIJK EN 
ONVERMOEIBAAR EN WERK DAAR 

BEWUST, DAGELIJKS EN 
ONAFGEBROKEN AAN'. 
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8 augustus 2019 

‘DE VADER EN IK’ 
WORDT ‘IK EN DE 
VADER’, DUS IK BEN! 
Ik had gisteren vrij plotseling een hele sterke ervaring 
waarbij ik heel sterk het gevoel kreeg om contact en 
afstemming te voelen met mijn innerlijke Godsvonk. 
Ik had er behoefte aan, zelfs een verlangen. Het was 
een gevoel en ervaring van overgave. 
Ik was bij buurthuis EMMA in Utrecht en we waren 
met vijf mensen bezig met een mega-afwas. Het was 
werkelijk ongelooflijk hoe veel vuile pannen, koppen, 
borden, schotels en bestek er was. 
De sfeer was prima en er werd flink aangepoot. 
Ik merkte dat ik moe was en ineens kreeg ik de 
behoefte en het verlangen om mij helemaal te geven 
en over te geven aan mijn inwonende Godsvonk. Ik 
sprak met hem en vroeg of hij mijn systeem kon 
reguleren. 
Onmiddellijk veranderde het ritme van mijn 
ademhaling en mijn hartslag en kwam er een diepe 
rust over mij. 
Het reageerde zoals ik eigenlijk onbewust had 
verwacht en ik voelde mij warm en blij. 
Ineens begreep ik wat 'afstemming’ ook kon zijn. 
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Gewoon in het dagelijks leven afstemmen op mijn 
Godsvonk, mijzelf overgeven en blind vertrouwen op 
een altijd optredende verandering en goede afloop. 
Het voelde warm, veilig, maar ook enigszins bekend. 
Ik werd er blij van. 
Is dit een diepe vorm van verbinding met mijn eigen 
God? 
Kan het zo simpel zijn? 
Onmiddellijk terwijl ik dit opschrijf, krijg ik door dat 
het niet ingewikkeld is. 
God is niet ingewikkeld en God werkt niet 
ingewikkeld.  
Bovendien 'GOD EN IK ZIJN ÉÉN, DUS GOD IS MIJ EN 
IK BEN GOD’ en dus kan ik zeggen: 'IK BEN’. 
Dat is een feit, dat is een gegeven en kan dus niet 
ingewikkeld zijn. 
 
Hoe simpel en hoe mooi is het. 
God heeft het beste met mij voor en wil dus ook dat ik 
fysiek goed functioneer. Hij kan en wil daar sturing in 
geven als ik hem de kans geef om te kunnen sturen. 
Als wij één zijn en als ik mij volledig aan hem overgeef 
en hem duidelijk maak dat ik hem volledig 'card 
blanche' geef in de aansturing van mijn systeem, 
geestelijk en fysiek en als ik heb volledig mijn 
vertrouwen schenk, dan zal hij daaraan werken. Mijn 
verbetering is zijn verbetering. Mijn groei is onze 
groei, dus is mijn groei ook zijn groei. Omdat we 
voortploeteren op het pad naar fusie (althans ik) is 
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iedere voortgang voor mij een voortgang voor hhe en 
dus een voortgang voor ons. 
 

Zo worden de Vader en ik tot ik en de 
Vader. Als ik ben als de Vader of op weg 
ben om te worden als de Vader, kan ik 
zeggen: 'IK BEN’. 
 
Afstemmen op de Vader is dus meer dan het willen 
doen van 'de Wil van de Vader'. 
Afstemmen op de Vader is dus blijkbaar volkomen 
één willen worden met de Vader, de volledige 
sturing in vrije wil over te geven aan de Vader en 
de behoefte en het verlangen te hebben om te 
worden als de Vader. 
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9 augustus 2019 

WAAROM HET ÉÉN 
NIET WERKT EN HET 
ANDER WEL EN WAT 
DAT BETEKENT 
Wat wordt er bedoeld met het één en wat met het 
ander? 
Hiermee wordt bedoeld: 
Waarom werken veranderingen niet in de 
buitenwereld (het één) als de activatie plaatsvindt in 
die buitenwereld (het pad van ‘van binnen naar 
buiten’) en werken veranderingen wel in de 
buitenwereld (het ander) als de activatie van die 
veranderingen plaatsvindt in de binnenwereld (het 
pad van 'van binnen naar binnen). 
Er is een wezenlijk en essentieel verschil in die twee 
manieren van aanpak. 
Waar zijn deze verschillen dan? 
 
Niets kan tot stand komen in de materiële wereld (de 
buitenwereld) als daar al niet aan is gewerkt in de 
spirituele wereld (de binnenwereld). 
Wat wordt hier precies mee bedoeld? 
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De weg van manifestatie is altijd: 
Bewustzijn  energie  materie. 
In de Triniteit komt dit ongeveer tot uiting doordat 
alles alleen maar tot stand komt door: 
De WIL van de Vader (bewustzijn)  de 
UITDRUKKING van de Zoon (energetisch)  de 
UITVOERING van de Geest (materialisatie). 
 
Als er iets in onze materiële wereld tot stand zal 
moeten komen, moet daar in de spirituele wereld een 
dergelijk fundament voor worden gebouwd. 
Dit is de BEDENKFASE.  
Dit kan al of niet gebeuren door inspiratie van de 
geestenwereld. 
Dit proces komt dus door bewustzijn tot stand. 
Naarmate het bewustzijn hoger is en dichter staat 
bij de wil van de vader, zal het totale eindproduct, 
de eindrealisatie mooier, zuiverder en meer 
dienstbaar zijn aan het totaal’. 
Als er een dergelijk fundament is, dat dus dienstbaar is 
aan het totaal, dan dient dit grondig in deze wereld 
'uitgedrukt te worden’, dus kenbaar te moeten worden 
gemaakt. 
In dit deel van het proces wordt het bewustzijn 
omgezet in energie.  
Afhankelijk van het bewustzijnsniveau van de 
wilsuiting (gericht op eigen belang of op het belang 
van het totaal) zullen er mensen aangetrokken 
worden tot deze energiestroom die de uitdrukking van 
de wil genereert. 
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Deze mensen hebben hooguit een bewustzijnsniveau 
gelijk aan het bewustzijnsniveau van de wilsuiting. 
Daarmee wordt ook bepaald wie en hoe er zich gaan 
bemoeien met het uitvoeringsproces. 
 
Meestal zie je dat mensen een idee krijgen en 
onmiddellijk daarmee de wereld te lijf willen gaan en 
de wereld wel even zullen gaan veranderen. 
Dan mist er een energetisch fundament en zal het 
bouwwerk van wat men voor ogen had, nooit 
gerealiseerd worden of het zal instorten zodra de 
eerste muren gebouwd worden. 
Dan wordt er hooguit energie verplaatst in plaats van 
dat er transformatie van energie plaatsvindt. 
Dit geldt dus voor het lanceren van nieuwe ideeën 
alswel het willen veranderen van bestaande 
concepten. 
 
Als je iets nieuws in deze wereld wilt neerzetten 
(wilsuiting), is de enige weg die werkt: 
1. Bid eerst voor inspiratie dat de wilsuiting een zo 

hoog mogelijk niveau van bewustzijn mag 
verkrijgen. 

2. Bouw dan een energetisch fundament, dit doe je 
in samenwerking met de geestenwereld, waarin 
je kunt worden geïnspireerd in de fase van 
uitdrukking in de materiële wereld, zodat het 
bewustzijnsniveau daardoor hoger kan zijn, 
hetgeen invloed heeft op het energetisch 
fundament. Dit heeft te maken met het kenbaar 
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maken van de idealen aan de wereld. Vertrouw 
hierbij op de geestenwereld en op God. Ga 
hiervoor in meditatie, zodat je antwoord kunt 
krijgen uit de geestenwereld om je plan zo goed 
mogelijk 'te lanceren’. Door samenwerking 
ontstaat een veel grotere kracht, op energetisch 
niveau, via bewustzijn dat zich uiteindelijk altijd 
manifesteert in de materiële wereld. 

3. Tenslotte is de kans erg groot dat je tijdens de 
meditaties ook al bent geïnformeerd over de 
uitvoering van je plannen. Andere mensen zijn 
mogelijk al benaderd door de geestenwereld en 
zullen op jouw pad komen om te helpen in de 
uitvoering. 

 
Iedere verandering kan altijd alleen maar ontstaan 
door eerst verandering te creëren op energetisch 
niveau, dit kan alleen maar via de spirituele weg door 
samenwerking van spirituele en materiële wezens die 
zich verbinden tot één. 
Daardoor zal er eerst geleerd moeten worden om een 
situatie te creëren van continue afstemming tussen 
mens en spirituele wereld een vooral tussen mens en 
Godsvonk. Uiteraard moet deze afstemming door die 
mens in vrije wil gemaakt zijn en moet die mens 
begrijpen dat het alleen maar zo kan werken en ook 
waarom het zo werkt. 
Hoe ontstaat er een continue afstemming tussen de 
mens, tussen mij en mijn Godsvonk? 
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Realiseer je hierbij dat mijn Godsvonk nooit elders 
werkt, nooit slaapt, nooit op reis is, geen andere 
dingen te doen heeft maar er altijd, uitsluitend, 
onafgebroken, onvoorwaardelijk, zonder pauze of 
enige onderbreking is voor mij, alleen maar voor mij. 
Ik moet beginnen met de wens om altijd contact te 
hebben, zoals een kind met zijn vader.  

BEGIN MET VISUALISATIE VAN DIT 
CONTACT. 
Begin met een contact in je hoofd, in je hart, in je ziel, 
in je hele systeem. 
Aanvaard de Vader als altijd aanwezig bij jou, als deel 
van jou, als altijd beschikbaar voor jou, als altijd 
bereid voor contact met jou. 
 

Aanvaard uiteindelijk de Vader 
als ZIJNDE DAT DE VADER IS 
ZOALS JIJ, DUS ALS HET ÉÉN ZIJN 
VAN JOU EN DE VADER. 
Dat is het doel, het uiteindelijke 
doel om één te worden, om te 
fuseren, om te versmelten met de 
Vader. 
 
Leef die vermelting nu al, 
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Wees die versmelting nu al, 
En die versmelting zal komen en dus 
zijn, een feit zijn, een realiteit zijn. 
 
DE SLEUTEL DAARVOOR IS: 
 BIDDEN. 
 MEDITEREN. 
 VISUALISEREN VAN ÉÉNHEID. 
 LEVEN VOLGENS DE WAARDEN VAN 

LIEFDE, SCHOONHEID, WAARHEID EN 
GOEDHEID. 

Het nieuwe aspect hierin dat heel erg 
belangrijk is, is: 
 

‘VISUALISEREN’. 
 

Alles zal eerst in de geest moeten worden 
gebouwd, voordat het in de materiële wereld 
manifest kan zijn. 
Zo ook het contact en de verbinding met 
geest, met God. 
Zoals geldt: ‘ZO BOVEN, ZO BENEDEN’, zo 
geldt ook: ‘ZO BINNEN, ZO BUITEN’. 
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Bouw eerst het energetische, spirituele 
fundament in de binnenwereld en bouw 
daarop de materieel gemanifesteerde tempel 
in de buitenwereld. 
Met deze tempel en met de werking van deze 
tempel zullen wonderen mogelijk zijn in de 
materiële wereld en zullen werkelijke en 
diepgaande transformaties in deze wereld 
gerealiseerd kunnen worden. 
Alleen in de samenwerking met de 
goddelijke kracht van mijn inwonende 
RICHTER is dit mogelijk, maar dan moeten 
wij handelen als één, waarbij ik zijn wil leef 
in vreugde, liefde en volledige vrije wil. 
 
Een andere ‘sleutelset‘ hiervoor is: 
 Vertrouwen  
 Overgave. 
 Omarming. 
 Verlangen naar God. 
 Hunkering naar God. 
 Dienstbaarheid. 
 Vergeving. 
 Liefde. 
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Dat zijn de wegen die leiden tot groei in 
bewustzijn en tot groei van mens naar God, 
tot fusie en versmelting van mens en God, tot 
het openen van de poorten voor de reis naar 
de eeuwigheid, tot in de verste uithoeken 
van de verste universums en wie weet nog 
wel ver daar voorbij en nog veel meer dan 
dat. 
 

Maak die reis, maak jouw eigen unieke, 
wonderbaarlijke reis, samen met jouw 
intens liefhebbende God en begin 
vandaag. Het is de reis der reizen, het is 
een opdracht waarbij jij het licht op 
groen zet. 
‘Het is een keus van alles of niets'. 
 

Ik begin mij steeds meer en meer te 
realiseren dat de werkelijke kracht zit in het 
begrijpen, aanvoelen en kunnen werken met 
de verschillen die er zijn tussen de spirituele 
en de materiële wereld en dat beide 
werelden niet kunnen zonder de hulp van de 
andere wereld om transformaties in de 
materiële wereld tot stand te brengen. 
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De mens heeft de geesten nodig om 
transformaties op aarde te laten realiseren 
en de geesten hebben de mensen nodig om 
deze transformaties op aarde ook werkelijk 
te laten gebeuren.  
 
De reis is een reis die gaat over de volgende 
zaken en waar de reiziger bereid en gereed 
is om in vrije wil de volgende dingen volledig 
te accepteren: 
 Kennis van energie. 

 Die weer gebaseerd is op bewustzijn. 

 Die weer afhankelijk is van onder andere 
kennis. 

 Maar ook van het verlangen en de hunkering 
naar God. 

 En naar liefde. 

 Die bereid is altijd en overal onvoorwaardelijk 
te vergeven. 

 Die per definitie gaat over 
onvoorwaardelijkheid. 

 Die altijd bereid is verantwoordelijkheid te 
nemen. 

 Die bereid is de reis naar binnen te maken. 
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 Waar nog slechts één meester zal worden 
gediend. 

 Waar de noodzaak wordt begrepen van der 
samenwerking tussen de spirituele wereld en 
de materiële wereld. 

 Waar geleefd wordt volgens de waarden van 
liefde, schoonheid, goedheid en waarheid. 

 Waar liefde, harmonie, vreugde, 
verdraagzaamheid en dienstbaarheid wordt 
nageleefd. 

 Waar niet mijn wil wordt geleefd maar 
uitsluitend in volkomen vrije, wil zijn wil wordt 
geleefd. 

 
 
Ik hoop dat ik meer en meer over deze ‘weg 
van leven' te weten mag komen om 
dienstbaar te kunnen zijn aan mijn 
Godsvonk, aan Jezus en Nebadonië, aan de 
orde der Melchizedeks en aan de totale 
mensheid. 
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11 augustus 2019 

WAT IS EN WAT IS 
NIET? 
Kortgeleden had ik een bijeenkomst met een aantal 
mensen. Het geen over spiritualiteit waarin het 
Urantiaboek de rode lijn was. 
Het was een gezellig samenzijn en de discussies waren 
boeiend. 
Op een gegeven moment kwam het aspect 
'intellectualiteit’ mar voren. 
In hoeverre heeft spiritualiteit iets te maken met 
intellectualiteit, dus met intellect, dus met kennis. 
Er waren een aantal mensen die uitgaan van het 
principe dat het hele spirituele pad alleen maar alles 
te maken heeft met intellect, dus met kennis. 
God leren kennen en God ervaren is uitsluitend 
een intellectueel gebeuren en heeft niets met 
gevoel of emotie te maken. 
Ik ken inmiddels mijn eigen verhaal en mijn 
overtuiging dat het tweede en derde aspect van 
bewustzijn alles heeft te maken met gevoel (en voor 
een stukje met kennis). 
 
Ik was in elk geval verbaasd van deze reactie van deze 
mensen. 
Natuurlijk kan het zo maar zijn dat ik het onjuist zie, 
dus ik ga in dit hoofdstukje maar eens even alle kanten 
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van dit onderwerp belichten en de revu laten 
passeren. 
 
Hoe is God uitsluitend intellectueel te benaderen en is 
God uitsluitend intellectueel te benaderen? 
Voordat ik ben gaan schrijven heb ik mij gericht tot 
mijn Richter, mijn engelen en mijn geest van waarheid 
om te mogen zien wat is, of wat dat het meest 
benadert. 
Ik heb op dit moment geen idee wat hieruit voort gaat 
komen. 
 
Hoe zou ik God intellectueel moeten benaderen? 
Voor mij zou dit betekenen dat ik intellectueel zou 
moeten vaststellen dat God in elk geval bestaat. 
Is dat mogelijk? 
Kan ik uitsluitend een verklaring vinden, een 
intellectuele verklaring, dat God bestaat? 
Als ik dat niet kan heeft een verdere uitsluitend 
intellectuele benadering van God ook geen zin. 
Persoonlijk kan ik best wel een aantal intellectuele 
dingen verzinnen waarom God ZOU kunnen bestaan. 
Bewijzen kan ik echter niet leveren. Dat heeft 
overigens nog nooit iemand gekund. Trouwens ook 
niet dat God niet bestaat, anders was er beslist op 
basis van deze bewijzen een nieuwe religie ontstaan.  

‘DE RELIGIE VAN DE NIET GOD’. 
Betekent dit dat ik eigenlijk nu al struikel? 
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Heeft het zin om nog verder te worstelen met een 
intellectuele benadering van God als God intellectueel 
al niet aantoonbaar is en dus niet aantoonbaar en 
bewijsbaar bestaat? 
 
Trouwens als ik deze fase voor het gemak even 
oversla, wat zou ik dan verder uitsluitend intellectueel 
met God kunnen? 
 
Wat is God eigenlijk voor mij? 
God is voor mij: 
1. Een vriend. 
2. Houvast. 
3. Een anker. 
4. Liefde. 
5. Zekerheid. 
6. Een vader. 
7. Een wezen dat als geen ander dient aan alles wat is. 
8. Een ongelooflijke intelligentie. 
9. Onvoorwaardelijkheid in ieder aspect. 
10. Eeuwig vergevinggezind. 
11. Een metgezel die in mijn hart woont en mijn God 

is en er alleen maar voor mij is. 
12. Emotie. 
13. Een bron van verlangen. 
14. Een eeuwige hunkering. 
15. Een motivatie om iedere dag met grote vreugde 

en vol vertrouwen aan een nieuwe dag te beginnen 
met het doel om God te dienen in ieder aspect. 
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Dit is voor het grootste deel van hoe ik het VOEL, dus 
emotie. 
Zou ik dit allemaal kunnen vertalen naar uitsluitend 
een intellectuele verklaring? 
Ik kan dat niet maar stel dat ik het zou kunnen, wat 
levert mij dit dan op? 
Zou ik daar een 'drive’ uit kunnen halen? Zou ik daar 
liefde voor mijn broeders en zusters uit kunnen 
toveren en zou ik daar de behoefte uit kunnen 
peuteren om anderen te dienen? 
Zou dat voor mij een motivatie kunnen zijn om het 
complete universum en de eeuwigheid te bestormen? 
Ik kan me dat amper voorstellen! 
 
Er is nog iets. 
Ieder mens kent liefde en passie voor een ander mens. 
Voor een partner, voor kinderen, ouders, grootouders 
enz. 
Wat is deze liefde? 
Is die liefde ook uitsluitend gebaseerd op 
intellectualiteit, op kennis, op verstand, dus koud, kil 
en emotieloos? 
Dat kan toch niet waar zijn! 
Is de schepping niet een afspiegeling van het 
goddelijke? 
Is het niet: 'zo boven, zo beneden?’ 
Als wij onze vriend, vriendin, man, vrouw met passie 
en emotie kunnen liefhebben dan moet een dergelijke 
vorm van liefhebben, van passie en emotie ook gelden 
voor de liefde voor God. Die liefde heeft kracht, tilt op 
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en brengt de mens naar nieuwe hoogten en nieuwe 
horizonnen. 
 
Al schrijvende raak ik er steeds meer van 

overtuigd dat het leven een combinatie 
is van intellect (kennis) en geest of God 
(voor mij is dat gevoel, emotie). 
Uitsluitend intellectueel klinkt voor mij 
berekenend, bijna machinaal, een beetje 
als een computer, met slechts twee 
mogelijkheden, te weten ja en nee. 
Geen twijfel dat uitsluitend voortkomt 
uit gevoel, uit emotie.  
 
Daarnaast is er nog iets.  
Wij hebben in de schepping 
'persoonlijkheid’ ontvangen. Iedere 
persoonlijkheid, iedere persoon is 
onvoorstelbaar uniek. Wij zijn dus 
allemaal anders.  
Intellectuele benadering betekent 
afgewogen handelen, ageren en 
reageren. 
Intellectueel betekent (denk ik): 
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 Efficiënt. 
 Doordacht. 
 Berekenend. 
 Effectief. 
 Doelgericht. 

En leidt mijns inziens tot een redelijke 
'eenheidsworst’ in gedrag van unieke 
personen. 
Alles wat ik zie om mij heen heeft op 
geen enkele wijze iets te maken met 
mensen die optreden als 
'eenheidsworst'. Niet eens een beetje. 
Als wij al niet in staat zijn om elkaar 
uitsluitend intellectueel en 
verstandelijk te benaderen en met 
elkaar om te gaan, waarom zouden we 
dat dan moeten doen met God? 
Ik denk trouwens dat we daar niet eens 
toe in staat zijn met alle emoties en 
opgeblazen emoties die we hebben en 
waar we maar al te vaak last van 
hebben. 
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Voor mij is het duidelijk, God uitsluitend 
intellectueel benaderen is ondoenlijk en 
eigenlijk niet eens echt uitvoerbaar. 
 
Wat mij nu wel intrigeert, met alle 
respect, is wat zo een persoon, die God 
uitsluitend intellectueel benadert en 
ervaart, nu echt voelt over God. 
Maar daar was die persoon duidelijk 
over: 'er is geen gevoel, geen emotie 
over God!’ 
 
Dus 'WAT IS EN WAT IS NIET?’ 
Is God uitsluitend intellectueel en dus 
uitsluitend intellectueel benaderbaar? 
Voor mij is het antwoord: 'IS NIET’, 
Dus nee! 
 
Natuurlijk weet ik niet of wat ik hier heb 
opgeschreven waar is en wie er gelijk 
heeft. 
De visie dat God gevoel en emotie is, 
waarbij het fantastisch is als je ook 
dingen snapt, is voor mij de enige 
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werkbare houding naar God. Het is voor 
mij een houding die mij laat voortgaan 
op de weg en de trein van mijn eigen 
spirituele reis in beweging houdt. 
Alleen al daarvan word ik emotioneel. 
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12 augustus 2019 

EVEN PAS OP DE 
PLAATS, HOE HET DUS 
BLIJKBAAR ZIT EN 
HOE HET MOGELIJK 
WERKT 
Na de nodige ervaringen met een aantal mensen en 
met situaties die ik om mij heen heb meegemaakt, nog 
even wat dingen op een rij. 
In iedere stroming van religie of spiritualiteit is 
blijkbaar altijd een tendens zichtbaar. 
Enerzijds de mensen die de leer verstandelijk 
benaderen. 
Anderzijds de mensen die langzaam de leer en de 
'zogenaamde regels’ loslaten en die hun gevoel gaan 
volgen. 
 
Op basis van al het voorgaande dat ik heb mogen 
opschrijven, zou het nog wel eens heel goed zo kunnen 
zijn, dat dit noodzakelijke en onvermijdelijke stappen 
zijn. 
In elk geval heeft dit in eerste aanleg te maken met de 
'mate van bewustzijn’. 
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De eerste stap van bewustzijn is per slot van rekening 
de ontwikkeling van het verstandelijk aspect, de 
strubbelingen om dingen te kunnen gaan snappen. 
Gevoel kan pas ontstaan en groeien als je snapt 'hoe 
het werkt en wat er gebeurt’. 
Als je dat gaat snappen, kan er een oordeel gevormd 

worden, kun je er iets van gaan vinden en ER IETS 
OVER GAAN VOELEN. 
 
Er is dus altijd een start met het ‘verstandelijk aspect'. 
Als dit een voorwaarde is dan is het voldoende om die 
mensen een kans te geven om door eigen ervaringen 
te leren en ook zo tot het tweede en derde aspect van 
bewustzijn te kunnen komen. 
Dit heeft altijd tijd nodig en het leven zelf is hierin de 
beste leermeester. 
 
Zoals we al gezien hebben, verschuilt er zich in het 
'kennis aspect’ echter ook een grote valkuil. 
Deze valkuil is, dat het kennis aspect meetbaar is, 
waardoor er onderling gemeten kan worden en kan 
worden vastgesteld ‘wie er beter is, slechter en wie de 
beste is'. 
De maten om dit aspect te meten zijn 'hoe lang lees je 
het al?’ en 'hoe vaak heb je het al gelezen?’ 
Dit leidt probleemloos tot concurrerend en 
competatief gedrag waardoor er winnaars en 
verliezers aangewezen kunnen worden en een plaats 
binnen de rangorde van de gemeenschap kan worden 
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toegewezen. 
 
Volgens mij is het echter niet nodig om lang te moeten 
blijven hangen om te gaan snappen hoe het kosmisch 
leven ongeveer in elkaar zit en welke kosmische 
wetten het leven ontmoet en waar men zoal mee te 
maken krijgt. Je hoeft niet alles te weten en te snappen 
om de volgende stap te kunnen zetten! 
 
Dit kan al heel snel leiden tot gevoel over de 

grootsheid van de schepping, van het leven zelf EN 
VAN DE SCHEPPER. 
 
Wat ons tegenhoudt is de wedstrijd om de macht. 
Het enige wat nodig is, is het maken vaneen andere 
keus om de koers van het schip van ons leven een paar 
graden te laten bijsturen en te laten bijdraaien. Die 
keus moeten wij dan wel zelf maken want wij zijn de 
kapitein van het schip van ons eigen leven. 
 
Is niet kiezen een onvermogen waar we zelf niets aan 
kunnen doen of is niet kiezen het ontbreken van de wil 
om 'te willen en te kunnen kiezen?’ 
Kortgeleden had ik een gesprek met een aantal 
mensen die het Urantiaboek lezen en ik gaf aan dat wij 
hulp hebben op onze levensweg. We hebben een eigen 
Godsvonk, een geest van waarheid en engelen die ons 
begeleiden en onafgebroken helpen. 
Er kwam best wel een felle reactie dat het allemaal 
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niet zo simpel is. Als het zo simpel was geweest, was 
er niet zoveel ellende bij zoveel mensen in deze 
wereld en was er niet zoveel leed. 
Ligt al die ellende aan het falen van onze Godsvonk, 
van onze geest van waarheid en aan het falen van onze 
hardwerkende engelen? 
Eén van die kosmische wetten is 'oorzaak en gevolg’, 
oftewel ' what goes around comes around’. 
 

Zijn de resultaten van ons leven niet een 
oorzakelijk gevolg van de keuzes die wij zelf 
maken? 
Komt de ellende in onze levens doordat wij 
constant en structureel de adviezen van onze 
Richter, geest van waarheid en engelen 
volkomen negeren? 
 
Valt dit niet in de waarde van het gezegde 'Eigen 
schuld, dikke bult?’ 
Hoe zielig ben ik, badend in mijn eigen ellende en 
weigerend ook andere keuzes te maken? 
Ik zeg niet dat veranderen makkelijk is maar het 
maken van een andere keus geeft per definitie een 
ander resultaat in mijn leven. 
 
Als ik mij dat ga realiseren, kan ik er zelfs emotioneel 
van worden. 
 

Is dit besef, het besef van het nemen van 
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eigen verantwoordelijkheid de sleutel tot 
werkelijke spirituele groei en tot groei in 
bewustzijn? 
 
Als ik bereid ben om eigen keuzes te gaan maken en 
eigen verantwoordelijkheid te gaan nemen, zet ik 
misschien ook de deur op een kier om de stemmen te 
gaan horen van mijn Godsvonk, geest van waarheid en 
engelen. 
Dan kan en zal ik misschien ook hulp gaan vragen en 
wie vraagt krijgt antwoord, altijd. 
 
Zou het kunnen zijn dat de weg van groei in 
bewustzijn ongeveer chronologisch als volgt geschetst 
zou kunnen worden, waarbij de volgende stappen 
zouden kunnen voorkomen? 
1. Verbazing en nieuwsgierigheid. 
2. Gaan lezen en leren. 
3. Verstandelijk aspect gaan ontwikkelen. 
4. Vallen in de valkuil en deel gaan nemen aan de 
concurrentiestrijd en aan het competitieve gedrag 

binnen de groep. TOT EN MET DIT NIVEAU 
ONTWIKKELT ZICH DE KWALITEIT VAN 
DE GODDELIJKE ORDE. 
5. Met mijn kennis en mijn superioriteit of dat van 
mijn groep de wereld willen gaan veranderen. 
6. Onvrede gaan krijgen met de gevolgen in mijn leven 
zoals deze zich voordoen. 
7. Anderen verwijten dat zij de oorzaak zijn van mijn 
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ellende. 
8. Voorzichtig door gaan krijgen hoe wetten van 
oorzaak en gevolg lopen. 
9. Eigen verantwoordelijkheid willen gaan nemen. 

TOT EN MET DIT NIVEAU ONTWIKKELT 
ZICH DE KWALITEIT VAN DE GODDELIJKE 
WIL. 
10. Emotie ervaren over deze ontdekking en de 
effecten van het maken van andere keuzes op mijn 
eigen leven gaan voelen. 
11. De grootsheid en de liefde van God in het besturen 

van het leven gaan begrijpen en gaan voelen. HIER 
ONTWIKKELT ZICH DE KWALITEIT VAN 
WIJSHEID. 
12. De kracht van de vrije wil en de gevolgen daarvan 
gaan begrijpen, voelen en toepassen in het eigen leven. 

HIER ONTWIKKELT ZICHT DE KWALITEIT 
VAN ERNST. 
13. De liefde van en het verlangen en de hunkering 
naar God gaan ervaren en voelen.  
14. Dankbaarheid gaan krijgen voor het besef en het 
bewustzijn om te weten te voelen en te ervaren hoe 

het leven in elkaar zit. HIER ONTWIKKELT 
ZICH GEDULD. 
15. Te willen gaan leven volgens dat wat ik weet en 
het volgen van het verlangen naar geest en naar God. 

HIER ONTWIKKELT ZICH DE KWALITEIT 
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VAN LIEFDE. 
16. Definitief en structureel te werken aan en te leven 
voor de totstandkoming van versmelting met mijn 
Godsvonk. 
17. Begrijpen dat de wereld niet verandert als ik de 
wereld vertel hoe ze moeten veranderen, maar dat de 
wereld verandert als ik verander en God door mij laat 
werken om door mij de wereld te veranderen.  
18. Leven met de in vrije wil gemaakte keus dat niet 

meer mijn wil maar zijn wil zal geschieden. HIER IS 
DE KWALITEIT VAN BARMHARTIGHEID 
GEOPEND EN BLOEIEND. 
 
Er is dus maar één remedie. 'Leven en laten leven'. 
Laten ploeteren (wat voor ons allen geldt) en het 
leven, door ervaring als een leerschool laten werken. 
 

Eens krijgen onze onvermoeibare Richter, 
geest van waarheid en engelen vat op ons en 
dan zal voor ons het tij keren. 
Wij hoeven alleen maar te kiezen. Dat zal ons 
brengen van de kwaliteit van wijsheid, naar 
die van liefde, naar uiteindelijk de status van 
barmhartigheid. 
Dan zijn we al wezenlijk en bewust op weg 
naar fusie, naar versmelting met onze 
Richter en hebben we koers gezet naar de 
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poorten waarachter de eeuwigheid zich voor 
ons zal ontvouwen. 
 
DE SLEUTEL IS HET 'MAKEN VAN KEUZES' EN 
DAAR KUN JE NU AL MEE BEGINNEN. 
HOE MEER JE WEET EEN VOELT, HOE 
MAKKELIJKER EN BETER JE KIEST. 
 
HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN OM TE KIEZEN 
IN DE WETENSCHAP DAT GOD ALTIJD AAN 
JOUW ZIJDE IS! 
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13 augustus 2019 

IS DIT DE SLEUTEL 
DER SLEUTELS? 
Lang geleden heb ik gezegd in mijn derde boek dat de 
weg naar binnen wordt gekenmerkt door het zoeken 
naar en het werken aan 'contact en verbinding met 
onze Richter’. 
Ook heb ik hier enige hoofdstukjes terug over 
gesproken. 
Dat gegeven van contact en verbinding met de Richter 
is misschien nog wel belangrijker en essentiëler dan ik 
mij toen had kunnen voorstellen. 
Wat betekent contact en verbinding en wat zijn de 
gevolgen, de consequenties voor mij, voor jou en voor 
iedereen? 
Ik zat vandaag in mijn auto en ineens realiseerde ik 
mij de kracht van dit contact en deze verbinding, zelfs 
in een bredere zin, in zijn volle omvang. 
 

Ik realiseer mij nu zelfs dat dit een 
‘sleutel’ is die belangrijke deuren kan 
openen. 
 
Waarom is dit gegeven zo ongelooflijk belangrijk? 
Voor een deel zal dit stukje een herhaling zijn van 
eerder genoemde feiten, maar op basis van het 
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ontvangen van steeds meer informatie en ook op basis 
van voortschrijdend inzicht, worden sommige 
onderdelen opnieuw benoemd, maar dan diepgaander. 
 
Het ultieme en uiteindelijke doel is om te kunnen 

leven in overeenstemming met de Wil van de 
vader. Ik dien hiervoor te kiezen in 

onvoorwaardelijke vrije wil. 
Wat is het belangrijkste in het gegeven om: 'te leven 
in overeenstemming met de Wil van de 
vader'? 
Ik kan niet leven en de wil van de vader uitoefenen, 

zonder dat ik in overeenstemming ben met de 
vader. 
Door 'in overeenstemming te zijn’, ben ik afgestemd 
op wie ik in overeenstemming ben en kan ik dus de 

'overeengestemde wil uitvoeren’. 
 

Het meest belangrijke facet in de 
éénwording met de vader is om continu 
te zoeken naar een status van 
OVEREENSTEMMING MET DE VADER. 
Maar dan wel continu en onafgebroken. 
 
Er zijn trouwens nog meer entiteiten met wie wij 
continu en onafgebroken te maken hebben in ons 
leven. 
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Deze entiteiten zijn, naast uiteraard onze eigen 

RICHTER, 
 Onze ENGELEN. 

 De GEEST VAN WAARHEID. 

 Onze eigen ELEMENTENWEZENS. 
 Onze eigen SPIRITUELE GIDSEN. 

 Mogelijk ook met de MELCHIZEDEKS. 

 Overige SPIRITUELE ENTITEITEN. 

 Ongetwijfeld kan ik me ook nog voorstellen dat er 

voor ieder mens contact kan zijn met JEZUS. 

 
En voor al deze 'spirituele partijen’ geldt dat er 
afstemming en communicatie moet zijn, dus daar er 

OVEREENSTEMMING moet zijn. 
 
Hoe kom ik tot een continue afstemming en 
overeenstemming met al deze hierboven genoemde 
'partijen’ in mijn leven? 
Ik had hier gisteravond een gesprek over met iemand 
die ongeveer mijn weg bewandelt en heel goed voelt 
en begrijpt wat ik bedoel. 
Zij gaf aan hoe moeilijk dit is, helemaal als je nog 
werkt, dus in het productieproces zit, moet meelopen 
in die 'mallemolen van het leven’ en daardoor continu 
met je hoofd en dus met je afstemming ergens anders 
mee bezig bent. 
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Uiteraard heeft zij helemaal gelijk maar dat is geen 
excuus, er is namelijk nooit een excuus. 
De uitvoering is absoluut moeilijk en door continu in 
de concentratie weggetrokken te worden door andere 
zaken, zoals wat er gebeurt op het werk of in je 
privéleven, maakt het er niet makkelijker op. 
De uitvoering is echter een afgeleide component. Er is 
een veel belangrijker component en dat is de: 
 

‘INTENTIE’. 
 

Alles begint met intentie en ook intentie is 
weer te verdelen in de drie zelfde 
componenten als waaruit het begrip 
bewustzijn bestaat. 
Je moet begrijpen wat het betekent om afstemming, 
dus overeenstemming te zoeken (dit is het 

verstandelijk aspect). 

Daarna moet je de behoefte en het verlangen krijgen 
om constant in contact te kunnen en te mogen staan 
met de spirituele wereld, zoal jouw Godsvonk, de geest 
van waarheid, jouw engelen, jouw elementenwezens 
en jouw overige spirituele gidsen (dit is de 

spirituele perceptie). 

Dan pas kom je tot de uitvoering van een continue 
afstemming en overeenstemming met de spirituele 

wereld (dit is het derde aspect, het combineren 
van het eerste en tweede aspect). 
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Begin dus ook op deze weg bij het begin en 
dat is het verstandelijk aspect. Vraag je af of 
je BEGRIJPT dat afstemming, 
overeenstemming, contact en verbinding 
met je eigen Godsvonk, engelen en geest van 
waarheid, zinnig, nodig, noodzakelijk en dus 
gewenst is. 
Als je deze noodzaak ziet, ga dan naar het 
'gevoelsniveau’ en creëer een VERLANGEN 
naar een contact met deze altijd 
onvoorwaardelijk liefdevolle geestelijke 
wezens. Zij verlangen naar een verbinding 
met jou en als dat verlangen ook in jouw hart 
en in jouw ziel gaat branden, heb je al een 
enorm fundament om werkelijke verbinding 
te kunnen gaan realiseren en dus te gaan 
uitvoeren. 
Als je het begrijpt en het verlangen in je hele 
systeem brandt, kun je gaan beginnen aan de 
uitvoering en dan zijn argumenten als 
afleiding door dingen op het werk en dingen 
in je privéleven slechts drempels die altijd 
zijn te nemen. 
 
Er wordt ook niet van je verwacht dat je in één keer 
een score hebt van een 'non-stop-afstemming’. 

Verwacht dat dus ook niet van jezelf. 
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Een start van een paar minuten per dag is al groots. 

Probeer dagelijks te mediteren omdat je in de stilte 
van de meditatie naar de overeenstemming kunt 
zoeken en deze kunt gaan realiseren. 
Zo kun je beetje bij beetje je concentratie verleggen 
naar een steeds langere en diepere afstemming en 
overeenstemming.  

Op een gegeven moment kun je zelfs een 
combinatie maken door in overeenstemming 
en afstemming met de geestelijke wereld een 
oplossing te zoeken voor problemen op het 
werk of in de privésfeer. 
 

DAN BEN JE IN STAAT, DOOR CONTINUE 
AFSTEMMING EN DOOR CONTINU IN 
OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE 
GEESTELIJKE WERELD, DE GEESTELIJKE 
WERELD DOOR JOU TE LATEN WERKEN 
IN DEZE WERELD EN BEN JE DE ‘OPEN 
DEUR', DE VERBINDING TUSSEN 'DAAR 
EN HIER’. 
 
Er is nog iets, iets wat heel belangrijk is. 
Als wij een continue verbinding kunnen creëren en 
kunnen onderhouden met de spirituele wereld, brengt 

ons dat in een andere ‘afstemmingssfeer’, in een 
andere gemoedstoestand. 
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Dit is in ieder geval een toestand van rust, vrede en 
liefde. Er zal zeker geen situatie zijn waarin ik stijf sta 
van stress, irritatie, jaloezie, boosheid en andere, 
dergelijke toestanden. 
Zo een afstemming brengt mij in een 
energiefrequentie waarin afstemming en 
overeenstemming met de spirituele wereld 
onmogelijk is. 
Als ik door continue afstemming en overeenstemming 
in een toestand van liefde, vrede, rust en harmonie 
kan komen EN BLIJVEN, heeft dit een positieve 
invloed op het materiële aspect van mijn lichaam. In 
die toestand kan mijn elementenwezen met mij aan de 
slag en energetische veranderingen aanbrengen die 
doorwerken naar de structuur van mijn cellen.  
UITERAARD KAN IK HIER OOK OM VERZOEKEN EN 
MIJN WIL HIEROVER KENBAAR MAKEN.  
WIE KLOPT, WORDT OPEN GEDAAN EN DUS 
GEHOLPEN! 
 
Ook kan er gewerkt worden aan het creëren van een 
‘morontialichaam in mijn stoffelijk lichaam', waardoor 
ik kan worden ingezet om tijdens de slaap of diepe 
meditaties te helpen om deze planeet of andere 
planeten te zuiveren van de giftige energie die door de 

val van Lucifer in tweehonderdduizend jaar is 
aangebracht. Lees hiervoor de informatie op de 
website van Mezza Verde. 
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Kortom en resumerend: 
De sleutel tot het werkelijk maken van stappen is de 

INTENTIE om tot afstemming en overeenstemming 
met de spirituele wereld te komen. 

Hiertoe moet je begrijpen waarom dit belangrijk is, 

je moet het verlangen naar contact met spirituele 
wezens gaan creëren en dan kan je komen tot het 

uitvoeren van afstemming en overeenstemming. 
 

Zonder afstemming en 
overeenstemming met de spirituele 
wereld staat je eigen spirituele 
ontwikkeling stil. 
 

Naast deze INTENTIE, dit BEGRIJPEN en het 

VERLANGEN, zijn de volgende middelen absolute 
noodzakelijke instrumenten om op deze weg verder te 
komen. Deze instrumenten zijn: 

 BIDDEN. 

 MEDITEREN. 

 Ernstig STREVEN om te leven volgens de waarden 

van LIEFDE, SCHOONHEID, WAARHEID en 

GOEDHEID. 

Er is geen verandering zonder de WIL 
om te veranderen. Er is geen wil om te 
veranderen, zonder de INTENTIE te 
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hebben en deze (keer op keer) uit te 
spreken, dat ik dus ook werkelijk wil 
veranderen. 
Er kan geen intentie zijn zonder dat ik 
BEGRIJP, waarom het hebben en 
uitspreken van deze intentie nodig is. Er 
is ook geen verandering mogelijk zonder 
dat ik een intens VERLANGEN heb om 
contact, afstemming en 
overeenstemming te hebben met 
SPIRITUELE wezens en zonder dat ik op 
basis van dit begrijpen en door dit 
verlangen ook werkelijk ga komen tot 
de UITVOERING van afstemming en 
overeenstemming met de spirituele 
wereld, die een steeds sterker continu 
karakter zal krijgen. 
 
Onmiskenbare hulpmiddelen op deze 
weg zijn bidden, mediteren en leven 
volgens de wil van de vader. 
 

Dit is de SLEUTEL die gebruikt zal moeten 
worden om de poorten en hekken te openen 
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die zich bevinden in het diepe labyrint van 
de gangen van jouw en mijn ziel. 
 
DIT IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE VOOR 
VOORTGANG OM STEEDS DIEPER IN JOUW 
BINNENWERELD AF TE KUNNEN DALEN OM 
DAAR HET CONTACT EN DE VERBINDING 
MET JOUW EIGEN GODSVONK TE KUNNEN 
SMEDEN EN VEREEUWIGEN. 
 
Deze actie is de sleutel voor succes. Het is de 
sleutel die het verschil maakt tussen succes 
of falen, het is de sleutel voor 'alles of voor 
niets’. 
 
 

DE KEUS IS AAN JOU! 
 
 
Het is absoluut onmogelijk om ooit tot eenheid te 
komen met mijn eigen Godsvonk als ik niet 
onafgebroken en met heel mijn hart en ziel de intentie 
en het verlangen heb om deze eenheid te realiseren en 
daar continu, onvermoeibaar en structureel aan te 
werken. 
Wees geduldig maar ook hard voor jezelf. 
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Excuses vertragen het proces van éénwording. 
Continu excuses stoppen dit proces. 
Begin vandaag! 
Leef dit proces, word dit proces. 
Wees dit proces. 
Word de éénwording. 
 

Vandaag kan het begin zijn tussen 
het verschil van: 
 

‘alles of niets’. 
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15 augustus 2019 

HOE ZIT DAT PRECIES 
EN WAT BETEKENT 
DIT? 
Ik hang op mijn bank en kijk tv. Ik kom uit bij ‘history 
channel' en land bij een programma over de slag bij 
Waterloo. 
Dit eigenlijk tot mijn grote verbazing want dit 
gebeuren, deze slag, zit om één of andere reden, al 
dagen in mijn hoofd. 
Zoals iedere slag schijnt Waterloo ook een 
ongelooflijke slachtpartij te zijn geweest. 
Ze leggen op dit moment uit hoe talloze mannen als 
ratten in de val zaten en werden afgeslacht. 
Vrouwen trokken met hun mannen mee naar het 
slagveld om maar in de buurt te kunnen zijn en namen 
ook vaak hun kinderen mee. Dikwijls hielpen de 
vrouwen dan in de hospitalen om de gewonden te 
verzorgen. 
Nieuwe informatie die ik nu doorkrijg. 
 

‘Vijftigduizend mensen zijn daar in een heel 
kort tijdsbestek gedood'. 
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In de eerste plaats blijft het voor mij een raadsel en is 
het altijd een raadsel geweest, dat mensen (mannen) 
er in toestemmen om zwaard, peil en boog of een 
geweer en kogels te pakken en met zijn allen (leger) 
op stap te gaan, om andere mannen met andere kleren 
(uniformen) af te slachten, omdat toevallig één of 
andere leider iets vindt. 
Wat bezielt deze mensen om met gevaar voor eigen 
leven met deze waanzin mee te doen? 
Het gebeurt overigens al zolang als de geschiedenis 
van de mensheid oud is, dus het is een reëel en serieus 
gegeven dat de menselijke wil en ziel probleemloos 
hiertoe is over te halen. 
Niet de leiders vechten een oorlog maar de oorlog 
wordt  gevoerd door al die mannen die het zwaard of 
het geweer, in elk geval één of ander wapen, willen 
hanteren. 
Al die mensen, al die mannen hadden hun eigen 
Godsvonk. 
Wat zou zo een fragment van God ervaren bij de angst, 
woede en haat van al die mensen? 
Wat betekent dit voor God? 
Staat God daarboven? 
Is God daar ongevoelig voor? 
God de allerhoogste (de Godin) wordt gevoed door de 
ervaringen van alles wat geschapen is.  
Gaia, de godin van Urantia, absorbeert iedere ervaring 
van ieder wezen op haar lichaam (de planeet) en geeft 
dit door aan de Allerhoogste. 
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Mij raakt dit, dit besef van angst voor de dood, woede, 
haat, verdriet en pijn, deze waanzin, die wordt 
veroorzaakt door alle veldslagen en oorlogen die wij 
zo probleemloos hebben gevoerd en nog steeds 
voeren. 
Als het mij raakt, moet het ook mijn Godsvonk raken, 
maar ook Gaia en de Allerhoogste. 
 
Wat doen wij mensen? 
Wat doen wij elkaar aan en wat doen wij onszelf aan? 
Wat doen we onze Godsvonken aan en Gaia en de 
Allerhoogste? 
 
Zit dit kwaad in de mens? 
Zijn wij zodanig besmet en meegetrokken in de haat 
en boosheid van Lucifer, Satan en Caligastia? 
Hoe ernstig en hoe diep was hun val? 
Waarom is dit gegeven eigenlijk niet echt of zo weinig 
bekend op deze wereld? 
Als je je het realiseert, ga je beseffen dat je er mogelijk 
iets aan kunt doen. 
Zijn wij meegesleurd in hun val? 
Volgens het Urantiaboek is de geschiedenis van de 
mens ongeveer een miljoen jaar geleden begonnen. 
Toen kregen de eerste mensen (Andon en Fonda) een 
Richter omdat zij als eersten tot een morele wilsdaad 
in staat waren. Toen was er geweld tussen stammen of 
groepen van 'anderen, anderen die anders waren dan 
wij’ en dat is groot op heden altijd zo gebleven. 
Achthonderdduizend jaar lang hebben wij (de 
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menselijke soort) elkaar afgeslacht, terwijl er nog geen 
invloed vanuit de spirituele wereld was. Lucifer begon 
zijn opstand tweehonderdduizend jaar geleden. 
Het is echter ook duidelijk wat de invloed van de 
gevallen engelen en de daaruit voortgekomen 
demonen is en is geweest, op ons gedrag. 
Het zit dus blijkbaar ook in de mens, zonder dat daar 
externe invloed voor nodig is. 
Deze externe invloed van geweld, van dood en verderf, 
vond dus in de mens een hele goede voedingsbodem. 
Is het mogelijk om ons daar van los te maken en hoe 
zou je dat moeten doen? 
Hiermee bedoel ik dus, de invloed die blijkbaar bij de 
mens is ingebakken en de werking van de externe 
invloed waar wij als soort, tweehonderdduizend jaar 
lang, last van hebben gehad. 
Is er nog invloed van de energie van deze gevallen 
engelen op deze wereld en hoe groot is die invloed 
dan? 
Als er zoveel slechte en misdadige krachten in deze 
wereld zijn of zijn geweest, zijn er mogelijk ook heel 
veel geestelijke krachten, geestelijke entiteiten, die er 
alles aan doen om deze ellende en al dit gif weer op te 
ruimen en dus de energie weer te zuiveren. 
Op de website Mezza Verde wordt gemeld dat de tijd 
is aangebroken dat met de zuivering van al de ellende 
die door de gevallen engelen is veroorzaakt, is 
begonnen. 
Oude duistere en negatief giftige krachtvelden worden 
gebroken en vervangen door goddelijk licht. Dit is een 



267 
 

proces dat niet in een dag gerealiseerd is en dit gaat 
stapje voor stapje. Bij dit proces is ook de hulp nodig 
van mensen. Beide kanten, de stoffelijke en de 
spirituele kant of deze wereld, zullen hier hun bijdrage 
aan moeten leveren. Dat betekent dat hier mensen 
voor nodig zijn die dit vermogen (bewustzijn) hebben 
en die zich bereid en beschikbaar stellen om te willen 
helpen.  
De kwaliteit van het vermogen van de mens (de mate 
van bewustzijn) wordt bepaald door de engelen en de 
Melchizedeks en om dit te kunnen vaststellen worden 
de mensen keer op keer getest. 
Ook worden mensen die 'bereid en beschikbaar zijn’ 
en die willen leven volgens de principes van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid, gedurende hun 
slaap of diepe meditaties onderwezen door de orde 
van de Melchizedeks. 
Ook kunnen deze mensen tijdens hun slaap en diepe 
meditaties worden meegenomen, om te helpen bij het 
werk van reiniging en het redden van 'verloren en 
dolende zielen'. Meestal herinner je je hier niets van 
als je ontwaakt uit de slaap of de meditatie. 
 
Wat betekent dit voor de 'dagelijkse uitvoering van je 
leven, dus de manier waarop je dag in dag uit in het 
leven moet staan?’ 
Richt je op je eigen leven. 
Bemoei je niet meer met gedoe in de buitenwereld. 
Neem deel aan de buitenwereld maar zonder actieve 
integratie in feiten en omstandigheden van ‘waar of 
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niet waar' en zonder moeilijke discussies of strijd over 
welke waarheid dan ook. 
Dit is een activiteit van het ego en de werking van die 
kant van het ego moet worden geëlimineerd. 
Laat je niet meer leiden en beïnvloeden door de 
meningen en overtuigingen van individuen of groepen. 
Vaar je eigen koers en richt je op de samenwerking 
van jou met de spirituele wereld. 
Doe goed waar je kunt in de buitenwereld en leef 
zonder strijd om meningen of overtuigingen in die 
buitenwereld. 

Dit leidt af en dient geen doel, geen enkel 
doel. 
Het botsen van al deze meningen en overtuigingen 
leidt slechts tot het verplaatsen van energie. 
Werken in de ‘binnenwereld’ en de spirituele 
entiteiten de kans geven om door mij te kunnen 
werken in die buitenwereld, is het enige dat energie 
transformeert en veranderingen in de buitenwereld 
tot stand brengt. 
 

Laat al de waanzin van al die 
meningsverschillen en de hardheid van 
al die verschillende overtuigingen, die 
altijd leiden tot conflicten, die weer heel 
vaak leiden tot geschillen, veldslagen en 
slachtpartijen, een continu voorbeeld 
zijn van HOE HET NIET MOET. 
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Dit is de 'nooit werkende weg’, die gisteren niet 
werkte, vandaag niet werkt en morgen niet zal 
werken. 
De waanzin van al die veldslagen, van al die angsten, 
pijn, verdriet en chaos veroorzaakt door al die 
veldslagen, zowel aan de materiële kant op Urantia als 
in de spirituele wereld, moet het constante zichtbare 
baken zijn van hoe het niet moet. 
Ik ga er hierbij voor het gemak even vanuit dat men 
ook in de spirituele wereld niet blij is met dit aardse 
fenomeen. 
De realisatie van dit beeld en alle ellende die hier aan 
vastzit, leidt dus (wederom) tot een besluit en 
vaststelling, dat het absoluut geen zin heeft om welke 
strijd over welke menig of overtuiging dan ook, aan te 
gaan met als doel om mijn gelijk te halen of minimaal 
het ongelijk van de ander te bewijzen. 
 
Dan rijst nu echter ook onmiddellijk de vraag, hoe stel 
ik mij dan op in deze wereld, in mijn dagelijkse 
omgang met andere mensen en hoe passief of actief 
stel ik mij op naar de spirituele wereld en alle wezens 
waarmee ik uit die wereld dagelijks te maken heb. 
 

KORTOM, HOE LEEF IK IN HARMONIE EN IN 
OVEREENSTEMMING MET MIJN GODSVONK? 
HOE WEET IK DAT IK ZIJN WIL LEEF MAAR 
WAT NOG BELANGRIJKER IS: 
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MOET IK DAARIN WEL OF NIET EEN ACTIEVE 
ROL SPELEN? MOET IK AFWACHTEND ZIJN 

OF DAARIN OOK OF JUIST, ZELF HET 
INITIATIEF NEMEN? 

HOE KEER IK HET TIJ WAARBIJ ÉÉN DING 
ZEKER IS ……. 

 HET VERSCHIL ZIT VOOR MIJ, OM TE 
BEGINNEN, ALTIJD BIJ MIJ! 
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16 augustus 2019 

HOE ACTIEF GA IK OM 
EN LEEF IK MET DE 
SPIRITUELE WERELD 
EN MET MIJN 
GODSVONK? 
De inhoud van dit hoofdstukje komt voort uit de 
inhoud van het voorgaande hoofdstukje. Kan ik zelf de 
weg gaan bepalen, ook voor wat betreft spirituele en 
fysieke  verandering, in overleg met mijn Godsvonk, 
waarbij ik altijd overweeg, dat het voor mij een 
gegeven is als het in overeenstemming is met de wil 
van de vader? 
 
Ook Jezus nam besluiten en vroeg om hulp bij 

uitvoering van hetgeen hij wilde, als datgene in 
overeenstemming was met de wil van de 
vader. 
 
Zoals wij kunnen lezen in het Urantiaboek nam Jezus 
vaak zelf het initiatief en besluiten en vroeg om hulp in 

de uitvoering, de kracht van de vader, op 
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voorwaarde dat zijn wil in overeenstemming 
was met de wil van de vader. 
 
Probeer dus een koers te varen, te leven en besluiten 
te nemen die passen binnen de waarden van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid en leg al de 
besluiten die jij wilt nemen voor aan jouw God van 
binnen, waarbij je vraagt om hulp en toestemming, 
zolang het past binnen zijn wil. Ook de realiteit van het 
uitvoeren, van het tot stand komen van wat je vraagt, 
maak je afhankelijk (en deze afhankelijkheid accepteer 
je en is voor jou een gegeven) zolang het past binnen 
de accordering van zijn wil. 
 

Hiermee wordt jezelf pro-actief en neem 
je zelf het initiatief. 
 
Naarmate het contact en de verbinding met jouw eigen 
Godsvonk dieper worden, kan mijn pro-activiteit al 
eerder beïnvloed worden door de wil van de vader. 
 

Dit betekent dus dat het leven binnen de 
spirituele wetten en de 'wil van de vader 
volgend’ niet een passief, afwachtend leven 
hoeft te zijn, maar actief kan zijn, misschien 
zelfs wel moet zijn, waarbij je zelf 
beslissingen neemt, die je eerst voorlegt aan 
de vader en waarbij je voor de realisatie en 
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het succes van je eigen handelen accepteert, 
dat dit zal gebeuren in overeenstemming 
met de wil van de vader. 
Blijf hierbij altijd kritisch of het handelen en 
het nemen van besluiten past binnen de 
waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 
goedheid. 
 
Voor mij is het belangrijk om mij dit te 
realiseren. Ik ben nog steeds degene die 
beslissingen neemt en ik ben nog niet in 
staat om te leven volgens de wil van de 
vader. 
  
Ik zal voorlopig ook degene zijn die 
beslissingen blijft nemen en daarbij zal ik de 
hoop moeten hebben om dit te doen in 
overeenstemming met zijn wil. 
Ga dus die weg, neem beslissingen, 
communiceer daarbij altijd met de vader en 
vraag voor een goede afloop indien mijn 
beslissing overeenkomt met zijn wil. 
Ik hoop daarbij te mogen ervaren dat als 
mijn beslissing niet in overeenstemming is 
met zijn wil, ik dat zal weten, zal voelen, 
proeven, ruiken en ervaren. 
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Hier kom ik echter alleen maar achter door 
continu de weg van de communicatie te gaan 
en mij onvoorwaardelijk en constant 
probeer af te stemmen op HEM. 
Dit proces zal een natuurlijk proces moeten 
gaan worden, dat ik initieer en dat ik in vrije 
wil kies uit te voeren. 
Het is mijn verlangen, mijn keus, waarbij ik 
onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar ben 
om te dienen en om uiteindelijk mijn eigen 
vrije wil, in vrije wil, over te dragen aan de 
vader. 
Hiermee initieer ik ook het begin van het 
proces van de samensmelting. 
 
 

JE KUNT WEL DAGELIJKS UITSPREKEN 
DAT JE DIE INTENTIE HEBT, MAAR JE 
ZULT HET OOK ZICHTBAAR MOETEN 

MAKEN DAT JE HET WILT, WILT 
UITVOEREN EN ALLE CONSEQUENTIES 

VAN JE EIGEN HANDELEN WILT 
ACCEPTEREN. 

 
 
Ze zeggen: 'Zo boven, zo beneden’.  
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Dan geldt ook: 'Zo beneden, zo boven’. 
Voor mij betekent dit dat ik de samenwerking met 
mijn eigen God, met het hoogste der hoogste, maar net 
zo ga aanpakken als de samenwerking met ieder 
ander. 
God gedraagt zich in ieder geval niet als 'het hoogste 
der hoogste’. 
Hij is goed en nederig genoeg om bij mij te komen 
inwonen en hij wil zelfs worden als ik.  
‘Ik een beetje van hem en hij een beetje van mij’. Dan 
kan en mag ik hem ook (gevoelsmatig) behandelen als 
een gelijke, als een vriend, als een maatje, als een 
vader. 
Voor mij is dat ook de enige weg om dichtbij te kunnen 
komen en dat is wat God wenst. Zo dichtbij, dat we 
zelfs elkaar kunnen aanraken en uiteindelijk kunnen 
en zullen versmelten tot één. 
Ach hoe simpel is het eigenlijk! 
Maar nog veel meer: Ach hoe mooi is het eigenlijk. 
God is niet complex en niet 'gekunsteld’. 
Wij maken God complex en gekunsteld. 
 
Een kleine, prettige onderbreking, ik heb mijn fiets 
gepakt en zit inmiddels op een bankje aan de oever 
van een meer. Er is harde wind, de golven spoelen 
tegen de oever en het riet wuift in de wind. 
Ik praat met mijn Richter en voel een sterke kracht 
van verbinding. Deze kracht is sterker dan ik gewend 
ben. Het maakt me blij en ik heb het gevoel dat de keus 
die ik vandaag bewust heb gemaakt, een goede keus is. 
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Het leven is mooi en de weg wordt steeds duidelijker. 
Plotseling realiseer ik mij iets. Ik zit ongeveer honderd 
meter verwijderd van een plek waar iemand mij ruim 
een jaar geleden attent heeft gemaakt om het pad te 
kiezen, al tijdens dit leven, van het bewust kiezen om 
te werken aan de fusie met de Richter. 
Ook realiseer ik mij wat er in dat jaar allemaal gebeurt 
is. 
 
Ik voel warmte en een fijn gevoel diep van binnen. 
Het is goed, de koers is okee, ik meld mijn loods dat ik 
tevreden ben met de koers en voorlopig even 'recht zo 
die gaat’. Even wachten met vuurwerk, dat 
ongetwijfeld ooit wel weer eens zal komen. 
Ik ga verder op de weg die ik vandaag besloten heb om 
te gaan. 
Gelukkig, verlangend en onvoorstelbaar dankbaar. 
 

Leef, adem, eet, drink, slaap, 
communiceer, beweeg, denk, en loop 

met God, bewust op ieder moment dat je 
daartoe in staat bent. 

Neem beslissingen, sluit continu kort 
met jouw gids, hoor, voel, proef wat de 

bedoeling is en bovenal bid, mediteer en 
leef volgens de waarden van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid. 
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Dat is voor nu de weg, totdat nieuwe 
inzichten de koers weer zullen bijstellen. 
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17 augustus 2019 

DE BUITENGAANDERS 
EN DE 
BINNENGAANDERS  
De wereld en ook iedere spirituele stroming kent: 
'BUITENGAANDERS' en 'BINNENGAANDERS'.  
 

De buitengaanders bewandelen het pad van 
'van binnen naar buiten’. 
De binnengaanders bewandelen het pad van 
'van binnen, (via naar buiten, terug) naar 
binnen’. 
 
Deze tweedeling geldt helemaal voor de lezers van het 
Urantiaboek omdat de inhoud van dit boek het 
verschil van deze twee benaderingen expliciet 
behandelt. 
Helaas kun je dit verhaal slechts 'begrijpend lezen' als 
je het bewustzijnsniveau hiervoor hebt. 
Er is hierbij geen slechte en geen goede weg of 
uitgangspunt, noch is de buitengaander beter of 
slechter dan de binnengaander. Er is slechts een 
verschil, waarbij je eerst het ene pad zal moeten 
bewandelen, ervaren, beleven en doorleven, voordat je 
schoorvoetend het andere pad kunt betreden. 
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Dit hoofdstukje is slechts voor hen die zien, horen, 
weten en leven.  
 

Wat is het verschil tussen: 
‘BUITENGAANDERS’ en 
‘BINNENGAANDERS’? 
 
Hieronder een aantal verschillen. Misschien 
weet jij er wel meer? 
 
De binnengaander zal het weten, de buitengaander zal 
het niet begrijpen. 
 
Voor de binnengaander is het zichtbaar, voor de 
buitengaander is het onzichtbaar.  
 
Van de binnengaander zal je niet weten dat hij 
binnengaander is, de buitengaander brult het 
buitengaan van de daken. 
 
De spirituele buitengaander verheft het boek (het 
uitgangspunt) tot 'heilig' en verheft het tot 'doel'. 
De spirituele binnengaander gebruikt het boek (het 
uitgangspunt) als 'middel' en kent een hoger doel. 
 
De buitengaander gaat naar buiten om daar de wereld 
te veranderen. 
De binnengaander gaat naar binnen om daar zichzelf 
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te veranderen en verandert daarmee de wereld. 
 
De buitengaander meet zichzelf in relatie tot anderen 
op basis van kennis en probeert als winnaar uit de bus 
te komen. 
De binnengaander hoopt de ‘Godservaring’ en 'hoe te 
leven', te kunnen delen met andere binnengaanders 
om van elkaar meer te kunnen leren. 
 
De buitengaanders zijn vrijwel alle mensen die het 
Urantiaboek lezen en de binnengaanders zijn slechts 
een handjevol mensen. 
Voor de buitengaander is de inhoud van het boek waar 
en helemaal de manier waarop hij of zij het snapt. 
Voor de binnengaander is de waarheid datgene dat 
van binnenuit komt. 
 
Voor de buitengaander is de waarheid statisch. Er is 
slechts één horizon, dus stagneert de groei. 
Voor de binnengaander is de waarheid dynamisch. 
Achter iedere horizon ligt een nieuwe, nog onbekende 
horizon en de binnengaander hunkert naar meer, naar 
eeuwige groei. 
 
Voor de buitengaander is de spirituele wereld iets 
waarover wordt geschreven en dat dus op papier 
staat. 
Voor de binnengaander is de spirituele wereld een 
realiteit, die hij aanvaardt, waar hij mee samenleeft en 
die hij integreert in zijn leven. 
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De buitengaander heeft de neiging om op basis van 
zijn kennis te roepen 'DAAROM!' 
De binnengaander heeft de neiging om op basis van 
zijn verlangen te roepen 'WAAROM?' 
 
Voor de buitengaander is het boek een eindstation. 
Het is de waarheid dus is hij klaar. 
Voor de binnengaander is het weten van 'zijn of haar 
waarheid' een begin, zij of hij onderkent haar of zijn 
zuigelingschap en hunkert naar meer weten en naar 
meer waarheid. 
 
De buitengaander hunkert in zijn streven naar het 
veranderen van de wereld om in de wereld bekend te 
worden. 
De binnengaander hunkert in zijn streven naar het 
veranderen van zichzelf en om door God merkbaar 
gekend te worden. 
 
De buitengaander zegt 'ik weet de waarheid, dus ik 
ben de weg voor anderen in de wereld'. 
De binnengaander zegt 'ik weet niet maar ik ben de 
open deur, waardoor de waarheid zich kan 
manifesteren in de wereld'. 
 
De buitengaander zegt 'ik weet dus ik zal vertellen en 
jij zult luisteren'. 
De binnengaander zegt 'ik weet niet dus ik zal leren en 
weten door te zwijgen en vooral door te luisteren'. 
 



282 
 

De buitengaander heeft geen benul van de 
binnenwereld. 
De binnengaander voelt zich in deze (buiten)wereld, 
maar niet meer van deze (buiten)wereld en laat God 
door hem werken in de buitenwereld. 
 
De buitengaander weet en IS en is dus klaar. 
De binnengaander weet niets, IS OP WEG en begint 
dus pas. 
 
De buitengaander zal vast wel veel weten, maar is 
altijd eenzaam. 
De binnengaander weet dat hij niet weet, maar is nooit 
meer eenzaam. 
 
De buitengaander ZOEKT geluk. 
De binnengaander IS gelukkig. 
 
Als je dit niet leest, niet wilt lezen of leest en niet 
snapt, ben je een buitengaander. 
Als je dit leest, snapt en weet, ben je een 
binnengaander. 
 
Als je een buitengaander bent, snap je dit niet en haal 
je je schouders op. 
Als je een binnengaander bent, begrijp je dit en verzin 
je er zelf nog vele verschillen bij. 
 
De buitengaander verovert de wereld en zal de wereld 
veranderen. 
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De binnengaander verovert het universum en zal 
zichzelf veranderen en door God veranderd worden, 
waardoor hij automatisch de wereld verandert. 
 
De buitengaander loopt met zichzelf. 
De binnengaander loopt met God. 
 
De buitengaander wil de wereld onderwerpen. 
De binnengaander wil zich aan God onderwerpen. 
 
De buitengaander dient zichzelf en verlangt ernaar 
gediend te worden door andere mensen. 
De binnengaander dient God en daardoor zichzelf en 
dient anderen, in het voorbijgaan der mensen. 
 
De buitengaander kent slechts de buitenwereld. 
De binnengaander trekt zich ten dele terug uit de 
buitenwereld, kent de binnenwereld en opent zich, 
waardoor God door hem kan werken in de 
buitenwereld. 
 
De buitengaander zegt 'IK'. 
De binnengaander zegt 'GOD en ik’.  
 
De buitengaander zegt: 'buig!’ 
De binnengaander zegt: 'Ik buig!’ 
 
De buitengaander wil ontvangen. 
De binnengaander wil delen en zal daardoor 
ontvangen. 
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Als je ook klaar bent met de buitenwereld en de 
waanzin die zich daar afspeelt, ga dan naar binnen en 
word een binnengaander, dien daar de ene meester en 
ga actief op zoek naar de 'God van binnen’. 
 
Het is de laatste grote wezenlijke keus die je op 
deze wereld kunt maken. 
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18 augustus 2017 

DE KEUS VERRAADT 
HET BEWUSTZIJN, 
DUS WEES ALERT 
Als je om je heen kijkt op dit moment in de wereld, zie 
je van alles, wat je je ook maar kunt voorstellen. 
Je ziet schoonheid, afschuw, naastenliefde en waanzin. 
Er zijn geen grenzen meer. 
Er zijn geen grenzen meer in wat mensen doen, 
kunnen en willen. 
Op televisie zag ik dat een oude man, wiens vrouw was 
vermoord in El Paso door een man die in blinde haat 
tientallen mensen heeft doodgeschoten, een oproep 
had gedaan op televisie aan de mensen in die stad. Die 
vermoorde vrouw had niet veel vrienden en familie 
meer en de man vond dat ze het niet verdiende om in 
stilte en eenzaamheid begraven te worden. 
Er waren duizenden mensen op haar uitvaart. Mensen 
namen het vliegtuig en reisden duizenden kilometers 
om erbij te kunnen zijn. Naastenliefde en mededogen 
van duizenden mensen. 
Dit is schoonheid, gebracht door vele mensen, naast de 
waanzin van die ene moordenaar. 
Een schril contrast. 
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Hoe intolerant zijn we geworden en waar kan dat niet 
allemaal toe leiden? 
Ik las in de krant vandaag een ander verhaal. 
In de buitenwijken van Parijs bestelde een man in een 
broodjeszaak een broodje. 
De bestelling duurde hem te lang, dus pakte hij zijn 
pistool en schoot de ober dood. 
Voor een broodje dat een paar minuten te laat werd 
geserveerd. 
Een voorbeeld van waanzin in optima forma. 
In Amerika zijn om zich heen schietende mensen 
schering en inslag en ook elders zie je dit steeds vaker 
gebeuren. 
Is hier een reden voor? 
Zijn het de laatste zich nog vrij bewegende gevallen 
engelen en demonen die zich nog uitleven en proberen 
zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden om zoveel 
mogelijk schade, dood en verderf om zich heen te 
creëren? 
Aan de andere kant wordt hard gewerkt om de 
duistere energievelden op te ruimen en om daarvoor 
hemelse, zuiverende licht- en energievelden terug te 
plaatsen. 
Het terrein van deze demonen verkleint en hun 
kansen worden steeds kleiner. Hun langste tijd is 
geweest. 
Toch is niet ieder mens zo maar beïnvloedbaar. Er zijn 
mensen die keuzes kunnen maken en er iets voor over 
hebben om te kiezen voor het Licht in plaats van voor 
de duisternis. 
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We hebben gezien dat er mensen zijn die een 
vliegticket kopen en een paar duizend kilometer 
willen reizen om een vrouw te eren en te vergezellen 
op haar laatste uitvaart. 
Dat is een bewuste keuze. 
Dat is weten wat je wilt, dat is het Licht propageren en 
daar met hart en ziel voor gaan. 
Dat is de keus die het verschil maakt in deze wereld. 
Dat is een keus die jij kunt maken en dat is keus die ik 
kan maken. 
Dat is de keus die de mate van jouw bewustzijn en 
mijn bewustzijn bekend maakt aan de wereld en die 
een voorbeeld kan zijn voor anderen. 
Dit zijn de veranderingen van jou en van mij, van ons, 
die de wereld kunnen veranderen. 
 

JE HOEFT ALLEEN MAAR ALERT TE ZIJN 
WELKE KEUS JE MAAKT EN OF JOUW 
KEUS DIE VAN EEN BUITENGAANDER IS 
OF VAN EEN BINNENGAANDER. 
 
WIE DIEN JIJ, DE DUISTERNIS OF HET 
LICHT? 
 
Dus het is slechts de keus die het verschil maakt, jouw 
verschil en mijn verschil.  
Wat kies jij en wie dien je? 
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Welke wereld wil je betreden door jouw keuzes, de 
buitenwereld of de binnenwereld? 
Word je of ben je een buitengaander of een 
binnengaander? 
Het bewustzijn van een buitengaander is anders dan 
het bewustzijn van een binnengaander? 
Het verdient dus absolute alertheid om je keus 
werkelijkheid te geven en te bestendigen als een vast 
fundament van jouw leven.  
Je kunt niet beide tegelijk zijn. Je bent of het één of het 
ander en je dient eerst het pad van een buitengaander 
te leven, te ervaren en te doorleven, voordat je 
schoorvoetend het pad van de binnengaander kunt 
betreden.  
 
Als je voorzichtig het grensgebied tussen de twee 
werelden begint te betreden, besef je dan dat alleen de 
binnengaander kans maakt om het ‘proces van fusie 
met de Richter' aan te vangen. 
Het eerdere pad van 'van binnen naar buiten’ hebben 
we allemaal nodig om te kunnen vaststellen hoe het 
niet werkt en dat onvoorwaardelijke dienstbaarheid 
de enige weg is. 
Het lijkt onmogelijk maar het is uiteindelijk niet zo 
ingewikkeld. Je hoeft alleen maar een ticket te kopen 
en een vliegreis te maken van een paar duizend 
kilometer om een oude man te steunen en zijn 
vermoorde vrouw te eren. 
Het kan ook anders en als de keus voor je voeten ligt, 
zal je het weten. Dan zal jouw inwonende God jou 
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laten weten wat het pad en de keus van de 
binnengaander is, wat de weg naar het Licht is. 
Het kan ook een compliment zijn aan een ander, of een 
oude man of vrouw helpen de straat over te steken. 
Zelfs een warme glimlach, uit de grond van je hart, kan 
het Licht brengen in het hart van een ander en 
daarmee de duisternis verdrijven. 
 

ALERT ZIJN EN DE JUISTE KEUZE 
MAKEN, 'THAT’S ALL!’ 

 

De alertheid op het maken van de juiste keus 
is hierbij alleen belangrijk voor jezelf en niet 
voor een ander. 
Alert zijn of alert willen zijn betekent dat je 
bedachtzaam wilt zijn en er dus echt naar 
verlangd om de juiste keus te maken en dus 
echt de behoefte hebt om verder te willen 
komen en om vandaag nog meer een 
binnengaander te kunnen zijn dan gisteren. 
 
Laten we het allemaal proberen, nu, dus 
vandaag. Morgen zal er dan meer Licht zijn in 
deze wereld dan vandaag. 
 
Jouw en mijn keuzes bepalen de mate van 
ons bewustzijn en we moeten constant alert 



290 
 

zijn om op ieder moment de juiste keus te 
maken en dat is altijd een keus die 
dienstbaarheid in zich draagt. 
Dienstbaarheid aan anderen, aan God en aan 
onszelf. 
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19 augustus 2019 

‘EEN RELATIE IS 
ALTIJD IN RELATIE 
TOT' EN LIEFDE 
Ik realiseerde mij dat ik helemaal leeg ben. Er is niets 
om te schrijven, er is niets meer in mijn systeem. Ik 
weet nauwelijks wat ik recentelijk heb opgeschreven, 
wat er door mijn systeem is gegaan. Ik lees het ook 
niet na. 
Schrijven betekent de inhoud van wat ik schrijf, in 
mijn systeem laten landen en laten verankeren. 
Dat is voor mij de waarde van het schrijven. 
 
Ik voel me nu ook anders. 
Ik voel me vrij van ‘iets’.  
Dat ‘iets’ is zeker niet onplezierig. 
Dat iets is een gevoel, iets dat in mij aanwezig is en dat 
mij vult, vooral of juist mijn hoofd vult. 
Maar ook wordt altijd mijn hart geraakt. 
Als het er niet is, weet ik dat. 
Als het komt, weet ik dat ook. 
Er gaat dan heel veel door mij heen en het is erg 
gestructureerd. 
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Ik begin het te herkennen en soms maakte ik mij 
zorgen als het weg was en vroeg ik mij af of het nog 
terug zou komen. 
Nu weet ik dat het terugkomt of eigenlijk anders 
gezegd, ik neem het zoals het komt. Is het er niet dan 
is het goed en als het wil komen om mij te voeden, dan 
is het onvoorstelbaar welkom. 
Na twee dagen afwezigheid en leegte in mijn systeem 
kwam het weer even langs. 
Ik kreeg een beeld en ik moet het zelf uitwerken.  
Kijken wat het gaat worden! 
 

Het beeld dat ik kreeg is 'RELATIE’, het 
hebben van een relatie en het begrip 'IN 
RELATIE TOT’. 
 
Wat bedoel ik hiermee? 
Het begrip 'IK BEN', kun je niet los, op zichzelf zien. 
‘Ik ben' is altijd 'in relatie tot’. 
Als ik zeg: 'Ik ben groot’, kan ik alleen maar groot zijn 
als er iets anders is dat klein of kleiner is. 
Groot zijn is dus alleen maar valide in relatie tot iets 
dat niet groot, dus kleiner is. 
Dit geldt voor alles. 
‘Ik ben gelukkig’ kan alleen maar waarde hebben als 
we ook weten wat het is om niet gelukkig te zijn. 

Het is altijd het één in relatie tot het 
ander. 
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Hoe verhoudt zich nu ‘HET HEBBEN VAN EEN 
RELATIE’ in relatie tot het begrip 
'GERELATEERD ZIJN AAN’? 
 
Als ik mijn relatie aangeef door te zeggen 'hij is mijn 
kind (relatie)', betekent dit dat iemand het wel is, 
tegenover vele anderen, die dat niet zijn. 
Als ik zeg 'zij is mijn vrouw’ dan is zij het wel, in relatie 
tot alle andere vrouwen die het niet zijn. 
Dit lijkt duidelijk. 

Maar hoe zit dat nu met mijn relatie met 
God? 
Uiteraard is er maar één God (triniteit), maar wat 
betekent dat nu voor mijn relatie met mijn Richter? 
Mijn band met mijn Richter is allesomvattend, alles 
overschrijdend en resulteert zelfs in een relatie die 
oplost doordat er geen ander meer is met wie ik een 
relatie kan hebben. 
Die ander zal eens met mij versmelten en oplossen en 
één worden met mij. 
 

Om zover te komen moet de relatie 
ultiem worden, zodat die relatie oplost 
door versmelting. 
 
Is het mogelijk om bij het hebben van een ultieme 
relatie nog andere relaties te kunnen hebben? 
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Een relatie is altijd 'in relatie tot’ waarbij het één 'WEL 
IS' en het ander 'NIET IS’. 
Bijvoorbeeld groot in relatie tot niet groot. 
‘God’ in relatie tot ‘niet God'' is duidelijk. 
Maar ‘mijn vrouw' in relatie tot 'niet mijn vrouw’ 
maakt het onduidelijk. 
Kan er naast een diepgaande relatie met God nog een 
relatie zijn met wie of wat dan ook? 
Wat betekent het laatste traject in de relatie met mijn 
Richter? Zijn er dan ‘überhaupt’ nog andere 
relaties mogelijk? 
 
Ik kan hier geen antwoord op geven maar ik krijg hier 
wel een gevoel over. 
Voor mij betekent dit dat ieder mens dit zelf, 
individueel en persoonlijk moet aanvoelen. 
 

LIEFDE IS NOOIT BEPERKT EN 
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE IS 
ONBEGRENSD.  
IK KAN DEZE LIEFDE EINDELOOS EN 
GRENZELOOS LATEN STROMEN. 
GOD KAN DAT EN DOET DAT OOK, 'NON STOP’. 
GOD WIL DAT WIJ WORDEN ALS GOD EN DAAR 
KAN IK VANDAAG MEE BEGINNEN DOOR DIE 
KEUS NU TE MAKEN. 
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Dus de relatie met God is eigenlijk 
afwijkend van iedere andere relatie. Ik 
kan een onvoorwaardelijke relatie 
hebben met God en daarnaast een 
relatie hebben met wie dan ook. 
De relatie met God is niet uniek in de zin 
van ‘God wel en de rest niet’.  
God is allesomvattend en past dus 
overal in, ook in andere relaties. 
DAARMEE OVERSTIJGT GOD IEDERE 
RELATIE EN VALT DEZE RELATIE NIET 
IN DATGENE DAT EEN RELATIE VOOR 
ONS NORMALITER IS. 
 
Waar andere relaties uniek zijn (in 
relatie tot) is de relatie met God niet 
uniek en dat maakt de positie van God 
dus juist uniek en maakt iedere relatie 
met God compleet afwijkend van iedere 
andere relatie . 
God is bijzonder en afwijkend van alles 
wat is. Juist een relatie met God wijkt af 
van iedere andere relatie. Hier mist 
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blijkbaar de 'in relatie tot de rest - 
factor’. 
Als ik een relatie heb met een vrouw is 
dat gerelateerd aan andere vrouwen 
waar ik geen relatie mee heb. 
Als ik een relatie heb met God kan ik 
niet een relatie hebben met 'niet God', 
met alles wat God niet is. 
 
God is liefde. 
Ik heb dan dus een relatie met liefde in 
relatie tot geen liefde. 
De relatie met God wordt dus 
gekenmerkt door liefde. 
Is er geen liefde, dan kan er dus geen 
relatie met God zijn. 
God is vertegenwoordigd in alles dus in 
mijn relatie met God zal er liefde 
moeten zijn voor alles, een 
allesomvattende onvoorwaardelijke 
liefde. 
In iedere relatie is er dus een 
voorwaarde dat iets wordt 
UITGESLOTEN. 
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In de relatie met God is er dus een 
voorwaarde dat alles wordt 
INGESLOTEN. 
 
Als ik alles moet insluiten door een 
relatie te hebben met God kan er geen 
andere relatie meer bestaan want die is 
afhankelijk van 'uitsluitsel’. 
Andere relaties zijn dan echter niet 
meer nodig want deze bestaan per 
definitie binnen de relatie met God. Een 
relatie met iets dat allesomvattend is, is 
op zich al allesomvattend en kan dit dus 
ook alleen maar zijn. 
 
DUS DE RELATIE MET GOD SLUIT ALLES 
IN EN IS DAARMEE AFWIJKEND VAN 
IEDERE RELATIE EN MAAKT DUS IEDERE 
ANDERE RELATIE ONNODIG, OMDAT 
IEDERE ANDERE RELATIE PER 
DEFINITIE MEE IS INGESLOTEN! 
Snap jij jij het nog? 
Ik ga hier nog eens diep over nadenken. 
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20 augustus 2019 

HET VERSCHIL 
WAT IS HET DAT VEROORZAAKT DAT ER 
ZOVEEL ONVREDE IS, misschien zelfs terechte 
onvrede, dat er zoveel protest is, zoveel ruzie en 
geharrewar, zoveel partijen die strijdend 
tegenover elkaar staan, waarvan iedereen zeker 
weet dat het gelijk aan hun kant is, ZONDER 
DAT DINGEN WORDEN OPGELOST. 
Sterker, het lijkt dat hoe harder mensen tegenover 
elkaar staan en hoe harder ze brullen hoe fout de 
ander is en dat ze het niet meer pikken, hoe verder 
oplossingen verwijderd lijken. 
Hoe kan dit? 
Waarom werkt dit niet? 

Als dit dan niet werkt, hoe werkt het dan wel 
en is er wel een weg waarop het wel werkt? 
 
Het heeft te maken met de ondoorlatende en 
de doorlatende laag die in ieder mens 
aanwezig is.  
Het heeft te maken met de 'weg buitenom’ 
(ondoorlatend) en de weg ‘langs binnen of 
via binnendoor’ (doorlatend). 
 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
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De mens heeft, lijkt het, twee wegen waarop 
communicatie en zelfs beïnvloeding mogelijk is. 
Dat is ten eerste de weg die buitenom gaat en waarop 
we elkaar in de buitenwereld benaderen, waarop we 
acteren en reageren. 
Dat is de weg die we allemaal kennen en waarop we 
allemaal actief zijn. 
Het resultaat via deze weg lijkt nihil en als er al 
resultaat is, is dat altijd tijdelijk.  
Hoe komt het dat via deze weg er een hoop contrast, 
conflict en meningsverschillen worden uitgewerkt en 
hoe komt het dat het resultaat via deze weg zo gering 
is? 
We vinden dat we met onze problemen niet gehoord 
worden en dat geeft frustratie en stress. 
Ik las vanmorgen in de krant dat éénderde van de 
Nederlanders s’nachts wakker ligt en piekert! 
Dat kan nooit de bedoeling zijn en dat is natuurlijk ook 
niet gezond. We hebben onze nachtrust nodig want 
overdag is er al stress genoeg en om dat aan te 
kunnen, moeten we uitgerust zijn. 
We worden dus niet gehoord en misschien worden we 
ook wel echt niet gehoord en dat geeft stress! 
Hoe zit dat dan en hoe werkt dat? 
Hoe frustrerend is dat maar vooral hoe onproductief is 
dat? 
Als niets tot iets leidt, is er ook geen echte oplossing 
van problemen en is er dus ook geen wezenlijke 
verandering en wordt het leven frustrerend en leidt 
tot depressies en burn-outs! 
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Is dat niet wat we overal om ons heen zien, 
dat dingen maar ‘doorrommelen', dat er 
niets verandert of dat (vaak slechte) 
veranderingen door iemand er doorheen 
worden geramd en er in elk geval geen 
verbetering plaatsvindt, geen oplossing 
wordt geboden en de frustratie alleen maar 
toeneemt. 
 
Wat ik hier meld is overigens wat er in mij is gelegd en 
hoe ik dat meen te begrijpen. 
Het is onbewezen en komt voort vanuit hoe ik het voel 
en zie. 
Niet meer en niet minder. 
Het heeft waarde voor mij en ik wil er actiever mee 
gaan werken. 
 
Alle problemen die zich voordoen tussen mensen 
worden opgelost in de buitenwereld en wel op de 
volgende wijze: Ik vertel jou wat er allemaal niet goed 
is en geef je meteen even mee hoe jij moet veranderen 
om je zo te gedragen, dat er geen probleem meer is, 
uiteraard geen probleem voor mij. 
Ook politieke partijen roepen wat er allemaal niet 
deugt en komen met een oplossing waar iedereen zich 
naar moet schikken, zodat succes gegarandeerd is.  

Lieve mensen het werkt niet. 
Deze weg werkt niet! 
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Als er succesjes worden gescoord, zijn deze successen 
vaak tijdelijk. 
Die weg die wij projecteren, de weg van 'van buiten 
naar binnen' werkt niet. Het landt niet en het levert 
over het algemeen niets op. 
Er is rond ieder mens een muur, vaak redelijk 
ondoordringbaar. 
Voor een deel wordt die muur gebouwd en gevoed 
door het ego. 
Het besef 'jij weet het niet beter dan ik’ is leidend en 
voedt en versterkt de muur. 
Die muur lijkt en is behoorlijk ondoordringbaar, 
communicatie en begrip lopen erop vast.  
Door gebrek aan begrip voor elkaar en gebrek aan 
opbouwende communicatie blijven resultaten en 
oplossingen achterwege. 
Dit gebrek wordt veroorzaakt door al deze 
ondoordringbare muren. 
Een weg die zo vanzelfsprekend lijkt, door jou alleen 
maar even te vertellen hoe het zit en moet, is dus een 
doodlopende weg met een ondoordringbare muur en 
werkt niet  
 

De ‘buitenomweg’, de weg waarop ik jou 
benader van buitenaf, door een gesprek aan 
te gaan en jou te vertellen hoe het moet, is 
een niet werkende weg. 
Soms zijn er resultaten maar die zijn altijd 
tijdelijk en achteraf kan de schade nog wel 
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eens groter zijn, dan voor het moment 
waarop  het schijnbare resultaat werd 
geboekt. 
 

Als dit overdreven lijkt, herhaal ik nog 
één keer wat ik al eerder heb 
aangegeven: 'Is dat niet wat we overal 
om ons heen zien, dat dingen maar 
‘doorrommelen', dat er niets verandert of 
dat (vaak slechte) veranderingen door 
iemand er doorheen worden geramd en 
er in elk geval geen verbetering 
plaatsvindt, geen oplossing wordt 
geboden en de frustratie alleen maar 
toeneemt’. 
 
Als deze weg dan niet werkt, is er dan een weg die wel 
werkt? 
Ik denk het wel. 
Ik weet het niet zeker maar ik heb heel sterk het 
gevoel dat die weg er is en ik denk dat ik weet welke 
weg dat is, hoe het werkt en waarom het werkt.  
Ik ga ermee aan de slag. 
Ik heb sterk het gevoel dat ik die weg moet inslaan. 
Het is de weg van de 'witte magiër’, hoewel er niets 
magisch aan is. 
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Het is de weg 'langs binnen of via binnendoor’. 
Hoe werkt deze weg dan? 
De ‘buitenom weg' stuit op het ego en op 
ondoordringbare muren. 
De weg 'langs binnen of via binnendoor' omzeilt die 
muren en daardoor het ego en maakt gebruik van de 
onmiskenbare, onvoorwaardelijke en absolute 
eenheid binnen de schepping. 
Het maakt gebruik van ‘het één zijn van alles wat is’. 
Dit gegeven is uitvoerig behandelt in mijn tweede 
boek en ik ga er nu niet dieper op in. 
Ik verwijs hierbij naar mijn tweede boek. 
 
Wat wil ‘de weg binnendoor' zeggen? 
Wat wordt daarmee bedoeld en hoe verhoudt dit zich 
tot de éénheid van alles wat is? 
Door de allesomvattende eenheid is ieder mens met 
ieder mens verbonden en door deze allesomvattende 
verbondenheid is er ook een allesomvattende invloed 
of beïnvloeding van alles wat is op alles wat is. 

Door de onderlinge verbondenheid kunnen 
wij dus alles beïnvloeden. 
Het gaat juist om deze beïnvloeding. 
Dit is de sleutel van verandering. 
 
Met wat en hoe moet ik anderen beïnvloeden? 
Ook dat is niet ingewikkeld. 
 
Deze weg is als volgt: 
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Spreek met anderen (de mensen waar het om gaat) in 
stilte. Ga zitten en spreek tot ze, met je hart en schenk 
ze liefde, veel liefde. Vraag of ze geholpen mogen 
worden door de engelen en spirituele gidsen. 
Bid voor ze, dat ze de stem van hun Richter mogen 
horen en hier naar willen luisteren. 
Vraag om hulp, ook voor jezelf, om het 
meningsverschil te kunnen en te mogen oplossen. Om 
te kunnen komen tot de enige juiste oplossing van 
welk probleem dan ook.  
Vraag om vrede en harmonie, zowel in jouw eigen hart 
als in het hart van de ander. 
Vraag om de beste oplossing, niet jouw oplossing, 
maar de beste. De Richters en de engelen weten 
welke oplossing past in de oplossing van God, die altijd 
gaat voor dienstbaarheid aan het totaal, niet alleen 
voor die van jou of alleen voor die van iemand anders. 
Uiteraard leg ook jij je neer bij de oplossing die zich 
ogenschijnlijk als vanzelf aandient. Die oplossing zal 
aangedragen zijn door de hemelse helpers. 
Doe dit in het begin meerdere malen per dag. 
Forceer niets en heb geduld. 

Vertrouw op de hulp die er altijd is. 
Ook hier geldt: 
Wie vraagt krijgt antwoord en wie klopt 
wordt open gedaan. 
ALTIJD! 
 
Dit is de weg van binnenuit of via binnendoor. 
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Door onze verbondenheid kunnen we elkaar op 
energetisch niveau (gebed) benaderen en raken en 
kunnen we elkaar beïnvloeden. 
De invloed moet altijd gericht zijn op een oplossing via 
de Richters en de engelen.  
Het moet altijd de beste oplossing zijn gezien de 
gegeven omstandigheden. 
 

Door deze weg te bewandelen, gebruik je een 
kracht die niemand kent maar die iedereen 
heeft als een resultaat van de schepping, als 
een resultaat van de eenheid van alles wat is. 
 
Door deze weg te gaan bewandelen, word je de witte 
magiër, vertrouwend op de kracht en de wijsheid van 
de Richters en de engelen en gebruikmakend van de 
structuur van de schepping, waarin ieder met ieder 
één en verbonden is en waar dus iedereen door 
iedereen beïnvloed kan worden. 

Bewandel op deze weg nooit de weg van het 
ego, de weg van 'eigen belang'. 
Het gaat altijd om de beste oplossing voor 
iedereen, dus de kosmisch beste oplossing. 
 
Deze twee wegen zijn enorm verschillend en 
maken het verschil. 
Kijk wat 'de weg via binnendoor’ oplevert. 
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Deze weg is geen contact van hoofd tot hoofd 
en van ego tot ego maar van hart tot hart, 
waar God ook nog eens tussen zit om de 
beste oplossing te dicteren en te arrangeren 
en om ons te beïnvloeden in ons hart om de 
juiste liefde en de juiste gedachten te sturen, 
van hart tot hart, via de weg van ‘van 
binnendoor’. 
Deze weg kan altijd, overal en voor iedere 
situatie gebruikt worden. 
 
Deze weg kent geen muren en ontmoet geen 
obstakels. 
Het is een rechtstreekse, onbelemmerde lijn 
van hart naar hart. 
 

De inhoud van de website ‘Mezza Verde' 
leert ons dat de weg van bidden en 
mediteren de enige weg is om uit het 
gebied van het hoofd te kunnen komen. 
Dit is het gebied waar alles zich 
manifesteert in de buitenwereld. 
Het hoofd beredeneert, gebruikt het 
aspect ‘kennis’ en staat erg onder 
invloed van het EGO. 
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Het hart daarentegen is de woonplaats 
van onze Godsvonk en staat in contact 
met de hemelen. 
Hoe simpel kan het zijn! 
 
Als je hoofd je hart gaat vertrouwen kan het 
verstandelijk aspect en de spirituele perceptie 
worden gecombineerd en maak je een enorme 
'boost’ in bewustzijn. 
 

Het bewandelen van de weg 'via 
binnendoor’, van hart tot hart, in contact 
met de spirituele wereld, is eigenlijk de 
meest bijzondere en duidelijke vorm 
van het hebben 'van een relatie met 
God’. 
Deze relatie kan alleen maar, zoals het 
vorige hoofdstukje aangeeft, gebaseerd 
zijn op liefde. 
DEZE WEG IS DE ENIGE WERKENDE WEG 
DIE HET VERSCHIL MAAKT. 
ALLEEN DIT VERSCHIL KAN DE WERELD 
TRANSFORMEREN EN VERANDEREN. 
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Het verandert eerst de mens die de relatie 
met God aangaat, die liefde ervaart en die 
groeit in bewustzijn. 
Deze veranderende mensen zullen 
uiteindelijk de wereld veranderen. 
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22 augustus 2019 

DE BUITENWEG EN DE 
BINNENWEG 
VERSMOLTEN TOT 
ÉÉN, WORDT 'DE WEG' 
In het voorgaande hoofdstukje hebben we het gehad 
over de buitenweg en de binnenweg. 
De buitenweg is de weg van het hoofd waar we 
beredeneren hoe we onszelf en onze idealen 
verkopen. Op deze weg kunnen we ook ons ego treffen 
waar we alert voor moeten zijn. 
De binnenweg is de weg van het hart. Dit is de weg 
waar we God treffen en waar het verlangen naar 
eenwording met God groeit. 
 

Als het hoofd het hart gaat vertrouwen, 
kunnen de twee wegen versmelten tot 
één weg. 
Dat wordt het pad van de witte magiër 
waar het hart en het hoofd 
samenwerken en waar ik bij vol 
bewustzijn, in volle overtuiging, in volle 
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vrijheid en met mijn volle verstand het 
roer van het schip van mijn leven 
overdraag aan mijn Godsvonk. 
 
Dan zal niet meer mijn wil maar zijn wil 
geschieden. 
 
Dit vereist volledige acceptatie van de 
spirituele wereld en communicatie met 
de spirituele wereld. 
 
In deze samenwerking zal het hart leidend zijn en is 
het hoofd bijsturend. 
Als het hart en het hoofd in samenwerking tot eenheid 
kunnen komen zal dit het derde facet zijn van 
BEWUSTZIJN. 
Het aspect KENNIS (hoofd, eerste aspect) en de 
SPIRITUELE PERCEPTIE (hart, tweede aspect) zullen 
dan samenwerken als HART en HOOFD. 
HIER KOMT HET DERDE ASPECT' UIT VOORT, HET 
COMBINEREN VAN HOOFD EN HART. 
Door de werking van het hart en de invloed van de 
Godsvonk en van de spirituele wereld in het gebied 
van het hart zal mijn handelen gericht zijn op het 
volgen van gods wetten en zal ik leven volgens de 
waarden van liefde, schoonheid, waarheid en 
goedheid. 
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Ik kan de eerste twee aspecten niet combineren als ik 
nietmijn of meer 'meester’ ben over deze twee 
aspecten. 
Ik moet dus controle hebben over het hoofd en 
ongeveer snappen hoe de kosmische wetten werken 
en ik moet controle hebben over het hart en volledig 
accepteren dat God mij bewoont en ik in vrije wil 
samenwerk en samen wil werken met de engelen. 
Daar komt nog een brandend verlangen bij om 'bereid 
en beschikbaar’ te zijn om te mogen helpen, waar ik 
nodig en gewenst ben. Dit laatste kan ik dagelijks 
kenbaar maken door te bidden en te mediteren. 
Verder is GEDULD een belangrijke factor en zal ik 
accepteren dat ik regelmatig getest word hoe ik in 
staat ben om mijn ego te controleren. 
 

VERTROUWEN dat God en de engelen mij 
brengen waar ik nodig ben, de 
GEDREVENHEID om er dan ook vol voor te 
gaan en de KRACHT om dan het hart te 
volgen, al of niet bijgestuurd door het hoofd, 
en OVERGEVEND aan de leiding, is de enige 
weg waarop ik dienstbaar kan zijn aan de 
werking en de leiding van de hemelen. 
 
Als het contact en de interactie groeit, als ik 
steeds sneller ga voelen en begrijpen dat de 
hemelen door mij werken, als mijn 
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vertrouwen daarin groeit en als ik daarin 
voor de engelen en mijn Godsvonk steeds 
een meer en meer betrouwbare factor wordt, 
zal de kracht van de uitwerking van de 
gebundelde energie en hulp in deze wereld 
toenemen. 
 
Dan zal ik ook steeds meer een meer groeien 
naar het punt en het moment van fusie met 
mij Godsvonk.  
Dat is het uiteindelijke (voorlopige) doel in 
mijn leven. 
 
De bronnen die nodig zijn om tot dit punt te 
kunnen komen zijn: 
 Boeken 
 Uitwisseling en interactie met andere 

mensen 
 Levenservaring 
 Bidden 
 Mediteren 
 Luisteren, contact en verbinding maken 

met Godsvonk en engelen 
 Afstemmen op geest van waarheid en 

andere ondersteunende geesten 
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De belangrijkste factoren die je hierbij 
helpen zijn: 
 Godsvertrouwen 
 Godsverlangen 
 Godsbeleving 
 Overgave 
 Geduld 
 Doorzettingsvermogen 

 

Dit is de weg voor hoe ik het nu zie. 
Dit is de weg waar ik nu dagelijks aan 
werk. 
 

Voor mij persoonlijk is deze weg een 
weg van voelen, een weg van het 
hart, een weg van intensieve 
communicatie met mijn spirituele 
gidsen, met mijn persoonlijke loods 
en met mijn engelen. Uiteindelijk is 
deze weg voor mij de weg waarin ik 
mijzelf wil aantonen dat alles wat ik 
voel, zie, ruik en hoor via mijn hart, 
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voor mij met mijn hoofd 'min of 
meer’ te verklaren is. 
Pas in het laatste stadium mag het 
gevoel verheven worden tot het 
niveau van logisch, begrijpelijk en 
verklaarbaar. 
Lukt dat (nog) niet, dan blijft het 
gevoel leidend en blijft altijd 
sturend. 
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24 augustus 2019 

SLAPENDE 
OVERLEVENDEN 
Onlangs werd binnen een Urantiagroepje de discussie 
gevoerd hoe het nu eigenlijk zit met de kans op 
overleving op de Morontia-werelden, na de stoffelijke 
dood op Urantia. 
De meningen hierover waren erg verdeeld. Volgens 
mij speelden hier ook persoonlijk geloof, acceptatie en 
voorkeuren een rol. 
Ik wist ook niet meer precies wat het Urantiaboek 
hierover zegt, dus ik heb een kleine studie gedaan en 
mij afgevraagd hoe duidelijk het Urantiaboek is en of 
er over de uitleg makkelijk onduidelijkheid zou 
kunnen bestaan.  
Over de inhoud filosoferen staat natuurlijk altijd vrij. 
Wat zegt het Urantiaboek en ik kopieer de betreffende 
tekst ook mee in dit artikeltje. 
 

Volgens het Urantiaboek ben je na de 
stoffelijke dood een opnieuw herleefde 
overlevende en krijg je daar dus een nieuw 
lichaam om verder te gaan, indien: 
 
Je twee persoonlijke bestemmingsbehoeders 
krijgt toegewezen. 
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Dit gebeurt volgens het Urantiaboek 
indien de ziel een of meer van de 
volgende DRIE PRESTATIES TOT 
STAND HEEFT GEBRACHT:  
 hij heeft het allerhoogste besluit 

genomen om Godgelijk te worden 
(dit is de verloving met de 
Richter),  

 hij is in de derde cirkel 
aangekomen, of  

 hij is gerecruteerd in een van de 
korpsen der bestemmingsre-
servisten. 

 

Voor (voorlopig) slapende overlevenden 
betekent dit slapen volgens het 
Urantiaboek: 
Wanneer aan het eind van een tijdperk 
hun persoonlijkheid opnieuw wordt 
samengesteld, zullen zij die vijfduizend 
jaar hebben GESLAPEN, niet anders 
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reageren dan zij die slechts vijf dagen 
hebben GERUST. 
Er wordt hier expliciet gesproken over 
'slapen en rusten’. 
 
Als ik dit zo lees en als ik mij realiseer 
wat de voorwaarden voor direct 
overleven inhouden is mijn conclusie, 
dat er dus best een kleine kans is om 
direct na de stoffelijke dood te kunnen 
overleven. 
 
Volgens mij leidt de tekst ook niet tot twijfel en 
biedt de tekst weinig ruimte voor allerlei 
persoonlijke interpretaties. 
 

Wat zegt het Urantiaboek er nu precies 
over? 
Het Urantiaboek zegt dat wij direct na 
de stoffelijke dood tot overleving 
kunnen komen als wij in het bezit zijn 
van twee BESTEMMINGSBEHOEDERS. 
Wanneer krijg je twee bestemmingsbehoeders 
toegewezen? 



318 
 

1.  Het bereiken van de derde cirkel. 
2. De verloving met de Richter aangaan. 
3. Behoren tot één van de korpsen der 

bestemmingsreservisten. 

Al deze drie voorwaarden hebben te 
maken met BEWUSTZIJN en vereisen 
een zeker (behoorlijk) niveau van 
bewustzijn. 
 
We hebben inmiddels al uitvoerig behandeld dat 
bewustzijn bestaat uit 3 facetten: 
1. Kennis 
2. Geest of God 
3. Manier van leven 

Volgens het Urantiaboek moeten wij de zeven graden 
(cirkels) van bewustzijn doorlopen. De mensen met de 
laagste graad van bewustzijn leven in de zevende 
cirkel. Als je groeit in bewustzijn ga je van cirkel naar 
cirkel tot je de derde cirkel bereikt. Daar wordt 
jouw beschermengel vervangen voor een paar 
(altijd twee) bestemmingsbehoeders die zich 
helemaal alleen met jou bezighouden en jou 
beschermen. 
Zowel de beschermengelen als de 
bestemmingsbehoeders zijn serafijnen. 
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Het bereiken van de derde cirkel 
betekent dat je echt een behoorlijk 
niveau moet hebben voor wat betreft 
het bewustzijn. 
Je moet dus KENNIS hebben.  
Je moet God in je leven aanvaardt 
hebben en een godsverlangen en 
godsvertrouwen hebben en je moet in 
staat zijn om aspecten van liefde, 
schoonheid, waarheid en goedheid in je 
dagelijks leven te kunnen integreren. 
Eigenlijk schrik ik nu hoe weinig 
mensen ik ken die dat bewust in hun 
leven nastreven. 
Ook binnen de Urantiagemeenschap. 
Discussies die ik hierover probeer op te 
starten, worden eigenlijk  altijd 
getorpedeerd. 
 
Daarnaast zijn er nog twee 
mogelijkheden om 
bestemmingsbehoeders te ontvangen: 
De verlovingsceremonie met de Richter 
aangaan. 
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Opgenomen zijn of worden in één van de 
korpsen der bestemmingsreservisten. 
Voor beide van deze activiteiten zal 
mijns inziens ook een behoorlijk 
bewustzijnsniveau vereist zijn. 
 

HET DRAAIT DUS INDERDAAD 
ALLEMAAL OM BEWUSTZIJN. 

 
Wat zegt Jezus over toegang tot het 
koninkrijk, dus de overleving na de 
stoffelijke dood? 
Hieronder een tweetal citaten uit het 
Urantiaboek. 
 
(1536.5) 137:8.8 ‘Zij die vóór alles trachten het 
koninkrijk binnen te gaan, en aldus beginnen te 
streven naar een adeldom van karakter zoals van mijn 
Vader, zullen weldra alles bezitten wat zij nodig 
hebben. Maar ik zeg u in alle oprechtheid: tenzij ge 
tracht het koninkrijk binnen te gaan met het 
geloof en de vertrouwende afhankelijkheid van 
een klein kind, zult ge geenszins toegang 
verkrijgen. 
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(1536.8) 137:8.11 ‘In het koninkrijk van mijn Vader 
zal geen Jood zijn of niet-Jood, maar slechts zij die 
volmaaktheid zoeken door dienstbaarheid, want ik 
zeg u dat hij die groot wil zijn in mijns Vaders 
koninkrijk, eerst een dienaar van allen moet 
worden. Indien ge bereid zijt om uw medemensen 
te dienen, zult ge met mij aanzitten in mijn 
koninkrijk, evenals ik, door te dienen in de gelijkenis 
van een mens, weldra zal aanzitten bij mijn Vader in 
zijn koninkrijk. 
Ook deze teksten van Jezus hebben betrekking op 
aspecten van bewustzijn. Dienstbaar zijn is het derde 
aspect, de manier van leven volgens de kosmische 
wetten (kennis) met het blinde Godsvertrouwen 
(spirituele aspect). 
 

Concluderend kan ik er niet veel meer 
van maken dan dat onbewust levende 
mensen, die macht en materie najagen 
in hun aardse leven en zich niet al te erg 
bekommeren om het lot van hun 
naasten, niet per definitie zullen 
overleven maar een reveille (eens in de 
ongeveer duizend jaar) zullen moeten 
afwachten. 
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Er staat ook dat dit slapen gebeurt in 
diepe bewusteloosheid, onkundig van 
het verloop van de tijd. 
 
 
Grafisch zou het overleven tot het volgende plaatje 
komen:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bereiken van de derde cirkel is het niveau van 
bewustzijn waarop de beschermengelen plaats maken 

voor bestemmingsbehoeders. Dit is een absolute 
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voorwaarde voor het direct overleven na de stoffelijke 
dood en het doorgaan op de Morontia-werelden. 

Naast het behalen van de derde cirkel verkrijgt men 
bestemmingsbehoeders indien er een verloving 

plaatsvindt met de Richter of indien men deelneemt in 
één der korpsen van de bestemmingsreservisten. 
Ook dit vereist ongetwijfeld een hoog niveau van 

bewustzijn, wat denk ik, minstens gelijk is aan de derde 
cirkel. 

 
 

Kortom: het is of het lijkt nog niet 
zo de simpel om boven in de 

Morontia-werelden in één keer 
door te stromen. 

 
 
 

Hieronder neem ik nog even de relevante 
verhandelingen op uit het Urantiaboek. 
 
(341.1) 30:4.11 2. Slapende Overlevenden. 
Alle stervelingen met overlevingsstatus die 
onder de hoede staan van PERSOONLIJKE 
BESTEMMINGSBEHOEDERS, gaan door de 
portalen van de natuurlijke dood en 
personaliseren in de derde periode op de 
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woningwerelden. De geaccrediteerde wezens 
die om de een of andere reden niet in staat 
zijn geweest om dat niveau van beheersing 
van hun intelligentie en dat bezit aan 
geestelijkheid te bereiken dat hun recht zou 
geven op persoonlijke begeleiders, kunnen 
niet zo onmiddellijk en rechtstreeks naar de 
woningwerelden gaan. Deze overlevende 
zielen moeten in onbewuste slaaptoestand 
blijven rusten tot de dag des oordeels van een 
nieuw tijdperk, een nieuwe dispensatie, de 
komst van een Zoon van God om het appèl van 
dat tijdperk te houden en de betrokken wereld 
te oordelen, en dit is het algemene gebruik in 
heel Nebadon. Van Christus Michael werd 
gezegd dat hij, toen hij opvoer naar den hoge bij 
de afronding van zijn werk op aarde, ‘een grote 
menigte gevangenen aanvoerde.’ Deze 
gevangenen nu waren de slapende 
overlevenden sinds de dagen van Adam tot aan 
de dag van de wederopstanding van de Meester 
op Urantia. 
 
(341.2) 30:4.12 Het verstrijken der tijd is 
voor de slapende stervelingen van geen 
belang: zij zijn volkomen bewusteloos en 
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hebben geen enkel besef van de duur van 
hun rusttijd. Wanneer aan het eind van een 
tijdperk hun persoonlijkheid opnieuw wordt 
samengesteld, zullen zij die vijfduizend jaar 
hebben geslapen, niet anders reageren dan 
zij die slechts vijf dagen hebben gerust. 
Afgezien van dit tijdsoponthoud gaan deze 
overlevenden door in het regime van de 
opklimming, op dezelfde wijze als degenen die 
de langere of kortere doodsslaap vermijden. 
 
(341.3) 30:4.13 Deze dispensatie-klassen van 
pelgrims van de werelden worden ingezet voor 
morontia-groepsactiviteiten in het werk van de 
plaatselijke universa. De mobilisatie van zulke 
enorme groepen heeft grote voordelen: zij 
worden zo bijeengehouden voor lange perioden 
van effectief dienstbetoon. 
 
Persoonlijke bestemmingsbehoeders  
Aanloop naar: 
Beschermengelen 
(1242.1) 113:1.6 Bij het dienstbetoon aan 
zogenoemde normale mensen worden 
serafijnen aangesteld overeenkomstig de cirkels 
van intellectualiteit en geestelijkheid die de 
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mens heeft bereikt. Met het bewustzijn waarmee 
ge als sterveling zijt toegerust begint ge in de 
zevende cirkelgang en reist ge binnenwaarts bij 
de taak van het verwerven van zelfkennis, 
zelfoverwinning en zelfbeheersing; ge vordert 
van cirkelgang tot cirkelgang totdat ge – 
wanneer uw loopbaan niet door de natuurlijke 
dood wordt beëindigd en uw worstelingen zich 
naar de woningwerelden verplaatsen – de 
eerste, of binnenste cirkel bereikt van relatief 
contact en relatieve gemeenschap met de 
inwonende Richter. 
 
(1242.2) 113:1.7 Bij mensen in de aanvangs- of 
zevende cirkel wordt één beschermengel 
met één compagnie assisterende 
cherubijnen aangesteld voor de wakende 
zorg voor en hoede van duizend 
stervelingen. In de zesde cirkel wordt een 
serafijns paar met één compagnie 
cherubijnen aangesteld om deze 
stervelingen in opklimming in groepen van 
vijfhonderd te geleiden. Wanneer de vijfde 
cirkel wordt bereikt, wordt ge in 
compagnieën van ongeveer honderd mensen 
samengebracht, en onder de verantwoording 
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van één serafijns behoederspaar met een 
groep cherubijnen geplaatst. Bij het bereiken 
van de vierde cirkel worden stervelingen 
verzameld in groepen van tien, en komen zij 
wederom onder de hoede van één 
serafijnenpaar, bijgestaan door één compagnie 
cherubijnen. 
 
(1242.3) 113:1.8 Wanneer een sterfelijk 
bewustzijn door de traagheid van zijn dierlijke 
erfenis heenbreekt en de derde cirkel van 
menselijke intellectualiteit en verworven 
geestelijkheid bereikt, zal zich een 
persoonlijke engel (in werkelijkheid twee) 
vanaf dat moment geheel en uitsluitend aan 
deze opklimmende sterveling wijden. En zo 
ontvangen deze menselijke zielen, naast de 
immer aanwezige en steeds efficiëntere 
inwonende Gedachtenrichters, ook de 
ongedeelde hulp van deze persoonlijke 
bestemmingsbehoeders bij al hun inspanningen 
om de derde cirkelgang af te ronden, de tweede 
te doorlopen en de eerste te bereiken. 
 
2. De bestemmingsbehoeders 
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(1242.4) 113:2.1 Serafijnen staan pas bekend 
als bestemmingsbehoeders wanneer zij 
worden aangesteld om zich aan te sluiten bij 
een menselijke ziel die een of meer van de 
volgende DRIE PRESTATIES tot stand heeft 
gebracht:  
 hij heeft het allerhoogste besluit genomen 

om Godgelijk te worden,  
 hij is in de derde cirkel aangekomen, of  
 hij is gerecruteerd in een van de korpsen 

der bestemmingsreservisten. 

 
 
(1241.7) 113:1.5 3. Mensen met een 
bovennormaal bewustzijn – degenen die grootse 
beslissingen nemen en over ontwijfelbaar 
potentieel tot geestelijke prestaties beschikken; 
mannen en vrouwen die meer of minder contact 
hebben met hun inwonende Richter; leden van 
de verschillende korpsen der 
bestemmingsreservisten. Ongeacht de cirkel 
waar een mens zich bevindt, worden aan deze 
individuele mens onmiddellijk persoonlijke 
serafijnen toegewezen wanneer hij wordt 
opgenomen in een van de verschillende korpsen 
van bestemmingsreservisten, en vanaf dat 
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tijdstip totdat de aardse loopbaan is afgesloten, 
zal deze sterveling de voortdurende bijstand en 
onophoudelijke wakende zorg van een 
beschermengel genieten. En wanneer een 
mens de allerhoogste beslissing neemt, 
WANNEER ER EEN WERKELIJKE VERLOVING 
MET DE RICHTER PLAATSVINDT, wordt aan 
die ziel eveneens onmiddellijk een 
persoonlijke behoeder toegewezen. 
 
 
Richters worden ZELFHANDELEND, wanneer: 
(1196.4) 109:2.2 1. wanneer hij een bepaalde 
vereiste ervaring heeft opgedaan in het 
evoluerende leven van een wilsschepsel, hetzij 
als tijdelijke inwoner bij een schepsel op een 
type wereld waar Richters slechts aan sterfelijke 
subjecten geleend worden, hetzij op een echte 
fusie-planeet, waar de mens niet tot overleving 
kwam. Zo’n Mentor is ofwel een gevorderde 
ofwel een allerhoogste Richter. 
 
(1196.5) 109:2.3 2. Wanneer hij het geestelijk 
machtsevenwicht tot stand heeft gebracht in een 
mens die de derde psychische cirkel heeft 
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bereikt en een persoonlijke serafijnse behoeder 
toegewezen heeft gekregen. 
 
(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 de daadwerkelijke fusie, en beschouwt 
de vereniging reeds als een feitelijke 
gebeurtenis. 
 
(1196.7) 109:2.5 4. Wanneer hij een subject 
heeft dat opgenomen is in een corps van 
bestemmingsreservisten op een evolutionaire 
wereld waar stervelingen de weg omhoog gaan. 
 
(1196.8) 109:2.6 5. Wanneer hij op een bepaald 
moment gedurende de slaap van de mens 
tijdelijk is losgemaakt uit het bewustzijn van de 
sterveling waarin hij is gevangen, om een of 
ander belangrijk werk te kunnen verrichten, 
zoals het leggen van verbindingen, het maken 
van contact, een hernieuwde registratie, of een 
andere dienstverrichting buiten de mens om, die 
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verband houdt met het geestelijke bestuur van 
de wereld waar hij geplaatst is. 
 
(1196.9) 109:2.7 6. Wanneer hij dienst heeft 
gedaan in een crisisperiode in de ervaring van 
een mens die het materiële complement vormde 
van een geest-persoonlijkheid aan wie de ten 
uitvoerlegging van een kosmische verrichting 
was toevertrouwd welke van wezenlijk belang 
was voor het geestelijke beheer van de planeet. 
Beschermengelen 
(1241.3) 113:1.1 Wat u aangaande 
beschermengelen is onderricht is geen mythe: 
bepaalde groepen mensen hebben werkelijk 
persoonlijke engelen. Het was uit 
erkentelijkheid hiervoor, dat Jezus zei, toen hij 
sprak over de kinderen van het hemelse 
koninkrijk: ‘Ziet toe dat ge niet een van deze 
kleinen veracht, want ik zeg u, hun engelen zien 
altijd de aanwezigheid van de geest van mijn 
Vader.’ 
 
(1241.4) 113:1.2 Oorspronkelijk werden de 
serafijnen toegewezen aan ieder afzonderlijk 
mensenras op Urantia. Maar na de zelfschenking 
van Michael worden zij aangesteld 
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overeenkomstig de intelligentie, de 
geestelijkheid en de bestemming van de mens. 
Verstandelijk is de mensheid onderverdeeld 
in drie klassen: 
 
(1241.5) 113:1.3 1. Mensen met een 
subnormaal bewustzijn – degenen die geen 
normaal wilsvermogen hebben; degenen die 
geen gewone, doorsnee beslissingen nemen. 
Deze klasse omvat hen die God niet kunnen 
begrijpen; zij missen de capaciteit tot 
intelligente verering van de Godheid. Aan de 
subnormale mensen op Urantia is één korps 
serafijnen, één compagnie met één bataljon 
cherubijnen, toegewezen die hen bijstaan en 
erop toezien dat hun recht en barmhartigheid 
geschiedt in de levenstrijd op uw wereld. 
 
(1241.6) 113:1.4 2. Het gemiddelde, normale 
type menselijk bewustzijn. Vanuit het 
standpunt van het serafijns dienstbetoon 
worden de meeste mannen en vrouwen 
ondergebracht in zeven klassen, 
overeenkomstig de status die zij bereikt 
hebben in de cirkels van menselijke 
vooruitgang en geestelijke ontwikkeling. 
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(1241.7) 113:1.5 3. Mensen met een 
bovennormaal bewustzijn – degenen die 
grootse beslissingen nemen en over 
ontwijfelbaar potentieel tot geestelijke 
prestaties beschikken; mannen en vrouwen die 
meer of minder contact hebben met hun 
inwonende Richter; leden van de verschillende 
korpsen der bestemmingsreservisten. Ongeacht 
de cirkel waar een mens zich bevindt, worden 
aan deze individuele mens onmiddellijk 
persoonlijke serafijnen toegewezen wanneer hij 
wordt opgenomen in een van de verschillende 
korpsen van bestemmingsreservisten, en vanaf 
dat tijdstip totdat de aardse loopbaan is 
afgesloten, zal deze sterveling de voortdurende 
bijstand en onophoudelijke wakende zorg van 
een beschermengel genieten. En wanneer een 
mens de allerhoogste beslissing neemt, 
wanneer er een werkelijke verloving met de 
Richter plaatsvindt, wordt aan die ziel 
eveneens onmiddellijk een persoonlijke 
behoeder toegewezen. 
 
(1242.1) 113:1.6 Bij het dienstbetoon aan 
zogenoemde normale mensen worden 
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serafijnen aangesteld overeenkomstig de cirkels 
van intellectualiteit en geestelijkheid die de 
mens heeft bereikt. Met het bewustzijn waarmee 
ge als sterveling zijt toegerust begint ge in de 
zevende cirkelgang en reist ge binnenwaarts bij 
de taak van het verwerven van zelfkennis, 
zelfoverwinning en zelfbeheersing; ge vordert 
van cirkelgang tot cirkelgang totdat ge – 
wanneer uw loopbaan niet door de natuurlijke 
dood wordt beëindigd en uw worstelingen zich 
naar de woningwerelden verplaatsen – de 
eerste, of binnenste cirkel bereikt van relatief 
contact en relatieve gemeenschap met de 
inwonende Richter. 
 
(1242.2) 113:1.7 Bij mensen in de aanvangs- of 
zevende cirkel wordt één beschermengel met 
één compagnie assisterende cherubijnen 
aangesteld voor de wakende zorg voor en hoede 
van duizend stervelingen. In de zesde cirkel 
wordt een serafijns paar met één compagnie 
cherubijnen aangesteld om deze stervelingen in 
opklimming in groepen van vijfhonderd te 
geleiden. Wanneer de vijfde cirkel wordt 
bereikt, wordt ge in compagnieën van ongeveer 
honderd mensen samengebracht, en onder de 
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verantwoording van één serafijns 
behoederspaar met een groep cherubijnen 
geplaatst. Bij het bereiken van de vierde cirkel 
worden stervelingen verzameld in groepen van 
tien, en komen zij wederom onder de hoede van 
één serafijnenpaar, bijgestaan door één 
compagnie cherubijnen. 
 
(1242.3) 113:1.8 Wanneer een sterfelijk 
bewustzijn door de traagheid van zijn dierlijke 
erfenis heenbreekt en de derde cirkel van 
menselijke intellectualiteit en verworven 
geestelijkheid bereikt, zal zich een persoonlijke 
engel (in werkelijkheid twee) vanaf dat moment 
geheel en uitsluitend aan deze opklimmende 
sterveling wijden. En zo ontvangen deze 
menselijke zielen, naast de immer aanwezige en 
steeds efficiëntere inwonende 
Gedachtenrichters, ook de ongedeelde hulp van 
deze persoonlijke bestemmingsbehoeders bij al 
hun inspanningen om de derde cirkelgang af te 
ronden, de tweede te doorlopen en de eerste te 
bereiken. 
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26 augustus 2019 

EEN GROTE STAP 
Een volgende grote stap in de ontwikkeling van de 
mens is als onze Richters het vermogen krijgen om 
ZELFHANDELEND te zijn. 
 
De twee keuzes, gemaakt door de mens, waar het 
hierom gaat zijn: 
1. Wanneer de mens de derde cirkel bereikt en 

bestemmingsbehoeders krijgt toegewezen, 
2. Wanneer de mens op basis van de keuzes die hij 

heeft gemaakt en dit zijn manier van leven, de 
verloving is aangegaan met zijn Richter. 

 
Volgens het Urantiaboek  
worden Richters ZELFHANDELEND, wanneer: 
(1196.4) 109:2.2 1. wanneer hij een bepaalde vereiste 
ervaring heeft opgedaan in het evoluerende leven van 
een wilsschepsel, hetzij als tijdelijke inwoner bij een 
schepsel op een type wereld waar Richters slechts aan 
sterfelijke subjecten geleend worden, hetzij op een 
echte fusie-planeet, waar de mens niet tot overleving 
kwam. Zo’n Mentor is ofwel een gevorderde ofwel een 
allerhoogste Richter. 
 
(1196.5) 109:2.3 2. Wanneer hij het geestelijk 
machtsevenwicht tot stand heeft gebracht in een 
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mens die de derde psychische cirkel heeft bereikt 
en een persoonlijke serafijnse behoeder 
toegewezen heeft gekregen. 
 
(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 de daadwerkelijke fusie, en 
beschouwt de vereniging reeds als een feitelijke 
gebeurtenis. 
 
(1196.7) 109:2.5 4. Wanneer hij een subject heeft dat 
opgenomen is in een corps van 
bestemmingsreservisten op een evolutionaire wereld 
waar stervelingen de weg omhoog gaan. 
 
(1196.8) 109:2.6 5. Wanneer hij op een bepaald 
moment gedurende de slaap van de mens tijdelijk is 
losgemaakt uit het bewustzijn van de sterveling 
waarin hij is gevangen, om een of ander belangrijk 
werk te kunnen verrichten, zoals het leggen van 
verbindingen, het maken van contact, een hernieuwde 
registratie, of een andere dienstverrichting buiten de 
mens om, die verband houdt met het geestelijke 
bestuur van de wereld waar hij geplaatst is. 
 
(1196.9) 109:2.7 6. Wanneer hij dienst heeft gedaan in 
een crisisperiode in de ervaring van een mens die het 
materiële complement vormde van een geest-
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persoonlijkheid aan wie de ten uitvoerlegging van een 
kosmische verrichting was toevertrouwd welke van 
wezenlijk belang was voor het geestelijke beheer van 
de planeet. 
 
 
Drie aspecten van bewustzijn volgens het 
Urantiaboek: 
(1186.1) 108:1.3 De Richter die zich aanbiedt is in het 
bijzonder geïnteresseerd in drie capaciteiten van de 
menselijke kandidaat: 
De eerste capaciteit: 
(1186.2) 108:1.4 1. De verstandelijke capaciteit. Is het 
bewustzijn normaal? Wat is het verstandelijke 
potentieel, de capaciteit tot intelligentie? Kan het 
individu zich ontwikkelen tot een bonafide 
wilsschepsel? Zal wijsheid de gelegenheid hebben om 
te functioneren? 
De tweede capaciteit: 
(1186.3) 108:1.5 2. De geestelijke perceptie. De 
vooruitzichten op de ontwikkeling van eerbied, de 
geboorte en groei van de religieuze natuur. Wat is het 
potentieel voor de ziel, de waarschijnlijke geestelijke 
capaciteit tot receptiviteit? 
De derde capaciteit: 
(1186.4) 108:1.6 3. De gecombineerde verstandelijke 
en geestelijke vermogens. De mate waarin deze beide 
kwaliteiten dusdanig geassocieerd, gecombineerd 
kunnen worden, dat er een sterk menselijk karakter 
ontstaat en er kan worden bijgedragen tot de zekere 
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evolutie van een onsterfelijke ziel met 
overlevingswaarde.. 
 
Dit gegeven van 'ZELFHANDELEND ZIJN' is van 
ongelooflijk belang. 
Dit zal verder worden uitgewerkt bij het 
hoofdstukje 'Godsvertrouwen'. 
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3 september 2019 

EEN PERSOONLIJKE 
MEGA STAP 
Ik heb weken niet geschreven, niet kunnen 
schrijven, ik ben en was volkomen leeg. 
Ik ken die periodes van absolute leegte en ik 
neem ze nu zoals ze komen. 
Een paar weken geleden ontmoette ik iemand 
op een Urantiagroepje bijeenkomst en uit het 
gesprek dat wij bieden, begreep ik dat zij meer 
wist van de inhoud van de website Mezza Verde. 
Zij gaf aan dat zij lid was van de groep. 
 
Ik heb een paar dagen later in mijn dagelijks 
gebed en meditatie gevraagd of, als het de 
bedoeling zou zijn, dat ik in hun gelederen mag 
helpen, ik dan op een of andere manier aan het 
emailadres van Wivine mag komen. Als het niet 
de bedoeling is, ga ik verder met mijn Richter 
mijn eigen weg want ‘niet mijn wil maar zijn wil 
geschiede'. 
Ik heb maanden en maanden gezocht naar haar 
emailadres maar kon het niet vinden. 
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Drie dagen later was ik bij een vriend die zei dat 
hij haar emailadres heeft en niet meer weet hoe 
hij er aan komt. Hij gaf het mij onmiddellijk. 
Ik heb Wivine de volgende dag gemaild en zij 
antwoordde mij direct. 
Het eerste wat zij zei was dat zij weet wie ik ben. 
Daarna heeft zij mij vele vragen gesteld die ik 
heb beantwoord  
Uiteindelijk was het okee. 
Gisteren heb ik de activatie van de 
geestontvankelijke klieren van haar ontvangen. 
Deze initiatie duurde anderhalf uur. 
Ik mag gaan beginnen met het grote werk om de 
groep en de hemelen te helpen. Ik ben vol 
vreugde en dankbaarheid. 
Het is een proces dat langzaam gaat, dat tijd kost 
en doorzettingsvermogen eist maar ik ga ervoor, 
met alles wat ik heb een met alles wat ik ben. 
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6 september 2019 

GODSVERTROUWEN 
Godsvertrouwen is vertrouwen op God waarbij 
je blind gaat in het vertrouwen op niet alleen 
een goede afloop maar zelfs op 'de beste 
afloop’, waarbij je bent 'ZONDER ENIGE 
VERWACHTING OVER DE AFLOOP'. 
 
Het is namelijk niet mijn wil die zal 
geschieden maar zijn wil. 
 
Het is dus ook niet mijn verwachting over de 
afloop die zal geschieden, maar het is de afloop 
die God kiest en die altijd het beste is voor mij: 
OOK AL BEGRIJP IK ER NU NOG NIETS VAN. 
 
Aangezien ieder mens onder invloed staat 
van de wil van God en deze Flow kan 
doorbreken door het leven, het beleven en 
het prevaleren van zijn eigen wil, kan ieder 
mens de koers van het schip van zijn leven 
wijzigen door zijn eigen wil te onderwerpen 
aan de wil van God. 
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Het in staat zijn om de eigen vrije wil te 
manifesteren is om ervaring te kunnen opdoen. 
Door die ervaringen leren wij en groeit de 
ziel. 
 
Is het punt van doorbraak, het punt van het 
bereiken van de derde cirkel, wanneer wij 
gaan begrijpen en er naar gaan streven om 
onze wil te onderwerpen aan de wil van de 
vader? 
 
Verdere groei, het bereiken van cirkel 2 en 1, 
zou dan ontstaan wanneer wij ook in staat 
zijn om onze wil werkelijk en praktisch te 
onderwerpen aan de wil van de vader. 
 
HET PUNT IS, WANNEER ZIJN WIJ WERKELIJK 
BEREID OM HET EIGEN BELANG TE LATEN 
VERSMELTEN MET HET ALGEMENE, HET 
KOSMISCHE BELANG? 
Dus doe ik dingen ter bevrediging van het 
zelf (eigen ego) of doe ik dingen los van enig 
eigen belang maar ten gunste van het totale, 
het kosmische belang. 
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HET UITVOEREN VAN EEN EIGEN WIL, DIE 
UIT VRIJE WIL ONDERGESCHIKT IS 
GEMAAKT, AAN DE WIL VAN DE VADER, AAN 
DE WIL VAN ONZE GODSVONK, KAN VOLGENS 
MIJ ALLEEN MAAR,  
‘Wanneer die mens een onvoorwaardelijk en 
blind VERTROUWEN heeft in God en gaat 
begrijpen dat er slechts in de samenwerking 
en eenheid met de Godsvonk, werkelijke 
groei mogelijk is. 
 
Godsvertrouwen is dus een absolute 
voorwaarde voor groei. 
 
HET BEREIKEN VAN DE DERDE CIRKEL IS 
WANNEER HET BESEF VAN EEN BLIND 
GODSVERTROUWEN OP VERSTANDELIJK 
(INTELLECTUEEL) NIVEAU TOT DE MENS 
DOOR GAAT DRINGEN. DIT BETEKENT 
PRAKTISCH DAT DIE MENS HET BESLUIT 
GAAT NEMEN OM ZO VEEL ALS MOGELIJK TE 
PROBEREN, OM ZIJN WIL ONDERGESCHIKT 
TE MAKEN AAN DE WIL VAN DE RICHTER 
(VADER). 
ALS DEZE MENS IN STAAT IS OM DIT 
GODSVERTROUWEN WERKELIJK TE GAAN 
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LEVEN DOOR ZIJN WIL OOK 
DAADWERKELIJK, IN ALLES IN HET 
DAGELIJKSE LEVEN, ONDERGESCHIKT TE 
MAKEN AAN DE WIL VAN DE RICHTER, KAN 
ER WORDEN DOORGEGROEID NAAR DE 
TWEEDE EN DE EERSTE CIRKEL. 
 

Het sleutelwoord in de mogelijkheid op 
een directe overleving na de stoffelijke 
dood is dus (voor mij): 
 

(Onvoorwaardelijk) 

 
GODS- 

VERTROUWEN. 
 

Deze overgave leidt tot éénheid van de mens 
met zijn God en dit is ook het moment dat de 
Richter 'ZELFHANDELEND' wordt en dat de 
weg naar de fusie tussen mens en God is 
getekend en eigenlijk al een feit is. 
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Het interessante van dit stukje is dat ik gisteren 
op 7 september met het Urantiagroepje in 
Utrecht heb gesproken over 'hoe dat nu zit met 
die directe overleving op de Woningwerelden na 
3 dagen, nadat men op Urantia is overgegaan’. 
Dus eigenlijk: 'Hoe dat nu zit met die derde 
cirkel’? 
 
Wij kwamen er niet uit en de volgende morgen 
word ik wakker en weet ik het. 
Het heeft alles twee maken met het hebben van 
het volle vertrouwen in God en de wens 
hebben de eigen wil los te kunnen laten. 
 
Het heeft alles te maken met de keus om te 
willen gaan leven, in volle overtuiging en in vrije 
wil, ‘dat niet mijn wil maar uw wil geschiede'. 
 
Er is trouwens nog iets. In het UB staan twee 
dingen die hier mee te maken zouden 
kunnen hebben en die het uitgangspunt van 
Godsvertrouwen bevestigen. 
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Ten eerste staat er: 
Het bewustzijn is het schip waarop wij onze 
reis maken. De Richter is de loods die ons 
adviseert over wat wel en wat niet te doen. 
Onze eigen vrije wil van ons, het ‘IK’ is en 
blijft de kapitein, de gezagvoerder van het 
schip van onze reis. Wij zijn en blijven dus de 
baas over ons bewustzijn. 
In deze terminologie is de loods in dienst van 
de kapitein. Hij adviseert maar hij beslist 
niet. 
 

Ten tweede: 
Op het moment dat wij de derde cirkel 
bereiken wordt onze Richter 
'ZELFHANDELEND'. 
Op het moment dat ons Godsvertrouwen zo 
groot wordt dat wij God blind kunnen en 
willen vertrouwen en volgen, zijn wij dus 
bereid om de functie van 'gezagvoerder’ over 
te dragen aan onze loods, aan onze Richter. 
Dat betekent dat wij hem toestaan om zelf 
beslissingen te nemen. 
Eigenlijk accorderen wij God om 
'ZELFHANDELEND' te worden en beloven wij 
om hem blind te volgen en te vertrouwen. 
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Dat is het moment waarop wij beslissen in 
vrije wil dat niet meer onze wil maar zijn wil 
de voor ons geldende richtlijn is. Het is ook 
het moment dat wij bewust of onbewust gaan 
beseffen dat er een onvoorwaardelijke en 
onlosmakelijke eenheid is tussen de mens en 
de Godsvonk die woont in die mens. 
 

Het is die beslissing die ons in de 
derde cirkel brengt en die ons het 
paspoort geeft om meteen de 
Woningwerelden te betreden. 
 
Welk mens heeft de beslissingsbevoegdheid 
over de koers van het schip van zijn leven 
onvoorwaardelijk overgedragen aan de God 
die in hem woont? 
Die mens zal onvoorwaardelijk het 
koninkrijk van God betreden. 
Die mens leeft bewust met God of heeft 
althans bewust de keus gemaakt om te 
wandelen met God. 
Dit is de mens voor wie de fusie een  
toekomstig gegeven begint te worden. 
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Ik denk dat die keus in cirkel drie nog 
redelijk onbewust is. Daadkrachtig maar 
onbewust. 
Naarmate deze keus wordt gemanifesteerd 
en uitgevoerd op een steeds bewuster niveau 
zal er worden doorgegroeid naar de cirkels 
twee en één.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 
 

15 september 2019 

DE ‘ACTIVATIE' 
Op maandag 2 september 2019 heb ik van Wivine de 
activatie ontvangen. Daarna ben ik aan de slag gegaan 
met de technieken die ik van haar heb ontvangen. 
Zoals haar website ‘Mezza verde' aangeeft, worden er 
bij de activatie de 'geestontvankelijke klieren’ 
geopend. 
Dat op zich betekent echter niets. 
Door het intensief werken met de triniteits– of 
paradijsenergie ontwikkel je jezelf door 
dienstbaarheid aan de wereld, dienstbaarheid aan het 
leven. Het is hard werken maar het is ongelooflijk fijn 
om aan dit grote plan te mogen deelnemen waarin 
hemelse wezens en mensen samenwerken. 
Voor er resultaten worden geboekt, kost dit heel veel 
tijd, heel veel geduld en heel veel 
doorzettingsvermogen. Bovendien wordt ieder lid van 
de groep regelmatig getest. 
 

Dit is wat ik altijd heb gewild en 
waarvan ik weet dat het de enige 
weg is die echt werkt. 
Het is de enige weg om deze wereld 
te veranderen. 
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Door te vergeestelijken, door te groeien in bewustzijn, 
door een steeds groter en intensiever contact en 
verbinding te zoeken en te krijgen met de eigen 
Godsvonk en alle hemelse wezens die Urantia willen 
dienen en verder willen helpen, is de mens in staat om 
als een 'open deur’ energie te kunnen transformeren 
en werkelijke veranderingen te realiseren. 
Alles wat de mens vanuit het ego doet, hoe goed het 
ook bedoeld is, creëert een ‘touwtrekkerij met andere 
ego’s’, waardoor er een wedstrijd ontstaat waarbij 
winnen belangrijker wordt dan resultaat voor 'het 
algehele belang’, dus een goed resultaat voor alles en 
iedereen. 

Deze wedstrijd met uiteindelijk het 
doel de winst te pakken, ruïneert 
iedere kans op wezenlijk succes, op 
wezenlijke veranderingen, op 
wezenlijke groei van het collectieve 
bewustzijn van deze planeet. 
 
Ik mag nu helpen om in stilte en op de 
achtergrond overal de intelligente, genezing 
brengende en levende energie te stralen en te 
sprenkelen, die een begin zal zijn van wezenlijke 
verandering. 
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Als het lukt om naast de paradijsenergie ook 
zover te komen dat ik direct kan en mag werken 
met de Godsvonk-energie, zullen veranderingen 
intens en ingrijpend zijn. 
 
Dan zal ik eerst zover moeten zien te komen dat 
niet meer mijn wil maar zijn wil zal geschieden 
en dat ik in staat zal zijn om God blind en 
onvoorwaardelijk te vertrouwen en om ‘te 
wandelen met God'. 
 

Een grote opgave en een lange weg, 
maar ik ga ervoor. 
 
Gedrevenheid, geduld en doorzettingsvermogen 
zullen mijn werktuigen zijn. 
Vreugde, het verlangen om te dienen en het 
verlangen naar eenheid met God is de wind voor 
de zeilen van het schip van deze reis. 
Mijn Godsvonk is mijn loods maar ik draag het 
stuurwiel en de bevoegdheid over aan mijn 
loods, aan mijn Godsvonk. 
Ik schenk hem een 'blind vertrouwen’ in HET 
DOEN VAN ZIJN WIL EN DE BESLISSINGEN DIE 
HIJ NEEMT. 
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Deze beslissingen zullen niet alleen zijn lot en 
mijn lot dienen, zijn beslissingen zullen de 
mensheid dienen. 
Het zal Urantia en het leven op deze planeet 
helpen optrekken naar de niveaus van ‘Licht en 
Leven'. 
 
Ik buig mijn hoofd, voel de liefde van God in 
mijn hele systeem en meld God iedere dag dat ik 
‘onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar ben'. 
Bereid en beschikbaar om met gebogen hoofd 
een helpende hand te mogen zijn in dit grote 
hemelse werk. 
Het is het stellen van intelligente, genezende en 
zuiverende energie, afkomstig vanuit het 
paradijs, tegenover de duistere energie die er 
sinds de val van de engelen in alle sferen van 
Urantia gebracht en verankerd is. 
 

UITEINDELIJK ZAL HET LICHT DE 
DUISTERNIS VERDRIJVEN. 
 
Een mens die in staat is om God te zoeken, God 
te vinden en zich met God te verbinden is de 
mens die een RENTMEESTER wordt van het 
leven dat door God is gegeven. 
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Samen met God kan de mens alles wat is, 
VERMEERDEREN. 
Door deze vermeerdering groeit alles wat is. Dat 
is de weg die God bedoelt heeft en die leidt tot 
een eindeloze vermeerdering van alles wat is. 
Die leidt tot werkelijke en nooit stoppende groei 
en veranderingen van het universum en van de 
complete schepping. 
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5 oktober 2019 

KOERSBEPALING EN 
EINDE VERHAAL 
Ik ben lang weg geweest van dit verhaal. Er is 
ontzettend veel gebeurt. 
Door alles wat er gebeurt is en door alles wat ik 
ongeveer weet over mijn toekomst, bonst op dit 
moment één ding in mijn hoofd. 
 

Mijn koers begint duidelijk te 
worden. Houd die koers vast en laat 
je door niets meer van dit pad 
afhalen. 
In het belang van het universum, van 
Urantia en van mijzelf, is dit van 
levensbelang. 
 
Inmiddels is ook nog iets anders 
duidelijk geworden. Vier boeken en 
ongeveer dertienhonderd bladzijden 
zijn vol geschreven, getekend en 
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geschilderd. Het is gedaan, het is 
volbracht. Het heeft mij en het doel 
gediend. Het schrijven is over en 
voorbij. De koers is verlegd en de 
boeg van het schip van mijn leven is 
gedraaid. 
Er wachten nieuwe avonturen. 
 

Deze vier boeken van mijn 
eigen unieke, persoonlijke 

reis kan een leidraad en een 
handvat zijn voor de start 
van jouw eigen unieke en 

persoonlijke reis. 
Er is maar één voorwaarde, 

één vereiste: 
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JE MOET WETEN DAT ER 
IETS IN JE LEEFT, DAT JE 

BENT VERBONDEN MET IETS 
HOGERS, MET IETS 

GODDELIJKS. 
 

Zoek het contact en de 
verbinding met deze 

liefdeskracht en ook jouw 
schip zal zee kiezen en de 

reis gaan starten. 
 

Opnieuw zeg ik: 
Goede reis …… 

Vaya con Dios ……. 
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May the force be with 
you! 

 
Dit wordt jouw reis der 
reizen, eeuwigdurend, 
onbegrensd en van een 

ongelooflijke 
schoonheid. 


