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VOORWOORD 

 
 
Met ‘De Weg van ZIJN' wordt hier bedoeld: ' 

Het zijn van de MAGIËR’. 

Alleen de magiër is in staat om wezenlijke 

veranderingen in deze wereld te genereren. 

De magiër heeft het speelveld van 

DUALITEIT en PLURITEIT definitie verlaten 

en begrijpt dat iedere actie die gecreëerd 

wordt binnen het KRACHTVELD van 

DUALITEIT nooit ergens toe zal leiden. 

De magiër omarmt het besef van eenheid 

en draagt alle verantwoordelijkheid. De 

magiër verlangt naar de eenheid met zijn 

God en stemt zich dagelijks meer en meer af 

op zijn God. 

 

 

Dit boek vertelt niet ‘de waarheid’. Dit boek 

vertelt ‘mijn waarheid op dit moment’. 
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Een waarheid die ik in staat ben om te 

‘behappen’met mijn huidig 

bewustzijnsniveau’. 

Tevens is mijn weg afgestemd op mijn 

unieke persoonlijkheid, op de unieke 

blauwdruk van mijn ziel en op mijn unieke 

persoonlijke taken en opdrachten. 

Zo loopt ieder mens zijn eigen unieke, 

persoonlijke weg. 

 

Ik heb expres grote letters gebruikt omdat 

dat voor mij makkeleijker werkt, naar mijn 

beleving ook makkelijker leest en omdat ik 

tijdens het schrijven van dit boek 

regelmatig stukjes doorstuurde in pdf-

vorm naar mensen met wie ik samenwerk. 

Deze stukjes waren dan ook makkelijk te 

lezen op een telefoon. 

 

Ook dit boek is nauwelijks bekeken op 

tikfouten en grammaticafouten. Het gaat 
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om de boodschap, niet om een ‘presenteer-

perfectie’. 

 

De enige reden waarom ik schrijf is om de 

kennis die in mij wordt gegoten, om alles 

wat er door mij heen wordt getrokken, te 

laten landen en verankeren in mijn 

systeem. Als ik deze inzichten heb 

opgeschreven, hebben ze voor mij eigenlijk 

geen waarde meer. Keer op keer zijn er 

overlappende delen en dubbele 

vastleggingen, maar dan net weer 

aangereikt vanuit een iets ander 

gezichtspunt. Dit heeft mij enorm geholpen 

en helpt mij nog. 

 

Ik deel mijn boeken op het internet waar ze 

gratis in pdf-bestand zijn te downloaden. 

 

Ik vorm geen groep, ik leid geen sekte, ik 

handel alleen. De weg van ieder mens is 

uniek en zal daarom voor het grootste 
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gedeelte alleen moeten worden gelopen. 

Ervaringen kunnen altijd onderling worden 

gedeeld. Dat is wat ik hier doe. 

 

Als ‘EEN werkmethode’ beschrijf ik hier 

de ho’oponopono. Hierover is veel te 

vinden op het intenet. Ik heb zelf de theorie 

van deze techniek vergeleken met mijn 

eigen inzichten over BEWUSTZIJN en de 

bevindingen hiervan heb ik als bijlage 

opgenomen achter in dit boek. Ook dit boek 

is weer geschreven als een dagboek en legt 

mijn periodieke inzichten vast. 

Opnieuw wil ik ook in dit boek aangeven 

dat dit boek gericht is aan mij, ten behoeve 

van iedereen. 

Ik heb deze opleiding ontvangen van een 

engelenkorps en er wordt ‘tegen mij’ 

gesproken. Wat voor mij geldt, geldt voor 

iedereen en een ieder zal zelf moeten 

kijken in hoeverre het past binnen zijn of 

haar eigen blauwdruk van de eigen ziel. 
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18 april 2020 

VEREIST HET 'ZIJN' 
IETS GEVEN OF IETS 
WEGNEMEN? 
 
De afgelopen week heb ik mij gerealiseerd door 

contacten met andere mensen en door wat ik 

zag op televisie wat mensen over zichzelf 

vertellen. Het viel mij op dat er zo ontzettend 

veel mensen onzeker zijn en een enorm 

gebrek hebben aan zelfvertrouwen.  

 

Het witte licht neemt weg. We geven niets, 

we ruimen op. 

‘De mensen zijn al’. 

 

Het 'zijn, worden’ betekent eigenlijk het 

opruimen van het besef van het 'niet zijn’. 

‘Niet zijn’ is onmogelijk want ‘we zijn'.  
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We zijn per definitie maar we zijn dat ook 

volkomen vergeten door allerlei 

waanbeelden, allerlei illusies die er 

gedurende ons leven, in onze opvoeding, in 

onze omgang met andere mensen, in onze 

cultuur, in onze maatschappij, in is gegoten 

en in is geslagen. 

Mede ook ernstig onder invloed van de 

gevallen engelen die ons weg willen 

houden bij onze Godsvonk, waardoor er 

ook nooit 'eenheid, heelheid, heling en dus 

genezing zal optreden. 

 

Inmiddels weten we niet beter. 

Zo functioneert onze maatschappij 

wereldwijd al duizenden en duizenden 

jaren. 

We functioneren en handelen alsof we niets 

zijn, maar ‘WE ZIJN'. 
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Het bewust zijn zal dus ontstaan als 

we ons ‘niet zijn’ afleggen en 

elimineren. Je mag jezelf vertrouwen 

want je bent een uniek en 

ongelooflijk belangrijk deel van de 

schepping. Eis dat recht op, krijg 

zekerheid, krijg zelfvertrouwen en 

ontwikkel 'eigenliefde’. 

Eigenliefde moet niet verward 

worden met egoïsme. 

Verbind je met je God en de hemelse 

wezens, kom terug in de eenheid, 

heelheid, word gebeld en dus 

genezen. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

26 april 2020 

ZO BOVEN ZO 
BENEDEN, ZO BINNEN 
ZO BUITEN 
 
Het belang van het werk van de magiër ligt 

opgeslagen in de zin hierboven. 

 
‘Zo boven zo beneden, 

Zo binnen zo buiten'. 

 
Dit geeft de enige werkzame weg aan en 

die weg vereist de mens als 

intermediair, waardoor de hemel en 

God kan werken. 
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Eerste stap: 

Veranderingen komen altijd vanuit de sfeer 

van de hemelen. Mensen worden 

geïnspireerd om iets in deze wereld neer te 

zetten. De hemelsen, ons Godfragment en 

de engelen, inspireren de mensen die er 

voor open staan en deze mensen 

materialiseren ‘de gift van boven' in deze 

wereld. Zo komt er vernieuwing en 

verandering ten behoeve van het algemeen 

belang en ter verheffing van deze wereld 

naar de fasen van Licht en Leven. 

 

De mensen die een continu contact hebben 

met 'geest’, met de hemelse wezens, noem 

ik de magiërs. 

De hemelsen kunnen door hen werken 

waardoor transformaties en veranderingen 

gerealiseerd en gematerialiseerd kunnen 

worden in deze wereld. 
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Zo boven zo beneden, 

Zo binnen, zo buiten. 
 



19 
 

De hemelsen werken door der mensen 

die zich bewust met hen kunnen 

verbinden. 

Daardoor zijn de mensen bereikbaar en 

bewerkbaar (zij zijn bereid en 

beschikbaar) en door hem kan de 

energie van de hemelsen materialiseren 

in deze wereld. 

Zo ontstaan werkelijke transformaties 

en veranderingen, aangereikt door 

hemelse wezens en onze eigen 

Godfragmenten, die door de mensen (de 

magiërs) kunnen werken. 

 

Ieder mens die zich bewust is van deze 

werking, die aangeeft dat hij of zij 

bereid en beschikbaar is en die gericht 

is op het handelen volgens de waarden 

van SCHOONHEID, WAARHEID en 

GOEDHEID EN DIE HET TOTAAL WIL 

DIENEN EN OPTREKKEN, ZAL GEBRUIKT 

WORDEN DOOR DE HEMELSE WEZENS 
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EN IS EEN MAGIËR. 

 

ZO BOVEN (DE HEMELSE WEZENS), 

ZO BENEDEN (DE MAGIËR DIE BEREID 

EN BESCHIKBAAR IS EN WIL DIENEN IN 

NEDERIGHEID EN LIEFDE). 

ZO BINNEN (HET HART VAN DE MAGIËR 

GEVULD MET ONVOORWAARDELIJKE 

LIEFDE), 

ZO BUITEN (HET STRALEN VAN DE 

MAGIËR IN DE MATERIËLE WERELD 

WAAR TRANSFORMATIES ZULLEN 

PLAATSVINDEN). 

 

Dat is de samenwerking tussen engelen 

en mensen. 

Dat is 'ZIJN’ met het hele systeem. 

Je bent deel van het totaal, je bent het 

totaal. 

Mensen, engelen en de Godsvonk 

werkend als één systeem. 
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Dit werkt als je loopt, als je praat, als je 

kookt, eet en slaapt. 

Alleen dit is 'ZIJN' 

 

'To be or not to be’, 

That’s the question! 
 

Om transparant te kunnen zijn, zodat de 

hemelen en hemelsen door je kunnen 

werken, moet je leeg te zijn en uitsluitend 

gevuld met liefde. 

Als je over alles een mening hebt en gevuld 

bent met oordelen en veroordelen, zal dat 

een filter zijn en zullen de hemelse 

energieën, uitgezonden door alle dienende 

hemelse wezens, gefilterd en krachtloos 

worden.  

 

Blijf leeg. 

Blijf onvoorwaardelijk. 

Blijf liefde. 
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Dat is 'ZIJN' in de meest ultieme vorm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

30 april 2020 

WORDEN EN ZIJN 
 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN WORDEN EN 

ZIJN? 
 

Ik ben terecht gekomen in een fase van 

ultieme rust, een fase van NIETS, van niets 

vinden, niets doen, niets schilderen, niets 

schrijven, GEWOON EEN 

ALLESOMVATTEND NIETS EN EEN 

ALLESOMVATTENDE LEEGTE. 

Zo een stilte en leegte valt niet mee, in elk 

geval niet voor mij.  

 

Ik ging ervan uit dat ik geduld moet 

hebben, dat dit een overgangsfase is en 

dat er straks genoeg te doen is.  

 

Ik zat vanmorgen op de fiets in de 

stromende regen, niet blij, maar ik kon 
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niets anders doen dan het laten gebeuren. 

Dan maar nat worden. Er ging door mij 

heen: ‘vind niets en accepteer het!’ 
 

Met een schok realiseerde ik mij 

het volgende: 
 

‘WORDEN’ is een beweging, worden is 

een handeling, een actie, een ‘op weg 

zijn naar'. 

 

‘ZIJN’ is rust, stilte, passief. Zijn is ‘wat 

het is', niet meer en niet minder. 

Gewoon opgaan in het absolute niets en 

'ZIJN'. 

 

Ik heb het gevoel dat ik mij in een stuk 

niemandsland bevind. Ik ben daar nu, de 

ervaring is nieuw voor mij en er wordt 

niets van mij verwacht. Ik hoef niets en ik 
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moet niets maar ik ben er wel en ik word 

daar volledig geaccepteerd. 

Het feit dat ik er ben is goed. Voor andere 

wezens die daar ook zijn, is het prima dat ik 

daar ben. 

 

Niets doen is niet mijn ding. 

Met het 'ondergaan' en over mij heen 

laten komen van die regen van 

vanmorgen begreep ik wat de bedoeling 

is. 

 

Het gaat niet om mij in een situatie 

VOOR mij. 

Het gaat om mij in een situatie DOOR 

mij. 

Het gaat om het ZIJN van een open deur 

WAARDOOR energie kan gaan stromen. 

Als ik iets vind of teveel 'beweeg’, is dat 

een belemmering voor het stromen, 

voor het onbelemmerd  ZIJN VAN DE 
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OPEN DEUR. In elk geval geldt dat voor 

dit moment. 

 

AFSTEMMEN OP HET HOGERE, 

AFSTEMMEN OP GOD, OPGAAN IN ZIJN 

WIL, BETEKENT DAT MIJN WIL, MIJN 

WILLEN, MIJN VINDEN, MIJN ACTEREN EN 

REAGEREN, MOET STOPPEN. ALS ALLES 

STOPT,  IS ER NIETS MEER OVER EN BEN 

IK LEEG.  

ALS IK NIETS MEER WIL EN NIETS MEER 

VIND EN DUS lEEG BEN, KAN IK GEVULD 

WORDEN MET ‘ZIJN WIL'. DAT IS DE 

BEDOELING, DAT IS DE ENIGE ECHTE 

BEDOELING, IN ELK GEVAL VOOR MIJ, 

VOOR DIT MOMENT. 

 

DE LEEGTE ZAL WORDEN INGEVULD, AL IS 

HET MAAR MET LEEGTE. HET ZAL 

WORDEN GESTUURD EN GEDIRIGEERD 

DOOR HET HOGERE EN DUS IS HET GOED. 

IK HOEF ALLEEN MAAR EEN LEGE HULS, 
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EEN OPEN DEUR TE ZIJN, WAARDOOR DE 

ACTIE, GEGENEREERD DOOR ANDEREN 

EN WERKEND DOOR MIJN SYSTEEM, KAN 

PLAATSVINDEN. 

LAAT HET GEBEUREN EN ZONDER ENIGE 

VERWACHTING, ZODAT ZIJN WIL IN MIJ 

GEÏNTEGREERD KAN EN ZAL WORDEN, 

VOLLEDIG EN ONVOORWAARDELIJK.  

Het is goed, want dit is mijn wil: 

 

‘Ik ben onvoorwaardelijk bereid 

en beschikbaar’. 

 
Ongetwijfeld zal ook deze weg 

een weg zijn van lering, ervaring 

en voortschrijdend inzicht.  

De groei zal voortkomen uit een 

steeds diepere eenwording en 
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integratie van ZIJN WIL in mijn 

systeem. 
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2 mei 2020 

VÓÓR DE KAR OF OP 
DE KAR MAAR 
VOORAL, OP WIENS 
KAR?  
 

Ik werd vandaag geattendeerd op de 

volgende gebeurtenis: 

‘Another 24 hours online Urantia Event'. 

Of ik hier iets van wist? 

Ik zocht het op op het internet en het bleek 

een 24 uur durende zoomsessie te zijn met 

de kopstukken van de Urantiagemeenschap 

over de toekomst van de 

Urantiagemeenschap. Je kon aan de 

discussie deelnemen. 
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Onmiddellijk stootte dit spectakel mij tegen 

de borst, maar ik kreeg er niet meteen een 

helder beeld bij. 

Later zag ik waarom ik die reactie kreeg. 

 

Als we de Urantiagemeenschap als aparte 

gemeenschap bestempelen en neerzetten, 

onderkennen we dus de gemeenschap en 

de rest, de 'niet Urantianen'. 

Dit is DUALITEIT. Er is een 'wij' en er is 

een 'rest’. 

 

Dan is er nog iets. 

Wat is het Urantiaboek? 

Is het boek een DOEL of is het een 

MIDDEL? 

Binnen de dualiteitsgedachte is het 

Urantiaboek een DOEL, OMDAT HET ONS 

(DE URANTIABOEK LEZERS) ANDERS EN 

MEER BIJZONDER MAAKT DAN 

ANDEREN. 
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Volgens mij is het Urantiaboek 

uitsluitend een MIDDEL om een 

persoonlijk DOEL te kunnen 

behalen.  
 

Dit doel zou fusie met de Richter kunnen 

zijn. 
 

De mensen voor wie het Urantiaboek nog 

een doel is zijn mensen die graag meerijden 

op de kar van iemand anders. Van andere 

personen of van instanties, bijvoorbeeld de 

URANTIAN-BEWEGING. 

Zij zijn nog niet in staat om hun eigen kar te 

trekken en om een persoonlijk doel te 

kiezen en hier de verantwoordelijkheid 

voor te willen nemen en te willen en te 

kunnen dragen. 

Zij hebben andere mensen of instanties 

nodig. Denk aan leraren, goeroes, kerken, 

spirituele bewegingen en bijvoorbeeld de 

beweging van het Urantiaboek. 
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Zij zijn nog de mensen die in het 

''wordingsproces' zitten en anderen 

nodig hebben om mee te kunnen 

rijden. Zij zijn nog ‘op weg naar een 

hoger bewustzijn', naar een 

bewustzijn waarin je je voorzichtig 

begint te realiseren, dat JE BENT. Dat 

je kunt zeggen: 'IK BEN'. 

 

De mensen die slechts goeroes, 

boeken, meesters, kerken, leren en 

spirituele instanties gebruiken als 

een MIDDEL om hun doel te 

bereiken, zijn al dicht bij de toestand 

waarop ze kunnen zeggen 'IK BEN'. 

 

ALS JE VOL OVERTUIGING WEET DAT 

JE BENT, HEB JE NIKS EN NIEMAND 

MEER NODIG, BEHALVE JOUW 

VERBINDING MET DE HOGERE 
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WERELD, MET JOUW EIGEN 

GODSVONK, MET JEZUS EN MET DE 

ENGELEN. 

Dan ben je in staat om jouw eigen 

kar te trekken, dan heb je niks en 

niemand meer nodig. 

Overigens zijn de 'kar meerijders' 

niet beter of slechter dan de 'eigen 

kar trekkers'. 

Het zijn slechts treden op de trap 

van bewustzijn. Een trap die we 

allemaal stapje voor stapje, trede 

voor trede, moeten bestijgen. 

 

Realiseer je hier overigens ook bij 

dat mensen die anderen op hun kar 

laten meerijden, dit kunnen doen uit 

dienstbaarheid naar anderen 

(mensen helpen). Deze hulp moet 

altijd tijdelijk zijn want de hulp moet 
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gericht zijn om iedereen zover te 

krijgen, dat ze in staat zijn om 

uiteindelijk hun eigen kar te kunnen 

trekken, hun eigen 

verantwoordelijkheid te kunnen 

nemen en bereid zijn om weer 

volledig de kapitein te worden van 

het schip van hun eigen leven. 

 

De hulp kan ook gericht zijn op 

verheerlijking van het eigen ego. Het 

creëert een gevoel van 

belangrijkheid en geeft de 

mogelijkheid om macht uit te 

oefenen over anderen. Anderen die 

maar wat graag meerijden op de kar 

van een ander en zich maar wat 

graag afhankelijk maken van die 

ander, zodat ze (nog) geen eigen 
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verantwoordelijkheid hoeven te 

nemen. 

 

Ik heb een hoop zogenaamde leraren 

gezien bij de Urantia-beweging, die 

ernstig overtuigd zijn van hun 

superioriteit en die met trots 

melden dat ze het boek al vijftien 

keer gelezen hebben of zelfs hele 

verhandelingen uit hun hoofd 

kennen. 

Deze mensen zoeken macht en 

hebben het boek ‘TOT DOEL' 

verheven. 

Deze superieure leraren zijn 

onderweg en zitten nog in de fase 

van ‘WORDEN’ en zij 'ZIJN’ nog niet. 

Zij zijn op weg naar de poort. 
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ZIJ DIE REEDS 'ZIJN’, HEBBEN MAAR 

ÉÉN DOEL EN DAT IS OM IEDER 

MENS VÓÓR ZIJN EIGEN KAR TE 

KRIJGEN, TE LEREN ZIJN OF HAAR 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID TE 

NEMEN EN TE BRENGEN NAAR DE 

POORT DIE HET VERSCHIL MAAKT 

TUSSEN ‘WORDEN’ EN ‘ZIJN’. 
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4 mei 2020 

ALLESOMVATTEND 
ZIJN 
 
Het ALLESOMVATTENDE is het enige wat een 

oplossing kan en zal bieden. 
Het ALLESOMVATTENDE van wat? 

Het antwoord hierop is het allesomvattende 

van ALLES en dus ALLESOMVATTEND. 
 

Als ik naar de televisie kijk en zie hoe de 

mensen met de natuur omgaan, hoe wij met 

de dieren omgaan en hoe wij met elkaar 

omgaan, word ik moedeloos. 

Hoe lossen we al die misstanden op? 

Hoe verbeteren we deze wereld op ieder 

terrein? 

De mens zou de ellende die de mens zelf 

creëert, kunnen oplossen. 

Dan komt de vraag bij mij op: Kunnen wij 

een probleem oplossen waarbij de 
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oplossing een veel hogere 

bewustzijnsgraad heeft dan de mogelijke 

oplossers (mensen) zelf bezitten? 

 

Het antwoord is duidelijk: Dat kan niet. 

 

Als de mens dan niet in staat is om de 

problemen op deze wereld zelf op te lossen 

omdat het bewustzijn van de mens 

hiervoor nog te laag is, dan lijkt dit een 

onoplosbare situatie en is dit een situatie 

waarvan ik niet blij word. 

De mens kan de diepte van de ellende die 

(mede) door de mens zelf is gecreëerd, 

nauwelijks bevatten, laat staan oplossen. 

Vergeet niet dat voor een groot deel de 

ellende zijn wortels vindt in het 

'Luceferiaans machtsmisbruik'. 

Dit alles betekent dat de ellende die hier is, 

het menselijk bewustzijn (ver) te boven 

gaat en dat daarom de mens niet in staat is 

deze chaos op te lossen. 
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Bovendien is het niet moeilijk om vast te 

stellen dat het resultaat in deze wereld op 

dit moment laat zien dat wij er in elk geval 

tot op heden niet in geslaagd zijn. 

Kijk naar de ellende om je heen.  

Kijk naar wat wij doen met de natuur, met 

de dieren en met elkaar! 
 

Hoe is er een oplossing te bedenken die 

ALLESOMVATTEND is? 

Deze oplossing is alleen mogelijk via 

wezens met een veel hoger bewustzijn dan 

de mens en met een veel hoger bewustzijn 

dan het bewustzijn van al onze problemen, 

zowel op het gebied van hoe wij omgaan 

met de natuur, met de dieren en met elkaar. 
 

Zijn deze wezens met een hoger 

bewustzijn dan het bewustzijn van 

onze problemen, voorhanden en 
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bereid om ons te helpen en hoe kan 

die hulp dan worden opgestart? 

 

Ja deze wezens zijn voorhanden en 

ja ze zijn bereid om ons te helpen. 

 

Hoe starten we die hulp op? 

 

Wees de bereidwillige, wees de 

beschikbare, wees transparant, wees 

de holle buis en de open deur. 

Creëer door ‘het te verbeelden’. 

Breng het tot beeld door verbeelding 

en laat het tot beeld brengen door de 

hogere hemelse wezens. 

Wees liefde, wees nederig en 

dienstbaar. 

Dat zijn de voorwaarden van 

schepping. 
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Zorg dat jouw wil, jouw eigen wil 

wordt afgebroken. Laat ZIJN WIL 

door jou stromen, net zo lang dat je 

ZIJN WIL GAAT VOELEN, BEGRIJPEN 

EN HERKENNEN. 

DAN KUN JE JOUW EIGEN WIL ÉÉN 

LATEN WORDEN MET ZIJN WIL. 

ALS JOUW WIL EN ZIJN WIL ÉÉN ZIJN 

ZAL ALLES WAT LANGS KOMT ALS 

JOUW WIL GEMANIFESTEERD EN 

GESCHAPEN WORDEN. 

 

Dit is een dagelijkse taak, opdracht 

en uitvoering. 

Door hier non stop mee bezig te zijn, 

verdiept en verankerd het zich in je 

systeem en bewustzijn. 

Dit is moeilijker bij jonge mensen 

omdat die anders in het leven staan 
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met werk, stichten van een gezin en 

het opdoen van ervaringen.  

Ook dit is belangrijk. 
 

MAAK DEZE VERBEELDING 

ALLESOMVATTEND. 

RICHT DE PROJECTIE VAN JOUW 

VERBEELDING OP EEN 

VERANDERING VAN DE SITUATIE 

VAN DE NATUUR, VAN DE DIEREN 

EN VAN DE MENSEN OP DEZE 

WERELD, ZONDER IETS TE 

WILLEN, ZODAT ZIJN WIL 

INGEVULD KAN WORDEN. 

 

Stap in de wereld van de magiër 

omdat je nu een magiër bent. 

Breng ook dit beeld tot realiteit 
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omdat dit jouw realiteit is. Jouw 

realiteit als schepper in de 

nieuwe wereld, in de nieuwe 

wereld 'waarin je bent’ en waarin 

je kunt zeggen: 'IK BEN'. 

Wij zijn de heersers over de 

materiële wereld. Dat is de 

wereld waarop wij leven. De 

hemelse wezens kunnen hier 

niets doen tegen onze vrije wil. 

Dus genereer je eigen wil van 

'heling en genezing’ en druk die 

wil uit in gebed en meditatie. 

Verkondig je wil en je 

beschikbaarheid.  

Werk samen met de hemelsen. 

Laat je uit vrije wil gebruiken en 

schep in de materie als werktuig 
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van de engelen en je eigen 

Godsvonk. 

Handel altijd volgens de waarden 

van schoonheid, waarheid en 

goedheid. 

Bewaak dit gegeven iedere 

seconde. Dat is jouw 

verantwoordelijkheid. 

 

SCHEP EN DOE DIT 

‘ALLESOMVATTEND’. 
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7 mei 2020 

EEN PASSERENDE 
WINDVLAAG 
 

Er heerst nog steeds een stille. Het is 

absoluut windstil in mijn systeem. 

Na het passeren van de poort is er een 

immense rust. Een 'niets', een loslaten van 

alles wat belangrijk was. 

Ik zat vandaag op de fiets en er stak een 

kleine, passerende windvlaag op die mij net 

even binnen in mijn systeem raakte. 

 

Ik realiseerde mij het volgende: 

Om meer compleet te worden zal ik meer 

allesomvattend moeten worden, meer 

HEEL, meer geheeld en dus meer genezen. 

Vanuit die HEELHEID zal er een UITDIJING 

gaan ontstaan. 

HEELHEID LEIDT TOT GROEI.  
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GROEI VEROORZAAKT UITDIJING. 

DE MAGIËR OF DE ALCHEMIST ZAL DUS 

MEER 'HEEL’, DUS MEER COMPLEET 

MOETEN WORDEN EN DUS MEER GAAN 

UITDIJEN. 
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10 mei 2020 

MORONTIA-
BEWUSTZIJN EN DE 
GEVOLGEN 
 

In het vorige hoofdstuk is gesproken over 

meer 'heel worden' en meer 'uitdijen’. 

Wat moet ik hiermee? 

Uitdijen waarheen en uitdijen waarvan? 

Ik voel dat er iets moet gaan gebeuren en ik 

heb ook het gevoel dat ik die weg zelf moet 

gaan verkennen. 

Er is een stilte zoals ik die voorheen niet 

heb gekend. 

Ik vraag mij af waar dat uitdijen precies op 

slaat.  

Is het een samenwerkingsverband met 

misschien wel de zeven assistent-

bewustzijnsgeesten? 



48 
 

Ik besloot om nog een keer het Urantiaboek 

erop na te slaan. 

Het Urantiaboek zegt over de werking van 

de zeven assistent-bewustzijnsgeesten het 

volgende: 

 

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

de derde cirkel vindt er een steeds sterkere, 

verenigde werkzaamheid plaats van de 

zeven assistent-bewustzijnsgeesten, teneinde 

het sterfelijk bewustzijn af te wennen van 

zijn afhankelijkheid van de realiteiten der 

mechanismen van het materiële leven, ter 

voorbereiding op de morontia-niveaus van 

ervaring waarin het steeds verder wordt 

binnengeleid. Vanaf de derde cirkel en 

verder neemt de invloed van de assistenten 

steeds meer af. 

 

(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten 

ervaring van de sterveling van het hoogste 

zuiver dierlijke niveau tot het laagste 
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daadwerkelijk contactuele morontia-niveau 

van zelf-bewustheid als een 

persoonlijkheidservaring. De beheersing van 

de eerste kosmische cirkel geeft aan dat de 

pre-morontia-rijpheid van de sterveling is 

bereikt en markeert de beëindiging van het 

vereende dienstbetoon van de assistent-

bewustzijnsgeesten als een exclusieve 

invloed van bewustzijnsactiviteit in de 

menselijke persoonlijkheid. Voorbij de eerste 

cirkel vertoont het bewustzijn steeds meer 

verwantschap met de intelligentie van het 

morontia-stadium der evolutie – het 

verenigde dienstbetoon van het kosmische 

bewustzijn en de boven de assistent-geesten 

uitgaande gift van de Scheppende Geest van 

een plaatselijk universum. 

 

Dit betekent dat juist de werking van de 

zeven assistent-bewustzijnsgeesten alleen 

maar minder wordt als een mens klimt op 
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de ladder van bewustzijn en opstijgt naar 

de derde, tweede en eerste cirkel. 

 

Het gaat dus niet om de samenwerking met 

de zeven assistent-bewustzijnsgeesten 

maar om samenwerking op het niveau van 

morontia-bewustzijn. 

Wat zegt het Urantiaboek over morontia-

bewustzijn? 
 

Morontia-bewustzijn is een begrip 

dat het wezen en het totaal aangeeft 

van de bewustzijnssamenwerking 

van ongelijksoortige materiële en 

geestelijke naturen. Morontia-

intellect impliceert derhalve een 

tweevoudig bewustzijn in het 

plaatselijk universum, dat beheerst 

wordt door één wil. En bij 

stervelingen is dit een wil die, hoewel 

in oorsprong menselijk, nu goddelijk 
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wordt door ’s mensen identificatie 

van zijn menselijke bewustzijn met 

het bewustzijn Gods. 
 

Morontia-bewustzijn gaat dus om: 

 Samenwerking op 

bewustzijnsniveau. 

 Samenwerking tussen mens en 
geest (Godsvonk, engelen, Jezus, 
middenwezens) beheerst door één 

wil. 

 Een wil die van menselijk naar 
goddelijk moet groeien door 
identificatie van de mens van het 

menselijk bewustzijn met het 
bewustzijn van God. 

 

Identificatie komt door 'verbeelding’, 

het tot beeld vormen. 
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Mijn keus om 'IN GOD TE ZIJN’, is de 

verbeelding van de identificatie om één 

te zijn met het goddelijk bewustzijn. 

Mijn zeer sterk verlangen om 

contact en verbinding te maken en te 

krijgen met mijn Godsvonk, is het 

streven naar samenwerking tussen 

mijzelf (mens) en mijn Godsvonk 

(God). 

 

Dit is het begin van de manifestatie 

van – bewustzijn of anders gezegd:  

VAN ‘BEWUST …. ZIJN' en dus van 

‘ZIJN’. 

 

Waarmee moet ik uitdijen? Het 

antwoord is: 'met mijn bewustzijn, 

naar een steeds verder goddelijk 

bewustzijn, gebaseerd op mijn WIL 
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die steeds meer GEESTELIJK zal 

moeten worden’. 

Waarheen moet ik uitdijen? Het 

antwoord hierop is: 'Naar een steeds 

intensere SAMENWERKING tussen 

mijn MENSELIJK bewustzijn en het 

GEESTELIJK (en uiteindelijk 

Goddelijk) bewustzijn’. 

 

Deze beschrijving klopt exact 

met waarmee ik al lang bezig 

ben en met wat ik al lang 

geleden begonnen ben te 

beschrijven. 

 

Dit is dus de juiste weg, de 

enige weg, dit is de weg van: 
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'To be or not to be'. 
 

Samenvattend is hierover het volgende 

te zeggen: 
 
 

Er is een gezegde in deze wereld, dat als 

volgt luidt: 

'To be or not to be, that is the question’. 

Het gaat er dus om dat er een zeker 

moment komt, waarop je kunt zeggen: 

'Ik ben', dan is het geen vraag meer, 

maar dan ‘ben je'. 

Vóórdat dat moment aanbreekt, ben je 

dus nog niet, maar ben je in de 

'wordings-fase', ben je nog op weg en 

onderweg naar het punt van 'zijn’. 

 

Als het moment aanbreekt dat ‘je bent’, 

dan weet je dat ‘je bent' en dan zal er 

essentieels iets veranderen in je leven. 
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Dan zul je starten aan de taak die voor 

jou bedoelt is en die altijd in 

samenwerking zal worden uitgevoerd 

met de geestelijke wereld. 

Die taak zal je uitvoeren in stilte met 

één teen in deze wereld en de rest van je 

systeem in een andere wereld. 

 

Dus omarm ik nogmaals mijn Godsvonk 

en omhels ik de engelen voor een 

eeuwige en bewuste, steeds intensere 

samenwerking met als doel het hele 

universum en de complete schepping op 

te trekken. 

Dan ben je hooguit nog IN maar 

niet meer VAN deze wereld. 

Dit is niet meer om te delen maar 

door bewust te ZIJN, ben je 

bewust met alles verbonden en 
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zul je dus altijd, alles en per 

definitie delen. 

Zij die 'zijn’ gaan hun eigen weg. 

Zij gaan hun weg van 'ZIJN', 

waarvoor ook geldt dat iedere 

weg van ieder mens uniek is. 

Zij hebben geen voeding uit de 

buitenwereld meer nodig maar 

worden uitsluitend van binnenuit 

gevoed. 

Hun werkterrein ligt in de 

buitenwereld, dienend aan de 

complete schepping. 
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15 mei 2020 

WAAROM HET BEGELEIDEN 
DOOR AL DIE COACHES NIET 
WERKT 
 

Veel mensen verdienen op dit moment hun 

geld als coach. Zij coachen of begeleiden 

mensen naar een betere ‘status van leven'. 

Veel mensen hebben het ook moeilijk in 

deze tijd. 

De ratrace heeft inmiddels ongekende 

vormen aangenomen. Heel veel jonge 

mensen verliezen zichzelf in de stress van 

het dagelijks leven en raken in een ernstige 

burnout.  

Heel veel mensen, vooral jonge mensen, 

lijden aan een gebrek van zelfvertrouwen, 

zijn onzeker en hebben daar iedere dag last 

van. Ook dat proces leidt vroeger of later 

tot een burnout of een depressie. 
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Deze mensen zijn 'versnipperd' en hebben 

de moed niet meer om zichzelf bij elkaar te 

rapen en om terug te kunnen komen in hun 

eigen krachtveld en om weer volledig aan 

zelfvertrouwen te winnen. 

 

Gelukkig is daar dan de coach of de 

psycholoog die de patiënt weer op de rails 

kan of zal zetten. 

Is dat mogelijk? 

Kan ik een ander mens helpen om weer 

terug te kunnen treden binnen zijn of haar 

eigen, krachtveld, binnen zijn of haar eigen 

'eenheid'? 

 

De hulpverleners gaan aan de patiënt 

sleutelen om zijn ziel te ontleden, om de 

zwakke punten boven tafel te krijgen en om 

de patiënt weer op de been en op de rails te 

krijgen. 

Wat is er nodig om deze mensen, die zo 

versnipperd zijn, te kunnen helpen? 
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Het antwoord hierop is dat de snippers 

weer moeten worden terug gebracht tot 

‘één geheel'.  

Als de snippers aan elkaar zijn gelijmd, 

is de patiënt weer genezen. 

 

Kunnen al die coaches en al die 

psychologen dat en hoe moet zo een 

klus, om de versnipperde ziel van een 

mens weer te lijmen, worden 

uitgevoerd? 

Helpen de KUNSTJES van onze coaches 

en van onze psychologen?  

Kent onze wetenschap het werkelijke 

probleem? 

 

Als ik resultaatgericht kijk, zeg ik 'NEE, 

DAT KUNNEN ZIJ NIET’. Het aantal 

mensen met heftige burnouts neemt 

alleen maar toe en de burnouts worden 

steeds heftiger. 
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Als al die kunstjes niet echt werken hoe 

kunnen al die versnipperde zielen dan 

weer gelijmd worden? 

Blijkbaar dus niet met kunstjes van de 

'huidige wetenschap’. 

Wat betekent: 'weer gelijmd zijn’? 

Wat betekent: 'weer HEEL maken’? 

Welke delen van wat moeten weer bij 

elkaar gebracht worden en zijn deze 

delen, deze snippers in een eerder 

stadium al bij elkaar geweest? 

Was er een eenheid die er nu niet meer 

is of was er geen eenheid en leidt het 

proces van 'niet één worden, éen 

worden zoals dat blijkbaar bedoeld is’, 

tot de chaos die we overal waarnemen? 

Wooooowwwwww, moeilijke vragen. 

 

Ik heb er een beeld bij en dat beeld ga ik 

nu op papier zetten. Uiteraard doe ik dat 

opnieuw, uitsluitend voor mijzelf. 
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Als er zoveel mensen versnipperd zijn, 

rondlopen met een versnipperde ziel, 

dan zal die ziel weer 'ontsnipperd' 

moeten worden en teruggebracht 

moeten worden tot de eenheid waarin 

de ziel bedoeld is ÉÉN te zijn. 

 

Inmiddels weet ik dat het ontstaan en de 

groei van de ziel tot stand komt door twee 

krachten. Ik kan dit niet bewijzen maar 

voor mij is dit de waarheid en is dit dus wat 

het is. 

Het verhaal klinkt overigens helemaal niet 

onlogisch, maar wat nog veel belangrijker 

is, ik heb die eenheid, dat 'heel worden' 

voor een deel zelf ondergaan en ik merk dat 

dat een enorme kracht in mij geeft, dat die 

ervaring mij 'in mijn krachtveld zet' en mij 

in alle opzichten sterker en gelukkiger 

maakt.  

Het geeft mij zelfs een levensdoel wat een 

ongekende vreugde oplevert. 
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Welnu eerst dan de vraag: 'Hoe komt de 

ziel tot stand en welke krachten creëren en 

onderhouden de ziel'? 

De ziel komt tot stand door 'mijn denken, 

mijn handelen, mijn zijn'. De producten van 

‘mijn zijn' weeft mijn Godsvonk tot het 

kleed van mijn ziel. Zijn er producten die 

'wegen’ of genoeg wegen, dan groeit mijn 

zielenkleed. Zijn er geen producten dan 

staat het weefgetouw stil. 

Er is een onafgebroken interactie en 

samenwerking tussen mijn Godsvonk en 

mij.  

Die samenwerking creëert de eenheid 

en is mede geënt op de uitwerking van 

de blauwdruk van mijn ziel, dus van 

mijn taken en opdrachten.  

Alleen mijn Godsvonk kent de inhoud van 

mijn blauwdruk. 

Als ik de samenwerking verwerp en 

ontken, dan stopt de essentieel stromende 
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energie en ‘val ik uit elkaar of word ik 

versnipperd'. 

Er is geen kunstje dat mijn versnippering 

weer ongedaan kan maken of de snippers 

kan lijmen. 

Er is geen therapeut of coach die weet wat 

belangrijk is voor mijn ziel en die dus weet 

hoe ik weer één moet worden. 

Alleen gerichtheid op God, contact zoeken 

en verbinding maken met God maakt 

levend, is voedend en doet groeien. 

 

De hulpverleners en coaches maken je weer 

de 'oude’ en dus de ‘versnipperde’, want 

het zijn van ‘de oude' heeft al geleid tot 

versnippering. Ze begrijpen niets van de 

heelheid van ziel en God die leidt tot de 

enige vorm van HEELHEID, dus van 

HELING en dus van  GENEZING. 

Zij voeren je terug naar het oude pad, het 

waanzinnige pad van stress en een steeds 

verder opvoeren van de ratrace van deze 
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maatschappij en  brengen niet het levende 

water omdat ze hier geen weet van hebben. 

Wat een hulpverlener kan doen, moet doen, 

waar wij elkaar voor nodig hebben, is 

elkaar stimuleren en motiveren om één te 

worden, om het contact en de verbinding 

met je eigen God te zoeken en de reis naar 

‘versmelting met God’ te gaan maken. 

Dat is de weg naar eenheid, naar 

heelheid, naar HELING en naar 

GENEZING. 
 

Dat is de weg die je alleen moet gaan. 

Niemand kan dat even voor je regelen of 

via een kunstje 'tot eenheid laten 

komen’. 

We kunnen elkaar helpen om te delen 

hoe wij zelf de WEG gaan. 

Iedere weg is uniek en anders. Mijn weg 

is niet jouw weg. 
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Vertel elkaar dat de enige richting de 

richting 'VAN GEEST, VAN SPIRIT’ is.  

DE ENIGE WEG IS DE SPIRITUELE WEG, 

DE WEG VAN GOD, DE WEG OP WEG 

NAAR GOD, DE WEG OP WEG NAAR 

EENHEID, DE WEG OP WEG NAAR 

VERSMELTING MET GOD. DE ENIGE WEG 

VAN WERKELIJKE GENEZING. 
 

Hoe lang duurt het nog voordat we 

dat gaan begrijpen? 

Pas als deze weg door meer mensen 

wordt betreden, zal de energie op 

deze wereld gaan veranderen, zal 

deze wereld gaan veranderen. 

 

HOE DAN WEL? 

Als laatste rest de vraag hoe we die 

slag moeten maken. 

Begin je te realiseren dat je een 

resultaat bent van de kosmische 



66 
 

schepping en dus een ‘kosmische 

waarde' draagt. 

Alles wat een kosmische waarde 

draagt, heeft waarde, doet ertoe en 

is belangrijk voor de kosmos, voor 

de schepping. 

Aanvaard die waarde en omarm het 

belang dat je een kosmische functie, 

taak en opdracht hebt. 

Iedereen die zegt dat je niet deugt, 

praat uit angst en heeft het niet 

begrepen. 

Ga van jezelf houden en realiseer je 

dat God jou heeft gekozen als 

eeuwige partner, dus: 'Hoe 

belangrijk ben je wel?’ 

Als je dat van jezelf gaat begrijpen, 

zien en voelen, ga je het ook zien bij 

anderen en groeit je liefde van 

eigenliefde naar NAASTENLIEFDE. 



67 
 

Als je jezelf, alles en iedereen 

omarmt in respect, acceptatie en 

liefde, omarm en accepteer je God 

ook in liefde. 

DAN IS ER EEN ALLESOMVATTENDE 

LIEFDE. 

Dan is er eenheid, heelheid, 

heling en genezing. 
 

Dat is meteen het antwoord op de vraag: 

HOE WORDEN WE WEER BETER. HOE 

WORDT DEZE WERELD WEER BETER. 

De genezing van alles begint bij het 

besef van ‘één zijn'. Dit besef van 

eenheid leidt tot een weg naar 

HEELHEID. Als deze heelheid manifest 

begint te worden, leidt deze heelheid tot 

heling en begint het proces van 

GENEZING. 

Eenheid  heelheid  heling  

genezing, begint als er harmonie is. 
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Er moet harmonie en evenwicht zijn in 

het complete proces van ontluikende en 

groeiende liefde.  

Dit evenwicht moet liggen tussen de drie 

krachten van: 

 Eigenliefde. 

 Naastenliefde. 

 Liefde voor God. 

 

De basis is eigenliefde. Dit heeft 

niets te maken met egoïsme. 

Deze eigenliefde moet in evenwicht 

zijn met naastenliefde. 

Liefde voor ‘het zelf’ en liefde voor 

‘de ander' moeten elkaar voeden, 

dan ontstaat er liefde voor al het 

leven en dit groeit uit tot liefde voor 

God. Uiteindelijk zal de liefde voor 

God alles overvleugelen en zal dit de 
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eigenliefde en naastenliefde weer 

voeden. 

Als deze liefde als totaal in 

evenwicht is, worden we heel en 

zullen dus genezen. 

De liefde voor God is altijd alles 

overheersend want de eigenliefde 

heeft ook te maken met de liefde 

voor de God in jezelf. Naastenliefde 

heeft alles te maken met liefde voor 

de God in ieder ander mens. 

God is altijd vertegenwoordigt en is 

altijd de grote dragende kracht van 

alles wat is. 
 

Dit, het aspect van liefde, is het 

kernaspect.  

De factor kennis is slechts het middel 

om je dit te gaan realiseren en om te 
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gaan beginnen om deze reis te gaan 

starten. 

De reis van groei in bewustzijn en de 

reis op weg naar fusie, op weg naar het 

paradijs. 

Deze reis begint met genezing, heling en 

het besef van eenheid. 

Het voertuig hiervoor is LIEFDE in de 

meest ruime zin. 
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24 mei 2020 

DE RELATIE TUSSEN 
MASARU EMOTO, 
HO'OPONOPO, 
BEWUSTZIJN, DE 
MAGIËR, OVERLEVEN, 
GOD EN DE DUIVEL 
 

Het plaatje begint te groeien, de verbanden 

worden zichtbaar en ook de complexiteit 

van het geheel wordt zichtbaar. Eigenlijk is 

alles terug te brengen tot één principe: 
 

De mogelijkheid van groei in bewustzijn, 

zowel individueel als collectief, wordt 

bepaald door de mate van WEERSTAND. 
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In de bovengenoemde relatie zijn slechts 

een aantal dingen genoemd. Het is absoluut 

geen complete opsomming. De relatie 

omvat eigenlijk alles en is een essentieel 

bepalend onderdeel van onze maatschappij, 

van alle verschillende culturen, zowel 

nationaal als mondiaal gezien. 

Laat ik eerst even de hier genoemde 

onderdelen in de relatie toelichten. 
 

Masaru Emoto 
Masaru Emoto (1943-2014) was een 

Japanse onderzoeker. Hij studeerde op de 

Universiteit van Yokohama en was 

voorzitter van de International Water for 

Life Foundation. Masaru Emoto werd 

bekend doordat hij in de film 'What the 

bleep do we know’ verscheen. 

Masara Emoto deed onderzoek naar water. 

Zo deed hij water in speciale potjes en 

stelde het bloot aan een specifieke prikkel 

http://masaru-emoto.net/english/index.html
https://femkedegrijs.com/yoga-en-meditatie-documentaires/
https://femkedegrijs.com/yoga-en-meditatie-documentaires/
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(zoals muziek of een woord) en vroor dat in 

zodat er waterkristallen ontstonden. 

Hij nam waar dat invloeden van buitenaf 

zoals geluid (denk maar aan een mantra) 

en beeld (zoals foto’s en tekst) water qua 

energie beïnvloedt. 

Prikkels met een positieve trilling (zoals 

liefde) lieten mooie, harmonieuze 

waterkristallen zien, in tegenstelling tot 

prikkels met een negatieve trilling (zoals 

het woord ‘haat’). 

Soort gelijke experimenten zoals met 

(plant)zaadjes, rijst, appels of andere 

voedingsmiddelen lieten hetzelfde zien. In 

plaats van mooie waterkristallen bleef het 

plantje of het voedingsmiddel met een 

positieve associatie zoals een woord langer 

leven, in tegenstelling tot een plant of 

voedingsmiddel met een negatieve 

associatie. Die leefde vaak korter of raakte 

sneller beschimmeld. 

https://femkedegrijs.com/mantra-betekenis/
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Prikkels van woorden zoals: LIEFDE 

(positief) en HAAT (negatief) hebben 

dus verschillende invloeden op ‘HET 

LEVEN', in de meest ruime zin.  

‘LIEFDE’ WERKT HELEND EN GENEZEND 

EN ‘HAAT’ WERKT ZIEKMAKEND EN 

AFBREKEND. 

 

Ho'oponopono 
Wat je doet bij ho'oponopono 
is  ‘intunen’ op je problemen. Je maakt 
jezelf volledig verantwoordelijk voor 
alle  problemen en vervolgens druk je op 
de ‘delete-knop’ met behulp van het 
Ho’oponopono mantra. Constant herhaal je: 
‘het spijt me’, ‘vergeef me’, ‘bedankt’ en: 
‘ik hou van je’. 

Door verantwoordelijkheid voor 
problemen te nemen en vervolgens een 
staat van volledige ZELFLIEFDE 
(eigenliefde) te ervaren, zouden deze 
oplossen. 
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De informatie wordt als het ware ge-reset 

en keert terug naar de oorspronkelijke 

oertoestand, ‘back to zero’. 

Het maakt niet uit wat het probleem is. Het 

enige dat van belang is, is dat de 

informatie wordt LOSGELATEN. Alleen de 

Bron/universum kan helen en alles 

terugbrengen tot de oorsprong. Om 

daarmee in contact te komen, moet je zelf 

blanco zijn. Je moet een zero kunnen zijn. 

Dat is onze natuurlijke staat: zuiver van 

hart en helder van geest.” 

Kort gezegd: Ho’oponopono zorgt 
ervoor dat je ego op één lijn komt met je 
ware zelf, je diepere kern. Het is een 
zeer simpele en mooie manier om met 
jezelf te werken. Dus ook hier is LIEFDE 

een bepalende, helende en genezende factor. 

Bewustzijn 
Bewustzijn, zo hebben we al eerder gezien, 

bestaat uit de factoren: 
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KENNIS en LIEFDE, waarbij liefde te 

verdelen is in:  

Eigenliefde (de mogelijkheid hebben om 

van jezelf te houden en jezelf als 

volwaardig te zien), 

Naastenliefde (in staat zijn om een ander 

lief te hebben als jezelf), 

Liefde voor God. 

Deze 3 facetten van liefde kunnen niet los 

gezien worden van elkaar. 

KENNIS is hierbij het minst belangrijk en 

eigenlijk is de kennis (verkregen via 'het 

HOOFD’) het MIDDEL om te komen tot 

LIEFDE ('het HART'). 

Ook hier is uiteindelijk LIEFDE alles 

bepalend. 

De kennis is volkomen ondergeschikt aan 

liefde en slechts een middel om tot liefde te 

komen. 

Magiër 
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De magiër is de mens die 'de bewuste staat 

van ZIJN’ heeft bereikt, die contact en 

verbinding heeft met de hemelen en op 

deze wereld dienstbaar is aan zijn eigen 

Godsvonk, Jezus en de engelen. Dienstbaar 

aan het totaal. 
 

Overleven 
Met overleven wordt hier bedoeld ‘leven in 

een staat waarin het bestaansniveau zo laag 

is dat de mens iedere dag maar weer moet 

zien, dat hij kan overleven'. 

Dit wordt mede veroorzaakt door armoede, 

onderdrukking, uitbuiting en oorlogen. 

God 
Met God bedoel ik 'de Schepper van al het 

leven’, die zich manifesteert in eenheid en 

die de ultieme manifestatie is van liefde, 

uitgedrukt in de meest ultieme vorm van 

dienstbaarheid aan de totale schepping. 
 



78 
 

Duivel 
De duivel is het resultaat van de val van 

Lucifer en onvoorstelbaar veel andere 

engelen, die zich afkeerden van Jezus en 

God en die de verbinding met het licht zijn 

kwijtgeraakt. De bron van de val was en is 

altijd 'spirituele hoogmoed’. 

Uiteindelijk resteerde bij deze 'gevallen 

engelen’ duisternis en haat, dat zich 

manifesteerde op ongelooflijke gruwelen, 

gericht op de mens. 

De grootste taak en opdracht van de 

gevallen engelen was om er alles aan te 

doen om DE MENS WEG TE HOUDEN BIJ 

GOD EN BIJ ZIJN EIGEN GODSVONK. 
 

GOD IS LIEFDE. 

LIEFDE WORDT GEMANIFESTEERD DOOR 

HET HART. 

IN HET HART KOMT DE LIEFDE DUS TOT 

UITING. 
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DE TEGENHANGER VAN HET HART IS HET 

HOOFD. 

HET HOOFD IS DE PLAATS WAAR DE KENNIS 

TOT STAND KOMT. 

 

De gevallen engelen (duivels) 

hebben er dus alles aan gedaan om 

de mens ‘vast te houden' in het 

gebied van het hoofd en weg te 

houden bij de weg naar het hart, de 

weg naar God. 

 

DAT IS PRECIES WAT WE NU ZIEN IN 

DEZE WERELD. 

DE TAAK VAN DE MAGIËR IS OM OP 

DIT MOMENT DE KRACHT VAN HET 

HART TE GEBRUIKEN OM HET 

MONOPOLIE VAN HET HOOFD TE 

DOORBREKEN. DE MAGIËR DOET 

DIT OP DEZE WERELD IN 
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SAMENWERKING MET DE HEMELSE 

KRACHTEN. 

 
Hoe zien we op dit moment de 

monopolistische werking van het hoofd 

in deze wereld tot uiting komen? 

 

Eerst de vraag hoe moeilijk het nu eigenlijk 

is voor de individuele mens om te kunnen 

groeien in bewustzijn? 

Hoe moeilijk is het om de weg naar zijn 

eigen God te vinden en om contact en 

verbinding te maken en om ook de weg 

naar fusie te starten? 

Eigenlijk is dat niet zo moeilijk. 

De eigen Godsvonk doet er alles aan om 

jouw aandacht te trekken en om je te leiden 

om tot dit resultaat te komen. 

De hulp van de engelen is uitsluitend 

gericht op groei van bewustzijn van de 

mens, van ieder mens. 
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Als er zoveel hulp is, waarom is het 

resultaat dan zo slecht dat het collectieve 

bewustzijn nog altijd gericht is op het ego, 

op overheersing, op uitbuiting, op macht 

van de ene mens over de andere mens, op 

zoveel mogelijk mensen in armoede en 

erbarmelijke omstandigheden te houden en 

om oorlogen nog steeds als reële 

instrumenten te gebruiken, die iedere dag 

kunnen losbarsten? 

 

Het antwoord op deze vraag is: 

‘Dit komt door de nog altijd 

overheersende werking en kracht van de 

door externe factoren opgelegde  

WEERSTAND. Deze weerstand wordt 

gecreëerd in het hoofd van de mens'. 

 

Wat wordt hiermee bedoeld en waarom 

gebeurt dit in het hoofd? 

Door deze wereld te laten geloven, te 

stimuleren, te motiveren en te pushen 
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om alles verstandelijk, op basis van 

kennis, te benaderen en op te lossen, 

WORDEN WIJ WEG GEHOUDEN VAN GOD 

EN VAN DE MOGELIJKHEID OM DE WEG 

NAAR BINNEN TE KUNNEN GAAN EN OM 

ONS MET ONS EIGEN GODFRAGMENT TE 

KUNNEN VERBINDEN EN CONTACT TE 

KUNNEN LEGGEN. 

DE WEG NAAR HET HART WORDT 

AFGESLOTEN OM DE WEG VAN HET 

HOOFD ZALIGMAKEND TE MAKEN. 

Grafisch betekent dit het volgende: 
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Bovenstaande afbeelding is weer een 

weergave van het begrip BEWUSTZIJN. 

Bewustzijn, althans de status van ons 
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bewustzijn, is de sleutel van spirituele 

groei, stilstand of terugval. 

De belangrijkste factor van het geheel van 

bewustzijn is LIEFDE en de kennis is niet 

meer en niet minder dan een hulpmiddel 

om ons te laten inzien dat om tot God te 

komen, liefde allesoverheersend en 

bepalend is. 

 

DE ENIGE WEG VAN 

VOORUITGANG, SPIRITUELE 

VOORUITGAAN, DUS VAN 

VOORUITGANG IN BEWUSTZIJN, 

IS DE WEG VAN HET HART. 

GEBRUIK VAN HET HOOFD 

(KENNIS) IS UITSTEKEND 

ZOLANG HET WORDT 

AANGESTUURD DOOR HET HART 

EN HET RESULTAAT VAN DE 
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PRODUCTEN VAN DE KENNIS 

(WETENSCHAP) DIENSTBAAR 

ZIJN AAN HET TOTAAL, AAN DE 

HELE WERELD EN DUS DE GROEI 

NAAR GOD NIET IN DE WEG 

STAAT. 

 Wat zien wij echter nu 

gebeuren? 

Allesbepalend op deze wereld 

is de verering van kennis, de 

verering van het hoofd, de 

verering van de wetenschap en 

een volkomen ‘misplaatsting’ 

van het gevoel en het hart. 

De wetenschap is heilig en 

overheerst. Het hoofd regeert 

en het hart telt niet mee. 
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Dit gebeurt zelfs in de religie 

en in alle spirituele 

stromingen!!! 

Op ieder vlak worden wij weg 

gehouden van onze 

samenwerking en verdieping 

met de hemelse wezens en met 

onze eigen God. 

Religie belijden en 

spiritualiteit belijden wordt 

bepaald, gestuurd en geleid 

door STUDIE. 

Studiegroepen links en 

studiegroepen rechts. 

Er zijn studiegroepen voor de 

Koran, voor de Tora, voor de 
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Bijbel. Er zijn vooral leraren 

die jou vertellen hoe je al deze 

boeken moet lezen en moet 

interpreteren. Zij weten het en 

jij weet het niet. 

 

In al die kringen is het 

misdadig om je te uiten over 

wat je voelt over één van de 

teksten. Over hoe je het 

'ervaart', wat het met je doet, 

wat je VOELT EN HOE HET JE 

HART RAAKT. 
 

Zelfs bij het Urantiaboek, waar heel 

gedetailleerd wordt gesproken over 

de Richter en de engelen, over de 
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weg naar fusie, over de unieke 

persoonlijkheid van de mens en de 

unieke persoonlijke spirituele 

reizen die ieder mens maakt, wordt 

niet gesproken over WAT JIJ 

ERVAART, WAT JIJ VOELT, WAT HET 

MET JE DOET, HOE HET JE HART 

HEEFT GERAAKT. 

ER ZIJN VELE NATIONALE EN 

INTERNATIONALE STUDIEGROEPEN. 

ER IS EEN INTERNATIONALE 

UNIVERSITEIT DIE OOK DIGITAAL 

BESCHIKBAAR IS. ER ZIJN VOORAL 

HEEL VEEL LERAREN DIE HET BOEK 

AL 30 JAAR LEZEN, AL 20 KEER 

GELEZEN HEBBEN, DIE ZELFS HELE 

VERHANDELINGEN UIT HUN HOOFD 

KUNNEN OPZEGGEN EN DIE 'HET’ 

DUS WEL WETEN EN JOU PRECIES 

ZULLEN VERTELLEN HOE JIJ HET 
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BOEK MOET LEZEN EN MOET 

INTERPRETEREN. 

ER WORDEN ZELFS 

INTERNATIONALE CONFERENTIES 

VOOR GEORGANISEERD EN ER ZIJN 

ORGANISATIES DIE JOU OPLEGGEN 

HOE JE MET DE INHOUD VAN HET 

BOEK MOET OMGAAN. KORTOM HOE 

JE HET VOORAL NIET MET JE HART 

MOET BENADEREN. 

 

Wie is er bij gebaat dat wij ons 

vooral niet gaan richten op de God in 

ons, dat wij de reis naar binnen niet 

gaan starten en dus geen verbinding 

met het hart gaan zoeken? 

 

Dat is de club van de 'gevallen 

engelen’. Dat was of is Lucifer, Satan, 
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Caligastia en al hun gevallen 

vrienden. 

 

Dit betekent dus dat de 

'Luceferiaanse invloed in alles rond 

het Urantiaboek’ enorm groot en 

allesoverheersend is. 

De inhoud van het boek is hemels. 

De organisatie rond het boek is 

duivels, zoals overigens de 

organisatie rond iedere religie en 

grote spirituele beweging binnen de 

kortste keren beïnvloed wordt door 

duivelse krachten. 

 

HET IS ZE ER ALLES AAN GEDAAN 

OM ONS WEG TE HOUDEN BIJ ONZE 

EIGEN GOD EN OM CONTACT EN 

VERBINDING MET ONZE GOD EN MET 

DE HEMELEN TE GAAN LEGGEN EN 
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TE GAAN VERDIEPEN. DAAROM LIGT 

HET ACCENT VAN RELIGIE EN 

SPIRITUALITEIT ALTIJD OP HET 

HOOFD EN DUS ALTIJD OP STUDIES 

EN INSTRUCTIES, GELEID DOOR 

LERAREN, GURU’S, PRIESTERS, 

IMAMS EN ANDERE SPECIALISTEN. 

Moet God verklaard worden 

met je verstand (hoofd) 

volgens door leraren 

(mensen) vastgestelde 

regels of moet God ervaren, 

gevoeld worden, met je hart, 

zonder één regel maar 

desnoods met tranen van 

vreugde? 
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Wat is nu de taak en de rol van 

de magiër en hoe kan hij of zij 

helpen het tij op deze wereld 

te keren? 
 

Zoals Masaru Emoto en de 

ho'oponopono ons leren is LIEFDE, 

zelfs alleen gebruikt als geschreven 

of gesproken woord of als gerichte 

gedachte, een enorm krachtig 

instrument om invloed uit te 

oefenen op het geestelijke en 

materiële aspect in deze wereld. 

Dit geldt ook voor andere woorden, 

zoals: dienstbaarheid, 

dankbaarheid, vergeving, vreugde, 

eenheid, schoonheid, waarheid een 

goedheid. 
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Dit alles werkt uitsluitend 

energetisch, maar heeft toch een 

enorme invloed op de materie. 

Deze woorden, die de 

liefdeskrachten in zich dragen, 

beïnvloeden deze wereld geestelijk 

en materieel. 

Heeft het zin om met de wetenschap 

genoemd in dit artikel de wereld in 

te gaan en het de mens te gaan 

vertellen? Het antwoord is nee, want 

via de kennis en de kracht van het 

hoofd, zal dit verhaal ontkracht 

worden en belachelijk worden 

gemaakt. 

Het is echter niet nodig om de 

wereld hiermee te confronteren. Het 

collectief bewustzijn bezit nog niet 

het vermogen om dit te kunnen 

accepteren en om er mee te gaan 
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werken. Bovendien zullen de nog 

aanwezige krachten van de 

duisternis, dit op allerlei manieren 

bestrijden. 

Het overheersende bewustzijn van 

het collectief bevindt zich nog op het 

pad van 'van binnen naar buiten’, 

waar het ego en dus het hoofd 

regeert. Dat pad wordt nog bepaald 

door dualiteit. ‘Ik ben beter dan 

anderen en ik kan de wereld redden. 

Alle anderen hebben er niets van 

begrepen’. 

Dat is de mate van WEERSTAND die 

groei van bewustzijn, individueel en 

collectief, nog altijd belemmert. 

Deze weerstand wordt bepaald door 

het ego en gevoed door duistere 

krachten. 
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De magiër heeft andere 

mogelijkheden.  

‘Hij of zij IS'. 

Er is een ‘staat van zijn’, waarin de 

magiër LIEFDE, SCHOONHEID, 

WAARHEID, GOEDHEID, 

DIENSTBAARHEID, VERGEVING, 

VREUGDE, DANKBAARHEID ETC. IS 

EN DOOR ZIJN ENERGETISCH WERK 

IN DEZE WERELD VERANDERT DE 

MAGIËR DEZE WERELD OP 

GEESTELIJK EN MATERIEEL NIVEAU, 

NET ZOALS MASARU EMOTO EN DE 

HO'OPONOPONO ONS HEBBEN 

GETOOND EN BEWEZEN. 

 

DE TAAK VAN DE MAGIËR IS OM IN 

STILTE TE WERKEN, GEHOLPEN 

DOOR EN IN SAMENWERKING MET 

DE HEMELSE WEZENS. 
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HOE MEER MENSEN ALS MAGIËR 

KUNNEN WERKEN EN DOOR HUN 

STAAT VAN ZIJN INVLOED KUNNEN 

HEBBEN OP HET GEESTELIJKE EN 

MATERIËLE IN DEZE WERELD, HOE 

SNELLER HET PROCES ZAL 

VERLOPEN. 

IN STILTE MOGEN MENSEN DIE QUA 

BEWUSTZIJN AL FLINK OP WEG ZIJN 

OM EEN MAGIËR TE WORDEN, 

WORDEN GEÏNFORMEERD EN 

WORDEN OPGELEID. 

 

DAT IS DE TAAK VAN DE MAGIËR EN 

DAT IS DE ENIGE MANIER WAAROP 

VERANDERINGEN IN DEZE WERELD 

TOT STAND KUNNEN KOMEN. 

ZO ZAL EN KAN DE WEERSTAND 

GEBROKEN WORDEN EN KAN DE 

GROEI VAN INDIVIDUEN EN VAN 
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DEZE WERELD OP WEG NAAR EEN 

‘STATUS VAN LICHT EN LEVEN’ PAS 

ECHT EEN AANVANG GAAN NEMEN. 

 

Eigenlijk is het allemaal ongelooflijk 

doorzichtig en duidelijk. Dat 

niemand het hier over heeft en dat 

niemand dit door heeft, zegt iets 

over het bewustzijn van deze 

wereld, ook of juist over het 

bewustzijn van al die spirituele 

mensen. 

Er is nog een hoop te doen! 

 

DE CONCLUSIE VAN DIT VERHAAL IS: 

Als gedachten, focus, gerichtheid, 

projectie zo een enorme invloed 

heeft op mijn omgeving en op mij, 

dat ik daarmee licht of duisternis 
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kan opwerpen, dan betekent dat, dat 

mijn invloed ongelooflijk groot is.  

Mijn invloed op alles wat is. 

Als ik dit weet, ben ik 

verantwoordelijk. Nu ik weet wat de 

consequenties zijn, kan ik 

uitsluitend nog kiezen voor het licht 

omdat daar deze wereld mee kan 

worden opgetrokken. 

Dit werk is machtig en groots maar 

ook de verantwoordelijkheid is 

groots. 

Als jij de magiër wilt zijn en ook 

bent, krijg je immens veel steun. Dan 

kan en zal er door jou gewerkt 

worden en zal deze wereld 

transformeren. 

Als jij dit begrijpt, voelt, ruikt, 

proeft, hoort en ziet en als je aan dit 

machtig werk wilt deelnemen, heb je 
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het bewustzijn, waaruit de magiër 

geboren kan worden en ben je de 

magiër. 
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25 mei 2020 

IS ER EEN RELATIE 
TUSSEN HET DOEN 
VAN MIJN WIL, HET 
DOEN VAN ‘ZIJN WIL' 
EN LOSLATEN? 
 

‘Vader niet mijn wil maar Uw Wil 

geschiede’. 

Dit is snel gezegd maar hoe breng ik dit in 

praktijk? 

 

Twee facetten van de relatie zijn zeer 

waarschijnlijk tegenstrijdig. Mijn wil en 

ZIJN WIL. 

Laat ik ervan uitgaan dat mijn wil zeer 

waarschijnlijk anders is dan ZIJN WIL en als 
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mijn wil anders is dan ZIJN WIL, dan zal 

niet mijn wil geschieden, maar ZIJN WIL. 

 

De keus zal door mij (en door jou) gemaakt 

moeten worden of ik kies voor mijn wil of 

voor zijn Wil.  

Als mijn wil op één lijn ligt met zijn Wil, is 

er geen probleem en hoef ik niet te kiezen. 

 

Als mijn wil niet op één lijn ligt met zijn 

WIL, zal ik mij moeten afstemmen op zijn 

Wil en moet ik mijn wil dus kunnen laten 

varen, los kunnen laten. 

 

Aha, het heeft dus in ieder geval alles te 

maken met KUNNEN LOSLATEN. 

 

Kunnen loslaten is voor het ego niet altijd 

even makkelijk. Hoe meer waarde ik hecht 

aan mijn wil, hoe moeilijker het is, om 'mijn 

wil’ los te laten. 
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Het zou dus kunnen werken om al mijn 

waarden los te laten.  

Geen waarden meer hebben, betekent 

geen menig meer hebben. 

Gaat dat werken om zonder waarden en 

dus zonder menig door het leven te gaan? 

Gelukkig blijven er altijd waarden, die 

passen binnen de wil van de vader, 

overeind staan en die ik dus als mijn eigen 

waarden mag omarmen. 

 

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien 

dat het weinig zin heeft om deze wereld te 

informeren over de werking en de 

resultaten van het pad van 'van binnen 

naar buiten’. 

Dat had te maken met de hoogte van het 

collectief bewustzijn van deze wereld. 

 

Inmiddels zijn de wezenlijke waarden mij 

bekend en probeer ik volgens deze 

waarden te leven. Het zijn de waarden van 
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de VADER en dus ook de waarden van de 

magiër. De magiër vindt niet, 'de magiër IS'. 

De magiër volgt onder andere de waarden 

van liefde, vergeving, schoonheid, 

waarheid, goedheid, nederigheid, eenheid 

en dienstbaarheid. Hij kiest de focus en de 

projectie zodanig, dat hij deze waarden is. 

Deze waarden hebben een helende en 

genezende invloed op al het leven (geest en 

materie). Dat toont ons Masaru Emoto en 

de ho'oponopono. 

 

DEZE WAARDEN GEDRAGEN DOOR 

LIEFDE, VERGEVING EN 

DIENSTBAARHEID KUNNEN NIET 

ANDERS DAN ÉÉN ZIJN MET DE WIL VAN 

DE VADER. 

 

Als het zo simpel is om één te kunnen zijn 

met de wil van de Vader, door de waarden 

van de magiër te ZIJN en te leven EN ALLE 
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ANDERE WAARDEN DUS LOS TE LATEN, 

dan is de stap snel gemaakt. 

 

Is deze instelling en focus leefbaar in 

deze maatschappij? 

Ik denk het zeker wel. Het betekent één 

ding dat ik toch reeds voelde en dat is 

dat ik 'IN DEZE WERELD BEN EN NIET 

MEER VAN DEZE WERELD BEN’. 

 

Dit wist ik al. 

Verder zal het betekenen dat het spel 

gespeeld moet worden. Geen meningen 

meer hebben en de meeste waarden 

loslaten. 

 

De waarden van het pad van 'van binnen 

naar buiten’, leiden nergens toe, behalve 

dat het ervaringen biedt, die dan weer 

leiden tot leermomenten. 
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De focus is bekend, het 'ZIJN’ van de 

waarden van de magiër, de weg is: 

 Loslaten, 

 Discussies mijden, 

 Zwijgen 

 Glimlachen en vooral 

 Met één teen staan in deze wereld 

en met de rest van je hele systeem 
staan in de andere wereld. 

 
Dat is de weg om via 'loslaten’ in staat te 

zijn om ZIJN WIL te laten geschieden en 

mijn wil te laten vervliegen. 

Loslaten is noodzakelijk om zelf, als 

persoonlijkheid te kunnen groeien.  

Loslaten is ook noodzakelijk om als 

persoonlijkheid naar mijn eigen God te 

kunnen groeien en door mijzelf (mijn 

eigen wil ) los te kunnen laten, als 
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eenheid met God het universum te 

kunnen veroveren. 

 

Dat is de relatie tussen het (niet) 

doen van mijn wil, loslaten en het 

doen van zijn Wil. 
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27 mei 2020 

DE ENIGE WEG TOT 
VERANDERING EN DE 
MAGIËR 
 

Wat is de enige weg en dus de enige 

mogelijkheid tot verandering in deze 

wereld? 

Waarom zal zolang we het pad bewandelen 

van 'van binnen naar buiten’ er geen 

wezenlijke (materiële) verandering in deze 

materiële wereld plaatsvinden? 

 

Dit heeft te maken met hoe de weg van 

'manifestatie’ verloopt. 

Er is maar één weg van manifestatie, die 

begint bij de enige bron waaruit alles 

voortkomt dat in deze wereld 
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gemanifesteerd en gematerialiseerd wordt 

of is. 

Het niveau van deze bron, op het moment 

van manifestatie, bepaald het niveau van 

materialisatie. 

 

Er is maar één weg waarop materie 

gemanifesteerd kan worden. 

Deze weg is: 

 

Bewustzijn  Energie  Materie. 

 
Dit betekent dat materie een resultaat is 

van energie. Een energetische verandering 

leidt tot verandering in materie, dus tot een 

verandering in de materiële, zichtbare en 

voelbare wereld. 

Zoals energie leidt tot materie en een 

materiële verandering alleen kan 

plaatsvinden als er een energetische 

verandering is, zo leidt bewustzijn tot 
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energie en kan een energetische 

verandering dus alleen tot stand komen 

door een verandering in bewustzijn. 

 

Bewustzijn is dus de bron waaruit 

energie en materie ontstaat en 

veranderingen in bewustzijn leiden dus 

tot energetische en materiële 

veranderingen. 

Een verandering die wordt gegenereerd op 

het pad van 'van binnen naar buiten’ kan 

niet verder gaan dan de hoogte van het 

bewustzijn dat die hoogte genereert en dat 

dus een verandering in energie en materie 

tot gevolg heeft. 

 

De hoogte van de mate van 

bewustzijn bepaalt dus de kwaliteit 

van de materie alsmede de kwaliteit 

van de verandering in de materie. 
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Wil je een materiële verandering 

of verbetering, wil je een 

verandering in deze materiële 

wereld, dan zul je dus eerst het 

niveau in bewustzijn moeten 

veranderen, hetgeen een 

energetische en uiteindelijk een 

materiële verandering teweeg 

brengt. 
 

Het pad van 'van binnen naar buiten’ wordt 

getypeerd door (goed bedoelde) ego-

manifestatie.  

Het gaat vooral om mij en om mijn belang 

of om het belang van mijn groep, terwijl ik 

onderhand ook de wereld even verbeter. 

Mijn systeem of het systeem van mijn groep 

is superieur. Het gaat dus vooral om ‘mijn’ 

en niet om ‘het collectief belang', om het 

belang van het totaal. 
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Deze houding is nog het resultaat van en 

wordt bepaald door mijn 

bewustzijnsniveau. 

Aangezien het primair om ‘mijn belang' 

gaat op dit pad, bepaalt dit 'ego-handelen' 

de hoogte van het niveau van mijn 

bewustzijn. 

Uit het bewustzijn van dit niveau kan ook 

alleen maar een  energetische stroom van 

hetzelfde niveau gecreëerd worden. Het 

niveau bepaalt de verandering. 

De energetische verandering leidt 

automatisch weer tot een materiële 

verandering, aangezien de stroom alleen 

maar de volgorde kan lopen van: 

BEWUSTZIJN  ENERGIE  MATERIE. 

Dit EGO BEWUSTZIJN creëert een 

materiële verandering in dezelfde 

frequentie en zal deze wereld dus niet 

optillen naar de fasen van 'Licht en 

Leven’. 
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Waarom is dit verhaal belangrijk. 

Deze wereld zit op een wissel. Er verandert 

een hoop. Alleen al het feit dat kort geleden 

de desastreuze werking van Lucifer, Satan 

en Caligastia een andere loop heeft 

gekregen en de primaire voeding van deze 

duisternis uit die hoek is verdwenen, 

betekent dat deze wereld 'een andere loop’ 

kan gaan nemen en hier ook al mee bezig is. 

Ook die loop zal weer alleen maar het pad 

kunnen gaan via het pad van: bewustzijn  

energie  materie. 

 

Het niveau van bewustzijn 

bepaalt dus het niveau van deze 

materiële wereld. 

Inmiddels weten we wat 

bewustzijn is. Bewustzijn wordt 

bepaald door kennis, die nodig is 

om te begrijpen dat de mate van 
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LIEFDE, DE HOOGTE VAN HET 

NIVEAU VAN BEWUSTZIJN 

BEPAALT. 

Deze liefde bestaat uit 

eigenliefde, naastenliefde en 

liefde voor God. 

 

Liefde kan alleen maar beginnen 

in de harten van de mensen. Ik 

kan (en mag) de mensen niet 

veranderen. Dit wordt bepaald 

door de kosmische wet van 'DE 

VRIJE WIL' van ieder mens. 

Ik kan wel mijzelf veranderen. 

Door de verbinding en 

beïnvloeding die voortkomt uit 

'de eenheid binnen de schepping’, 

heeft MIJN VERANDERING dus 
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invloed op alles en iedereen, dus 

op deze totale wereld en de 

verandering in en van deze 

wereld. 

 

Mijn enige werkterrein is dus 'het 

veranderen van het niveau van 

MIJN bewustzijn’. 

Mijn enige werkterrein is dus 

winnen aan liefde, zowel 

eigenliefde, naastenliefde als 

liefde voor God. 

Instrumenten hiervoor zijn 

bidden en meditatie die leiden tot 

een andere focus en een andere 

gerichtheid. 

Deze andere focus en andere 

gerichtheid van MIJN bewustzijn 
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leidt tot transformaties en 

veranderingen op energetisch 

niveau die weer leiden tot 

materiële veranderingen of 

veranderingen in deze materiële 

wereld. 

 

DAT IS (HET BEWUSTE) WERK 

VAN DE MAGIËR. 

DE MAGIËR WERKT OP DIT 

NIVEAU SAMEN MET ZIJN 

EIGEN GODSVONK, DIE HEM 

LEIDT EN SAMEN MET DE 

ENGELEN, DIE HEM 

BEGELEIDEN. 
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Verander de wereld, hetgeen 

dus uitsluitend betekent: 

BEGIN BIJ JEZELF EN MET 

JEZELF! 

 
De magiër kenmerkt zich doordat hij 

zich van dit proces bewust is, er alles 

aan doet om aan ‘liefde te winnen’ en om 

bewust deze liefde gericht te focussen 

om dingen in de wereld op bewust 

niveau te laten veranderen. 

Die verandering komt altijd vanuit het 

bewustzijn van de magiër. 

 

De enige vraag die nog uit dit verhaaltje 

kan voortkomen, is: 

Hoe groei ik in liefde? 

Hoe groei ik in eigenliefde, 

naastenliefde en liefde voor God? 

Het enige antwoord op deze vraag is: 
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‘Ga naar binnen. In jouw hart woont 

jouw Godsvonk. Jouw Godsvonk is voor 

jou de grootste manifestatie van LIEFDE. 

HIJ IS LIEFDE IN DE MEEST ULTIEME 

VORM. 

Hij wacht op je. Hij is jouw meest 

briljante en ultieme leraar. Hij hunkert 

naar samenwerking met jou en om jou 

te leiden naar een steeds hogere vorm 

van liefde en eenheid. Hij toont je niet 

alleen wat liefde is, hij laat het je ook 

voelen, ervaren, zien en beleven. 

Er is een immense hulp want: 

‘Wie vraagt, krijgt antwoord’, 

‘Wie klopt, wordt opengedaan’, dus 'wie 

hulp vraagt, krijgt hulp’. 

 

Zo en slechts zo simpel is het! 
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30 mei 2020 

DE NOODZAAK VAN 
DE MAGIËR 
 

De magiër is het instrument om goddelijke 

energie op basis van goddelijk bewustzijn 

te transformeren naar energie dat het 

bewustzijn van deze wereld kan bereiken 

en dat 'door de magiër heen, in deze wereld 

kan werken'. 

Hij is het ‘prismaglas’ dat enerzijds 

ontvangt en absorbeert en anderzijds 

transformeert en gericht doorzendt. 

Daarnaast is hij het instrument dat zijn 

vrije wil beschikbaar stelt, zodat hij de 

open deur kan zijn voor de hemelse wezens 

in deze wereld die deze wereld dan kunnen 

betreden en bewerken. 

De magiër opent zich, wordt gevuld 

transformeert de energie en projecteert 
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deze energie in deze wereld. Dit kan 

bewust en onbewust. 

Hoe hoger het bewustzijn van de magiër 

wordt, hoe meer hij in staat is om energie 

door te stralen, ongeacht wat zijn 

activiteiten zijn. 

De magiër is de mens die begrijpt hoe het 

werkt, gericht is op liefde en 

dienstbaarheid, die leeft volgens de 

waarden van schoonheid, waarheid en 

goedheid en die zich volledig vrijwillig 

bereid en beschikbaar verklaart om te 

mogen dienen en te mogen helpen. 

Hij is dus onvoorstelbaar nodig om 

veranderingen in deze wereld te genereren. 

Veranderingen die werkelijk transformeren 

en niet alleen maar energie verplaatsen. 

De magiër is een mens die de God in zijn 

hart heeft gevonden, die de liefde voelt die 

voortkomt uit het contact en de verbinding 

met zijn God en die het pad begrijpt. 
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Het gaat de magiër erom, om het 

universum te verheffen en die door zijn 

hulp zelf zal groeien in bewustzijn en ook 

zelf verheven zal worden. 

De magiër, weet, ziet en voelt en is 

onzichtbaar. Hij werkt op energetisch 

niveau. 

Onder de magiërs zijn vrouwen en mannen. 

De magiër voelt de aanwezigheid van 

hemelse wezens die hem begeleiden en met 

wie hij samenwerkt, daarom is hij nooit 

meer alleen. 

De magiër heeft zichzelf lief, zijn naasten 

lief en God lief. 

De magiër heeft zelfvertrouwen, vertrouwt 

zijn naasten en vertrouwt God blind. 

Daardoor zal de Godsvonk van de magiër 

'zelfhandelend' worden, wat het proces van 

fusie van de magiër met zijn Godsvonk zal 

versnellen. 
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De magiër oordeelt niet en veroordeelt niet, 

maar projecteert onvoorwaardelijk liefde 

op alles 'WAT IS'. 

 

DE MAGIËR 'IS’, doordat hij 

door de poort is gegaan en de 

nieuwe wereld heeft betreden. 

 

Daarom is de magiër 

noodzakelijk, hij biedt zijn 

vrije wil onvoorwaardelijk aan 

om DIENSTBAAR te zijn en kan 

en zal daarom gebruikt 

worden door hemelse wezens 

en krachten. 
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Hoe meer mensen door de 

poort zullen gaan en de magiër 

in deze wereld kunnen zijn, 

hoe eerder deze wereld zal 

worden opgetild naar het 

stadium van Licht en Leven. 

 

De magiër geeft andere 

mensen terug aan henzelf. 
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30 mei 2020 

GEBREK AAN 
ZELFVERTROUWEN 
 

Veel, veel te veel mensen in deze wereld 

lijden in ernstige mate aan het hebben van 

een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen. 

 

Een gebrek aan zelfvertrouwen is altijd 

een gebrek aan eigenliefde. 

Een gebrek aan zelfvertrouwen stagneert 

iedere spirituele groei van ieder mens dat 

dit zelfvertrouwen ontbeert. 

Een gebrek aan zelfvertrouwen houdt je 

weg bij je eigen Godsvonk en weerhoudt je 

van het kunnen leggen van contact en 

verbinding met je eigen God. 
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Gebrek aan zelfvertrouwen heeft 

dus alles te maken met gebrek 

aan eigenliefde. 
 

Als ik niet in staat ben om mijzelf als 

volwaardig te zien, om mijzelf te kunnen 

omarmen, om van mijzelf te kunnen 

houden en om mijzelf te zien als een door 

God gerespecteerd wezen van zijn eigen 

schepping, ZAL IK OOK NOOIT IN STAAT 

ZIJN OM MIJZELF TE KUNNEN 

VERTROUWEN. 

In deze wereld wordt ieder mens klein 

gehouden en wordt ieder mens vertelt dat 

‘je niet goed genoeg bent’, dat je niet deugt 

en niet moet denken dat je iets voorstelt. 

Dat vreet aan ons zelfvertrouwen en we 

beslissen 'DAT WE NIET DEUGEN EN 

NIETS WAARD ZIJN’.  

We zijn absoluut niet in staat om in onszelf 

te geloven. 
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Daardoor zijn we zeker niet in staat om van 

ons zelf te gaan houden en onszelf te gaan 

zien als unieke wezens, die er WEL toe 

doen en waar God intens veel van houdt. 

 

Doordat we niet van onszelf kunnen 

houden en zelf vinden dat we niet deugen, 

zijn we ook niet in staat om te kunnen 

accepteren dat anderen van ons houden en 

al helemaal niet om van anderen te houden. 

DAT BETEKENT DAT WE OOK NIET IN 

STAAT ZIJN OM ANDERE MENSEN TE 

VERTROUWEN OF OM TE ACCEPTEREN 

DAT ANDERE MENSEN ONS 

VERTROUWEN. 

 

Wat geldt voor onszelf en voor anderen, 

geldt ook voor God. Als we niet in staat zijn 

om van onszelf en van anderen te houden 

en dus ook niet in staat zijn onszelf of 

anderen te vertrouwen, ZIJN WE AL 
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HELEMAAL NIET IN STAAT OM VAN GOD 

TE HOUDEN EN GOD TE VERTROUWEN. 

Dat is catastrofaal voor onze spirituele 

groei en voor de groei van ons bewustzijn. 

De gevallen engelen hebben in deze 

wereld gebracht, dat niemand van ons 

deugt. Daardoor kunnen we ook niet in 

contact komen met onze Godsvonk. 

DIT ZIJN LEUGENS, GROTE LEUGENS. 

 

Als we niet in staat zijn om van God te 

houden en om God blind te kunnen 

gaan vertrouwen, zal onze Godsvonk 

nooit 'zelfhandelend' kunnen gaan 

optreden en stagneert dit het proces 

naar fusie. 

 

Het is de rol van de magiër om de 

mensen terug te geven aan henzelf en 
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om ze te leren dat ze briljant, 

fantastisch, uniek en de BESTEN zijn. 

De mensen hun zelfvertrouwen  

teruggeven, is één van de belangrijkste 

opdrachten voor de magiër. 

Spreek met mensen en werk 

energetisch om deze belangrijke 

opdracht te kunnen uitvoeren. 

Reinig en heel en maak de mensen 

heel. Heel worden leidt tot heling en 

heling is genezing. 
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6 juni 2020 

INHOUD, 
BETROKKENHEID EN 
DE MAGIËR  
 

Hoe manifesteert de magiër zich, hoe kan 

hij zich manifesteren en wat betekent dat? 

De magiër werkt met bewustzijn. 

Bewustzijn is zijn gereedschap. 

Als hij weet hoe hij dit moet hanteren kan 

hij door de kosmische flow van 

'Bewustzijn  Energie  Materie' 

invloed uitoefenen op de manifestatie van 

onze materiële, zichtbaar en voelbare 

wereld. 

Hiermee kan de magiër transformaties en 

dus wezenlijke veranderingen in deze 

wereld realiseren. 

Wat betekent dit? 
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Engelen als Lucifer, Satan en Caligastia 

zullen ongetwijfeld toen zij nog volledig 

dienstbaar waren aan de schepping, aan 

Jezus en aan God, een hoge status van 

bewustzijn hebben gehad. 

Aangezien blijkbaar het hebben van een 

zeker bewustzijnsniveau geen enkele 

garantie is voor de toekomst, zijn zij in een 

spiraal van afdaling terecht gekomen met 

voor ons bekende resultaten. 

Het niveau van bewustzijn is ten dele 

'gemiddeld’ en ten dele 'fluctuerend'. 

Ook een mens met een relatief hoge mate 

van bewustzijn, die dus de werking van 

liefde onderkent, kan door momenten, door 

emoties, geraakt worden. 

Als mens kan ik geraakt worden door een 

gebeurtenis en daardoor vreugdevol, 

liefdevol, geschokt, verontwaardigd of boos 

reageren. 

Dit is een menselijke reactie. 
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Menselijk of niet het heeft gevolgen. Al deze 

reacties komen op dat moment voort uit 

een (momentele) staat van bewustzijn en 

genereren onmiddellijk de flow naar 

energie en materie. 

Die flow is wezenlijk anders als ik liefdevol 

reageer of dat ik boos en angstig reageer. 

De invloed op onze tastbare en zichtbare 

wereld is daardoor dus ook anders door 

een andere manifestatie op het materiële 

vlak. 

 

De magiër weet dus de magiër is 

verantwoordelijk. 

 

Uit onze laatste meditatie met Yvonne en 

Caroline zijn een aantal prachtige dingen 

naar voren gekomen. 

Ikzelf heb de ervaring dat ik ‘de tijd stil kan 

zetten' en daardoor de tijd kan nemen om 

vast te stellen wat er gebeurt en wat ik wil 
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EN OF WAT IK WIL, ZIJN WIL IS. Ik kan een 

keus maken om bewust te reageren. 

Daardoor kan ik een keus maken wat voor 

invloed ik kan uitoefenen op de wereld. Dit 

uiteraard in samenwerking met hemelse 

wezens die 'door mij’ werken en zoveel 

mogelijk afstemmend op ZIJN WIL. 

 

Als ik emotioneel reageer, als ik boos, 

verontwaardigd, geïrriteerd, trots, 

gekwetst reageer, sluit ik de deur 

waardoor de hemelsen 'door mij 

kunnen werken’. 

Als ik 'leeg ben en leeg blijf’ blijf ik de 

open deur waardoor de hemelsen door 

mij kunnen werken in deze wereld. 

 

Caroline zei heel mooi dat 'de inhoud er 

niet meer toe doet’. 

Als de inhoud er niet meer toe doet, heeft 

die ook geen invloed meer op mij en 'blijft 

mijn deur open’. 
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De magiër moet zich realiseren dat hij 

mens en magiër is. 

Als mens kan hij emotioneel reageren en 

als magiër gaat het voor hem niet meer om 

de inhoud.  

Het gaat slechts om het energetisch 

patroon dat het inhoudelijke genereert. 

De magiër is geïnteresseerd in de 

energie die uit de kist komt. Hij is 

absoluut niet geïnteresseerd of er 

appelen of peren in de kist zitten. 

Hij zal het energetisch patroon met zijn 

eigen liefdeskrachten moeten 

manipuleren en transformeren. 

Uiteraard hierbij altijd geholpen door 

hemelse wezens. 

 

Als de magiër niet meer geïnteresseerd 

is in het 'inhoudelijke’ kan hij dan nog 

wel BETROKKEN zijn in deze wereld? 

Dat zal iedere magiër binnen zijn eigen 

kring zelf moeten bepalen. 
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‘Hij is niet meer van maar nog slechts in 

deze wereld'. 

Hoe meer hij in staat is om afstand te 

nemen van het inhoudelijke, hoe meer 

het leven in deze wereld 'een spel gaat 

worden’. 

Hij zal ernaar moeten streven om 

constant in een ‘staat van leegte’ te zijn 

met een structurele afstemming op 

liefde. 

Dat is geen spel en daar zal ieder wezen 

zich altijd mee voeden. 

 

Caroline en Yvonne ik heb vanmorgen in 

mijn meditatie aan Jezus gevraagd hoe dat 

zit met mijn ervaring van het 'stil zetten 

van de tijd’. Doe ik dat nu op krachten van 

derden of is dit reeds mijn bezit. 

Jezus antwoordde dat het mijn bezit is. Ik 

kan nu letterlijk zeggen: 'ik heb de tijd'. 

Mijn tijd is van mij. 
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Het is één van de verworvenheden die te 

maken heeft met: 'het gaan door de poort’ 

of zoals Caroline beschreef: 'het ontvangen 

van de kroon’. 

Probeer hierop te letten Yvonne en 

Caroline of jullie dit ook gaan ervaren. 
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7 juni 2020 

DE KRACHT VAN 
HELENA 
 

Vijftien jaar geleden heb ik mijn eerste, of 

eigenlijk mijn tweede, boek geschreven. Het 

was de roman. Het eerste boek van de 

reeks, 'Een wonderbaarlijke reis’. 

Helena verklaart daar dat we de werking 

van het hoofd moeten loslaten, dat we ons 

moeten richten op de werking van het hart, 

op gevoel en liefde en zij beschrijft hoe zij 

door de poort is gegaan. 

 

Ik realiseer mij nu dat ik toen iets heb 

mogen zien, vertelt door Helena, wat ik nu 

pas echt wezenlijk ervaar. 

Helena was de magiër en beschreef de weg 

naar de initiatie van de magiër. 
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Haar boodschap was dat: 'niets maar dan 

ook niets, ooit is wat het lijkt te zijn’. 

De inhoud is nooit wat wij denken dat het 

is. Iedere inhoud is een illusie en als niets 

ooit is wat het lijkt te zijn, is iedere inhoud 

dus altijd zonder waarde. 

Het enige wat belangrijk is, is de energie 

die door het inhoudelijke gegenereerd 

wordt. De magiër kijkt ernaar zonder 

oordeel en stelt vast of de energetische 

lading van het inhoudelijke door 

liefdeskrachten getransformeerd moet 

worden. Over het inhoudelijke zelf heeft hij 

geen oordeel. 

Verbazend dat ik vijftien jaar heb moeten 

zwerven, moeten ervaren en moeten leren 

om mij dit nu te realiseren. 

 

Ik heb toen iets opgeschreven, wat ik heb 

mogen zien en wat nu pas mijn bezit begint 

te worden. 
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9 juni 2020 

DE MAGIËR IN ACTIE 
EN DE 
SAMENWERKING MET 
GABRIËL 
 

Na jaren en jaren opgeleid en voortgeduwd 

te zijn om te gaan begrijpen wat bewustzijn 

is, hoe het werkt, wat de uitwerking ervan 

is, hoe fragiel het is en welke wonderen je 

er door kunt laten gebeuren, wordt het tijd 

om de daad bij het woord te voegen en tot 

werkzaamheid over te gaan. 

Na alle jaren van 'ervaren, doorleven en 

vastleggen' is het nu tijd voor andere 

stappen. 

In mijn meditaties is mij verzocht de eerste 

stappen te gaan zetten om dagelijks 
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bewust, gericht en liefdevol het werk van 

de magiër in de wereld te gaan zetten. 

Dit kan ik alleen doen en dit kan ik samen 

doen met andere magiërs, maar altijd in 

samenwerking met engelen en andere 

hemelse gidsen. 

 

De werking is mijn focus en gerichtheid. 

Door mijn focus te richten en vast te 

houden, maak ik kenbaar dat het mijn 

VRIJE WIL is om hulp te bieden. Die hulp 

wordt opgepakt door de hemelsen die dan 

door mij kunnen gaan werken met 

energieën die helend en genezend werken, 

energieën die transformeren en 

veranderen. 

Mijn ‘focus uit vrije wil' toont mijn 

bereidheid en beschikbaarheid om uit 

vrije wil een kanaal, een open deur te 

willen zijn. Mijn gerichte liefdeskracht 

initieert het hele proces, waarin ik slechts 

een kanaal ben. 
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Zonder de werking van ‘de vrije wil’ van 'de 

mens’ kunnen de hemelen niet ingrijpen in 

deze wereld. 

Ieder mens kan dit kanaal of de open deur 

zijn. 

Het verschil tussen de mens en de mens die 

magiër is, is dat de mens het proces niet 

kent, fluctueert in bewustzijnsniveaus door 

vele malen per dag wisselend blij en 

depressief, boos en liefdevol te zijn en niet 

in staat is om een gerichte focus vast te 

houden. 

De magiër kent dit proces, is in staat om 

onvoorwaardelijk liefde te zijn, meet en 

oordeelt niet op de inhoud, richt bewust 

zijn focus en houdt dit vast, ongeacht zijn 

dagelijkse werkzaamheden. 

Er is mij gevraagd om hulp te bieden op 

individueel niveau, waar dit gevraagd 

wordt en om hulp te bieden, gericht op een 

aantal situaties in deze wereld. 
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Zolang ik mijn focus gericht vast kan 

houden en mijn bewustzijn stabiel houd op 

de kracht van liefde, zullen de hemelen 

door mij, op en in deze wereld kunnen 

werken. 

Individueel heb ik gisteren twee verzoeken 

gekregen om steun te bieden in moeilijke 

situaties die zich nu voordoen voor die 

betreffende mensen. 

Verder geldt voor ieder verzoek om hulp, 

bewust of onbewust, dat ik mijn 

gerichtheid en focus moet gebruiken zodat 

de engelen hun werk kunnen doen. 

Algemeen is mij gevraagd om situaties te 

kiezen en die schematisch per situatie één 

hele dag in focus vast te houden.  

 

Dit is het begin van een BEWUSTE en 

GERICHTE SAMENWERKING tussen mijn 

Godsvonk, de engelen en mijzelf. 
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Het zal een leerproces zijn waarin mijn 

gerichtheid steeds intenser en steeds meer 

‘als vanzelf’ zal gaan. 

 

Bij het kiezen van de onderwerpen van de 

situaties heb ik gemediteerd of dit conform 

'de Wil van mijn Godsvonk’ is. 

 

Deze situaties gericht op veranderingen in 

de wereld, waar ik mij voorlopig op ga 

richten, zijn: 

 Het besef van Eenheid. 

 Vrede. 

 Gezondheid. 

 Gelijke verdeling van middelen (leefbaar 

bestaan voor iedereen). 
 

Ik ga een schema maken waarin ik deze 
thema’s ga opnemen. Iedere dag dient op 

één thema de hele dag de focus gericht te 
zijn en vervolgens dient dit dagelijks per 

thema te wisselen. 
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Dit is het begin van een nieuw pad 

op de Weg.  

Een pad van dienstbaarheid, een pad 

van werken met energie gegenereert 

door een gericht bewustzijn, een pad 

zonder oordeel of veroordeling, een 

pad zonder enige interesse in het 

inhoudelijke, een pad dat altijd 

wordt geleid door 

onvoorwaardelijke liefde, een pad 

van samenwerking, van het zijn van 

de ‘open deur', waarin niet mijn wil 

maar ZIJN WIL zal geschieden. 

Dit is het begin van een nieuw pad 

dat mij verder zal voeren op mijn 

weg en dat zal helpen deze wereld 

een heel klein beetje op te tillen 

naar de fase van Licht en Leven. 

 
Daarnaast is er nog iets anders. 
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Opnieuw zingt de naam Gabriël in mijn 

systeem. Mijn hele leven lang heeft de naam 
Gabriël ergens een plek in mijn hoofd. Als ik een 

dochter had gekregen was het mijn wens om 

haar Gabrielle te noemen. De tweede naam van 
mijn tweede zoon is Gabriel. 

Gabriël heeft mij vaak benaderd en geholpen en 
het is nooit in mij opgekomen dat dit aartsengel 

Gabriël zou zijn. 

Ik heb zelfs lang gedacht dat het de ziel was van 
mijn tweelingziel die 'aan de andere kant’ 

verbleef. Zij noemde altijd de naam 'Gabriëlle' 
als ze mij steun kwam bieden in moeilijke tijden. 

 
Nu krijg ik door dat wij een nog specifieker 

samenwerkingsverband gaan krijgen.  

Hij gaat mij verder begeleiden en met mij 
samenwerken. 

Het maakt me intens blij en ik voel een vibratie 
in mijn borst. 

Dit vond ik op het internet voor aartsengel 
Gabriel. 

 

Spirituele betekenis van de engel Gabriël  
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Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God, de 
beschermer van communicatie. Gabriël helpt 
schrijvers, leraren, journalisten en artiesten bij het 
overbrengen van hun boodschap. Daarnaast helpt 
hij bij het vinden van de juiste motivatie en het 
overwinnen van uitstelgedrag, twee van de grootste 
uitdagingen van iedere schrijver. 

Daarnaast symboliseert Gabriël de mens in diens 
realisatie van de kracht in zichzelf. Van “God is mijn 
Kracht” naar “Ik ben Macht”: de ultieme eenwording 
met God. Dit is de mens die – zelf een god 
geworden – over het universum zal heersen. 

Als boodschapper van het bovennatuurlijke, heeft 
Gabriël een belangrijke rol in de verwezenlijking van 
dit potentieel van de mens. Om die mens op het 
juiste pad te houden en zijn ultieme bestemming te 
bereiken. 

Zo zou Gabriël ons helpen om bewust te worden 
van de Christus in onszelf, of op zijn minst van onze 
eigen spirituele mogelijkheden. Met als het ultieme 
doel om dit via onszelf de wereld in te brengen en 
deze een betere plaats te maken.’ 

Het gebrek aan motivatie en uitstelgedrag 
herken ik niet, maar veel andere dingen wel. Dat 
past ongelooflijk in wat er de laatste vijftien jaar 
met mij is gebeurt en hoe mijn pad is verlopen, 
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gedreven mijn eigen reis vastleggend als 
vuurtoren voor anderen. Gisteren is het in de 
finale vorm op het internet geplaatst! 

De boodschap van ‘DE ULTIEME EENWORDING 
MET GOD’ dreunt in de 2500 bladzijden die ik in 
acht boeken heb vastgelegd in geschrift en 
illustraties. 

Een nieuwe wereld, een nieuwe taak en 
opdracht, het overschrijden van nieuwe 
horizonten. 

 

Een verdere prachtige continuering 
van mijn eigen 'wonderbaarlijke 
reis’. 

Niet mijn wil maar UW WIL 
geschiede. 

 

Ik had dit op 9 juni geschreven in de middag. 
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Aan het eind van de middag kwam er een email 

met een euro om hulp van Caroline. Dit sloot 
ongelooflijk aan bij wat ik die middag zelf had 

gevoeld en vastgelegd. 

Haar email luidde als volgt: 

Hoi Winston en Yvonne, 

 

Ik heb jullie hulp nodig bij het volgende. 

Gisteren in de loop van de dag merkte ik 

dat mijn linkerpols steeds meer zeer ging 

doen en vandaag is dat alleen maar erger 

geworden. Ik kan mijn linkerhand amper 

nog bewegen en het voelt steeds alsof er 

messen doorheen worden gestoken. De 

huisarts concludeert op afstand (vanwege 

corona mag ik niet komen) dat ik mijn pols 

waarschijnlijk heb overbelast. Het klopt dat 

ik dik twee weken geleden bezig ben 

geweest met het schuren van de trap en dat 

ik daarbij bewegingen heb gemaakt die ik 

anders niet maak. Maar ik ben al ruim een 

week niet meer bezig geweest met de trap 
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en ik ben rechtshandig. Met mijn linkerpols 

heb ik amper wat gedaan. Het is allemaal 

heel onlogisch. Terwijl ik naar de apotheek 

liep om mijn pijnstilling op te gaan halen, 

kreeg ik een helder inzicht.  

 

De plotselinge schijnbare overbelasting van 

mijn linkerpols is energetisch en gaat over 

de activiteiten die ik de afgelopen tijd in 

gang heb gezet. De alchemist is gaan lopen 

met de kroon op. En ergens geeft het me 

spanning omdat ik diep van binnen 

blijkbaar twijfel of ik het wel goed doe en of 

alles wel de goede kant op gaat. Ik knal 

weer eens op hoge snelheid ergens 

tegenaan. Ik heb opgezocht wat pijn aan 

polsen energetisch kan betekenen en kom 

op het volgende dat ik herken: 
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Polsen 

Metafysisch gezien worden polsen 

geassocieerd met activiteit. Zwaardere 

klachten aan de polsen kunnen duiden op 

een diep conflict over wat wij doen, of 

over wat ons wordt aangedaan. Lichtere 

klachten aan de polsen worden 

geassocieerd met verzet tegen een 

bepaalde activiteit waar wij op dit 

moment aan deelnemen. 

Ik heb gisteren een mail aan mijn collega 

gestuurd waarin ik een reactie geef over een 

artikel dat gaat over handelingsverlegenheid bij 

bestuurders bij de aanpak van complexe 

vraagstukken. Ik gaf er een advies bij, en voor 

mij voelt het nu alsof ik getest wordt of ik dit 

advies zelf wel toepas. Lees hieronder wat ik 

heb geschreven.  

 

N.a.v. het p-beraad vanmorgen, hierbij mijn 
reflectie op het stuk. De reactie van mijn 
collega heb ik als bijlage bijgevoegd.   
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Ik herken/ben het eens met de passages over 
handelingsverlegenheid en de gezochte 
oplossing in maatwerk in 
sturingsarrangementen.  

Wat betreft handelingsverlegenheid, dit herken 
ik niet alleen in bestuurders, maar in ons 
allemaal wel. Ik herken het in de 
planbegeleiding ook wel in initiatieven die niet 
verder komen, partijen zich ineens 
terugtrekken of de gemeente de stekker eruit 
trekt, de moed lijkt op te geven. We 
conditioneren onszelf en elkaar vaak door te 
zeggen dat een opgave heel complex is en als 
we dit maar vaak genoeg doen, geloven we 
hier ook in. Diep van binnen hebben we er dan 
geen vertrouwen in dat het vraagstuk opgelost 
kan worden. Het wordt een mantra dat je op 
beslissende momenten doet aarzelen om door 
te pakken. En als we dit onze partners 
vervolgens ook zien doen, denken we ‘zie je 
wel, dat het niet kan’.   

Een goede check om te doen wanneer je dit 
tegenkomt is naar mijn idee bij jezelf nagaan 
en/of met de ander bespreekbaar maken of je: 

1. Gelooft in jezelf, in je eigen handelen,  
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2. Gelooft in de ander, de partners en in de 
onderlinge samenwerking  

3. Gelooft in een gemeenschappelijk doel 
dat de boel vlot kan trekken.  

Mij lijkt maatwerk in de sturingsarrangementen 
een goede optie, zolang je dan die mensen bij 
elkaar zet die er energie op hebben en erin 
geloven. Wanneer meerdere mensen ergen in 
geloven, kunnen zij de energie in beweging 
zetten die nodig is om de genoemde oude 
patronen (je gaat erover of niet) te doorbreken. 
Maatwerk en bevlogenheid gaan hand in 
hand.  

Pijn en ziekte zijn onmogelijk wanneer je beseft 

wie je in wezen bent. Wanneer ik geloof in 

mezelf kan ik niet in conflict zijn en kan ik dus 

ook niet ziek zijn. Ik ben in staat mijn pijn te 

helen in samenwerking met jullie als ik er echt 

in geloof: als ik geloof in mezelf, geloof in juliie, 

geloof in onze samenwerking en geloof in een 

gemeenschappelijk doel en goed resultaat. Dit is 

de strekking van mijn mail aan mijn collega en 

nu voel ik me uitgenodigd om dit ook echt toe te 

passen in verbinding met jullie in diep geloof en 
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vertrouwen.  

 

Dus mijn hulpvraag aan jullie is of jullie je op mij 

willen afstemmen en ieder op je eigen manier 

wil voelen wat er mag gebeuren terwijl ik me 

ook op jullie afstem en open sta voor jullie 

helende gaven en die van mezelf. Ik geloof erin!  

 

Liefs Caroline 

Ik heb haar toen het volgende gemaild en wat ik 

die middag zelf op papier had gezet, heb ik als 
bijlage meegestuurd. 

Ik mailde haar het volgende: 

 

Hoi Caroline, 

 
Tijdens het eten heb ik jouw email nog 2 keer 
gelezen. Tijdens de afwas kreeg ik het 

volgende door: 
Eigenlijk heb je afgelopen vrijdag al het 

antwoord gegeven.  
Je hebt je vertild aan het gewicht van de 

INHOUD van de problemen op je werk. 
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Ik realiseer me nu (en eigenlijk ook al de 

afgelopen week), hoe zinloos we met zijn 
allen bezig zijn. In mijn 45 jaar werkzame 

leven heb ik project na project zien stranden, 
tientallen miljoenen weggegooid zien 
worden en mensen volledig gestrest en 

overspannen zien worden. 
Discussie over de inhoud is per definitie 

'DUALITEIT', welles en nietes, rood en 
blauw, waar en niet waar. 

Het is een mengeling van chaotisch 
bewustzijn wat zich richt op één onderwerp, 
via de energetische flow zal de manifestatie 

op het materiële vlak net zo chaotisch zijn en 
dus mislukken. 

Naarmate je stijgt in bewustzijn en helemaal 
als je een geoefend en geïnformeerd 
ALCHEMIST bent, worden de reacties van je 

daden steeds sterker. 
Je weet, dus je draagt meer 

verantwoordelijkheid. Het leerproces wordt 
zwaarder en de gevolgen groter. 
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Hoe maak je mensen duidelijk dat het gaat 

om enthousiasme, dat het gaat om 
vertrouwen en geloof in elkaar en op de 

goede afloop? Dan is de inhoud niet 
interessant en zal succes zich manifesteren 
en een feit zijn. 

 
Dat is jouw taak lieve schat. Daarvoor heb jij 

de kroon nu verkregen en verdiend. 
Blijf aansturen op de mogelijkheid die 

binnen bereik is door eensgezind met zijn 
allen te focussen op succes, vertrouwen en 
goede wil. Details zijn bijzaak en niet 

interessant. 
Laat de inhoud los. 

Maak elkaar enthousiast en de mensen 
zullen ongekend creatief worden en met 
oplossingen komen. De engelen helpen mee. 

 
Even een tip. Druk eens zachtjes op de 

plekken die ik op de foto heb aangegeven. 
Het is dat deel van de vingers wat zich in de 
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hand bevind, op de palmkant van de hand. 

Ook de vliezen mee masseren. Als het pijn 
doet even de druk vasthouden. 

Succes en sterkte  
 
Ps ik ga zo even koffie drinken bij Martijn. 

Als je een berichtje stuurt reageer ik zodra ik 
thuis ben. 

 
 

Caroline stuurde de volgende ochtend een 
foto waar de aartsengelen Michaël en 
Gabriël op staan. Ook stuurde zij de 

volgende berichtjes per whatsapp: 

 

[10-6 08:41] Caroline Mijnhout: Je ziet 

Michael en Gabriel naast elkaar staan als 

man en vrouw. Toen ik daar stond 

fluisterde een stem ‘heilig huwelijk’. 
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[10-6 08:41] Caroline Mijnhout: In de 

alchemie staat Michael voor de mannelijke 

kant en Gabriel voor de vrouwelijke kant. 

 

[10-6 08:44] Caroline Mijnhout: Gabriel 

helpt ons dus onze emoties te Helen, dus de 

kwikdeeltjes die omhoog komen, losse 

kinddelen, angsten en emoties te Helen om 

zo je creativiteit te kunnen uiten. Dit is het 

uitstelgedrag waar je over schreef. 

Kunstenaars kunnen heel creatief zijn en 

hoog reiken maar zijn vaak ook emotioneel 

onevenwichtig en kunnen snel terugzakken 

in allerlei emotie. Gabriel helpt hierbij. Dus 

eigenlijk om de vrouwelijke kant op te 

bouwen zodat je leiderschap kunt  tonen en 

je innerlijke wereld kunt uiten, kunt 

communiceren. En dus dat je daad bij het 

woord kunt voegen. 

 

[10-6 08:44] Caroline Mijnhout: Heel mooi 

hoe je nu contact hebt met Gabriel. Bij mij 
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komt het nu enorm binnen, want dit is 

precies ook wat er nu met mij aan de hand 

is. 

 

[10-6 08:46] Caroline Mijnhout: Met mijn 
pols gaat het nu iets beter. Ik voel op de 
pijnlijke plek dat die iets warmer is dan de 

rest van mijn hand. Het is een ontsteking en 
dat betekent dus innerlijk conflict. Nu ik de 

kern hiervan doorzie merk ik dat ik het in 
de hand begin te krijgen. 
Mijn reactie was: 

 

[10-6 08:47] Winston Lucassen: Mooi mooi 

mooi Caroline. Grote stappen. Ik word er 

stil van 😊 

 
[10-6 08:47] Caroline Mijnhout: Ja super! 

En jouw analyse van gisteren klopt ook, dat 
ik me eraan had vertild. 
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Ook Yvonne reageerde toen op het eerste 

emailtje van Caroline met het volgende 
bericht: 

Lieve Caroline, 

Nadat ik jouw bericht gelezen had, ging ik 

een flinke wandeling maken in de natuur. 

Het volgende kwam bij mij naar boven. 

Volgens een bepaalde kijk op ziekte en 

gezondheid (de Vijf biologische 

Natuurwetten van dr. Hamer), zijn ziekten 

en symptomen van ziekten een teken dat 

het lichaam aan het genezen is. Het lichaam 

reageert op een trigger en begint een 

verstoord evenwicht te herstellen. In dat 

licht zou je jouw linkerpols kunnen zien.  

Je hebt pas een grote stap gezet. De 

alchemist (in jou) is in beweging gekomen 

en is door de poort gegaan. Je bent 

begonnen de alchemist te ZIJN. Je bent zelfs 

gekroond om dit werk uit te voeren. Dat is 

een breuk met het verleden. Je zou kunnen 
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zeggen dat je stap om de alchemist 

praktisch te laten werken in je eigen leven 

de trigger is voor je lichaam om oude 

pijn/wonden, verbonden met macht en 

kracht (nu uitgekristalliseerd in het in je 

eigen kracht gaan staan en macht op een 

'koninklijke' manier te gebruiken) los te 

laten. Je linkerpols, verbonden met daden 

uit het verleden, laat heling toe en brengt 

een nieuw evenwicht in je lichaam. Zo 

kwam het bij mij binnen. Ik hoorde ook 

nog: Draag je kroon met trots en ga door 

met stappen zetten als alchemist. Je bent er 

klaar voor om zo je omgeving (de wereld) 

op te tillen naar een hoger bewustzijn. 

Lieve groet, 

Yvonne 

 

 

Deze prachtige gebeurtenis werd 

afgesloten met de volgende communicatie: 
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[10-6 12:26] Caroline Mijnhout: 

Vanmorgen voelde ik mijn pols nog en 

moest ik er voorzichtig mee doen. Zojuist 

draaide ik zonder er bij na te denken 

zomaar een potje kruiden open. De pijn is 

weg en ik kan alle bewegingen weer 

maken! Het is gelukt! 😃🎉🙏 

 

[10-6 12:40] Winston Lucassen: Wat een 

geweldig nieuws lieve schat. Zo gaan we te 

werk, alleen of elkaar ondersteunend. Blij 

en gelukkig 👍😊🙏🌹😘 

 

[10-6 12:41] Caroline Mijnhout: Ja super! 

En een enorme bevestiging dat het echt zo 

werkt! 

 

[10-6 12:48] Winston Lucassen: Geweldig 

hè 🎉😉🙏 
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[10-6 14:15] Caroline Mijnhout: Yvonne, 

mijn hart zong toen ik het las. Dank je wel! 

Het voelt helemaal kloppend. ❤️❤️❤️ 

 

[10-6 14:16] Caroline Mijnhout: En dank je 

wel ook voor de bevestiging dat ik echt met 

trots de kroon mag dragen. Het doet me 

heel veel dit van jullie beiden terug te 

horen. 

 

[10-6 14:17] Yvonne Bakker: Fijn,  Caroline,  

maakt mij ook weer blij 😘❤️😘 

 

[10-6 15:07] Winston Lucassen: Prachtig 

Yvonne. Dit alles is voor ons alle drie een 

definitieve bevestiging dat we door de 

poort zijn gegaan. We dragen alle drie de 

kroon van de magiër. Wij zijn het echter 

pas echt als we de keus maken om het te 

zijn. Er wacht ons een hoop werk, 

individueel of met zijn drieën. Laten we de 
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kroon in liefde en vertrouwen dragen en 

werkzaam zijn in deze wereld. We zijn niet 

alleen. De hemelen dragen ons op handen.  

💙💙❤️❤️🌹🙏 

 

[10-6 15:09] Caroline Mijnhout: 

👍😃🎉🙏 

 

[10-6 15:11] Yvonne Bakker: Mooi 

Winston, helemaal mee eens 🙏💫❤️ 

 
 
 

Een prachtige gebeurtenis op een 

prachtige dag. Drie beginnende 

magiërs beginnen met hun werk in 
deze wereld. 
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11 juni 2020 

WELKE SLAG DE 
MAGIËR ZAL MAKEN  
 

Alles in het maatschappelijk bestel wordt 

bepaald door de inhoud. Als je kijkt naar 
de politiek dan wordt de koers van de 
partijen geleid door de inhoud van de 

programma's. De onderlinge strijd tussen 
partijen drijft altijd op de inhoud van de 

programma’s en hoe deze inhoud 
(programma’s) uitgevoerd moet(en) 
worden. 

Ook in het bedrijfsleven komt een heel 
'apparaat' tot leven en in werking door de 

inhoud van een project. 
De overheid legt wetten vast en handhaaft 

deze. Deze wetten worden bepaald door 
hun inhoud en de handhaving is gericht op 
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de inhoud van de wetten, de regels en de 

richtlijnen. 
De overheid kijkt of ze worden nageleefd 

en grijpt in als zij beslist dat dit niet 
gebeurt. 
 

Inhoud, inhoud, inhoud. 
Inhoud wordt altijd bepaald door de 

werking van en is altijd onder invloed van 
‘DUALITEIT’. 

Bij een inhoud en bij het bepalen van die 
inhoud gaat het altijd om wat goed is of 
wat niet goed is, wat gunstig is voor een 

bepaalde partij of wat niet gunstig is, 
wat het meest voor een partij oplevert 

en wat het meest efficiënt is. 
Wat ik 'het best’ vind bepaalt voor mij 
de inhoud. 

Dit zal altijd betekenen dat er ook 
partijen of groepen zullen zijn die 'niet 

wel varen’ bij de gekozen, vastgestelde 
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en geïmplementeerde inhoud van de 

regels of richtlijnen. 
Werken gericht op de inhoud heeft dus 

altijd, alles te maken met DUALITEIT. 
 
Als de magiër zich ook gaat bemoeien 

met de inhoud, is ook de magiër gericht 
op dualiteit. 

 
DUALITEIT is gebouwd op tweespalt. 

DUALITEIT is altijd een resultaat van 
tegengestelde krachten die zijn gevoed 
door het EGO. 

 
DUALITEIT ZAL NOOIT LEIDEN TOT DE  

OPLOSSING DIE LEIDT TOT 
TRANSFORMATIE EN VERANDERING. 
BIJ DUALITEIT WORDT SLECHTS ENERGIE 

VERPLAATST, ER WORDT NIETS 
TOEGEVOEGD OF WEZENLIJK 

VERANDERD. 
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Hoe kan de magiër ervoor zorgen dat er 

werkelijke veranderingen zullen gaan 
optreden? 

 
Het uitgangspunt van de magiër is dat er 
door de magiër gewerkt wordt vanuit de 

flow: 'bewustzijn  energie  materie’. 
Er moet dus een stroom op gang komen die 

zijn oorsprong vindt op het niveau van 
bewustzijn en die via een energetische 

verandering een manifestatie creëert in 
onze materiële wereld. 
Het werkveld van de magiër is dus het 

niveau van bewustzijn. 
We hebben al vele malen gezien dat 

bewustzijn wordt gevormd door: 

 Kennis. 

 Liefde. 

Liefde wordt hierbij onderverdeeld in: 

 Eigenliefde of zelfvertrouwen. 

 Naastenliefde of vertrouwen in de ander. 
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 Liefde voor God of een blind vertrouwen 

in God. 

Het belangrijkste in deze 'mix leidend tot 

bewustzijn’ is het feit LIEFDE of 

VERTROUWEN, beginnend bij 

zelfvertrouwen. 

 

De magiër heeft volledig vertrouwen in zijn 

eigen kwaliteiten, heeft vertrouwen in 

ieder mens en vaart blind op de 

samenwerking met God. 

Hij richt  zich op een bepaald onderwerp of 

gegeven, vraagt hulp aan 'GEEST’ (de 

hemelen), stelt zich volledig open en 'laat 

het gebeuren’. 

Door zijn eigen volledig vertrouwen en 

liefde en aangevuld met alle liefde en het 

godsbewustzijn van de engelen, zal zich een 

oplossing of een verandering aandienen. 
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Hierbij is het uitgangspunt altijd dat het  

totale 'algemeen belang gediend zal 

worden’. 

Het gaat hierbij niet om de wil van de 

magiër. De magiër is niet geïnteresseerd in 

de inhoud en zelfs niet in de oplossing. 

Hoe leger de magiër zich kan maken en hoe 

hoger zijn afstemming is op 

ONVOORWAARDELIJKE liefde, hoe intenser 

de bron van bewustzijn zal zijn, die als bron 

dient voor de flow via energetische 

verandering naar een manifestatie van een 

verandering in de materiële wereld. 

Alles is slechts gericht op de WIL VAN DE 

VADER. 

 

Wat is nu het probleem voor de magiër? 

Als hij samenwerkt in een groep dan zal hij 

de VERTAALSLAG moeten maken van 

bewustzijn naar inhoud, omdat alle 

anderen alleen maar in de term van inhoud 

kunnen denken. 
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Die vertaalslag kan de magiër maken door 

de stroom van liefde (VERTROUWEN) aan 

te wenden en door er zorg voor te dragen 

dat iedereen vertrouwen krijgt in zijn eigen 

inbreng en in de inbreng van anderen. 

Enthousiasme aanwakkeren in geloof in 

jezelf, geloof in anderen, geloof in 

oplossingen en vooral in geloof in een 

goede, succesvolle afloop. 

Als de engelen ’door de magiër heen’ vrij 

baan hebben, zullen zij zelfs oplossingen in 

de materiële wereld manifest kunnen 

maken die voor de mensen 'lijken op 

wonderen’. 

 

Dat is het pad en de werkwijze van de 

magiër. 
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11 juni 2020 

WAT IS IN IEDER 
GEVAL MIJN 
CONTINUE, 
ONAFGEBROKEN 
TAAK 
 

Wat zijn de dagelijkse gang van zaken voor 

de magiër? 
Het doel is dat ik op verzoek van mensen of 
van de hemelsen een focus creëer die ik 

onafgebroken vasthoud. 
Als ik als mens een doorgang zonder 

barrières ben, kan ik de open deur zijn en 
kunnen de engelen door mij werken. 

Hoe toegankelijker mijn doorgaan is, hoe 
beter de engelen door mij kunnen werken. 
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Mijn gang, mijn 'doorgang’ moet dus vrij 

en open zijn. Dat betekent dat ik zuiver 
en vrij van filters moet zijn. 

De zuiverheid zit in mijn afstemming op 
liefde, onvoorwaardelijk, zonder van 
alles te vinden of overal een oordeel 

over te hebben. 
Dat is mijn dagelijkse taak. 

Wees zuiver, ongefilterd, bereid en 
beschikbaar en houd de focus vast. 

 
Als ik in een groep ga werken waarvan 
ik het gemiddeld bewustzijnsniveau niet 

ken, KAN het zijn dat wanneer dit lager 
is dan mijn eigen bewustzijnsniveau, dit 

vertroebelend KAN werken. 
Dit is niet meer mijn keus en er is mij 
verzocht om zo ook niet meer te gaan 

werken. 
Dat heeft niets te maken met het 

vertrouwen of wantrouwen in andere 
mensen, het heeft te maken met het feit 
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dat de Weg vele plekken kent, waarbij 

er geen goede of slechte plekken zijn. 
Iedere plek vertegenwoordigt een 

bepaalde energetische frequentie, 
gebaseerd op het niveau van bewustzijn. 
Het is nu voor mij tijd om mij te richten 

op het ‘zo hoog mogelijke haalbare’. 
Dat bevordert op dit moment mijn groei. 

Ik heb de wereld 8 boeken, 2500 
bladzijden en honderden illustraties 

geschonken waarin ze kunnen lezen hoe 
mijn reis is verlopen. Als ze er iets aan 
hebben, is het vrij beschikbaar. 

 
Aartsengel Gabriël meldde mij dat ik nu 

voor mijn eigen verantwoordelijkheid 
moet gaan, onbelemmerd door externe 
invloeden. 

 
Als er in een actie versterking nodig is 

door meerdere ‘open deuren', dan 
verbindt hij mij energetisch met die 
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andere persoon of personen, waar deze 

zich ook op deze wereld of in het 
universum bevinden. Hij weet voor 

iedere situatie de beste combinatie. 
Houd focus, blijf zuiver (dus bemoei je 
zo weinig mogelijk met externe 

invloeden) en doe dit zo lang mogelijk. 
Er komt een moment dat ik dit 

onafgebroken zal kunnen uitvoeren. 
Zo kan ik dienstbaar zijn aan Jezus, mijn 

Godsvonk en de hemelen. 
Zo kan ik gaan werken als magiër. 
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14 juni 2020 

HET BEWUST 
VERTRAGEN OF 
FRUSTREREN VAN 
GROEI IN BEWUSTZIJN 
 

We weten wat bewustzijn is een wat er 
nodig is om in bewustzijn te groeien. 
Het voorkeuren op dit pad heeft mij 

gebracht tot de poort en daar doorheen. 
 

Uiteindelijk is het mij duidelijk geworden 
dat aartsengel Gabriël mij mijn opleiding 
heeft gegeven en nu mag ik met hem 

samenwerken. 
Wat doet de focus, gerichtheid en 

afstemming met mij. 
Gevoel van verbinding met Gabriël. 

Opmerking van en door Gabriël. 
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Ervaring van liefde. 

Gevoel fysieke aanwezigheid. 
Gevoel van een diepere eenheid met een 

andere wereld. 
 
Door vereniging met Geest groeit mijn 

geest. 
Door groei van mijn geest groeit mijn 

gerichtheid op liefde. 
Door groei van mijn liefde groeit mijn 

bewustzijn. 
Door de groei van mijn bewustzijn groeit de 
verbinding en het contact met mijzelf en 

met mijn naasten. Door groei van het 
contact en de verbinding met mijn naasten 

groeit het contact en de verbinding met 
mijn God MET GOD. 
Door een diepere verbinding en contact 

met mijn God breng ik het moment van 
fusie dichterbij. 

 
DIT BETEKENT OOK HET VOLGENDE: 



175 
 

Mijn bewustzijn is dus afhankelijk van de 

eigenliefde. Van het werken aan mijzelf, 
mijzelf accepteren, omarmen, waardevol 

vinden, lief hebben en een volwaardig 
schepsel van God vinden. Dat verhoogt mijn 
eigenwaarde en mijn zelfvertrouwen. 

Dat stuwt mijzelf omhoog. 
Door de eenheid, verbondenheid en 

beïnvloeding trek ik daarmee alles en 
iedereen omhoog. 

Door het vergroten van de liefde voor 
mijzelf, vergroot ook de liefde voor mijn 
naasten. Door mijn liefde voor mijn 

naasten, door hen te helpen waar zij hulp 
nodig hebben en door hen allemaal voor 

vol, volwaardig, bijzonder en uniek te zien, 
vergroot mijn naastenliefde. Hiermee die ik 
mijn naasten omhoog die er door de 

eenheid, beïnvloeding en verbondenheid 
mij daarmee omhoog trekken. 

Hiermee groeit het collectieve bewustzijn 
en alles wat is. 
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God is alles wat is, dus door de flow 

eigenliefde  naastenliefde ontstaat 
automatisch de liefde voor God. 

Wat is nu het niveau van het 

collectieve bewustzijn in deze 

wereld? Dat is dus ook het niveau 

hoe de liefde voor God nu in deze 

wereld brandt of niet brandt. 

 

Ik kan dus niet het bewustzijn van 

andere mensen veranderen door ze 

bij de hand te nemen of ze te 

vertellen wat ze moeten doen. 

Ik kan het bewustzijn van andere 

mensen veranderen door zelf te 

veranderen of andere mensen iets 

aan te reiken waardoor zij in staat 
zijn om ZELF TE VERANDEREN. 
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27 juni 2020 

WEERSTAND IN 
RELATIE TOT 'DE WIL 
VAN DE VADER' 
 

Alles is actie en reactie. 
Actie leidt onmiddellijk tot reactie. Je 

kunt dus niet even meedoen en daarna 
weer 'terugvallen’ naar 
ongecontroleerde of negatieve focus. 

 

Dingen die werkelijk en 

UITSLUITEND effectief resultaat 

hebben zijn altijd 'stressloos'. Stress 

genereert een geblokkeerde energie 

en werkt dus niet of averechts. 

 

In de kosmos is 'een flow', een 

'goddelijke flow'. 
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Deze flow is er altijd.  

Deze flow draagt de kern van het 

goddelijke, wat wij kennen als 

'LIEFDE'. 

LIEFDE 'IS', ALTIJD EN OVERAL IN DE 

HELE SCHEPPING. 

 

Je hoeft slechts aan te haken op de 

flow, dat het allesomvattende 

energetisch veld van liefde is. 

We hoeven dus slechts aan te haken 

op het ‘veld van liefde'. 

 

Hoe kunnen we aanhaken op dit veld 

van liefde? 

Misschien is het beter om vast te 

stellen in welke toestand het 

onmogelijk is om aan te haken op dit 

veld van liefde. 
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Het is onmogelijk, wanneer wij 

onder andere: 

 Onrustig zijn. 

 Boos zijn. 

 Gefrustreerd zijn. 

 Angstig zijn. 

 Jaloers zijn. 

 Verbolgen zijn. 

 Ontevreden zijn. 

 Een strijd aangaan. 

 Over lijken gaan. 

 Egoïstisch zijn. 

 In protest komen met de wil van 

anderen en de strijd aangaan met 

anderen. 

 En alle andere gemoedstoestanden 
die gebouwd zijn op disharmonie. 
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Waarom werken al deze toestanden 

van disharmonie niet? 

Al deze toestanden werken niet 

omdat iedere vorm van 

disharmonie ALTIJD leidt tot 

WEERSTAND en weerstand 

blokkeert VOOR MIJ EN VOOR 

IEDEREEN het vermogen om aan 

te haken op de goddelijke flow 

van LIEFDE. 
 

Hoe elimineer ik deze weerstand? 

Ik elimineer deze weerstand door 

iedere toestand waarin ik verzeild 

raak, die mij bekend is en waarbij ik 

betrokken ben, te accepteren, te 

omarmen, te zien als een deel van 

mijzelf en ……. DEZE IN MIJZELF OP 

TE LOSSEN DOOR ZE LIEF TE 
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HEBBEN, TE VERGEVEN, DANKBAAR 

TE ZIJN DAT IK ERMEE MAG 

WERKEN EN ZE OVER TE DRAGEN 

AAN DE GODDELIJKE STROOM VAN 

LIEFDE, DIE DE ENERGIE VAN AL 

DEZE TOESTANDEN DIE IK HEB 

GEACCEPTEERD ALS DEEL VAN 

MIJZELF, IN MIJ ZAL ZUIVEREN EN 

TRANSFORMEREN. 

 

Als ik in staat ben om vrij te zijn 
van iedere vorm van weerstand, 

als ik in staat ben om continu aan 
te haken op de flow, op het 

energieveld van LIEFDE,  

 
DAN BEN IK IN STAAT OM MIJN 

WIL AF TE STEMMEN OP DE WIL 
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VAN DE VADER EN IS MIJN WIL 
GELIJK AAN ZIJN WIL. 

 

Heling ontstaat dus altijd op het 

innerlijk vlak, op mijn innerlijk vlak en 
nooit buiten mijzelf. 

Heling ontstaat nooit in de buitenwereld 
waar iedereen met elkaar in conflict ligt, 
waar iedereen het beter weet, waarin 

iedereen de wereld wil redden en waar 
uitsluiten DUALITEIT HEERST EN WAAR 

JE DUS ALTIJD WEERSTAND ONTMOET. 
 
God is in mij. 

Ik ben in God. 
God is alles wat is. 

Ik ben dus alles wat is. 
Als ik alle problemen die ik ken en die 

mij bekend zijn in mijzelf heel, heel ik de 
wereld en transformeer ik de wereld, 
doormiddel van de goddelijke flow die 
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in en door mij stroomt en waarvoor ik 

dien als een 'open deur’. 
Laat de 'conflicten’ en alle vormen van 

weerstand in de buitenwereld voor wat 
het is. 
Accepteer in stilte iedere vorm van 

weerstand die je waar en hoe dan ook 
waarneemt, omarm deze vorm van 

weerstand, wees dankbaar en vergeef 
haar en schenk haar aan de goddelijke 

stroom van liefde die altijd door jou 
vloeit omdat je daarop constant bent 
aangehaakt. 

 
Dan ben je de ALCHEMIST of de MAGIËR 

en zul je in stilte deze wereld concreet 
transformeren en veranderen. 
 

Dit zuiveringsproces is een nooit 
stoppende actie voor de MAGIËR 
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of de ALCHEMIST, zolang hij of zij 
rondloopt op deze wereld. 

 
Iedere vorm van weerstand houdt de 
ontwikkeling van deze wereld tegen. Het 
lot van deze wereld ligt in de handen van 

een klein legertje magiërs, die als kanaal 
voor God (Godsvonk) en de engelen, 

wonderen op deze wereld kunnen 
verrichten. 

Iedere vorm van WEERSTAND blokkeert 
dus de mogelijkheid om te kunnen 
afstemmen op de WIL VAN DE VADER.  

 
Het omarmen van ieder probleem in 

deze wereld en deze problemen 
absorberen in liefde en dankbaarheid 

en deze problemen overgeven aan de 
goddelijke flow van liefde, is gelijk aan 
het afstemmen op de WIL van de VADER. 

Dit proces bevordert het proces van 
fusie. 
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De weerstand die ieder mens creëert, 

gedreven door zijn of haar ego en 
drijvend op dualiteit, is het 

ervaringsveld waardoor ieder mens zich 
moet worstelen om uiteindelijk 'GEEST’ 
te leren kennen en zich daardoor op 

GEEST te kunnen afstemmen. 
 

De weg van de weerstand is ALTIJD DE 
WEG VAN HET HOOFD, DE WEG VAN DE 

ARGUMENTATIE, DE WEG VAN 'WELLES 
EN NIETES', DE WEG VAN 'GOED EN 
SLECHT’, DE WEG VAN DE DUALITEIT. 

 
Iedere verzonnen stelling is altijd wel 

met één of ander argument 
aanvechtbaar en verdedigbaar. 
Zo stoeien we al duizenden jaren met de 

'WERKING VAN ONS HOOFD'. 
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Wat ik in de menselijke ontwikkeling 

volkomen mis is de werking van 'HET 
HART’. 

Zijn de genomen maatregelen in het 
belang van ieder mens? 
Is er een eerlijke behandeling voor 

iedereen en maken we ons concreet 
zorgen om naast een verbetering van de 

welvaart voor iedereen, ook te zorgen 
voor een verbetering van het welzijn 

van iedereen? 
 
Waar is het gevoel? 

Waar zijn onze zorgen voor een 
verbetering van ieder mens? 

Waar is de werking van ons hart? 
Waar is de verbinding met Geest? 
 

Geest IS. 
GOD IS. 
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GOD IS AANWEZIG IN IEDER 
MENS.  
DAAR KAN GEEN WEZEN IN 
HET COMPLETE UNIVERSUM 
IETS AAN DOEN. 
Lucifer wilde God uit ons leven bannen 
en dat geldt ook voor Satan en 

Caligastia. 
Maar GOD IS, dus God kan nooit uit ons 

leven gebannen worden want hij woont 
in ons. 

 
Dus ……….. hebben deze drie gevallen 
engelen met al hun vrienden de weg 

NAAR GOD GEBLOKKEERD, door ONS 
WEG TE HOUDEN BIJ DE WERKING VAN 

ONS HART EN HEBBEN ZIJ ONS GELEID 
NAAR DE WERKING VAN ONS HOOFD, 

waar God niet woont. 
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Hoe belangrijk is in deze wereld niet de 

werking van ons hoofd? 
Het stuurt onze wetenschap aan.  

Het stuurt onze politiek aan en het leidt 
onze economie. 
Dus leidt het al ons maatschappelijk 

handelen en blokkeert massaal de weg 
van het hart en dus de weg naar geest, 

DE WEG NAAR GOD. 
ALLES IS WEERSTAND EN DUS IS ALLES 

BLOKKADE. 
Kijk hoe nog steeds op dit moment ‘het 
hoofd' de wereld regeert. Denk hierbij 

aan bewegingen als 'black matters', 
zwarte Piet, milieu, racisme. 

 
Al deze bewegingen leiden tot discussie, 
argumentatie, welles nietes, goed en 

slecht, irritatie, agressie, rellen, onrust 
en disharmonie en als we niet uitkijken 

tot burgeroorlog. 



189 
 

Weerstand, weerstand en nog 
eens weerstand! 
 
Wie maakt zich zorgen over de enorme 
armoede en ongelijkheid in deze 

wereld? 
Wie maakt zich zorgen dat veel te veel 

mensen niet aan 'leven toekomen’ 
omdat ze dagelijks bezig zijn 'met 
overleven’ en daardoor nooit de 

gelegenheid hebben om de 'weg naar 
binnen te gaan en daar contact en 

verbinding met hun God te zoeken’? 
Dat is precies zoals Lucifer en zijn 

kornuiten het geënsceneerd en gewild 
hebben. 
Creëer blokkades naar het hart, leid de 

mensen naar het hoofd en houd de 
mensen dus weg bij hun eigen God. 

 
Hoe alleen staan wij in deze visie? 
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Mensen van de Urantia-beweging staan 

zondag op de barricades om te 
demonstreren tegen de 'virus waanzin' 

en versterken en verharden de 
blokkade en de weerstand. 
 

Het zal geen oplossing brengen. 
Het hart brengt de oplossing middels de 

werking van geest en de engelen, 
waarmee wonderen gecreëerd kunnen 

worden. 
 
Er is nog een lange weg te gaan. 
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28 juni 2020 

DE VOORWAARDEN 
EN DE 
CONSEQUENTIES 
VOOR DE MAGIËR 
 

De magiër is een 'deel van’. 
De magiër kan niets alleen, maar is deel van 
een groter totaal. 

Hij werkt samen met GEEST en met de 
hemelsen. 

Dat is mogelijk als aan drie voorwaarden 
wordt voldaan. 
Deze drie voorwaarden zijn: 

1. Bereid zijn  

2. Beschikbaar zijn. 
3. Zich bewust kunnen verbinden. Hoe 

structureler de verbinding is, des te 
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groter en dieper de mogelijkheid van 

samenwerking wordt. 

 

Deze drie combinaties leiden tot een 

resultaat van de samenwerking tussen 

Geest (God), de hemelsen en de magiër. 

Dit resultaat wordt bepaald door de 

magiër. 

Als de magiër samenwerkt in een groep, 

wordt het resultaat bepaald door de 

groep. 

Dit kan grote gevolgen hebben! 
 

Bereid en beschikbaar zijn is niet genoeg. 

Dat is slechts het passieve deel van de 

samenwerking. 

Bewust en uit vrije wil de verbinding 

maken en vasthouden, is het actieve deel 

van de samenwerking. Dit deel is meer dan 

de andere voorwaarden nodig, 

noodzakelijk en het creëert 'beweging in de 

samenwerking'. 
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Bereid en beschikbaar ben ik zelf al heel 

lang. 

De stap naar de bewuste en continue 

verbinding is deze week gevormd. 

Die verbinding komt van mij maar niet 

alleen van mij. 

Ook Geest en de hemelen zijn actief vanuit 

hun zijde in het creëren en vasthouden van 

contact en verbinding. 

 

Die verbinding is er al de hele week en de 

hele week ben ik al actief bezig met 

'zuiveren en helen'. 

Ik heb het gevoel dat ik los ben van deze 

wereld. 

Toen ik twee jaar geleden bewust begon 

met mijn reis naar binnen, was ik bang voor 

eenzaamheid. 

Dat heeft zich toen niet voorgedaan maar ik 

heb dat deze week heel sterk wel gevoeld. 
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De eenzaamheid komt door het besef dat ik 

los ben van deze wereld. Los van alles wat 

er om mij heen gebeurt. 

Eenzaamheid is hier het verkeerde woord 

en het begrip 'alleen zijn’ of 'buitengesloten 

zijn’, is hier meer op zijn plaats. 

Er zijn wezens in mijn nabijheid en met mij 

verbonden, dus ik ben niet eenzaam. 

 

In mijn meditatie heb ik gevraagd waar 

dat gevoel vandaan komt of het terecht 

is en of het noodzakelijk is om die 

uitzondering of ' het gevoel van alleen 

zijn’ te moeten ervaren. 

 

Het antwoord was: 'JA' en de uitleg 

schokte mij. 

 

Het volgende werd mij medegedeeld en 

voor mij zichtbaar gemaakt. 
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Alles heeft te maken met bewustzijn en 

met de flow: 'Bewustzijn  Energie  

Manifestatie in de materiële wereld’. 

Bewustzijn bestaat uit: 

 Kennis, die moet leiden tot: 

 Eigenliefde of zelfvertrouwen, de 

mogelijkheid om volledig te kunnen staan 

in je eigen krachtveld. 

 Naastenliefde, het vermogen om anderen 

lief te hebben. 

 Liefde voor God. God of GEEST gevonden 

te hebben in je leven en contact en 

verbinding hebben gemaakt met jouw 

eigen Godsvonk. 

 

BEWUSTZIJN BESTAAT UIT EEN 'IN 

HARMONIE ZIJN VAN DE DRIE ASPECTEN 

VAN LIEFDE, GEBASEERD OP DE KENNIS 

DIE DAARVOOR NODIG IS'. 
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Wat betekent het als deze drie aspecten 

niet in harmonie zijn? 

Wat betekent het als iemand nog gebrek 

heeft aan zelfvertrouwen en last heeft van 

angsten? 

Wat betekent het als mensen nog last 

hebben van afgunst, haat, jaloezie, 

frustratie, boosheid, arrogantie en 

onredelijkheid? 

Wat betekent het als iemand nog niet de 

weg naar binnen heeft gevonden en is 

gegaan en zijn of haar eigen God niet kent 

en nog geen contact en verbinding met zijn 

of haar God heeft gemaakt? 

 

Dit alles bepaalt het niveau van 

bewustzijn van die mens en het bepaalt 

dus ook de kwalificatie van die mens 

voor wat betreft de mogelijkheid en de 

kwaliteit van het creëren van de flow: 

'Bewustzijn  Energie  Materiële 

manifestatie’. 
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Het heeft dus direct invloed op 

de kwaliteit van het scheppen 

van die mens in de materiële 

wereld. 
 

Dit betekent dat als ik samenwerk met 

mensen in een groep die nog wankel zijn in 

hun eigen zelfvertrouwen, die nog niet het 

belang van werkelijke naastenliefde 

kennen en die nog geen contact en 

verbinding met hun eigen Godsvonk 

hebben gemaakt of hun eigen Godsvonk 

nog niet kennen, het resultaat van de 

schepping van de groep wordt bepaald 

door de kracht of ZWAKTE van de 

'zwakste schakel of gewoon van de 

zwakke schakels van die groep’. 

 

Dat betekent dus dat mijn scheppingswerk 

door mijn focus en mijn gerichtheid, kan 
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worden gefrustreerd en geniet worden 

gedaan door de disharmonie bij en de    

instabiliteit van de mensen met wie ik 

samenwerk in een groep om een bepaald 

doel te realiseren. 

Daarom is het beter om zo veel mogelijk 

alleen te werken. 

 

Iedere magiër doet de dingen die van 

belang zijn alleen en zelfstandig. 

Hij neemt ZIJN verantwoordelijkheid en 

bewaakt de aspecten van zijn eigen 

bewustzijn. Hierbij niet belemmerd door de 

invloed van anderen. 

Hierdoor neemt hij de uitspraak van Jezus, 

'VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ 

JEZELF’ letterlijk en werkt ook meestal 

alleen met zichzelf, met GEEST en met de 

engelen en gidsen. 

Hij bewaakt zijn eigen krachtveld, het 

energieveld van zijn eigen zelfvertrouwen, 
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in relatie tot anderen, dus ondanks externe 

omstandigheden. 

Hij bewaakt zijn vermogen en zijn 

uitvoering van naastenliefde om ook de 

belangen van anderen te bewaken en mee 

te nemen in zijn beslissingen en zijn focus. 

Hij blijft altijd de band met God bewaken en 

houdt deze onafgebroken in stand. 

Hij zorgt altijd voor een juiste mix en voor 

een juiste verhouding eigenliefde, 

naastenliefde en liefde voor God. Hij houdt 

deze mix in stand en bewaakt dit. 

Hij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid 

en weigert om de verantwoordelijkheid te 

nemen voor de keuzes die anderen maken, 

maar wijst mensen wel op de 

consequenties van hun eigen keuzes. 

 

DAAROM WERKT DE MAGIËR MEESTAL 

ALLEEN OP DEZE WERELD, WEL IN 

SAMENWERKING MET GOD EN DE 

ENGELEN EN NEEMT HIJ ZIJN EIGEN 



200 
 

VERANTWOORDELIJKHEID WAARBIJ HIJ 

DE CONSEQUENTIES KENT VAN ALLE 

KEUZES DIE HIJ  ZELF MAAKT. 

ALS HIJ OP DEZE WERELD 

SAMENWERKT MET MENSEN ZAL HIJ 

NAAR EER EN GEWETEN DE MENSEN 

KIEZEN MET WIE HIJ SAMENWERKT. 

 

Het doel van de magiër is om in 

al zijn handelen 'de Wil van de 

vader’ te doen en hij zal 

samenwerken met anderen 

(magiërs) waarvan hij weet en 

voelt dat ook deze mensen hun 

eigen wil afstemmen op de Wil 

van de Vader. 
Uiterst voorzichtig zijn in de 

samenwerking met anderen heeft dus 

niets te maken met het feit dat ik mij 
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beter voel dan een ander, het heeft dus 

niets te maken met arrogantie, maar 

het heeft alles te maken met het feit dat 

het product van de samenwerking met 

anderen, wordt bepaald door het 

bewustzijnsniveau van de mensen met 

wie ik samenwerkt en uiteindelijk het 

product en de kwaliteit van de 

samenwerking wordt bepaald door het 

niveau van de zwakste schakel. 

Aan de vruchten kent men de boom. 

De kwaliteit van de boom (het 

bewustzijnsniveau van de mens) 

bepaalt dus de kwaliteit van het 

product voorkomend uit de flow 

'Bewustzijn.  Energie  Materiële 

manifestatie’. 

 

Het bewustzijnsniveau van de mens 

bepaalt dus waartoe de mens in 
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staat is om te scheppen in deze 

wereld. 

 

IEDER MENS SCHEPT. 

DE MEESTE MENSEN SCHEPPEN OP 

BASIS VAN 'EEN NIET WETEN, EEN 

GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN 

(EIGENLIEFDE), EEN GEBREK AAN 

NAASTENLIEFDE EN LIEFDE VOOR 

GOD, CHAOS. 

 

DE MAGIËR SCHEPT HARMONIE 

OMDAT HIJ WEET, BEREID EN 

BESCHIKBAAR IS, LIEFDE KENT EN 

IN IEDER FACET LIEFDE IS EN ZICH 

BEWUST VERBINDT MET GOD EN DE 

HEMELSEN OM DE OPEN DEUR OP 

DEZE WERELD TE KUNNEN ZIJN. 
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2 juli 2020 

DE CONTINU 

WISSELENDE KEUS 

VAN NAASTENLIEFDE 

EN EIGENLIEFDE EN 

WERKEN VANUIT 

‘HET ZIJN VAN HET 

CENTRUM' 

 

Liefde is de basis van alle existentie. 

Liefde IS en liefde kent twee standen, AAN 

OF UIT. 

Als de liefde aan staat is er liefde en 

ervaren we eenheid. 

Als de liefde uit staat is er angst en ervaren 

we afsplitsing. 
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Liefde kent 3 vormen: 

1. Eigenliefde 

2. Naastenliefde 

3. Liefde voor God. 

Als ik mij ga bekwamen in eigenliefde en 

naastenliefde, ontwikkel ik vanzelf liefde 

voor God. 

Er zijn momenten dat je moet kiezen voor 

het belang van anderen en er zijn 

momenten dat je moet kiezen voor het 

belang van jezelf. 

Soms wordt naastenliefde afgedwongen op 

basis van het kiezen van de slachtofferrol. 

Ik ben zielig dus jij moet er zijn voor mij.  

Eigenlijk is iedere ego-gedreven handeling 

om liefde af te dwingen van een ander, 

discutabel. 

Dan moet je overwegen om te kiezen voor 

jezelf en de ander de ervaring te gunnen 

om door schade en schande wijs te worden. 
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Iedereen is verantwoordelijk voor zijn 

eigen gedrag en per slot van rekening is de 

ervaring de beste leerschool. 

 

Er is meer dan het belang van eigenliefde 

beseffen. 

Uiteindelijke groei wordt pas manifest als 

je jezelf kunt zien als HET CENTRUM VAN 

ALLES WAT IS. 

Wat bedoel ik daarmee? 

Eind vorige week ontstond er een heftige 

drang en behoefte om actief te gaan werken 

binnen het veld van de magiër. 

Tot dat moment was het werk van de 

magiër om 'te stralen’. In liefde te stralen 

wat dan versterkt door de engelen zijn 

werk deed in het universum. 

Het was een kracht van 'van binnen naar 

buiten’. Een kracht en energie vanuit mij, 

gericht op de wereld en in het universum. 

Eind vorige week nam de drang om te 

handelen en om te werken als magiër toe. 
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Ik kreeg het afgelopen weekend een gevoel 

van 'alleen zijn’, van 'buitengesloten zijn’, 

zonder het gevoel van eenzaamheid te 

ervaren. 

Ik heb deze week een hoop mogen zien en 

er is mij een hoop duidelijk geworden. 

Het echte werk van de magiër zal altijd 

alleen door hem of haar gedaan moeten 

worden. Alleen en niet samen met andere 

mensen. 

Zoals we al gezien hebben, is de flow van 

creatie in deze materiële wereld: 

Bewustzijn  Energie  Materiële 

manifestatie. 

Bewustzijn wordt voor een groot deel 

bepaald door liefde. Liefde kan 'aan staan' 

of 'uit staan'. 

Als de liefde uit staat ervaren wij angst, wat 

kan leiden tot boosheid, jaloezie, afgunst, 

haat, enz. 

Als ik als magiër samenwerk met andere 

mensen bij wie de liefde uit staat, bepaalt 
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dat het niveau van bewustzijn op dat 

moment, wat onmiddellijk weer invloed 

heeft op het niveau van de frequentie van 

de energie en dus van de materiële 

manifestatie. Dit bepaalt mede het resultaat 

van de schepping in deze wereld, die door 

een groep tot stand wordt gebracht. 

Ik moet mij afvragen wat het bewustzijn is 

van de leden van de groep waarmee ik ga 

werken. 

Als ik alleen werk is mijn inbreng van mijn 

bewustzijn via energie tot materiële 

manifestatie, het product van ‘mijn 

bewustzijn'. Ik ben dus ook volledig 

verantwoordelijk voor het product, wat 

allemaal voortkomt uit de mate van mijn 

bewustzijn. Ik ben verantwoordelijk voor 

het bewaken van de zuiverheid van mijn 

bewustzijn. 

Hierbij speelt de continue afweging in de 

omgang met anderen tussen eigenliefde en 

naastenliefde. 
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Ik realiseer mij ineens dat in iedere 

afbeelding van magiërs, zowel in boeken als 

in films, deze altijd alleen handelen. Zij 

opereren individueel en verschijnen en 

handelen waar zij nodig zijn. 

 

De weg van de magiër is een weg die de 

magiër alleen bewandelt. 

 

DAT IS DE REDEN WAAROM OOK IK 

ALLEEN ZAL MOETEN HANDELEN. 

VERGROOT DE ZUIVERHEID, HOUD DE 

TOORTS BRANDEND EN WIN AAN 

BEWUSTZIJN. 

IK BEN NIET ALLEEN WANT HET 

CONTACT MET MIJN GODSVONK 

INTENSIVEERT EN ER IS ALTIJD 

CONTACT MET ENGELEN. 

BLIJF HIERBIJ IN HET EIGEN CENTRUM, 

IN HET EIGEN KRACHTVELD. 
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Er is mij nog iets getoond de afgelopen 

week. Een verdieping van het werk van de 

magiër. 

Er is mij het volgende getoond: 

Alles is één. 

Er is uitsluitend eenheid in alles wat is. 

Ik ben daarin en daarbij een deel van het 

universum. 

Ik ben het universum. 

 

Een verdere stap door een dieper inzicht 

is de volgende. 

Het uitgangspunt is niet: Ik ben een deel 

van het universum, maar 'HET 

UNIVERSUM IS EEN DEEL VAN MIJ’. ‘IK 

BEN HET CENTRUM VAN HET 

UNIVERSUM’. ‘HET UNIVERSUM IS UIT 

MIJ VOORTGEKOMEN'. 

Dat uitgangspunt betekent iets. 

Het betekent dat ik de oorsprong ben en 

dat maakt mij onmiskenbaar, 

onvoorstelbaar verantwoordelijk.  
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Verantwoordelijk voor de hele en 

complete schepping. 

Als alles uit mij voortkomt, ligt ook 

alles binnen mij opgeslagen. 

Dit is essentieel. 

Als alles binnen mij is opgeslagen, is 

ook alles binnen mij benaderbaar en 

kan ik ook alles binnen in mij 

HELEN. 

HET IS NIET MEER NODIG OM TE 

STRALEN. HET ENIGE WAT NODIG IS, 

IS OM HET IN MIJ TE BENOEMEN, TE 

OMARMEN, VAN LIEFDE TE 

VOORZIEN, TE VERGEVEN EN TE 

DANKEN. 

IK KAN ALLES OMARMEN EN VAN 

LIEFDE VOORZIEN IN MIJ. 

HET IS EEN HELENDE EN GEZEGENDE 

WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR 

BINNEN’. 
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MIJN GODSVONK IS IN MIJ OF NOG 

BETER: 'IK BEN IN MIJN GODSVONK’, 

DUS ALLES IN MIJ IS IN GOD EN 

DIRECT DOOR GOD TE OMARMEN EN 

TE GENEZEN. IK BEN DE TRIGGER. 

IK BENOEM HET BINNEN IN MIJ EN 

OMARM HET EN SCHENK HET AL 

MIJN LIEFDE. DAARNA 

TRANSFORMEREN MIJN GOD EN DE 

ENGELEN DE ENERGIEËN VAN 

ANGST, HAAT, AFGUNST, JALOEZIE, 

HEBZUCHT ETC. 

ZO ONTSTAAT HELING. 

 

Als ik in staat ben om mijn liefde, 

ook eigenliefde, op ‘AAN TE HEBBEN 

STAAN', is er een continue stroom 

van zuivering en heling, binnen in 

mij en dus in de omarming met de 

hele schepping. 
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Verander de WERELD begin bij 

jezelf, begin in jezelf, begin door de 

wereld binnen in jezelf te zien, begin 

door de wereld te zien als een deel 

van jou, begin door jezelf te zien als 

de wereld. 

 

Verander de SCHEPPING begin bij 

jezelf, begin in jezelf, begin door de 

schepping binnen in jezelf te zien, 

begin door de schepping te zien als 

een deel van jou, begin door jezelf te 

zien als de schepping. 

 

JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR 

DE SCHEPPING WANT JE BENT DE 

SCHEPPING. DE COMPLETE 

SCHEPPING IS IN JOU. 

ZO IS DE MAGIËR IN EEN VERDER 

STADIUM ZICH BEWUST DAT HIJ 
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HET UNIVERSUM IS EN DRAAGT HIJ 

BEWUST DE 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

ALLES WAT IS, VOOR DE COMPLETE 

SCHEPPING. 

HIJ OMARMT ALLES WAT BINNEN 

ZIJN AANDACHT KOMT, HIJ 

VERGEEFT HET, GEEFT HET LIEFDE 

EN BEDANKT HET. 

Dit inzicht was voor mij 

voldoende om dagelijks met een 

grote inzet in mijzelf en binnen 

mijzelf mij te richten op mensen, 

omstandigheden en situaties, 

deze te omarmen, te overspoelen 

met liefde, te vergeven en te 

bedanken en over te geven aan 

GEEST (MIJN GOD EN DE 

ENGELEN) en deze binnenin mij 
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door GEEST te laten helen en te 

laten transformeren. 

 

Ik voel de werking, ik voel de 

verbinding, ik voel de zuivering 

en ik voel de heling. 

Het gevoel van afzondering en 

alleen zijn is volledig verdwenen. 

Mijn verbinding en werktuig is de 

mantra van ho'oponopono: 

 

I am sorry 

Please forgive me 

I thank you 

I love you 
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Er is dus geen flow meer van 

'van binnen naar buiten’. 

Er is dus geen flow meer van 

'van buiten naar binnen’. 

Er is 'ZELFS GEEN BUITEN 

MEER'. 

Alles ligt in mij opgeslagen en is 

een deel van mij. 

ER IS DUS UITSLUITEND NOG 

EEN BINNEN. 

 
Er kan dus nooit meer een 

bedreiging zijn uit de buitenwereld. 

Er is geen buitenwereld, uitsluitend 

een binnenwereld en mocht iets ooit 

de neiging hebben om de illusie van 

een bedreiging te hebben, DAN 

ZUIVER IK DEZE ILLUSIE IN MIJ 
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DOOR HET TE OMARMEN EN LIEFDE, 

VERGEVING EN DANKBAARHEID TE 

SCHENKEN, LOS TE LATEN EN OVER 

TE DRAGEN AAN MIJN GOD VAN WIE 

IK EEN DEEL BEN. 

 

I'm sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

3 juli 2020 

HOE HOUD IK HET BEELD 

VAN 'EEN BUITENWERELD' 

BUITEN MIJN BEWUSTZIJN?   
 

We hebben gezien dat het hele universum 

in mij ligt opgeslagen en dat het universum 

een deel is van mij. 

Alles is 'in mij en binnen mij bereikbaar en 

dus behandelbaar’. 

Ik kan alles in mijzelf  'ZUIVEREN' door het 

te: 

 Omarmen en 

 Liefde en 

 Vergeving te schenken en 

 Te danken. 

 

Dit is de weg van de magiër. 
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De magiër realiseer zich en weet dat de 

volgende regel altijd geldt: 

 Zo boven zo beneden. 

 Zo binnen zo buiten. 

 

De massa is zich bewust van een 

binnenwereld en een buitenwereld en gaat 

ervan uit dat de buitenwereld een 

bedreiging kan zijn. 

Zo boven zo beneden betekent dat de 

materiële wereld (beneden) een 

afspiegeling is van de geestelijke wereld 

(boven). 

Zo binnen zo buiten betekent dat de 

buitenwereld een weerspiegeling is van de 

binnenwereld. 

Als ik mij afstem op de geestelijke wereld is 

mijn wereld (binnenwereld) een 

afspiegeling van de geestelijke wereld. Mijn 

binnenwereld bepaalt de buitenwereld, dus 

volgens deze weg kan ik de buitenwereld 
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afstemmen op de geestelijke wereld en 

helpen om het paradijs op aarde te 

brengen. 

 

Ik moet mij dus blijven realiseren dat alles 

draait om mijn binnenwereld, dat mijn 

binnenwereld het enige reële is en dat de 

buitenwereld slechts een illusie is. 

Ik kan alles dat niet zuiver is qua energie 

helen in mijn binnenwereld. 

Dit is een proces dat nooit stopt omdat de 

massa (het collectieve bewustzijn) ervan 

uit gaat dat de buitenwereld een reële 

manifestatie is, dat dit gegeven niet 

manipuleerbaar is en meestal een 

bedreiging vormt. 

De angst creëert opnieuw het beeld van 

deze buitenwereld en bevestigt het beeld. 

Het is dus een illusie dat zichzelf bevestigt. 

Er is een zekere mate van bewustzijn nodig 

om te kunnen begrijpen en te kunnen 
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ervaren dat de complete schepping, binnen 

mij en binnen ieder mens ligt opgeslagen. 

Als je bewust liefde, hoop, vergeving en 

dankbaarheid schept, verander je die 

zogenaamde buitenwereld, binnen in jezelf. 

Dit proces is zuiverend en helend. 

De kunst is om het beeld dat ALLES IS EN 

BESTAAT BINNEN IN JEZELF, vast te 

houden en te bestendigen. 

Hoe meer dit gegeven wordt verankerd in 

je systeem, hoe makkelijker je kunt werken 

aan het zuiveren en helen van alle 

negatieve energieën. 

Hoe meer mensen aan dit proces kunnen 

werken, hoe krachtiger de invloed zal zijn 

op deze wereld. 

 

Dit is hoe ik weet, dat het werkt. 

Ik kan de stap maken om te leven 

in de realisatie dat de complete 

schepping in mij ligt opgeslagen. 
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Ik kan dat maar nog niet 

structureel. Er zijn momenten dat 

ik weer weg glijd in de illusie. 

Ik moet eraan werken om dat 

besef structureel in mijn systeem 

te verankeren. 

 

NAAST HET BESEF DAT HET 

UNIVERSUM IN MIJ IS 

OPGESLAGEN EN DUS ALLES 

BINNEN MIJN SYSTEEM VOLLEDIG 

VOOR MIJ BEREIKBAAR EN 

BENADERBAAR IS, ZAL IK 

MOETEN GAAN LEVEN, DAT IK 

HET UNIVERSUM BEN EN ZAL IK 

NA DEZE BEWUSTWORDING DE 

CONSEQUENTIES MOETEN 

DRAGEN EN MIJN VOLLE  
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VERANTWOORDELIJKHEID 

MOETEN NEMEN. 

 

I am sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
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5 juli 2020 

NOGMAALS DE TAAK 

VAN DE MAGIËR ALS 

SCHEPPER VAN 

WEZENLIJKE 

VERANDERING EN DE 

KRINGLOOP VAN 

CREATIE 

 

Alles wat we zien in onze 

materiële wereld is een neerslag, 

een product, een resultaat van de 

flow: 'BEWUSTZIJN  ENERGIE 

 MATERIËLE MANIFESTATIE', 
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waarbij het BEWUSTZIJN de 

OORZAAK is en de MATERIËLE 

MANIFESTATIE dus het 

RESULTAAT is. 

 

Iedereen die deze materiële 

wereld wil veranderen en sleutelt 

aan het resultaat zal nooit slagen. 

Er zal slechts energie verplaatst 

worden, maar er zullen geen 

veranderingen optreden. 

De magiër weet dat 

veranderingen op het niveau van 

'DE OORZAAK', dus het 

BEWUSTZIJN, aangepakt moeten 

worden. 

Hij heeft het bewustzijn om dat te 

begrijpen. 
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Hij heeft het bewustzijn om daar 

BEWUST aan te werken. 

Hij heeft de wil om zich daarvoor 

volledig en continu te geven. 

Hij is bereid en beschikbaar om 

het algemeen belang te dienen. 

Het fundament van iedere 

verandering is het bewustzijn. Als 

er direct wordt gewerkt aan een 

verandering in de materiële 

manifestatie, wordt dat een 

gebouw zonder fundament, 

zonder onderbouwing en zal het 

gebouw instorten. 

 

DAT IS WAT DE MAGIËR DE 

MAGIËR MAAKT EN DAT IS DE 

TAAK VAN DE MAGIËR, ZICH 
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RICHTEN OP VERANDERING OP 

HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN. 

BEWUSTZIJN BESTAAT UIT 

KENNIS EN LIEFDE. HET 

WERKTUIG VOOR DE MAGIËR IS 

DUS LIEFDE. 

Verander het collectief 

bewustzijn door het te zuiveren 

en te helen. 

Het werktuig van de magiër 

hierbij is dus liefde, onder andere 

via de mantra: 

 

I'm sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
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Zijn taak is om met deze mantra 

onafgebroken, voor zover de 

omstandigheden het toestaan, 

alle onzuiverheden en alle 

disharmonie te zuiveren en te 

helen en daarmee het collectief 

bewustzijn op te trekken. 

Als het collectief bewustzijn een 

hogere frequentie heeft, zal het 

resultaat van de flow: 

'BEWUSTZIJN  ENERGIE  

MATERIËLE MANIFESTATIE’ een 

hogere frequentie hebben en zal 

op materieel niveau deze wereld 

veranderen. 
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 Dat is de Weg voor een planeet 

'op weg naar een status van 

LICHT EN LEVEN’. 

Er zullen meerdere magiërs in 

deze wereld moeten komen om 

dit te kunnen realiseren. 

 

Omdat bewustzijn de basis is van 

alles en de complete schepping 

voortkomt uit het Goddelijk 

Bewustzijn, zal iedere 

verandering in bewustzijn zijn 

neerslag vinden in de totale 

schepping. 

 

Grafisch kan dit als volgt worden 

weergegeven: 
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De magiër als mens binnen het 

spanningsveld van het bewustzijn 

van de Vader en van de 

Moedergodin. 
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De volgende afbeelding laat een meer 

uitvoerige weergave zien van het werk 

van de magiër. 

Werkelijke en wezenlijke 

veranderingen in deze wereld en in het 

totale universum. 
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De magiër draagt (net als ieder mens) de 

totale schepping binnen zijn eigen 

systeem. De schepping is een deel van 

ieder mens. Binnen 'het totaal’ is er een 

verbinding van de magiër met de Vader 

en de Moedergodin. Deze verbinding 

geldt voor ieder mens. Deze verbinding 

voedt de magiër en voorziet hem van een 

groeiend inzicht (bidden en meditatie). 

Door dit groeiend inzicht wint de magiër 

aan liefde en groeit zijn eigenliefde, 

naastenliefde en liefde voor God en komt 

hij hiermee in harmonie. 

Hierdoor groeit het bewustzijn van de 

magiër wat direct een resultaat geeft. 

Door de verandering van het bewustzijn 

van de magiër, een verandering die 

wordt veroorzaakt doordat hij bewust 

werkt aan zijn eigen groei in bewustzijn, 

zal er een energetische verandering 

plaatsvinden die weer leidt tot een 
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verandering in de materiële 

manifestatie. 

Deze veranderingen zullen de magiër ten 

deel vallen en zullen leiden tot overvloed 

(zegeningen). 

De werktuigen voor de magiër binnen 

zijn uiting van liefde zijn het omarmen 

van iedere vorm van onzuiverheid die hij 

waarneemt en deze overgieten met liefde, 

hoop, dankbaarheid, vergeving en spijt. 

Deze actie van de magiër zuivert en heelt 

de lage frequenties en creëert uiteindelijk 

veranderingen in de materiële wereld en 

door zijn werk en dienstbaarheid aan het 

totaal zal dit weer een verhoging van het 

bewustzijn van de magiër tot gevolg 

hebben. 

Door deze nieuwe verhoging van zijn 

bewustzijn zal de cyclus van energetische 

verandering en verandering in de 

materiële manifestatie opnieuw gaan 

werken. 
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Zo zal de cyclus zichzelf in stand houden 

en een nooit meer stoppende verandering 

tot gevolg hebben. 

Het zal de wereld en het universum 

veranderen. 

Hierdoor ontstaat een ‘constante 

kringloop van schepping' van steeds 

hogere frequenties van bewustzijn, 

energie en materiële manifestatie. 

 

IEDER MENS IS IN STAAT OM TE DOEN 

WAT DE MAGIËR DOET. 

IEDERE VORM VAN BEWUSTZIJN 

GENEREERT DE FLOW TOT ENERGIE EN 

TOT MATERIËLE MANIFESTATIE. 

VELE MENSEN ZIJN ONBEWUST 

WISSELEND BLIJ EN DEPRESSIEF (EN DAT 

VELE MALEN PER DAG) EN DIT CREËERT 

DUS WISSELENDE RESULTATEN OP HET 

GEBIED VAN MATERIËLE MANIFESTATIE 

WAT LEIDT TOT DISHARMONIE. DIT IS 
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WAT WE ZIEN IN DE WERELD OM ONS 

HEEN. 

DE MAGIËR HANDELT ECHTER OP BASIS 

VAN DE KENNIS DIE HIJ HEEFT EN OP 

BASIS VAN ZIJN BEWUSTZIJN. HIJ IS IN 

STAAT OM ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

TE GENEREREN. HIJ HEEFT HET 

BEWUSTZIJN EN DE INNERLIJKE KRACHT 

OM CONSTANT AFGESTEMD TE ZIJN OP 

LIEFDE EN EEN STATUS VAN HARMONIE 

TE HANDHAVEN EN VAST TE HOUDEN. 

WAT NOG BELANGRIJKER IS, DE MAGIËR 

WERKT DUS BEWUST OP DEZE WIJZE EN 

WEET DAT HIJ HIERMEE DE WERELD EN 

HET UNIVERSUM KAN VERANDEREN EN 

ZAL VERANDEREN. 

 

Verander de wereld, begin bij jezelf en 

met jezelf. 

Bestudeer het principe van liefde en 

wordt liefde. Door  liefde te worden, 

verandert het bewustzijn en dus de 
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energetische frequentie en dus verandert 

de wereld. Het universum volgt vanzelf. 

 

 Hoe meer magiërs er in deze wereld 

werkzaam zijn, hoe sneller het proces zal 

gaan en hoe sneller wezenlijke 

veranderingen gerealiseerd zullen 

worden. 
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6 juli 2020 

OPNIEUW 'DE GODIN' 

 

Er is een bewustzijnsverandering 

opgetreden na het besef dat: 'ik niet een 

deel ben van het totaal’, maar dat ‘het 

totaal, het complete universum, de 

complete schepping, een deel is van mij'. 

Alles ligt in mij opgeslagen, zoals dit ligt 

opgeslagen in ieder mens. 

 

Ooit is er in mijn huis een lichtanker 

geplaatst.  

DIT LICHTANKER IS EEN LICHTANKER 

GERICHT OP DE ENERGIE VAN DE 

GODIN, VAN DE MOEDER. 

De Godin, de moeder, vertegenwoordigt 

de complete schepping. Mijn realisatie 

over het ‘in mij dragen van de totale 
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schepping' verbindt mij heel sterk met 

de moeder. 

Zij is sinds dat moment van realisatie, 

bewust in mijn systeem aanwezig en 

versterkt mijn gevoel van het dragen 

van 'alles wat is’. 

 

Ik voel dat mij dit opnieuw naar nieuwe 

paden zal leiden in de dienstbaarheid 

aan de Vader, de Moeder en Jezus en het 

universum. 

 

Mijn gidsen zijn mijn Godsvonk, mijn 

engelen en aartsengel Gabriël. 

 

Vader, moeder en lieve engelen: 

‘Ik ben bereid en 

beschikbaar’. 
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6 juli 2020 

HET EVENWICHT 

TUSSEN DE 

'BINNENWERELD EN 

DE BUITENWERELD' 

 

De buitenwereld levert informatie die mij 

inspireert om mijn werk van zuivering een 

heling te doen. 

De binnenwereld is het terrein waar wordt 

gewerkt. 

Werken in de binnenwereld vereist een 

status van rust en harmonie. 

De buitenwereld levert chaos, geweld en 

disharmonie. 

Hoe stem ik die twee werelden op elkaar af 

en hoe houd ik die twee werelden met hun 

verschillende vibraties in evenwicht? 
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Het geweld van de buitenwereld kan het 

werken in de binnenwereld negatief 

beïnvloeden. Dit moet voorkomen worden. 

 

Het betekent dat ik bewust de keus maak 

om mijzelf te distantiëren van disharmonie, 

conflicten, confrontaties een negatieve 

emoties. 

Ook conflicten kunnen niet in de 

buitenwereld worden opgelost. Ruzies 

leiden nooit tot oplossingen. Ook hier zal 

het bewustzijn verhoogt moeten worden 

door het bewustzijn te verhogen. Het 

verhogen van het bewustzijn kan alleen 

plaatsvinden in de binnenwereld door 

onzuiverheden te zuiveren en te helen. 

Het gereedschap van LIEFDE is hiervoor 

het antwoord. 

Discussies verzanden bijna altijd in 

DUALISTISCHE strijd waar ego 

karaktertrekken van partijen elkaar vinden 

en botsen. 
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RESULTAAT NIHIL. 

 

Hoe meer rust er is in mijn binnenwereld 

hoe beter ik daar kan werken. 

Dit betekent voor een flink deel 

terugtrekken uit de buitenwereld. 

Politiek interesseert mij niet meer want 

ook het toneel of het fundament voor de 

politiek is DUALITEIT. Ik weet het beter 

dan jij een ik heb gelijk. 

Ik mijd conflict en ontwijk nergens toe 

leidende discussies. 

Dit betekent dus: 

Hooguit nog IN de wereld zijn en 

niet meer VAN deze wereld zijn. 

 

Om te kunnen werken met Geest 

binnen de methode van 

HO’OPONOPONO dient iedere 

vorm van DISHARMONIE in mijn 
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eigen systeem of directe 

omgeving gemeden te worden 

want disharmonie creëert 

WEERSTAND en weerstand 

blokkeert. 
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9 juli 2020 

DE WEG NAAR DE 

GODIN (DE MOEDER) 

GAAT VOOR ONS 

'DOOR DE VADER' 

 

Door een persoonlijke ervaring heb ik 

gezien dat de weg naar de Godin gaat 'door 

de Vader’. 

De schepping is gecreëerd door de Triniteit. 

Deze schepping in zijn totaliteit omvat de 

Godin. 

De Godin is de verpersoonlijking van de 

schepping, waarbij de Triniteit de functie 

vertegenwoordigt voor de Godin, wat de 

Richter is voor de mens. 

De mens is direct verbonden met de 

Richter (de Vader) en de mens kan het 
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contact en de verbinding met de Richter 

door eigen wilskracht verdiepen. Naarmate 

de mens stijgt in bewustzijn, zal het contact 

zich verdiepen en zal het proces van 

'éénwording met de Richter op weg naar 

fusie’ geïntensiveerd worden. 

De Vader staat in directe verbinding met de 

Godin en de mens staat in directe 

verbinding met de Vader. 

Zo kan de mens in directe verbinding 

komen met de Godin, door de Vader. 

Door bewust te werken aan verdieping van 

contact met de Vader en om ‘door middel 

van de Vader' bewust contact te zoeken 

met de Godin zal de mens sneller kunnen 

groeien in bewustzijn en zijn proces op weg 

naar fusie kunnen versnellen. 

Om continu contact te houden met de 

Vader en om dit contract bewust in stand te 

houden, zal deze eenheid de mens rust 

geven. In deze eenheid neemt de Vader dat 

deel voor zijn rekening, dat de mens op dat 
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moment alleen niet aankan. Daardoor 

groeit de spirituele en emotionele 

stabiliteit en verdwijnt iedere vorm van 

disharmonie. 

Creëer onafgebroken deze eenheid met de 

Vader en vertrouw blind op de kracht van 

de samenwerking in deze eenheid. 

Dat is de nieuwe weg naar verdere groei. 
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13 juli 2020 

OPNIEUW DE 

ONVERBIDDELIJKE 

WEG VAN ‘ACTIE  

REACTIE' IN RELATIE 

TOT 'DUALITEIT' 

 

Het leven is simpel, iedere actie heeft een 

reactie tot gevolg, zoals er altijd rimpels in 

het water zullen ontstaan wanneer ik er 

een steen in gooi. 

Die steen veroorzaakt niet alleen rimpels in 

het water, die steen veroorzaakt meer. Die 

steen zakt naar de bodem van de rivier en 

waar een steen is, kan geen water zijn, dus 

op die plek zal vanaf het moment dat de 
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steen op de bodem ligt, de rivier anders 

stromen. 

Dat verschil kan heel gering zijn, maar ook 

een gering verschil is een verschil. De 

loop van de rivier is vanaf dat moment 

anders. 

Handelingen en acties gebaseerd op het 

besef van eenheid en gedragen door 

liefde creëren geen stenen maar 

bloemen, die het landschap, waar de 

rivier doorheen stroomt, mooier en 

lieflijker maken. 

Handelingen en acties gebaseerd op het 

besef van afsplitsing en gedragen door 

angst creëren de stenen die rivier 

vervuilen en de loop van de rivier 

beïnvloeden. 

Hoe meer de handeling chaos en 

disharmonie in zich draagt, des te groter 

de steen. 
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Wat bedoel ik precies met 'in het leven 

geeft iedere actie een reactie’? 

 

We hebben al eerder gezien dat de flow van 

creatie 'Bewustzijn  Energie  Materiële 

manifestatie’ is. 

Iedere verandering begint dus bij een 

'staat van bewustzijn’. 

Een uiting van woede, boosheid, 

jaloersheid of afgunst heeft een andere 

scheppingskracht (creatie) dan een uiting 

van liefde. 

We hebben het al eerder gehad over het 

hebben van een mening, over 'iets over iets 

vinden’. 

Eigenlijk gaat mijn roman ‘Een 

wonderbaarlijke reis’ over de gevolgen van 

het hebben van een mening. 

Het hebben van een mening creëert een 

reactie en genereert altijd een 

tegenovergestelde mening. 
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Als ik het 'wel' vind, vindt iemand anders 

het niet. 

Als ik het groot vind, vindt iemand anders 

het klein. 

Iedere actie roept een tegenactie of reactie 

op of dwingt dat af. 

Deze meningen worden vaak gevormd door 

het ego. 

Het hebben van een mening creëert dus 

altijd DUALITEIT. 

Dualiteit leidt tot een ‘welles nietes’ en leidt 

dus (dikwijls) tot strijd. 

Een strijd kan uiteindelijk leiden tot het 

resultaat van 'een winnaar en een 

verliezer’. 

Het strijdende ego bevindt zich op een 

bepaald bewustzijnsniveau. Dit 

bewustzijnsniveau creëert de flow  

Energie  Materiële manifestatie. 

Afhankelijk van het bewustzijnsniveau van 

het strijdende ego wordt er dus iets in de 

materiële wereld gemanifesteerd. 



250 
 

Aangezien wij overal een mening over 

hebben, leven wij constant in een staat van 

dualiteit, moeten we constant waakzaam 

zijn dat ons ego niet wordt bedreigd en zijn 

we dus constant gereed om de strijd aan te 

gaan met een ander ego dat iets anders 

vindt en ons daarmee bedreigd. 

DUALITEIT EN LEVEN IN EEN STAAT VAN 

DUALITEIT HEEFT DUS EEN FLOW TOT 

GEVOLG VAN EEN STRIJD EN 

VECHTLUSTIGE ENERGIE DIE DERHALVE 

UITEINDELIJK EENZELFDE REACTIE ALS 

MATERIËLE MANIFESTATIE TOT GEVOLG 

ZAL HEBBEN. 

 

Deze wereld bevindt zich dus nog in een 

staat van bewustzijn (collectief 

bewustzijn), dat geregeerd wordt door 

dualiteit, voortkomend uit mensen die nog 

ego gedreven zijn, waar angst regeert en 

waar een mening vooral verdedigt moet 

worden. 
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Dit aanvechten en verdedigen van elkaars 

meningen en van wat wij ervan VINDEN, 

leidt dus tot strijd en heeft al zolang als de 

mensheid bestaat, geleid tot oorlogen en 

slachtpartijen. 

Al dit handelen is gebouwd op 

ANGST en creëert ANGST. 

Deze continue angst is een staat 

van bewustzijn die leidt tot een 

energie die weer materieel 

gemanifesteerd wordt en de 

wereld vormt waarin wij leven. 

Dit is dus een wereld van angst en 

dat is ook wat ik overal zie om 

mij heen. 

 

Het hebben van meningen wordt 

veroorzaakt door een handelen 

dat ego gedreven is en leunt op 
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angst. Al dit handelen houdt de 

dualiteit in stand. 

Tot op heden is de mensheid niet 

in staat geweest om dit 

bewustzijn te doorbreken. 
 

Is er een tegenhanger van deze staat van 

bewustzijn, van dit bewustzijn van 

dualiteit? 
 

Ja, deze tegenhanger is er. 

In elk geval ligt het dan voor de hand dat we 

beginnen met het 'niet meer hebben van een 

mening’, met 'er niets van of over te vinden’. 

 

Toch zullen we in het leven keuzes moeten 

maken. 

Is het mogelijk om in het leven te kiezen 

zonder dat ik uitgesproken oordelen en 

veroordelingen over iets heb, zonder dat ik 

ergens een menig over moet hebben? 
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Ik heb een methode gevonden die voor mij 

een oplossing biedt. 

Ik vraag me niet meer af of iets goed of 

slecht is. Ik vraag me niet meer af wat ik 

ervan vind en of ik iets moet veroordelen. 

Ik vraag me nog maar één ding af zonder 

dingen te etiketteren. 

 

Wat ik mij afvraag is: 

‘Werkt het (of iets) voor mij of 

werkt het niet voor mij’. 
 

Als ik in een situatie terechtkom die voor 

mij niet werkt, kan ik op basis van dat 

besluit een keus maken. Het is verder niet 

interessant wat ik ervan vind, behalve 

dat ik besluit dat iets voor mij niet 

werkt. Ik kan dan gaan zoeken naar een 

weg die voor mij wel werkt. Hierbij ga ik 

er niet van uit dat dingen goed zijn of 

slecht zijn, rood zijn of blauw zijn en ik 
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ga iedere discussie hierover uit de weg, 

want ik wil daar geen mening over 

hebben. Ik ga slechts proberen de 

dingen voor mij weer werkend te 

krijgen, zodat ik mijn pad kan 

vervolgen. 

We leven zeker op dit moment in een 

moeilijke tijd. Het corona virus waart rond 

en creëert ANGST. Er is angst voor de 

gezondheid, angst voor het behouden van 

een baan. 

Mensen hebben een steeds korter lontje en 

komen met steeds meer dingen en steeds 

vaker tegenover elkaar te staan. De 

dualiteit neemt toe en de strijd neemt toe. 

Dit alles is gebouwd op en voedt op zich 

weer, de angst. 

 

Hoe krijg ik een bewustzijn van liefde 

tegenover een bewustzijn van angst?  
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Zijn er misschien hulpmiddelen of 

methodes die mij hierbij kunnen 

helpen? 

 

Er is in ieder geval één methode die ik ken 

en dat is de ho'oponopono. 

Er zijn er ongetwijfeld meer in deze wereld, 

maar ik houd mij bij de ho’oponopono. 

 

De mantra: 'I am sorry, please forgive me, I 

thank you, I love you’ genereert zuivering 

en heling omdat deze woorden op het 

hoogste bewustzijnsniveau berusten dat 

gehanteerd kan worden. 

Masuru Emoto heeft daarvan een 

aantoonbaar bewijs geleverd. 

Dit hoge bewustzijnsniveau creëert een 

flow van ‘Bewustzijn  Energie  

Materiële manifestatie’ op het hoogste 

niveau. Deze flow genereert ZUIVERING EN 

HELING, ZOWEL OP HET ENERGETISCH 

VLAK ALS IN DE MATERIËLE WERELD. 
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De ho'oponopono kan een geweldig 

werktuig zijn voor de magiër.  

De magiër stapt bewust uit de wereld van 

de dualiteit en zet uitsluitend het 

bewustzijn van liefde, hoop, vergeving en 

dankbaarheid in deze wereld. 

Uitsluitend en onafgebroken.  

Dat bewustzijn, de wil en de bereidheid om 

hier dagelijks onafgebroken aan te werken 

maakt de magiër de magiër. 

Hij of zij begrijpt het, heeft het bewustzijn, 

de wil en de bereidheid, bovendien ziet de 

magiër de noodzaak en begrijpt dat dit de 

enige oplossing is. 

Een oplossing naar zuivering en heling, een 

oplossing naar een betere wereld. 

 

De natuurlijke en oorspronkelijke flow van 

de rivier is zuiver.  

De stenen die erin gegooid worden, die de 

rimpels veroorzaken en de loop van de 
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rivier veranderen, zijn voor een groot deel 

de vervulling in en van de rivier. 

De rimpels zullen verdwijnen en de 

Ho'oponopono is één van de methoden om 

de rivier te zuiveren. Het ruimt de stenen, 

die niet corresponderen met de 

oorspronkelijke flow van de rivier, op. 
 

Vind dus niets meer, erger je niet 

meer, word niet meer ontdaan en 

geschokt en laat die dingen aan je 

voorbijgaan. Kortom vervuil niet 

meer. Stap uit de zinloze en 

vergiftigende wereld van de 

dualiteit en heb slechts lief, 

vergeef, heb hoop en wees 

dankbaar. 
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Stel je continu af op het bewustzijn 

van liefde, hoop, vergeving en 

dankbaarheid. 

 

Werk met de mantra door deze 

vele, vele malen per dag te 

herhalen, zowel gericht als 

ongericht. 

 

I am sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
 

 

 

 



259 
 

14 juli 2020 

DE PLAATS VAN DE 

MAGIËR IN DE 

WERELD 

 

De magiërs uit vroegere tijden werden 

mystici genoemd. Zij wisten, werkten aan 

zichzelf en aan de wereld. 

Zij deden alles om hun eigen bewustzijn te 

verhogen en om het collectieve bewustzijn 

te verhogen. 

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, 

trokken zij zich terug uit de wereld, leefden 

in kloosters, in grotten in de bergen of in 

een hutje op de hei. 

Zij waren in elk geval niet meer van deze 

wereld en nauwelijks nog in deze wereld. 

Dat is in deze tijd niet meer de bedoeling. 
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De huidige magiër wordt geacht in het 

leven te staan, onder de mensen te zijn en 

dus niet meer van deze wereld te zijn, door 

het besef en het bewustzijn dat de magiër 

heeft. Daarnaast wordt hij wel geacht om 

VOLLEDIG in deze wereld te zijn. 

Dat betekent dat de huidige magiër bloot 

staat aan de energieën van het huidig 

collectief bewustzijn en moet leren om daar 

zodanig mee om te gaan, dat hij het kan 

'verdragen’ zonder erdoor geraakt te 

worden. 

Dat is een kunst op zich en lang niet altijd 

even makkelijk. 

Dat betekent dat de magiër goed voor 

zichzelf moet zorgen om zich te 

beschermen tegen al deze, vaak negatieve 

energieën en dat de magiër het aspect 

'eigenliefde’ goed voor ogen moet houden. 

Zijn eerste opdracht is om op de been te 

blijven in deze wereld en toch bewust zijn 

werk te kunnen blijven doen. 
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Raak niet betrokken in conflicten. 

Vermijd negatieve energieën en laat je niet 

meeslepen in de intermenselijke conflicten 

door van alles over van alles TE VINDEN. 

MIJD HET HEBBEN VAN MENINGEN. 
Bewandel altijd de 'WEG VAN HET MIDDEN'. 

 

Op deze wijze 'niet meer van deze wereld zijn’ 

valt niet mee. 

Er is veel negativiteit en irritatie onder de 

mensen. Blijf erbij vandaan. 

Ik kan die negativiteit en dat gemopper niet weg 

halen bij de mensen. Het zijn hun ervaringen 

wat moet leiden tot hun leermomenten. Laat het 

los en richt je op jezelf. 

Het gaat primair om EIGENLIEFDE. 
 

‘HEB UW NAASTEN LIEF GELIJK 

UZELF’. 
 

Daarmee wordt al aangegeven dat 'liefde 

voor jezelf’ primair is en dat dat kan en zal 

leiden tot gelijke liefde voor je naasten. 
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Werk eerst aan jezelf, ontwikkel 

eigenliefde en zelfvertrouwen en 

leer te kunnen blijven staan in en 

binnen je eigen krachtveld. 

Hoe sterker het inwendig veld 

wordt, hoe meer je kunt zijn en 

betekenen voor een ander. 

 
Ik denk dat de huidige turbulentie om 

mij heen in mijn eigen leven op dit 

moment een les en een leermoment is. 

Leer structurele afstand te nemen. 

 

Leef in deze wereld als een 

kluizenaar, zonder er een deel van te 

zijn, maar dan ‘ONDER de mensen'. 

Zuiver en heel continu en overal, 

waar je ziet dat het nodig is. 

Richt je op GEEST, op de verbinding 

met GOD. 
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20 juli 2020 

DE GROTE FOUT IN 

DEZE WERELD 

 

De grote fout in deze wereld die zowel 

heerst in de religieuze als in de spirituele 

stromingen, is tweeledig. 

Deze twee fouten zijn: 

 

 De benadering van de religieuze of 

spirituele stroming. 

 Het belang van naastenliefde. 

 
Wat wordt hiermee bedoeld? 

Ad 1.  De benadering van de religieuze of 

spirituele stroming. 

 

Zowel binnen de religies als binnen 

spirituele stromingen wordt het accent 
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ongelooflijk zwaar gelegd op de 

VERSTANDELIJKE BENADERING. 

Zowel binnen de kerken van de 

verschillende religieuze stromingen als 

binnen spirituele stromingen wordt er 

zwaar getild aan: 'STUDIE'. 

VAAK IS DIT EEN STUDIE VAN HET BOEK 

WAT DE GRONDSLAG IS VAN DIE 

STROMING. 

Ook binnen de Urantia-beweging zie je dat 

er heel veel wordt gestudeerd. 

Er is een Urantia universiteit die vis het 

internet allerlei studies organiseert. Er zijn 

lokaal heel veel studie- en leesgroepen. 

Hoe moet ik het boek lezen. 

Hoe moet ik de test interpreteren en 

belangrijke vragen binnen de studenten 

zijn: 

 Hoe lang lees je het Urantiaboek al? 

 Hoe vaak heb je het boek al gelezen? 
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Ik ben zelfs ooit eens een leraar 

tegengekomen, die vele verhandelingen uit 

het boek uit zijn hoofd kende. 

 

Hier zit de ongelooflijke fout die zijn 

oorsprong vindt in wat Lucifer, Satan en 

Caligastia in deze wereld hebben gebracht. 

Deze benadering is in die zin dus 'duivels’. 

 

Waarom is dit zo? 

In grote lijn zijn er twee bronnen waar wij 

als mens uit kunnen putten als wij 

voorzichtig interesse krijgen in 'Geest’, 

wanneer wij bewust of onbewust onze 

zoektocht naar 'meer', naar 'God’ gaan 

starten. 

Als dit onze interesse raakt kunnen wij 

in eerste instantie onze kennis halen uit 

dat wat er in BOEKEN wordt 

aangeboden. 

Boeken die de oorsprong zijn van zowel 

religieuze als spirituele stromingen. 
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Deze boeken geven vaak een algemeen 

beeld van God, conform een bepaalde visie 

en gaan vaak vergezeld van allerlei 

'geboden en verboden’. 

Het vertelt je hoe je God moet zien, wat 

mag en wat niet mag en de sancties die er 

staan op het overtreden van de geboden. 

De wereld puilt uit van dit soort boeken 

van allerlei verschillende stromingen, die 

bovendien onmiskenbaar zullen melden 

dat hun visie 'DE ENIGE ECHTE IS’ en dat 

alle andere visies van de duivel zijn. 

Deze boeken zijn nodig om de beginnende 

zoeker een indruk te geven en een bepaalde 

richting te kunnen laten kiezen. 

Het grote gevaar bij al deze groepjes, 

inclusief bij de Urantia-beweging, is het 

FUNDAMENTALISME. 

De stelling: 'ons boek is het beste en het 

enige ware of echte boek en hoe beter je 

het boek kent, des te meer punten je krijgt’, 

heerst bij iedere stroming. 
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Leren, leren, leren, studeren, studeren, 

studeren en natuurlijk zijn daar leraren of 

priesters bij nodig die het boek al heel lang 

bestudeerd hebben een in ieder geval al 

heel lang en vele malen gelezen hebben, 

DUS HET IS DUIDELIJK DAT ZIJ HET: 'HET 

BESTE WETEN’. 

Dit is precies wat de gevallen engelen voor 

ogen hadden. 

Waar zit hier het gif van de slang 

verscholen? 

 

Zolang wij ons blijven richten op het hoofd, 

op de verstandelijke benadering, ZULLEN 

WIJ WEG BLIJVEN UIT HET HART. 

 

De benadering via het hoofd is nodig om 

een 'basisvisie’ te krijgen van de spirituele 

weg. Het geeft een eerste kennismaking 

met KOSMISCHE wetten die voor ieder 

mens gelden, die gelden voor 'HET LEVEN’. 
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Uiteraard is het prima om mensen daarin 

en daarbij te begeleiden. 

De tweede bron waaruit wij onze 

kennis halen is uit datgene: 'WAT ER 

IN IEDER VAN ONS WORDT GEGOTEN’. 
 

Wij ontvangen die informatie van onze 

Godsvonk, van de engelen en van vele 

hemelse wezens. 

Deze informatie kan op vele manieren tot 

ons komen en een belangrijke initiator voor 

het ontvangen van deze informatie is zowel 

BIDDEN als MEDITEREN. 

Waarom is juist deze informatie voor ons 

zo belangrijk? 

Deze weg is niet meer de weg van het 

hoofd, maar de weg van het HART. 

WAAROM IS DEZE WEG ZOVEEL 

WAARDEVOLLER DAN DE WEG VAN HET 

HOOFD? 



269 
 

Omdat deze weg de weg is vanuit de plek 

waar onze Godsvonk in ons woont. 

De weg van het hart is de weg naar God EN 

WORDT DE WEG VAN GOD. 

De mens die zich gaat richten op deze 

persoonlijke informatie, verkregen door 

ingeving als resultaat van bidden en 

mediteren, is de mens die steeds bewuster 

op zoek is en op zoek gaat, naar God. 

Algemene informatie is leuk en interessant 

maar heeft ook een beperkte en 

betrekkelijke waarde. 

Eigenlijk dient de weg van het hoofd 

uitsluitend om de weg naar het hart te 

vinden. 

Waarom is deze persoonlijke informatie 

veel en veel waardevoller? 

 

Ieder mens heeft een UNIEKE 

PERSOONLIJKHEID. In de schepping zijn 

geen twee mensen gelijk. Bovendien heeft 

ieder mens van zijn of haar Godsvonk een 
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eigen unieke persoonlijke blauwdruk voor 

de ziel ontvangen met eigen unieke en 

persoonlijke taken en opdrachten voor die 

ziel, dus voor jou en voor mij. 

 

De persoonlijke informatie die ieder 

mens ontvangt, is speciale informatie 

voor die mens, voor de groei van die 

mens en zal zeer waarschijnlijk afwijken 

van welke informatie die welk ander 

mens dan ook krijgt. 

Hij kan zelfs tegenstrijdig lijken ten 

opzichte van informatie die anderen 

krijgen en die die zielen op dat moment 

nodig hebben voor hun groei. Ieder 

mens bewandelt zijn eigen unieke, 

persoonlijke weg die altijd af zal wijken 

van de weg van welke mens dan ook. 

 

Voor ieder mens is persoonlijke en van 

‘hemelsen’ ontvangen informatie veel 
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belangrijker dan kennis uit boeken, die 

op iedereen van toepassing zijn. 

Het ontvangen van deze informatie is 

afkomstig van een 'stroom’ die wordt 

gegenereerd door het hart en ……. ‘het 

hoofd heeft hier niets mee te maken'. 

De werking van het hoofd is bedoeld om 

je te leiden naar het hart. 

Vele, vele mensen blijven gevangen 

zitten in het hoofd. Zij blijven studeren 

en blijven argumenteren hoe je de 

geschreven tekst moet interpreteren.  

Zij hechten waarde aan hoe vaak ze het 

boek al gelezen hebben en hoe meer 

jaren iemand het boek al leest en 

bestudeerd, hoe meer in aanzien deze 

persoon staat. 

 

DE WEG VAN HET HOOFD IS EEN 

DOODLOPENDE WEG. 

DE WEG VAN HET HART IS DE POORT 

NAAR INTERACTIE MET HEMELSE 
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WEZENS, ENGELEN EN GIDSEN DIE ONS 

ONDERSTEUNEN OP DE WEG NAAR 

FUSIE MET ONZE GODSVONK. 
 

Dit was het eerste probleem waar alle 

religieuze en spirituele stromingen zichzelf 

en de mensen die hier hun heil zoeken, 

blokkeren. 

Het tweede probleem is het gewicht dat 

wordt gelegd op het begrip: 

NAASTENLIEFDE. 

 

Ad 2.  Het belang van naastenliefde. 

 

Altijd wordt het accent gelegd op het begrip 

naastenliefde en hoe belangrijk dit is. 

Uiteraard is naastenliefde belangrijk en 

Jezus heeft in zijn leven hier op aarde 

aangetoond wat naastenliefde is. 

In mijn opleiding (waar mijn boeken en 

neerslag van zijn), heb ik mogen zien dat 
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liefde, als essentieel onderdeel van 

bewustzijn, bestaat uit: 

1. Eigenliefde 

2. Naastenliefde 
3. Liefde voor God 

 

Op nummer 1 staat 'EIGENLIEFDE’. 

Eigenliefde is geen egoïsme, maar betekent: 

 In staat zijn om jezelf te kunnen 

omarmen. 

 Het hebben van volledig 

zelfvertrouwen. 

 Accepteren dat ook jij recht hebt op 

geluk en dit recht mag claimen. 

 Accepteren dat je een volwaardig kind 

bent van God met zijn of haar eigen 
unieke plek in de schepping met zijn of 
haar eigen taken en opdrachten. 

 Accepteren dat je 'de beste bent’, net 

zoals ieder ander mens dat is. 
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 Accepteren dat je geluk niet afhankelijk 

is van anderen maar dat je dat zelf 
bepaalt. Dat je in staat bent om gelukkig 

te kunnen zijn niet 'DANKZIJ’ externe 
omstandigheden maar 'ONDANKS’ 

externe omstandigheden. 

 

Als je hiertoe in staat bent een jezelf 

volledig lief kunt hebben, kun je beginnen 

aanmeren lief te hebben. 

Het gezegde luidt: 
 

‘Heb uw naasten lief 'GELIJK UZELF'. 

LEER DUS EERST JEZELF LIEF TE 

HEBBEN, TE VERTROUWEN, TE 

ACCEPTEREN EN TE OMARMEN. 

ALS JE DAARTOE IN STAAT BENT, 

KUN JE BEGINNEN JE NAASTEN, 

GELIJK JEZELF, LIEF TE HEBBEN. 

ALS JE JEZELF EN AL JE NAASTEN 

GELIJK JEZELF KUNT LIEFHEBBEN, IS 
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DE STAP NAAR HET LIEFHEBBEN 

VAN GOD EENVOUDIG EN 

VANZELFSPREKEND. 
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22 juli 2020 

HOE HO'OPONOPONO 

HET DNA VERANDERT  

 

We hebben gezien hoe Masaru Emoto met 

zijn fotografie heeft aangetoond dat 

woorden, klanken en zelfs gedachten 

energetische invloed hebben op materie. 

Hij toonde aan hoe de kristallen van 

bevroren water verschillende 

veranderingen toonden afhankelijk van wat 

er aan 'uitingen van bewustzijn’ op het 

water werd geprojecteerd. 

Woorden als liefde, dankbaarheid en 

vergeving hadden een compleet andere 

werking op atomair niveau van water dan 

woorden als haat, woede, jaloezie en 

afgunst. 

Emoto toonde aan dat dit verschil markant 

en heftig is. 
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Overigens hoeven deze worden niet gericht 

te worden op water maar water absorbeert 

de energie van het bewustzijn waar het aan 

wordt blootgesteld. 

Dus als ik ruzie maak in een kamer waar 

een glas water staat, zal de energetische 

werking van de woede tijdens die ruzie 

door dat glas water geabsorbeerd worden. 

De energie van diezelfde ruzie heeft ook 

invloed op de lichamen van de mensen die 

in die ruimte aanwezig zijn, want ook die 

lichamen bestaan voor 60% à 70% uit 

water. Ook planten zullen van die energie 

de werking merken. 

Overigens is aangetoond dat water de 

energie opneemt en draagt maar voor 

hetzelfde geld, geldt dit ook voor andere 

stoffen zoals koolstof. 

 

Wat betekent dit dus? 

Dit betekent dat ik met mijn uitingen van 

mijn bewustzijn op dat moment de materie 
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verander. Ik kan dus door bewust het 

niveau van bewustzijn van mijn uitingen te 

kiezen, bepalen welke materiële 

veranderingen er in deze wereld zullen 

plaatsvinden. 

Op het internet kun je vinden hoe de 

kristallen van het water veranderden in de 

proeven van Masaru Emoto en hoe groot 

deze verschillen zijn afhankelijk van het 

uiten van een LIEFDEVOL BEWUSTZIJN of 

van een BEWUSTZIJN VOL HAAT EN 

WOEDE. 

De ho'oponopono hanteert dit principe 

door, door middel van het gebruik van een 

mantra, en continue afstemming te hebben 

op een bewustzijn van LIEFDE, 

DANKBAARHEID en VERGEVING. 

Zij hanteert hiervoor een mantra die 

bestaat uit vier zinnetjes en in dit boek al 

vele malen genoemd zijn. 

Voor de goede orde zal ik ze ook hier 

noemen. 
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I am sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
 

Masaru Emoto heeft aangetoond dat deze 

woorden ongeveer de meest harmonieuze 

en mooiste ijskristallen opleveren wanneer 

een druppel water die aan de energie van 

deze woorden wordt blootgesteld, wordt 

bevroren en gefotografeerd. 

 

Deze vier zinnetjes hebben dus invloed op 

de materie in deze wereld. 

Niet alleen hebben zij invloed, DEZE 

WOORDEN HEBBEN DE MEEST 

ZUIVERENDE EN HELENDE INVLOED OP 

DE MATERIE IN DEZE WERELD EN 

VERTEGENWOORDIGEN HET HOOGSTE 

BEWUSTZIJN OP DEZE WERELD.   
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Enige maanden geleden ben ik opnieuw 

begonnen deze mantra te gebruiken. Ik heb 

dit werktuig opnieuw aangereikt gekregen 

van aartsengel Gabriël en er is mij gevraagd 

om intensief te beginnen met het dagelijks 

herhalen van deze mantra. Dit is 'de start 

van mijn wezenlijke taak en uitvoering, als 

magiër in deze wereld’. 

Ik gebruik hiervoor mede 2 MP3 bestanden 

waar de mantra in wordt uitgesproken en 

wordt gezongen. 

 

Ik ken deze mantra en de ho'oponopono 

reeds vele, vele jaren. Ik heb het zelf vaak 

gebruikt (in moeilijke tijden) en ik heb deze 

mantra aan tientallen mensen aangereikt 

die aangaven in de problemen te zitten en 

dat hun leven volkomen overhoop lag. 

Het werkte altijd en ook altijd bij iedereen. 

Vaak waren de resultaten verrassend op de 

mensen zelf en op hun huisgenoten. 
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Deze mantra is een bijzondere en 

wonderbaarlijke 'reddingsboei’ voor 

mensen die (even) de weg kwijt zijn. 

 

Eén ding was mij echter al lang geleden 

opgevallen en dit geldt voor iedereen 

(inclusief mijzelf) die ik ooit deze 

mantra heb aangereikt. 
 

HET WERKT ALTIJD EN ALS DE MENSEN DAN 

WEER TOT RUST KOMEN EN IN RUSTIGER 

VAARWATER TERECHTKOMEN, STOPT IEDEREEN, 

ALTIJD MET EEN VERDER GEBRUIK VAN DEZE 

MANTRA EN ZAKT HET BESTAAN EN DE WERKING 

WEG IN ONGEKENDE DIEPTE, VERDWENEN UIT 

HUN SYSTEEM. 

 

Als ik mensen dan later, wanneer het weer 

fout gaat, herinner aan deze mantra, zeggen 

ze: “Oh ja” en beginnen opnieuw met de 

mantra. 

Aartsengel Gabriël heeft mij gevraagd deze 

mantra (tot nader order), 'te pas en te 
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onpas' te gebruiken om deze wereld te 

zuiveren en te helen. 

Het resultaat is dat ik ben begonnen en 

de mantra ‘IN BEN GEZOGEN’. 

Wat betekent dit? 

Ik doe de mantra onafgebroken, ook als 

ik spreek met andere mensen. Op de 

achtergrond dreunt de mantra zachtjes 

door. 

Ik herhaal de mantra honderden keren 

per dag en het gaat als vanzelf. 

Misschien overschrijd ik wel de duizend 

keer op één dag. 

Afgelopen weekend zag ik voor het eerst 

hoe aartsengel Gabriël 'in mij afdaalde 

en één met mij werd met een stralend 

licht’. 

Mijn hele systeem 'verlichtte in ieder 

opzicht en ik voelde mij blij en 

dankbaar'. 

Mijn Godsvonk neemt de kracht van de 

woorden, versterkt door het licht van 
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Gabriël, over en brengt deze zuiverende 

en helende kracht waar het nodig is. Dat 

is hier op deze planeet en elders in het 

universum. Ook op andere planeten. 

Keer op keer daalt er een engel in mij af. 

Ook andere engelen dan aartsengel 

Gabriël. 

Wat doet dit met mij? 

Ik merk dat ik verander, langzaam en 

subtiel, maar ik verander. 

De verandering gaat zo diep dat 

ik het gevoel heb dat mijn DNA 

VERANDERT.  

De verandering is op 

bewustzijnsniveau en op 

materieel niveau, tot in het DNA 

aan toe. 
 

Dit is de nieuwe dimensie van de 

ho'oponopono of misschien beter 
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gezegd, van het bewust hanteren van 

uitingen van liefde, dankbaarheid en 

vergeving. Een dimensie die ik niet 

kende en waarvan de kracht ongekend 

is. 

De eerste werking van de Ho’oponopono 

is om het te gebruiken als een tijdelijke 

reddingsboei. Dit is geschikt voor 

iedereen. 

De tweede werking gaat veel en veel 

dieper en vereist een zeker bewustzijn 

om het op deze manier te kunnen 

gebruiken. 

Vergaten al die mensen de mantra nadat 

het had geholpen of werd het hen weer 

afgenomen omdat ze een diepere en 

intensere werking met dit bewustzijn 

niet aankunnen en de werking op deze 

wijze een ander, hoger bewustzijn 

vereist? 

Ik heb gezien dat dit laatste het geval is. 

De wereld om mij heen verandert. 
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De werking van mijn lichaam verandert. 

Mijn bewustzijn verandert. 

Het pad van de magiër is hiermee 

daadwerkelijk, vol liefde en overgave, 

voor mij voorgoed betreden. 

Is dit een doorgang, een poort, naar een 

ander niveau, een niveau waarop 

wezenlijke veranderingen door 

samenwerking van mens, engel en 

Godsvonk mogelijk is? 

De sleutel tot deze poort is het zeer 

intensief gebruiken met hart en ziel, van 

de mantra, vanuit een ander, hoger 

bewustzijn: 

 

I AM SORRY, 

PLEASE FORGIVE ME, 

I THANK YOU, 

I LOVE YOU. 
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24 juli 2020 

WAT KUNNEN WIJ 

DOEN OM DE WERELD 

TE VERANDEREN EN 

DE RELATIE MET DE 

'POORT'  

 

Veel mensen zijn op dit moment bezig via 

allerlei acties om de wereld te veranderen. 

De situatie in de wereld bestaat uit wat wij, 

dus jij en ik ervan maken. 

Het zou dus mooi zijn als ik jou verander en 

jou en jou, zodat ik daarmee de wereld kan 

veranderen, want jij en jij en ik zijn de 

wereld. 

Kan dat? 
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Nee dat kan niet, ik kan niemand 

veranderen en mag dat ook niet. 

Dat mag niet omdat de WET VAN DE VRIJE 

WIL de hoogste wet is in het universum. 

Wij moeten volledig in vrije wil kunnen 

handelen want door vrijwillig keuzes te 

kunnen maken, doen wij ervaringen op en 

van die ervaringen kunnen wij leren en 

groeien. 

Wij allen zijn de wereld en wij mogen niet 

sleutelen aan anderen waarbij wij de vrije 

wil beperken, dus kan en mag ik een ander 

en alle anderen niet veranderen, dus kan ik 

ook niets doen om de wereld te 

veranderen. 

Is dit een dilemma of zijn er toch 

mogelijkheden? 

 

Er zijn mogelijkheden maar die zijn 

beperkt. Aangezien ook  beperkte 

mogelijkheden, mogelijkheden zijn, ligt hier 

wel een aanvliegroute om invloed uit te 
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kunnen oefenen om de wereld van koers te 

laten veranderen, dus om individuele 

mensen mogelijk van koers te laten 

veranderen. Om dus mensen te LATEN 

veranderen. 

‘Laten veranderen' is iets anders dan 

‘veranderen'. 

Welke kennis is reeds in ons bezit? 

Twee dingen zijn belangrijk. We hebben het 

volgende reeds gezien: 

 De uitspraak: Verander de wereld begin 
bij jezelf'. 

 Een verandering in onze materiële 
wereld is alleen mogelijk via de flow 

'Verandering in BEWUSTZIJN  
verandering op ENERGETISCH vlak  

verandering in de MATERIËLE wereld. 

 

Als ik iets zou willen doen om de wereld te 

veranderen, heb ik niets en niemand nodig, 

BEHALVE MIJZELF en ik zal op het niveau 
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van BEWUSTZIJN, MIJN EIGEN 

BEWUSTZIJN, moeten gaan beginnen, om 

een verandering in deze wereld te 

genereren. 

Wat doet een verandering van mijzelf, 

mits die verandering zich afspeelt op het 

niveau van MIJN BEWUSTZIJN en dan 

wel op het niveau van een VERHOGING 

van mijn bewustzijn. 

 

Het eerste probleem wat ik tegenkom om 

de wereld te willen veranderen, is dus dat 

ik moet gaan werken aan mijzelf en moet 

proberen om mijn eigen bewustzijn te 

veranderen. Deze verandering betekent 

hier wel: 'VERHOGEN’. 

Om de wereld te willen veranderen, te 

willen verbeteren, zal ik dus moeten 

investeren in een wezenlijke 

verandering, in een wezenlijke 

verhoging, VAN MIJN EIGEN 

BEWUSTZIJN. 
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ER IS DUS PRIMAIR VOOR MIJZELF 

'WERK AAN DE WINKEL’. 
 

Ik zal dus primair en wezenlijk aan 

mijzelf moeten werken om mijn 

eigen bewustzijn te verhogen, 

waarmee en waardoor dit een 

instrument kan zijn om de wereld te 

veranderen, om de wereld te 

verhogen, waar anderen dan profijt 

van kunnen hebben. 

Zij zullen echter altijd nog zelf die 

keus moeten maken, passend binnen 

de allesoverheersende kosmische 

wet VAN DE VRIJE WIL. 
Het is dus niet aan mij om een ander te 

veranderen of te willen veranderen. Mijn 

enige probleem is of ik ZELF WIL 

VERANDEREN EN ZELF WIL INVESTEREN 

EN MOEITE WIL DOEN OM ZELF TE 

VERANDEREN. 
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MIJN ZORG EN AANDACHT LIGT DUS BIJ 

MIJ EN NIET BIJ EEN ANDER. 
 

‘Investeer, doe moeite en 

VERANDER ZELF en als die 

verandering lukt, kan daardoor de 

wereld veranderen’. 

Verhoog ik mijn bewustzijn dan 

zal dit de wereld gunstig 

beïnvloeden. 

Verlaag ik mijn bewustzijn dan zal 

dit de wereld schaden. 

Lucifer, Satan en Caligastia 

hebben door hun 'val in 

bewustzijn’ de ontwikkeling van 

het universum enorm geschaad. 
 

Ik kan dus een hoop niet doen om deze 

wereld te willen verbeteren.  
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Is er nog iets wat ik wel kan doen? 

Jazeker, dat is er en het antwoord is: 'dus 

ZELF VERANDEREN’ en als jezelf 

verandert, kan dit gevolgen hebben voor 

anderen en dus voor de wereld. 

Gelukkig is er dus nog iets wat we WEL 

kunnen doen. 
 

Door zelf te veranderen zal ik 'de 

omgeving voor anderen zodanig 

veranderen, dat het voor anderen 

makkelijker kan worden om de keus 

zelf te maken om zelf te willen gaan 

veranderen'. 

Al die veranderingen komen 

uitsluitend voort uit veranderingen 

(verhogingen) van bewustzijn. De 

enige die invloed heeft op het 

bewustzijn van een persoon is die 

persoon zelf. 
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Iedereen die de wereld wil 

veranderen zal dus zijn of haar eigen 

bewustzijn zelf moeten veranderen, 

op basis van een keus, genomen in 

volledig vrije wil. 

Het creëren van een applicatie om 

anderen te bereiken en te vertellen 

wat ze kunnen doen om te 

veranderen, is zinloos en werkt niet.  

De vraag is zelfs of ik mij op die 

manier met anderen moet bemoeien 

met het oog op de 

onvoorwaardelijke vrije wil van 

ieder ander.   

Die ander is niet mijn werkterrein, 

mijn verandering van mijn 

bewustzijn is mijn werkterrein. 
 

Door mijn eigen bewustzijn te verhogen 

genereer ik een flow die middels een 
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energetische verandering een verandering 

op materieel vlak in deze wereld teweeg 

kan brengen. Door de materiële en 

energetische verandering, voortkomend uit 

het verhogen van mijn bewustzijn, KAN 

DAT EEN POSITIEVE INVLOED HEBBEN OP 

DE OMGEVING VAN ANDERE MENSEN, 

WAARDOOR ZIJ MISSCHIEN EERDER EN 

MAKKELIJKER IN STAAT ZIJN OM EEN 

EIGEN BEWUSTZIJNSVERANDERING EN 

DUS EEN ‘VERANDERING TE GAAN 

STARTEN' OP BASIS VAN HUN EIGEN VRIJE 

WIL. 

 

In de hele schepping is uitsluitend eenheid, 

het één zijn van alles wat is. 

Uit deze eenheid volgt automatisch een 

verbondenheid en een beïnvloeding. 

Als ik dus verander, zal ik door de eenheid 

 verbondenheid  beïnvloeding, met 

mijn verandering andere mensen 

beïnvloeden. 
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In wezen verander ik daarmee de 

omstandigheden waardoor andere mensen 

makkelijker zelf zouden kunnen 

veranderen. Uiteraard hebben zij EEN 

VRIJE WIL om van die veranderde 

omstandigheid wel of niet gebruik te 

maken. 

 

De ho'oponopono is EEN middel dat op 

mijzelf inwerkt als ik het hanteer op basis 

van vrije wil. Hoe hoger mijn bewustzijn is, 

hoe krachtiger de uitwerking van de 

mantra. De uitwerking heeft zelfs plaats op 

het niveau van het DNA, dat hierdoor kan 

veranderen. 

Door de mantra te gebruiken, verhoog ik 

mijn eigen bewustzijn en genereer ik de 

flow 'verandering bewustzijn  

energetische verandering  materiële 

verandering. 
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Caroline het zou mooi zijn, precies zoals jij 

vanmorgen zei, om als groepje (Urantia) 

jullie te gaan afvragen hoe jullie elkaar 

kunnen ondersteunen om het individuele 

bewustzijn van ieder lid te verhogen, uit 

vrije wil, de steun van de andere 

accepterend en dan daarmee een invloed te 

gaan uitoefenen in deze wereld om de 

omstandigheden voor anderen zodanig te 

veranderen, dat het voor de mensen, die 

dan ook nog bereid zijn die keus te maken, 

mogelijk is hun bewustzijn te veranderen. 

 

Hoe meer mensen in staat zijn 

om hun bewustzijn te 

verhogen, hoe mooier deze 

wereld kan worden. 

 
Is dat geen prachtige uitdaging 

voor je Caroline? 
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Jij hebt daarvoor de kennis, de 

overredingskracht en jij hebt het 

bewustzijn. 

Als zulke groepjes in de wereld 

willen en kunnen gaan werken, 

kunnen er wezenlijke 

transformaties en veranderingen 

op Urantia gegenereert worden. 

Jij draagt de kroon en bent door 

de poort gegaan. 

Jij bent de magiër en jij bent de 

alchemist.  

 

❤️ ❤️ ❤️ 
 

 

Grafisch komt er ongeveer dit beeld uit: 
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Persoon 1 werkt aan zichzelf en investeert in 

zichzelf om haar bewustzijn te veranderen en te 

verhogen. Daarmee heeft zij een zuiverende en 

helende invloed op de wereld omdat door haar 

bewustzijnsverandering een verandering op 

energetische en materieel vlak tot stand wordt 

gebracht. 
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Hiermee verandert de wereld en verandert dus 

voor anderen (persoon 2) de omstandigheden 

(energetisch een materieel) waarin zij leven. 

Deze veranderde omstandigheden kunnen ertoe 

leiden dat andere mensen sneller en makkelijker 

de wil en de bereidheid hebben om aan zichzelf 

te gaan werken. 

Tevens heeft persoon 1 door de eenheid  

verbondenheid  beïnvloeding, invloed op 

persoon 2, die met de kracht van deze invloed 

wel of niet iets kan gaan doen. 
 

Doordat de flow van VERANDERING 

uitsluitend tot stand kan komen door de 

stroom: 'Verandering Bewustzijn  

Verandering op Energetisch niveau  

Verandering in de Materiële manifestatie’, is 

iedere handeling, zonder dat daar bewust en 

hard gewerkt is aan het verhogen van het 

eigen bewustzijn, een handeling die geen 

resultaat heeft en geen transformatie en 

verandering genereert. 
 

Als er een handeling is op basis van het ego 

en er een verhoging van het bewustzijn 
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ontbreekt, betekent dit, dat er niets 

verandert en hooguit energie wordt 

verplaatst. 

Dit was de manifestatie van het pad van 'van 

binnen naar buiten’. 

Eigenlijk is dit datgene, dat er overal in deze 

wereld plaats vindt en is dit de reden dat we 

nog steeds weinig wezenlijke veranderingen 

zien. 

Er heerst nog steeds overal discriminatie, 

haat, afgunst, onderdrukking en misbruik, 

op grote schaal. 
 

Het pad van 'van binnen naar buiten’ zal geen 

veranderingen genereren omdat de intentie 

(bewustzijn) is dat ik mensen en situaties 

'buiten mijzelf’ wil veranderen. 

Ik wil jou veranderen en ben uitsluitend 

gericht en gefocust op het gegeven om jou 

zodanig te laten handelen, dat daarmee 

volgens mij, de wereld verandert. 

Het pad van 'van binnen naar binnen’ is het 

enige pad dat wezenlijke veranderingen 

genereert, omdat ik op dit pad naar binnen 
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ga, in mijzelf werk om MIJN BEWUSTZIJN TE 

VERHOGEN en om daarmee de flow 

'verandering bewustzijn  energetische 

verandering  verandering in de materiële 

wereld’ op gang te brengen, met als gevolg, 

dat deze wereld verandert. 

'Verander de wereld, begin 

binnen in u, met uzelf en bij 

uzelf'. Begin dus met het bouwen 

aan een veranderend, hoger 

bewustzijn. 
Wat was bewustzijn ook alweer? 

Bewustzijn bestaat uit: 

 

1. Het hebben van KENNIS en het streven 

om deze kennis te vergroten. 
2. Liefde en het ontwikkelen en vergroten 

van LIEFDE. Liefde die weer kan worden 
verdeeld in eigenliefde, naastenliefde en 
liefde voor God. 
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Kennis kun je op vele manieren verkrijgen. 

Denk hierbij aan het lezen van boeken en 

het uitwisselen van ervaringen. 

Daarnaast is er een 'persoonlijke flow’ aan 

informatie die door de Richter en de 

engelen via ingevingen wordt aangereikt. 

Dit kan tijdens meditatie, slaap en ook bij 

'dagbewustzijn'. 

De kennis is eigenlijk nodig en noodzakelijk 

om de mens te doen beseffen en te 

doordringen dat het in het leven (in ieder 

opzicht) gaat om liefde. 

Liefde begint bij eigenliefde. 

Als mensen in staat zijn zichzelf lief te 

hebben, volledig te aanvaarden en te 

accepteren, te omarmen en te waarderen 

voor wie ze zijn, te begrijpen dat deze liefde 

moet groeien en dat ze zichzelf niet altijd 

'voor de lieve vrede’ aan de kant moeten 

zetten voor anderen, kan daaruit de liefde 

voor de naasten gaan bloeien en 

groeien. 
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‘Heb uw naasten lief GELIJK UZELF'. 

UIT EEN ONTWIKKELEND, GROEIEND EN 

BOEIENDE EIGENLIEFDE EN 

NAASTENLIEFDE, VLOEIT VANZELF DE 

LIEFDE VOOR GOD VOORT. 

 

DE CONCLUSIE IS DUS: 

 

Bewustzijn is de bron van 'ZIJN’. 

Verandering (verhoging) van bewustzijn 

is de bron van veranderingen in deze 

wereld. Als ik dus mijn bewustzijn 

verhoog, verander ik de wereld. 

Verandering van bewustzijn begint bij 

het werken aan EIGENLIEFDE, WAARUIT 

VANZELF EEN GROEI VAN 

NAASTENLIEFDE EN DE LIEFDE VOOR 

GOD VOORTKOMT. 

 

Heb jezelf lief. 

Aanvaard jezelf. 
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Zie jezelf als de beste, net zoals 

iedereen de beste is. 

Aanvaard het feit dat ook jij 

gelukkig mag zijn. 

Als jij hiertoe in staat bent, 

verander jij de wereld! 

 

Werk dus niet aan anderen en 

aan situaties om deze te 

veranderen, maar werk alleen 

en uitsluitend, 24 uur per dag, 

7 dagen per week, aan jezelf.  
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Groei zelf, vanuit je hart, vanuit liefde voor 

jezelf. Leer jezelf lief te hebben en hierdoor 

te groeien. Als je groeit in eigenliefde, kun je 

je naasten lief gaan hebben gelijk jezelf. 
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Hierdoor zul je God ontmoeten, bewust, diep 

in jezelf en zul je leren jezelf met God te 

verbinden en contact te gaan maken. 

 

Door al deze groeiende en bloeiende liefde 

zal jouw bewustzijn vergroten en 

veranderen.  

DOOR JOUW VERANDEREND BEWUSTZIJN 

ZAL DE WERELD VERANDEREN. 
 

 

Dit is WAT er moet gebeuren om de 

wereld te veranderen en WAAROM het 

zo werkt. 

HOE breng ik dit dan ten uitvoer? 

Dit gebeurt door: 

 Te bidden en om steun, inzicht en 

kracht te vragen. 

 Door te mediteren en te ontvangen. 

 Door gedreven en hard aan jezelf te 

werken. 

 Door bereid en beschikbaar te zijn. 
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Als een mens deze kennis heeft en de 

liefde begrijpt, liefde leeft en liefde IS, 

vanuit de eigenliefde ……. 

Als een mens weet dat alleen vanuit een 

verandering in bewustzijn het mogelijk is 

om veranderingen in deze wereld te 

genereren …….. 

Als een mens gedreven is om 'het totaal’ 

te dienen …….. 

Als een mens het contact en de 

verbinding met zijn eigen Godsvonk heeft 

gelegd en zich laat leiden door 'ZIJN OF 

HAAR INWENDIGE BOEK’ speciaal voor 

hem of haar geschreven door God en de 

engelen om die mens op zijn of haar 

persoonlijke weg te helpen en te 

begeleiden ……… 

Als een mens volledig uit VRIJE WIL, 

bereid en beschikbaar is ……. 

…… Kan, mag en zal deze mens de POORT 

passeren en het werk van de MAGIËR, in 
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samenwerking met de hemelsen gaan 

starten. 

 

Toevallig hoorde ik vandaag (26 juli 2020) 

dat er in Polen een wet in voorbereiding is, 

waarin gesteld wordt dat 'geweld tegen 

vrouwen’ niet meer strafbaar is. 

Dit is het terugtrekken van 

'mensenrechten’ en dat betekent dat een 

eerdere verandering niet was gebaseerd op 

een 'dragend en wezenlijk veranderend 

bewustzijn’, waardoor de eerdere 

verandering uiteindelijk geen verandering 

was maar slechts een ‘verplaatsen van 

energie'. 

Het kan ook dat de eerdere verandering 

opnieuw verandert door een ‘val in 

bewustzijn’ met deze tragische gevolgen. 

Dit is hoe het werkt en dit geeft ook aan dat 

iedereen die de wereld zou willen 

verbeteren, ontzettend hard en 

onafgebroken moet werken aan het 
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verhogen van het niveau van eigenliefde, 

naastenliefde en liefde voor God, dus aan 

het verhogen van zijn of haar eigen 

BEWUSTZIJN. 

Verhoging van bewustzijn, dus groei aan 

eigenliefde, naastenliefde en liefde voor (je 

eigen inwonende) God(svonk) gaat altijd 

gepaard met een INTERACTIE TUSSEN JOU 

EN JOUW GODSVONK.  

Daarom kan door interventie van en 

samenwerking met jouw eigen God 

uiteindelijk een resultaat ontstaan in de 

materiële wereld en kunnen werkelijke 

veranderingen plaatsvinden. 
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28 juli 2020 

EGOÏSME VERSUS 

‘EIGENLIEFDE’ 

 

Egoïsme 
Jij zult doen wat ik wil, ongeacht wat je zelf 

wilt. 

Er is geen enkel besef van 'de vrije wil’ van 

een ander mens. 

De ander dient om hem of haar te 

gebruiken om de eigen wil te realiseren. 

 

Eigenliefde  
Ongeacht wat jij wilt, als het niet past in 

'wat ik ben’ of 'wie ik ben’, zal ik doen wat 

IKZELF wil, ongeacht wat jij ervan vindt! 

Ik laat mezelf leiden door eigen inzichten 

zonder anderen bewust te schaden. Als 

iemand anders (iemands ego) zich 
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geschaad voelt omdat dat ego geen gehoor 

krijgt of niet gediend wordt, is dat het 

probleem van die ander. 

 

Jezelf altijd maar aanpassen ten 

behoeve van de 'lieve vrede' en 

altijd alles onder het ‘tapijt der 

liefde' schuiven, is geen 

naastenliefde maar een 

verwerping van eigenliefde. 
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28 juli 2020 

VERANDERING VAN 

BEWUSTZIJN ALLEEN 

MOGELIJK IN RELATIE 

MET GOD  

 

In de materiële wereld kan geen 

verandering 'zomaar’, zonder fundament 

en zonder onderbouwing ontstaan. 

De onderbouwing voor iedere verandering, 

zowel energetisch als materieel, is HET 

BEWUSTZIJN. 

Een verandering in bewustzijn geeft een 

verandering op energetisch en materieel 

niveau. 

Een verhoging van bewustzijn tilt onze 

wereld op, een verlaging van bewustzijn 

breekt onze wereld af. 
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Als ik mijn bewustzijn verander, heeft dit 

invloed op de wereld waarop wij leven. 

Hoe verhoog ik mijn bewustzijn? 

Als ik mijn bewustzijn kan verhogen, 

verbeter ik deze wereld. 

Hoe til ik mijzelf op en verkrijg daarmee 

een hoger bewustzijn? 

Hoe ben ik in staat om buiten de muren van 

mijn eigen mentale gevangenis te kijken en 

daar te besluiten en te beslissen hoe ik 

boven mijzelf uitgroei, dat ik dus groei naar 

een niveau dat onbekend is voor mij en dat 

ik dus niet ken? 

Hoe kan ik groeien naar iets onbekends, 

naar iets waarvan ik het bestaan niet weet 

en niet ken? 

Ik weet dus niet wat er zou kunnen zijn om 

naartoe te groeien en ik weet al helemaal 

niet hoe ik moet komen bij iets, waarvan ik 

niet eens het bestaan weet en ken! 
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Hoe vind ik de weg naar een onbekend 

hoger bewustzijn, waarvan ik niet weet wat 

het is en waar het zich bevindt! 

 

Ik kan nooit ergens geraken 

waarvan ik niet weet waar het is 

en wat het eigenlijk is en of er wel 

iets is! 

 

Kortom: ik kan niet groeien naar 

iets compleets onbekends, ik kan 

het in ieder geval niet alleen! 

 

MIJN BEWUSTZIJN KAN DUS 

NOOIT GROEIEN ZONDER HULP 

VAN BUITENAF. 

 

Het is onmogelijk om, zolang ik 

nog met mijn bewustzijn in het 
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moeras verkeer, mijzelf, zoals de 

Baron von Münchhausen, ‘AAN 

MIJN EIGEN LAARZEN UIT HET 

MOERAS TE TREKKEN’. 

Ik heb daar een hogere kracht, 

Geest of God, voor nodig. 

 
Intuïtie kan een middel zijn om mensen te 

inspireren. Deze intuïtie wordt dan 

verkregen van de geestelijke wereld, van de 

hemelse wezens. Vaak gebeurt dit voor mij 

onbewust en zal ik vaker gesloten dan 

geopend zijn voor beïnvloeding van 

hemelse wezens. 

 

Er is een snellere en meer voor de 

hand liggende weg om te kunnen 

klimmen in bewustzijn. 
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Als ik begrijp en aanvaard dat ik niet 

zonder hulp kan veranderen, 

AANVAARD DAN HULP. Het aanvaarden  

van deze hulp moet 

ONVOORWAARDELIJK zijn, in volkomen 

vrije wil en met volledige overgave. 
 

De hoogst mogelijke hulp met de 

hoogst mogelijke kans op een zo 

intens mogelijke uitwerking die kan 

leiden tot een verandering in 

bewustzijn, is van onze eigen 

Godsvonk. 

Vraag dus om hulp. 

Vraag om samenwerking. 

Neem de hand van jouw eigen God 

en wandel met jouw eigen God. 

Deze bewuste afstemming met God 

en deze bewuste samenwerking met 
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God, zal leiden tot een structureel 

gedrag, waarin: 

 

‘Niet mijn wil maar ZIJN WIL 

zal geschieden’. 
 

God heeft het hoogste, 'Goddelijk 

bewustzijn’ en met zijn hulp, lopend aan 

zijn hand, zal ik kunnen veranderen. 

Als ik verander, zal de wereld veranderen. 

 

Dit kan dus niet zonder mijn wil, zonder 

mijn keus, om te wandelen met God en 

om ZIJN WIL, door mij, te laten 

geschieden. 

Ik zal het initiatief moeten nemen en hij 

zal mij onmiddellijk omarmen en 

werken aan de groei van mijn 

bewustzijn. 
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Wij kunnen niet zonder God en God kan 

niet zonder ons. 

God omarmt ons per definitie. 

Laten we allen God omarmen, met Hem 

wandelen en groeien in bewustzijn. 

 

DAT IS DE WEG NAAR EEN NIEUWE 

WERELD. 

 

God kan en zal dus onze 

wereld veranderen als wij 

ervoor kiezen, in volledig vrije 

wil, dat wij met Hem willen en 

zullen wandelen en Hem zullen 

omarmen, zodat Hij ons kan 

leiden en door ons, deze 

wereld kan veranderen. 
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Realiseer je dus onze 'onmacht’ 

om ZELF die weg te kunnen 

bewandelen.  

Realiseer je tevens de enorme 

macht die we hebben omdat onze 

God staat te trappelen om ons te 

leiden en te richten. Je hoeft Hem 

slechts uit te nodigen, de wil en de 

bereidheid te hebben om die weg 

te bewandelen, hem te accepteren 

en volledig te vertrouwen en de 

trein van jouw spirituele reis zal 

zonder oponthoud met steeds 

grotere snelheid, verder rijden. 
 

 

Hieruit volgt nog wel iets, dat je op zijn 

minst 'een dingetje' zou kunnen noemen. 
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Als onze liefde voor God en ons vertrouwen 

in God de enige weg is om te kunnen 

groeien in bewustzijn, dan betekent dit 

nogal iets. 

We hebben gezien dat in het ‘soort van 

LIEFDE', de EIGENLIEFDE de basis is, 

waaruit NAASTENLIEFDE en LIEFDE VOOR 

GOD kan groeien. 

 

Eigenliefde betekent: zelfaanvaarding, 

zelfvertrouwen, het kunnen omarmen 

en accepteren van jezelf, van wie je bent 

en van wat je bent. 

 

Hoeveel mensen hebben zelfvertrouwen en 

staan zo krachtig in hun schoenen dat uit 

hun eigenliefde, naastenliefde en liefde 

voor God kan ontspruiten? 

Pas als die 'KRACHT VAN EIGENWAARDE’ 

zo intens bloeit, kunnen ze hun naasten en 

God lief hebben en kunnen ze God gaan 

zoeken, omarmen en om hulp gaan vragen. 
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Dan zal hun bewustzijn groeien en pas dan 

zal deze wereld op grote schaal 

veranderen. 

Er is nog een hoop werk te doen. 
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29 juli 2020 

TUSSEN GOD EN MIJ 

STAAT 'DUALITEIT', 

DUS ELIMINEER DIT 

 

Hoe kan ik vaststellen of ik in contact blijf 

met God. 

Dit meetinstrument is het gegeven in 

hoeverre ik stap in de energie van 

'DUALITEIT’. 

Dualiteit is altijd gekoppeld aan het hebben 

van een mening, om ‘iets ergens van te 

vinden'. 

Deze mening stel ik tegenover andere 

meningen en kom daarbij in het 

KRACHTVELD van 'welles - nietes', 'goed en 

slecht’, waar een niet waar’. 
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God heeft geen mening en haalt niet zijn 

gelijk. God is alles en is in iedere mening 

vertegenwoordigt. 

Handel ook zo. 

Een criterium voor jouw handelen is niet 

wat goed is en wat slecht is maar of dingen 

'werken’, 'werken voor jou’ of 'niet werken 

voor jou’. 

 

Als dingen voor jou niet werken en het is 

niet werkend te krijgen, zul je andere 

wegen moeten zoeken die wel werken. 

Hiermee vermijd je oordelen als goed en 

slecht en wiens schuld het is. 

Aangezien jij jouw weg moet vervolgen, 

kun je kiezen voor 'eigenbelang of 

eigenliefde’ en moet je een andere weg 

zoeken. 

Hiermee laat je alles en iedereen in hun 

waarde en voorkom je oponthoud van de 

voortgang van je eigen spirituele pad. 
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DUALITEIT betekent het nemen 

van een 'stelling'. Ik zit rechts of 

links. Het is goed of het is slecht. 

Achter het nemen van een 

'stelling' zit een mening, zit 'iets 

dat IK van iets VIND, achter iets 

vinden, zit altijd een wil, MIJN 

WIL. 

 

Het gaat echter niet meer om MIJN 

WIL, het gaat uitsluitend om 'ZIJN 

WIL'. 

 

Dus: 

 

Stap uit de dualiteit, vind niets, wil 

niets en laat je vullen door wat 

God wil en dat is op dat moment 



325 
 

voor jou het enige, werkende 

concept.  

God wil de dingen voor jou 

werkend krijgen omdat dat jouw 

pad naar fusie versnelt. 

Dat is het doel van God voor jou en 

dat zou ook het doel van jou voor 

jou moeten zijn. 

 

De enige WEG, stapje voor 

stapje, op weg naar Goddelijk 

Bewustzijn, op weg naar fusie, 

op weg naar het Paradijs. 
Groei is niet mogelijk zonder verbinding. 

Verbinding met God (de Vader) en 

verbinding met de Godin (de Moeder). 

Deze verbinding gaat altijd naar binnen 

en brengt je diep in jouw eigen 

'BINNENWERELD’. 
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Als ik een mening heb en een eigen wil en 

deze uit en kenbaar maak, plaats ik deze 

altijd tegenover de menig en de wil van 

anderen en betreed daarmee het gebied 

van de DUALITEIT. 

Dualiteit speelt zich altijd af in de 

‘BUITENWERELD’ in conflict met de 

meningen en de wil van anderen. 

 

Verlaat de buitenwereld en betreed de 

binnenwereld. 

Verlaat de dualiteit en laat je vullen door 

God, in wie jij bent. 

Jullie zijn al één en hoe meer je je dat 

bewust bent en ernaar leeft, hoe meer de 

eenheid ook manifest wordt en het niveau 

van fusie zal naderen. 

 

Uit de dualiteit stappen, stoppen met het 

hebben van een mening is tevens de 

grootste uitdaging in jouw zoektocht 

naar God.  
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Deze wereld die 'doorspekt en 

doordrongen’ is van meningen, gevoed 

door het EGO, dwingt je om een mening 

te hebben en te uiten. Als je dan een 

mening hebt, zul je die onmiddellijk 

moeten verdedigen omdat je fout zit, het 

verkeerd hebt en/of schuldig bent. 

 

Dat is het spel dat je moet leren spelen, 

dat is de WEG, die je moet leren 

bewandelen. 
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1 augustus 2020 

DE MANTRA, OP EEN 

VOOR MIJ, DIEPER 

NIVEAU 

 

Fietsend vandaag door de bossen heeft de 

mantra zichzelf opnieuw vorm gegeven. 

En ik snap het.  

 

IK BEN betekent dat ik het leef. 

IK ZEND betekent dat er van mij af een 

stroom is die het totale universum 

doordringt. 

IK AANVAARD betekent dat ik open sta 

voor al het leven in het totale universum. 

De mantra is nu (vanzelf) geworden: 

IK BEN spijt, vergeving, liefde en 

dankbaarheid. 
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IK ZEND spijt, vergeving, liefde en 

dankbaarheid. 

 

IK AANVAARD spijt, vergeving liefde 

en dankbaarheid. 
 

En dat keer op keer op keer op keer 

op keer ……… 
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1 augustus 2020 

HET DERDE ASPECT 

VAN 'BEWUSTZIJN' 

 

In deze boekenreeks draait eigenlijk alles 

om het begrip 'BEWUSTZIJN'. 

Bewustzijn, hebben we gezien, kent drie 

aspecten. Deze drie aspecten zijn: 

 

1. Het hebben van KENNIS. 

2. Het genereren van LIEFDE. 
3. HET COMBINEREN VAN DE 

ASPECTEN 1 EN 2. 

 

De aspecten 1 en 2 zijn uitvoerig 

behandeld. 

Hoe zit dat nu met het derde aspect? 
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Laatst vertelde iemand me dat zij twijfelde 

of het zin had om bij iemand anders een 

cursus te gaan doen om het aspect 

BEWUSTZIJN te kunnen gaan verdiepen. 

Deze persoon is al heel erg bewust. 

 

De laatste stap is de moeilijkste en veel 

mensen blijven voor dat hek wachten en 

treuzelen. 

 

De laatste stap van het 

'combineren van de kennis en de 

liefde en dat te gaan leven’, is een 

stap waarbij niemand je kan 

helpen en die je altijd helemaal 

alleen zult moeten doen. 
 

Misschien is het volgende voorbeeld een 

verduidelijking. Ik schrijf boeken en ik 

maak digitale schilderijen. 
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De tekenpen, de tekentablet en de software 

zijn hier de zelfde factoren als het facet 

liefde (eigenliefde, naastenliefde en liefde 

voor God) is voor ‘bewustzijn’. 

De kennis om te schilderen staat even voor 

het hebben van kennis aangaande 

bewustzijn. 

Er komt een moment dat ik mijn 

tekentablet en mijn tekenpen pak en op een 

volkomen wit canvas (ondergrond) begin 

met tekenen en schilderen. Er is helemaal 

niets en ik begin met de eerste streep. Die 

eerste streep bepaalt het hele schilderij. Er 

komt een moment, vele uren en uren later, 

dat er een schilderij is gemaakt dat iets 

voorstelt en emoties kan losmaken. 

Als dat schilderij klaar is, heeft het maken 

van dat schilderij, heeft die reis, mij een 

beetje gevormd. 

Dat schilderij is er gekomen door de 

keus te maken om het te gaan maken, 
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om ZELF de eerste streep te zetten en 

om onverdroten ZELF verder te gaan. 

 

Niemand kan mijn schilderij voor mij 

maken. Zelfs niet de eerste streep want 

als iemand anders die eerste streep zou 

zetten, wordt het schilderij uiteindelijk, 

compleet anders. 

 

Hetzelfde geldt voor het schrijven van een 

boek. Er is een moment dat er een eerste 

letter, een eerste woord en een eerste zin 

wordt gemaakt. 

Die eerste letter, woord en zin bepalen het 

verloop van het boek, van mijn boek. 

Als iemand anders een eerste zin zou 

schrijven, waarop ik verder zou gaan, 

wordt het een ander boek. 

 

Er komt een moment dat jij alle 

keuzes ZELF moet maken, dat jij 
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het moet doen, dat jij de eerste 

streep en de eerste letter moet 

zetten omdat het jouw schilderij, 

jouw boek en jouw leven is. 

Vertrouw jezelf en vertrouw de God 

in jou die een deel is van jouzelf, 

want jij, zoals jij bent, BENT IN GOD. 

JULLIE ZIJN ÉÉN, GEBRUIK DIE 

EENHEID EN GEBRUIK GOD DUS. 

VERTROUW GOD VOLKOMEN. 

 

IN HET BESEF EN IN HET VOLSTE 

VERTROUWEN VAN GOD BEN JE 

BRILJANT EN BEN JE 'DE BESTE’ EN 

……… IN HET BESEF EN 

VERTROUWEN VAN GOD KUN JE 

ALLES, MAAR DAN OOK WERKELIJK 

ALLES. 
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2 augustus 2020 

VOORLOPIGE 

SAMENVATTING 

 

Een aantal belangrijke punten tot nu toe, 

die er wezenlijk toe doen. 

1. De enige weg van verandering is de 

weg die loopt van veranderingen op 
het niveau van BEWUSTZIJN, via 

ENERGETISCHE veranderingen naar 
veranderingen in de MATERIËLE 

wereld. 
2. Verandering van bewustzijn kan alleen 

maar ontstaan in 'de EIGEN 
BINNENWERELD’. Ik kan dus 

onmogelijk het bewustzijn van anderen 
veranderen en ik kan uitsluitend 

werken aan een verandering van MIJN 
EIGEN bewustzijn. 
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3. Binnen de KOSMISCHE wet van de 

VRIJE WIL kan en mag ik niemand 

veranderen. Ook dat wijst erop dat de 
enige verandering die ik mag en kan 
genereren, binnen mijzelf ligt. 

4. De enige verandering die je een ander 

kunt aanbieden is het geven van hulp 
om de OMSTANDIGHEDEN waarin die 
ander verkeert te helpen aanpassen, 

waardoor het voor een ander 
eenvoudiger kan worden om zelf de 

keuzes te maken om te werken aan zijn 
of haar eigen verandering. 

5. Aangezien ik nooit alleen, op eigen 

kracht, boven mijzelf kan reiken, zal ik 

de HULP moeten vragen aan mijn eigen 
Godsvonk. Met zijn hulp kan ik boven 
mijzelf uitstijgen, door zijn hand te 

nemen en te wandelen met God. Ik ben 
alleen in staat om te wandelen met 

God, als ik God volledig VERTROUW en 
kan AANVAARDEN. 
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6. Wandelen met God begint mogelijk te 

worden als ik de DUALITEIT afleg. 
Zoek de weg DIE VOOR JOU WERKT, 

zonder oordeel, zonder veroordeling. 
De weg die voor jou werkt is de weg 
die de snelheid in jouw reis houdt. Je 

hebt recht op fusie met God en dus heb 
je de plicht om daar onafgebroken aan 

te werken, uiteraard met inachtname 
van jouw eigen vrije wil. De keus is aan 

jou. 
7. Werk aan EIGENLIEFDE omdat 

eigenliefde de basis is om te leren 

anderen lief te hebben en om te gaan 
voor groei in bewustzijn. ‘Heb anderen 

lief gelijk jezelf’. Om God te kunnen 
vertrouwen en om in staat te zijn om te 
kunnen wandelen met God, in volle 

overgave en in het volste vertrouwen, 
ZAL IK DUS EERST IN STAAT 

MOETEN ZIJN OM MIJZELF VOLLEDIG 
TE KUNNEN AANVAARDEN EN TE 
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KUNNEN VERTROUWEN. Ontwikkelen 

van en groei aan EIGENLIEFDE is de 
weg naar naastenliefde en uiteindelijk 

naar de onvoorwaardelijke liefde voor 
God. 

8. Je bent VOOR JOU het CENTRUM van 

het universum. Alles is in jou en jij 
bent in God. Door jezelf te aanvaarden, 

aanvaard je de complete schepping en 
is naastenliefde en liefde voor God ALS 

VANZELFSPREKEND. 
9. De mantra: I am sorry, please forgive 

me, I thank you, I love you, is EEN 

WEG naar overgave en acceptatie en 
dus naar groei in en van bewustzijn. 

Het gevolg hiervan is dat indien jouw 
bewustzijn groeit, het resultaat zal zijn 
dat de wereld en de complete 

schepping zal groeien en daardoor zal 
veranderen. 

10. De mensen die deze WEG begrijpen en 
aanvaarden en die bewust de keus 
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maken om hier onafgebroken, 

wandelend met hun eigen Godsvonk en 
vol overgave en vertrouwen, in vrije 

wil aan te werken, mogen de POORT 
passeren en de taak van ‘MAGIËR’ op 
zich nemen. Zij zullen weten wanneer 

het moment komt. Kennis hiervan 
hebben voldoet niet. Naast kennis moet 

je reeds in staat zijn om jezelf, je 
naasten, God en de hele schepping, 

onvoorwaardelijk te willen dienen. 
11. Dat is ongeveer ook het moment dat je 

van uiterlijke informatie over moet 

stappen naar het richten op 
DEFINITIEVE INNERLIJKE 

INFORMATIE. Dit is het boek dat van 
binnen, in jou, geschreven wordt. Dit is 
informatie die alles te maken heeft met 

jouw blauwdruk van jouw ziel, met 
jouw taken en jouw opdrachten en dus 

met jouw persoonlijke en unieke reis. 
Persoonlijke informatie is nu veel 
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belangrijker dan algemene informatie, 

die bijvoorbeeld via boeken aan 
mensen is doorgegeven. Dit niveau ben 

je nu ontgroeid en de informatie in 
deze boeken kan in strijd zijn met 
informatie die persoonlijk voor jou van 

belang is, omdat dat alles te maken 
heeft met JOUW persoonlijke en unieke 

reis van JOUW unieke ziel. 
12. Je bent nu verbonden met de Vader 

(Godsvonk) en met de moeder (de 
Godin de Allerhoogste). Het contact 
met beiden zal groeien, zowel buiten 

dagbewustzijn (meditaties en slaap) als 
in dagbewustzijn (intuïtie, ingevingen, 

weten dat je weet en wat je weet). 
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3 augustus 2020 

HET BELANG EN DE 

NOODZAAK VAN 

'VERANDERING' EN DE 

DAARBIJ BEHORENDE 

'VERANTWOORDELIJK

HEID' 

 

‘Verandering’, één woord, slechts één 

woord, VERANDERING. 

Eigenlijk betekent het begrip 'verandering’ 

en de wens of het verlangen om te 

veranderen, veel, heel veel. 

Verandering is van BELANG en 

verandering is een NOODZAAK. 
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ER BESTAAT NIETS MEER DAT NORMAAL 

IS. ALLES IS TIJDELIJK, ALLES IS IN 

BEWEGING, ALLES IS EEN 'OP WEG ZIJN'. 

NIETS IS STATISCH, ALLES IS 

UITEINDELIJK, UITSLUITEND DYNAMISCH. 

ER IS SLECHTS BEWEGING EN DUS 

VERANDERING. 

 

De weg door het universum, op weg naar 

het paradijs is een weg van ‘verandering op 

verandering', van een eeuwige, nooit 

eindigende groei. 

De vraag is en het punt waar het om gaat, 

is: ‘Kun je veranderen, ben je daartoe in 

staat?’, maar vooral: 'Ben je daar 

BEWUST toe in staat?’ 

Alles wat je vandaag weet, heeft morgen 

geen waarde meer omdat groei altijd leidt 

tot verandering. 

 

Niets is meer waar, er zijn nog slechts 

waarheden die VOOR NU GELDEN. 
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Het Urantiaboek geeft aan dat we van 

morontia-sfeer tot aan de status waarin wij 

geest zijn, ons morontia-kleed 570 keer zal 

veranderen. 

We zullen reizen van planeet naar planeet 

en dingen leren waarvan we nu niet eens 

het bestaan kennen. 

 

De opdracht is dus om je nu reeds te 

gaan afstemmen op veranderingen. Stap 

uit het statisch zijn, stap uit de 

waarheid, want wat nu waar is, is dat 

morgen niet meer. STAP DUS VOORAL 

UIT DE DUALITEIT. 

Het enige houvast dat we hebben is onze 

verbinding met Geest, onze verbinding 

met onze God, want dat is de enige altijd 

aanwezige factor, die je bij iedere 

verandering, tot in de eeuwigheid, 

vergezelt. 

Al het andere is tijdelijk en helpt je jouw 

weg te vervolgen. 
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Er is mij gevraagd of ik bereid 

ben, wezenlijke veranderingen te 

aanvaarden, of ik bereid ben om 

iedere vorm van 'normaal' los te 

laten en daarmee nieuwe wegen 

te gaan bewandelen. 

Mijn antwoord is:  

'JA, niet mijn wil maar uw WIL 

geschiede'. 

 
Niets zal meer hetzelfde zijn. Ik zal alles 

aanvaarden en iedere verandering blijven 

toetsen aan de vibratie van 'de werking van 

mijn Richter en mij’ en aan de waarden van 

'schoonheid, waarheid en goedheid’. 

 

Dit is een nieuwe weg, wandelend hand in 

hand met mijn God. 
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Dit betekent echter nog iets. Dit 

betekent dat als je bewust bent in het 

aangaan, creëren en accepteren van 

VERANDERINGEN, JE OOK DE 

VOLLEDIGE 

VERANTWOORDELIJKHEID MOET 

NEMEN VOOR DE GEVOLGEN OF 

CONSEQUENTIES VAN DIE 

VERANDERINGEN, WAARVAN JE EEN 

DEEL BENT OF DIE JE HEBT 

GENEREERD, IN SAMENWERKING MET 

JOUW GOD EN JOU. 

 

Het gaat dus om het bewust 

aangaan, genereren en 

accepteren van VERANDERINGEN, 

in welke zin dan ook. Deze 

veranderingen zullen door de 
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hemelse wezens in jouw leven 

gebracht worden. 

Als je deze veranderingen 

accepteert, draagt of zelfs 

genereert, ben je er dus ook 

volledig ‘VERANTWOORDELIJK’ 

voor. 

Wees je dus bewust wat dit 

betekent. Alles heeft nu gevolgen 

en van alles draag je nu 

verantwoordelijkheid of mede-

verantwoordelijkheid. 

 

Het besef dat ik vanaf nu een 

continu deel ben van 

veranderingen die ik BEWUST 

ben aangegaan, onderga, waar 
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ik een deel van ben of creëer, 

betekent dat ik 

verantwoordelijk ben voor de 

consequenties, die naarmate ik 

bewuster word, meer en meer 

voorspelbaar zullen zijn. Ook 

dat betekent dat de ‘kunst van 

veranderen’ een instrument 

gaat worden van ‘de magiër op 

een hoger niveau’. 

 

Op dit moment is de 

verandering een resultaat, 

namelijk van de oorzaak van 

het feit, dat mijn bewustzijn 
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was toegenomen of was 

veranderd. 

Naarmate het bewustzijn stijgt, 

kunnen veranderingen 

‘berekend’ worden, waarbij 

dan een bewustzijns-mutatie 

of bewustzijns-sprong, binnen 

mogelijke grenzen van de 

magiër, gemaakt kunnen 

worden. Hoe meer het 

bewustzijn van de magiër 

groeit, des te groter worden de 

grenzen waarbinnen hij kan 

handelen en dus 

veranderingen kan laten 

plaatsvinden. Hierin zal Geest 
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of God altijd de stuurman en 

initiator zijn en zal de mens 

lopen aan de hand van zijn 

God. 

Dit is een taak van de nieuwe 

magiër. 
 

Het betekent in ieder geval dat je moet 

weten welke veranderingen via energie 

in de materiële wereld gerealiseerd 

worden, op basis van welke 

bewustzijns-stromen of -afstemmingen. 

Tevens moet je in staat zijn om met 

verschillende bewustzijns-stromen of -

afstemmingen te kunnen ‘werken’. 

Hoe dit werkt weet ik nu niet, maar ik 

weet dat de bron van deze 

samenwerking tussen mens en God, 
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altijd God is. Ik heb het gevoel dat dat 

de richting gaat worden. Dat gaat niet 

vanzelf. Dat lukt alleen als mijn 

afstemming steeds intenser gericht 

gaat worden op de Vader, zodat in onze 

eenwording de 'kracht van schepping' 

wordt geboren. 

Dit is alleen mogelijk als de mens 

zich volledig richt op zijn God. Het 

resultaat moet altijd gericht zijn op het 

dienen van het totaal. Dit is voor de 

ware magiër, die dagelijks alert moet 

blijven, in het maken van de juiste 

keuzes, de keus waarin uitsluitend de 

WIL VAN DE VADER GESCHIED. 

 

Dit betekent dat er een intense 

afstemming moet zijn van ziel en geest, 

van mens met zijn Godsvonk. 
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De Godsvonk vult de mens, die zich in 

liefde en in vrije wil volledig overgeeft 

aan God. 

Die mens is vrij van dualiteit en leeft 

in LEEGTE en INNERLIJKE STILTE.  

Die leegte wordt volledig gevuld 

door godsbewustzijn en die stilte 

wordt gevuld met vreugde. 

Die stilte wordt verkregen door 

je hoofd leeg te maken en dit 

legen gebeurt door geen mening 

meer over van alles en nog wat te 

hebben, dus door ‘volledig uit de 

dualiteit te stappen' en alles te 

omvatten in liefde. 

 

Dan wordt jouw ruimte in vrije 

wil gevuld door God, die jou 
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gebruikt als open deur en iedere 

bewustzijnstoestand kan creëren 

om de juiste verandering te 

genereren. 

 

Dit is mij deze week voorgelegd, of 

ik die keus opnieuw bewust in 

overweging wil nemen. Die keus 

heeft consequenties en gaat ook 

veranderingen in mij creëren die 

ik voorheen niet heb gekend. Ik zal 

volledig de verantwoordelijkheid 

van die consequenties moeten 

nemen. 

Wandelend aan de hand van mijn 

God aanvaard ik volledig dit 

verzoek en maak die keus. 
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ER ZAL GEEN TOESTAND VAN 

'NORMAAL' MEER ZIJN OMDAT 

OOK IN DIT PROCES,  MIJN 

VERANDERING EEN CONSTANTE 

ZAL ZIJN. 

IK ZAL IEDERE DAG NOOIT MEER 

DEZELFDE ZIJN ALS WIE IK WAS, 

DIE DAG DAARVOOR. DAT MOET IK 

MIJ REALISEREN EN DAAR MOET 

IK MEE 'HANDELEN’. 

OOK DAT GEGEVEN ACCEPTEER IK 

IN VRIJE WIL. 

 

VAYA CON DIOS ……. 
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7 augustus 2020 

VAN 'EGO' TOT 

'EIGENLIEFDE’ EN VER 

DAAR VOORBIJ    

 

Dit stukje kan een antwoord zijn op de 

vraag waarom de mens, zonder hulp, zo 

ongelooflijk moet worstelen in chaos en 

angst, geleid door zijn of haar volkomen 

ongecontroleerde emoties, strijdend 

met zichzelf en strijdend met vele 

andere mensen. 

 

De MENS is gemaakt als 

'opklimmingswezen'. Wij bewandelen de 

weg in onze kosmische evolutie 'Bottum 

up', onderop beginnend en opklimmend 

naar boven tot in het paradijs, waar wij 
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uiteindelijk de status krijgen van 

'VOLKOMENE', van Godmens. 

Iedere stap, iedere trede op deze immense 

kosmische ladder, zullen wijzelf moeten 

nemen en zelf moeten veroveren en zo 

gaan we trede voor trede naar boven. 

Andere wezens in de kosmische schepping, 

zoals schepperzonen en schepperdochters, 

worden als God gecreëerd en doen hun 

ervaring van de hele schepping op via de 

weg 'TOP-DOWN’ 

 

De mens wordt geplaatst in een omgeving 

(materiële wereld), waar ruimte is waarin 

alles kan plaatsvinden. In die ruimte waarin 

we onze kosmische weg beginnen, zijn onze 

emoties absoluut nog oncontroleerbaar en 

ervaren we wisselend grote vreugde en 

diepe angsten. Alle uithoeken van iedere 

emotionele uiting kan worden bezocht en 

zal zich keer op keer op keer, dus volkomen 

ongecontroleerd, voordoen in onze levens. 
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Wij zijn onder andere in het bezit van ons 

ego en van een eigen Godsvonk. De 

Godsvonk is in dit stadium van ons bestaan 

nog erg ver weg en eigenlijk onbereikbaar. 

Ons ego zit op onze schouder en begeleidt 

ons op iedere stap en helpt ons mede, om te 

overleven. Het ego kiest voor onszelf en als 

het moet, gaat het daarbij over lijken, zo 

overleven we en komen we verder. Het ego 

onderkent de strijd voor het bestaan en 

drijft op angst. Gedreven door angst zoekt 

het ego onafgebroken naar strijd en 

overwinningen, in welke vorm dan ook en 

kent op die momenten grote vreugde. 

HET EGO SCHOMMELT DUS CONTINU 

TUSSEN DE PIEKEN VAN VREUGDE EN DE 

DALEN VAN ANGSTEN. EMOTIONEEL IS 

DIT EEN ZWARE WEG EN DEZE PIEKEN 

EN DALEN KUNNEN ZICH VELE MALEN 

OP ÉÉN DAG VOORDOEN. 
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Veel, heel veel mensen zitten op 

deze wereld, in deze tijd, in de fase 

van oncontroleerbare emoties en 

dreigen geestelijk 'door te branden’ 

en schieten in een 'burn-out'. 
Dit zijn ernstige aandoeningen en leren ons 

welke weg niet werkt en nodigen ons uit 

om andere wegen te kiezen. 

Vanuit deze chaos, die moordend is en 

waar ook veel mensen aan bezwijken, kan 

voor heel veel mensen hun hele aardse 

leven duren. 

 

Als we leren dat de weg van het ego geen 

oplossing biedt, omdat het ego altijd blijft 

hangen in de wereld van strijd, angst en 

dualiteit en dus altijd chaos creëert, gaan 

we misschien voorzichtig zoeken naar een 

andere weg. 
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Uit de egoïstische weg die we tot dan toe 

gevolgd hebben en waar we zeer 

waarschijnlijk grote trauma’s aan over 

hebben gehouden, voortkomend uit al 

onze angsten, schieten we vaak naar de 

volkomen tegenoverliggende weg en dat 

is de weg van: 

‘geforceerde liefde of naastenliefde’.  

We moeten lief zijn voor de ander en je 

moet ook heel voorzichtig zijn in de 

omgang met anderen, die je vooral niet 

mag kwetsen. 

ALLES MOET VOORAL EN ZO SNEL 

MOGELIJK ‘ONDER DE MANTEL DER 

LIEFDE WORDEN GEVEEGD’, OOK ALS 

DIT TEN KOSTE GAAT VAN JEZELF. 

Als de ander, die nog in de egoïstische 

fase zit, dit doorkrijgt, zal hij of zij dit 

gebruiken en jou gaan manipuleren 

waar mogelijk is. 

JIJ BENT DAN EEN GEWILLIG EN 

DANKBAAR SLACHTOFFER. 
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Ook in deze fase ben je niet in staat om 

je emoties te controleren en schiet je 

nog steeds in de pieken en dalen van 

grote vreugde en diep verdriet (angst) 

en zal er een moment komen dat je gaat 

begrijpen dat ook dit niet de weg is en 

pas dan begint het echte werk. 

Dan begin je heel langzaam te begrijpen dat 

je die emoties onder controle moet gaan 

krijgen. 

 

Wat is de weg om dat voor elkaar te 

krijgen? 

Als je wordt aangesproken door anderen 

die jou ter verantwoording roepen omdat 

je bijvoorbeeld een paar dagen niets van je 

hebt laten horen of omdat je iets anders 

hebt gedaan of juist niet hebt gedaan en 

omdat je daarom niet deugt, begint er iets 

bij je wakker te worden. 

Waarom hebben al die anderen mij nodig 

om blijkbaar gelukkig te zijn en waarom 
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kiezen ze mij als 'pispaal' om hun 

frustraties op te botvieren. 

Wat moet ik met deze mensen, wat moet ik 

met al hun gemanipuleer en wil ik daar 

eigenlijk nog wel iets mee? 

Het antwoord begint dan langzaam 

duidelijk te worden dat je dit niet wilt en 

dat je VOOR JEZELF MOET GAAN KIEZEN. 

Je gaat je realiseren dat ook jij 

'RECHTEN’ hebt, in ieder geval een 'recht 

op geluk’ en dat al die anderen maar 

met hun eigen frustraties en problemen 

moeten ‘dealen’ en dat dat in ieder geval 

hun eigen VERANTWOORDELIJKHEID is. 

Als je in staat begint te komen om dit in 

de praktijk te gaan brengen en je niet 

meer laat intimideren door het op 

trauma’s en frustraties gebaseerde 

gemanipuleer van anderen, begint er 

een nieuw gevoel te ontstaan. 

Een gevoel van 'het in controle zijn van 

jouw eigen emoties’. 
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Dit is het begin van de fase van 

EIGENLIEFDE. 

LANGZAAM MAAR ZEKER KOM JE 'IN JE 

EIGEN KRACHTVELD’ EN BEGIN JE DE 

KAPITEIN TE WORDEN VAN HET SCHIP 

VAN JOUW EIGEN LEVEN. 

JIJ BEPAALT JOUW GELUK EN JE LEERT 

GELUK TE KENNEN 'ONDANKS EXTERNE 

OMSTANDIGHEDEN’ IN PLAATS VAN 

'DANKZIJ EXTERNE OMSTANDIGHEDEN’. 

Je hebt anderen niet meer nodig om 

gelukkig te zijn en gaat zelf de koers van 

jouw leven bepalen. 

Je leert jezelf lief te hebben en te 

omarmen. Je leert dat je er toe doet. Je 

begrijpt dat ook jij belangrijk bent en 

dat je er mag zijn en dat je zelfs nodig 

bent. 

Je leert je eigen verantwoordelijkheid te 

nemen en weigert om de 'opgelegde 

verantwoordelijkheid van het verdriet, 

de angst en de frustratie van een ander’ 
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te aanvaarden en geeft die 

verantwoordelijkheid terug aan die 

ander. 

HET BESEF EN DE UITVOERING VAN 

'EIGENLIEFDE’ IS GEBOREN. 

Je bent nu in staat om je eigen geluk in 

de hand te nemen en je krijgt controle 

over jouw emoties. 

JE KRIJGT HIERMEE OOK CONTROLE 

OVER JOUW EGO. 

 

DIT IS EEN MOEILIJKE EN LANGE WEG 

EN ER ZIJN NIET VEEL MENSEN DIE DEZE 

WEG IN HET LEVEN OP AARDE ONDER 

DE KNIE ZULLEN KRIJGEN. 

 

Je gaat nu jezelf aanvaarden, van jezelf 

houden en begint langzaam vanuit 

eigenliefde, liefde voor anderen, 

NAASTENLIEFDE, te ontwikkelen. Dit is 

een compleet andere vorm van 

naastenliefde, dan die naastenliefde, 
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waarbij alles onder de mantel der liefde 

moet worden geveegd, in de angst om 

anderen te kwetsen. 

Deze vorm van naastenliefde is oprecht. 

Dan ben je in staat om ‘anderen lief te 

hebben gelijk jezelf’. 

 

Een volgende stap, na het ontwikkelen van 

naastenliefde, is het ontwikkelen van liefde 

voor God. 

Je gaat op zoek naar God en leert contact en 

verbinding te maken met God gedurende 

de 'reis naar binnen'. In je hart zul je God 

vinden en dan begint de echte reis. 

 

Deze hele reis zul je zelf moeten maken, 

waarin de engelen en jouw God je laat 

aanrommelen omdat je het allemaal zelf 

moet ervaren en er helemaal zelf, in 

vrije wil, voor moet kiezen. 

Dat lijkt een harde weg waarin de mens 

aan zijn lot is overgeleverd. 
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De enige weg die werkt is de weg van 

'eindeloos vallen en opstaan’. Door het 

allemaal keer op keer ZELF te ervaren 

wordt iedere centimeter die je verovert, 

jouw bezit, waarmee je verder kunt. 

 

Je bent de behoefte om te moeten 

strijden met anderen om je gelijk te 

halen nu volledig kwijt. 

Je hebt het pad van 'van binnen naar 

buiten’ verlaten en start de reis naar 

binnen, waar je leert, dat je de wereld 

alleen kunt veranderen, als je in staat 

bent om je eigen bewustzijn te verhogen 

en dat je bereid moet zijn om hiervoor 

het stuurwiel van het schip van jouw 

leven aan jouw God te geven, om met 

God te wandelen en hem volledig te 

vertrouwen. 

Je betreedt hiermee heel voorzichtig het 

pad van de magiër. 
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Dit is de reden waarom wij zo 

moeten ploeteren en zwoegen in 

ons leven op aarde. 

Er is beperkte hulp want wij 

moeten zelf deze weg veroveren, 

waarin strijd en lijden kan leiden 

tot het opdoen van ervaringen en 

ervaringen leveren weer 

leermomenten op. 

 

Dit betekent ook dat wij 

voorzichtig moeten zijn om het 

leiden en de strijd van anderen af 

te nemen of over te nemen, want 

dan nemen we de kans op het 

opdoen en het verkrijgen van 

ervaringen voor deze mensen 

ook af. 
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Als anderen om hulp vragen, geef 

dan die hulp maar blijf mensen 

wijzen op hun eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

Zo beginnen we onze kosmische 

weg zonder enige ervaring, geleid 

door het ego, levend in angsten, 

disharmonie en chaos. 

We kennen pieken van vreugde 

maar vooral heel veel dalen van 

angst en verdriet. Alles in het 

leven is een bedreiging. ‘We zijn 

versnipperd en voelen onszelf 

vaak verscheurd, eenzaam en 

bedreigd'. 

Pas als we de God in ons 

ontdekken en gaan zoeken, 
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beginnen we de weg naar 

'heelheid'. 

Hoe meer we contact en 

verbinding maken met ‘onze God 

van binnen’, hoe meer we gaan 

voldoen aan de weg zoals die 

bedoeld is, hoe meer we gaan 

voelen dat we iets gaan krijgen 

dat we daarvoor misten, dat er 

daarvoor ontbrak, maar dat 

essentieel is om verder te kunnen. 

 

Als het proces van verbinding 

werkelijk gaat beginnen, uit vrije 

wil en met een diep verlangen, 

gaan we ‘HEEL WORDEN ZOALS 

HET IN DE SCHEPPING BEDOELD 

IS’. 
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‘ÉÉN WORDEN MET ONZE GOD EN 

DAARDOOR ÉÉN GEHEEL 

VORMEN’. 

 

Als we werkelijk één geheel 

gaan vormen met God, raken 

we langzaam 'geheeld’ en als 

we geheeld zijn, 'ZIJN WE 

GENEZEN’. 

 

De angst is verdwenen en heeft 

plaats gemaakt voor 

structurele vreugde. 

 

Als we genezen zijn en leven in 

vreugde, zijn we gereed om 

onze echte reis te beginnen. 
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Dan laten we de wereld voor wat 

die is en zijn niet meer 'VAN DEZE 

WERELD MAAR NOG SLECHTS IN 

DEZE WERELD’. 

Dan doorzien we de kermis en 

laten die voor wat die is. 

 

Zo is de WEG. 

JE DIENT OFWEL ‘DE MEESTER 

VAN BINNEN' (GOD EN JEZUS) OF 

JE DIENT ‘DE MEESTER VAN 

BUITEN' (HET EGO EN HET 

BEEST). 

 

JE KUNT GEEN TWEE MEESTERS 

TEGELIJK DIENEN! 
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De wissel van je laten leiden door het 

EGO en het op zoek gaan naar God, kan 

genomen worden als je volledig stapt uit 

de DUALITEIT, want de dualiteit is het 

speelveld van het ego. Daar kan het ego 

bewijzen dat hij het beter weet, dat hij 

de wereld kan redden. Daar kan het ego 

scoren met overwinningen op andere 

ego's, die het allemaal compleet 

verkeerd zien en dus volledig fout zijn. 

 

Als je stapt uit de dualiteit en de weg 

naar binnen gaat betreden, dan verlaat 

je het pad van 'van binnen naar buiten’ 

en betreed je het pad van 'van binnen 

naar binnen’, waar jouw zoektocht naar 

God kan gaan beginnen. 

 

Leven in dualiteit en 'van binnen’ 

op zoek gaan naar God, gaan niet 

samen. 
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Je bewandelt ofwel het ene pad, 

ofwel het andere. 

 

JE KUNT GEEN TWEE MEESTERS 

TEGELIJK DIENEN. 
 

De mens groeit door de dualiteit los te 

laten en op zoek te gaan naar zijn God. 

Samen met zijn God, die hem de weg 

wijst, kan die mens groeien in bewustzijn. 

Als die mens groeit in bewustzijn zal er 

een andere, nieuw, hogere flow ontstaan 

van: 'Verandering in Bewustzijn  

Energetische verandering  

verandering in de materiële 

manifestatie’. 

Door deze verandering in de wereld zal 

de wereld veranderen. 
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8 augustus 2020 

EEN SINISTERE 

CONSTATERING 

 

Ik kom voorzichtig tot een conclusie, 

eigenlijk wel een sinistere conclusie. 

Ik heb het voorrecht (in elk geval tot op dit 

moment), dat ik een opleiding heb mogen 

ontvangen. Deze opleiding heb ik 

ontvangen van een engelenkorps. 

Aan het krijgen van deze opleiding zat en 

zit een voorwaarde. Alles wat ik mocht 

ontvangen, moest ook toegankelijk zijn 

voor andere mensen. 

Ik heb vijftien jaar geleden een website 

gecreëerd en alles wat ik aan opleiding heb 

ontvangen, heb ik in acht boeken van totaal 

2500 bladzijden gepubliceerd op mijn 

website, waar deze boeken gratis 

toegankelijk zijn. 
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Het negende boek (dit boek) van inmiddels 

450 bladzijden is onderweg. 

Terugkijkend naar alle lessen zie ik een 

prachtige opbouw en verdieping van het 

begrip 'BEWUSTZIJN’. 

 

‘BEWUSTZIJN' is datgene waar 

alles om draait. 
 

Alle veranderingen in deze (materiële) 

wereld vinden hun oorsprong 

uitsluitend in een verandering op het 

niveau van bewustzijn. 

Ik heb deze weg mogen zien, belicht van 

vele, vele kanten en ik heb het allemaal 

beschreven, geïllustreerd met 

honderden schilderijen en tekeningen. 

Daarnaast heb ik gedurende al die jaren 

heel veel mensen mogen begeleiden die via 

mijn website bij mij aanklopten. 
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Sommige mensen heb ik jaren achter elkaar 

begeleid en mogen helpen om hun eigen 

bewustzijn te verhogen. 

Mijn sinistere constatering is dat mij op 

dit moment opvalt, dat ongeveer 

iedereen blijft hangen in het 

KRACHTVELD van de DUALITEIT, wat 

het speelterrein is van het EGO. 

Op dit deel van het pad meten ego’s zich 

continu met elkaar, elkaar verwijtend 

dat de ander ongelijk heeft en vooral 

roepend, dat zijzelf de enige mens zijn 

die het wel snapt en dat zij de wereld 

dus zullen redden en verbeteren. 

Een eindeloos heen en weer getrek en 

geduw. 

Ik meldde vanmorgen in de meditatiesessie 

met Carolien en Yvonne dat dat mij 

verdrietig maakt. Staat het besef over het 

belang van het bewustzijn zo ver weg van 

deze wereld? Hoe lang blijft deze wereld 

nog hangen in de arena van de dualiteit? 
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Na al die jaren gedreven zoveel mensen te 

hebben begeleid, er zo intens mee bezig te 

zijn geweest en het in mijn boeken te 

hebben vastgelegd, bekruipt mij nu steeds 

sterker een behoefte om mijzelf om te 

draaien, de arena te laten voor wat het is en 

mij met volle overgave te richten op 

'samenwerking met Geest'. 

Ondanks de grote hitte op deze dag, ben ik 

op mijn fiets gestapt en heb in de bossen 

ongeveer veertig kilometer gefietst. Het 

was er prachtig en doodstil. 

Tijdens het fietsen en zittend op een bankje 

aan de rand van het bos en een weiland, 

kreeg ik de volgende beelden en het 

volgende bericht: 

 

Laat het los. 

Stop met afspiegeling naar deze sfeer vol 

dualiteit en naar alles wat je om je heen ziet 

en reik nu naar ‘de andere kant'. 

Reik naar en richt je op Geest. 
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Er is voor nu gedaan wat gedaan moest 

worden en blijf niet hangen in de 

wervelingen van deze op dualiteit gerichte 

wereld. 

Er zijn andere dingen te doen. 

Er zijn VERANDERINGEN op komst, daar 

hebben we het reeds over gehad. 

Bereid je voor op die veranderingen, die je 

voor een groot deel ZULT ONDERGAAN, als 

je je in vreugde en rust opent voor ons. 

Verlaat deze op dualiteit gerichte 

omgeving. Zolang je daar blijft hangen en 

je daar op richt, zelfs al door jezelf eraan 

te spiegelen, zal dat je tegenhouden en 

ontneemt het ons de mogelijkheid om op 

jou in te werken. Doe in jouw leven en in 

de wereld wat je moet doen, leef je leven 

maar blijf met ons verbonden en 

elimineer iedere dualistische gedachte. 

Wat voor jou geldt, geldt voor jullie 

(Yvonne en Caroline). 
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Ik zag een grote hand, het leek op de hand 

van een vader, die ik zag door de ogen van 

een kind. Hand in hand liep ik naast 'de 

Vader’ en voelde grote vreugde. 

 

Ik vroeg me nog af of er misschien een vorm 

van arrogantie in mij aanwezig is, 

voortkomend uit het sterke gevoel van ‘het 

anders zijn dan anderen'. Waarom hangt de 

hele wereld in het KRACHTVELD  van 

DUALITEIT en ben ik, in mijn omgeving 

althans naast Yvonne en Caroline, de enige 

die de werking van de dualiteit doorziet, 

waarin de mensen tegenover elkaar blijven 

staan en blijven duwen en trekken om hun 

gelijk te halen en hun superioriteit te 

bewijzen?  

Het antwoord kwam gedurende de rest van 

mijn tocht. 

Er dreunden twee woorden in mijn hoofd: 
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VREUGDE 

en 

STILTE. 
 

Het is goed zoals het is. 

Ook al hebben mensen eeuwen nodig om 

qua bewustzijn het speelterrein van de 

dualiteit te verlaten, zelfs eeuwen zijn een 

knipoog in relatie tot de eeuwigheid en 

ieder mens draagt zijn eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

De aarzeling is verdwenen. 

Ik heb gedaan wat ik moest doen en wat 

ik kon. Een tijdperk voor mij is hiermee 

afgesloten. 

Vanaf nu is de Weg voor mij VOORUIT en 

niet meer achteruit. 

Ik zal mijn wandeltocht nu, aan de hand 

van mijn eigen Godsvonk, zonder 

aarzeling en met vreugde vervolgen. 
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Ik heb dit gisteren na het fietsen 

opgeschreven en toen ik vanmorgen 

wakker werd, voelde ik mij 'VRIJ en 

BEVRIJD'. 

 

IK RICHT MIJ OP DE ‘VERANDERINGEN’, 

WAARVAN DE AANKONDIGING VORIG 

WEEKEND ZO DUIDELIJK OVER MIJ 

HEEN IS GEROLD. IK HOEF HET SLECHTS 

TE AANVAARDEN EN TE LATEN 

GEBEUREN.  

DIT KAN ALLEEN DOOR 'VRIJ' TE ZIJN, 

VRIJ VAN IEDERE DUALISTISCHE 

INVLOED. 

 

En opnieuw hoor ik de woorden: 
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VREUGDE 

 

en 

 

STILTE. 
 
Hiermee is het oude rollenpatroon 

doorbroken. Ik hoef het leraarschap niet 

meer op deze wereld door te zetten. 

Die taak is volbracht. 

Ik laat het los en laat ook de oude 

verbindingen los. 

 

Ik ga in stilte en ervaar de vreugde, dat 

niets meer hoeft, behalve persoonlijke 

groei en mijn verbinding met GEEST. 
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IK LAAT HET GEBEUREN DOOR AL HET 

ANDERE LOS TE LATEN. 
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11 augustus 2020 

TERUG NAAR HET 

OUDE 

 

Het is duidelijk, laat alles los, 

maar dan ook alles.  

Maar wat is alles en wat betekent 

dat? 

 

Een paar weken geleden meldde 

ik aan Yvonne dat ik had 

doorgekregen dat er voor mijn 

persoonlijke weg nog TWEE 

STAPPEN gemaakt moesten 

worden. Als die twee stappen 

waren gezet, zou ik gereed zijn 
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om een nieuw pad te kunnen en 

te mogen betreden. 

 

De eerste stap was het verzoek 

aan mij om te overwegen of ik 

iedere vorm van VERANDERING 

wil accepteren en alle 

consequenties en gevolgen van 

deze veranderingen volledig wil 

accepteren. 

 

Mijn antwoord was en is: 

Ja dat wil ik. 
 

Na de ervaring over VREUGDE en STILTE, 

zie mijn vorige stukje, kwamen de volgende 

beelden tot mij. 
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Moet ik überhaupt nog mensen helpen, 

coachen of ermee sparren? 

Tot en met mijn eerste boek heb ik het 

alleen gedaan, alleen moeten doen. In die 

tijd heb ik het internet afgezocht naar 

wegen of mensen met wie ik samen mijn 

weg zou kunnen vervolgen, maar ik liep 

continu vast op deze zoektocht. 

Ik moest het alleen doen. 

Die periode wordt afgesloten met het 

schrijven van mijn eerste boek. 

Eigenlijk zit in de roman al alle kennis 

opgesloten, die later, gedurende het 

verloop van mijn opleiding, in mijn andere 

boeken tot op het bot is uitgediept. 

 

Daarna kwamen er ineens mensen en 

groepen op mijn weg waar ik mij bij 

aansloot. Dat was de periode dat mijn 

opleiding in volle vaart verder ging en 

tijdens deze periode (de afgelopen 15 jaar) 

ben ik mijn weg met anderen verder 
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gegaan (o.a. Kim Michaels, groepje Yvonne, 

Marion en mijzelf, Urantiaclub inclusief de 

diverse studiegroepen, de samenwerking 

met Anna, Wivine en het meditatiegroepje). 

Wat heeft het opgeleverd? 

De oogst is acht nieuwe boeken en ik kreeg 

een mogelijkheid om mijn eigen ervaring te 

toetsen. 

 

Op mijn fietstocht van 10 augustus kwam 

dit beeld heel sterk door. Ik kreeg  het 

volgende verzoek:  

Laat het hele SPIRITUELE 

begeleidingswerk los, laat het los, 

maar laat dan ook werkelijk alles 

los. ALLES en IEDEREEN. 
 

Dit verzoek verbaasde mij enorm maar ik 

voelde ook een enorm gevoel van 

VREUGDE, van BEVRIJDING en van 

VRIJHEID. 
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Er is genoeg gedaan aan opleiding en 

begeleiding van mij aan deze wereld. 

Het grootste deel van mijn negenenzestig 

jaren ben ik bezig geweest met het welzijn, 

inclusief het spirituele welzijn, van mensen. 

Er moet nu ruimte komen voor andere 

dingen.  

 

Zo had ik mij dat nooit gerealiseerd. 

Er staan bakens van informatie (mijn 

boeken en schilderijen) op het internet en 

wie het kan gebruiken en wie zoekt, zal er 

naartoe worden geleid. 

‘Ga de mensen niet meer begeleiden 

maar als ze aankloppen, stuur ze naar 

binnen'. 

 

DEZE PERIODE IS HIERMEE VOOR MIJ 

AFGESLOTEN. DEZE TAAK IS 

VOLBRACHT. 
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HET GAF ME OPNIEUW EEN GEVOEL VAN 

OPLUCHTING, VREUGDE, BEVRIJDING EN 

VRIJHEID. 

 

Met  dit gevoel van vreugde, stilte en 

vrijheid fietste ik verder door de bossen. 

 

Toen kwam de opmerking: 

‘HIERMEE BEN JE ER NOG NIET'! 

Toen viel het kwartje en realiseerde ik 

mij dat ik alles moest opgeven, ook het 

meditatiegroepje.  

ZELFS HET SPIRITUEEL SPARREN. 

Ik hoorde opnieuw: 'STOP MET ALLES’. 

Ik reageerde verbijsterd maar ik 

begreep het. ALLES IS ALLES en niet 

bijna alles. 

 

Overigens waren er al wel enige invloeden 

in het groepje die ik als belemmerend 

begon te ervaren, maar die mogelijk 

oplosbaar waren. 
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Dat was dus niet meer nodig. 

Toen zag ik ook mijn nieuwe pad, 

onbelemmerd, gericht op mijn 

binnenwereld en stralend naar de 

buitenwereld, vrij van dualiteit omdat 

interactie met de buitenwereld, in ieder 

geval op spiritueel niveau, zal stoppen. 

Geen discussies meer, geen geduw en geen 

getrek . Geen woorden meer op een 

goudschaaltje. 

Een ziel die volkomen onbelemmerd en 

in vreugde en vrijheid naar binnen gaat 

en geleid door Geest kan gaan stralen en 

gaan werken in de buitenwereld. 

 

Toen ik vol verwachting aan 

Gabriël vroeg: 'Is dit de tweede 

stap die ik zou moeten nemen, 

was het antwoord: Ja, heel goed 

gezien, dit is de tweede stap’. 
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Even ging er door mij heen: 'Dit 

kan niet waar zijn!’ 

Duidelijker kan het niet worden 

en ik weet wat mij te doen staat. 

VREUGDE, 

STILTE, 

BEVRIJDING, 

VRIJHEID. 
 

Een nieuwe Weg, 

Een nieuw geluid, 

Een nieuwe sfeer, 

Nieuwe ervaringen, 

Mijn Godsvonk, Jezus, Gabriël, vele 

engelen en ikzelf. 

 

Iedereen gaat zijn of haar eigen 

weg, Nu is het tijd om voor mijzelf 
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alle tijd te besteden aan mijzelf. 

Om mijzelf meer en meer te 

koppelen aan Geest. 

 

Op naar de sterren en daar ver 

voorbij. 
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13 augustus 2020 

DE OPENBARING VAN 

DE VORTEX EN WAT 

DAT BETEKENT 

 

Ik had nog steeds problemen om alles maar 

dan ook alles los te laten. 

Ik vroeg aan Gabriël om meer uitleg en het 

volgende gebeurde: 

 

Op maandag 10 augustus had ik dus het 

bericht doorgekregen om alles los te laten. 

Alles loslaten en dus ook het 

meditatiegroepje, begreep ik niet helemaal. 

Ik had het besluit genomen om mee te gaan 

op die weg, waarvan ik begreep dat het 

alles te maken had met de tweede stap die 

ik moest zetten. 
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Op dinsdag liet Gabriël mij het beeld zien 

van een wervelwind, een cycloon, zo een 

grote die voorkomt in sommige staten van 

Amerika en die alles naar zich toezuigt en 

die alles vasthoudt. 

Ook hoorde ik het woord VORTEX. 

Voor de zekerheid ben ik even gaan kijken 

op het internet wat dat ook al weer precies 

inhoudt en daar werd aangegeven dat een 

VORTEX het volgende is: 

‘Een vortex of wervel is een draaiende 

beweging in een fluïdum. Het wordt 

vergeleken met een wervelwind'. 

 

Gabriël gaf aan dat mensen met hun focus 

en gerichtheid vortices (meervoud van 

vortex) creëren. Hoe groter de focus en hoe 

meer mensen zich hierop richten, des te 

groter de vortex wordt en hoe groter de 

aantrekkende werking wordt. 
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Alles is een vortex, alles waar  mensen een 

gerichtheid en focus creëren, wordt een 

energetische wervelwind die je gevangen 

houdt.  

Al mijn theorieën in al mijn boeken zijn een 

vortex. De alchemie is een vortex. De Bijbel 

en het Urantiaboek zijn allemaal vortices. 

Het boek: Course of miracles is een vortex 

en de koran is een vortex.  

 

Ze raken de waarheid en houden 

je gevangen, ze zuigen je als in 

een cycloon naar binnen en het is 

moeilijk om daaruit te 

ontsnappen. 
 

Zelfs de energie die wij met zijn drieën 

hebben gevormd in ons groepje is een 

vortex. 

Het zijn allemaal benoemde waarheden en 
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benoemde waarheden zijn gevangenissen. 

 

Uiteindelijk is de enige weg van 

wezenlijke spirituele voortgang het 

vermogen hebben om UIT alle 

vortices te stappen en TUSSEN alle 

vortices te reizen en er niet meer in 

gevangen te raken.  

Die weg kun je niet, zeker in het 

begin, alleen begaan. 

Dat kan alleen als je loopt aan de 

hand van God. Dat zijn smalle richels 

maar hij kent de weg en hij zal je de 

weg wijzen. 
 

Vortices zijn de steunpilaren van de 

dualiteit, wat eigenlijk PLURITEIT is want 

er zijn vele vortices, die zich allemaal 

tegenover elkaar bevinden en die, als je 

erin zit, je vasthouden en waaruit je heel 
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moeilijk kunt ontsnappen en ze 

verblinden je met HUN waarheid. 

De vortices beginnen als stenen op de Weg. 

Als ze meer energie krijgen, worden het 

grote rotsblokken waarin je verstrikt en 

gevangen raakt.  

Ik laat alles los en stap nu uit 

iedere vortex. Ook uit alles wat ik 

zelf heb doorgekregen en 

opgeschreven, dus zelf heb 

gecreëerd. Ook uit het 

meditatiegroepje. 
 

Dit geeft een gevoel van LEEGTE en STILTE 

wat leidt tot grote VREUGDE, vrij van 

iedere vortex. 

 

Wat zal je ervaren als je leeft tussen de 

vortices en niet meer erin? Ik begin 

steeds blijer te worden dat ik deze weg 
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mag zien en mag gaan verkennen en ik 

vraag mij af waar dit toe zal leiden. 

 

Alles is een illusie behalve het bestaan van 

God als schepper en God als mijn 

inwendige gids. Deze gids kent de weg op 

de smalle richel die overblijft op de weg 

langs alle rotsblokken van alle vortices. Ik 

laat me vanaf nu door hem leiden. 

 

Op woensdag kwam er nog meer 

informatie: 

Stap niet alleen uit alle vortices, maar 

voorkom ook dat je zelf nieuwe vortices 

creëert. 

Zelfs dit verhaal over vortices is een vortex 

maar het is een begin van het 'op weg zijn' 

naar LEEGTE, STILTE en VREUGDE. 

Een vortex is een boei waaraan we kunnen 

hangen als we dreigen in de stormen en de 

hoge golven van het leven, te verdrinken. 

Als je uit de vortices bent gestapt, blijkt 
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ineens dat de vortices zelf de turbulentie, 

de stormen en de golven creëren, waar je 

aan probeert te ontsnappen door je aan één 

of meerdere vortices vast te houden. 

Als je ze allemaal verlaat, blijken er 

helemaal geen stormen en golven meer te 

zijn. 

Iedere vortex draagt zijn eigen VIRUS, 

namelijk de gedachte of de intentie die het 

heeft gecreëerd. 

Hoe meer vortices er komen, hoe meer 

stormen er tegen elkaar staan te beuken en 

te brullen en hoe groter de chaos wordt. 

 

AL DIE VORTICES BIJ ELKAAR 

CREËREN DE GROTE MATRIX, HET 

GROTE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN 

WAT ONECHT IS EN ONS ALLEMAAL 

GEVANGEN HOUDT. 
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De waarheid kenmerkt zich doordat deze 

volkomen onbekend is. Iedere vortex claimt 

de bekendheid van iets dat per definitie 

onbekend is en waarvan de vortex hooguit 

aan het 'bekende' raakt maar het nooit is en 

het nooit zal zijn. 

EEN OVERTUIGING IS EEN UITING VAN 

EEN VORTEX. HET IS EEN UITING OP BASIS 

VAN EEN ZEKERHEID DIE PER DEFINITIE 

EEN 'SCHIJNZEKERHEID' IS. 

 

Ik zoek vanaf nu de 'vortexloze 

weg'. Dat is de weg van de 

onbekendheid, dat is de weg van 

de smalle richel, dat is de weg die 

alleen begaan kan worden aan de 

hand van God. 
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Ik realiseer mij ook dat ik hiermee 

Yvonne en Caroline zal schaden 

omdat ik het groepje verlaat. 

Ik ben niet weg en altijd beschikbaar 

om persoonlijke wegen te delen. 

 

Dit is een ultieme manifestatie van 

nog wel 'IN DE WERELD’, MAAR NIET 

MEER VAN DEZE WERELD TE ZIJN’. 

Iedere vortex wordt altijd gedragen 

door het verstand, door het HOOFD.  

NU WORDT HET TIJD VOOR 

UITSLUITEND, DE WEG VAN HET 

HART, WAARBIJ HET NIET MEER 

BELANGRIJK IS ‘HOE IK HET 

VERKLAAR EN WAT WAAR IS', MAAR 

WAAR ALLEEN NOG MAAR HET 

GEVOEL EN DE INTERACTIE MET 

GEEST EEN ROL SPEELT. 
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Het laatste wat Gabriël aangaf was 

dat er GEEN waarheid is.  Je zou je 

kunnen afvragen of de ultieme 

waarheid gevonden wordt in het 

paradijs maar met een uitdijend en 

nog altijd groeiende schepping, is 

ook de waarheid een groeiend en 

uitdijend fenomeen. 

Claim dus niet de waarheid.  

Het is een uiting van ernstig 

'onbewustzijn'. 

Het hart bekommert zich niet om de 

waarheid, de strijd om de waarheid 

vindt slechts plaats in het hoofd, 

waarmee we ook gekoppeld zijn aan 

al de vortices, die we zelf hebben 

gecreëerd op basis van benoemde 

theorieën en zogenaamde 

waarheden. 
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Een niet eenvoudig besluit maar ik 

begrijp nu het hoe en het waarom en 

ik begrijp vooral deze noodzaak 

voor mijn verdere PERSOONLIJKE 

groei. 

 

We lopen allemaal onze eigen 

persoonlijke en unieke weg. Soms 

rijden we mee op de trein van een 

ander en rijden er andere 

mensen mee op onze trein. 

Iedere trein doet altijd weer 

stations aan waar mensen in en 

uitstappen en op een ander spoor 

en op andere treinen verder 

rijden. 
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23 augustus 2020 

KENNIS EN DE 

WAARDE VAN KENNIS 

 

We leven in een tijd van kennis. Kennis 

leidt tot wetenschap en alles wordt 

gedragen en gestuurd door wetenschap. De 

wetenschap heeft geleid tot een sterke 

vergroting van de stand van de techniek. De 

vooruitgang van de techniek heeft het leven 

op deze wereld heel erg veranderd. 

Het heeft het leven ongelooflijk 

comfortabeler gemaakt maar het heeft aan 

de andere kant ook geleid tot de 

ontwikkeling van oorlogstuig, dat zijn 

weerga niet kent. 

Aan het eind van de tweede wereldoorlog 

zijn er twee atoombommen gegooid op 

twee steden in Japan en dat resulteerde in 

meer dan een miljoen doden. 
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De basis daarvan is dus de kennis en de 

zogenaamde groei in kennis. 

 

Wie kennis heeft, heeft macht. 

Ongeveer 25 jaar geleden heeft het internet 

zijn intrede gedaan op deze wereld en het 

internet is ongelooflijk snel gegroeid. 

Op het internet staat onvoorstelbaar veel 

informatie. Informatie leidt tot kennis. 

Aangezien iedereen toegang heeft tot het 

internet, heeft iedereen toegang tot al deze 

informatie en heeft dus ook iedereen 

toegang tot kennis. 

Dit betekent dat er ineens duizenden 

specialisten zijn op ieder gebied. Men heeft 

toegang tot al die informatie en men heeft 

dus toegang tot kennis. 

 

Toegang hebben tot kennis betekent 

absoluut niet dat men deze kennis 
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ook bezit. Dit is een val waar 

iedereen in loopt. 

 
Kijk alleen maar naar de corona crisis die 

op dit moment heerst. Als ik het internet 

bekijk en zie wat er op YouTube wordt 

aangeboden aan informatie, dan zijn er 

ineens ongelooflijk veel SPECIALISTEN, die 

allemaal van elkaar zeggen dat zij het 

weten en dat alle anderen volkomen fout 

zitten. 

Er is zelfs een groep die zich 

'Viruswaarheid' noemt en die pretendeert 

dat zij in de toegang tot al die kennis de 

enige zijn, die in staat zijn, om de 

onweerlegbare waarheid uit al die 

informatie te distilleren, waardoor het 

duidelijk is dat alle anderen het niet 

hebben begrepen. 

Wat betekent kennis en hoe werkt het met 

informatie. Onze hersenen kunnen op één 
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en hetzelfde moment 15 bits (karakters) 

aan informatie verwerken, terwijl er op 

datzelfde één en hetzelfde moment 

triljoenen bits aan informatie beschikbaar 

zijn, die allemaal niet door ons verwerkt 

kunnen worden. 

We denken dat we 'het weten’, maar we 

weten niets. 

Ooit heeft iemand gezegd: 'It is amazing 

that so many things that are, are not’. 

Of zoals Helena het in mijn eerste boek zei: 

'Niets maar dan ook werkelijk niets in 

deze wereld, is ooit wat het lijkt te zijn’. 

Al deze zogenaamde kennis, die voor velen 

'HUN WAARHEID' creëert, leidt tot 

‘PLURITEIT’ (een veelheid van dualiteit) 

waarbij iedere groep EN IEDERE 

WAARHEID zijn eigen VORTEX creëert. 

 

Welke waarde heeft kennis in de 

intermenselijke relatie en in de 

maatschappelijke groei en hoe leidt 



406 
 

eventuele maatschappelijke groei tot 

meer welvaart en meer welzijn en tot 

vermeerdering van het levenscomfort? 

 

Hoe zat het ook alweer met kennis en waar 

was kennis ook al weer een essentieel 

onderdeel van? 

 

Kennis is een facet van BEWUSTZIJN en 

bewustzijn is het draagvlak van alles. 

Er kunnen slechts veranderingen tot stand 

komen als het bewustzijn verandert. Een 

vergroting van bewustzijn kan via de flow 

op het energetisch veld leiden tot een 

verandering in de materiële manifestatie. 

 

Een verandering in de materiële 

manifestatie leidt mede tot meer welvaart. 

Leidt meer welvaart ook tot meer welzijn? 

Als door een toename van de welvaart ons 

oorlogstuig ook op grote schaal verandert 

en ook nog aanzienlijk 'dodelijker' wordt, 
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dan heeft dat in ieder geval een daling van 

ons welzijn tot gevolg, wanneer die 

middelen gebruikt worden bij het voeren 

van een oorlog. Oorlogen worden nog 

steeds op deze wereld gevoerd en er vallen 

nog steeds immens veel onschuldige 

slachtoffers.  

Deze producten die door de wetenschap 

(kennis) worden gecreëerd verlagen het 

collectieve bewustzijn met een verlaging in 

de materiële manifestatie tot gevolg. 

Vernietigingen die in oorlogstijd en bij 

oorlogshandelingen plaatsvinden, verlagen 

dus onze welvaart en ons welzijn. 

 

Welzijn en toename van kennis gaan dus 

helemaal niet per definitie samen. 

 

Groei van kennis kan dus gevaarlijk 

zijn als dat  niet samengaat met 

groei van liefde. 
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Liefde is het meest belangrijke 

ingrediënt in het recept dat leidt tot 

de ‘taart van bewustzijn'. Zonder 

toename van liefde geen toename 

van bewustzijn. 

Zonder toename van bewustzijn zal 

er geen wezenlijke verandering in 

de materiële wereld plaatsvinden, 

omdat het fundament (groei in 

bewustzijn, dus toename van liefde) 

ontbreekt. 

 

KENNIS KAN LEIDEN TOT EN 

VERANDERING VAN BEWUSTZIJN 

(HOEWEL HET DAARIN EEN 

ONDERGESCHIKTE ROL DRAAGT), 

MAAR KENNIS OP ZICH IS EEN 

GEVAARLIJK INSTRUMENT, 

WAARBIJ HET RESULTAAT TOT 
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LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES 

KUNNEN LEIDEN VOOR DE 

BEVOLKING VAN DEZE PLANEET. 

 

KENNIS IS DUS ERNSTIG, HEEL 

ERNSTIG, OVERGEWAARDEERD. 

 
Kennis wordt overal veel te zwaar 

opgetuigd en er wordt veel te veel 

waarde aan gehecht.  

Zelfs in RELIGIES en SPIRITUELE 

BEWEGINGEN overheerst de waarde van 

kennis. 

Zo zijn er: 

 Bijbelstudies 

 Koranstudies 

 Studies over het Urantiaboek 

 Etc. Etc. 
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We moeten dus dat belang van kennis 

loslaten. Kennis is een product van het 

hoofd en toename van kennis leidt niet tot 

een groei van het collectieve bewustzijn. 

We moeten veel meer accent leggen op 

liefde, dat een facet is van het hart en dat 

het enige echte waardevolle ingrediënt is in 

het recept van de taart van bewustzijn. 

 

Als we de gedachten verbannen in ons 

bestaan dan verbannen we ook alle 

herinneringen die onze nieuwe gedachten 

dragen en produceren. Als we onze 

herinneringen en gedachten hebben 

geëlimineerd, dan verdwijnen onze 

verwachtingen en dat betekent dat ons 

hoofd niet meer werkt en gestopt is actief 

te zijn. 

Wanneer we dit allemaal hebben kunnen 

realiseren, dan zijn de blokkades 

verdwenen in de communicatie tussen 

onze Godsvonk en ons. Onze God 
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communiceert altijd met ons maar onze 

herinneringen, gedachten en 

verwachtingen worden muren en 

blokkades waardoor de communicatie 

volledig wordt verhinderd. 

Als wij alles hebben opgeruimd zullen wij 

deze goddelijke ingevingen in ons hart 

ontvangen en als we daar gehoor aan 

geven, groeit onze liefde en groeit dus ons 

bewustzijn. Dit zal uiteindelijk een 

resultaat hebben in een verandering van 

onze materiële wereld. 

 

Hoe zijn wij in staat om onze 

herinneringen, gedachten en 

verwachtingen te elimineren? 

Heel simpel, het antwoord is dat wij 

daar NIET toe in staat zijn. 

WIJ KUNNEN DAT ABSOLUUT NIET ZELF 

EN HEBBEN OOK DAAR, OF JUIST DAAR, 

DE GODDELIJKE HULP EN STEUN BIJ 

NODIG. 
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De enige weg is dus God om 

hulp vragen. Dit betekent veel, 

heel veel bidden en mediteren. 

Ho’oponopono is een prachtig 

middel op deze weg. 

 

Vertel God dat je spijt hebt dat 

je blijft hangen in de 

programma’s van 

herinneringen, gedachten en 

verwachtingen en verzoek God 

om vergeving. 

Vraag God of hij deze 

programma’s bij jou wil 

wegnemen. Dit doe je door 

jouw liefde uit jouw hart aan te 
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bieden. Vervolgens dank je 

God dat hij jou helpt in dit 

proces. 

 

God zal jou altijd helpen met 

alles wat je vraagt, zolang jij de 

volle 

VERANTWOORDELIJKHEID 

blijft nemen bij alles wat zich 

voordoet in jouw leven. 

God zal bepalen wanneer het 

beste moment is om aan al 

jouw verzoeken te voldoen. 

Heb geloof, vertrouwen en 

geduld. 
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Verantwoordelijkheid is hier 

de sleutel. Ik ben 

verantwoordelijk, altijd en 

voor alles wat er gebeurt en 

waarvan ik kennis heb. Ik ben 

dus ook verantwoordelijk voor 

wat er bij en met andere 

mensen gebeurt. Neem die 

verantwoordelijkheid en vraag 

God om IN JOU de 

programma's, de gedachten, 

herinneringen en 

verwachtingen bij andere 

mensen, dus 'IN JOU’ te 

elimineren en in ZIJN LICHT te 

laten verbranden. 
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Wie vraagt krijgt antwoord en 

wie klopt wordt altijd open 

gedaan op het moment dat God 

bepaalt, maar NEEM ALTIJD 

JOUW EIGEN 

VERANTWOORDELIJKHEID. 

 

I am sorry, 

Please forgive me, 

I thank you, 

I love you. 
 

Als mijn gedachten, herinneringen 

en verwachtingen worden 

geëlimineerd, als al mijn 

programma’s worden geëlimineerd, 

WORDT MIJN WIL GEËLIMINEERD. 
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ALS MIJN WIL VERDWIJNT 

MANIFESTEERT ZIJN WIL, DE WIL 

VAN DE VADER, DE WIL VAN MIJN 

GODSVONK ZICH IN ‘ONS SYSTEEM'.  

OMDAT WIJ ÉÉN ZIJN, ZAL ZIJN WIL 

IN ONS SYSTEEM NAAR VOREN 

KOMEN ALS MIJN WIL, UIT VRIJE 

WIL, VERDWIJNT. 

ALS IK VOOR GOD AAN DE KANT 

STAP DOOR MIJN WIL AF TE LEGGEN, 

IS ER PLAATS VOOR ZIJN WIL OM VIA 

ONS SYSTEEM WAARIN WIJ ÉÉN ZIJN, 

ZICH TE MANIFESTEREN IN DEZE 

WERELD. DAN ONTVANG IK DE 

GODDELIJKE INSPIRATIE. HET ZAL 

DEZE WERELD EN HET HELE 

UNIVERSUM RAKEN EN 

BEÏNVLOEDEN. 
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24 augustus 2020 

WAAROM HET NEMEN 

VAN DE VOLLE 

VERANTWOORDELIJK

HEID DE SLEUTEL TOT 

VERANDERING IS 

 

De ho'oponopono stelt de 

onmiskenbare voorwaarde dat 

ieder mens de volle 

VERANTWOORDELIJKHEID moet 

nemen voor alles wat er in zijn of 

haar  ervaringsveld gebeurt. 

Zeker als je als magiër werkt met 

de ho'oponopono. 
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Ho'oponopono is een methode 

die ervan uitgaat dat men zich 

richt op en samenwerkt met God 

of met zijn eigen Godsvonk. 

Je verzoekt God om alle 

programma's (blokkades) weg te 

halen zodat er een steeds 

intensere flow kan ontstaan 

tussen mijn Godsvonk en mijzelf 

met als bron mijn Godsvonk. 

Deze flow wordt geblokkeerd 

door alle programma's 

(gedachten, intenties, 

verwachtingen). Dit zijn allemaal 

manifestaties van MIJN WIL. 

In die flow ontvang ik alle 

informatie die ik nodig heb. Deze 

informatie ontvang ik door 
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INSPIRATIE die in één keer in 

mijn hart wordt geplant. 

Als er steeds minder blokkades 

zijn en als de flow steeds directer 

en intenser wordt, verdwijnt mijn 

wil en komt er een steeds 

intensere afstemming van mij op 

de WIL van GOD (zero limits). 

God kan door mij gaan werken en 

dan kunnen er wonderen 

plaatsvinden. 

 

GOD VERTEGENWOORDIGT DE 

SCHEPPING, IS DE SCHEPPING EN 

DE SCHEPPER EN DUS 

VERTEGENWOORDIGT GOD 

ALLES. GOD NEEMT OOK ALTIJD 

DE VOLLE 



420 
 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

ALLES.  

DE MENS BEPAALT ZELF OP 

BASIS VAN DE EIGEN VRIJE WIL 

WELKE KEUZES DE MENS MAAKT. 

 

God neemt altijd de 

verantwoordelijkheid, als ik de 

eenheid met mijn God onderken 

en ALS IK DEZE EENHEID LEEF, 

zal ook ik, net als mijn Godsvonk, 

DIE VERANTWOORDELIJKHEID 

VOOR ALLES, DUS VOLLEDIG, 

MOETEN NEMEN.  

GOD EN IK ZIJN ÉÉN.  

IK GA BINNEN DEZE EENHEID DUS 

OP ‘IN GOD' EN BEN DUS OOK 
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VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK 

ZOALS MIJN GOD. 

DEZE KEUS NEEM IK VOLLEDIG 

MET MIJN EIGEN VRIJE WIL. 

 

Binnen die eenheid met God en 

binnen de allesomvattende 

verantwoordelijkheid van God 

voor alles wat is, neem ik die 

volle verantwoordelijkheid en 

kan ik dus nooit meer met mijn 

vinger wijzen naar een ander. 

 

Aangezien ik de volle 

verantwoordelijkheid neem 

voor alles binnen mijn 

ervaringsveld, bestaat het 
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begrip 'SCHULD’ niet meer. Niet 

voor mij en niet voor wie dan 

ook. 

 

Voor God bestaat geen schuld. 

‘Wie weet is verantwoordelijk' 

en als je jouw eenheid met God 

voelt, kent en weet, draag je in 

jouw één zijn met God 

VERANTWOORDELIJKHEID 

VOOR ALLES WAT IS, OMDAT JE 

ALLES BENT WAT IS, OMDAT 

GOD ALLES IS WAT IS, OMDAT 

GOD EN IK ÉÉN ZIJN. 
 

Het nemen van de volle 

verantwoordelijkheid in het één 
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zijn met God is ‘dienstbaar zijn' 

aan liefde en dus dienstbaar zijn 

aan God. 

Als je weigert zelf alle 

verantwoordelijkheid te nemen, 

als je anderen verantwoordelijk 

houdt en dus ter verantwoording 

roept, dien je de dualiteit en dien 

je dus het beest. 

JE KUNT NOOIT GOD EN HET 

BEEST TEGELIJK DIENEN. 

Het beest wordt gedragen door 

het ego en het hoofd. God wordt 

gedragen door het hart. 

Als je begrijpt en accepteert dat 

je volledig verantwoordelijk bent, 

voortkomend uit de 

onvoorwaardelijke eenheid van 
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alles wat is, als je bereid bent om 

te helpen om alles in jou zelf te 

zuiveren, te reinigen en te helen, 

dan zuiver je, reinig je en heel je 

de wereld. Dit is het gevolg van de 

EENHEID die leidt tot 

VERBONDENHEID, 

BEÏNVLOEDING en 

AFHANKELIJKHEID en daardoor 

dus ook tot de onvoorwaardelijke 

VERANTWOORDELIJKHEID. 

Als dit een deel wordt van je 

systeem en een onderdeel wordt 

van je dagelijkse routine, dan heb 

je werkelijk ‘De Weg van ZIJN' 

betreden. 

 
Grafisch betekent dit het volgende: 
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Cruciaal is hier de 

'VERANTWOORDRLIJKHEID'. 
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27 augustus 2020 

ALS JE ZOVER BENT OM HET 

TE KUNNEN LATEN 

GEBEUREN, LAAT HET DAN 

OOK GEBEUREN  
 

Wat moeten we doen om één te 

worden met de God of de Godsvonk 

die in ons woont of 'IN WIE WIJ 

WONEN’? 

Wat moeten wij doen om onze wil te 

elimineren (uit vrije wil) of om onze 

wil afgestemd te krijgen op ZIJN 

WIL? 

Inmiddels heb ik het volgende 

begrepen. 
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Vele mensen zoeken God en zoeken 

het contact en de verbinding met 

God. 

Bijna iedereen zoekt dat in de 

buitenwereld, in de wereld buiten 

zichzelf en gaat er daarbij vanuit 

dat we van alles moeten doen om 

tot God te kunnen 'geraken’. 

De religies helpen ons daarbij met 

kerkgebouwen, waar we allemaal 

ongeveer hetzelfde doen (volgens 

de regels van die religie), geholpen 

door leraren (priesters) die ons 

precies vertellen wat we allemaal 

fout en verkeerd doen. Zo proberen 

we stapje voor stapje, geleid door de 

priesters, dichter bij God te komen. 

Is dat de weg? 
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Inmiddels heb ik voor mijzelf 

begrepen dat wij allemaal een 

Godsvonk in ons dragen waardoor 

wij al per definitie altijd zijn 

verbonden met God gedurende ons 

aardse leven. Ieder mens heeft 

daarmee zijn eigen verbinding met 

God die ons allemaal stuurt, richt en 

begeleid op een unieke wijze, 

gericht op de blauwdruk van onze 

ziel, speciaal gericht op onze unieke 

taken en opdrachten. 

Misschien is het beter om te zeggen 

dat wij allemaal op een unieke wijze 

'LEVEN IN GOD’. 

GOD OMVAT ONS EN WERKT 

ALTIJD, NON STOP, OP ONS IN OM 

ONS MEE TE NEMEN OP DE WEG 
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DIE HIJ VOOR ONS BESTEMD 

HEEFT. 

ER IS DUS ALTIJD ACTIE, EN 

ACTIVITEIT VAN GOD, GERICHT 

OP ONS. 

 

De mens heeft vrije wil en kan alles 

doen wat hij uit vrije wil kiest. 

Misleid door het gegeven dat wij 

van alles moeten doen om God te 

kunnen bereiken, richten wij ons 

naar de wereld buiten ons om God 

daar te zoeken en te vinden. 

Met al onze activiteiten, met al onze 

gedachten, overtuigingen, intenties 

en verwachtingen bouwen wij 

SCHILDEN om ons heen, die de flow 
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komend van God, die de Goddelijke 

inwerking op ons, BLOKKEERT. 

Als er een continue blokkade is 

doordat wij continu ons eigen leven 

laten leiden door onze eigen wil 

(onze eigen gedachten, onze eigen 

herinneringen, onze eigen intenties 

en onze eigen verwachtingen), dan 

zullen alle producten van onze eigen 

wil, als schilden staan tussen onze 

Godsvonk en onszelf. 

Dan zijn wij dus onbereikbaar 

voor de goddelijke inwerking van 

onze eigen Godsvonk. 

Dus zolang wij het (onbewust) beter 

weten, houden wij God letterlijk 

buiten ons zelf. 
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Om al die schilden die tussen God en 

onszelf instaan te kunnen oplossen, 

te kunnen laten verdwijnen, 

waardoor alle blokkades tussen God 

en ons verdwijnen, HEBBEN WE DE 

HULP VAN GOD NODIG. 

 

De ho'oponopono vertelt ons om 

God te vragen om alle schilden 

gebouwd door al onze 

herinneringen, die keer op keer 

leiden tot dezelfde gedachten, al 

onze intenties en al onze 

verwachtingen, op te ruimen en om 

ons te helpen om te voorkomen dat 

wij nieuwe schilden creëren. Als al 

onze schildjes zijn opgeruimd en als 

wij geen nieuwe schildjes meer 
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creëren, ZIJN WIJ LEEG EN ZIJN 

WIJ GENADERD TOT 'ZERO 

LIMITS'. 

 

Dan zijn er geen schildjes meer 

en worden er ook geen nieuwe 

meer gemaakt.  

Dan zijn er geen herinneringen, 

geen gedachten, geen intenties en 

geen verwachtingen meer. Dan is 

de ruimte tussen God en mij leeg. 

DAN IS MIJN WIL OPGELOST EN 

VOLLEDIG AFGESTEMD EN ÉÉN 

MET GODS WIL DIE DAN 

ONBELEMMERD EN VRIJ NAAR 

MIJ STROOMT EN DOOR MIJ 

STROOMT. 
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DIT KAN IK ALLEEN REALISEREN 

ALS IK MIJN EIGEN VOLLEDIGE 

VERANTWOORDELIJKHEID NEEM. 

IK BEN ALLEEN IN STAAT OM DIE 

VERANTWOORDELIJKHEID TE 

OMARMEN ALS IK GOD HEB 

LEREN KENNEN EN 

ONVOORWAARDELIJK 

VERTROUW. 

UITEINDELIJK HOEF IK DUS 

‘NIETS TE DOEN', IK HOEF ALLEEN 

MAAR ‘VAN ALLES TE LATEN’. 

Dan ben je in staat om het te laten 

gebeuren. Laat het dan ook 

gebeuren! 

 

Wat hierbij werkt is om God 

continu in het vizier te houden, 
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om de focus op God te houden en 

om de stroom die vanuit God naar 

mij vloeit, continu te blijven 

visualiseren. 

Als ik bewust de door mij 

gerichte focus op God en de  

stroom die vanuit God naar mij 

vloeit, weet te creëren en weet 

vast te houden, ETALEER IK MIJN 

WIL OM MIJ OP HEM EN DUS OP 

ZIJN WIL, UIT VRIJE WIL, TE 

RICHTEN EN ETALEER IK DE 

ACCEPTATIE, UIT VRIJE WIL, VAN 

DE STROOM DIE KOMT VANUIT 

GOD, DUS VAN DE ACCEPTATIE 

VAN ZIJN WIL. 
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De stroom van liefde en licht komend uit het 

wezen van God dat ons doordrenkt en dat er altijd 

is. 

Als wij onze ‘rommel’, onze blokkades opruimen 

zal dit eeuwige licht altijd naar ons stromen, vrij 

van blokkades en als het ons bereikt, doordringt 

het ons. 

Dan zijn onze wil en de WIL VAN GOD één. 

Dan kunnen we zeggen:  

‘Niet mijn wil maar ZIJN WIL geschiedde’. 

Dan is het 'Koninkrijk van God in ons’. 

Dan is er VERANTWOORDELIJKHEID op 

basis van VERTROUWEN IN GOD. 
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Ze zeggen: “Wie vraagt krijgt antwoord 

en wie klopt wordt opengedaan”. 

 

Als wij kloppen wordt er altijd 

opengedaan. 

God, onze Godsvonk, richt zich altijd op 

ons en klopt onophoudelijk op onze 

deur, ook op jouw deur. 

Doe jij open? 

Dat is het enige wat wij hoeven te doen, 

……… OPEN DOEN en God binnenlaten. 

Je kunt God niet 'aansturen’.  

Je kunt God opendoen, ontvangen en 

omarmen en dan stuurt God ons aan. 

LAAT HET GEBEUREN, IN VOLLE 

OVERTUIGING, IN VRIJE WIL EN IN VOL 

VERTROUWEN, DAN VLOEIT MIJN WIL 

OVER IN ZIJN WIL EN DAN IS HET 

KONINKRIJK GODS IN ONS. 
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29 augustus 2020 

VERTROUWEN IS 

OVERGEVEN. 

OVERGEVEN IS 

LOSLATEN EN 

ACCEPTEREN   

 

Wat kun je doen als je dingen om 

je heen ziet gebeuren die erg zijn 

en die je misschien zou willen 

veranderen? 

 

Als je hulp kunt bieden, moet je 

altijd hulp bieden. Als iemand 

honger heeft, geef die mens dan te 
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eten en te drinken. Als iemand in de 

kou staat, geef die persoon dan 

warmte. Als iemand zichzelf kwijt is, 

wijs die mens dan op de kracht en 

de noodzaak van zelfvertrouwen. 

Als iemand ongelukkig is, wijs hem 

of haar er dan op dat iedereen recht 

heeft op vreugde en het geluk mag 

claimen. 

 

Als je niet direct kunt helpen kun je 

de ho'oponopono gebruiken om met 

de mantra God tegemoet te treden. 

Je richt je niet op die persoon. Je 

vraagt God of God de problemen, de 

programma's, de gedachten, 

intenties en verwachtingen waar die 

mens op stuk loopt, IN JOU WIL 
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ELIMINEREN WAARDOOR JIJ 

GENEEST. Als jij bent genezen is die 

persoon genezen. 

 

Er zijn hierbij een aantal dingen 

belangrijk. 

 Richt je op jezelf en op God en 
vraag of God in jou wil werken. 

 Vertrouw blind op God. 

 Laat het vervolgens los en 

 Accepteer dat God handelt op het 

tijdstip en op het moment 
waarvan God beslist dat dat het 
beste is en accepteer iedere 

uitslag. Geduld is hierbij 
vanzelfsprekend, voortkomend uit 
jouw vertrouwen in God en in 
jullie samenwerking. Vertrouw 
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ook altijd op de juiste uitslag, ook 
al is die nu misschien niet te 
begrijpen. 

 

Dat is de weg. 
 

Jezus zei al dat je geloof bergen kan 

verzetten. Het verzetten van deze 

bergen kan zelfs groeien tot het 

laten gebeuren van wonderen als je 

jouw wil volledig op God kunt 

afstemmen en als je God blind kunt 

en zult vertrouwen. 
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30 augustus 2020 

JE KUNT HET PAS ALS 

JE HET KUNT 

 

Eens heeft onze nationale filosoof 

Johan Cruijff gezegd dat: “Je het pas 

ziet wanneer je het ziet”. 

Dit is een grote waarheid. 

Zo geldt ook dat: 'Je het pas kunt 

wanneer je het kunt’. 

Wat wordt hiermee bedoeld? 

 

De mens wordt geboren en is op 

aarde om te groeien in bewustzijn. 

Groeien door het leren van de 

lessen die we ontvangen, door het 

opdoen van ervaringen. Onze 
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nieuwsgierigheid brengt ons overal 

en laat ons stappen maken 

waardoor we iedere keer weer 

nieuwe dingen tegenkomen, zowel 

fijne dingen als pijnlijke dingen, 

waardoor we ervaren en waardoor 

we lessen opdoen. 

Als je in dit stoffelijk leven de weg 

naar God hebt gevonden, wanneer 

je contact en verbinding met jouw 

Godsvonk hebt gelegd, wanneer je 

voelt dat je je alleen nog maar kunt 

focussen op God door een brandend 

verlangen, wanneer je ziet en voelt 

dat er een ononderbroken stroom is 

van God naar jou als jij al jouw 

schilden tussen God en jou hebt 

opgeruimd, zodat je dan voelt dat er 
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geen weg terug meer is, dan verlies 

je de wezenlijke interesses in de 

stoffelijke geneugten van deze 

wereld, dan verlies je de behoefte 

om nog als clown mee te spelen in 

dit ervaringscirkus, dan heb je geen 

behoefte meer om VAN DEZE 

WERELD TE ZIJN. 

Als je 'de verbinding en het contact 

met God hebt geproefd', wil je niets 

anders meer’. 

Dan hoef je de ervaring van de stof, 

de wereld en al het aards gebeuren 

niet meer te ervaren. Dan ga je voor 

de eenheid met God. Dan ga je voor 

de samenwerking met God. 

Maar dan moet die andere, op deze 

wereld gerichte behoefte, het 
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beleven van het cirkus, zijn 

opgelost. Als het verlangen naar het 

beleven en ervaren van de wereld 

nog leeft, dan zul je dat eerst 

moeten ervaren, totdat je besluit 

dat genoeg, genoeg is. 

Jij bepaalt wanneer genoeg, 

genoeg is. Jij bepaalt dat uit vrije 

wil omdat er een andere 

hunkering, een ander verlangen, 

begint te branden. 

Alleen jij weet wanneer het 

moment, HET MOMENT is. 

Er is niets mis  met eindeloos 

doorgaan met ervaren en leren. 

Jezus zei: “Onderzoek alles en 

behoud het goede”. Ervaar alles en 

leer daardoor. 
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Als je aan het eind van de reis 

met alle ervaringen komt, gaat je 

hart sneller kloppen van de 

nieuwe reis, van de reis samen 

met God, waarin hij de stuurman 

en kapitein is van ONS SCHIP. Je 

hebt dan het stuurwiel van het 

schip van jouw leven uit vrije 

wil en in vol vertrouwen 

overgedragen aan God en je 

neemt voor alles wat je op jullie 

reis tegenkomt de volle 

verantwoordelijkheid. 

Dan zul je nieuwe reizen maken, 

nieuwe werelden ontdekken en 
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wonderen kunnen laten 

manifesteren. 

Dit alles is pas mogelijk als de 

gerichtheid op deze wereld is 

opgelost.  

Als je zowel het pad van 'van 

binnen naar buiten’ als het pad 

van 'van binnen naar binnen’ 

hebt doorlopen en hebt 

afgerond.  

Dan leer je op het pad van 'van 

binnen, via naar buiten, terug 

naar binnen’ in deze wereld en 

in het hele universum te 

werken met God, waar God 
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door jou werkt en waarin 

uitsluitend zijn Wil geschiede. 

Dan richt je je op deze wereld, 

andere werelden en het hele 

universum. 

 

Dan kun je zeggen: “Ik kan het, 

omdat ik het kan”. 

 
Dan hoeft de oude weg niet meer 

en ben je in staat om de nieuwe 

weg te bewandelen. 

 

Al die mensen, die nog in de 

buitenwereld aan elkaar staan te 

trekken en tegen elkaar staan te 

duwen, hebben nog niet los 
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kunnen laten omdat zij de lessen 

van deze stoffelijke wereld nog 

niet hebben voltooid. 

 

Zij kunnen nog niet, omdat zij nog 

niet kunnen, want je kunt het pas 

……., 

WANNEER JE HET KUNT! 

 

Als je deze wissel gaat nemen, zal 

de wereld om je heen veranderen 

en anders gaan reageren. 

Houd daar rekening mee! 
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31 augustus 2020 

MIJN STAND VAN 

ZAKEN TOT NU: 

OPGEDANE 

ERVARINGEN EN 

DAARUIT 

VOORTKOMENDE 

GEVOLGEN 

 

Deze vastlegging is een vastlegging van 

mijn reis, van mijn wonderbaarlijke 

reis. 

Het is niet: 'HOE HET IS’, het is: 'HOE 

HET VOOR MIJ IS'. 
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Ieder mens, iedere persoonlijkheid, is 

uniek, dus iedere ziel is uniek. Iedere 

blauwdruk voor iedere ziel is uniek met 

voor die ziel unieke taken en 

opdrachten. Iedere ziel ontvangt een 

eigen Godsvonk die op unieke wijze die 

ziel richt, coacht, stuurt en begeleidt. 

Iedere ziel, ieder mens, loopt zijn eigen 

reis, waarvoor geldt dat alle reizen van 

alle mensen, unieke wonderbaarlijke 

reizen zijn. 

 

Dit dagboek, mijn dagboek, 

beschrijft mijn reis en wat ik, tot 

zover, heb geleerd en ervaren: 'wat 

een deel is geworden van mijn 

systeem’. 

 

Wat is voor mij de stand van zaken tot 

nu toe? Wat zijn voor mij op dit 
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moment 'geslagen paaltjes', die voor 

mij op dit moment, met mijn 

bewustzijn, mijn pad bepalen? 

 

 

Hieronder volgt een willekeurige 

opsomming van voor mij op dit 

moment belangrijke ERVARINGEN 

die mij verder brachten en nog 

steeds verder brengen: 

 We leven niet op onszelf maar we zijn 

deel van alles wat is en leven 

daarmee in eenheid. Het besef van 

deze eenheid kunnen we 

aanvaarden of verwerpen. De 

ervaringen bij het aanvaarden of 

verwerpen van het besef van eenheid, 

zijn respectievelijk LIEFDE en 

ANGST. 
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 Deze eenheid waarin we leven, 

betekent als vanzelf dat we met 

ALLES binnen deze EENHEID: 

VERBONDEN  BEÏNVLOEDBAAR 

 AFHANKELIJK  en dus 

VERANTWOORDELIJK zijn. 

 We zijn dus MET ALLES 

VERBONDEN en dus VOOR ALLES 

VERANTWOORDELIJK. 

 Deze VERANTWOORDELIJKHEID 

voor alles en iedereen, betekent dat 

we nooit meer met onze vinger naar 

een ander kunnen wijzen en dat er 

dus nooit meer iemand SCHULDIG is. 

 Als ik deel ben van het immense 

totaal, als ik deel ben van alle 

universa en van de complete 

schepping, leeft de complete 

schepping in mij. IK BEN DUS DE 

COMPLETE SCHEPPING. 
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 God, mijn Godsvonk leeft in mij of 

beter gezegd, IK LEEF IN GOD. 

 Als ik in God leef, BEN IK EEN GOD 

IN WORDING. 

 Als ik een God in wording ben, als ik 

voor alles VERANTWOORDELIJK 

ben en als de complete schepping in 

mij leeft, kan ik ALLES IN MIJZELF 

REPAREREN, HELEN EN GENEZEN. 

 Dit kan ik niet zelf maar dit kan de 

God in mij doen als ik in volkomen 

eenheid leef met mijn God. Als NIET 

MIJN WIL MAAR ZIJN WIL 

GESCHIEDE, zal hij in mij en door 

mij werken. 

 Tussen mijn God en mij staat dus 

mijn eigen wil. Mijn eigen wil bestaat 

uit uitingen van mijn herinneringen 

die keer op keer tot dezelfde 

gedachten leiden, uit mijn intenties, 
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uit mijn verlangens en uit mijn 

verwachtingen. Al deze uitingen van 

mijn wil staan tussen mij en God in en 

voorkomen dat de eeuwige flow van 

God naar mij wordt geblokkeerd en 

mij dus niet bereikt. HIERDOOR KAN 

MIJN WIL DUS NIET IN 

OVEREENSTEMMING KOMEN MET 

ZIJN WIL. 

 Zolang onze wil niet in 

overeenstemming is en zolang ik deze 

‘eenheid van alles wat is' niet ervaar, 

ervaar ik gevoelens van ANGST. De 

ervaring van eenheid genereert het 

gevoel van 'onvoorwaardelijke 

LIEFDE’. 

 Als ik mij steeds meer afstem, uit 

vrije wil, op het één zijn met God, als 

ik God vraag alle problemen in deze 

wereld op te lossen, lossen de 
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problemen in mij op en aangezien ik 

alles ben wat is en daardoor dus ook 

deze wereld ben, lossen de 

problemen in deze wereld op. Zei 

Jezus niet: 'Verander de wereld, begin 

bij uzelf’? 

 Alles oplossen buiten mij, in de 

buitenwereld en anderen vertellen of 

opleggen wat ze moeten doen, 

HELPT DUS NIET. Dit verplaatst 

slechts energie maar genereert 

nooit veranderingen. 

 In de buitenwereld trekken ego’s aan 

elkaar en duwen tegen elkaar in het 

grote speelveld van de DUALITEIT of 

PLURITEIT. DUALITEIT KOMT 

ALTIJD VOORT UIT ANGST en 

betekent dus dat die mens in gevoel 

staat buiten 'HET BESEF VAN 

EENHEID'. Niet leven in het besef van 
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eenheid, bepaalt het niveau van 

bewustzijn. Geen verandering van 

bewustzijn zal nooit leiden tot een 

verandering in de materiële wereld, 

dus ….. DUALITEIT IS NOOIT DE 

WEG. 

 Iedere stap voorwaarts heeft altijd als 

fundament een stukje groei in 

BEWUSTZIJN. Dit betekent een 

stukje groei in de spirituele perceptie 

of anders gezegd: 'een stukje GROEI 

IN LIEFDE'. 

 Groei in liefde genereert groei in 

bewustzijn en alleen groei in 

bewustzijn genereert via een 

verandering op energetisch niveau 

uiteindelijk EEN VERANDERING IN 

DE MATERIËLE WERELD. 

 Als je dit alles weet dan weet je het en 

dan zul je ook weten dat je het weet. 
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 Als je dit alles weet dan kun je het en 

je zult dan weten dat je het kunt. 

 Als je dit alles kunt en als je de keus 

maakt dat je onbaatzuchtig en 

onvoorwaardelijk op deze wijze jouw 

God, jezelf en de wereld wilt dienen, 

ben je de POORT gepasseerd en zul je 

jouw taak als MAGIËR in deze wereld 

kunnen gaan oppakken. 

 Dan ben je alleen nog maar ‘in deze 

wereld' en niet meer ‘van deze 

wereld'. 

 

 

Dit zijn voor mij de GEVOLGEN en 

de CONSEQUENTIES van mijn 

ervaringen tot nu toe: 

 Misschien is het meest belangrijke 

gevolg van al mijn ervaringen dat ik 
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mij een onmiskenbaar en onmisbaar 

deel voel van een aanzienlijk groter 

geheel en zelfs van 'ALLES WAT IS’. 

Een meer gespecificeerd geheel, met 

wie ik samenwerk, bestaat uit een 

groter wezen of wezens (God, de 

Godin, Jezus, Aartsengel Gabriël, mijn 

bestemmingsbehoeders), waarvan 

mijn Godsvonk voor mij het meest 

kenbaar en voelbaar is. 

 Uit deze eenheid vloeit voor mij 

kracht, rust en het gevoel dat mijn 

leven een enorm doel dient voort en 

daardoor steeds zinvoller wordt. 

 Daarnaast ervaar ik een immens 

gevoel van onvoorwaardelijk 

LIEFDE. 

 Het geeft me rust en vreugde en 

creëert een grote kracht. 
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 Ik voel me de 'gedragene’ en de 

'drager’. 

 Ik voel me de 'geschapene’ en de 

'schepper’. 

 Ik weet dat ik de wereld kan 

veranderen vanuit mijn eigen kleine 

kamertje door God te vragen om alle 

blokkades die tussen God en de 

mensheid staan, te elimineren IN MIJ 

waardoor heling (samenvloeien met 

God) en genezing optreedt. 

 Dit gebeurt altijd op het door God 

vastgestelde tijdstip. 

 Als ik God alles ter heling en genezing 

heb aangeboden, mag ik het 

allemaal loslaten. 

 Aangezien de mensheid blokkades 

blijft creëren en dit altijd kan blijven 

doen omdat de wet van de VRIJE WIL 

altijd en iedereen de ruimte geeft, 
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blijft het nodig en noodzakelijk om 

samen met God deze wereld te 

blijven zuiveren, te helen en te 

genezen. 

 De grote sleutel in de samenwerking 

met God is het winnen van het besef 

van ‘verantwoordelijkheid zijn 

voor alles wat is' en het hebben van 

‘een blind vertrouwen in God’. 

 Ik heb geleerd en ervaren: 'DAT IK 

DUS NIET VAN ALLES HOEF TE 

DOEN OM TOT GOD TE KOMEN 

MAAR ALLEEN MAAR VAN ALLES 

HOEF TE LATEN'. 

 God IS, God IS altijd en stroomt altijd 

naar ons toe om ons te doordrenken. 

 Met ALLES WAT WIJ DOEN, 

BOUWEN WIJ BLOKKADES TUSSEN 

GOD EN ONS. Door juist niets te 

doen, voorkomen wij dat nieuwe 
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blokkades worden opgeworpen en 

elimineren wij, met de hulp van God, 

alle oude blokkades. 

 Vrij van alle blokkades worden wij 

één en wordt onze wil gelijk aan ZIJN 

WIL, zodat niet mijn wil maar ZIJN 
WIL zal geschieden. 

 

Als je de eenheid beseft van 

ALLES WAT IS en deze eenheid 

onvoorwaardelijk aanvaardt … 

Als je blind geloof en vertrouwen 

hebt in God en in de 

samenwerking met God … 

Als je begrijpt dat en bereid bent 

om de volle 

verantwoordelijkheid te nemen 

voor alles wat is, zodat uit die 
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verantwoordelijkheid voor 

elkaar een nog grotere 

verbinding in het totaal kan 

ontstaan … 

Als je begrijpt dat iedere 

verandering van jou, genomen op 

basis van vrije wil en in 

onvoorwaardelijke liefde, jou 

verandert en de wereld 

verandert … 

Dan dien je Jezus, God, de Godin 

en het universum en dan creëer 

je niet alleen verandering maar 

dan BEN JE DE LEVENDE 

VERANDERING. 

 

Jouw graadmeter is:  

 Jouw geloof en vertrouwen, 
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 Jouw besef van het één zijn van 

alles wat is, 

 Jouw acceptatie en jouw besef van 

het nemen van de volle 

verantwoordelijkheid,  

 Jouw ervaring van rust en vreugde 

en van het ontbreken van iedere 

vorm van angst. 

Als je daarnaast de behoefte hebt 

om God te dienen en dienstbaar te 

zijn en de wereld wilt veranderen 

door zelf te veranderen, dan heb je 

de graad van 'MAGIËR’ bereikt en 

kun je je dagelijkse taak van 

zuiveren, helen, genezen en dus 

van het creëren van wezenlijke 

veranderingen, gaan uitvoeren.  
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DAN BEN JE ZELF DIE 

VERANDERING VAN EN IN DEZE 

WERELD. 

 

 

Hiermee sluit ik dit boek af met 

als titel:  

 

‘De Weg van ZIJN' 

 

Deel 1 

 
Met ‘de weg van ZIJN' wordt hier 

bedoeld: ' Het zijn van de MAGIËR’. 

Alleen de magiër is in staat om 

wezenlijke veranderingen in deze 

wereld te genereren. De magiër 

heeft het speelveld van DUALITEIT 
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en PLURITEIT definitie verlaten en 

begrijpt dat iedere actie die 

gecreëerd wordt binnen het 

KRACHTVELD van DUALITEIT nooit 

ergens toe zal leiden. 

De magiër omarmt het besef van 

eenheid en draagt alle 

verantwoordelijkheid. De magiër 

verlangt naar de eenheid met zijn 

God en stemt zich dagelijks meer en 

meer af op zijn God. 

De magiër 'IS' en groeit 

dagelijks in 'ZIJN’. 

De magiër werkt onopvallend, 

in stilte en onderzoekt in 

samenwerking met de 

hemelsen naar alles wat kan 
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worden gezuiverd, geheeld en 

genezen. 
 

Einde  

Deel 1 
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Bijlage 
 

In dit boek wordt veel verwezen 

naar de ho’oponopono. Ik heb een 

studie gedaan waarbij ik de theorie 

van deze methode heb gelegd op 

mijn eigen inzichten over 

BEWUSTZIJN. 

Hieronder geef ik de resultaten in 

een puntsgewijze opsomming: 

(Op het internet is er nog veel meer 

over ho’oponoponote vinden). 

1. Gedachten (herinneringen), intenties en 
overtuigingen zijn de blokkades die ons 
weghouden bij God (zero limits). 
Gedachten, intenties en overtuigingen 
creëren Vortices. Ho'oponopono zuivert 
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gedachten, intenties en overtuigingen 
totdat wij leeg zijn en wij God (zero 
limits) hebben bereikt. Ho'oponopono is 
dus niet alleen een vortexloze weg naar 
ook een weg die vortices opruimt. 
 

2. Wij hechten ons aan informatie en 
verheffen informatie tot 'ONZE 
WAARHEID’. Wij kunnen op één 
moment 15 bits aan informatie tegelijk 
verwerken terwijl er op datzelfde 
moment miljoenen en miljoenen bits aan 
informatie beschikbaar zijn. Wij weten 
niets, helemaal niets. Ga uit het hoofd en 
ga naar het hart. In het hart en in de 
leegte vind je God (zero limits). Het 
hoofd beperkt ons, het hart opent ons. 
 

3. Als je leeg bent, vrij van gedachten 
(herinneringen), vrij van intenties en 
overtuigingen en terug (thuis) bent in 
zero limits (God), zijn alle barricades en 
belemmeringen opgelost en kan de 
stroom (flow) vrijelijk gaan starten. De 
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INSPIRATIE van Geest (God) zal komen 
en dat zal de wereld transformeren. 
 

4. God is altijd aanwezig, bereid en 
beschikbaar. Ik moet de weg vrij maken 
waardoor hij zich met mij kan 
verenigen. Het vrijmaken van de Weg is 
mijn taak. 
 

5. Een hoofd vol gedachten en 
herinneringen is de BLOKKADE voor het 
'HEILIGE en het GEZEGENDE' van het 
moment. 
 

6. De therapeut kan de patiënt helpen door 
de gedachten en de herinneringen waar 
de patiënt last van heeft, te veranderen 
en te verwijderen (zuiveren). Deze aktie 
kan alleen plaatsvinden IN de therapeut 
zelf. Als de herinneringen zijn 
geëlimineerd in de therapeut zijn ze ook 
verdwenen in de patiënt en is de patiënt 
genezen. De therapeut ruimt zijn 
rommel op en komt dichter bij God (zero 
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limits). Hierdoor stijgt het bewustzijn 
van de therapeut en dit geeft een 
verandering in de energetische en 
materiële wereld en geneest de patiënt. 
De therapeut werkt niet aan de patiënt 
maar aan zichzelf en geneest daardoor 
de patiënt. Dit is de enige werkende weg. 
DOOR TE WERKEN AAN ZICHZELF, 
GENEEST DE THERAPEUT ZICHZELF, 
DE PATIËNT, DE WERELD EN DE 
KOSMOS. 
 

7. Het is niet het VOEDSEL wat gevaarlijk 
is, wat gevaarlijk is, is wat ik van het 
voedsel vind. 

8. Voordat ik VOEDSEL eet, zeg ik in 
gedachten tegen het voedsel: 'Ik houd 
van je’. Hiermee zuiver ik de omgeving 
van het voedsel en dus ook het voedsel. 
Het eten van gezuiverd voedsel heeft een 
gunstige invloed op mijn hele systeem. 
 

9. Houd van ALLES en IEDEREEN. HET IS 
NIET BELANGRIJK WAT EEN ANDER 
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MIJ AANDOET, HET IS BELANGRIJK 
WAT IK EEN ANDER AANDOE. 
 

10. Schoonmaken, opruimen, opruimen, 
schoonmaken, IS DE WEG NAAR HUIS. 
Thuis is de plek waar we één worden 
met onze eigen Godsvonk. 

11. Niemand kan zijn gedachten 
VOORSPELLEN, want gedachten 
borrelen op uit het ONDER-
BEWUSTZIJN. 
 

12. Het is mijn intentie om ALLES non 
stop op te ruimen en te reinigen, wat 
zich bevindt TUSSEN MIJ EN GOD (Zero 
limits). 
 

13. Ik ben de bron van mijn ervaringen 
en het SPIJT me dat ik DIT heb ervaren. 
Ik vraag om VERGEVING en zuiver de  
situatie met LIEFDE. Ik DANK God dat 
de zuivering reeds heeft plaatsgevonden. 
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14. De enige manier waarop ik mensen 
kan helpen is door aan mijzelf te werken 
en MIJZELF non stop te zuiveren en te 
cleanen. 
 

15. Als je de controle overlaat aan een 
hogere kracht, zullen er wonderen 
gebeuren. 
 

16. Ieder mens is in het bezit van afval, 
van vuil, van gedachten en 
herinneringen, die hem in een 'lus' 
houden en keer op keer hetzelfde laten 
reageren. Dat vuil moet eerst worden 
gereinigd en al die gedachten en 
herinneringen, die veelal kwetsuren zijn 
van het ego, moeten worden opgeruimd. 
Dit vuil, deze pijn staat tussen mij en de 
staat van 'zero limits’, de vereniging met 
God. Ho'oponopono is een middel om BIJ 
MIJZELF al het vuil op te ruimen. Hoe 
meer vuil ik opruim, hoe meer ik het ego 
kan loslaten, des te dichter kom ik bij 
zero limits, bij God en groeit mijn 
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bewustzijn. Als ik verander, verander jij, 
verandert de wereld en verandert de 
kosmos. Hoe dichter ik kom bij zero 
limits hoe meer ik ‘uit het hoofd' ben 
gestapt en begin te landen ‘in het hart'. 
 

17. De weg van 'van binnen naar 
buiten' (ik ga jou vertellen wat jij moet 
doen om te veranderen) is zinloos en 
werkt nooit. De weg van van 'binnen 
naar binnen’ (ik ga alle gedachten en 
alle herinneringen die staan tussen mij 
en zero limits, in mijzelf zuiveren en 
elimineren) is de weg waarmee ik 
mijzelf zuiver, waarmee ik steeds dichter 
kom tot zero limits (God), waarmee ik 
mijzelf verander en waarmee ik de 
wereld en de kosmos verander. Als er 
niets meer staat tussen mij en God, zal 
God door mij werken in de wereld. 
 

18. Ooit is het bewustzijn op deze 
wereld geweest, dat de kennis aanwezig 
was, dat de enige weg die werkt de weg 
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van het 'zelf-werk' is, van gerichtheid op 
jezelf, van werken aan jezelf, van 'zelf-
verandering’ om deze wereld te 
veranderen. Wat is er gebeurt dat 
iedereen ervan uitgaat dat 
veranderingen in de buitenwereld tot 
stand moeten komen? De buitenwereld 
is een plek waar iedereen het beter weet 
en waar iedereen duwt tegen en trekt 
aan een ander. Het is een plek waar 
uitsluitend energie wordt verplaatst. Als 
deze kennis nooit of zeer beperkt op 
deze wereld is geweest, hoe lang duurt 
het dan nog, dat deze kennis bekend zal 
zijn en de mensen het bewustzijn hebben 
dat zij op deze wijze zichzelf, de wereld 
en de kosmos zullen verheffen? 

19. Een reden temeer voor mij om 24/7 
te blijven zuiveren en om afval te blijven 
verwijderen. 
 

20. Als er iets met mij gebeurt, BEN IK 
VERANTWOORDELIJK. Als er iets 
gebeurt tussen jou en mij, BEN IK 
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VERANTWOORDELIJK. Als er iets 
gebeurt met jou, waar ik niet bij ben, 
BEN IK VERANTWOORDELIJK. IK BEN 
ALTIJD, VOOR ALLES, 100% 
VERANTWOORDELIJK. Als ik die 
verantwoordelijkheid neem, kan ik, door 
mijzelf te zuiveren en te helen, de wereld 
en de kosmos zuiveren en helen. 
 

21. Wij staan allemaal in een donkere 
kamer. Als ik mijzelf reinig en 100% 
verantwoordelijkheid neem, gaat het 
licht aan in die kamer. Dat licht brandt 
voor mij maar niet alleen voor mij. DAT 
LICHT BRANDT VOOR IEDEREEN EN 
IEDEREEN ONDERVINDT DAAR BAAT 
BIJ. 
 

22. Zelf-identiteit door het nemen van 
de volle 100% verantwoordelijkheid 
voor alles wat zich in MIJN leven 
voordoet, betekent weer HEEL worden. 
Heel worden ontstaat als ik steeds 
dichter nader tot zero limits, tot het één 
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worden met God. 
 

23. Gedachten zijn het gif dat gereinigd 
moet worden. Als ik leeg ben van 
gedachten, gebeuren de dingen zoals ze 
gaan in de flow van de één-wording met 
God. Alles wat gaat in de flow met het 
Goddelijke brengt ZEGEN voor alles en 
iedereen. 
 

24. DE WERELD ZAL VERANDEREN 
ALS IK BEREID BEN OM TE ZIEN DAT 
IK DE BRON EN DE OORZAAK BEN 
VAN ALLES, ALS IK MIJN 
VERANTWOORDELIJKHEID NEEM EN 
BEREID BEN OM DE GEDACHTEN, 
PROGRAMMA'S EN HERINNERINGEN, 
DIE AAN DIE OORZAAK TEN 
GRONDSLAG LIGGEN TE ZUIVEREN EN 
TE ELIMINEREN, VERANDERT DEZE 
WERELD, OMDAT IK VERANDER. 
 

25. De zuivering geschiedt door non 
stop het volgende te herhalen: 'I am 
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sorry, please forgive me, I thank you, I 
love you’. Daarnaast is het met volle 
overgave nemen van MIJN 
VERANTWOORDELIJKHEID, van 
essentieel belang. 
 

26. In mijn boeken heb ik opgeschreven 
dat het complete universum in mij ligt 
opgeslagen. Het universum is in mij. God 
is in mij, God is het universum. Als ik het 
universum ben, ben ik dan ook bereid 
om de volle VERANTWOORDELIJKHEID 
te nemen voor de hele schepping? God 
neemt die verantwoordelijkheid per 
definitie. Neem ik hem ook? Is het mijn 
wilsuiting om die verantwoordelijkheid 
te nemen? Als ik die 
verantwoordelijkheid neem, zal ik mijn 
wil gericht op mijzelf, waarin ik niet de 
verantwoordelijkheid neem voor de 
complete schepping, moeten afleggen en 
zal ik de WIL van God, die per definitie 
de verantwoordelijkheid neemt voor het 
totaal belang, moeten volgen. Het gaat 
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dus niet om mijn wil maar om ZIJN WIL. 
‘Niet mijn wil maar ZIJN WIL 
geschiedde’. Ik kan mij dus pas en 
uitsluitend afstemmen op ZIJN WIL, als 
ik bereid ben altijd en voor alles ‘de volle 
verantwoordelijkheid te nemen!’ 
 

27. Dan ben ik terug in zero limits. Dan 
ben ik thuis. 
 

28. De goddelijke werking zal per 
definitie 'door mij heen' vloeien de 
wereld in en zal zijn werk doen, tenzij 
deze goddelijke 'FLOW’ door mij is 
geblokkeerd. MIJN WIL BLOKKEERT 
DEZE FLOW. Ik zal dus mijn eigen wil 
'UIT VRIJE WIL’ moeten afleggen om de 
wil van God te laten geschieden. Dit kan 
alleen maar door één te zijn met God 
(zero limits). 
 

29. Alle problemen, mijn problemen, de 
problemen tussen jou en mij en jouw 
problemen, liggen altijd aan mij, in mij 
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en binnen mij. Als ik de volle 
verantwoordelijkheid neem voor alle 
problemen, KAN IK OOK ALLE 
PROBLEMEN OPLOSSEN, IN MIJ EN 
BINNEN MIJ. ALS ALLE PROBLEMEN 
BINNEN MIJ ZIJN OPGELOST, IS MIJN 
BUITENWERELD GEZUIVERD EN 
GEHEELD VAN ALLE PROBLEMEN. 
 

30. Er is geen BUITENWERELD. Er is 
alleen een reflectie van alles wat er 
binnen in mij gebeurt. Dit geeft de illusie 
van de buitenwereld. 

31. I AM SORRY, PLEASE FORGIVE ME, 
I THANK YOU, I LOVE YOU. 
 

32. Alle problemen worden veroorzaakt 
door 'te denken’, door het hebben van 
meningen, door oordelen en 
veroordelen, dus door dualiteit. 
DENKEN LEIDT TOT DUALITEIT. 
DUALITEIT IS HET SPEELVELD VAN 
HET EGO DAT ALLE PROBLEMEN 
ALTIJD TOEWIJST AAN EEN ANDER. 
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HET EGO ZAL NOOIT EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 
OMDAT DE SCHULD ALTIJD LIGT BIJ 
EEN ANDER, OMDAT DE ANDERE HET 
ALTIJD FOUT DOET EN OMDAT DE 
ANDER DEGENE IS, DIE PER 
DEFINITIE MOET VERANDEREN. 
 

33. Aangezien ieder mens constant is 
gevuld met gedachten zal er dus continu 
en non stop gezuiverd moeten worden. 
Wie weet dat hij/zij verantwoordelijk is 
en deze verantwoordelijkheid neemt, zal 
zuiveren. 
 

34. Als je begrijpt en de keus maakt dat 
je verantwoordelijk bent voor alles en 
dat je deze verantwoordelijkheid 
omarmt en dat je alles wilt zuiveren en 
alles wilt reinigen, blijft er niets meer 
over en zullen alle vortices verdwijnen. 

35. HET NEMEN VAN DE VOLLE 
VERANTWOORDELIJKHEID IS DE 
EERSTE EN ENIGE GROTE STAP OP 
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WEG NAAR HARMONIE, VREDE, 
LIEFDE EN OVERVLOED. 
 

36. Door volledig de 
verantwoordelijkheid te nemen, kijk ik 
naar binnen. Door naar binnen te kijken, 
ga ik naar binnen. Door naar binnen te 
gaan, verlaat ik de buitenwereld. In de 
buitenwereld heerst uitsluitend 
dualiteit. Door de dualiteit te verlaten, 
verlaat ik de 'WEERSTAND'. Doordat er 
geen weerstand meer is, is de weg tussen 
God en mij open en kan de stroom op 
gang komen. Als de stroom tussen God 
en mij op gang komt, verandert deze 
wereld en verandert de kosmos. 
 

37. Het volledig nemen van de 
verantwoordelijkheid voor alles in de 
wereld, voor alles in de schepping 
ontstaat NIET door het uitspreken van 
een paar woorden. Het nemen van de 
volle verantwoordelijkheid ontstaat en 
krijgt kracht en waarde als je opgaat in 
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SPIJT en vraagt om VERGEVING, 
ZONDER het gevoel te hebben om 
SCHULDIG te zijn. 
 

38. Als je de volle verantwoordelijkheid 
kunt nemen voor alles wat er in jouw 
leven gebeurt, zowel met jou als met 
anderen, is niemand meer een 
bedreiging omdat je naar niemand meer 
kunt wijzen. Hiermee verdwijnt de 
angst. Als de angst verdwijnt, verschijnt 
de VRIJHEID, de VREUGDE en de 
LIEFDE. 
 

39. Ho’oponopono is geen kunstje. Het 
alleen maar opzeggen van de vier 
zinnetjes werkt in noodgevallen. Het 
brengt rust en kan situaties veranderen. 
Het werkt als een reddingsboei wanneer 
mensen 'er doorheen zitten'. Ik heb deze 
reddingsboei de afgelopen vijftien jaar 
aan veel mensen aangereikt en het had 
altijd succes. Iedereen stopte met deze 
techniek als er weer rust was gekomen 
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in hun leven. Het was net of de 
ho'oponopono 'de mensen weer verliet 
als het zijn werk had gedaan’. Ik noem 
dat 'HO'OPONOPONO 1.0’. De 
reddingsboei op de moeilijke momenten. 
Er is ook een 'HO'OPONOPONO 2.0’. 
DAN ZOEKT DE HO'OPONOPONO JOU. 
Dit is het werken met de techniek 
waarin je begrijpt, ziet, hoort, ruikt en 
voelt dat je volledig 
VERANTWOORDELIJK bent voor alles 
wat op één of andere manier binnen de 
scope van jouw leven komt. Als je deze 
verantwoordelijkheid wilt nemen en 
alles binnen jou zelf wilt zuiveren en 
reinigen, wordt je door de ho'oponopono 
uitgekozen, omarmt en zal het jou niet 
meer verlaten. Hiervoor is een zeker 
bewustzijn nodig, wat je eerst zult 
moeten veroveren. De sleutel voor dit 
bewustzijn en dus voor de keus, is het 
vermogen, de wil en de bereidheid om te 
kunnen begrijpen en te kunnen 
aanvaarden dat het uitsluitend gaat om 
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100% verantwoordelijkheid voor alles 
wat zich op welke wijze dan ook 
voordoet in jouw leven. 
 

40. Het Urantiaboek en de 
ho'oponopono gaan heel goed samen en 
vullen elkaar aan. Het Urantiaboek 
vertelt je over God en dat God IN ons 
woont en het leert ons dat we naar 
binnen moeten gaan om contact en 
verbinding met God te zoeken om op 
weg te gaan naar fusie, 'het versmelten 
en één worden van onze ziel met onze 
Godsvonk’. De ho'oponopono leert je een 
techniek om deze weg te bewandelen. 
Deze weg is volledig gebouwd op 'ZELF-
IDENTITEIT', waarin ik begrijp en 
bereid ben om te accepteren dat de 
buitenwereld een afspiegeling is van 
mijn binnenwereld en waarin ik bereid 
ben om deze buitenwereld te zuiveren 
door de bron, MIJN BINNENWERELD’ te 
zuiveren. Dan ruim ik ook alle obstakels 
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op die liggen tussen het één worden van 
mij en mijn God. 

41. Ho'oponopono is 'EEN WEG, OP 
WEG NAAR FUSIE'. 
 

42. In mijn boeken, vooral de laatste, 
heb ik uitgebreid beschreven dat 
BEWUSTZIJN is opgebouwd uit een 
drietal aspecten. Het eerste is kennis, het 
tweede liefde en het derde aspect is het 
vermogen om de kennis en de liefde te 
combineren, om ze te practiseren. De 
liefde is dan weer onder te verdelen in 
'Eigenliefde’ (de basis), 'Naastenliefde’ 
en 'Liefde voor God’. De ho'oponopono 
wijst ons op het accepteren, omarmen 
en het in ons leven integreren van 100% 
VERANTWOORDELIJKHEID voor alles 
wat zich in ons leven voordoet, ZONDER 
DAT ER OOIT SPRAKE IS VAN SCHULD. 
Het nemen van deze 100% 
verantwoordelijkheid op basis van 'zelf-
identiteit’ is de ultieme vorm van liefde. 
Door de volle verantwoordelijkheid te 
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nemen voor wat mij overkomt en voor 
wat ieder ander persoon overkomt en 
wanneer ik de bereidheid heb om alle 
obstakels, 24/7 te zuiveren, practiseer ik 
ULTIEME LIEFDE naar mijzelf, naar al 
mijn naasten en naar God. Als het aspect 
liefde in mij stijgt, stijgt mijn bewustzijn. 
Als mijn bewustzijn stijgt, kom ik steeds 
meer in overeenstemming met de WIL 
van de VADER. Als ik mijzelf ‘in lijn 
breng met de Vader' (zero limits) zullen 
zich wonderen gaan voltrekken. 
 

43. Als ik in staat ben om wonderen TE 
LATEN GEBEUREN’, zal deze wereld 
echt transformeren en veranderen. 
 

44. Alle mensen die vinden dat ieder 
probleem altijd ligt aan een ander en 
dat altijd de ander fout is, zich moet 
aanpassen en moet veranderen, zijn 
nooit in staat om veranderingen in deze 
wereld te genereren. HET ENIGE WAT 
ZIJ DOEN, IS ENERGIE VERPLAATSEN! 
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Zij ruimen niet op maar creëren nieuw 
afval. Iedere vorm van afval dat er in 
deze wereld wordt gecreëerd, blokkeert 
de flow tussen zero limits (God) en de 
mensheid. 
 

45. Het nemen van 100% 
verantwoordelijkheid creëert een hoger 
bewustzijn. Een hoger bewustzijn 
creëert een mutatie op energetisch 
niveau en dit leidt weer tot 
veranderingen in de materiële 
manifestatie. 
 

46. Als gedachten leiden tot 
herinneringen en als herinneringen je 
vastzetten in het hoofd en leiden tot het 
‘afval dat staat tussen jou en zero limits 
(God)', LAAT GEDACHTEN DAN LOS. 
Gedachten zijn vaak gekoppeld aan onze 
wil maar het gaat niet om mijn wil maar 
om ZIJN WIL. MAAK JE DAN OOK NIET 
MEER ZORGEN OM WAT ER GEBEURT, 
WANT ‘ZORGEN HEBBEN’ IS JOUW 
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WIL KOPPELEN AAN WAT ER 
GEBEURT MET HET GEVOLG DAT HET 
BIJ JOU ZORGEN CREËERT. Accepteer 
wat er op je weg komt, zonder 
gedachten, zonder verwachtingen. 
Aanvaard ZIJN WIL en kijk waar de 
'Goddelijke Flow’ je brengt. 
 

47. Jouw weg dient jou. De weg van God 
voor jou, dient jou en dient ‘het totaal’. 
 

48. Naast het schoonmaak werk wat 
het oude vuil moet verwijderen, dat 
staat tussen jou en God en dat je in het 
duister houdt, is er nog een taak te doen. 
Voorkom dat er nieuw afval en vuil 
wordt gecreëerd. Maak je hoofd leeg en 
stop met het hebben van 
VERWACHTINGEN. Ook verwachtingen 
staan tussen jou en God want jouw 
verwachtingen zijn een product van 
JOUW wil. Ook jouw wil staat tussen jou 
en zero limits, de grote leegte. Als je de 
leegte hebt bereikt ontstaat er een vrije 
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flow tussen God en jou en zal voor jou 
ZIJN WIL geschieden. God wil niets 
anders dan het goede voor jou, voor mij 
en voor de totale schepping. ‘DAT 
GOEDE IS', tenzij wij het BLOKKEREN. 
VERTROUWEN IS DAARIN EN 
DAARVOOR DE SLEUTEL. Zie wat er 
gebeurt als je leeg bent. Dan zal ZIJN 
ZEGEN OVER JOU WORDEN 
UITGESTORT. DAN ZUL JE STAAN IN 
HET LICHT EN DAN ZAL IEDEREEN 
STAAN IN HET LICHT. 
 

49. Dus: Zuiver, reinig en maak je hoofd 
leeg. Wees vrij van iedere verwachting. 
Omarm de flow die in de leegte gaat 
stromen tussen God en jou. Dat is wat 
Jezus noemde: 'Het Koninkrijk van God’ 
en deze status kan op deze wereld 
worden bereikt. 
 

50. Ik ben verantwoordelijk, volledig 
verantwoordelijk voor de creatie van AL 
het vuil en ALLE afval in deze wereld. IK 



492 
 

BEN NIET SCHULDIG. Vader het spijt 
me en alstublieft vergeef mij. Ik houd 
van u en ik dank u dat ik hiermee een 
stukje van het afval aan u heb mogen 
overdragen, waar het zal worden 
verbrand in het vuur van uw liefde. Help 
mij om mij leeg te maken en volledig op 
te gaan in het hebben van 
VERTROUWEN in de flow tussen U en 
mij, volledig vrij en bevrijd van iedere 
verwachting. Dan zal ik baden in 
Goddelijke zegeningen, de hele wereld 
zal daarin baden en wonderen zullen 
geschieden. 
 

51. Het spijt me. Vergeef me. Ik houd 
van U. Ik dank U. 

52. Opnieuw merk ik op dat 
ho'oponopono een methode is die 
zuivert door zelf- identiteit,  gebouwd op 
het nemen van de volle (100%) 
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat 
als er iets gebeurt met mij,  ik daarvoor 
100% verantwoordelijk ben.  Het 
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betekent dat als er iets gebeurt tussen 
jou en mij, ik voor 100% 
verantwoordelijk ben. Het betekent ook 
dat als er iets gebeurt met jou, waarvan 
ik kennis heb en zelfs als ik er geen 
kennis van heb, ik voor 100% 
verantwoordelijk ben. Ik ben dus altijd 
verantwoordelijk en ik zal dus ook altijd 
de taak van het zuiveren en reinigen op 
mij moeten nemen. Luidt het 
Nederland’s gezegde niet: ‘WIE WEET IS 
VERANTWOORDELIJK'? 
 

53. Het verschil tussen ho'oponopono 
1.0 en 2.0 is het besef en de acceptatie 
van het nemen van 100% 
verantwoordelijkheid. De overeenkomst 
is het gebruik van de mantra.  
 

54. Bij versie 1.0 kies jij de methode of 
krijg je het aangereikt. Na verloop van 
tijd,  wanneer de mensen zich beter 
voelen, stoppen ze met de mantra en 
verdwijnt de methode uit hun systeem. 
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Bij versie 2.0 kiest de methode jou, 
omdat je er klaar voor bent, omdat je 
het juiste bewustzijnsniveau hebt.  
 

55. Het nemen van de volle 
verantwoordelijkheid voor alles door 
iedereen leidt tot 'OVERVLOED'. Het 
nemen van verantwoordelijkheid voor 
alles en iedereen betekent dat ik de 
verantwoordelijkheid neem voor mijzelf 
(manifestatie van eigenliefde), dat ik de 
verantwoordelijkheid neem voor al mijn 
naasten (manifestatie van 
naastenliefde) en de 
verantwoordelijkheid neem voor de 
kosmos (liefde voor God). LIEFDE IS 
HET BELANGRIJKSTE ASPECT VAN 
BEWUSTZIJN. HOE MEER LIEFDE IK 
GENEREER, HOE HOGER MIJN 
BEWUSTZIJN ZAL WORDEN. HOE 
MEER VERANTWOORDELIJKHEID IK 
NEEM, HOE GROTER MIJN LIEFDE 
WORDT, HOE HOGER HET 
BEWUSTZIJN DUS STIJGT. Een toename 
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van bewustzijn leidt via het energetisch 
veld tot een toename van de materiële 
manifestatie. Het groeiend besef van 
verantwoordelijkheid van iedereen voor 
alles leidt dus tot een groei in de 
materiële wereld en zal leiden tot 
weldaad en overvloed voor iedereen. Als 
er voldoende is voor iedereen kunnen we 
leven in plaats van te moeten 
‘overleven’. Pas als iedereen in staat is 
om te leven en zich geen zorgen meer 
hoeft te maken om op een dag te kunnen 
en te moeten overleven, kunnen de 
mensen zich gaan richten op hun 
spirituele weg en zullen wij op weg gaan 
naar de status van 'LICHT EN LEVEN’. 
 

56. Er is geen afstand tussen God en ons. 
God woont in ons hart. Wij zijn één en 
zullen ooit fuseren tot één versmolten 
eenheid. Toch is God onbereikbaar, zo 
dichtbij en zo ver weg. De afstand die 
tussen God en ons is, wordt veroorzaakt 
door onze gedachten, die verwachtingen 
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creëren die onze wil bepalen. Onze wil 
staat dus tussen God en ons in. Onze wil 
moet afgestemd worden op zijn Wil dus 
onze wil moet geëlimineerd worden. 
Onze verwachtingen moeten dus 
geëlimineerd worden maar omdat onze 
verwachtingen een product zijn van 
onze gedachten en herinneringen 
moeten deze dus worden verwijderd. Dit 
is wat de ho'oponopono doet. 
 

57. Hierdoor komen we terug bij God, 
terug in de leegte, terug op 'zero limits'. 
 

58. Het hoofd produceert gedachten, 
voortkomend uit herinneringen die 
samen verwachtingen creëren. Het 
hoofd wordt voornamelijk gedreven 
door het ego, die continu refereert aan 
herinneringen. Dat is de 'ene stroom’. De 
ene stroom  blokkeert 'de andere 
stroom’. De andere stroom ontstaat 
wanneer gedachten, herinneringen en 
verwachtingen verdwijnen, uitgewist 



497 
 

worden. In die leegte wordt het hart 
geactiveerd en ontstaat de flow van God 
naar mij, omdat blokkades die dat 
verhinderen, zijn opgeheven. In de flow 
van God naar mij ontvang ik 
INSPIRATIE en is mijn wil volledig 
afgestemd op ZIJN WIL. Je kunt geen 
twee meesters tegelijk dienen. Je kunt 
niet het hoofd en het hart tegelijk dienen 
omdat de inhoud van het hoofd 
(gedachten, herinneringen en 
verwachtingen) de inhoud die 
ontvangen wordt in het hart (inspiratie) 
blokkeert. Vraag God alle gedachten en 
herinneringen die leiden tot 
verwachtingen, te elimineren. I am 
sorry, please forgive me, I thank you, I 
love you. 
 

59. God zal altijd reageren op het juiste 
moment en dat juiste moment wordt 
door God bepaald. 
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60. Het enige wat ik hoef te doen is mijn 
VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID te 
nemen en God te verzoeken om mij te 
helpen. ‘Wie vraagt krijgt antwoord en 
wie klopt, wordt altijd opengedaan'. 

61. Wij kunnen op één en hetzelfde 
moment 15 bits aan informatie 
verwerken met onze hersenen (hoofd) 
terwijl er op datzelfde ene moment 
miljoenen en miljoenen bits aan 
informatie beschikbaar zijn. Wij hebben 
dus geen idee over wat er gebeurt en 
zullen dat ook nooit krijgen. Ons hoofd 
zal ons dus nooit de weg kunnen leiden. 
Als we ons hoofd leeg maken ontvangen 
we door ons hart goddelijke inspiratie 
waardoor we op één en hetzelfde 
moment complete diepgaande inzichten 
ontvangen, zien, voelen en begrijpen. 
Ons hoofd zal ons nooit de weg kunnen 
wijzen. Dat kan alleen ons hart, gevuld 
door onze eigen Goddelijke Vonk. HEB 
VERTROUWEN, HEB GEDULD. 
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62. Ho'oponopono werkt met de mantra 
van LIEFDE, DANKBAARHEID EN 
VERGEVING. Wat er ook gebeurt, stuur 
altijd liefde, dankbaarheid, spijt en 
vergeving. DAARDOOR DAALT DE 
LIEFDE NEER IN MIJN HART EN 
VERANKERT. DAARDOOR GROEIT 
MIJN LIEFDE. DOORDAT MIJN LIEFDE 
GROEIT, GROEIT MIJN BEWUSTZIJN. 
ALLEEN EEN VERANDERING (GROEI) 
OP HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN, 
KAN VIA DE FLOW VAN BEWUSTZIJN 
 ENERGETISCH VELD, EEN 
VERANDERING IN DE MATERIËLE 
WERELD GENEREREN. Ho'oponopono 
werkt dus op basis van dit principe, 
waarin LIEFDE, VERTROUWEN EN 
GEDULD de sleutels zijn, die altijd leiden 
tot een verheffen van en dus een 
verandering in onze materiële wereld. 
 

63. Ik ontmoette iemand die verwikkeld 
was in een strijd met de overheid, 
waarbij het ging om verschillende 
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'zienswijzen’. De overheid zag het 
volkomen fout en was volgens die 
persoon zelfs kwaadschiks, waarbij haar 
‘club’ het alleen maar goed zag en de 
waarheid verkondigde. Toen ik haar 
uitlegde dat indien je streeft naar 
veranderingen in de materiële wereld, 
deze alleen maar tot stand komen door 
veranderingen in bewustzijn die het 
fundament zijn van de veranderingen in 
de materiële wereld, waarbij het 
overigens ook niet gaat om 
veranderingen DIE IK WIL, maar om 
veranderingen die gegenereerd worden 
door het GODDELIJKE, tot stand 
gekomen door mijn verandering in 
bewustzijn, ontstaan door mijn groei in 
liefde. Ik creëer een groei in liefde en het 
Goddelijke doet daar iets mee op het 
moment dat het Goddelijke dat juist 
acht. Zij antwoordde daarop dat het dan 
maar goed was dat zij zo bewust bezig 
was met het Urantiaboek. Deelnemen 
aan een strijd is DUALITEIT, DIT 
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SPEELT ZICH AF IN HET HOOFD, DIT 
IS HET TONEEL VAN HET EGO EN IS 
VOEDING VOOR HET BEEST EN 
BETEKENT DUS DAT IK HET BEEST 
DIEN. Werken aan liefde en alles lief 
hebben, ongeacht wat er gebeurt, 
SPEELT ZICH AF IN HET HART EN 
BETEKENT JEZUS EN GOD DIENEN. JE 
KUNT NIET HET BEEST AAN DE ENE 
KANT EN JEZUS EN GOD AAN DE 
ANDERE KANT TEGELIJK DIENEN. 
 

64. Je dient dus of de DUALITEIT 
(mengen in welke strijd dan ook) of GOD 
(liefde zijn, vergeven en dankbaar zijn, 
ongeacht wat er gebeurt). 

65. DUALITEIT IS DUWEN EN 
TREKKEN AAN ELKAAR. LIEFDE IS 
ALTIJD ALLES OMARMEN. 
 

66. DUALITEIT IS STILSTAND OF 
TERUGVAL. LIEFDE IS GROEI OP 
ENERGETISCH NIVEAU EN DUS GROEI 
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OP MATERIEEL NIVEAU. 
 

67. Intenties, het maken van plannen, 
het hebben van verwachtingen creëren 
blokkades in de flow tussen God en mij. 
Als ik leeg ben van het maken van 
plannen, van het hebben van intenties 
en verwachtingen, ontstaan in de flow, 
die tussen God en mij kan stromen door 
het opheffen van de blokkades, 
INSPIRATIES DIE VAN GOD KOMEN EN 
DIE IN ÉÉN KEER IN MIJN HART 
WORDEN GEPLANT EN MIJ IN ÉÉN 
KEER EEN VOLLEDIG INZICHT BIEDEN 
EN GEVEN. 
 

68. De ruimte tussen mij en mijn God zit 
vol blokkades (gedachten, 
herinneringen, intenties, verwachtingen, 
DUS ANDERS GEZEGD: allerlei 
programma's). Deze blokkades moeten 
worden opgeruimd om de stroom 
(informatiestroom met inspiratie) van 
God naar mij op gang te krijgen en te 
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kunnen laten gebeuren. Ik kan deze 
blokkades NIET ZELF OPRUIMEN. DAT 
ZAL ALLEEN DOOR GOD GEDAAN 
KUNNEN WORDEN. Om dat tot stand te 
kunnen laten komen, MOET IK MIJ 
CONSTANT FOCUSSEN EN RICHTEN 
OP GOD. 
 

69. Alle problemen van mij, alle 
problemen tussen mij en anderen en alle 
problemen die alleen bij anderen 
plaatsvinden, zijn programma's die IN 
MIJ ZITTEN, WAARDOOR IK 
VERANTWOORDELIJK BEN. HET ZIJN 
IN IEDER GEVAL GEDEELDE 
PROGRAMMA'S.  Als deze programma's 
niet ook in mijn systeem zaten, zou de 
waarneming van al die problemen 
buiten mijn systeem blijven. We delen 
dus allemaal de energie die gekoppeld is 
aan dat probleem. IK ZAL DUS DE 
VERANTWOORDELIJKHEID MOETEN 
NEMEN EN DE PROGRAMMA'S 
MOETEN ZUIVEREN. ALS DE 
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PROGRAMMA'S IN MIJ ZIJN 
GEZUIVERD, ZIJN ZE VOOR IEDEREEN 
GEZUIVERD EN HEEFT HELING 
PLAATS GEVONDEN. 
 

70. In hoeverre ben ik in staat om dit 
allemaal te doen op eigen kracht? 
Niemand is daartoe in staat. Als ik 
constant zuiver en reinig, mijn volle 
verantwoordelijkheid neem voor alles 
wat ik waarneem. Als ik mij constant 
focus en richt op God, vertrouwen in en 
verlangen heb naar God, naar dichterbij 
komen tot God, DOET GOD DE REST. 
 

71. Iedere verandering op het gebied 
dat wordt afgedekt door 'de mate van 
LIEFDE’ heeft een directe invloed op het 
bewustzijnsniveau. Als ik zeg: ”Ik houd 
van je”, genereert dat een ander 
bewustzijnsniveau dan wanneer ik zeg: 
“Ik haat je”. Het bewustzijnsniveau kan 
dus per moment fluctueren. 
Onmiddellijk volgt er op een 
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'afstemming, een focus en gerichtheid 
van het moment’ via het energetisch 
veld een reactie in de materiële wereld. 
Zo trek ik onmiddellijk in de materiële 
wereld alles aan waarop ik mij op een 
bepaald moment op het 
bewustzijnsniveau op afstem. WEET 
HOE HET WERKT EN WORDT JE DUS 
HEEL ERG BEWUST VAN JE FOCUS EN 
GERICHTHEID. Als je dit gaat begrijpen 
en ernaar gaat leven, hoef je ook steeds 
minder onmiddellijk te reinigen en te 
zuiveren wat je door je focus en 
gerichtheid op dit moment creëert. Als je 
minder vuil en blokkades van het heden 
hoeft te zuiveren, kun je continu gaan 
werken aan de voorraad vuil en 
blokkades die er van iedereen nog liggen 
uit het verleden. Het heeft nog een 
voordeel, hoe jij nu leeft is de 
BEÏNVLOEDING van nu op iedereen, 
door de eenheid, verbondenheid en 
beïnvloeding die er is van iedereen met 
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iedereen en op iedereen. 
 

72. Het schrijven van mijn boeken is 
leuk geweest (en is dat nog) voor mij. 
Verder is het niets en doet het niets. Als 
mijn bewustzijn daardoor is gestegen 
heeft het zin gehad. Bewustzijn stijgt 
eigenlijk alleen maar echt als er meer 
liefde wordt gegenereerd. Schrijven 
alleen genereert geen liefde. De wereld 
is niet verandert door het schrijven van 
mijn boeken. De wereld verandert als ik 
verander. Ik verander als ik de volle 
verantwoordelijkheid neem voor alles 
wat zich in mijn beleving afspeelt en als 
ik bereid ben om deze ‘programma's’ 
allemaal in mijzelf te zuiveren en door 
God te laten verbranden. Dan verander 
ik en dan verandert deze wereld en 
verandert de kosmos. Als mijn schrijven 
een omgeveing heft gecreëerd waardoor 
een ander uit vrije wil de keus heft 
gemaakt om te veranderen, dan heft 
mijn schrijven een toegevoegde waarde. 


