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‘Een weg huiswaarts’
geschreven vijfentwintig jaar
vóór het uitbrengen van de
roman ‘een wonderbaarlijke
reis'.

Dat ik dit boekje had
geschreven, was al uit mijn
systeem verdwenen, maar
het boekje kwam
onverwachts weer
tevoorschijn.
‘Het zijn wie ik ben,

Iemand uit mijn familie reikte mij
onverwachts dit boekje aan dat ik
veertig jaar geleden heb geschreven.
Ik was het eigenlijk al vergeten.
Ik heb het weer gedigitaliseerd.
In dit boekje ga ik uit van het gegeven
van REÏNCARNATIE.
Inmiddels, op basis van
voortschrijdend en dieper inzicht, ben
ik ervan overtuigd dat de mens zeker
na de dood opnieuw wordt geboren,
maar niet op deze wereld. Er is een
voortgang in de menselijke
eeuwigdurende reis (de reis
huiswaarts), terwijl het universum
stapje voor stapje wordt veroverd.
Dit stel ik nu, veertig jaar na het
schrijven van dit boekje. Ieder mens
moet zijn eigen gevoel en inzicht
volgen. Niets is bewijsbaar, slechts

jouw innerlijke stem is voor jou
maatgevend.

Er is dus een verschil in mijn
inzichten en uitgangspunten in
dit boekje en in mijn reeks van
boeken: 'Een wonderbaarlijke
reis’.
Voel en ervaar zelf en volg je
eigen innerlijke stem en gevoel.
Jouw waarheid is voor jou het
belangrijkst.

Voor mijzelf is het inzicht dat er
geen ‘RE-ïncarnatie’ bestaat
gekomen na het bestuderen van
het Urantiaboek.

Dit boekje heb ik geschreven
voor anderen. Ik sprak toen vaak
met mensen die hiermee
worstelden. Ik heb de tekst
gesteld in de 'U-vorm'.
Alle andere boeken heb ik
geschreven voor mijzelf en aan
mijzelf. Daarom zijn die boeken
gesteld in de 'JIJ-vorm'.
Omdat ik veertig jaar geleden de
beschikking had over een
computer zonder kleurenscherm
en over een printer die
uitsluitend zwarte inkt kon
printen, bestaan de illustraties
uit pentekeningen.
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Inleiding

Om je heen kijkend zie je dat er veel mensen zijn
die ogenschijnlijk de weg in hun leven voor kortere
of langere tijd lijken te zijn kwijtgeraakt. Mensen
die worstelen met problemen die diep in hun leven
ingrijpen.
Problemen met relaties, problemen op het werk.
De trein van hun leven schudt over de rails
waarover zij rijdt en het hele levensspoor lijkt op
dat moment één totale, grote wissel. Het leven lijkt
zinloos, ze weten niet welke kant ze uit moeten en
ze vragen zich af: ‘Waarom en waarvoor'? De tijd
waarin wij nu leven is voor een groot gedeelte
debet aan het hierboven geschetste probleem. De
tijd waarin wij leven is een tijd van grote
wervelingen op vele gebieden. In de eerste plaats is
daar de grote ontwikkeling op materieel gebied, die
vooral de laatste decennia in het westen van de
wereld ongekend is toegenomen. Hoewel het lijkt
dat dit alleen maar tot geluk kan leiden, heeft ook
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deze medaille een keerzijde, die kan leiden tot
chaos. Naast de groei op materieel gebied, waar wij
op dit moment niet verder op ingaan, is er de
ontwikkeling in de wereld, zeker in het westen, op
geestelijk gebied. De mens is zoekende. De kerken
in het westen kunnen de mens van deze tijd niet
meer bieden wat hij zoekt. Echter, ondanks het feit
dat de kerken hun invloed steeds meer kwijtraken
valt niet te ontkennen dat in het westen, en vooral
in west-europa een tendens te zien is, die aangeeft
dat de mens aan gevoel wint. Sinds kort is ook in
oost-europa een tendens te zien dat daar op grote
schaal veranderingen plaatsvinden. Met aan gevoel
winnen wordt bedoeld een ontwikkeling, die de
richting uitgaat ten gunste van HET LEVEN. De
mens krijgt steeds meer respect voor alles wat
leeft. Vooral in Nederland is zichtbaar dat de mens
steeds stijdbaarder wordt ten gunste van HET
LEVEN, er ontstaan steeds meer groepen en
bewegingen die protesteren tegen de bewapening
in de wereld en die pleiten voor de vrede. Ook ten
opzichte van het dierlijk leven zijn er mensen die
zich sterk maken ten gunste van het dier. Men
verzet zich bijvoorbeeld steeds sterker tegen
vivisectie. Wat zichtbaar is bij de groep, het volk,
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geldt ook voor de enkeling. Niet alleen het volk
wint aan gevoel, ook de enkeling weet zich een
steeds hogere gevoelsgraad eigen te maken.
Een verschil aan gevoelsgraad kan duidelijk
gemaakt worden aan de hand van het volgende
voorbeeld: de ene mens is in staat om zonder enige
vorm van gevoel een dier of een mens te doden,
terwijl een ander aan het idee daaraan alleen al,
onwel wordt. Beide mensen leven in verschillende
gevoelsgraden, die ongeveer de uitersten die er
zijn, aangeven. Juist om deze gevoelsgraden gaat
het. De mensen die een hoge gevoelsgraad
vertegenwoordigen, dat wil zeggen, die mensen die
het respect in zich voelen voor alles wat leeft, die
mensen hebben het in het leven erg moeilijk.
Dikwijls voelen ze allerlei krachten op hen
afkomen, die bedreigend op hun leven kunnen
afstormen. Voor deze mensen is dit schrijven met
name bedoeld. Hopelijk kunnen ze hieruit leren en
aanvaarden welke krachten en waarom deze
krachten op hun leven afkomen. Juist voor hen is
het vaak moeilijk om zich in hun leven staande te
houden. Zij voelen zich vaak bedreigd en niet in
staat om zich tegen dat, wat er op hen afstormt, te
beschermen. Deze 'gevoelige mens' weet dat
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geweld niet met geweld bestreden kan, mag en
moet worden. Bovendien zijn zij hier niet meer toe
in staat. Het probleem is echter dat zij ook dikwijls
geen alternatief hebben, waardoor zij zich vaak
bedreigd, angstig en verdrietig voelen. Het leven
zoals zij dat ervaren en zoals dit tevens voor een
ieder geldt, is echter gebonden aan wetten.
Hetgeen zij beleven, is niet raar en heeft ook niets
met zwakte van hun persoonlijkheid te maken. Zij
gaan door een fase in het leven, die ieder mens ooit
zal beleven of reeds beleefd heeft, afhankelijk van
de mate van de gevoeligheid die u reeds heeft
bereikt. Deze wetten verklaren veel, hoewel zij het
lijden en het verdriet dat de mens erdoor ervaart,
niet zullen wegnemen. Uw verdriet kan er mogelijk
wat dragelijker door worden. Indien u, nadat u het
volgende gelezen heeft, iets van uzelf herkent, hoop
ik dat u er ook enig profijt uit kunt halen. Weet
echter dat geen enkel lijden voor niets is. Alles
heeft te maken met de weg die wij hebben te gaan,
die al het leven heeft te gaan. Deze weg is het
terugkeren naar daar waar wij ooit als leven zijn
begonnen, deze weg leidt huiswaarts. De eerste
wet die u moet leren kennen om het machtige
leven te leren begrijpen is de wet van de
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wedergeboorte. Echter, voordat wij hier op ingaan,
zullen we eerst proberen uit te vinden of HET
LEVEN rechtvaardigheid kent en zo ja, wat deze
rechtvaardigheid dan precies inhoudt.
Nogmaals voor de goede orde: Dit is mijn inzicht van
veertig jaar geleden. Inmiddels is er na mijn reis een
voortschrijdend inzicht ontstaan, die voor mij, een
andere waarheid, die nu voor mij werkt en waar ik
nu mee verder kan, heeft gecreëerd.
Los van het begrijpen van kosmische wetten, die het
leven regeren, zijn ‘waarheden’ altijd persoonlijk,
omdat op basis van de absolute uniciteit van ieder
mens, de WEG van ieder mens persoonlijk en dus
uniek is.
Wat voor mij op dit moment, op mijn pad werkt,
hoeft op dit moment voor jou, op jouw pad niet te
werken.
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Rechtvaardigheid
De kerk leert ons dat wij, althans onze zielen, op
het moment dat wij geboren worden, voor het eerst
deze aarde betreden. Bovendien leert de kerk ons
dat de mensen die goed leven, die leven zoals
Christus heeft gepredikt, na hun dood naar de
hemel zullen gaan en degene die juist niet zo leven,
na hun sterven of naar het vagevuur of naar de hel
zullen gaan. De tijdsduur waarin wij in de hemel of
de hel zullen blijven, is eeuwig. Dit betekent dat
God volgens de kerk de mensen, Zijn kinderen, het
eeuwige geluk of de eeuwige verdoemenis schenkt.
Indien u nu het leven om u heen aanschouwt, bij
familie, vrienden, kennissen, het leven in uw stad,
in uw land of in de wereld, dan valt een
onrechtvaardigheid op die gemaakt zou zijn door
God onze Vader, een God en Vader van liefde, zo
leert de kerk ons. Deze onrechtvaardigheid is zo
groot dat ik niet wil en niet kan aanvaarden dat
deze door onze Schepper gemaakt zou zijn. Wij
allen beleven een enkel leven en wij allen moeten
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streven naar een leven waarin wij leven volgens de
wetten van Christus, maar wat ziet u om u heen? U
ziet dat de God van Liefde, voor wie alle mensen, al
zijn kinderen gelijk zijn, de ene mens geboren laat
worden bij ouders waar het ontzettend veel liefde
ontvangt en een andere mens terecht laat komen in
ellende. Dit kind kan terecht komen bij ouders die
leven in grote armoede, of ouders die leven in
onmin met hun wereld, waar mogelijk jaloezie,
haat of hartstocht heerst, waar in elk geval ieder
sprankje liefde ontbreekt. Deze beide kinderen
komen volgens de kerk voor het eerst op aarde en
beiden hebben zij eenzelfde te behalen einddoel,
namelijk te sterven na een leven vol liefde en
warmte, na een leven waarin zij zich in liefde
hebben kunnen geven aan hun medemens. Hun
start echter was ontzettend ongelijk. De ene mens
begon in een huis bij ouders, met voldoende
materie en ontzettend veel liefde en de ander
begon in een krot, met grote stoffelijke armoede en
met ouders die alle mogelijke eigenschappen
hadden waarmee de kerk je rechtstreeks naar de
hel zou sturen. De kerk kan dit niet verklaren en
een verklaring op basis van de wetten zoals de kerk
die geeft, is er ook niet te vinden.
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Dan moeten er andere wetten zijn die HET LEVEN
regeren. Andere wetten die een verklaring kunnen
geven van al het onrecht dat u om u heen ziet. Deze
wetten bestaan en deze wetten zijn op aarde
bekend. Vele mensen zijn thans zoekend en velen
zouden via de boeken die deze wetten behandelen
een antwoord kunnen krijgen. Er zijn zoveel
situaties in het leven, waarbij de mens zich afvraagt
: 'Waarom en waarvoor. Waarom moet ik of een
ander deze ellende meemaken?'
Als u een diepere betekenis achter dit alles kunt
aanvaarden, betekent dat nog niet dat daardoor uw
ellende oplost. Het betekent echter wel dat u uw
pijn en verdriet mogelijk beter zou kunnen
aanvaarden en verdragen. Het kunnen aanvaarden
van de waarheid van deze wetten heeft voor mij
deuren geopend die nieuwe werelden ontsluiten en
die een blik geven tot diep in het leven en in de zin
van het leven. Met deze wetten heb ik een
fundament gekregen waarop ik mijn leven kan
bouwen en de zin kan leren voelen waarvoor alles
dient. De onrechtvaardigheid, zoals hiervoor
beschreven en even zoals zovele andere ellende,
ellende die u zelf vaak in uw leven zult ervaren, dit
alles is te verklaren volgens een wet, die de totale
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schepping, het totale universum, met alles wat erin
leeft, beheerst en deze wet is de wet van de
wedergeboorte.
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Wedergeboorte
Vele boeken zijn er in de loop van de tijden
geschreven over de wedergeboorte en indien u er
zich verder in wilt verdiepen, zult u deze boeken
zeker weten te vinden.
Voor mij is het hier genoeg om u mede te delen dat
de mens miljarden jaren geleden is geschapen en
door de wedergeboorte moet ontwikkelen, moet
evolueren tot de fase waarnaar en waarin ieder
mens terugkeert en moet terugkeren. Deze
eindfase is de bron waaruit al het leven zijn weg is
begonnen. Wij zijn als ééncellig leven begonnen en
ontwikkelden ons tot wat wij thans zijn. In deze
ontwikkeling bereisden en bereizen wij het
universum. Voordat u op aarde leefde, leefde u op
andere planeten en na de aarde zult u ook andere
planeten beleven. De kern van uw leven is uw ziel,
de goddelijke vonk en dit deel van uw wezen bezit
deze ouderdom, uiteraard geldt dit niet voor uw
stoflichaam. Uw lichaam kreeg u in deze kringloop
steeds weer opnieuw, doordat u telkens en telkens
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nieuwe geboorten onderging. De aarde heeft in
deze schakel een heel belangrijke plaats. Niet
alleen ons stoflichaam ontwikkelde zich van een
ééncellig wezen tot dat wat u thans bent, maar ook
ons bewustzijn, onze persoonlijkheid, groeide van
een volledig onbewustzijn naar een bewustzijn
zoals de mens dat op aarde beleeft. Dit betekent dat
uw bewustzijn, uw persoonlijkheid of anders
gezegd uw gevoel zich zodanig heeft ontwikkeld
dat uw gevoel (of uw geweten) op een bepaald
moment kon aangeven en u liet weten, dat
sommige, door u verrichte handelingen 'goed' of
'niet goed' waren. U voelde dat wat u deed of doet
ergens wel of niet mee botste. Uw gevoelsleven
ontwikkelde zich en leerde goed en kwaad te
registreren. Indien het vermogen in u ligt om goed
en kwaad te kunnen registreren, om dit te kunnen
aanvoelen, begint er tevens een andere zaak te
spelen, namelijk, indien u weet wat goed en wat
slecht is, komt u voor het probleem te staan dat u
in uw leven een keus zult moeten gaan maken.
Ondanks dat u voelt dat hetgeen u doet, of juist niet
doet, voor uw gevoel goed of niet goed is, kunt u
beslissen, kunt u kiezen wat uw handelen zal zijn.
U kunt mensen kwaad doen, u kunt iemand
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verdriet doen, volledig bewust hiervan, volledig
doordrongen van uw handelen, terwijl uw gevoel u
aangeeft dat u datgene wat u doet juist niet zou
moeten doen. Dit handelen, gericht op het pijn
doen, op het kwetsen van de andere mens, klinkt of
nagelt u vast aan een wet die heel nauw verweven
is met de wet van de wedergeboorte. De hier
bedoelde wet is de wet van oorzaak en gevolg.
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Hier heeft zich uw geweten gevormd. Het is uw bezit uit al uw
voorgaande levens. U bent dit bezit en hierdoor bent u zo diep
als het universum zelf. U bent het universum. Zonder u zou dit
niet kunnen bestaan. U bent, met al uw krachten van dit
universum,
DUS LEEF!

Dit betekent, dat wanneer u een ander kwetst, u
eens tot dat leven terug zult moeten terugkeren om
aan dat leven goed te maken wat u dat leven, die
mens, eens misdeed. De aarde zal uw ziel, na uw
dood, eens terugtrekken om u een nieuw lichaam
te schenken, zodat u in staat wordt gesteld om aan
dat ander leven goed te maken. Goed maken is
slechts op één enkele manier mogelijk. De enige
manier om goed te kunnen maken is via de weg van
het dienen. Het dienen van het andere leven, het
dienen van de andere mens. Door te dienen geeft u
zich, door u te geven, maakt u weer goed. Dat
dienen slechts mogelijk is door u te geven, grijpt
terug op het begin van de schepping, waarin de
scheppende kracht, die wij god of schepper
noemen, zich gaf door zich te splitsen.
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Door dit splitsen ontstonden er miljarden en
miljarden ‘bezielde’ deeltjes, die groeiden door de
wetten van uitdijing en verdichting en zo ontstond
u en al het leven om u heen. Het totale universum
met alles wat erin leeft. God gaf zich en omdat u
een deel van deze kracht bent zult ook u zich eens,
vroeg of laat, moeten geven. Dit geven betekent
dienen en dit dienen betekent dat u uw leven moet
richten op het helpen, steunen, opvangen van de
andere mens. En zo komt u tot alles wat Christus
op aarde gebracht heeft. Deze wetten van
wedergeboorte en van oorzaak en gevolg
betekenen bijvoorbeeld dat wanneer u eens een
mens het leven hebt ontnomen, u naar de aarde
moet terugkeren en daar het vrouwelijk lichaam
zult ontvangen om die mens, van wie u eens het
leven ontnam, het leven te zullen teruggeven. In
onze evolutie, in onze weg voorwaarts, waarin wij
steeds weer de wet van wedergeboorte ondergaan,
ontvangen wij wisselend zowel het vrouwelijk als
het mannelijk lichaam. Dit geschiedt omdat onze
ziel, onze goddelijke kern, of nog anders gezegd,
onze persoonlijkheid, de krachten moet voelen en
leren en zich deze moet eigen maken van zowel het
scheppen (de mannelijke kracht) als het baren (de
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vrouwelijke kracht). Ieder mens, ieder dier, al het
leven zal deze wetten moeten ondergaan. De kerk
zegt: ‘Wat u ook doet in het leven, als u spijt heeft
en berouw toont, wordt alles u vergeven en in de
goddelijke doofpot gestopt en u kunt weer vrolijk
verder leven'. De werkelijke wetten luiden: ‘Wat u
een ander aan kwaad aanricht, zult u moeten goed
maken'. Deze wet is niet gebaseerd op straf maar
heeft het doel om te leren. Als u dezelfde ellende
ervaart die u een ander aandoet of heeft
aangedaan, zult u door dit lijden zodanig ontwaken
dat u dit nooit meer een ander zult kunnen
aandoen. Bovendien hoeft u aan god geen
vergeving te vragen. God is een god van liefde en u
bent bij voorbaat al vergeven. U heeft geen
vergeving nodig maar lering. Door te lijden zult u
leren en door te leren zult u weten en als u weet
zult u niet meer in staat zijn om een ander mens
nog verdriet of pijn te bezorgen. U zult leren het
leven om u heen te dragen en daardoor zal uw
persoonlijkheid, uw karakter groeien. Volgens de
wetten van de kerk zou ik, heel zwart-wit gezien,
gedurende mijn hele leven maar raak kunnen leven
en door vlak voor mijn dood berouw te tonen en
via de priesters vergeving te vragen alsnog na mijn
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dood de hemel kunnen verdienen. Vindt u dit
rechtvaardig? Wat leert mijn ziel hierdoor?
Waarom vraag ik vergeving, misschien uit angst of
omdat ik werkelijk aanvoel, weet, wat ik anderen
heb aangedaan? Levert dit een krachtig fundament
voor mijn persoonlijkheid? Hoe moeilijk het ook
lijkt en hoe moeilijk het ook is, de wetten van
oorzaak en gevolg en van de wedergeboorte
leveren de rechtvaardigheid voor uw eigen ziel.
U krijgt de kans om te leren, om te voelen hoe het
niet meer moet en dit zal u het fundament voor uw
eigen leven geven. Voor uw leven dat eeuwig is. Dit
geeft het fundament waarop u het bouwwerk van
uw verdere leven kunt zetten, een fundament voor
de weg die u nog heeft te gaan naar het einddoel
van al het leven, terug naar de bron van onze
oorsprong.
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Gevoelsgraden
Naar mate wij vorderen op de weg van onze
evolutie en naarmate wij door te dienen steeds
verder komen, zal ons gevoel zich ook ontwikkelen.
Aangezien ieder mens in het leven vanaf het begin,
vanaf zijn schepping tot
aan zijn terugkeer naar de oerbron zijn eigen weg
heeft te bewandelen, is het ook logisch dat de één
op deze weg verder is dan de ander. Dat dit zo is,
kunt u ook om u heen waarnemen. Alles wat u in
vorige levens heeft geleerd is in het huidige leven
uw bezit. Dit uit zich niet alleen in de ontwikkeling
en het niveau van uw persoonlijkheid, maar ook in
bepaalde gaven of aanleg, die de ene mens wel
heeft en de ander niet. Een heel duidelijk voorbeeld
hiervan is het hebben van gevoel, of de aanleg, voor
kunst. Er zijn mensen die het in zich hebben om
vrijwel zonder lessen prachtig te kunnen
schilderen, tekenen of muziek te maken. Maar waar
het hier nu om gaat is het verschil in
gevoelsgraden. Hoe vaak hoor je tegenwoordig niet
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om je heen zeggen,: ‘Hoe is iemand dáár toe in
staat!’ De ene mens is in staat iemand zonder meer
te doden, terwijl een ander nog niet in staat is een
vlieg op de muur dood te slaan, omdat hij zelfs voor
dat leven gevoel heeft. Uit deze constatering, dat de
ene mens een veel hoger ontwikkeld gevoel heeft
dan de andere mens en het leven om zich heen ook
veel sterker aanvoelt, vloeit een probleem voort
waar ontzettend veel mensen mee te maken
hebben. Naarmate uw leven zich meer en meer
richt en instelt op het dienen, zal uw
persoonlijkheid en uw gevoel zich verder
ontwikkelen en zult u langzaam maar zeker ook
steeds gevoeliger worden. Het feit dat u een steeds
hogere graad van gevoeligheid ontwikkelt, kan tot
gevolg hebben en zal vanaf een bepaald moment
tot gevolg hebben, dat het leven voor u steeds
moeilijker gaat worden. Door de hardheid van het
leven om u heen zult u zich bedreigd voelen, vaak
wordt u in uw ziel geraakt door hetgeen wat uzelf
wordt aangedaan of door dat wat een ander wordt
aangedaan. Vooral in het begin, als u al het leed om
u heen ziet, zult u merken hoe moeilijk het is om
hier een verdediging tegen te vinden.
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Dit is ook heel moeilijk als u het gevoel heeft dat u
al het leed en alle pijn om u heen zelf voelt. Een
lawine van verdriet rolt dan over u heen. In eerste
instantie is het zelfs onmogelijk om je hier tegen te
verdedigen. U moet door een bepaalde fase heen
waarin uw persoonlijkheid, uw kracht, zal moeten
groeien, zodat u zich los kunt maken van al het leed
en verdriet om u heen en toch in staat zult blijven
om daar waar nodig is de mensen weer op te
vangen en te blijven dienen, echter zonder dat het
uw eigen leven omver gooit.
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De vuurtoren schijnt, de vuurtoren richt zijn energie altijd naar
buiten.
Hij neemt niet, hij geeft. Ongeacht wat er om hem heen gebeurt,
blijft hij schijnen. Zo zouden de mensen moeten zijn, een naar
buiten gerichte, altijd voortdurende bron van licht en warmte.

Voor die mensen, die begrijpen wat ik hier bedoel
en die vaak in het doolhof van hun gevoelens en de
pijnen die ze voelen, om die mensen een helpende
hand te bieden op hun levensweg, wil ik via dit
boekje proberen een handsteun te geven, waaraan
ze zich kunnen vastgrijpen als ze het gevoel krijgen
weer weg te zakken, wanneer ze met alle op hen
afstormende krachten geen raad meer weten.
Wederom kom ik dan weer terug op de hiervoor
beschreven wetten van wedergeboorte en van
oorzaak en gevolg. Als u voor ogen houdt dat de
drijvende, de scheppende kracht in het universum
de kracht van LIEFDE is en dat deze scheppende
kracht daarom niet in staat kan zijn om welk leven
dan ook pijn en ellende aan te bieden in welke
vorm dan ook, dan betekent dit, dat wanneer u
waarneemt dat anderen lijden, ook dit lijden niet
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voor niets kan zijn. Als u weet dat één van uw
medemensen lijdt, verdriet wordt aangedaan,
realiseert u zich dan dat dit lijden voor deze mens
evolutie betekent. Als deze mens werkt aan zijn
wet van oorzaak en gevolg en hierdoor moet
goedmaken, goedmaken waardoor hij lijdt, zal dit
lijden tot gevolg hebben dat hij of zij eens het hoofd
zal buigen voor de goddelijke, alom heersende wet
van liefde. Door dit lijden zal de mens ontwaken en
zal hij eens gaan inzien dat er maar één weg
voorwaarts leidt en wel de weg van het dienen. Dit
alles brengt ons weer op aspecten in het leven die
je zo vaak om je heen ziet en die kunnen leiden tot,
indien de mens er zich volledig aan overgeeft,
totale zelfvernietiging. Deze aspecten zijn die van
het medelijden en het eigenlijden.
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Medelijden

Medelijden is voor ons allen een bekend begrip. Wij
allen kennen dat gevoel, de één in meerdere, de
ander in mindere mate. De kracht die u hiervan
ondervindt, is ook weer afhankelijk van de mate
van de ontwikkeling van uw gevoel. Voor die
mensen, die het lijden van anderen om zich heen
zelf voelen en het liefst de ellende en de pijn van
anderen over zouden willen nemen, omdat ze dit
liever zelf dragen dan dat ze zien dat een ander er
onder gebukt gaat, met name voor die mensen is
het belangrijk om te weten waar medelijden toe
kan leiden. Als u hoort dat medelijden op zich, het
‘mee lijden' met een ander mens, is af te raden,
zelfs onjuist is, dan lijkt dit een onzinnige, een
harde en meedogenloze opmerking. Om de lijdende
mens maar aan zijn of haar lot over te laten en hem
of haar niet te helpen, geen steun te geven door
mee te gaan lijden, lijkt nogmaals hard en
onmenselijk. Als u hoort dat voor de erg gevoeligen
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onder ons, die de wil in zich dragen om te dienen,
medelijden in het ergste geval kan leiden tot
zelfvernietiging, zult u misschien raar opkijken en
niet begrijpen waarom het dienen niet kan staan
naast medelijden. Medelijden draagt iets in zich
van: Het lijden van de ander tot je trekken; jezelf
ermee verbinden, met het gevaar er totaal in op te
gaan. Ook kan medelijden voortkomen uit het
gegeven dat je uit ‘zieligheid’ bereid bent om met
iemand mee te gaan en iets van zijn of haar leed
over te nemen. Beide fundamenten voor ‘het
medelijden' zijn verkeerd, waar echter bij
opgemerkt dient te worden dat het eerste
fundament, namelijk ‘het zich totaal met het leed
van een ander verbinden', voor de mens die dat
aangaat veel vernietigender kan zijn dan voor de
mens die meelijdt op basis van ‘het zielig vinden'.
De wetten van liefde zeggen u echter, dat beide
grondslagen verkeerd zijn en keuren medelijden, in
welke vorm dan ook, af. Medelijden is in strijd met
de universele wet van dienen en liefde. Als we
uitgaan van medelijden op basis van iemand zielig
vinden, dan betekent dit, dat we in eerste instantie
niet bereid zijn om iemand te helpen, om iemand
liefde te geven, om die mens te steunen en op te
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vangen. Wij kunnen vinden dat het iemands eigen
schuld is dat hij lijdt. Hoe vaak hoor je niet: ‘Hij of
zij had maar beter moeten weten'.
Ook kan het zijn dat we iemand niet zo graag
mogen. Het één en ander kan leiden tot het
gegeven dat we iemand toch zielig vinden, bereid
zijn een uitzondering te maken en dan medelijden
met dat leven hebben of krijgen. Door dat
medelijden, dat we op dat moment voelen, zijn we
eventueel bereid om iemand te helpen. Dit
uitgangspunt is niet juist, voor uw eigen
persoonlijkheid niet gevaarlijk, maar binnen de
wetten van liefde is dit verkeerd. De uitzondering
die hier gemaakt wordt, wat ook de reden hiervan
mag zijn, is onjuist. Als u verder wilt komen op het
pad huiswaarts, zult u zich moeten bekwamen in
het dienen. Dienen echter, heeft slechts op één
voorwaarde waarachtige betekenis, namelijk dat
dit dienen onvoorwaardelijk is. Dit betekent dat u
zich altijd moet openen voor andere mensen. Er
zijn wel situaties waarin u zich moet afwenden,
maar daar komen we later op terug. U moet u in
principe altijd in liefde openen voor de ander en
wel op één manier: onvoorwaardelijk. Als u in
staat bent deze liefde altijd te geven, dan hoeft u
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geen uitzonderingsposities te scheppen. Zeker niet
die uitzonderingspositie van het zielig vinden van
iemand en daarom maar de bereidwilligheid
hebben te helpen. Als u deze liefde altijd kunt en
wilt geven, ongeacht hoe, waarom, wanneer, aan
wie enz.., dan kent u geen medelijden, maar
benadert u de andere mens in positieve zin. Als
iemand bij u komt voor hulp en u merkt dat deze
mens uw hulp eigenlijk niet echt wil, of u merkt dat
deze mens u mee wil trekken in zijn of haar lijden
zonder zelf moeite te willen doen om uit dit lijden
te komen en u echt voelt dat hulp in welke zin dan
ook, liefde door u gegeven in welke hoeveelheid
dan ook, niet wordt aanvaard, dan moet u dit leven
loslaten en dan zal het lijden van deze mens een
leerschool zijn voor dat leven, waardoor het eens
zal ontwaken en er zich los van zal werken. Zelf
moet u proberen aan te voelen dat wanneer u stuk
loopt met uw dienen, u zichzelf moet omdraaien en
uw verbinding met die mens moet verbreken.
Indien u tot het verbreken van deze verbinding wilt
overgaan en u voelt dat het voor u niet mogelijk is
om u af te wenden van deze mens, dat het niet
mogelijk is om deze verbinding te verbreken, dat
het voor u lijkt dat u als het ware aan dit leven
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vastzit, dan is het zeer waarschijnlijk dat u ook met
dit leven waarachtig verbonden bent. Een
verbinding die wordt gelegd door de wetten van
oorzaak en gevolg en wel uw wetten van oorzaak
en gevolg. Dan moet u met dit leven meegaan en zal
het eventuele lijden wat uzelf hiervan ondervindt
ook voor u weer lering zijn en evolutie betekenen.
Ga hierbij af op uw gevoel en als u wilt dienen, als u
uzelf openstelt, dan zal uw gevoel u die weg wijzen.
De weg voor uw leven, de weg die voor u de enige
goede is.
Probeer dus altijd liefde te zijn en voor anderen
klaar te staan, dit alles echter niet op basis van een
uitzondering die u voor iemand maakt waardoor u
het gevoel krijgt van medelijden, maar probeer
werkelijk te helpen, omdat u wilt dienen en voelt
dat u dit leven iets kunt schenken.
Met het tweede geval van medelijden, zoals wij
hiervoor gezien hebben, wordt bedoeld: min of
meer de wil hebben het lijden van een ander over
te nemen. Dit is voor uw eigen persoonlijkheid
gevaarlijker en kan ook alleen maar voortkomen
uit het gegeven dat de mens het lijden niet begrijpt.
Soms zijn levens zo met elkaar verbonden dat bij
de ene mens de wil, de drang ontstaat om het totale
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lijden van de andere mens over te nemen. Als u
weet waarom wij mensen lijden, dan zult u ook
weten dat indien u het lijden van een ander wilt
overnemen, u daar niet alleen uzelf tekort mee
doet, maar er bovendien ook die andere mens mee
schaadt, doordat u hem of haar stil zet in zijn of
haar ontwikkeling en bovendien deze mens de
kans om verder te komen, afneemt. Een voorbeeld
kan mogelijk een en ander verduidelijken. Een
moeder ziet haar kind opgroeien en volwassen
worden. Dit kind is op aarde om te voldoen aan zijn
wetten van oorzaak en gevolg en om door te dienen
goed te maken aan een ander mens. Goed te maken
aan een ander, die door dit kind ooit eens is getrapt
en geslagen, ofwel geestelijk, ofwel stoffelijk. Dat
wat wij eens bij een ander aan kwaad aanrichtten,
zullen wij moeten goedmaken. Dit kind zal die
andere mens ontmoeten en maakt dan dus goed,
maar tevens beleeft het het lijden. Het zal nu zelf
het gevoel hebben, getrapt en geslagen te worden.
Ondanks alle problemen die deze twee mensen
beleven, zullen zij, wanneer beiden toch waarachtig
liefde kunnen opbrengen, op het moment dat hun
wetten van oorzaak en gevolg oplossen, in grote
harmonie kunnen leven. Hoe lang het duurt
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voordat die wet van oorzaak en gevolg is volbracht,
is niet te zeggen. Dit is vooraf zelfs nooit te zeggen.
Door hun beider lijden, zijn zij gesterkt en tot
elkaar gegroeid. Vergeet niet dat als een mens moet
goedmaken, er tevens iemand moet zijn aan wie
goedgemaakt moet kunnen worden. Indien beide
levens reeds liefde in zich dragen, dienende liefde
dan wel te verstaan, zal het voldoen aan hun
wetten van oorzaak en gevolg voor deze mensen
lijden betekenen.
Indien zij dit echter beiden kunnen volbrengen,
zullen zij hierdoor nog meer ontwaken en verder
schrijden op het pad huiswaarts. De moeder nu,
maakt mee dat haar kind lijdt, nu lijdt, in dit leven
lijdt. Zij weet niets van het eeuwig leven, van de
wedergeboorte en van de wetten van oorzaak en
gevolg. Zij vindt dat haar kind te goed is om door
een ander mens te moeten lijden. Dit geeft haar
veel verdriet, zij begrijpt het niet en lijdt met haar
kind mee.
Graag zou zij het lijden van haar kind over willen
nemen maar nog liever zou zij willen dat haar kind
bij die ander wegging, want daar beleeft het toch
alleen maar ellende. Stel nu dat deze moeder in
staat is haar kind zo onder invloed te krijgen dat
29

deze die andere mens verlaat, dan heeft die moeder
door haar invloed de ontwikkeling van haar kind
stilgezet. Eens zal haar kind weer voor deze wetten
geplaatst worden, omdat de kracht van die wetten
nog niet is opgelost. Indien haar kind nu niet die
ander verlaat en doorgaat met goedmaken, kan dit
betekenen dat door het verdriet dat deze moeder
heeft van het zien van het lijden van haar kind,
door het medelijden dat zij voelt, zij wegteert van
verdriet. Dit meelijden kan leiden tot
zelfvernietiging of althans het zodanig bewerken
van het eigen leven, dat deze vrouw haar eigen
leven stilzet, omdat zij door haar verdriet niets
meer kan opbrengen. Dit medelijden komt voort uit
een niet begrijpen. Zij doet deze ellende echter
zichzelf aan. Het leven zelf zegt ons dat wij moeten
aanvaarden dat er een eeuwigheid bestaat, dat de
ziel keer op keer terugkeert naar de aarde. De
wetten van liefde en de wetten van oorzaak en
gevolg zijn rechtvaardig. Nogmaals kunt u zich
afvragen: ‘Waarom ervaart de één in het leven
alleen maar ellende en ondervindt de ander in zijn
leven niets dan geluk en liefde'. Wij allen moeten
leren ons hoofd te buigen voor het leven, voor ons
eigen leven en voor het leven van anderen. Wij
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allen moeten leren om lief te hebben en wel alles
wat leeft. Door dit alles te aanvaarden is het echt
niet zo dat u geen verdriet meer zult kennen, zoals
deze moeder het beleefde. Wel zult u echter door
dit alles te aanvaarden, leren uw verdriet en het
lijden dat u daardoor ondervindt, beter te dragen,
zodat u uit dit weten kracht kunt putten om in uw
leven overeind te blijven staan, waardoor u tevens
kunt blijven dienen daar waar nodig is en waar uw
hulp, uw kracht wordt gevraagd. Een ieder die op
aarde is, ondervindt het lijden, maar ook in deze
beleving gaan wij soms te ver en lopen onszelf door
een niet begrijpen, totaal voorbij. Deze moeder zou
haar kind kunnen steunen in de strijd die het te
strijden heeft. Hierdoor kan zij drie levens dienen,
namelijk het leven van haar kind, dat goed te
maken heeft, het leven van de mens met wie haar
kind leeft en die haar kind de kans moet geven om
te kunnen goed maken en tenslotte haar eigen
leven. Al deze drie mensen zouden door hun strijd
kunnen groeien en zich ontwikkelen, waardoor hun
persoonlijkheid aan gevoel zou kunnen winnen.
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Eigenlijden
Zoals wij in het vorige hoofdstuk ‘MEDELIJDEN’
hebben gezien, zullen wij thans het lijden, het eigen
lijden, proberen te analyseren. Ook hierbij kunt u
mogelijk kracht putten uit het kennen van de
wetten.
Wij allen op aarde kennen het gevoel van lijden. De
mate waarin u het lijden voelt hangt af van het
‘niveau’ van uw gevoelsgraad. Het hangt af van hoe
sterk u het leven voelt. Zoals al eerder is
opgemerkt is de één in staat om zonder gevoel te
doden, terwijl een ander liefheeft alles wat leeft en
niet meer in staat is om het leven op welke manier
dan ook te kwetsen, maar op aarde is om te
voldoen aan zijn of haar wetten van oorzaak en
gevolg. Het gaat hier met name om die mensen die
een hoge mate van gevoel bezitten, zoals
beschreven is in het hoofdstuk
‘GEVOELSGRADEN’. Deze mensen, die zich snel
bedreigd voelen, die werkelijk angst kennen om
een ander te kwetsen of pijn te doen. Deze mensen
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voelen het lijden heel sterk. Vaak streven zij ernaar
om het iedereen naar de zin te maken, zij willen
graag de mensen gelukkig maken en het geluk van
een ander is hun geluk. In deze grote dienende
kracht ligt in deze ‘harde wereld' ook hun zwakte.
Vaak voelen zij zich onbegrepen en lijden hierdoor.
Het volgende kan u misschien hierbij helpen. U
moet leren twee dingen te onderscheiden:
1. Het lijden dat u voelt doordat u dingen naar u
toetrekt, doordat u zich dingen aantrekt, die u
eigenlijk naast u neer zou moeten leggen.
2. Het lijden dat u voelt, omdat dit op uw weg komt
door uw eigen wetten van oorzaak en gevolg.
Het eerste komt voort uit de confrontatie die u
heeft met de wereld om u heen. Hierbij moet u zich
dan realiseren dat die mensen die een hoge
gevoelsgraad hebben dikwijls (bijna
onverbrekelijk) een zacht karakter hebben en de
wil hebben om het ieder mens naar de zin te
maken, om ieder mens gelukkig te maken. U met
uw warm gevoel botst op de harde wereld om u
heen. Uw 'harde medemens', uw medemens met
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een lagere gevoelsgraad, zal proberen bewust of
onbewust uw leven uit te buiten.
Deze mens legt u dingen op die u naar u toetrekt.
Dit nu moet u proberen los te laten Zoals reeds
eerder opgemerkt, hebben deze gevoelsmensen de
wil om iedereen gelukkig te maken. Als nu een
ander mens aangeeft dat deze niet gelukkig is, of
niet tevreden is met de manier waarop u dingen
doet of juist niet doet, zegt of juist niet zegt, dan
betekent dit vaak voor deze gevoelsmensen pijn en
verdriet, dus lijden. Zij hebben een ander niet
gelukkig kunnen maken of nog sterker, een ander
geeft aan dat hij gekwetst is en hierdoor voelen zij
verdriet en pijn. U, gevoelsmens, en u weet zelf of
het u aangaat, moet, indien u één belangrijk ding
altijd voor ogen houdt, het volgende goed leren
onderscheiden. Eerst zullen wij zien wat u goed
voor ogen moet houden. U moet leren zich altijd af
te vragen als u merkt dat een ander zich gekwetst
voelt: ‘Is het terecht dat een ander zich gekwetst
voelt en is het terecht dat ik daar schuld aan heb.
Had ik dit kwetsen kunnen voorkomen of niet’?
Als u ontdekt dat een ander inderdaad door uw
toedoen, gekwetst is en pijn lijdt, dan zult u uw
hoofd hiervoor moeten buigen en goed maken wat
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u misdeed. Maar als u niet kunt ontdekken dat u
een ander heeft gekwetst door uw handelen, als u
constateert dat u op het pijn lijden van de ander
geen invloed heeft, dan moet u zich afwenden en u
hiermee niet verbinden. Het volgende voorbeeld
moge dit verduidelijken. Stel, u bent erg druk en
daardoor niet in staat geweest met iemand van uw
familie, vrienden of kennissen contact op te nemen.
Op een gegeven moment wordt u door één van
deze personen benaderd met de mededeling,
zonder vooraf aan u naar een oorzaak te vragen,
dat hij of zij zich ernstig gekwetst voelt omdat u
niets van u heeft laten horen. Het gegeven op zich
spijt u, maar u had absoluut geen mogelijkheid om
aan deze wens te voldoen. De ander is gekwetst en
kwaad. Nu heeft u de neiging om u zelfs schuldig te
voelen en het hele gebeuren maakt u erg verdrietig.
U lijdt hierdoor. U heeft echter nooit het doel gehad
om de ander te kwetsen. Uit zelfbescherming mag u
dit nu niet naar u toetrekken. Dat een ander vindt
dat hij pijn lijdt doordat u niet voldoet aan de
dingen die die ander u oplegt, is het probleem van
die ander. Niemand heeft het recht om een ander
zijn wil op te leggen en dit mag daarom op u ook
geen invloed hebben. U mag deze ellende niet naar
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u toetrekken. Leer te onderscheiden of u op een
bepaalde situatie invloed heeft of niet. Indien u
ontdekt dat u nalatig bent geweest, buig dan uw
hoofd en maak de dingen weer goed. Indien u
ontdekt dat u geen enkele invloed op de situatie
kon of kan uitoefenen en daarom dus ook niet op
het gekwetst zijn van de ander, laat dan uzelf ook
niet hierdoor overweldigen.
Over het tweede, het lijden dat u voelt omdat dit op
uw weg komt door uw eigen wetten van oorzaak en
gevolg, weet u thans genoeg. Indien u voelt dat
deze kracht in uw leven werkzaam is, buig dan uw
hoofd hiervoor en dien, zodat deze krachten zullen
oplossen. Het is echter belangrijk voor u om te
weten dat indien de persoon aan wie u goed te
maken heeft u deze kans niet schenkt, doordat deze
zich van uw leven afwendt, bewust uit uw leven
verdwijnt, deze kracht voor u oplost en u vrij bent
van de wet, van de kracht die u met dit leven
verbond. Geen mens hoeft onnodig te lijden en
indien u de wil heeft om te dienen, maar dit niet
wordt aanvaard, bent u vrij van deze last en komt u
los van deze persoon.
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Teleurstelling
Teleurstelling is een begrip dat in wezen niet zou
mogen bestaan. Teleurstelling mag eigenlijk niet
voorkomen in de relatie met de wereld om u heen.
Teleurstelling is niet dienend en dienen betekent
uzelf geven. Teleurstelling drukt geen geven uit
maar nemen. Teleurstelling is geen kracht die van u
af gericht is op het andere leven om u heen, maar
teleurstelling is een kracht die op uzelf gericht is.
Teleurstelling is zelfdienend. Teleurstelling is
egoïsme Wat drukt teleurstelling namelijk uit?
Teleurstelling of teleur gesteld zijn betekent in
wezen dat u vindt dat een ander in meer of
mindere mate tekort geschoten is in dat wat u van
die ander verlangt of verwacht. Echter, als wij iets
van een ander verwachten of verlangen, dan leggen
wij die ander iets op. Hebben wij het recht om een
ander dat op te leggen wat wij graag willen dat ze
doen of juist niet doen, zeggen of juist niet zeggen?
Nooit hebben wij het recht om een ander te leven,
om het leven van een ander te bepalen. Over
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teleurstelling is verder niet zo veel te zeggen.
Accepteer de mensen zoals ze zijn en maak uw
keus. U bent echter niet verplicht om u met
iedereen om u heen te verbinden, tenzij de andere
mens echt in nood is en heel duidelijk om uw hulp
vraagt. Leg de mens niets op en aanvaardt ze zoals
ze zijn of aanvaardt ze niet. U moet zelf deze keus
maken, maar betracht grote voorzichtigheid indien
u meent te moeten oordelen over een ander mens.
Het oordelen, om helemaal maar niet te spreken
over het veroordelen, draagt namelijk een groot
gevaar in zich.
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Oordelen en
Veroordelen
Hoe snel zijn wij allen niet geneigd om het oordeel
uit te spreken over het leven om ons heen. Hoe snel
zijn wij vaak niet in staat om een ander mens te
oordelen of te veroordelen. Onmogelijk is het om te
zeggen: ‘Het wordt u verboden om in uw leven te
oordelen'. Dit zou u vleugellam maken en
voorkomen dat uw evolutie zich zou voortzetten.
Heeft Christus niet gezegd: ‘Onderzoekt alles en
behoudt het goede'? Dit betekent dat u in uw leven
keuzes moet maken en dus betekent dit, dat u in
uw leven zult moeten oordelen. Het is echter heel
belangrijk, zodra het andere mensen aangaat, om
heel voorzichtig te zijn met oordelen, zeker met
veroordelen. Vaak zien wij in ons leven dingen om
ons heen gebeuren en leggen op datgene wat wij
waarnemen ons oordeel vast. Wij kijken naar het
handelen van iemand. Dit handelen is altijd het
gevolg van een oorzaak en bijna altijd is deze
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oorzaak onbekend. Niet alleen is de oorzaak van
het handelen vaak onbekend voor dat wat wij zelf
doen (hoe dikwijls hoor je niet dat iemand zelf
eigenlijk niet weet waarom hij of zij iets doet of
juist niet doet). Nog veel vaker zal het voorkomen
dat wij helemaal niet weten waarom een ander
handelt zoals deze handelt. Als u mee kunt gaan in
de gedachte van de wedergeboorte (reïncarnatie)
en er hierbij van uitgaat dat de mens, zijn kern, zijn
ziel, reeds ontelbare malen heeft geleefd, zonder
dat er van het beleven van die levens ooit iets
verloren is gegaan, dan kunt u misschien
accepteren dat het handelen van iemand, op dit
moment, in dit leven, het gevolg is of het gevolg kan
zijn van iets dat in andere, voorgaande levens is
gebeurd. Als u dit kunt accepteren, dan kunt u
misschien ook aanvaarden dat u en alle andere
mensen zo diep zijn als het universum. Al onze
ervaringen liggen opgeslagen in onze ziel, in het
diepe onbewuste van onze ziel en hierop is ons
gevoel gebouwd. De werking van ons gevoel wordt
gevoed door de krachten die aanwezig zijn, die
opgesloten liggen, in onze ziel en zal uit die
bronnen putten die zij nodig heeft, binnen de
werking voor de op dat moment geldende wetten
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van die persoon. Een voorbeeld zal proberen een
en ander te verduidelijken.
U heeft in al die ontelbare levens miljoenen en
miljoenen wezens (mensen) uw weg zien kruisen.
U heeft in al die levens met ontzettend veel mensen
te maken gehad. Indien uw wet van oorzaak en
gevolg u nu, in dit leven, verbindt met iemand aan
wie u heeft goed te maken, een mens aan wie u
misschien duizenden jaren geleden iets misdeed,
zal deze kracht nu in uw gevoel geactiveerd
worden. Slechts deze werking zal uit het
onderbewuste van uw ziel losgeweekt worden en
alle andere krachten blijven onbewust, blijven daar
sluimeren. De mate waarin u dit voelt is afhankelijk
van uw gevoelsgraad. Om dit alleen al voor je eigen
leven te peilen is ontzettend moeilijk. Probeer in
uw eigen leven vast te stellen waar en met welke
mensen om u heen deze verbindingen liggen. Dit is
heel erg moeilijk maar niet onmogelijk. Als het al zo
moeilijk is voor uw eigen leven, hoe moeilijk is het
dan om dit vast te stellen voor de levens om u heen.
Voor de levens van uw medemensen. Als u dit kunt
aanvaarden, dan kunt u misschien ook begrijpen
hoe voorzichtig wij moeten zijn met het gegeven
dat iemand ‘raar, vreemd, hard, moeilijk enz..’ is.
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Wij moeten uiterst voorzichtig zijn om iemands
gedrag te veroordelen. Alles heeft zijn grenzen en
hier wordt uiteraard niet bedoeld het
overschrijden van de normen, die in het
maatschappelijk leven zijn vastgesteld. Als iemand
deze normen ernstig overschrijdt dan moet de
maatschappij optreden. Als iemand steelt dan zal
daartegen opgetreden moeten worden. Bedoeld
wordt hier dus met het voorzichtig zijn van het
veroordelen van een ander, zolang het de
karaktereigenschappen van anderen aangaat die u
niet zinnen en die u derhalve veroordeelt. Hiermee
veroordeelt u dus ook die andere mens. Erg
belangrijk is om u te realiseren dat, indien de mens
die wij veroordelen, een erg gevoelig mens is en u
uw ongenoegen over deze persoon kenbaar maakt,
het heel goed mogelijk is dat wij door onze
veroordeling deze mens trappen, deze mens recht
in de ziel raken. Wederom moet u zich dan weer als
gevoelige, gekwetste mens afvragen: ‘U veroordeelt
mij, ben ik het die u in eerste instantie gekwetst
heeft, of doet u dit uzelf aan?’ In het eerste geval
moet hij of zij het hoofd buigen. In het tweede geval
kan hij of zij zeggen: ‘Het feit dat u zich gekwetst
voelt, gaat buiten mij om en komt mogelijk voort
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uit het feit dat u in mij teleurgesteld bent. Ik kan
niet aan uw eisen voldoen. Accepteer mij, en zo
niet, dan is uw ergernis uw probleem'. Deze mens
leeft binnen de voor hem of haar geldende
krachten en heeft niet zo veel keus. Voel aan welk
een ongekende diepte het leven heeft en als u dit
aanvoelt, kunt u wellicht eerder uw hoofd buigen
voor de manier waarop een ander mens zijn leven
beleeft (en beleven moet). Ook in de relatie met u,
waardoor u mogelijk veel minder snel het leven om
u heen zult oordelen en veroordelen.
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Kinderen
Kinderen krijgen is iets gewoons en natuurlijks. Per
dag worden er op aarde duizenden en duizenden
kinderen geboren. Toch verbindt het kinderen
krijgen u met het diepste van het universum.
Wanneer de schepping van het kind tot stand
wordt gebracht, herhaalt zich het
scheppingsproces van het leven. Aangezien de
grote scheppende kracht in het universum zowel
het vaderlijk als het moederlijk aspect in zich
draagt en de grote schepping van het totaal
ontstond en begon doordat deze kracht zich
splitste, zo geven en splitsen zich de man en de
vrouw als zij hun scheppingsdaad volbrengen. Als
de eicel is bevrucht en deze zich splitst, zal de
moeder dat geven van haar lichaam wat het kind
nodig heeft, totdat het wordt geboren. Het nieuwe
leven van het kind, althans geestelijk, begint daar
waar het vorige leven gestopt is. Tijdens het dragen
van de moeder, tijdens het ontwikkelen van het
kind in het moederlichaam, is er een harmonie
44

gevormd tussen de stof en de geest van het kind; er
is harmonie tussen het lichaam en de geestelijke
gevoelsgraad van het kind. Indien het kind gevoelig
is, dan is het voor dit kind nog belangrijker om in
het begin van het leven van dit kind liefde te
ontvangen dan voor een kind met een lagere
gevoelsgraad. Op het moment dat het kind wordt
geboren is er harmonie tussen lichaam en
geestelijke gevoelsgaad. Na de geboorte ontwikkelt
het lichaam zich snel, de geestelijke groei gaat in
het begin relatief veel langzamer. Dit betekent dat
het kind in het begin enorm veel liefde nodig heeft.
Liefde is de enige positieve voedingsbron die de
ziel kan voeden. Om dus te voorkomen dat er in de
eerste jaren van kinderen met een hogere
gevoelsgraad disharmonie ontstaat, moet u die
kinderen alles geven wat u kunt geven. Deze zielen
hebben liefde, geduld en begrip nodig. Bovendien
kunnen zij, door hun grote gevoel, last hebben van
inwerking van twee werelden, namelijk de werking
van de aarde en de werking van gene zijde. Zij
staan nog erg dicht bij de wereld waar zij vandaan
komen. De kinderen die u op aarde zet, zijn niet uw
bezit, niet uw eigendom. Zij hebben zeer
waarschijnlijk met uw leven van doen.
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Hoogst waarschijnlijk heeft u een band met deze
zielen, hoewel dit niet altijd nodig is. U helpt hen
hun evolutie voort te zetten en doordat u hen helpt,
helpt u tevens uzelf, zodat ook uw evolutie zich
voortzet. Het is uw taak en uw plicht uw kinderen
op weg te helpen. U bent de boog, zij zijn de peilen.
Ook zij hebben, wanneer zij er gereed voor zijn,
hun eigen leven te beleven. Zo kunt u nooit bepalen
met wie zij wel of niet zullen huwen of hun leven
zullen delen
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Uw kinderen zijn niet uw eigendom.
U mag ze op weg helpen. U bent de boogschutter en geeft de
richting aan waar uw kinderen, de pijlen, heen zullen vliegen.
Kies de juiste richting.

Ook zij hebben hun karma, hun wet van oorzaak en
gevolg, te volgen. zij volgens deze wetten
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verbonden worden met hun levenspartner, gaat dit
iedereen om.
Aanvaardt dat ook uw kinderen een eeuwig leven
hebben. Als u dit kunt aanvaarden, kunt u
misschien ook begrijpen dat het begrip kinderen in
wezen iets heel anders inhoudt dan hetgeen wij er
aan vastkoppelen. Ook zij leven reeds miljoenen en
miljoenen jaren. Wat wil het kind zijn na de nieuwe
geboorte dan nog zeggen? De periode die wij dood
noemen, dus eigenlijk de tijd, die de ziel
doorbrengt tussen twee stoffelijke, dus aardse
levens, is de tijd die nodig is om de ziel rust te
geven en de ervaringen van het voorgaande
stoffelijke leven volkomen te laten wegzakken in
een diep onderbewust niveau. Na de geboorte heeft
het kind een periode nodig waarin de ervaringen
van het vorige leven verwerkt moeten worden en
het kind alles wat het toen geleerd heeft zich eigen
maakt, bewust of onbewust. Tevens is het een
voorbereiding op het nieuwe leven. Waarschijnlijk
was u in één van uw levens het kind van de ziel die
nu uw kind is. Aanvaard deze levens en help hen op
weg. Help hen zich voor te bereiden op hun nieuwe
leven. Indien zij, wanneer zij volwassen zijn,
moeten goed maken en hier misschien onder lijden,
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help hen dan dragen. Indien u met uw kind in liefde
en harmonie zult leven, schept u een band met
deze ziel, die eeuwig is. Aan gene zijde zult u dan
als waarachtige broeders en zusters verder leven.
Kind en ouder zijn aardse begrippen, aan de andere
kant van de kist hebben deze begrippen geen
waarde meer.
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Liefde
Over liefde is door de eeuwen heen zo ontzettend
veel gezegd en geschreven.
Hoeveel boeken gaan er niet over liefde?
Liefde is zo klein, zo eenvoudig en tevens zo diep,
dat het de basiskracht van het universum is. Uw
complete evolutie is erop gebouwd. Honderden
films en boeken gaan over liefde, maar wat is liefde
en welke graden van liefde bestaan er? Liefde
begint in de laagste graad met eigenliefde, liefde
voor het eigen wezen, liefde voor het eigen leven.
Deze liefde gaat gepaard met hartstocht, deze liefde
kent geweld en eist. Deze liefde is voorwaardelijk
en het begin van het ontwaken van het gevoel. Deze
liefde dient de persoon die die liefde uitzendt. Na
deze graad van liefde volgt de graad van liefde die
al gericht is van de persoon af die die liefde in zich
draagt. Deze liefde is gericht op de ander, maar dan
in zeer nauwe, enge zin. Deze liefde houdt in: ‘Als
mijn naasten het maar goed hebben, de rest
interesseert mij niet'. Zo breidt de liefde zich uit,
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als een olievlek, gericht vanaf de persoon die haar
uitzendt naar het leven om zich heen. Naarmate u
meer en meer het leven om u heen gaat dienen,
groeit uw liefde. Als u al het leven om u heen
waarachtig kunt liefhebben, bezit u de universele
liefde. Dit betekent dat u dan in staat bent om uw
hoofd te buigen voor alles wat leeft. U bent dan in
staat om al het leven om u heen lief te hebben.
Liefhebben in de zin van dienen, van geven en wel
onvoorwaardelijk. Liefde is dus
onvoorwaardelijk dienen, onvoorwaardelijk
geven. De schepper schiep het leven door zich te
splitsen, door zich te geven en zo zullen wij ons ook
moeten geven. Indien u al het leven om u heen kunt
liefhebben, dan zullen de poorten van de hemelen
zich voor u openen. U bezit dan de universele
liefde. Dit onvoorwaardelijk dienen, betekent
echter niet dat dit zo ver moet gaan dat het leidt tot
uw eigen ondergang. Hierover is echter in
voorgaande hoofdstukken al uitvoerig gesproken.
Als u deze universele liefde bezit, dan gaat u zich
voorbereiden op dat wat het hoogste is wat de
mens geschonken wordt, namelijk de vereniging
met uw tweelingziel. Wat is uw tweelingziel?
Tweelingzielen zijn twee wezens die zijn
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voortgekomen uit één en dezelfde unieke bron. Zij
vertegenwoordigen samen het mannelijke en het
vrouwelijke. Beiden zijn, indien zij gereed zijn voor
het beleven van de tweelingliefde, één in gevoel.

Tweelingzielen zijn als twee bloemen, van één soort, van één
kleur, van één gedachte, van één gevoel. De liefde van en de
vereniging met uw tweelingziel is het hoogste wat de mens mag
beleven.
Dien, tot geluk van uw tweelingziel.
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U bent één en behoort elkander toe, voor eeuwig.
Beiden zult u tezamen, wanneer u in de sferen van
het licht tot elkaar bent gekomen. de verdere weg
van uw evolutie bereizen. Nooit meer zult u van
elkaar gescheiden worden.
Dit is het hoogste wat de mens van zijn schepper
zal en kan ontvangen. Maak u klaar voor deze
liefde. Dien het leven om u heen. Wees zacht en
warm voor alles wat leeft. Indien u voelt dat
anderen zich aan uw hartelijkheid en
persoonlijkheid kunnen warmen, bent u op de
goede weg en zal ook uw leven verwarmd worden.
U zult ontvangen wat u geeft. Door te dienen alles
wat leeft, dient u uiteindelijk uzelf. U zult zich
daardoor gaan richten op de sferen van licht en uw
leven staat niet stil. U zult hierdoor ontwaken.
Nogmaals, accepteer het leven en wees tolerant.
Geef al het leven de kans om het leven te beleven
zoals dat leven het beleven moet. Bemoei u niet
ongevraagd, in negatieve zin met de ander. Probeer
juist de mens positief te benaderen. De kracht van
het positief zijn is veel groter dan wij vaak
beseffen, op de kracht van het positieve kun je
bouwen. Benader uw naaste positief en spreek en
denk positief over de ander. Hoeveel en hoe vaak
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worden andere mensen niet verguisd, gekraakt en
gebroken. Indien u zich over een ander wilt
uitlaten, probeer dan lovend te zijn (hoe domineeachtig dit ook mag klinken). Vergeet niet dat indien
u denkt aan of praat over een ander mens, dit
denken of praten een werkzame kracht is.
Benadert u de ander positief dan is deze kracht
positief werkzaam. Benadert u de ander negatief
dan is deze kracht negatief werkzaam. Bovendien
geldt nog de wet dat indien u aan een ander denkt
of over een ander praat en u bent vol negativisme,
haat, hartstocht, jaloezie of afgunst en u bent
geestelijk sterker dan de ander, dan kunt u de
ander daarmee breken, bent u zwakker dan de
ander, dan is deze mens voor u niet te bereiken en
zal het gif dat u over hem of haar heeft uitgestrooid
naar u terugkeren en uzelf treffen. Het kan dus ook
nog gevaarlijk zijn om over anderen kwaad te
spreken of te denken (zie ‘MAGIE’). Indien u liefde
in u draagt is één van de middelen om dit een
ander te schenken, naast het dienen waar we reeds
in andere hoofdstukken over gesproken hebben, de
glimlach. De glimlach draagt een enorme kracht in
zich. De glimlach drukt in tegenstelling tot het
lachen geen oncontroleerbare emotie uit. Lachen is
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emotie en wel het tegenovergestelde van huilen.
Vaak ligt lachen buiten uw eigen controle (mensen
lachen vaak omdat ze zenuwachtig zijn of bang zijn
of om aandacht te trekken), terwijl de kracht van
de glimlach binnen uw eigen krachtveld ligt. Als de
glimlach uit uw hart komt, kunt u daar ijsbergen
mee doen smelten.
De glimlach biedt de gevoelige mens tevens een
bescherming, zo lang als u in staat bent om een
glimlach te zenden waar u alles van uw eigen
wezen en liefde in legt, zolang beschermt deze
glimlach u tegen invloeden van buitenaf die u
omver kunnen werpen. Zolang u glimlacht, heeft u
uw eigen situatie zelf in de hand. U bent de
uitzender, de glimlach is een kracht die van u af
straalt en zolang deze ‘liefde in zich dragende
kracht' van u af de wereld wordt ingestuurd, houdt
deze kracht negatieve invloeden door anderen op u
afgestuurd, tegen. Hierbij is het niet belangrijk of
deze negatieve kracht bewust of onbewust op u
wordt afgestuurd. Deze kracht, waarvan u degene
bent die bepaalt en kunt bepalen of u haar wilt
gebruiken, is de kracht die u kan helpen om te
komen tot een staat van groter evenwicht of
harmonie.
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Harmonie
Met harmonie wordt hier bedoeld evenwicht,
balans. Evenwicht, balans is de basis van al het
natuurlijke. De natuur is in oorsprong in
evenwicht.
Harmonie, evenwicht is kracht. Als u deze kracht
bezit, kunt u het leven in al zijn facetten aan, u kunt
dan dat wat over u komt, dragen. Leven in
harmonie, eerst met uzelf en dan met uw
omgeving, is ogenschijnlijk het moeilijkste wat er
is. Het is ook moeilijk, het is echter net zo moeilijk
als het makkelijk is, althans in theorie. Om deze
theorie in praktijk te brengen is moeilijk,
ontzettend moeilijk, maar niet onmogelijk. Dit
vereist echter kennis van wetten en discipline. De
discipline is aan u. Enige regels die kunnen leiden
tot het verkrijgen van een groter evenwicht, kan ik
u geven. Niet meer kan ik u geven dan enige regels,
omdat ik er thans niet meer ken. Met deze weinige
kennis kunt u echter wel heel ver komen. Tevens
zult u merken dat hoe verder u komt in het
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verkrijgen van een groter evenwicht, des te groter
zal uw inzicht worden om dat te doen, of juist niet
te doen, wat zal leiden tot een groter evenwicht
voor uw eigen leven en in uw eigen leven, Om te
beginnen is het ontzettend belangrijk dat u weet
dat u het centrum bent van uw eigen leven. U staat
midden in uw eigen leven. Alles wat er met u
gebeurt, wordt door u bepaald (uiteraard zal ook
dit begrensd zijn, maar dat moet u voor uw eigen
situatie vaststellen). leder mens heeft rechten en
ieder mens heeft plichten. Uw grootste recht is het
recht dat u bepaalt wat er werkelijk in u leeft, u
bepaalt wat u denkt, u bepaalt of u ontspannen
bent, u bepaalt of u gespannen bent. Waarschijnlijk
zult u zeggen dat dit wel mede afhankelijk is van
het leven om u heen. Er zijn mensen of situaties die
u misschien wel gespannen maken. Dit zou
inderdaad zo kunnen zijn.

Wat u dan echter goed moet begrijpen, is dat, en nu
puur de theorie, wat er ook aan krachten op u
afgegooid mogen worden, hoe negatief dit ook mag
zijn, hoe vervelend de situaties ook zijn die uw
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leven beïnvloeden, U en niemand anders dan u
alleen bepaalt hoe u er op reageert.

Ook dit is een vorm van het streven naar harmonie.
Het meerdere vult het mindere aan. Ook de mens dient in zijn
leven te streven om het mindere bij zijn medemens aan te vullen,
echter alleen als hierom door de ander gevraagd wordt.
Zonder het willen van de ander, zal geen harmonie bereikt
worden.
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Als het blaffen van een hond u irriteert, dan
irriteert die hond u niet, doch u staat uzelf toe dat u
door het geblaf van deze hond geïrriteerd wordt. U
zult waarschijnlijk door het lawaai van het geblaf
geïrriteerd worden omdat er geen stilte in uzelf
heerst. Als lawaai van buiten u stoort, komt dat,
omdat er lawaai in uzelf leeft. Als er rust of stilte is
in uzelf dan kan lawaai van buiten u niet meer
storen. Dit betekent dat we de oorzaak van veel
ellende, waarvan we vinden dat anderen ons dit
aandoen, moeten gaan zoeken in onszelf. Hoe grof
het ook lijkt, u bent de oorzaak van uw eigen
ellende. Als u hier, desnoods ten dele, in mee kunt
gaan, betekent dit dat u bereid bent om te beginnen
aan uzelf te werken. U heeft in deze wereld geluk,
dat als u vindt dat een ander u stoort, deze ander
ook bereid is om aan uw wensen tegemoet te
komen.
Meestal gebeurt dit echter niet. Dit betekent dat als
u verder wilt komen, als u uw leven beter in de
hand wilt krijgen, u toch moet beginnen aan uzelf
te werken. Hoe een ander u ook probeert te
kwetsen, weet dat u pas werkelijk gekwetst bent
op het moment dat u uzelf toestaat dat u gekwetst
wordt. U bepaalt dat er een deur bij uzelf geopend
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wordt en u bepaalt het moment waarop deze deur
bij uzelf geopend wordt, een deur waardoor een
ander bij u kan binnenkomen om al of niet uw
zielenwoning overhoop te halen en u diep bedroefd
en diep gekwetst achter te laten. Zo komen wij
weer terug op de eerder gestelde regels. Komt er
iemand bij u die u diep kwetst of beledigt, vraag
uzelf dan af of deze persoon recht van spreken
heeft. Vraag uzelf af of hetgeen deze persoon op uw
leven loslaat, waar is of dat het gestelde voortkomt
uit wensen, eisen, verlangens, die binnen deze
persoon zelf leven en waar u in wezen buiten staat.
Indien dit laatste zo is, dan is alles wat door de
ander op u wordt losgelaten voor rekening en
verantwoordelijkheid van deze ander en mag dit
uw leven niet raken. U mag uzelf dan niet toestaan
dat u gekwetst wordt. Dit moet u doen uit
zelfbescherming, indien u dit namelijk niet zou
doen, betekent het feit dat wanneer u zich wel
gekwetst voelt, u zich hierdoor met deze ander
verbindt, waardoor deze nog meer macht op en
over uw leven kan krijgen. Indien hetgeen deze
persoon zegt juist is, zult u uw hoofd moeten
buigen en goed moeten maken wat u verkeerd
gedaan heeft, echter zolang u dit op basis van eigen
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wil bepaalt, zal en kan geen ander macht over uw
gevoelsleven kunnen krijgen, omdat u uw handelen
en het maken van keuzes in eigen hand houdt. Door
toe te staan, in eerlijkheid en oprechtheid, dat u
bepaalt of een ander mens of een bepaalde situatie
invloed heeft op uw leven, behoedt u zich voor
invloeden van anderen en zult u merken dat uw
eigen evenwicht steeds groter wordt. U staat toe
wat er met u gebeurt. U staat toe dat u verdrietig
bent, gespannen bent, ontspannen bent, gelukkig
bent en zo kunt u nog duizend dingen opnoemen.
Dit is theorie, maar het werkt in de praktijk en
ieder bepaalt voor zichzelf hoever hij of zij dit wil
en dit gegeven op een bepaald moment in praktijk
wil gaan brengen. Probeert u het eens. Het
betekent in elk geval dat u voor veel ellende de
oorzaak moet gaan zoeken bij uzelf en ik garandeer
u uit eigen ervaring dat dit vaak heel verruimend
kan werken. Evenwicht in uzelf vindt u niet door
oorzaken bij anderen te zoeken. Disharmonie of
chaos leidt tot een zodanige werking bij degene in
wie de disharmonie heerst, dat hier allerlei ellende
uit voort kan komen en deze ellende kan dan
tevens weer tot ziekte leiden. Vele, zeker niet alle
vormen van ziekten, doch zeer vele ziekten,
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worden veroorzaakt door een werking die het
gevolg is van disharmonie, bijvoorbeeld onvrede
met uw eigen situatie, jaloersheid op andere
mensen, hartstocht enz.
Indien u deze negatieve karaktertrekken loslaat op
het leven om u heen en u volgens de krachten die
uit deze karaktertrekken voortkomen het leven om
u heen ‘bestookt’, zal dit, indien deze
karaktereigenschappen niet in overeenstemming
zijn met uw eigen gevoelsgraad, leiden tot
disharmonie in uw eigen leven. Indien u dit lang
genoeg volhoudt, leidt dit gedrag, welke in wezen
strijdig is met uw diepste gevoel, eerst tot
disharmonie en uiteindelijk tot ziekten. Zoek in
uzelf, zoek naar karaktertrekken waarvan u
eigenlijk vindt dat uw gevoel daar niet meer mee
overeenstemt. Onderzoek uzelf en breek deze
karaktereigenschappen af. Het betekent dat u moet
afdalen in de diepte van uw eigen wezen en als u er
in slaagt om dit in stilte te doen dan zult u merken
dat u op uw speurtochten diep binnen in uzelf,
ervan uitgaande dat u oprecht aan uzelf wilt
werken, een kracht zult voelen die u hierbij helpt.
Dit is de hulp van uw innerlijke gids.
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Innerlijke gids
Wat wordt er bedoeld met de innerlijke gids? De
innerlijke gids is de stem die u diep in uzelf hoort
of kunt horen. Dit is bijna altijd een geestelijke
stem, u hoort niet het geluid van een stem, maar u
hoort deze stem op uw gevoelsniveau. Het lijken
als het ware gedachten die uw leven binnenvloeien.
Als u scherp leert waarnemen, kunt u aanvoelen,
dat deze gedachten niet van uzelf zijn en leert u ze
te onderscheiden van uw eigen gedachten. Hoe
komen deze gedachten uw leven binnen en wat
kunt u ermee doen? HET LEVEN is niet alleen een
manifestatie, een zijn, op de planeet waarop u
thans leeft.
HET LEVEN is, zoals we gezien hebben, een
eeuwigdurende, voortgaande kringloop van
stoffelijk en geestelijk leven, waarin wij moeten
evolueren tot het niveau waarop wij zijn als de
kracht die ons schiep en waardoor wij terug zullen
keren naar onze bron van ontstaan. Dit betekent
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dus dat er een stoffelijk leven (het dragen van een
stoflichaam zoals u nu op aarde ervaart) en een
geestelijk leven is. Het geestelijk leven is het leven
dat zijn weg voortzet aan de andere kant van de
kist. Dit leven heeft de drempel van de dood
overschreden en de aardse kringloop volbracht. Dit
leven leeft bewust, dienend in het aardse leven, na
de dood, verder. In de werelden waar we daar
leven bent u nog evenveel mens als u dat op aarde
bent. Ook daar draagt u een lichaam maar dan van
geestelijke materie. Ook daar voelt u uw hart
kloppen en stroomt er bloed door uw aderen,
echter niet van een stoffelijke maar van een
geestelijke materie. Er is dus leven aan de ‘andere
kant'. Ook dit leven is dienend. Stelt u zich voor, dat
u overlijdt, overgaat, en uw naasten met wie u in
grote harmonie, vol liefde, leefde, leven nog op
aarde. Zoudt u in deze situatie, indien u de
mogelijkheid in uw geestelijke handen heeft, deze
mensen die nog op aarde leven, willen helpen in
hun strijd en proberen hun lijden te verzachten?
Indien u dienend bent is het antwoord: Ja. Dit is nu
ook wat er gebeurt.
U heeft reeds miljoenen levens volbracht waarin u
zich ontwikkelde en ontwikkelde. U heeft in al deze
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levens ontzettend veel mensen uw pad zien
kruisen en uw levens mee gedeeld. Ongetwijfeld
leven er aan de andere kant vele en vele mensen
die u dierbaar zijn en die niets anders willen dan u
in uw strijd op aarde te helpen. Het kan zelfs zijn
dat uw tweelingziel aan de andere kant leeft en u
uw hele aardse leven volgt om u te dienen en te
helpen dragen in uw strijd en lijden. Het leven aan
de andere kant is in zo verre anders en dieper, dat
daar andere waarden gelden en wel zodanig, dat
men daar anders en van te voren in de waarheid en
werkelijkheid van het leven kan schouwen. Met
deze kennis, die op aarde onmogelijk te verkrijgen
is, zijn zij in staat om in uw leven te zien wat zal
gebeuren en kennen zij de waarheid en de wetten
die uw leven bepalen. Met deze kennis zijn zij in
staat om u in uw leven op aarde te helpen. Bekend
op aarde zijn de verhalen van mensen die heel
sterk het gevoel hadden om een reis af te zeggen of
hun reis uit te stellen, terwijl er juist een ongeluk
gebeurde met bijvoorbeeld het vliegtuig waarmee
zij in eerste instantie zouden reizen. Toeval? Toeval
bestaat niet. Deze kennis is hen gebracht door hun
innerlijke gids, iemand van de andere kant die dit
voorval van te voren voorzag en de mens die hem
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of haar dierbaar was waarschuwde. Nu zult u zich
waarschijnlijk afvragen, ‘Waarom wordt dan niet
iedereen hiervan van te voren over
gewaarschuwd'? Het antwoord is, omdat niet ieder
mens op aarde bereikbaar is. Afhankelijk van uw
afstemming en de hoogte van uw gevoelsgraad
bent u wel of niet bereikbaar. Indien u een grote
mate van gevoeligheid heeft en de wil bij u
aanwezig is om te dienen, zult u waarschijnlijk wel
bereikbaar zijn. U moet dit zelf proberen, zonder
het te forceren. Vraag om hulp als u denkt dat u uw
strijd niet meer aankunt. Vraag om hulp als u er
niet meer uitkomt of het gevoel heeft dat u
lichamelijk of geestelijk gebroken bent. Als u vraagt
en de wil heeft om in uw leven te dienen, zult u
geholpen worden. Dit wil nog niet zeggen dat u
meteen gedachten uw leven voelt binnenkomen die
antwoorden geven op alle door u gestelde
levensvragen. Wel zult u merken dat, indien u het
gevoel heeft niet meer verder te kunnen en denkt
dat u heel langzaam ineen zakt, u plotseling een
energie kunt ervaren die u nieuwe steun en kracht
geeft en waarvan u denkt ‘Waar komt deze energie
zo plotseling vandaan'? Heb vertrouwen in deze
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hulp die een goede richtlijn is en indien u denkt het
niet meer te weten, ga dan vooral op uw gevoel af.
Op uw gevoelsleven wordt ingewerkt, dus daar, op
dat niveau, zult u ook de goede beslissingen vinden.
Wees niet bang om hulp te vragen want ook voor
de andere kant geldt, dat slechts gegeven kan
worden als er gevraagd wordt. Heb het leven lief en
dien, want wie dient, zal gediend worden. Streef
het goede na en u zult uw weg, hoe moeilijk
misschien ook, tot het einde toe goed volbrengen.
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Magie

Wat is magie? Wat heeft magie te maken met al het
voorgaande wat u heeft gelezen? Het antwoord is
simpel, magie heeft alles te maken met hetgeen
hiervoor beschreven is. ‘Wat heb ik met magie te
maken', zult u zeggen. Sterker nog, u zult
waarschijnlijk zeggen: ‘Ik wil helemaal niets met
magie te maken hebben'. Wel, u heeft in het al of
niet betrokken zijn met magie in uw leven
helemaal geen keus. In de wereld waarin wij leven
is een kracht werkzaam, die niet zichtbaar is en
niet voelbaar is in stoffelijke zin en toch door
iedere mens ontelbare keren gebruikt wordt. Wat
dit voor kracht is, wat u ermee te maken heeft en
hoe u deze kracht dagelijks aanwendt, zal
vervolgens beschreven worden. Deze kracht is
werkzaam op uw gevoelsniveau en vaak gebruikt u
hem zonder dat u weet wat voor goeds of kwaad u
ermee aanricht. Deze kracht werkt als volgt: De
werking wordt geactiveerd door de kracht van uw
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gedachten en versterkt door de mate van uw
concentratievermogen. Naast onze wereld, de
wereld van de materie, waar de dingen zichtbaar
en tastbaar zijn, heerst een ruimte die met onze
wereld in verbinding staat. Hier is de kracht van
het ‘onstoffelijke’ werkzaam. Wat wij in en vanuit
onze zichtbare en tastbare wereld aan
‘geesteskracht’, gedachtenkracht, oproepen en
gebruiken, wordt in deze onstoffelijke wereld weer
gematerialiseerd in een materie die voor ons nog
steeds onzichtbaar en niet voelbaar blijft. Deze
materie draagt hetzelfde karakter in zich als het
karakter van de gedachten die deze materie
scheppen. Deze materie is er en doet zijn werk. Met
het omzetten van gedachtenkracht in materiële
kracht wordt bedoeld, dat alles wat er zich in uw
gedachten vormt, ergens wordt omgezet in een stof
die van gelijke aard is als het niveau van uw
gedachten. Zijn uw gedachten van u afgericht, dan
is ook de daaruit ontstane stof van u afgericht, zijn
uw gedachten naar u gericht dan zal ook de
daaraan gebonden stof op uzelf gericht zijn. Hoe
kunt u vaststellen dat de door u uitgezonden
gedachten een uitwerking kunnen hebben op de
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stof (het lichaam), van degene op wie u die
gedachten richt?
De mate waarin u dit kunt vaststellen is weer
afhankelijk van uw gevoelsgraad. Ook de mate
waarin u last heeft van deze werking is afhankelijk
van de hoogte van uw gevoelsgraad. De
gevoelsmens zal van nature al voorzichtig zijn met
hoe hij denkt of spreekt over anderen. Van nature
voelt deze gevoelsmens dat er van zijn spreken of
denken iets uit kan gaan. De niet of minder
gevoeligen hebben dit vaak niet in de gaten en
laten de kracht van de in hun geest ontstane
gedachten dikwijls met volle overtuiging los op het
leven van anderen. De bedoeling van dit
hoofdstukje is om u bewust te maken van het feit
dat u grote voorzichtigheid moet betrachten met
hoe u over anderen praat of denkt. Als uw
gedachten slecht zijn (met negatieve energie
geladen) en u richt deze gedachten op een andere
mens, dan kan die ander door het ‘gif’ wat uit deze
gedachten ontstaat, ziek worden. U kunt echter niet
alleen anderen hiermee raken, ook uzelf kunt van
uw eigen met negatieve kracht geladen energie,
ziek worden. Hoe vaak komen uit spanningen en de
daaraan verbonden negatieve krachten, niet
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ziektes voort als maagzweren en
hartaandoeningen. Bij het overbrengen van deze
werkende kracht spelen afstanden geen rol. Als u
aan iemand denkt, is het niet belangrijk hoever
deze persoon van u verwijderd is. Vooral als
degene die de gedachten uitzendt over een goed
ontwikkeld concentratievermogen beschikt.
Evenals negatieve gedachten of ‘roddels’ hun
vernietigende werk kunnen doen, kunnen ook
positieve gedachten dit. Deze hebben een heilzame
werking op de persoon op wie ze gericht zijn. Vaak
hoort men zeggen als iemand een ander wil helpen,
‘Ik zal in gedachten bij je zijn en je steunen'. Vooral
als dit oprecht bedoeld is, zullen deze gedachten
inderdaad een grote steun kunnen zijn voor degene
voor wie deze hulp bedoeld is en op wie de
gedachten gericht worden. Het is daarom heel
belangrijk dat u voorzichtig bent met hoe u over
andere mensen denkt of praat. Vooral als u weet
dat deze mensen gevoelsmensen zijn. Dat de
hierboven beschreven kracht ook werkelijk werkt,
kan misschien nog duidelijk worden uit het
volgende voorbeeld. Bent u weleens een kamer
binnengekomen waar net een aantal mensen een
grote ruzie hebben gehad? Als u erop let, kunt u
71

werking voelen in die ruimte, die bedreigend is, die
als een last over u valt. U voelt dit zelfs in een lege
kamer waar zich niemand meer bevindt. De
mensen die de negatieve kracht ontwikkelden door
hun ruzie zijn niet meer aanwezig, maar wat zij
hebben losgemaakt, is gematerialiseerd en als iets
‘tastbaars’ nog in die ruimte aanwezig. Zo een
kracht kan lang blijven hangen. Als er in een huis
jarenlang door mensen ruzie is gemaakt, is gehaat
tot in de diepste graden en daarom misschien ook
veel verdriet is geweest, kun je soms nog na jaren
deze werking voelen en kunt u de sfeer in dat huis
als ‘eng’, ‘negatief’ of ‘bedreigend’ ervaren,
U kunt het er zelfs koud krijgen, terwijl de kachel
brandt. De aanwezige spanning kan soms zo groot
zijn dat je er bijna letterlijk tegen aan kan hangen.
U ervaart deze spanning dan bijna als een
stoffelijke muur. Ook de mate van dit ervaren is
weer afhankelijk van de mate van uw gevoelsgraad.
Er zijn zelfs mensen die zo gevoelig zijn dat ze niet
goed in een ruimte kunnen zitten waar veel
mensen aanwezig zijn, omdat ze de werking en de
kracht voelen die door deze mensen wordt
uitgezonden. Nu u weet hoe voorzichtig u moet zijn
met het ‘omgaan’ met mensen, zowel voor wat
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betreft de wijze hoe u over ze denkt als hoe u over
ze praat, is het ook belangrijk om te weten of er
misschien wat te doen is tegen deze op je
afstormende krachten, die je als gevoelsmens
omver kunnen werpen? Dit is mogelijk, hoewel niet
eenvoudig. Hoe kunt u zich beschermen als u deze
werking in uw leven voelt en er ook werkelijk
onder lijdt? U moet dan proberen zich af te
schermen voor deze krachten, en hiermee wordt
bedoeld: letterlijk afschermen. Hoe kunt u dit
bereiken? Om te beginnen moet u proberen,
wanneer u voelt dat er een spanningsveld op u
afkomt, u zich er niet mee te verbinden. Probeer er
niet aan te denken en doe of er niets aan de hand is.
Dit is moeilijk, want deze bewust of onbewust op u
afgeschoten spanning trekt aan u. Bovendien kan
dit sterker of zwakker zijn naarmate het
concentratievermogen van degene die deze
spanning op u afstuurt groter of kleiner is. Als deze
methode van verdediging niet werkt, aangezien u
merkt dat het spanningsveld niet vermindert of
oplost, is er nog een methode die u kunt toepassen.
Als u voelt dat er op u wordt ingewerkt, dat er
bijvoorbeeld over u gekletst wordt, moet u
proberen een muur om u heen op te bouwen. Dit
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kunt u doen, gebruik makend van dezelfde wetten
als degene die zijn’vuiligheid’ op u afstuurt. U moet
in gedachten een muur om u heen opbouwen waar
de giftige nevel niet doorheen kan dringen. Als u
zich goed kunt concentreren zult u onmiddellijk
merken dat de spanning die u voelde begint op te
lossen. Probeer deze concentratie zolang mogelijk
vast te houden. Als u dit zich eigen begint te maken,
kunt u deze muur in stand houden door u er zo nu
en dan op te concentreren. Het enige wat u mag
doen is deze kracht tegenhouden. Nooit mag u deze
‘vuiligheid’ terugslingeren om de persoon die dit
uitzendt op gelijke wijze te treffen. Als u zich goed
kunt beschermen zal de uitzender uiteindelijk
zichzelf treffen. Dit gaat dan echter buiten u om en
is een gevolg van zijn eigen handelen. Hoe werken
namelijk deze wetten? Als u in staat bent de op u
afgeschoten krachten tegen te houden, dan blijft
deze opgebouwde, gematerialiseerde
geesteskracht in stand, deze blijft bestaan, omdat u
deze stof niet heeft opgenomen en verwerkt (met
alle negatieve gevolgen voor degene die dit
beleeft). Deze stof is nog in die andere dimensie
aanwezig en begint zijn reis. Uiteindelijk zal deze
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kracht weer terugkeren bij degene die hem heeft
uitgezonden en zal bij die persoon zijn werk doen.
Hoe vaak zien we niet dat mensen die intens in
staat zijn om te haten of vol zijn van jaloezie en
hartstocht, uiteindelijk door de van deze
geestestoestand uitgaande giftige werking, zelf ten
gronde gaan. Zo ziet u hoe deze wetten werken. We
hebben hier met name de negatieve werking van
deze wet beschreven om de gevoelsmens een
handvat aan te reiken waarmee hij zich kan
verdedigen tegen dagelijks op hem afstormende
krachten. Nogmaals, deze kracht hoeft niet
specifiek op iemand gericht te zijn, men kan deze
invloeden ook ervaren in een bus, trein, bioscoop,
enz., waar u deze spanningsvelden als het ware
‘oppikt’. Uiteraard hebben de uit het hart komende,
positieve uitgezonden gedachten op iemand een
heilzame werking. U kunt absoluut iemand helpen
door deze persoon in gedachten bij te staan en hem
of haar in gedachten alle liefde te schenken die u
kunt overbrengen. Zo werken deze wetten en zo
hebben wij er allemaal duizenden keren per dag
mee te maken. Wij leven er als het ware in. Dit is
geen magie, dit is realiteit. Gebruikt u deze
gedachtenkracht bewust, dan bent u zoals wij allen
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zijn, een magiër. Als u uw concentratievermogen
weet te vergroten (wat door oefening mogelijk is),
dan kunt u afhankelijk van wat u uitzendt, iemand
helen of iemand verwonden. U kunt zelf kiezen wat
voor een magiër u wilt zijn, een zwarte of een witte,
een schepper van ellende of een schepper van
vreugde en warmte.
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Berusting
Berusting kan u een indruk geven dat hier bedoeld
wordt, dat u zich maar bij de dingen in uw leven
moet neerleggen, dat u de loop van uw leven maar
moet accepteren zoals het op u afkomt.
Berusting lijkt in te houden: geen verzet plegen. Je
nergens tegen verzetten in het leven is slap, zo kom
je nooit verder en als je alles maar accepteert, leer
je ook niets. Dit lijkt een hele zinnige stelling en er
zit ook wel een kern van waarheid in. Maar
waarom dan toch berusten? We komen nu weer
terug op eerdere onderwerpen die in dit boekje
beschreven zijn. Of u in staat bent om u te kunnen
berusten in al de werkzame krachten die uw leven
beïnvloeden, hangt ook nu weer af van de hoogte
van uw gevoelsgraad. Als u in staat bent te peilen
wat er in uw leven gebeurt en wat veel belangrijker
is, of u in staat bent om in uw leven te peilen
waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren,
dan bent u misschien in staat om in uw leven
keuzes te maken. die u brengen op de weg van de
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berusting. Het kan namelijk het geval zijn dat dat
wat u in uw leven beleeft, hetgeen is wat u in dit
leven moet beleven. Het kan zijn dat dat wat u
allemaal meemaakt en moet doorstaan, te maken
heeft met uw wetten van oorzaak en gevolg. Wat er
in uw leven op uw weg komt, ligt vast. Als u in uw
leven een strijd te strijden heeft, als uw leven
blootstaat aan beleving van verdriet, pijn, ellende,
angst enz., dan is het zo dat dit beleven vast ligt aan
uw leven. Iedere centimeter die u in uw leven heeft
af te leggen, ligt vast en iedere stap die u zet, heeft
een diepe, geestelijke betekenis. U kunt proberen
zich tegen de ellende die op u afkomt, te verzetten.
Wat zal u dit opleveren? Dit verzet levert u ellende
op, een nog veel grotere ellende dan u al in eerste
instantie ondervond. Het kan namelijk zijn dat u de
ellende die u beleeft, beleven moet. Dit beleven kan
en zal liggen binnen uw wetten van oorzaak en
gevolg. U zult hebben goed te maken en daarom
heeft u verdriet en beleeft u uw ellende. Wat
gebeurt er als u zich hiertegen verzet? Uw ellende
blijft daardoor onveranderd. Wat gebeurt er als u
zich niet tegen uw verdriet verzet? Uw verdriet lost
hierdoor niet op en wordt ook niets minder.
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Wat echter wel gebeurt is dat u iets met uw
verdriet kunt gaan doen, waardoor u in staat wordt
gesteld en in de gelegenheid komt om de wet die
nu op uw leven inwerkt, te verwerken en daardoor
deze wet te laten oplossen. Bovendien betekent dit
dat u iets met uw verdriet gaat doen. U verzet zich
er niet meer tegen. Indien u zich tegen uw verdriet
verzet, zal uw ellende alleen maar groter worden.
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Vaak is berusting de beste oplossing voor de problemen in uw
leven.
Vechten tegen dat, wat er in uw leven moet gebeuren, is zinloos.
Berusten is niet passief. U verspilt door te berusten geen
kostbare energie, hierdoor komt u tot rust en in deze rust zult u
merken,
dat er nieuwe krachten in u komen. Met behulp van deze
krachten kunt u deuren openen, die u weer een blik zullen geven
in de nieuwe, ongekende gebieden van uw leven.

Als u kunt aanvaarden dat datgene wat op uw weg
komt voor u lering is, kunt u uw verdriet en
ellende, hoe groot ook, ombuigen tot iets waarvan
u misschien kunt aanvoelen dat het ergens voor
nodig is en als u het in berusting aanvaardt en
aanpakt, misschien nog wel tot iets goeds kan
leiden. Als u uw ellende op deze manier probeert te
verwerken, kan het tot iets positiefs, iets bouwend
voor uw persoonlijkheid leiden. Tevens krijgt u
hierdoor grip op uw ellende in plaats van dat uw
ellende u in zijn grip krijgt en houdt.
Zelfs al zou u in dit leven de werking die de angst
en onzekerheid veroorzaakt niet geheel kunnen
verwerken, dan is er nog niets aan de hand. U krijgt
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nog ontelbare nieuwe levens, dus nieuwe
gelegenheden en mogelijkheden, waarin uw
persoonlijkheid zal groeien, zodat u wel in staat
bent om u de kracht eigen te maken, die u nodig
heeft om het leven zonder angsten en
onzekerheden aan te kunnen. Dit is misschien niet
prettig, maar als u ook hierin kunt berusten, is er
heel goed mee te leven en kunt u wel degelijk
verder komen. Probeer uw leven te peilen en
probeer vast te stellen wat er in uw leven op u
afkomt en waarom dit op u afkomt. Laat het in rust
over u heen komen en u zult daardoor deze kracht
op de snelste manier verwerken. Probeer tevens
vast te stellen wat u ervan kunt leren en u wordt
niet meer door uw leven geleefd, maar u leeft uw
eigen leven. U wordt hierdoor heer en meester
over uzelf, ondanks dat daar dagen van angsten,
verdriet en onzekerheden tussen zullen zitten.
Aanvaard de op u inwerkende kracht en berust
hierin. U houdt daardoor kostbare krachten over
om te leven, te beleven en te verwerken. Deze
zelfde houding kunt u ook in de strijd zetten tegen
ziektes die u in uw leven parten spelen.
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Ziektes
Ieder mens heeft in zijn leven last van ziektes, de
één meer, de ander minder. Ziektes kunnen allerlei
oorzaken hebben. De ware toedracht is moeilijk
vast te stellen.
Ziektes kunnen stoffelijk zijn en ziektes kunnen
geestelijk zijn. Als ziektes een geestelijke oorzaak
hebben, kan de oorsprong hiervan liggen in het
huidige leven of in een voorgaand leven. Stoffelijke
ziektes zijn vaak met de reguliere geneeskunde te
behandelen. Het succes van de behandeling hangt
af van de graad van de ziekte. Als u bij de reguliere
geneeskunde geen succes ondervindt, kan altijd
geprobeerd worden om uw heil te zoeken bij een
vorm van alternatieve geneeskunde. Eén beste
methode van behandeling bestaat niet. De reguliere
geneeskunde is tot ontzettend veel in staat, maar
kan helaas niet iedere vorm van ziekte genezen.
Eén beste vorm van alternatieve geneeskunst
bestaat ook niet. Wat voor de één enorm helpt,
hoeft voor de ander niet te helpen, ook al lijken de
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kwalen heel erg op elkaar, Een goede
samenwerking tussen alle vormen van
geneeskunde zou het beste zijn. Helaas is het zo ver
nog niet. Zoals in het vorige hoofdstukje
‘BERUSTING’ al gezegd is, kan ook een vorm van
berusting, van overgave een goede vorm van
genezing zijn. Hiermee kunt u proberen uzelf te
genezen. Belangrijk is dat u weet dat het lichaam
altijd zichzelf geneest. De hulp van welke arts of
welk medicijn dan ook, is slechts een middel om
het lichaam een hulpje, een zetje te geven. De
genezing komt voort uit het organisme zelf. De
belangrijkste periode voor deze genezing is de
slaap. U kunt de slaap gebruiken om uzelf ofwel te
genezen, ofwel om het lichaam een grote
‘oplaadbeurt’ te geven, waardoor u bij het
ontwaken weer bijzonder bent uitgerust. Hoe kunt
u de slaap gebruiken om uw lichaam (en uiteraard
ook uw geest) de kans te geven om heel erg uit te
rusten of om uzelf te genezen en wat heeft
berusting hiermee te maken? Probeer in uw
situatie te berusten. Hierdoor komt u al tot rust. U
houdt kostbare energie over. Als u nu gaat slapen,
moet u op uw rug gaan liggen en proberen uzelf te
ontspannen door uw ademhaling aan te passen.
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U moet hierbij het accent leggen op de uitademing.
Niet op de inademing. De uitademing is voor de
ontspanning het belangrijkste deel van de
ademhaling Probeer iedere keer bij het uitademen
een beetje verder uit te ademen, zonder alles uw
aandacht hierop te richten. Het moet bijna
spelenderwijs gaan.
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De tempel die u bouwt door te dienen, staat
hoog op de berg, uitkijkend over het dal. Als de problemen u te
veel worden, houd dit
beeld dan voor ogen.

Probeer iedere keer iets verder, iets dieper uit te
ademen, zonder dat u hierbij moe wordt. Iedere
keer een fractie verder. U zult merken dat u
hierdoor ‘lekker mmo' gaat worden en probeert u
zich wisselend. voor te stellen dat u zwaar en licht
bent. Probeer vast te stellen of u dit gevoel van een
wisselend gewicht ook werkelijk ervaart op het
moment wanneer u dit zich voorstelt.
Als u merkt dat dit werkt, kunt u aan uw genezing
gaan beginnen. U moet misschien wel enige
avonden gebruiken, voordat u zover bent dat
datgene wat u zich voorstelt, ook werkelijk zo door
u gevoeld wordt. Als uw lichaam gaat reageren op
uw concentratie, kunt u beginnen uzelf te genezen
of proberen eventuele pijnen te verzachten. Als u
veel last van pijn heeft, moet u het volgende doen:
Probeer met de hulp van uw gedachten, uw
concentratie, de pijn die u heeft, te verergeren.
Dwing met uw gedachten de pijn toe te laten
nemen tot een veel sterkere vorm. Dit is erg
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belangrijk. U moet niet proberen om in eerste
instantie de pijn weg te denken. U moet berusten in
de pijn. U moet de pijn onder ogen durven te
komen. Als u zich kunt dwingen de pijn te laten
toenemen, geeft u uzelf te kennen dat u de pijn
onder bedwang heeft en dat u de vorm waarin u
pijn heeft, probleemloos aankunt. U kunt zelfs een
nog ergere vorm van pijn aan. Het voordeel dat
hierdoor opgeleverd wordt, is dat de pijn zichzelf
verraadt. Door de pijn te laten toenemen is het
altijd mogelijk om op een gegeven moment de
pijnplek precies te traceren, precies te plaatsen. Als
dat moment aanbreekt, heeft u gewonnen. Nu moet
u er zich op concentreren, dat u al de energie die u
nog over heeft in de strijd gooit om de pijnplek weg
te branden en de zieke plek of de ziekte te laten
genezen. Bovendien moet u nu uzelf dwingen om in
een hele diepe, rustgevende slaap te gaan en
morgen uitgerust en pijnloos wakker te worden.
Dit werkt zeer waarschijnlijk niet na één keer maar
u moet dit als het ware trainen. Er zullen echter
mensen zijn die deze kracht onbewust in zich
dragen en al bij de eerste keer succes zullen
hebben. De slaap moet uw vriend worden, de slaap
is onze machtigste vriend. Krijgt u de slaap onder
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controle, dan heeft u uw eigen situatie voor een
groot deel in de hand. Voor velen zal dit toch helaas
erg moeilijk zijn. Mensen die zich heel moeilijk
kunnen concentreren, zullen ook met deze techniek
moeite hebben. Uiteraard heeft ook deze methode
van zelfgenezing zijn grenzen en is dus mede
afhankelijk van de mate waarin u zich kunt
concentreren en de graad van uw ziekte of kwaal.
Los van gebruik te maken van uw eigen krachten,
kunt u ook gebruik maken van de krachten van
anderen. U hoeft daarvoor zelfs niet eens uw deur
uit. Als u gaat slapen kunt u ook vragen aan de
vrienden aan gene zijde of zij u in uw slaap willen
helpen en krachten willen geven die tot uw
genezing zullen bijdragen. Ook dit moet u eens
proberen en kijken hoe u 's morgens ontwaakt.
Vergeet niet dat u wel moet vragen. U kunt alleen
geholpen worden als u hierom vraagt. Als u wilt,
wordt u geholpen. Probeer ook dit eens.
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Angst
In één adem met angst kan ook genoemd worden
de begrippen: ontevredenheid en verdriet.
Ieder mens, niemand uitgezonderd, kent in zijn
leven angst, ontevredenheid en verdriet. Zowel
angst, ontevredenheid en verdriet zijn in staat een
mens in zijn leven te verscheuren. Als hij deze
angsten niet meer in de hand heeft, zullen de
werkingen van angst, ontevredenheid en verdriet,
giften in het lichaam produceren, waar mensen
uiteindelijk, in een zeer ver ster stadium, ernstige
ziekten van kunnen krijgen. Het kan zelfs dodelijk
zijn. Hoe vaak zie je niet dat mensen door verdriet
of angst verteerd worden, uitmergelen? Hoe kunt u
angst, ontevredenheid en verdriet bestrijden? Dit is
afhankelijk van hoe diep deze zaken op uw leven
inwerken. Als ik u hier een antwoord zou kunnen
geven hoe u deze ellende even zou kunnen
oplossen, dan zou dat een zeer uniek gegeven zijn.
Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen liggen
vol met mensen die deze ellende niet meer voor
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hun leven in de hand hadden en aan de werking
van deze krachten zijn bezweken. Ik kan u geen
antwoord geven. Ook nu kan ik misschien slechts
een strohalm bieden, niet meer en niet minder. Als
de angst of het verdriet nog niet zo diep in uw
leven is geworteld, kunt u misschien proberen te
accepteren dat ieder mens regelmatig in meerdere
of mindere mate last heeft van angsten en
onzekerheden. Probeer dit dan als een gegeven te
accepteren. Als u er geen aandacht aan besteedt en
dit gegeven accepteert, is de angst of de
onzekerheid morgen of overmorgen zeer
waarschijnlijk weer verdwenen. Als de angst niet te
diep ligt en deze u nog niet in zijn macht heeft, zal
dit ook inderdaad gebeuren. Dan is morgen de
angst weer over. De mensen zouden geleerd
moeten worden dat angst, verdriet, onzekerheid
een normaal, natuurlijk gegeven is. Er wordt ons
juist geleerd dat u zich hiertegen moet verzetten en
er niet aan toe mag geven. Angst, onzekerheid,
verdriet, onvrede, dit alles hoort bij het leven.
Probeert u, als u last heeft van angsten en verdriet,
hierin te berusten en geef dit over. Morgen zult u er
waarschijnlijk geen of bijna geen last meer van
hebben.
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Als u toestaat dat angsten en verdriet uw leven
vergallen, de baas over u zullen worden, zal dit ook
zo gebeuren. Dit gebeurt echter alleen als u dit
toelaat. Hoe kunt u zich hiertegen verzetten? Weet
dat ook u rechten heeft. LEVENSRECHTEN.
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Op onze weg huiswaarts, reizen wij door het heelal, van planeet
naar planeet. De aarde is de planeet, waar we groeien tot ons
menselijk bewustzijn.
Het is de sfeer waar we de waarachtige liefde leren kennen, U
zult u, zoals een ieder, deze liefde pas eigen kunnen maken, na
een enorme strijd.
De strijd is zinvol, de opbrengst is geestelijke groei.
GA DE STRIJD NIET UIT DE WEG.

Ook al is uw verdriet nog zo groot (en dit is met
alle oprechtheid gemeend), het is aan u om toe te
staan dat u er aan onderdoor gaat. Realiseert u, dat
ook u recht van leven heeft. Pak dit recht. Eis dit
recht op.
Eis dit recht op voor uzelf. U kunt bij de pakken
neer gaan zitten of u kunt zich ertegen verzetten. U
heeft naast uw rechten echter ook plichten. Er is
altijd wel iemand in uw omgeving, die, hoe groot
uw leed ook is, toch op een bepaald moment uw
hulp nodig heeft. Er zijn in het leven ontzettend
veel momenten, bijna dagelijks, dat u iets kunt
betekenen voor een ander mens. Dit is uw plicht.
Als u toestaat dat u door uw ellende volkomen
wegzakt, dan bent u niet meer in staat iets te
kunnen zijn voor een ander. Als u uw recht en uw
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plicht aan elkaar koppelt, dan heeft het leven
beslist zin. Ik realiseer mij heel goed dat wat ik u
vertel als zeer droge theorie op u afkomt. Uw
ellende is enorm. Misschien kunt u één keer
proberen in praktijk te brengen wat hier is
neergeschreven. Het al of niet slagen, zal mede
afhangen van het feit of u de wil heeft om iets voor
een ander leven te kunnen en willen betekenen.
Heeft u deze wil niet, dan zult u waarschijnlijk
wegzinken in uw leed. Wij mensen hebben elkaar
nodig. U een ander en een ander u. Vraagt u zich
hierbij dan wel weer goed af of u er zeker van bent
dat degene die u uw hulp wilt bieden, ook echt
geholpen wil worden. Probeert u het eens. Te
weten en te voelen dat u een ander mens heeft
kunnen helpen, kan u de kracht teruggeven uzelf te
realiseren dat het leven zin heeft. Accepteer, dat u
angsten heeft, dan zult u ook merken dat die
angsten ineens minder dreigend zullen lijken. U
moet zich echter ook realiseren, dat het willen
accepteren en het kunnen accepteren nog zo ver uit
elkaar kan liggen, dat u het misschien wel wilt,
maar nog niet kunt. Forceer dit dan niet. U bent dan
op de goede weg en er zal een moment komen,
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zolang de wil aanwezig blijft, dat u ook tot dit
kunnen in staat zult zijn.
Ook in deze situatie zult u, indien u hierom vraagt,
hulp kunnen ontvangen uit die andere wereld en
zult u merken dat u juist op die momenten dat u
denkt niet meer verder te kunnen, nieuwe krachten
ervaart, die u er dan ook weer doorheen zullen
helpen.
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Geweten
Geweten draagt het begrip ‘weten’ in zich. Geweten
zegt letterlijk: ‘Ik heb het geweten'. U heeft het ook
geweten, eens, en daarom, weet u het ook nu.
Dat, waar uw geweten over spreekt, waar uw
geweten u voor waarschuwt, is u bekend. Het is iets
wat u zich ooit in een vorig leven heeft eigen
gemaakt. Geweten is één van die sterke bewijzen
voor reïncarnatie. Waarom is er bij de één iets
waardoor deze mens wordt tegengehouden, deze
mens van binnen weet dat hij of zij niet verder
mag, niet verder moet en gebeurt dit bij een ander
mens in een zelfde situatie niet. Het antwoord is:
lering. Lering uit voorgaande levens. Na ieder leven
wordt datgene, wat we geleerd hebben, wat we ons
eigen hebben gemaakt, in de ‘blauwdruk’ van onze
ziel opgeslagen en deze kennis zal in daarna
komende levens, voor zover het nodig is, worden
aangesproken en zal mede ons handelen bepalen.
Luister naar de stem van uw geweten. Dit is de
stem van uw weten. Veel méér is hierover niet te
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zeggen. Uw geweten is uw geleide, uw innerlijke,
eigen geleide. Luister ernaar en handel ernaar. Als
u niet naar de stem van uw geweten handelt, komt
u in een situatie, waarin u in disharmonie komt met
uzelf. Deze disharmonie zal leiden tot chaos. Leven
in chaos, is leven in problemen. Ook hier geldt:
Voorkomen is beter dan genezen!
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Ik wil, ik vind
Deze begrippen, ‘ik wil en ik vind', voortgebracht
door de mens in gedachten of letterlijk
uitgesproken, zijn zo ongeveer de meest
gevaarlijke uitingen voor zowel het individu als
voor de totale mensheid. Ze zijn zelfs een lange tijd
een bedreiging geweest voor al het leven op aarde.
Dit klinkt u ongelooflijk en overdreven in de oren?
Hoeveel heersers hebben er niet door de eeuwen
heen, doordat zij wilden of zij vonden, oorlogen
ontketend en hierdoor duizenden en duizenden
mensen leed aangedaan en de dood ingejaagd. ‘Ik
wil' en ‘ik vind', zijn gebiedend, opleggend, eisend
en meedogenloos. Na: ‘Ik wil.....’ en ‘ik vind.....’, kan
er zowel iets negatiefs als iets positiefs volgen. Als
‘ik wil...’ of ‘ik vind...’ gevolgd wordt door iets
negatiefs, dan zitten we al snel in de sfeer van
teleurstelling, oordelen en veroordelen,
veroorzaakt door degene, die deze negatieve
werking via zijn of haar willen of vinden over een
ander uitstrooit. Hoeveel mensen worden er door
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het oordelen en veroordelen van en door anderen
niet dagelijks geestelijk ‘getrapt’ en ‘geslagen’?
Over de negatieve aspecten van het opleggen van
de eigen wil op andere mensen, met de daaraan
verbonden teleurstellingen, oordelen en
veroordelingen, is in dit boekje al uitvoerig op
ingegaan en zullen we hier dan ook verder niet
meer behandelen. U heeft nu genoeg informatie om
te weten hoe u hier als gevoelsmens op zou kunnen
reageren om uzelf tegen de krachten van anderen
te beschermen.
Echter, ook het richten van ‘ik wil... of ik vind...’ op
iemand, gevolgd door iets positiefs is niet zonder
gevaar voor die persoon. Als u vindt of wilt dat er
voor een ander iets gedaan moet worden, dat goed
is voor die ander, en u wilt dit met de beste
bedoelingen, dan is het nog zeer de vraag of dit ook
werkelijk zo goed is voor die ander. Vindt die ander
ook dat dit goed is voor hem of haar, of vindt u dit
misschien alleen? Er wordt door mensen heel veel
goeds gedaan voor andere mensen, oprecht en zeer
goed bedoeld, dat echter het karakter krijgt van ‘de
wilde weldoener'. ‘Ik vind dat het goed voor hem is
of ik vind dat het goed voor haar is en dus zal ik dat
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wel even regelen'. Probeert u zich hierbij ook af te
vragen of u er van overtuigd bent dat de ander, op
wie uw hulp gericht is, het hier ook werkelijk mee
eens is.
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Dienen
Vele malen is in dit boekje gesproken over het
begrip ‘dienen’, Dit begrip verdient uiteindelijk een
nadere uitleg. Het begrip dienen kan tot een
misverstand leiden.
Dienen wordt veelal als ‘slaafs’ geïnterpreteerd.
Het laatste wat hier met dienen bedoeld wordt, is
juist dit slaafs zijn. Met dienen wordt hier niet
bedoeld het slaafs achter andere mensen aan
jakkeren. Met dienen wordt hier bedoeld het zich
richten op het andere leven, onder voorwaarde dat
dit richten zich afspeelt binnen het zelf willen,
handelend binnen uw eigen krachtveld. U bepaalt
zelf dat u tot het dienen van het andere leven
overgaat, zonder bijbedoeling en zonder dwang. Dit
dienen vraagt, eist van degene die dit dienen
zichzelf oplegt, kracht. Waarachtig dienen eist een
krachtige persoonlijkheid. Zo zal dit dienen, waar
kracht voor nodig is, niet alleen kracht eisen maar
ook kracht schenken. Door te dienen zal uw
persoonlijkheid aan kracht winnen. Deze stelling is
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niet bewijsbaar. Ik verzeker u echter dat u zult
merken dat u door u op het ander leven te richten,
en wel onvoorwaardelijk, u hierdoor aan kracht
zult winnen. Dienen betekent dat u zichzelf maakt
tot ‘offer’. Dienen betekent nooit dat u zich maakt
ttot'slachtoffer'. Het zijn van een offer ligt binnen
uw eigen krachtveld, u blijft de situatie in de hand
houden, onder controle houden. Het zijn van een
slachtoffer betekent dat u geen invloed meer heeft
op de situatie, op uw handelen en dat u daarom
afhankelijk zult zijn van anderen. Dienen is de
enige krachtbron die er voor zorgt dat uw leven
zich voort blijft bewegen. Verder en verder op uw
weg huiswaarts. Dien om uw persoonlijkheid
verder te ontwikkelen. Dien, zodat u aan kracht
zult winnen. Dien, zodat u door deze toenemende
kracht nog meer in staat bent om het andere leven
om u heen, waar nodig is, te helpen dragen, zonder
dat u hierdoor er zelf aan onderdoor zult gaan. Blijf
echter voor ogen houden, dat het dienen van het
ander leven zinloos is, als dit ander leven zich van
uw dienen afwendt.
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Tot slot
Zoals de titel hierboven al aangeeft, is dit het
laatste hoofdstukje in dit boekje, waarin
geprobeerd is aan u, gevoelsmens, iets aan te
reiken, waarmee u kunt proberen om de op u
afstormende krachten het hoofd te bieden. Ook is
in dit boekje geprobeerd u aan te geven, wat u
moet doen wanneer anderen u die dingen
verwijten, die uw ziel tot in het diepst raken. De
pijn die u hierdoor voelt, komt niet omdat u last
heeft van gekrenkte trots, maar omdat u het idee
niet kunt verdragen, dat u andere mensen gekwetst
zou hebben. Vele karaktertrekken zijn hiervoor
behandeld en besproken. Uiteraard zijn er ook nog
zeer veel andere karaktertrekken op te noemen,
waarvoor het zelfde geldt als voor die
karaktertrekken, die hier besproken zijn. Ik hoop,
dat als u begrijpt wat er in dit boekje bedoeld
wordt, u voor uzelf kunt ‘meten’, hoe u op het
handelen van andere mensen moet en kunt
reageren, zonder dat uw gevoelsleven hierdoor
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geweld wordt aangedaan, maar ook zonder dat u
hierdoor ‘kwaad aanricht', bij andere mensen. Ik
zal proberen om hetgeen hiervoor beschreven is
nog éénmaal samen te vatten en de meest
belangrijke elementen, waar u in het leven, op uw
pad huiswaarts, op moet letten, in een tekening
samengevat weer te geven. Deze tekening vindt u
op bladzijde 122. U moet er dus naar streven om in
uw leven al het leven om u heen te dienen, echter
zonder dat u hier zelf aan onderdoor gaat. U moet
leren wanneer het zinvol is om alles wat u te
bieden heeft, aan een ander mens te schenken,
maar u moet echter ook leren wanneer het juist
niet zinvol en raadzaam is om u met heel uw ziel op
deze andere mens te richten. Zoek naar de
karakter-eigenschappen in u, waarvan u vindt dat u
deze moet afbreken en probeer te bouwen aan de
karakter-eigenschappen in u, waarvan u vindt dat
deze versterkt moeten worden. Dit is zeker niet
altijd even eenvoudig en u moet zich realiseren, dat
wanneer u bewust aan uzelf gaat werken er nooit
meer ‘een eind’ is. Als u bewust en oprecht aan
uzelf bouwt, als u probeert in het leven uw hoofd te
buigen wanneer dit moet en als u uw liefde schenkt

102

aan alles wat leeft, zult u merken. dat u hierdoor
geestelijk groeit.
Wat betekent deze geestelijke groei? Door het
voeren van de strijd, die u heeft te voeren, door het
dienen van al het leven om u heen, zult u merken
dat u gaat leven in de wetten die in dit boek
beschreven staan. U zult gaan merken dat u de
werking van deze wetten niet meer alleen met uw
verstand zult gaan benaderen, maar ook met uw
gevoel. Door het voelen van deze wetten en het
voelen van de werking van deze wetten, zal er rust
komen in uw leven. Door het krijgen van deze rust
en door te weten hoe u moet handelen, gebaseerd
op uw gevoel, zult u aan kracht winnen. Als u aan
kracht wint, bent u niet meer zo snel onderuit te
halen. De geestelijke klappen die u krijgt, zult u
kunnen opvangen, omdat u weet, omdat u voelt,
waarom en waardoor de dingen in uw leven
gebeuren, zoals ze gebeuren. Met behulp van deze
kracht zult u gaan merken dat het pad dat u heeft te
bewandelen, zich duidelijker zal gaan aftekenen. U
loopt niet meer in het duister en u zult niet meer zo
snel misstappen. Met deze kracht kunt u uw eigen
leven sturen en bent u weer beter in staat om
andere mensen te helpen. Door dit dienen, wint u
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weer aan gevoel en zo zal het beklimmen van het
pad eerst langzaam, tergend langzaam, en
uiteindelijk heel voorzichtig, steeds sneller en
sneller gaan. U zult daardoor ook zien, dat ook wat
betreft uw streven om verder te komen, uw
grenzen steeds verder verlegd zullen gaan worden.
Naarmate u de hier beschreven wetten steeds
beter gaat voelen en begrijpen en steeds meer in
deze wetten gaat leven, zult u dus merken dat u
zult gaan veranderen en hierdoor ook uw leven zal
gaan veranderen. Misschien zegt u: ‘Het is
onmogelijk om te leven, zoals hier is aangegeven.
Het is onmogelijk om de hier beschreven wetten
altijd voor ogen te hebben en iedere minuut van de
dag hiermee bezig te zijn'. Ik ben het met u eens, dit
is ook zo, toch is dit absoluut niet belangrijk en het
gaat er in eerste instantie ook niet om hoe u deze
wetten in praktijk brengt. Het gaat om het willen.
Het gaat erom of u de wil heeft om zo te leven. Dat
is belangrijk. Iedere keer als er iets lukt, bent u en
komt u ook een stukje verder. Ook dit is een proces
dat moet groeien, maar dit kan alleen maar
groeien, gebouwd op uw wil. Deze weg huiswaarts
is per definitie lang en het tempo is traag, het
tempo in het begin is zelfs, zoals al eerder gezegd,
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tergend traag, het is een weg van vallen en opstaan.
Weet echter, dat hoe verder u op deze weg komt,
des te beter u de obstakels op het pad zult gaan
zien en des te sneller zal daardoor het tempo
worden. Een zeer goede eigenschap, die in dit
boekje beschreven is, moet u hier gebruiken,
namelijk het opbrengen van geduld, gebaseerd op
berusting, Berusting is de basis van uw
vooruitgang. Nog een punt wat zeer belangrijk is en
wat u zich bijna iedere minuut van de dag zou
moeten afvragen is: ‘Ben ik in harmonie, is er
harmonie in mij'? Waarom is dit zo belangrijk?
Als u niet in harmonie bent, zult u op dat moment
chaos creëren. Dit is een wet. Het enige alternatief
voor het hebben van geen harmonie, is namelijk
het scheppen van chaos Het maken van chaos is
buitengewoon eenvoudig, het schonen van de
effecten van deze chaos is duizendvoudig
moeilijker. Een hulpmiddel voor het bereiken van
harmonie in uzelf is het gebruiken van een
karaktereigenschap, die ieder mens moet proberen
te versterken, namelijk: verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid is de sleutel voor het begin van
het bouwen aan uzelf. Weet dat het missen van
verdraagzaamheid vaak berust op ongeduld. Deze
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ongeduld ligt weer in uzelf opgesloten en
veroorzaakt onrust. Alles waaraan u zich stoort,
legt u uzelf op. U staat uzelf toe u aan de dingen om
u heen te ergeren. Breng rust in uzelf, berust in de
dingen die op u afkomen en u komt tot rust. Op
deze rust kunt u een fundament voor
verdraagzaamheid gaan bouwen, waardoor er
harmonie in u zal komen.
Als u naast het werken aan deze hiervoor
genoemde eigenschappen:
 VERDRAAGZAAMHEID
 BERUSTING
 STREVEN NAAR HARMONIE
kritisch blijft ingesteld op het functioneren van uw
eigen persoon en naar wat er gebeurt in uw
omgeving, heeft u alle eigenschappen in handen om
uw innerlijke krachten te vergroten. Met het
groeien van deze krachten zal het steeds
makkelijker worden om verdraagzaam te zijn, te
kunnen berusten en om te streven naar harmonie,
Als u zich ook nog blijft realiseren dat u bij het
werken aan uw eigen persoonlijkheid altijd hulp
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kunt ontvangen van zowel de mensen om u heen
als de helpers aan gene zijde, mits u hier uiteraard
om verzoekt, moet het mogelijk zijn om het hier
beschreven pad in te slaan en hier stapje voor
stapje op verder te komen.
Op de volgende bladzijde vindt u in een tekening de
in dit hoofdstuk beschreven
karaktereigenschappen nogmaals samengevat.
Probeert u met name deze karaktereigenschappen
dagelijks voor ogen te houden en hieraan te
werken. Probeer in elk geval de wil hiertoe op te
brengen.
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Wilt u waarachtig verder komen, dan zullen er
andere mensen en gebeurtenissen op uw
levenspad komen, die voor u, in uw strijd, een hulp
en steun zullen zijn.
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Tenslotte kan ik slechts het volgende voor u
wensen, met betrekking tot de reis over uw
levensweg,

Succes
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Nabeschouwing,
veertig jaar na het
schrijven van dit
boekje
De afgelopen vijftien jaar heb ik mijn zes boeken
geschreven in de reeks 'Een wonderbaarlijke reis'.
Deze reeks is een verslag van mijn persoonlijke
spirituele reis.
Ik heb het geschreven voor mijzelf en aan mijzelf.
Er is gedurende die tijd heel erg veel 'in mij
gegoten' en om al die kennis te kunnen laten
landen, verwerken en verankeren in mijn systeem,
heb ik het uitgeschreven en rijk geïllustreerd met
tekeningen en schilderijen.
Voor mij heeft dat gewerkt.
In mijn eerste boek (de roman) geef ik aan, dat er
twijfel is over reïncarnatie.
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Later, mede nadat ik het Urantiaboek heb gelezen
en bestudeerd, ben ik voor mijzelf tot de conclusie
gekomen dat er wel degelijk incarnatie bestaat,
maar geen re-incarnatie.
Is dit bewijsbaar?
Nee.
Is dit belangrijk?
Nee.
Ik heb gemerkt dat het op de spirituele weg niet
gaat om deze (niet bewijsbare) kennis te hebben.
Het brengt je op het spirituele pad geen centimeter
verder.
Ik heb heel wat verhitte discussies mogen
meemaken over het feit of er nu wel of geen reincarnatie bestaat.
Het gaat om andere dingen, die uitvoerig in de
reeks 'Een wonderbaarlijke reis’ behandeld
worden. Andere dingen die het verschil in groei in
bewustzijn kunnen maken.
Door stellingen, visies, wijsheden en dogma’s te
kunnen en te durven loslaten, kun je veranderen en
groeien. Durf te kijken achter zelf neergelegde
horizonnen. Durf het land te betreden achter jouw
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grens en verleg je grens, alleen dat kan leiden tot
groei.
Groei kan alleen het gevolg zijn van lef, durf en een
groeiende wijsheid. Uiteindelijk komt het
allerbelangrijkste ingrediënt erbij en dat is het
vermogen hebben tot LIEFDE.
Dan wordt kennis tot wijsheid en groeit het
bewustzijn.
Dan heb je de weg van de magiër voorzichtig
betreden.

Ik ben door de jaren veranderd, ik
heb mijzelf en mijn zienswijzen
verplaatst en ben daardoor
gegroeid.
Mijn kompas en meest
waardevolle gids woont in mij.
Deze gids heb ik gevolgd.
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