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Voorwoord
Tot mijn eigen grote verbazing ontwikkelt zich tijdens
het schrijven, of misschien wel juist door het
schrijven, een ‘VOORTSCHRIJDEND INZICHT, een
grotere verdieping waarbij steeds meer gebieden van
de spirituele weg worden blootgelegd. Vaak heb ik
geen idee welke kant het opgaat en altijd zie ik,
achteraf, dat er een opbouwende lijn in de voortgang
zit, zodat er continu van een ‘uitbreiding van
inzichten’, sprake is.
Dit boek is het eerste boek van de tweede fase. Boek
negen sluit de eerste fase af. De eerste fase is de fase
van ontwikkeling van het bewustzijn op de wereld
waar onze kosmische loopbaan is begonnen. Het
vijfde pad of de eerste cirkel (volgens het
Urantiaboek) sluit de aardse (Urantia) loopbaan of
bewusrzijnsintwikkeling (groei) af.
Op het vijfde pad (een ook al enigszins op het vierde
pad) wordt het fundament gelegd voor de overstap
naar het 'MORONTIA-BEWUSTZIJNSNIVEAU' en naar
de nieuwe architectonische woningwerelden, waar
wij na onze stoffelijke dood zullen verder gaan in onze
opwaartse reis naar huis, naar het paradijs.
Wat is het traject achter het vijfde pad?
Het vijfde pad vertegenwoordigt het volkomen los kunnen
laten van de inhoud der dingen, het bewust negeren van
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iedere vorm van DUALITEIT. Je richten op en kiezen voor
de weg waarbij de kanalen open blijven en de energie
blijft stromen. Het volkomen niet meer VAN DE WERELD
maar uitsluitend nog IN DE WERELD zijn.
Het loslaten van deze wereld en alle ego spelletjes die hier
gespeeld worden (dualiteit) leidt je naar de weg in de
richting van het MORONTIA-BEWUSTZIJN, wat je moet
gaan ontwikkelen om nieuwe werelden (MORONTIA
WERELDEN) te kunnen betreden.
Je betreedt dus een hoger bewustzijn (MORONTIABEWUSTZIJN). Al het geharrewar van deze wereld wordt
daarbij ondergeschikt. Je begrijpt dat de strijd om de
inhoud zinloos is. Niemand heeft gelijk en niemand heeft
ongelijk. Het filter bepaalt de inhoud en waardeert de
inhoud. Je bent niet meer van maar alleen nog in de
wereld. Je bent klaar voor transformatie. Bij een ander,
hogere planeet of sfeer hoort een ander, hoger bewustzijn.
De sfeer en het bewustzijn van deze planeet is doorlopen.
Ook in dit boek kunnen spel- en grammatikafouten zitten.
Ik heb niet de tijd genomen om deze te corrigeren. Ik heb
de tekst één keer doorgelezen.
Ik hoop dat u mij dat opnieuw vergeeft.
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Wat betekent het om boven
de MATERIE uit te groeien?
31 oktober 2020

Wat betekent het om de WEG te gaan?
Om de weg te gaan zullen we moeten kunnen leven op
een manier waarop we goed omgaan met onszelf en
goed omgaan met onze naasten. Uiteindelijk dienen
we ook met eerbied en liefde om te gaan met de
natuur en de dierenwereld. Eigenlijk is dat mooi
samengevat in het Urantiaboek onder de titel: ' Leef in
schoonheid, waarheid en goedheid’.
Wat zit ons in de weg in onze omgang met onszelf
en in de omgang met elkaar?
Er bovenuit groeien is essentieel. Het EGO houdt ons
laag, houdt ons ‘beneden’ waarbij je geen overzicht
hebt, waar je door de bomen het bos niet meer ziet.
Het bos zijn alle meningen die gaan over de inhoud,
die verstikkend werken en bedreigend zijn, waardoor
er vijanden ontstaan, die liegen en bedriegen. Dit leidt
gauw tot het definiëren van complottheorieën waaruit
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duidelijk blijkt hoe gevaarlijk en vijandig iedereen is.
In dat bos vol met bomen die staan voor meningen en
INHOUD, is er maar één boom, één mening juist en dat
is mijn mening of de mening van mijn clubje.
Veel spirituele bewegingen benoemen hoe je
stapsgewijs het ego 'van onderaf’ moet aanpakken en
moet overwinnen. Onze karaktertrekken zoals
afgunst, jaloezie, hebzucht, arrogantie en noem maar
op, moeten stuk voor stuk aangepakt en overwonnen
worden. Naar mijn mening is dit een klus die nooit zal
werken. Het ego is ongelooflijk slim en misleid ons
probleemloos.
Je kunt het ego alleen buitenspel zetten door
letterlijk boven het ego uit te stijgen en door het
EGO van bovenaf te misleiden en daardoor op een
zijspoor te zetten. Ontneem het ego het voedsel en
de energie om nog effectief te kunnen handelen.
DE AANPAK IS DUS NIET 'BOTTOM UP' MAAR 'TOP
DOWN'.
Kijk maar om je heen hoe hele volksstammen strijden
om de inhoud, om details, om meningen en
overtuigingen. In eerdere lessen hebben we al gezien
hoe uniek ieder mens is, dus hoe anders ten opzichte
van ieder ander en dus hoe eenzaam in deze grote
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boze wereld, waar iedereen rondloopt met zijn eigen
kleur glazen en dus met zijn eigen unieke filter.
Daarnaast zijn er ook nog eens grote verschillen op
bewustzijnsniveau, dus in hun vermogens om situaties
te kunnen weerstaan en oplossen.
Als je het EGO niet van onderaf kunt aanpakken en
alleen maar van bovenaf kunt misleiden en omzeilen,
zul je eerst moeten zien en eraan moeten werken dat
'JE DUS NAAR BOVEN KOMT’. Je komt alleen maar
boven als je 'STIJGT IN BEWUSTZIJN’. We hebben ook
al eerder gezien dat stijgen in bewustzijn, veranderen
in bewustzijn, uiteindelijk een verandering geeft in de
materiële manifestatie van deze wereld.
Zolang ik dus op de bodem en in het bos blijf, blijf ik
blind omdat alle bomen in het bos mij het 'zicht’ en
dus het 'inzicht’ en dus een ‘kans om te groeien in
bewustzijn', ontnemen. Zonder groei in bewustzijn zal
er nooit iets veranderen. Al die mensen met hun filters
die vechten om 'verheffing van hun waardebepaling
van de inhoud en die daar worstelen op de bodem van
het bos en die daar volkomen zijn verdwaald en door
hun ego misleid’, veranderen nooit iets maar
verplaatsen alleen maar 'tijdelijk’ energie. Boven de
materie uit kunnen groeien, betekent dus het
vermogen hebben om op te stijgen om van bovenaf het
bos te kunnen zien en om daar vast te kunnen stellen,
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wat een mogelijke oplossing van welk probleem dan
ook is.
Het draait dus opnieuw uitsluitend om het niveau van
ons bewustzijn. Je kunt dus ook pas het ego misleiden
als je daar bewust genoeg voor bent.
Welk bewustzijnsniveau moet je dan hebben om
letterlijk 'BOVEN HET EGO TE KUNNEN
UITSTIJGEN’?
Je moet volkomen kunnen leven in het besef van
eenheid, je moet dus de onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid, snappen, voelen, nemen en
willen leven. Je moet kunnen accepteren dat mensen
uniek zijn en dat ieder mens een eigen startpunt op
het niveau van bewustzijn heeft. Je moet vooral
volkomen kunnen accepteren dat iedere strijd om de
inhoud zinloos is en nooit ergens toe leidt. Daarnaast
geldt nog één facet, je moet de verbinding met God
voelen en onafgebroken werken aan verdiepen van
het contact met God. Je moet leven alsof je al één bent
en wandelt met God.
Als je dit niveau hebt bereikt, ben je ‘in control’ over
het ego en zal het ego je niet meer kunnen verleiden
en misleiden.
Op dat niveau kan de magiër gaan werken in deze
wereld. Hij staat boven het bos en bemoeit zich niet
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meer met alle bomen en met hun waarheid. Hij of zij
zoekt naar oplossingen die werken voor het doel wat
is gesteld, ongeacht enige waardebepaling of de
juistheid van welke waardebepaling dan ook. Bij deze
oplossing wordt er uitsluitend gekozen voor het
algemeen belang.
Dan sta je boven het ego, ben je bevrijdt van de strijd
in het doolhof van het bos, wordt je niet meer misleid
door alle zogenaamde waarheden die niet meer zijn
dan het product en het resultaat van een 'waarneming
door unieke filters'. Gezien door ieder uniek filter
heeft iedereen gelijk en hebben alle anderen ongelijk.
Een situatie die nooit ergens toe zal leiden. De magiër
zal ervoor zorgen dat hij niet meer verstrikt raakt in
overtuigingen en uitgangspunten, want zowel
overtuigingen als uitgangspunten zwemmen maar al
te snel, vooral als er bijval is van anderen, in de fuik
van de VORTEX en worden dan verheven tot 'heilige,
niet meer bespreekbare en veranderbare waarheden’.
Klim dus omhoog, werk aan jezelf, verhoog je
bewustzijn en ontsnap aan het doolhof van de
ontelbare bomen in het bos en aan de vortices van
de door onze unieke filters bepaalde waarheden.
IN HET BOS OP DE GROND ZIE JE NIET DE
MISLEIDING VAN HET EGO EN DE ONWAARHEID
OF DE BEPERKING VAN ONZE WAARHEDEN. DAT
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KUN JE PAS ZIEN ALS JE HET ZIET WANT: 'JE ZIET
HET PAS, ALS JE HET ZIET'.
Probeer in een situatie waar een oplossing voor
een probleem moet worden gezocht, te kijken
‘vanuit een standpunt van verhoging’. Zet je eigen
bril af en zoek naar de oplossing, DIE HET BESTE
WERKT, GERICHT OP HET DOEL DAT JE WILT
BEREIKEN.
Het gaat niet om de beste oplossing gezien door
jouw of mijn filter en die jou of mij dus het beste
uitkomt. Het gaat om de oplossing die ongefilterd
tot stand komt, die het beste werkt en die dus
altijd het algemeen belang zoveel mogelijk dient.
Een voorbeeld met betrekking tot de inhoud en
het vermogen om daarboven te kunnen staan is de
discussie over onvoorwaardelijke vrijheid van
meningsuiting. De voorstanders zeggen: 'Ik heb
het recht om te mogen beledigen’. De
tegenstanders zeggen: 'Ik heb het recht om niet
beledigd te worden’. Beide uitingen zijn emoties
van het ego die iets vindt van de inhoud. Als ik
boven de inhoud sta kan mijn ego er niets meer
van vinden. Als ik nergens meer iets van vind, hoef
ik niemand meer als reactie te beledigen en zal er
dus ook niemand meer beledigd worden. De
beledigingen vinden plaats in het bos, waar we
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allemaal zijn verdwaald. Stijg uit boven het bos en
dus boven iedere uiting van inhoud.
HET IS DE ENIGE WEG, OM ZOVER TE KOMEN DAT
WIJ GEEN OBSTAKELS MEER PLAATSEN IN DE
FLOW TUSSEN DE MENSEN ONDERLING EN TUSSEN
DE MENS EN ZIJN GOD. HET BLOKKEERT DE
STROOM, DE ENERGETISCHE VERBINDING EN DUS
IEDERE VERANDERING IN DE MATERIËLE
WERELD.
Er is een verschil in het collectieve bewustzijn en
het bewustzijn van mensen die verder willen en
boven het collectief willen uitstijgen. Op het huidig
niveau van het collectieve bewustzijn moet je een
mening hebben en er voor vechten om te
overleven. Dat houdt je tevens vast in het bos, in
de 'verdwaling' en in de strijd. Als je hoger wilt, zul
je boven de dikke brei van vechtende meningen,
opinies en overtuigingen uit moeten stijgen. De
dwaling van 'DE WAARHEID' is de voetklem die
ons vasthoudt. Vijftien jaar geleden vertelde
Helena dat 'niets maar dan ook niets ooit is wat
het lijkt te zijn'. Ik begin dat nu steeds meer en
meer te begrijpen.

De weg van de zoeker is niet meer de weg
van de massa.
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Hier ontstaat het splitsen der wegen, het
'verschil dat het verschil maakt’.
Om los te komen uit het moeras en uit het doolhof
van het bos, zul je een andere weg moeten kiezen.
Er zijn dus twee stromen. De stroom of de flow van
het collectieve bewustzijn en de flow van mij
persoonlijk. Hierbij reik ik zoveel als ik kan
omhoog en maak mijn LOS VAN DE INHOUD, LOS
VAN DE DUALITEIT.
Dit is mijn persoonlijke flow waarbij ik uitstijg
boven de massa. IK BEN IN de stroom van het
collectieve bewustzijn en IK BEN VAN mijn unieke
eigen flow, klimmend en zwevend naar het licht en
de warmte van God.
De stroom WAARIN ik ben, is een dans die ik dans
en is het spel dat ik speel.
De stroom WAARVAN ik ben, is mijn gedrevenheid
in het vergroten van mijn eenheid, in mijn contact
en verbinding met mijn Godsvonk, zonder enige
waarheid te hechten aan inhoud en zonder mee te
dansen in het speelveld van de dualiteit. Als mijn
enige unieke, persoonlijke flow uitbreidt, steeds
hoger reikt, muteert en transformeert, verandert
mijn leven. Als mijn leven verandert, beïnvloed ik
de flow WAARIN ik ben en ook die flow zal door
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mijn verandering in welke vorm dan ook, mee
veranderen. Hierdoor zal het collectieve
bewustzijn stijgen.
De weg van het collectieve bewustzijn kunnen we
niet negeren, tenzij we als een kluizenaar gaan
wonen in een hol hoog in de bergen. De eigen weg
is de weg die we werkelijk en met alles omarmen.
Dat is de weg die zich gaat nestelen in iedere cel
van iedere vezel van ons complete systeem. Het
resultaat van de eigen weg zal uiteindelijk het
collectief beïnvloeden.
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Wat betekent het om boven
de MAATSCHAPPIJ uit te
groeien?
(Van en in de wereld zijn)
2 november 2020

We hebben het al eerder gehad over 'de flow’, over de
stroom, de rivier van energie die er is 'BINNEN DE
EENHEID VAN ALLES WAT IS’, waarover energie
stroomt van ons Godfragment naar ons en terug en
van andere mensen naar ons en terug. Zolang die
stroom niet gehinderd is, is er een uitwisseling van
energie, leren we van elkaar, steunen we elkaar en
groeien we. In die stroom heerst empathie,
genegenheid en liefde. ER IS GEEN ENKEL
STORINGSELEMENT EN ER IS DUS EEN VRIJE,
ONGEHINDERDE STROOM VAN ENERGIE.
Als dit het geval is, zijn wij in harmonie, is de
maatschappij in harmonie, zijn we opbouwend
betrokken op ons zelf en betrokken op elkaar. DIE
FLOW IS. ER STROOMT ALTIJD ENERGIE TUSSEN
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ALLES WAT IS, WANT ER IS EENHEID EN DUS
VERBONDENHEID EN DUS BEÏNVLOEDING EN DUS
EEN NOOIT AFLATENDE ENERGETISCHE STROOM,
VAN ALLES NAAR ALLES.
De maatschappij is dynamisch. Mensen creëren
situaties en soms overvallen situaties ons. Denk hierbij
aan natuurrampen en epidemieën zoals de pandemie
van corona 19. Al dit soort omstandigheden vereist
een vorm van ingrijpen, handelen, reageren,
bijvoorbeeld van de overheid. De overheid handelt
met betrekking tot vele dingen. Dat handelen wordt
aangestuurd door democratisch gekozen leiders.
Steeds meer zie je dat het volk er ‘iets van vindt’. Ze
zijn het er niet mee eens of ze zijn het er wel mee eens.
De overheid doet het fout of de overheid doet het
goed. Er is ook een steeds grotere kloof tussen mensen
die het wel of niet eens zijn met wat er gebeurt. Er is
zelfs een steeds grotere verharding tussen
voorstanders en tegenstanders. Dit leidt tot acties, tot
protesten waarbij dikwijls een conflict ontstaat met de
politie.
Wat is het van mij dat ageert tegen dingen die
gebeuren in de maatschappij? Vaak hoor je de
opmerking dat je omstandigheden 'niet kunt
accepteren’. Het is onaanvaardbaar dus moet je
ageren. Ik vind dit en/of ik vind dat. WIE IS IN DIT
GEVAL IK? Omdat IK het niet accepteer en vind dat
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er protesten moeten komen, betreed IK het
dualistisch veld. De enigen die daar opereren zijn
de EGO’s, ONZE EGO’S. Hoe zat het ook alweer?
NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE.
In alle protesten zal jouw God nooit samen met jou
leuzen schreeuwen, zijn vuist optillen en roepen
dat er een tegenpartij is, een vijand is, die niet
deugt en die bestreden moet worden. God zal zelfs
niet aansluiten als je belooft om richting de
'VIJAND' geen geweld te gebruiken. God is niet
geïnteresseerd in de maatschappij zoals wij die tot
stand hebben gebracht, met alle problemen van
dien. Dat is allemaal een product wat wij zelf
hebben gecreëerd met onze vrije wil en daar
bemoeit hij zich niet mee.
Alles is toch maar tijdelijk. De situatie, het politieke
circus, de maatschappelijke interactie is nu compleet
anders dan honderd jaar geleden en zal over honderd
jaar compleet anders zijn dan nu. Het is allemaal het
gevolg van de keuzes die wij maken op dit moment en
die keuzes maken wij (democratisch) in vrije wil. De
resultaten van die keuzes, ook op maatschappelijk
niveau is 'lering ende vermaak', leidt tot ervaringen en
leidt dus weer tot leermomenten.
Wat breedschalig geldt met betrekking tot onze
ervaringen in de maatschappij geldt ook voor wat
wij ervaren in onze persoonlijke levens. In
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hoeverre sta ik toe dat dingen in mijn leven, dingen in
HET LEVEN, mij beïnvloeden en dus invloed hebben
op mij? In hoeverre sta ik toe dat maatschappelijk en
politiek geneuzel tussen partijen die elkaar voor
bedrieger en leugenaar uitmaken, invloed heeft op
mijn leven. Morgen of volgende maand kan de situatie
weer anders zijn.
Het toestaan van die invloed is een keus. Een keus
die wij wel of niet maken. Door deze keus wel of
niet te maken, creëren wij andere uitkomsten, met
andere ervaringen en dus met andere
leermomenten.
De invloed van de keus die wij maken, heeft echter
wel enorme gevolgen voor ons. Als we dat weten
en begrijpen, zouden we misschien wat beter
nadenken over de keuzes die wij maken.
Wat gebeurt er namelijk afhankelijk van welke keus
wij maken?
Het gevolg van de ene keus is, dat wij VERBONDEN
BLIJVEN MET ALLES IN HET UNIVERSUM, MET
ALLES WAT LEEFT, MET IEDER MENS, MET GOD EN
MET DE GODIN.

Het gevolg van de andere keus is dat wij
ONSZELF VOLKOMEN AFSNIJDEN VAN
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IEDERE ENERGETISCHE STROOM,
ZOWEL VAN DE VERBINDING MET IEDER
MENS ALS MET DE VERBINDING MET
GOD EN DE GODIN.
Als ik bepaal dat MIJN WIL ZAL GESCHIEDEN (IK
WIL, IK WIL, IK VIND), DUW ik tegen iedere
invloed van iedere energetische stroom die NAAR
MIJ VLOEIT en BLOKKEER IK DAARMEE IEDERE
ENERGETISCHE VERBINDING MET WIE OF WAT
DAN OOK EN DUS BLOKKEER IK IEDERE
ENERGETISCHE STROOM.
Ik kom daarmee alleen te staan, zonder
energetische voeding van zowel van mij aan
anderen, als van anderen aan mij. Er verdwijnt een
flow die licht en warmte geeft en er blijft kou en
duisternis over. En het ego roept en blijft roepen: '
Dat je goed bezig bent en het prima doet'.
De gevolgen daarvan ga ik merken. Is dat wat ik
wil? Is dat wat ik nastreef?
Ik heb bovenstaand verhaal weergegeven in twee
tekeningen.
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De eerste tekening is de situatie waarbij ik weerstand
creëer en waarbij ‘IK VAN DEZE WERELD BEN'.
De tweede situatie is de situatie waarbij ik mij los
maak van de irritaties van wat er gebeurt in de
maatschappij om mij heen en zelfs, zoveel als mogelijk,
in mijn leven. Dit is de situatie waarbij ‘IK IN EN NIET
MEER VAN DEZE WERELD BEN'.

‘Van de wereld' in plaats van ‘In de wereld'.
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In bovenstaande tekening zien we dat vanuit de
gebeurtenissen in de maatschappij of in mijn
persoonlijk leven (het donkerrode gebied) invloeden
(kleine stroompjes) lopen in het oranje gebied. Dat
ben ik. Die rode stroompjes zijn dingen waar ik (mijn
ergo) het niet mee eens ben en die mij irriteren. Deze
situaties activeren mijn ergo en leiden tot reacties.
Deze reacties zijn: ‘trekken aan en duwen tegen
andere mensen, die ik verantwoordelijk houd voor
mijn ongemak en irritaties'. Als ze niet snel reageren
door te doen wat ik zeg, dan benoem ik deze mensen
tot de 'tegenpartij en dus tot de vijand’.
Dit betekent dat door mijn irritaties ik iedere flow
blokkeer (de bruine lijntjes in de kanaaltjes). Er
stroomt geen energie meer naar mij toe, maar ook
niet meer van mij af. Ook de verbinding met mijn
eigen God wordt geblokkeerd. Dit zie je eigenlijk
bij iedereen gebeuren. Is het mogelijk om deze
irritaties te elimineren uit je systeem?
Volgens mij is het antwoord JA, met de opmerking
dat dit buitengewoon moeilijk is. Het is echter toch
niet meer en niet minder dan het maken van een
keus. Ga ik linksaf of ga ik rechtsaf?
Dan komen we bij tekening twee.
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‘In de wereld’ in plaats van ‘Van de wereld'.
In deze afbeelding zien we dat er geen rode
(irritatie)stroompjes lopen vanuit de maatschappij of
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het leven in het algemeen (donkerrode gebied) naar
mij (mens).
De omstandigheden in de maatschappij neem ik voor
wat het is, ik geef geen waarde aan de inhoud in de
wetenschap dat het mogelijk over een zekere periode
weer anders zal zijn. Ik waardeer het als onbelangrijk,
in ieder geval als onbelangrijk voor mij. Ik word er
niet blij en ik word er niet verdrietig van. Ik wind mij
er al helemaal niet over op. Is dat mogelijk? Ja dat is
mogelijk, je hoeft alleen maar die keus te maken.
Hierdoor blijven alle verbindingen, alle kanalen
waar de flow overheen loopt, open. Ook de flow,
het kanaal tussen mijn God en mij. De tekening
laat zien dat de kleuren in elkaar vloeien en dat ze
allemaal mijn hart raken. Ik blijf open voor alles
en iedereen. Ik houd dus de EENHEID in stand en
blijf altijd mijn VERANTWOORDELIJKHEID ten
opzichte van alles en iedereen, vasthouden. De
wederzijdse energieën blijven stromen, elkaars
hart raken en blijven elkaar inspireren.
HIERDOOR ERVAAR IK (steeds meer) HET BESEF
VAN EENHEID EN ERVAAR IK STEEDS MEER LIEFDE
EN WARMTE. IK WORD EEN ANDER MENS DAN
WANNEER IK MIJZELF AFSLUIT VAN ALLES EN
IEDEREEN EN KOUDE EN DUISTERNIS BEGIN TE
ERVAREN EN ME AAN ALLES EN IEDEREEN BLIJF
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ERGEREN EN ALLES EN IEDEREEN TOT VIJAND
BLIJF VERKLAREN.
Is dit makkelijk? ……. Nee, dit is niet makkelijk.
Is dit haalbaar? ……. Waar een wil is, is altijd een weg.
Je moet het dus eerst willen en met deze uitleg in dit
hoofdstukje, snap je het ook.
Dus gewoon doen.
Maak je het leven makkelijker en laat het drama
het drama. Zolang iedereen duwt en trekt, is de
chaos onoplosbaar, dus is meeduwen en
meetrekken verloren moeite.
Speel in de maatschappij het spel. Laat je van
binnen niet beïnvloeden en dans de dans
waardoor je het minste last hebt van al het
geneuzel. Houd de kanalen open, blokkeer niets,
dan gaat jouw spirituele ontwikkeling als een
speer.
Zo zijn er twee paden die je bewandelt. Jouw
persoonlijke pad zonder blokkades en waar altijd
energie stroomt en het pad van het spel, van de dans
waar je in de maatschappelijke storm buigt als een
grashalm, met een glimlach en gewoon, altijd na de
storm, weer omhoog komt. De beide paden dienen
hetzelfde doel.
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De vraag die je je kunt blijven stellen is, wat voor jou
belangrijker is, meegaan in het dualistisch steekspel,
heel veel waarde toekennen aan de inhoud der zaken,
die misschien morgen al verandert zijn en je ego er op
blijven botvieren of de wereld de wereld laten en de
kanalen open houden, waardoor de energie blijft
stromen en je in staat blijft om te groeien. De laatste
situatie creëert vrede en vreugde. Het is een leven
zonder problemen want ook het benoemen van een
probleem is het toekennen van een waarde aan een
inhoud en is het resultaat van een keus.
De eerste keus is een keus op het
bewustzijnsniveau van het tweede pad. De laatste
keus bevindt zich op het niveau van het vijfde pad,
waar je weet dat de waarde van de inhoud
minimaal belangrijk is, waar iedereen gelijk en
ongelijk heeft, kijkend door ieders eigen filter,
waar onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
wordt genomen, waar er geen binnen en geen
buiten meer is en waar uitsluitend vrede en
vreugde heerst.

De vraag is nu:
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KUN JE IN TWEE WERELDEN TEGELIJK LEVEN?
KUN JE TEGELIJK HET TWEEDE EN HET VIJFDE
PAD BEWANDELEN?
Het antwoord op deze vraag is:
JA EN NEE. ALS JE NOG SLECHTS HET TWEEDE PAD
BEWANDELT, ZIJN ALLE PADEN DAARBOVEN
ONBEKEND, ONZICHTBAAR EN ONBEGAANBAAR.
JE KUNT NOOIT HOGER REIKEN DAN DAT JE
GROOT BENT. DE ERVARINGEN OP HET TWEEDE
PAD MOETEN JEZELF DOEN BESLUITEN OM
VERDER TE WILLEN GAAN EN NIEUWE KEUZES TE
WILLEN MAKEN.
JE KUNT ALTIJD DE PADEN EN DE WERKING VAN
DE PADEN OVERZIEN DIE ONDER JOUW EIGEN PAD
LIGGEN. DAAR BEN JE DUS IN STAAT OM HET SPEL
TE SPELEN. JE DOORZIET DE WERKING EN DE
NIET-WERKING, ZONDER DAT HET JE RAAKT EN
BEÏNVLOEDT.
Welke keus wil je maken en welke keus kun je
maken vanuit de positie van jouw niveau van
bewustzijn. Let op, vanuit het niveau van het
tweede pad ben je niet in staat om te begrijpen en
heb je geen idee dat er een vijfde pad bestaat. Als
je het bewustzijn hebt van het vijfde pad kun je
kiezen voor het begaan van het vijfde pad maar je
kunt ook 'VALLEN’ en je laten verleiden om alsnog
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te duiken in het speelveld van de DUALITEIT en de
zinloze strijd aangaan. ZELFS ZEER HOGE ENGELEN
ZIJN GEVALLEN!

Het gaat er dus steeds om of je de keus
maakt dat je mee moet rennen met de rest,
dat je iets moet vinden over wat er in de
wereld gebeurt en dat je in die ILLUSIE moet
duiken, dat je daar 'wel op moet reageren
omdat het zo niet langer verder kan’, dat je
dus een tegenstander of vijand moet
aanwijzen en deze, op welke wijze dan ook,
moet bevechten. Kortom, dat je het speelveld
van de dualiteit opzoekt en de strijd aangaat.
Ook als je weet dat alles tijdelijk is en dat
morgen, ook door heel veel invloeden buiten
jou om, de situatie weer totaal anders kan
zijn.
Maak je deze keus en ben je dus bereid om
de doorgang van ieder kanaal waarover
energie stroomt, te sluiten.
Zelfs verzet zonder enige vorm van geweld is
verzet. Bij verzet is er een goede partij en
een slechte partij, een tegenpartij, een
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vijand, waartegen je je dus moet verzetten.
Ook verzet zonder geweld is DUALITEIT. Het
gaat er niet om wie er gelijk heeft. Iedereen
heeft gelijk en iedereen heeft ongelijk,
afhankelijk van door welk filter je kijkt.
DUALITEIT is altijd een vorm van duwen en
trekken, ook zonder geweld. Als ik duw en
trek, sluiten mijn kanalen en stopt de flow
met energie.
Of maak je de keus om de ILLUSIE te
doorzien, er buiten te blijven, ieders mening
te accepteren en te begrijpen dat wij unieke
filters hebben waardoor wij allemaal deze
wereld beschouwen, door geen vijand te
definiëren en buiten de dualiteit te blijven.
Maak je dus de keus om jouw eigen kanalen
open te houden waardoor de energie tussen
jouw God, de Godin en jou en tussen jou en
alle mensen, altijd kan blijven stromen.
Heb je het bewustzijnsniveau van het tweede pad,
dan is dat 'wat het is’. Dan heb je geen keus omdat
je niet hoger kunt reiken, dan dat je groot bent.
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De keus betekent altijd, dat je kiest voor het niveau
dat je op dat moment waard bent of voor ieder
niveau daaronder. Het is niet vanzelfsprekend dat
je op ieder moment je huidige niveau LEEFT. De val
naar beneden ligt altijd op de loer, dus is
waakzaamheid altijd geboden. Het EGO kan altijd
zomaar weer toeslaan.
Ook onze wereld waarin we leven, ieder voor zich in
zijn of haar eigen wereld, gevormd door zijn of haar
eigen filter onder leiding van het EGO, is een
VORTEX of een MATRIX. Onvoorstelbaar belangrijk
en alles bepalend. De matrix wordt aangestuurd
door wat we vinden. Als we wat anders vinden,
verandert onmiddellijk onze matrix.

Ga je realiseren dat het slechts een matrix is.
Bevrijd jezelf door boven de matrix uit te
stijgen en eruit te stappen.
Als je verder wilt op je reis door het universum
van planeet naar planeet zal je in staat moeten zijn
om boven iedere planeet uit te groeien en er
afstand te nemen.
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Is de wereld te veranderen?
2 november 2020

Ik heb mij afgevraagd of de wereld op dit moment te
veranderen is op een zodanige wijze dat armoede en
honger uit de wereld verdreven zouden kunnen
worden. Wat zou je tegenkomen als je dat zou willen
realiseren en is een dergelijke poging wel haalbaar?
Ik heb dit stuk opgesteld naar aanleiding van een
discussie die ik hierover met iemand heb gehad.
Mijn reactie is gebaseerd op de kennis die ik heb
mogen opdoen als gevolg van mijn ervaring door mijn
jarenlange opleiding met betrekking tot BEWUSTZIJN.
Ik begin met een (algemene) reactie op basis van wat
ik nu weet.
Houd hierbij één ding goed voor ogen. Hele
volksstammen hebben naar eer en geweten
geprobeerd veranderingen ten goede in deze
wereld neer te zetten. Kijk naar de oorlogen, de
onderdrukking, de rol van de vrouw, de armoede
en de honger in deze wereld die er nog steeds is.
Dan is de conclusie dat al deze acties tot op heden
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weinig resultaat hebben opgeleverd. Zou het
anders kunnen? ………. Is een dergelijk project
haalbaar?
BEWUSTZIJN is de sleutel tot en het fundament van
alles. Iedere verandering die je in deze wereld wilt
realiseren, is altijd gekoppeld aan een verandering van
bewustzijn. Dit geldt zowel op individueel
(persoonlijk) niveau als voor verandering van het
totaal (collectief niveau). ER ZAL IN DE MATERIËLE
WERELD NOOIT IETS VERANDEREN ALS DAAR
NIET EEN FUNDAMENT VAN EEN VERANDERING OP
HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN AAN TEN
GRONDSLAG LIGT. De flow loopt altijd van
bewustzijn, via het energetisch veld naar een
manifestatie (verandering) in de materiële wereld.
Een verandering ontstaat door de dingen anders te
gaan doen of door andere dingen te doen.
Veranderingen hebben dus altijd te maken met het
maken van andere keuzes. Veranderen of niet
veranderen heeft alles te maken met het volgende
'statement’:

If you do what you always did, you will
get what you always got.
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Mijn reactie is gebaseerd op een aanvliegroute, die
wordt gedragen door mijn spirituele inzichten, mede
gebaseerd op de inhoud van het Urantiaboek. Dit boek
verstrekt FEITEN over de schepping. Als er een
schepping is, is er ook een schepper. Het geeft een
verklaring van het ontstaan van het leven, ook van de
mens en het geeft details over wetmatigheden in die
schepping, wetmatigheden waar het leven mee heeft
te maken. Alles wat in het Urantiaboek (voortaan UB)
staat is onbewijsbaar en de validiteit van de inhoud
van dit boek valt nu buiten de discussie. De inhoud van
het boek sluit vrijwel naadloos aan bij een visioen dat
ik zelf heb ontvangen in februari 2005. Ik heb het boek
leren kennen in 2016. Vanwege de aansluiting van de
inhoud van het boek met mijn eigen ervaring, hanteer
ik de feiten. Ik zal zoveel mogelijk proberen mijn
stellingen zelf te onderbouwen.

Het grote vraagstuk is dus: Hoe kun je de
wereld zodanig veranderen dat dat
wezenlijk gunstige gevolgen heeft voor de
bevolking en waar geen mensen meer zullen
zijn die dagelijks moeten zien 'TE
OVERLEVEN' in plaats van te kunnen leven.
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Mijn stelling dat er geen verandering kan plaatsvinden
in deze wereld zonder dat daar een
bewustzijnsverandering aan ten grondslag ligt, creëert
meteen een aantal vragen. De antwoorden op deze
vragen zal hopelijk het beeld duidelijk maken.
 Wat is eigenlijk bewustzijn?
 Waarom is bewustzijn zo essentieel en belangrijk in
een eventuele verandering van de
leefomstandigheden van zoveel mensen?
 Hoe verander ik bewustzijn en kan ik bewustzijn wel
veranderen?
 Hoe herken ik bewustzijn, welke niveaus van
bewustzijn zijn er en heeft ieder mens een zelfde
niveau van bewustzijn?
 Waarom is bewustzijn de sleutel tot een het
fundament van alles?
 Kan ik het bewustzijn van anderen veranderen?
 Wat is het grote episch (kosmisch) drama dat het
bewustzijn op deze wereld ongelooflijk negatief heeft
beïnvloed en waarvan nog steeds de gevolgen
zichtbaar en voelbaar zijn?
Deze vragen zullen stuk voor stuk behandeld worden
en de mix van de antwoorden kan misschien leiden tot
een discussie over de aanvliegroute waarop
activiteiten kunnen worden opgepakt om deze wereld
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te veranderen en beter te maken. Ik zal mijn visie,
waar nodig, met illustraties onderbouwen.
Wat is eigenlijk bewustzijn?
Volgens het UB is bewustzijn te verdelen in:
 Het verstandelijk aspect.
 De spirituele perceptie.
 De mogelijkheid om beide facetten te kunnen
combineren.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Bewustzijn vereist een zekere kennis (verstandelijk
aspect). Kennis van essentiële wetten in het leven.
Wetten zoals:
 Je kunt zelf bepalen welke keus je maakt in het leven.
 Het gevolg (resultaat) van iedere keus is voor de
persoon die die keus maakt.
 Als ik een andere keus maak, verandert er iets in mijn
leven.
 Dit betekent dus ook dat ik anderen niet de schuld kan
geven voor de resultaten die het gevolg zijn van de
keuzes die ik maak.
 Alle wetten zijn een afgeleide van de grootste wet: 'Er
is uitsluitend eenheid in de schepping’.
 Iedereen is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor
iedereen.
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Verder is het verstandelijk aspect binnen het
bewustzijn het minst belangrijke aspect.
Spirituele perceptie heeft te maken met het
vermogen om liefde te genereren. Liefde is HET
BELANGRIJKE onderdeel van bewustzijn, maar liefde
op zich levert een hoop problemen op. Liefde kan
verdeeld worden in:
 Eigenliefde. Het vermogen en de kracht hebben om
jezelf lief te hebben, jezelf volledig te accepteren,
om zelfvertrouwen te hebben. Kortom om volledig
in je eigen krachtveld te kunnen staan. Mijn
ervaring is dat dit voor heel veel mensen een groot
probleem is. Hoeveel mensen lijden niet aan een
gebrek aan zelfvertrouwen, aan onzekerheid. Kijk
hoeveel depressieve mensen en mensen met een
burnout rondlopen. Vooral ook heel veel jonge
mensen. Dat is mijn persoonlijke kruistocht om de
mensen 'terug te geven aan zichzelf’, om de mensen
duidelijk te maken dat ze 'De Beste zijn', dat ze er
mogen zijn en dat ook zij, juist zij, recht hebben op
geluk en Ellen dat zij dit geluk mogen claimen.
 Naastenliefde. Naastenliefde is het vermogen om
je naaste onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben.
Naastenliefde is onmogelijk als je niet in staat bent
om jezelf lief te hebben. Het gezegde luidt: 'Heb uw
naasten lief gelijk uzelf’. Dit toont het belang van het
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feit dat wij onszelf terugvinden, liefhebben,
omarmen en vertrouwen.
 Liefde voor God. Ook dit is niet mogelijk als wij
niet onszelf en dus ook niet onze naasten kunnen
liefhebben.
Het laatste aspect van bewustzijn is om de liefde,
gecombineerd met de kennis die ik heb te kunnen
leven.
BEWUSTZIJN HEEFT DUS EIGENLIJK ALLES TE
MAKEN MET LIEFDE, MET HET VERMOGEN OM
JEZELF VOLLEDIG TE KUNNEN ACCEPTEREN, OM
DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MIJN EIGEN
KEUZES TE KUNNEN MAKEN, OM ANDEREN TE
KUNNEN DRAGEN, STEUNEN EN LIEF TE HEBBEN
EN OM DE GOD IN MIJZELF TE ZOEKEN EN HET
VERLANGEN TE ONTWIKKELEN OM NAAR BINNEN
TE GAAN OM CONTACT EN VERBINDING MET MIJN
'GOD VAN BINNEN (HOGERZELF)' TE WILLEN EN
TE KUNNEN MAKEN.

Dit bewustzijn is de basis voor al het
handelen van de mens en is de sleutel voor
iedere verandering.
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Waarom is bewustzijn zo essentieel en belangrijk
in een eventuele verandering van de
leefomstandigheden van zoveel mensen in deze
wereld?
Het belangrijkste aspect van bewustzijn is LIEFDE in
de meest ruime zin van het woord. De basis van deze
liefde is EIGENLIEFDE. Veel mensen hebben daar al
heel veel moeite mee in een maatschappij waar je het
nooit goed doet of in ieder geval nooit goed genoeg.
Ook dit fenomeen is volgens mij moedwillig in deze
wereld gebracht en heeft te maken met het enorme
epische, kosmische drama van deze planeet. Ik kom
daar later op terug.
Liefde heeft te maken met empatisch vermogen. Als
we dat al niet hebben of daar moeite mee hebben, hoe
kunnen we ons dan ooit druk gaan maken over de
honger en de armoede van onze naasten in deze
wereld?
Hoe verander ik bewustzijn en kan ik bewustzijn
wel veranderen?
Bewustzijn wordt praktisch bepaald door de keuzes
die wij maken. Iedere keus genereert resultaten. Aan
deze resultaten in iemands leven, kun je het niveau
van bewustzijn ongeveer aflezen. ‘Aan de vruchten
kent men de boom’.
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Naast 'de onvoorwaardelijke eenheid binnen de
schepping’ is een andere zeer belangrijke wet in het
universum, de wet 'van de vrije wil’. Deze vrije wil is
onvoorwaardelijk. Uiteraard tot op zekere hoogte. Als
we met zijn allen afspreken dat we op de wegen rechts
rijden, is het ontoelaatbaar dat ik, op basis van mijn
recht op vrije wil, links ga rijden. Dit leidt tot
ongekende chaos en zal nooit het algemeen belang
dienen.
Op basis van dit recht op vrije wil mag ik een ander
dus nooit afdwingen dat hij of zij doet wat ik wil.
Iedereen maakt keuzes en dat genereert resultaten.
Die resultaten geven ervaringen en van die ervaringen
leren we. Iedereen zal dus zelf zijn keuzes moeten
maken, ervaart en leert daardoor. Door het leren
krijgen we een kans om te groeien in bewustzijn. Als ik
de keuzes maak voor anderen, ontneem ik anderen de
kans op eigen resultaten, eigen ervaringen en eigen
leermomenten.
Ik kan daarom nooit het bewustzijn van iemand
anders veranderen. Ik kan alleen mijn eigen
bewustzijn veranderen door te kiezen, te ervaren en te
leren.
Hoe herken ik bewustzijn, welke niveaus van
bewustzijn zijn er en heeft ieder mens een zelfde
niveau van bewustzijn?
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Het UB geeft aan dat er grofweg bij de mensen op deze
planeet drie niveaus van bewustzijn zijn, namelijk
gemiddeld, lager dan gemiddeld en hoger dan
gemiddeld. Deze niveaus zijn te plaatsen op de zeven
cirkels van laagste tot hoogste bewustzijn.
In mijn eigen lessen die uitsluitend over bewustzijn
gaan, heb ik doorgekregen dat er vijf paden zijn op de
weg naar een hoger bewustzijn. Die vijf paden zijn:
 Het eerste pad is het pad van 'van buiten naar
buiten’. Op dit pad is men niet bezig met liefde of
empathie in welke vorm dan ook. Het EGO
overheerst. Er is uitsluitend 'IK' en verder is er
(nog) niets.
 Het tweede pad is het pad van 'van binnen naar
buiten'. Hier begint er gevoel te komen. Er komt
een behoefte om iets te betekenen. Deze behoefte of
drive wordt nog wel gestuurd door het ego. Men
stort zich in het dualistisch strijdveld. Anderen
deugen niet, zijn onbetrouwbaar en misdadig en ik
weet het het best. Volg mij, ik verander de wereld.
Op dit niveau zit het grootste deel van het
collectieve bewustzijn van deze wereld. In de
strijd die men in het dualistisch speelveld voert,
zullen er nooit veranderingen plaatsvinden. Er
vindt alleen verschuiving van energie plaats.
 Het derde pad is het pad van 'van binnen naar
binnen’. De ontdekking van spiritualiteit en dat 'er
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meer is’, ontluikt. We gaan op zoek naar binnen en
ontdekken dat daar bewuste inspiratie is, dat we
gesprekken kunnen voeren met geestelijke wezens.
We beginnen voorzichtig 'Aha ervaringen’ te
krijgen.
 Het vierde pad is het pad van 'van binnen, via naar
buiten, terug naar binnen’. We gaan voelen dat er
een hoge macht en kracht is die op ons inwerkt en
die verbinding en contact zoekt met ons. We gaan
zelf ook werken aan dat contact en aan die
verbinding. We gaan begrijpen en voelen dat we de
wereld kunnen veranderen onder begeleiding van
deze kracht, die ervaren wordt als ongekende
liefde.
 Het vijfde pad is het pad 'waarin er geen
onderscheid meer is tussen binnen en buiten’. Ik
voel dat ik de kosmos ben en dat de kosmos in mijn
systeem zit opgeslagen. Ik ervaar slechts eenheid
van alles wat is, in vol vertrouwen op de
begeleiding van God, die er zelf naar streeft om in
eenheid met mij te fuseren. Wat voor mij geldt,
geldt voor ieder mens.
Dat is de weg naar een hoger bewustzijn, dat is de weg
naar een ultiem besef van eenheid, dat is het pad van
de magiër.
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Waarom is bewustzijn de sleutel tot het
fundament van alles?
In de schepping is er slechts eenheid. Alles komt voort
uit één bron. Alles is verbonden met die bron en door
de verbinding met die bron, is alles met alles
verbonden. Dat is eenheid in de meest ultieme vorm.
Die eenheid IS, wij moeten leren om ons dat te gaan
beseffen. Het besef van eenheid wordt ervaren als
LIEFDE. Als wij uit dit besef stappen en ons afsplitsen
van dit besef van eenheid, ervaren wij de NIETEENHEID, die ervaring is gelijk aan ANGST. Kijk om je
heen hoeveel angst er is in deze wereld. Angst is
een gebrek aan liefde, een gebrek aan het
vermogen om de eenheid met de complete
schepping te beseffen en te ervaren.
Bewustzijn is opgebouwd uit liefde, eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God. Liefde is de ervaring
van het besef van eenheid. Eenheid is het enige in het
universum wat IS. Al het andere is afgeleid van deze
eenheid. Daarom is bewustzijn de sleutel tot het
fundament van alles.
‘DE EENHEID DIE IS', ALS HOOGSTE WET IN DE
SCHEPPING, HEEFT ONGELOOFLIJKE
CONSEQUENTIES.
EENHEID leidt tot VERBONDENHEID. Deze
verbondenheid leidt tot wederzijdse
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BEÏNVLOEDING. Deze beïnvloeding leidt tot
wederzijdse AFHANKELIJKHEID.
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Deze wederzijdse afhankelijkheid betekent dat er
een onvoorwaardelijke VERANTWOORDELIJKHEID
is van iedereen voor iedereen.
Als ik jou beïnvloed, als jij afhankelijk bent van mij
en als ik onvoorwaardelijk verantwoordelijk ben
voor jou, KAN IK JOU NOOIT MEER SCHULDIG
VERKLAREN.
Kan ik het bewustzijn van anderen veranderen?
We hebben gezien dat dit onmogelijk is. Ik kan nooit
iemand anders bewustzijn veranderen. Jouw
bewustzijn verandert DOOR DE KEUZES DIE JIJ
MAAKT.
IK KAN WEL HELPEN DE OMSTANDIGHEDEN VAN
EEN ANDER TE VERANDEREN, WAARDOOR DIE
ANDER MAKKELIJKER ANDERE KEUZES KAN
MAKEN, MAAR DE ANDER ZAL ZELF MOETEN
KIEZEN.
Wat is het grote episch (kosmisch) drama dat het
bewustzijn op deze wereld ongelooflijk negatief
heeft beïnvloed en waarvan nog steeds de
gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn?
Er moet nog één ding benoemd worden dat invloed
heeft op de ontwikkeling van het bewustzijn op deze
planeet en dat is een episch, kosmisch drama. De
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invloed van dit drama op de ontwikkeling van het
bewustzijn is desastreus.
Het UB praat over ENGELEN in de schepping. Dit zijn
hemelse wezens die veelal helpers zijn van de mensen
in hun strijd om te kunnen groeien naar een hoger
bewustzijn. In een diep verleden zijn er 'engelen
gevallen' en in hun val naar beneden zijn zij gezonken
tot ongekende diepte. Zij hebben zich uitgeleefd op
een aantal bewoonde planeten in ons universum. Zij
willen ons weghouden van God en dus van groei in
bewustzijn. Armoede en honger in deze wereld
houden de mensen weg van een spirituele
ontwikkeling, van groei op de spirituele weg. Als je
moet overleven en nauwelijks kunt leven, is er voor
spirituele ontwikkeling geen plaats.
Een ieder die deze situatie wil veranderen, moet
met tegenwerking vanuit deze hoek, rekening
houden.
Dit lijkt een verhaal in de sfeer van de
complottheorieën. Er zijn echter heel veel dingen
in deze wereld te benoemen die ernstig kunnen
wijzen op de inwerking van duistere krachten om
de mens weg te houden bij zijn God en bij zichzelf.
Er is angst genoeg en dit is voedsel voor de
duisternis.
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WAAROM DIT HELE VERHAAL IN HET KADER VAN
HET VERBETEREN VAN DEZE WERELD?
Iedere verbetering is een verandering. Veranderingen
moeten beginnen met een verandering op het niveau
van bewustzijn.
Als je voor het volk verbeteringen in deze wereld wilt
creëren, heb je in ieder geval te maken met twee
andere factoren.
Deze factoren zijn investeerders en politiek als
leiders van de maatschappij. Welke belangen hebben
zij erbij om de wereld te verbeteren? Waarom zouden
zij dit willen en wat levert het hen op?
Waar moet je beginnen om een
bewustzijnsverandering te kunnen creëren?
Eén ding is zeker, om een verandering gedragen en
bestendigd te krijgen, is het besef van
VERANTWOORDELIJKHEID nodig, op ieder niveau.
HOE KRIJG IK MENSEN ZOVER DAT ZE ZICH
VERANTWOORDELIJK VOELEN, VOOR HUN EIGEN
HANDELEN EN VOOR HET WELZIJN VAN AL HUN
NAASTEN?
HET GEVOEL VAN VERANTWOORDELIJKHEID IS HET
EINDPUNT VAN DATGENE DAT BEGINT BIJ HET
BESEF VAN EENHEID. VERANTWOORDELIJKHEID
VOELEN EN DRAGEN VEREIST DUS AL EEN HOOG
NIVEAU VAN BEWUSTZIJN, HET NIVEAU VAN HET
VIJFDE PAD.
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HET GEMIDDELD, COLLECTIEVE BEWUSTZIJN IS
AANZIENLIJK LAGER EN BEVINDT ZICH OP HET
TWEEDE PAD. HOE OVERBRUG JE DAT GAT? JE KUNT
NIET HOGER REIKEN DAN DAT JE GROOT BENT.

De volgende tekening geeft in ieder geval het
uitgangspunt aan, hoe het pad moet lopen:
VERANDERING OP MATERIEEL VLAK MOET
GEFUNDEERD ZIJN OP EEN BEWUSTZIJN DAT STERK
GENOEG IS OM HET TE DRAGEN. ER ZIJN DRIE
PARTIJEN. HOE VERBIND IK DIE DRIE PARTIJEN?
HOE MAAK IK ZE WERKBAAR ALS ÉÉN GEHEEL
WAARBIJ IEDERE PARTIJ ONDERKENT DAT EEN
VERBETERING VOOR DE ANDER DOORWERKT IN
HET BELANG VAN HET TOTAAL?
Zie de hieronder opgenomen afbeelding.
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De paarse kleur geeft de ondersteuning van het
bewustzijn, nodig om een verandering in de materiële
wereld te kunnen realiseren. De groene kleur is de
materiële groei (oplossen van honger en armoede en
verhoging van welvaart). Groen steunt op paars.
Materiële veranderingen steunen altijd op een
verandering in bewustzijn.
De geweren zijn de bedreigingen voor deze actie. Het
gebrek aan bewustzijn van het volk kan leiden tot
hebzucht, egoïsme en afgunst zodra hun situatie
verbetert.
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Vanuit de kant van de investeerders en de politiek kan
er tegenwerking komen omdat zij een verbetering van
de toestand van het volk niet als winst zien voor
zichzelf. Ook vanuit spirituele (demonische) hoek kan
er weerstand komen. Zij hebben hun mensen en
gebruiken die.
Misschien lijk ik kritisch. Vergeet niet dat vele, vele
mensen in het verleden geprobeerd hebben, met de
beste bedoelingen, deze wereld te verbeteren. Het
succes tot nu toe was uiterst beperkt. Welke fouten
hebben zij gemaakt, die wij moeten zien te
voorkomen. De vernis van de zogenaamde beschaving
van onze maatschappij en cultuur is nog steeds
flinterdun. Er heerst nog steeds hebzucht en de zucht
naar meer, meer, meer.
Prutsen in de materiële wereld, zonder het te
onderbouwen met een sterk bewustzijn werkt niet en
genereert geen veranderingen.

Bewustzijn is meedogenloos. Je bent het of je
bent het niet. Je kunt het niet spelen of een
beetje zijn. Het is: 'to be or not to be' and that
is the question. Bewustzijn is de graadmeter
en bepaalt. Je kunt nooit verder komen dan
je aan hoogte van bewustzijn bezit.
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Geen niveau is goed en geen niveau is slecht.
Iedere plek op de Weg is een plek op de Weg
en er zijn geen slechte en geen goede
plekken. Alle plekken te samen vormen de
Weg.
De eenheid van alles wat is, bepaalt dat het
beste resultaat het 'GEDEELDE RESULTAAT’
is. Dat is het resultaat waar iedereen beter
van wordt. Dat betekent een herverdeling
van de bronnen en van de middelen, in
zoverre dat iedereen in ieder geval genoeg
heeft. Kosmisch gezien is daarom, 'DE DELER
ALTIJD DE GROOTSTE VERMENIGVULDIGER’.
Het herverdelen van de middelen staat
vooralsnog lijnrecht tegenover de behoefte
om winst te maken, die bedoeld is voor een
hele kleine groep en zolang in die groep nog
het bewustzijn van hebzucht leeft en er een
volkomen desinteresse in de
leefomstandigheden van de naasten is, is het
dweilen met de kraan open.
Op gebied van verbetering van het milieu
hebben we ongeveer hetzelfde gezien. De
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intentie was er toen het verdrag van Parijs
werd gesloten. Er was echter geen sterk
fundament op het niveau van bewustzijn.
Amerika heeft zich terug getrokken en
andere landen houden zich er niet aan. Het
verdrag was geen transformatie maar slechts
een verplaatsing van energie. Op dat
moment bleek het collectief bewustzijn van
de wereld (vele landen) dus nog niet sterk
genoeg om een wezenlijke verandering te
kunnen realiseren.
Het welzijn van de delen bepaalt het welzijn
van het totaal. Als ik beter word werkt dat,
door onze verbinding en beïnvloeding, door
naar jou, maar ook andersom.
HET GAAT OM VERANTWOORDELIJKHEID, MAAR
VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN PRODUCT VAN
EEN NIVEAU VAN BEWUSTZIJN. DAT NIVEAU MOET
DUS OMHOOG EN IK ZIE DAARVOOR NOG GEEN
OPLOSSING. BEWUSRZIJNSSTIJGING KAN ALLEEN
MAAR STAPJE VOOR STAPJE.

Toch ben ik absoluut positief gestemd ik
denk dat de wereld een wissel neemt en veel
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mensen ontwaken nu. We stevenen af op het
derde pad. Ik weet dat ik in 2017 die wissel
zelf heb genomen. Dat was een ongelooflijk
chaotische periode in mijn leven.
We hebben een kritische massa nodig die in
staat is om het collectief bewustzijn mee te
sleuren naar boven. Die kritische massa is
niet eens zo groot. We kunnen het
bewustzijn van anderen niet veranderen
maar WE KUNNEN WEL WERKEN AAN DE
OMSTANDIGHEDEN VAN ANDEREN,
WAARDOOR ANDEREN IN STAAT ZIJN OM
ANDERE KEUZES TE MAKEN. MISSCHIEN ZOU
EEN SOORT SCHOLING OF ONDERWIJZING
(COACHING) KUNNEN HELPEN OM MENSEN
TOT DEZE INZICHTEN TE LATEN KOMEN?
Als laatste nog dit:
Een organisatie is een product van mensen. Een
organisatie kan, ongeacht het doel, niet meer
neerzetten en veranderen in de wereld, dan het niveau
van bewustzijn van de mensen die die organisatie
aansturen en leiden.
Het gaat er dus niet zozeer om hoe de
organisatiestructuur is om het project op te zetten,
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het gaat veel meer om het bewustzijn en de
bevlogenheid van de mensen die het creëren en er
leiding geven. De structuur (beleidsplan) is
interessant voor investeerders, die mogelijk het
scoren van winst voor ogen hebben, tenzij je ze
hebt kunnen infecteren met jouw bevlogenheid 
Samenvattend:
Bewustzijn bestaat voornamelijk uit het vermogen
om liefde te kunnen genereren, waarbij het
fundament EIGENLIEFDE is. Eigenliefde typeert
zich door jezelf te kunnen accepteren, van jezelf te
kunnen houden en te kunnen omarmen, weten dat
je ertoe doet, weten dat je recht hebt op geluk en
dit geluk ook claimt. Eigenliefde is het fundament
voor naastenliefde. Het grootste deel van de
wereld is onzeker, heeft een gebrek aan
zelfvertrouwen, leeft in angst en is ongelukkig.
Hoe kun je in die situatie empatisch zijn voor
anderen? Gebrek hebben aan eigenliefde betekent
onzekerheid en moeite hebben om
verantwoordelijkheid te nemen. Er ontstaat pas
een betere wereld als we onze
verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor
al onze naasten en daarvoor heb je weer een hoog
niveau van bewustzijn nodig. Er is dus nog een

56

lange weg te gaan, die alleen maar met liefde en
geduld gelopen kan worden.
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Cirkels, paden en de
transformatie naar
morontia-bewustzijn
7 november 2020

Fietsende in de bossen en genietend van de natuur zag
ik ineens het volgende beeld. Ik zag de overeenkomst
van de zeven cirkels zoals het Urantiaboek dat
aangeeft (helaas niet echt beschrijft) met de 5 paden
op de weg naar een hoger bewustzijn, zoals ik dat zelf
heb mogen ontvangen.
Ik realiseerde mij het volgende:
Het laatste deel van mijn lessen, waarin ik heb gezien
dat je ofwel jezelf kunt laten vangen in de vortex of de
matrix, waarin iedere inhoud belangrijk is en wordt
gewaardeerd, hoe iedere waardering uniek is en hoe
wij ons vervolgens storten in het dualistisch veld,
waarin wij aangeven dat wij of ik het het beste weten
of weet, waar alle anderen leugenaars, bedriegers, de
tegenpartij en dus de vijand is.
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De zeven cirkels beginnen bij de zevende en klimmen
op tot de eerste cirkel, naarmate het bewustzijn
toeneemt.
De vijf paden beginnen bij het eerste pad en klimmen
qua bewustzijnsniveau op tot het vijfde pad. De
eigenschappen en kenmerken die horen bij deze vijf
paden zijn uitvoerig beschreven in mijn negen boeken.
De zevende cirkel en het eerste pad komen qua niveau
overeen en vertegenwoordigen het niveau van 'het
beest’.
De eerste cirkel en het vijfde pad geven een
bewustzijnsniveau aan waarin de mens die dat niveau
heeft bereikt, geen enkele interesse meer heeft in een
waardering van welke inhoud dan ook, in een
dualistische strijd over 'wel waar of niet waar’ en geen
mens meer is 'van deze wereld’, maar nog slechts een
mens is 'in deze wereld'.
Eigenlijk is de mens die de eerste cirkel of het vijfde
pad heeft bereikt, die de kennis heeft en die in staat is
dit bewustzijn te leven, LOS VAN DEZE MATERIËLE
WERELD.
Ik realiseerde mij dat die mens op deze planeet niets
meer heeft te leren en klaar is voor het betreden van
een ander niveau.
Ook realiseerde ik mij dat dit niveau het MORONTIABEWUSTZIJNSNIVEAU IS.
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Je gaat als het ware naar een hogere klas,
gesitueerd op een andere planeet, ook al is dit een
'architectonische planeet’.
DIT IS HET TRAJECT VOORBIJ HET VIJFDE PAD OF
DE EERSTE CIRKEL, WAARBIJ DE TRANSFORMATIE
AL BEGINT OP HET VIJFDE PAD OF DE EERSTE
CIRKEL EN MOGELIJK WORDT VOORBEREID OP DE
DERDE EN DE TWEEDE CIRKEL OF OP HET VIERDE
PAD. DIT BLIJKT VERDER IN DEZE TEKST.
De weg 'op weg naar een hoger bewustzijn’ is een weg
op weg naar God, een weg op weg naar een steeds
intensere eenheid met God, is een weg op weg naar
fusie of versmelting met God.
Grafisch volgen hier een weergave van zowel de zeven
cirkels als de vijf paden en hoe zij dus ongeveer
samenvallen.
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‘De zeven cirkels van bewustzijn’, waarbij de zevende
cirkel het niveau van het beest is en de eerste cirkel het
niveau van 'pre-morontia bestaan’ is. In het hart van de
cirkels is God, wonend in het schip van ons bewustzijn.
De weg over de zeven cirkels leidt naar God en
uiteindelijk naar fusie met God.
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Hier zijn de vijf paden op weg naar een hoger
bewustzijn weergegeven. Het eerste pad is het niveau
van het beest, het vijfde pad is het bewustzijnsniveau
waarbij 'er geen binnen en geen buiten meer is’. Dit is
het niveau van de ervaring van ultieme EENHEID van
alles wat is met alles wat is. Het is het niveau waarbij
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we onze VERANTWOORDELIJKHEID onvoorwaardelijk
nemen, waarbij we geen waarde meer hechten aan de
INHOUD en los kunnen komen van ieder DUALISTISCH
geneuzel, waarbij we dus niet meer VAN deze wereld
maar uitsluitend nog IN deze wereld zijn. Bovendien is
dit dus het pad waarop we ons realiseren dat 'men niet
beter weet en daarom zo handelt’. De massa zit op het
bewustzijnsniveau van het tweede pad en WEET DUS
NIET BETER. Je kunt namelijk nooit hoger reiken dan
dat je groot bent.

De volgende afbeelding geeft een overlapping van de
zeven cirkels en de vijf paden.
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In deze afbeelding zien we hoe de vijf paden ongeveer
samenvallen met de zeven cirkels. Uiteraard is dit een
benadering.
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We zien hoe de derde cirkel samenvalt met het vierde
pad en hoe het vijfde pad de tweede en de eerste cirkel
afdekt.

Over het samenvallen van de zeven cirkels en de vijf
paden is iets interessants te zeggen.
Het Urantiaboek meldt ons dat mensen pas direct
overleven op de eerste woningwereld en direct tot
leven komen en een morontia-lichaam ontvangen,
wanneer zij het bewustzijnsniveau van de derde
cirkel hebben ontvangen. Als zij nog in een lagere
cirkel zitten (vierde tot een met de zevende cirkel),
gaan zij eerst in een kosmische slaap en worden zij
later met vele anderen opgeroepen en weer tot leven
gewekt.
In dit voorbeeld, wat niets meer en niets minder dan
een benadering is, zien we dat de derde cirkel
samenvalt met het vierde pad, het pad van 'van
binnen, via naar buiten, terug naar binnen'.
Het Urantiaboek geeft helaas niet aan wat de
kwaliteiten zijn van de verschillende zeven cirkels.
Ik weet wel wat de kwaliteiten zijn van de vijf paden,
dat heb ik uitvoerig doorgekregen en dat heb ik
uitvoerig beschreven. Hiermee kan ik dus ongeveer
inschatten welk bewustzijnsniveau de mens moet
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hebben om direct door te kunnen in een ander
lichaam op een andere planeet na onze stoffelijke
dood op aarde.
In elk geval moet je de God in jezelf gevonden hebben,
moet er een brandend verlangen en een diepe
hunkering zijn naar eenheid met God en moet er de
bereidheid zijn om niet meer mijn eigen wil maar zijn
wil te zijn en te leven. Er is het verlangen om God door
mij te laten werken in deze wereld, om God te stralen
waar het nodig is. Maar nog meer dan voorgaande
kenmerken zul je in staat moeten zijn om de
waarde van de inhoud los te kunnen laten, om
daarmee het DUALISTISCH SPEELVELD voorgoed
vaarwel te hebben gezegd, waarmee je los komt
van de magnetische aantrekkingskracht van de
dualiteit, waarmee je uitgroeit boven het
maximale bewustzijnsniveau van deze wereld,
waarmee je los komt van deze wereld en je kunt
gaan richten op de energieën van de volgende
wereld.

JE KUNT NIET IN TWEE WERELDEN TEGELIJK
OPEREREN. DE OUDE WERELD MOET
WORDEN LOSGELATEN OM DE NIEUWE
WERELD TE KUNNEN OMARMEN.
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Als ik mij dan realiseer dat het niveau van het
collectieve bewustzijn, dus van de massa, niet hoger is
dan het tweede pad, het pad van 'van binnen naar
buiten’, zijn er nog grote stappen te maken op deze
wereld in de groei naar 'LICHT EN LEVEN’.
Ik vind deze ontdekking best wel enigszins schokkend.
De massa zal dus niet meteen doorgaan na de
stoffelijke dood.
Nadat ik bovenstaande had mogen zien en heb
opgeschreven ben ik nog eens in het Urantiaboek
gedoken om te zien wat het boek zegt over de zeven
cirkels. Ik kwam het volgende tegen een was opnieuw
prettig verbaasd:

(1211.5) 110:6.20 Van de zevende tot en met de derde
cirkel vindt er een steeds sterkere, verenigde
werkzaamheid plaats van de zeven assistentbewustzijnsgeesten, teneinde het sterfelijk bewustzijn
AF TE WENNEN van zijn afhankelijkheid van de
realiteiten der mechanismen van het materiële
leven, TER VOORBEREIDING OP DE MORONTIANIVEAUS VAN ERVARING WAARIN HET STEEDS
VERDER WORDT BINNENGELEID. Vanaf de derde
cirkel en verder neemt de invloed van de assistenten
steeds meer af.
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(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten ervaring
van de sterveling van het hoogste zuiver dierlijke niveau
tot het laagste daadwerkelijk contactuele morontianiveau van zelf-bewustheid als een
persoonlijkheidservaring. De beheersing van de
eerste kosmische cirkel geeft aan dat de premorontia-rijpheid van de sterveling is bereikt en
markeert de beëindiging van het vereende dienstbetoon
van de assistent-bewustzijnsgeesten als een exclusieve
invloed van bewustzijnsactiviteit in de menselijke
persoonlijkheid. Voorbij de eerste cirkel vertoont het
bewustzijn steeds meer verwantschap met de
intelligentie van het morontia-stadium der evolutie
– het verenigde dienstbetoon van het kosmische
bewustzijn en de boven de assistent-geesten
uitgaande gift van de Scheppende Geest van een
plaatselijk universum.
Na de eerste cirkel of het vijfde pad en ten dele al op
dit niveau, leren wij afscheid te nemen van de
materiële invloed van deze wereld. Deze handeling
gaat praktisch, vanuit een gevoel en een weten,
door volkomen de dualiteit de rug toe te keren en
bijna letterlijk boven het geneuzel van alle EGO’s
uit te stijgen.
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Je kunt geen nieuwe wereld betreden als je
nog niet helemaal los bent van de oude
wereld, anders zal die oude wereld je nog
aantrekken en vasthouden en kun je niet
vertrekken, zelfs of beter nog, JUISTniet op
het niveau van bewustzijn.
Een belangrijke sleutel voor dit handelen is
om de DUALITEIT volkomen te kunnen
doorzien en volkomen te kunnen loslaten.

Het vijfde pad creëert dus een transformatie
en een doorgang naar een ander
bestaansniveau en naar een ander
bewustzijn. Het Urantiaboek noemt dit het
MORONTIA-BESTAANSNIVEAU. Eigenlijk
begint deze transformatie al op het vierde
pad.
DE MORONTIAFASE IS EEN TUSSENFASE, EEN
OVERGANGSFASE VOOR DE MENS VAN
MATERIEEL WEZEN NAAR GEEST. HIERBIJ
BEHOORT DUS OOK EEN ANDER, HOGER,
OVERGANGS-BEWUSTZIJNSNIVEAU. DEZE
FASE WORDT TOEGANKELIJK VANAF HET
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NIVEAU VAN HET BEREIKEN VAN DE DERDE
CIRKEL OF HET VIERDE PAD.

Overzie het ego, overzie de behoefte om de
macht te hebben en om daarvoor altijd de
strijd aan te willen gaan.
Overzie de werking van de dualiteit, die per
definitie strijd is waar nooit een winnaar of
verliezer uitkomt. Kosmisch gezien is iedere
participant in het beoefenen van de
dualistische schermutselingen een verliezer.
Laat de inhoud van alles los en accepteer de
unieke filters waardoor iedereen kijkt en
dus handelt en vanuit het gezichtspunt van
ieders eigen unieke filter, iedereen ook altijd
gelijk heeft en bezien door ieder ander filter,
iedereen dus altijd ongelijk heeft. Een niet
oplosbaar probleem moet je elimineren als
probleem en dus volkomen negeren.
Zei Helena vijftien jaar geleden al niet, dat:
'Niets maar dan ook niets, ooit is wat het lijkt
te zijn!’
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Zo leert een nadere en diepere beschouwing van de
zeven cirkels en de vijf paden ons dat het voortgaan
over de paden en langs de cirkels voor ons een
voortschrijdende weg is op weg naar een hoger
bewustzijn, op weg via transformatie, naar een
volkomen nieuwe bestaanssfeer met een volkomen
nieuw bewustzijn.
Dit is het stuk van de Weg voorbij en gelegen
achter het vijfde pad: ‘HET PAD VAN DE EERSTE
KOSMISCHE TRANSFORMATIE', het pad waarop je
spiritueel GEWICHTSLOOS wordt voor de aarde
omdat je vrij bent van de aantrekkingskracht van
de DUALITEIT, omdat je vrij bent van de
aantrekkingskracht van de ‘filters der waarheid'
en je hebt bevrijd van het geduw tegen elkaar en
het getrek aan elkaar.
Al deze specifieke uitingen en overtuigingen horen
bij het bewustzijn van deze planeet. Realiseer je
daarbij dat de dualiteit op dit moment een enorm
'magnetisch veld' is met een blijkbaar ongekende
aantrekkingskracht. Je letterlijk losmaken van die
kracht is op de weg naar een hoger bewustzijn, de
grootste opgave en de grootste uitdaging.
De nieuwe stap is vanaf dit punt gericht op de
woningwerelden en op het Morontia-bewustzijn.
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Wat betekent veranderen?
8 november 2020
Leven is verandering en dus is leven KUNNEN
veranderen. Leven is verandering omdat verandering
een onmiskenbare eigenschap is van leven. Geen
moment is hetzelfde als een ander moment.
Verandering is de grote allesoverheersende stroom
van het leven. Er is een eeuwige, nooit stoppende
aantrekkingskracht van God, gericht op alles wat is.
Ieder moment treden veranderingen in, situaties
veranderen, mensen veranderen. Dit zijn feiten
resulterend en voortkomend uit de eeuwige
verandering.
Het probleem is niet de verandering.
Het probleem is hoe ik, jij, hij, wij omgaan met
veranderingen. HOE REAGEREN WIJ OP DE
VERANDERINGEN?
Hoe die veranderingen uitpakken, wat die
veranderingen met jou en met mij doen, wordt
bepaald door de weerstand die we plakken op die
veranderingen.
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Wat vinden we van die veranderingen en gaan we in
verzet, creëren we weerstand of gaan we er uitbundig
in mee. Het ene is een negatieve weerstand en het
andere lijkt een positieve weerstand maar kan
uiteindelijk ook tot blokkades leiden.
Die weerstand blokkeert de stroming van onze
eigen energie, het blokkeert onze kanalen en dus
onze energiestroom. Deze weerstand, deze
blokkades geven ongemak en kunnen hoofdpijn en
buikpijn veroorzaken.
Stromende energie houdt de flow in stand. De
energie moet dus stromen en blijven stromen, dus
moeten we weten en leren hoe we omgaan met
veranderingen en zien te voorkomen dat we
weerstand en dus blokkades veroorzaken.

De grootste verandering vanuit deze planeet
is datgene dat ontstaat op het vijfde pad en
dat is de stap naar het hogere en buiten deze
wereld liggende Morontia-bewustzijn.
Om zo een stap ooit te kunnen maken en om zelfs
maar tot dit niveau te kunnen groeien, moet je kunnen
veranderen en moet je verwachtingen op welk niveau
dan ook, kunnen accepteren zonder daarbij in welke
vorm van weerstand dan ook te geraken. Acceptatie is
begrijpen dat ieder filter verschillend is maar ook dat
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mijn filter onweerlegbaar aan verandering onderhevig
is. Alles verandert en alles verandert op ieder moment.
VIND DUS NIETS VAN ALLE VERANDERINGEN EN
ACCEPTEER ZE OMDAT VERANDERINGEN EEN
BUITENGEWOON ESSENTIEEL DEEL VAN HET
LEVEN ZIJN. DAT IS OOK ONZE ANGST, DE ANGST
VOOR VERANDERINGEN, VERANDERINGEN DIE ER
ALTIJD ZIJN EN ALTIJD ZULLEN ZIJN.

Als je wilt groeien, als je verder wilt op het spirituele
pad, als je alle paden tot en met het vijfde pad wilt
beklimmen, ZUL JE IN STAAT MOETEN ZIJN OM
VERANDERINGEN, ZONDER ENIGE VORM VAN
WEERSTAND, TE KUNNEN ACCEPTEREN.
WEES ALS WATER. ALS JE DE STROOM VAN WATER
BLOKKEERT, ZOEKT HET VANZELF EEN ANDERE
WEG EN STROOMT VERVOLGENS ALTIJD VERDER.
HOUDT DIE STROOM ACTIEF EN LEVEND DOOR
NIET TE BLOKKEREN, DOOR ER GEEN MENING
OVER TE HEBBEN EN DOOR DE VERANDERING
GEWOON TE ACCEPTEREN. JE VERZETTEN TEGEN
DIE VERANDERING IS METEEN HET DUALISTISCH
VELD BETREDEN.
ACCEPTATIE IS BLIJVEN BEWEGEN EN DUS GROEI.
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WEIGEREN IS BLOKKEREN EN DUS STILSTAND OF
ZELFS TERUGVAL.
Als je een trap beklimt betreedt je iedere keer een
nieuwe trede. Iedere nieuwe trede is een andere
omgeving, een verandering. Dankzij het zoeken,
accepteren en omarmen van veranderingen
kunnen we uiteindelijk de sfeer van deze wereld
ontgroeien en er boven uit stijgen.
ZO ZULLEN WE DE STAP NAAR HET VOLGENDE
NIVEAU VAN BEWUSTZIJN, VAN HET MORONTIABEWUSTZIJN UITEINDELIJK KUNNEN
BINNENGAAN.

Veranderingen, vooral de veranderingen die
onverwachts en ongevraagd op je bord
worden gegooid, veranderingen waar je niet
onderuit en niet omheen kunt, zijn geen
bedreigingen maar zijn kansen en
uitdagingen en het zijn geweldige
instrumenten om je te testen. Het bewijst je
of je de energie van de dualiteit achter je
hebt gelaten.
En dat laatste is onze grootste opgave en
onze grootste eigen strijd.
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Het fenomeen 'veranderen of verandering’ is
blijkbaar de trigger die het magnetisch veld,
dus de aantrekkingskracht, van de dualiteit
activeert.
Overwin deze aantrekkingskracht en wordt
daarmee gewichtsloos, dus vrij om te kunnen
zweven naar de warmte en het licht van de
zon, naar het licht en de warmte van ons
eigen Godfragment en vergroot daarmee de
kans en mogelijkheid op eenheid, op een
versmelting met jouw eigen Godfragment.

Iedere verandering creërt dus altijd een
SPLITSING en biedt daarmee altijd een KEUS. De
oude weg, de oude richting wordt met de
verandering afgesloten. Je kunt dan kiezen om de
weg te gaan waarheen de verandering je leidt. Een
alternatief is om die richting niet te kiezen en zelf
een nieuwe weg, een nieuwe richting te zoeken en
te gaan.
De slechtste keus is de keus waarvan je vooraf al
zeker weet dat die Weg ‘NIET WERKT'. Dan zul je
een andere, wel werkende weg moeten kiezen.
Daarom zijn van buitenaf opgelegde
veranderingen zo geweldig. Ze dwingen je om
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opnieuw te overwegen en vast te stellen wat je
doel is en wat op dat moment voor jou de best
werkende weg is.

Waar een WIL is, is een KEUS en waar een
keus is, is een WEG.

Waar een deur dicht gaat door een
verandering, is er altijd een kans om andere
deuren, die je voor die verandering niet eens
zag, te openen. Je hoeft alleen maar de
deurkruk naar beneden te duwen en de deur
te openen.

Bedank de engelen die jou veranderingen
aanbieden en toon ze dat je iedere test
aankunt. Dan zal de snelheid van de trein
van jouw leven worden opgevoerd en zullen
je vorderingen markant zijn.
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Maak de keus,
‘To be or not to be'
10 november 2020
Maak de keus. De stap naar een ander bewustzijn is je
BEWUST ZIJN, dat het nu gaat om 'een scheiding der
werelden'. Een scheiding die genomen wordt door
een wissel over te steken en te passeren. Een
wissel die moeilijker is te nemen dan alle wissels
die je tot nu toe hebt moeten nemen. Om je te
kunnen afstemmen op een andere wereld en op
het bewustzijn dat hoort bij een andere wereld, zul
je de wereld waarop je nu leeft en waarop je bent
afgesteld qua bewustzijn helemaal los moeten
laten. Alles wat zich op deze wereld afspeelt, is
afgestemd op het gemiddelde of collectieve
bewustzijn van deze wereld. Dat bewustzijn
bevindt zich op het tweede pad. Het tweede pad
wordt gedomineerd door een bewustzijn dat is
afgestemd op dualiteit, dus op onderlinge strijd
waarin aan elkaar wordt getrokken en tegen
elkaar wordt geduwd.
DAT MOET JE NU DUS VOLKOMEN LOSLATEN EN
DAAR MOET JE NU DUS VOLKOMEN AFSTAND VAN
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GAAN NEMEN. STAP UIT DAT BEWUSTZIJN DAT
OOK NOG WERKT ALS EEN MAGNEET, ALS
ZWAARTEKRACHT EN DAT ONS BEÏNVLOEDT,
INFECTEERT EN MEESLEEPT. STAP ERUIT EN DAT
GAAT NIET VANZELF.
Wil je die stap maken?
Kun je die keus maken?
Als je er klaar voor bent, word je meegenomen en
begeleid om deze enorme drempel te nemen, maar
het moet duidelijk zijn dat je die keus wilt maken
en ook maakt, niet alleen, maar samen, in eenheid
met jouw eigen God.
JIJ MOET DE STAP MAKEN. JIJ BENT DE MOTOR, DE
ACTIVATOR, DE INITIATOR. JIJ BEWEEGT EN DE
HEMEL BEWEEGT MEE. ALS JIJ SPRINGT, VANGEN
ZIJ JE OP MAAR JIJ MOET SPRINGEN TERWIJL JE
NIET KUNT ZIEN WAARHEEN JE SPRINGT. HET
LIJKT EEN SPRONG IN HET DIEPE. HET LIJKT EEN
SPRONG IN HET DUISTER.

Maak die sprong.
Maak de keus.
Straal de keus.
Wees de keus.
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Leef de keus.
Adem de keus.
Kies en de hemel zal bewegen.
Als je springt, als je de sprong waagt, als je deze
wereld laat voor wat hij is, zul je nog wel een andere
stap moeten maken. Je moet blijven functioneren in
deze wereld omdat je nog stoffelijk hier aanwezig
bent. Je moet de kunst leren om nog wel IN DE
WERELD maar niet meer VAN DEZE WERELD te zijn.
LEEF IN DEZE WERELD MAAR STA ERBOVEN.
DAT IS OP ZICH EEN KUNST DIE JE ZULT MOETEN
LEREN.
Daarbij is echter wel één groot voordeel. Ieder
bewustzijnsniveau dat je hebt veroverd, is jouw bezit.
Je bezit echter ook de mogelijkheid om je te
verplaatsen op ieder bewustzijnsniveau dat lager is
dan jouw niveau. Je kunt echter nooit hoger reiken dan
datgene dat jezelf bezit, dan datgene dat jezelf bezit.
Als je al in dit leven leert om je op een andere wereld
te kunnen richten en afstemmen, heb je een groot
voordeel. In je kosmische loopbaan zul je je vele malen
op nieuwe werelden moeten kunnen gaan richten en
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moeten kunnen overstappen naar nog meer
bewustzijn en nog meer schoonheid.
Het gaat hierbij om een aantal dingen:
 Heb je het vijfde pad bereikt. Als je dit pad hebt
bereikt, zul je het weten. Je bewustzijn maakt je er
bewust van.
 Kun je je op dat niveau losmaken van deze wereld.
Kun je je volkomen losmaken van de dualiteit,
accepteer je dat ieder mens altijd gelijk heeft,
bekeken door zijn eigen filter en altijd ongelijk
heeft, bekeken door alle andere filters?
 Accepteer je dat er verschil is in bewustzijn? Jezus
zei aan het kruis: 'Vader vergeef het hen want ze
weten niet beter’.
 Wil je je ook losmaken van het niveau van deze
wereld? Kunnen en willen is nog niet hetzelfde.
 Durf je de sprong in het duister te maken en
vertrouw je blind op de hulp en de begeleiding van
jouw God en jouw engelen?
Maak je die keuzes of niet? Ga je je bewustzijn zijn en
leven? Er rest hier een laatste vraag:
‘To be or not to be',
That is always the question.
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In elk geval is één ding een feit. De Morontia-waarden
zijn compleet anders dan de aardse waarden.
Kun je en wil je de nieuwe waarden van de nieuwe
wereld omarmen en de oude waarden compleet en
onvoorwaardelijk afleggen en achter je laten?
Pas als je hier kunt weglopen en de aarde laat voor
wat hij is en je richt op de nieuwe wereld in onze
kosmische evolutie, op het nieuwe bewustzijn, ben je
vrij om de stap te maken.
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Het eerste grote verschil
11 november 2020
Het verschil tussen alles van de EERSTE FASE (het
bewandelen van de vijf paden of de 7 cirkels) is dat in
de eerste fase het accent ligt op het verkrijgen van de
kennis van het voortschrijdend inzicht, het
ontwikkelen van een verlangen en hunkering naar
God en de wil om los te komen van het dualistisch
speelveld. Daarnaast dient het vermogen om sterk te
komen staan in eigenliefde, het ontwikkelen vanuit
een krachtig fundament, te kunnen groeien in
naastenliefde en een groeiende liefde voor God,
ontwikkeld te worden.
In de TWEEDE FASE wordt gedurende en na het
nemen van de wissel, het accent verlegd naar het
practisch uitvoeren van het bewustzijn dat verkregen
is over de weg van het bewandelen van de vijf paden
(de eerste fase).
Je zult moeten gaan beginnen om de bevrijding
van de dualiteit, het volledig kunnen nemen van
verantwoordelijkheid, het besef van de eenheid
met God en met alles wat leeft, vanuit een
gefundeerd zelfbesef, zelfvertrouwen en een
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volwaardig besef van eigenwaarde, TE ZIJN, TE
STRALEN EN TE LEVEN.
Het gaat nu om het praktiseren van eenheid. Het
gaat om samenwerking met jouw God en engelen.
Het gaat om dienstbaarheid aan het algemeen
belang. Het gaat om het doen en leven van ZIJN
WIL en het gaat niet meer om jouw wil. Het gaat
om het wandelen samen met God, in iedere
situatie. Hij spreekt door jou, hij handelt door jou
en jullie wandelen met elkaar. DAT IS DE WEG VAN
DE TWEEDE FASE.
HIER TELLEN MEER DAN OOIT EN EIGENLIJK
TELLEN HIER UITSLUITEND DE VRUCHTEN. DE
BOOM IS GEVORMD MAAR ZAL NU MOETEN
BEWIJZEN DAT DE WAARDEN JUIST ZIJN EN DAT
ER DUS PRACHTIGE VRUCHTEN ZULLEN RIJPEN
DIE DOOR ALLEN GEGETEN KUNNEN EN MOGEN
WORDEN. HET GAAT NIET MEER OM JOUW
‘VERHAAL’ MAAR HET GAAT OM WAT JE DOET EN
OM WIE JE TOONT, TE ZIJN.

Voordat je vanaf dit punt ergens aan
gaat beginnen, zul je je moeten bezinnen
of jouw wil is afgestemd op zijn Wil. Wat
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zullen de vruchten zijn die jij zult
voortbrengen?
Vraag je ook altijd af en probeer altijd in de interactie
tussen jou en jouw God jezelf af te vragen of je ook
werkelijk hebt gehandeld volgens zijn Wil. Wees
eerlijk en als je voelt dat jouw eigen wil heeft
geprevaleerd in jouw handelen, accepteer dat en leer
daarvan.
Zo zul je stapje voor stapje de grens der werelden
overschrijden en als je de wissel bent gepasseerd, zul
je in staat zijn om te gaan starten om de eenheid met
jouw God en engelen te gaan leven en om ZIJN WIL,
steeds intenser en gerichter, te volgen, te ademen, te
drinken en te zijn.
Dan ga je op een bewust niveau als een discipel van
Jezus helpen en werken aan het verder uitwerken van
het universum op weg naar een stadium van Licht en
Leven. Dan ben je op een praktiserende wijze de
eenheid met God gaan leven in de wetenschap dat je
niet meer kunt zeggen: 'Ik wist het niet’, want je hebt
de grens van het scheiden der werelden bereikt en
dus: 'WEET JE'.
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Hoe groot is jouw eigen
kracht?
11 november 2020
In hoeverre ben je in staat om de weg vanaf de wissel
der werelden te gaan en om deze wissel te nemen?
Hoe groot is jouw eigen kracht om helemaal alleen te
staan, niet meer gesteund en ondersteund door de
mensen die je kon gebruiken om overeind te blijven?
Is het draagvlak van jouw God en engelen genoeg voor
jou om het universum te betreden en te blijven
groeien in bewustzijn?
Ik meld dit omdat ik gisteren een confrontatie had met
een kennis die een discussie met mij wilde aangaan.
Hij is overtuigd dat er geen pandemie is en dat corona
niet bestaat.
Ik meldde hem dat hij helemaal gelijk had en dat ik
geen behoefte had om de discussie over dit onderwerp
te voeren. Hij was verbaasd en probeerde nog wat
prikkelende opmerkingen te plaatsen die mij moesten
verleiden de discussie met hem te voeren, waarin hij
vast van plan was om mij te overtuigen van zijn gelijk.
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Opnieuw zei ik dat hij gelijk had (niet dat ik het met
hem eens was, maar dat hij gelijk had) en dat dat voor
mij het einde van het bespreken van dit onderwerp
was.
De man keek verward. Hij wilde mij overtuigen en
daar zijn kracht uithalen. Als hij mij kon overtuigen,
kon en zou hij daar zijn kracht uitputten. Ik ontnam
hem die kans en had in het verleden als eens gezegd
dat ik het niet met hem eens was. Ik bleef hiermee uit
de dualiteit. Dualiteit die hij nodig had om zijn kracht
te meten met de duidelijke drijfveer van het winnen
van de discussie om daar dan zijn energie uit te
putten.
We kennen allemaal de strijd waar altijd een winnaar
en een verliezer uit voortkomt. Je zult nooit meer een
winnaar en nooit meer een verliezer zijn. Kun je het
aan om nooit meer de energie van een ander te
moeten en te hoeven gebruiken om toch aan
kracht te winnen, ALLEEN EN OP EIGEN BENEN.
OOK ALS DE KANS GROOT IS DAT JE ALS WINNAAR
UIT DE BUS KUNT KOMEN IN EEN DUALISTISCHE
CONFRONTATIE EN DE BEKER VAN DE
OVERWINNING KUNT LEGEN?
Natuurlijk ben je nooit alleen en loop je aan de
hand van God, begeleid door twee engelen die er
zijn voor jou alleen.
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Dat is wat je voor ogen moet houden. Er
ontstaat een vorm van eenzaamheid en
‘alleen staan', die wordt ingevuld door het
bewuste contact van het meest gerieflijke en
briljante gezelschap wat een mens zich kan
dromen. Houd dat beeld vast. Dat is één van
de belangrijke kenmerken warmee je
geconfronteerd wordt op deze eerste wissel
der werelden.

De weg gaan zonder het moeras van de
dualiteit te betreden vereist kracht, vereist
zelfkennis maar vereist vooral een gedreven
behoefte om iedere zinloze strijd te mijden
en uitsluitend te varen op mijn eigen schip
waar mijn God inmiddels de rol van kapitein
heeft overgenomen. Een rol die ik hem zelf
en in volledige, onvoorwaardelijke vrije wil,
heb geschonken. Ik kan het want in de
onvoorwaardelijke samenwerking en
samensmelting met mijn God, BEN IK DE
BESTE.
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Het begin van een eeuwige
samenwerking
12 november 2020
Afstemming en contact zoeken met jouw Godsvonk
betekent beginnen met focus. Gebed en meditatie,
gebed en meditatie, keer op keer op keer…….
Afstemming en contact en dus focus betekent
verbinding. Verbinding zoeken maar vooral
verbinding maken. Het initiatief moet altijd liggen bij
de mens. God stroomt per definitie naar de mens en de
enige vraag is, stroomt de mens ook naar God? Maak
jouw verlangen, jouw wil kenbaar door verbinding te
maken. Daarmee open je jouw deur en wordt je een
open deur waardoor God zich door jou in deze wereld
kan manifesteren.
Ik ben de trigger voor de samenwerking met mijn God.
Jij bent de trigger voor de samenwerking met jouw
God, waarbij samenwerking betekent:
Ik volg God en niet: God volgt mij. Het gaat om zijn
Wil, het gaat niet om mijn wil.
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Het gaat dus om God EN om mijzelf. Het gaat om
interactie tussen God en mijzelf, het gaat om de
samenwerking met God en mijzelf, met mij en God,
want ik zal het initiatief moeten nemen tot het punt
dat wij werkelijk één zijn, tot wij tot één geheel samen
zijn versmolten. Neem het voortouw en acteer alsof er
al een samenwerking is. Dat geeft de intentie aan, het
verlangen om één te zijn. Dit kan geïntegreerd worden
in al het handelen. Het maakt je constant bewust van
de aanwezigheid van je eeuwige partner op de
eeuwige kosmische reis die voor de boeg ligt.
Dat is waar het om gaat. BEWUSTWORDING van een
hoger gegeven dat deel is van mijn bestaan en dat
vanaf nu de leidraad is voor een groeiend
BEWUSTZIJN. Een bewustzijn naar een hoger
kosmisch niveau.
Leef met God, wandel met God, overleg met God,
deel met God, gebruik God wanneer facetten in het
leven even te zwaar zijn. Creëer een vriendschap
die ongeëvenaard is en die je tot nu toe nog nooit
hebt ervaren. Je hebt een vriend, een partner
waarmee je ooit een kosmische bruiloft zult
vieren. Nodig God of de godin uit en verbind je
vanaf dit moment. Verbind je in vol bewustzijn.
Bewust is het sleutelwoord.
Bewust op ieder moment.
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Bewustwording van een groeiend bewustzijn.
Een groeiend bewustzijn dat leidt tot
samenwerking, samen zijn en samensmelting.

Vanaf dit niveau is onbewust door het
leven springen niet meer aanvaardbaar
en absoluut onwerkbaar. Vanaf dit
niveau moet je het verlangen om één te
zijn en 'het één zijn te leven' met God
ook werkelijk dagelijks gaan LEVEN en
dus ZIJN.

‘TO BE OR NOT TO BE' is niet meer de
vraag maar is de onvoorwaardelijke
voorwaarde of eis voor een verdere
groei.
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Morontia-mota, het
bewustzijn voorbij de eerste
kosmische wissel
14 november 2020
Morontia-mota
Morontia-mota is het gedachtegoed bezien vanuit het
morontia-bewustzijn, het bewustzijn op de
woningwerelden. Dit bewustzijn is een hogere stap
dan het aards bewustzijn, dat op aarde is opgebouwd
vanaf het bewustzijn van de zevende cirkel tot en met
het bewustzijn van de eerste cirkel. Dit komt overeen
met het bewustzijnsniveau vanaf het eerste pad tot en
met het vijfde pad. Als wij na onze stoffelijke dood
toestemming krijgen om de woningwerelden te
betreden, begint de aansluiting van het hoogste aardse
bewustzijn met het laagste Morontia-bewustzijn
(Morontia-mota).
In het Urantiaboek worden achtentwintig stellingen
genoemd waar de aardse student op de eerste
woningwereld in de lessen mee wordt geconfronteerd.
Hieronder geef ik deze stellingen weer. (Ik zet onder
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iedere stelling mijn eigen gevoel om te zien wat
deze stellingen bij mij losmaken en oproepen. Ik
beschouw dit als een vingeroefening om te zien
waar ik deze stellingen zelf kan plaatsen).
Overigens wordt in het Urantiaboek morontiamota als volgt omschreven:
‘Morontia-mota, is de bovenfilosofische
gevoeligheid voor het onderscheiden van
WAARHEID en het zien van EENHEID’.
Zie hiervoor 102:3.2 (1121.4)

Voor mij hebben de waarden van WAARHEID
en EENHEID op dit moment een grote
betekenis en de inzichten hierover hebben
mij het besef van bevrijding van het 'aardse
dualisme’ gegeven. Het is de rode lijn over
het traject van de vijf paden van bewustzijn.
Waarheid en (het besef van) eenheid is ook
de rode lijn door mijn negen boeken.

Inmiddels is mij ook duidelijk dat je die gevoeligheid
om te kunnen ‘onderscheiden’ en te kunnen ‘zien’ pas
waarlijk kunt hebben als je het vierde en vijfde pad
hebt bereikt. Er wordt gesproken over 'boven93

filosofisch' omdat er sprake moet zijn op dit niveau
van een actieve en bewuste interactie met 'Geest'. Er
wordt gesproken over 'gevoeligheid’ omdat dit ver
voorbij gaat aan de grenzen van de wetenschap en
welke religie dan ook.
Mijn opmerkingen over de 28 stellingen zijn in vet
weergegeven.

7. Morontia-mota
48:7.3 (556.3) 1. Een vertoon van gespecialiseerde
kundigheid betekent nog niet het bezit van geestelijke
capaciteit. Schranderheid is geen substituut voor waar
karakter.
1.
Kennis is geen wijsheid. De wijsheid is een
resultaat van bewustzijn. Onderdelen van
bewustzijn zijn liefde (eigenliefde, naastenliefde
en liefde voor God). Daarnaast is misschien wel
het belangrijkste aspect van bewustzijn in
hoeverre je in staat bent om de combinatie van
kennis en liefde TE LEVEN. Het leven van de kennis
en liefde toont het karakter. Het karakter wordt
uiteindelijk kenbaar door de vruchten die de
boom voortbrengt.
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48:7.4 (556.4) 2. Slechts weinigen leven in
overeenstemming met het geloof dat zij werkelijk
hebben. Onberedeneerde vrees is een van de
voornaamste vormen van intellectueel bedrog die
jegens de zich ontwikkelende sterfelijke ziel kunnen
worden gepleegd.
2.
Onberedeneerde vrees past niet in het beeld van
BEWUSTZIJN en dus van wijsheid, waar LIEFDE het
dragend fundament van is. Liefde is de
tegenhanger van angst en vrees is een product van
angst. Vrees en liefde gaan niet samen. Uiteindelijk
wordt alles gedragen door het besef van eenheid.
Vrees genereert dus nooit een groeiend
bewustzijn en is slechts bedrog voor de ziel.
48:7.5 (556.5) 3. Inherente capaciteiten kunnen niet
worden overschreden: een halve litermaat kan nooit
een hele liter bevatten. Een geest-denkbeeld kan niet
mechanisch in de matrijs van het materiële geheugen
worden geperst.
3.
Het bewustzijn is een gegeven op een bepaald
moment. Grote stappen kunnen nooit gezet
worden, iedere millimeter op de weg moet
onderzocht en veroverd worden. Je kunt nooit
hoger reiken dan dat je groot bent. Hier gelden de
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woorden van onze wereldberoemde filosoof Johan
Cruyff. ‘Je ziet het pas als je het ziet en je snapt het
pas als je het snapt’. Dus pas als de matrijs groot
genoeg is om de inhoud te kunnen bevatten.
48:7.6 (556.6) 4. Slechts weinige stervelingen durven
ook maar bij benadering de som der persoonlijkheidstegoeden op te nemen, die door het gecombineerde
dienstbetoon van de natuur en van genade tot stand
zijn gekomen. De meeste verarmde zielen zijn waarlijk
rijk, maar weigeren dit te geloven.
4.
Jezelff verarmen door af te staan wat je hebt
veroverd is het kenmerk van de weg. Iedere trede
op de trap genereert een nieuwe waarheid,
geldend voor die trede. Rijkdom is het nieuwe
kunnen omarmen en het oude kunnen loslaten.
Hoe meer je kunt loslaten, hoe groter de ruimte
wordt die met nieuwe wijsheid gevuld kan
worden.
48:7.7 (556.7) 5. Moeilijkheden kunnen de
middelmatigen uitdagen en de vreesachtigen verslaan,
maar zij zullen de ware kinderen der Meest
Verhevenen slechts stimuleren.
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5.
Moeilijkhedenn zijn meestal het product van
veranderingen, van veranderde situaties en
omstandigheden. Veranderingen zijn eng en als je
al drijft op angst zullen deze door veranderingen
ontstane moeilijkheden je omver gooien en
verslaan. Heb je geleerd om met je angsten om te
gaan en deze te 'managen', dan kunnen deze
moeilijkheden een uitdaging zijn. Als je weet dat
de engelen je continu in situaties brengen om je
lessen te leren en om je te testen, zijn juist de
moeilijkheden het meest uitdagend en leiden
slechts tot stimulans om de moeilijkheden en
veranderingen te omarmen en te accepteren als
een kans die leidt tot het zoeken naar nieuwe
keuzes. Keuzes en dus ook nieuwe keuzes leiden
tot nieuwe ervaringen en dus tot nieuwe
leermomenten. Leermomenten leiden tot groei.
48:7.8 (556.8) 6. Voorrechten te genieten zonder
misbruik, vrijheid te hebben zonder losbandigheid,
macht te bezitten en standvastig te weigeren deze te
gebruiken ter zelfverheffing — dit zijn de tekenen van
hoge beschaving.
6.
Het vijfde pad kenmerkt zich door het ultieme
besef van EENHEID. Uit dit besef van eenheid
ontstaat het weten en leven van de volle
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VERANTWOORDELIJKHEID voor alles wat is. Uit
dat besef van verantwoordelijkheid ontstaat de
behoefte van het onvoorwaardelijk dienen van het
algemeen belang. Het gaat niet om mijn belang
maar om het belang van allen. Mijn voorrecht en
mijn vrijheid is het voorrecht en de vrijheid van
allen. Als op deze wijze de groei van bewustzijn
voortgaat, groeit de beschaving naar een steeds
hoger niveau.
48:7.9 (556.9) 7. Blinde, onvoorziene ongelukken
doen zich in de kosmos niet voor. De hemelse wezens
verlenen echter geen bijstand aan het lagere wezen
dat weigert naar zijn inzicht in de waarheid te
handelen.
7.
Er staat hier uitdrukkelijk 'naar zijn inzicht in de
waarheid te handelen’. Ieder mens hanteert dus
een eigen waarheid, gecreëerd door zijn of haar
eigen unieke filter wat het inzicht bepaalt. Iedere
trede op de trap van ieders unieke weg is de
waarheid waar die mens op dat moment mee om
moet gaan en naar moet handelen. Het is precies
wat die mens op dat moment op zijn of haar plek
op de weg nodig heeft. De engelen parkeren je
daar. Zij kunnen je verder helpen als je het
leermoment wilt accepteren en omarmen. Als je
dat weigert kunnen de engelen niet met je verder.
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‘De vrije wil’ bepaalt dat wij het zelf bepalen. Zij
wachten totdat wij die stap hebben genomen en de
weigering weer omzetten in een gedrevenheid en
hunkering.
48:7.10 (556.10) 8. Inspanning brengt niet altijd
vreugde voort, maar er bestaat geen geluk zonder
intelligente inspanning.
8.
Vreugde is een product van liefde. Liefde is de
ervaring uit het besef van eenheid. Als de
inspanning niet gericht is op dienstbaarheid aan
het totaal maar gericht is op afsplitsing (eigen
belang), heeft dat invloed op de ervaring die
voortkomt uit de inspanning. Intelligente
inspanning is een inspanning gedragen door
wijsheid en dus gedragen door liefde (eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God). Zo een
inspanning genereert 'waar geluk’.
48:7.11 (556.11) 9. Actie brengt kracht voort;
gematigdheid mondt uit in charme.
9.
Mijn handelen kan vol actie zijn, daarmee
overtuigend en krachtig. Hiermee kan ik dus mijn
‘gelijk’ halen als een krachtige participant in de
interactie. Als ik mij gematigd opstel en mij
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openstel voor de acties en inbreng van anderen en
daar naar luister en integreer in mogelijke
oplossingen, is het algemeen belang zo veel als
mogelijk gediend en is mijn opstelling, mijn actie
gevuld met charme en daardoor veel succes-voller.
48:7.12 (556.12) 10. Rechtschapenheid doet de
harmonische accoorden van waarheid klinken, en
deze melodie vibreert door de gehele kosmos en
wordt zelfs door de Oneindige als zodanig herkend.
10.
Rechtschapenheid is een resultante van het besef
van EENHEID en dus van het nemen van
onvoorwaardelijke VERANTWOORDELIJKHEID
voor alles wat is. Verantwoordelijkheid is het
eindproduct van het besef van eenheid. Eenheid is
de enige echte grote waarheid waar bijna alle
andere waarheden van zijn afgeleid. De schepping
is een product van eenheid dus zal iedere actie
gericht op het besef van eenheid vibreren in de
schepping, vibreren in de kosmos tot aan God toe,
want God is het centrum en de bron van de
eenheid en de waarheid.
48:7.13 (556.13) 11. De zwakken doen zich te goed
aan goede voornemens, maar de sterken handelen. Het
leven is niet meer dan een dagtaak — doe het goed.
Aan ons is de daad, de gevolgen zijn voor God.
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11.
De hele schepping is tot stand gekomen door een
gemeenschappelijke actie van de Triniteit. De
Vader creëert het plan (de gedachte), de Zoon
drukt dit uit en de Geest voert de schepping uit
(manifestatie, materialisatie). Zo boven zo
beneden. Ook de mens kan slechts op deze wijze
scheppen (bedenken, uitdrukken, uitvoeren). De
zwakken blijven hangen bij de gedachte (goede
voornemens). De sterken vatten de koe bij de
horens door hun voornemens uit te drukken en uit
te voeren. Als de schepping gericht is op het besef
van eenheid is de uitwerking anders dan wanneer
de schepping gericht is op het besef van
afsplitsing. Beide hebben andere gevolgen en alles
komt uiteindelijk terecht bij God.
48:7.14 (556.14) 12. De grootste ramp in de kosmos is
nooit rampen gekend te hebben. Stervelingen
verwerven alleen wijsheid door het ervaren van
beproevingen.
12.
De weg bestaat uit groei. Groei komt uitsluitend
voort uit leermomenten. Leermomenten komen
voort uit ervaringen. Ervaringen komen voort uit
het maken van keuzes. Rampen dwingen ons om
een andere weg te kiezen, om buiten de box te
denken en om nieuwe keuzes te maken. Keuzes
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die als vanzelf nieuwe ervaringen genereren en
ons nieuwe werelden tonen.
48:7.15 (556.15) 13. Sterren worden het best
waargenomen vanuit de eenzame isolatie van
experiëntiële diepten, niet vanaf de verlichte,
extatische bergtoppen.
13.
In onze diepste diepten, in onze grootste ellende,
op het diepste punt van onze put is het het
donkerst. Daar heerst diepe emotionele duisternis
en in die duisternis is zelfs het kleinste lichtpuntje
heel goed zichtbaar en zal ieder lichtpuntje (ster)
ons uit onze duisternis kunnen leiden en
begeleiden.
48:7.16 (556.16) 14. Wek bij uw metgezellen de
begeerte naar waarheid op; geef alleen raad als erom
gevraagd wordt.
14.
Ieder mens heeft zijn eigen waarheid bezien door
ieders eigen unieke persoonlijke filter. Stimuleer
anderen te varen op hun eigen waarheid, mede
ingegeven door hun eigen richters en engelen.
Alleen als iemand niet verder kan, wel verder wil
en om hulp vraagt, mag ik hem of haar mijn
waarheid aanbieden, die die mens dan misschien
102

kan gebruiken om weer verder te komen. Waarbij
ik altijd duidelijk maak dat het slechts mijn
waarheid is, waar ik op dit moment mee verder
kan en misschien is het nu even voor die ander een
tijdelijk handvat om verder te kunnen komen.
48:7.17 (557.1) 15. Gemaaktheid is de lachwekkende
inspanning van onwetenden om wijs te lijken, de
poging van de onvruchtbare ziel om rijk te schijnen.
15.
Gemaaktheid of 'gekunsteldheid' is het instrument
van onwetenden om wijs te lijken. Hoe
ingewikkelder het is, hoe meer anderen mij nodig
hebben om hen te leiden, hoe meer macht ik
daarmee krijg over anderen. Het priesterschap in
alle religies is hiervan een voorbeeld. Zij missen
zelf wezenlijke diepte en willen de schijn
ophouden wijs en onmisbaar te zijn en anderen
van hen afhankelijk te maken. Macht is altijd het
product waar het ego (onwetend) naar op zoek is.
48:7.18 (557.2) 16. Ge kunt geen geestelijke waarheid
waarnemen totdat ge haar voelend ervaart, en vele
waarheden worden niet werkelijk gevoeld, behalve in
tegenspoed.
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16.
Geestelijke waarheid ontstaat als ik er zelf niet
meer uitkom, als mijn verstand geen oplossingen
meer kan bieden en als ik in grote tegenspoed
dreig af te glijden naar de bodem van de put. Dan
open ik de deur die ik daarvoor gesloten hield en
kan geestelijke hulp mij overtuigen van geestelijke
waarheid. Velen hebben op de bodem van de put
Jezus gevonden en omarmd, waarna zij in staat
waren om uit de put te komen en om verder te
gaan.
48:7.19 (557.3) 17. Ambitie is gevaarlijk totdat zij
volledig gesocialiseerd is. Geen enkele deugd hebt ge
waarlijk verworven totdat uw daden u deze waardig
maken.
17.
Wat je ook doet, hoe ambitieus en gedreven je ook
bent, uiteindelijk geldt er altijd maar één ding:
'Aan de vruchten kent men de boom’. Het gaat niet
om het gegeven hoe gedreven je bent. Het gaat om
het besef van eenheid, dit besef te leven en het
gaat om het dienen van het totaal.
48:7.20 (557.4) 18. Ongeduld is vergif voor de geest;
boosheid is als een steen die in een wespennest wordt
geslingerd.
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18.
De enige weg is de weg van het BESEF VAN
EENHEID van alles wat is. Dit besef leidt
uiteindelijk tot het besef van het dragen van
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijk ZIJN en boos en ongeduldig zijn,
gaan nooit samen. Boosheid en ongeduld is een
product van angst en angst is de ervaring van het
besef van 'GEEN EENHEID' en is derhalve het gif
voor onze spirituele groei.
48:7.21 (557.5) 19. Angst moet worden opgegeven. De
teleurstellingen die het moeilijkst zijn te verdragen,
zijn de teleurstellingen die nooit bewaarheid worden.
19.
Teleurstelling is altijd een product van
verwachtingen. Verwachtingen komen voort uit
het gegeven dat ik ervan uitga dat anderen denken
en handelen zoals ik. Van het gegeven dat mijn
waarheid automatisch bekend is bij ieder ander en
ieder ander dus handelt conform mijn waarheid
en dus conform mijn verwachting. Ieder mens
draagt in zijn uniciteit en met zijn unieke filter een
eigen, unieke waarheid. Iedere verwachting is dus
onzinnig en zinloos en wordt nooit beantwoord
met het resultaat van teleurstelling op
teleurstelling. Hiermee heb ik het gevoel om niet
begrepen te worden en dat leidt weer tot angst.
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Het accepteren van de uniciteit van ieder mens,
waarin ieder mens zijn eigen waarheid draagt,
doet mij stoppen om verwachtingen te hebben. Het
niet hebben van verwachtingen leidt tot het niet
meer ervaren van teleurstellingen. Het hebben
van geen teleurstellingen, houdt de angst buiten
de deur en leert mij uiteindelijk iedereen te
accepteren met ieders eigen filter, dus met ieders
eigen waarheid.
48:7.22 (557.6) 20. Alleen een dichter kan poëzie
ontwaren in het gewone proza van het alledaags
bestaan.
20.
In alle kleine nog zo gewoon lijkende dingen zit de
schoonheid van poëzie of van een schilderij. Je
moet wel de ogen hebben om het te zien en de wil
om het te zoeken. Daarvoor moet je het leven
begrijpen zoals een dichter de poëzie begrijpt en
de schilder het schilderij.
48:7.23 (557.7) 21. Iedere kunst heeft de hoge missie
om door haar illusies een voorafschaduwing te geven
van een hogere universum-realiteit, om de emoties
van de tijd uit te kristalliseren tot de gedachten der
eeuwigheid.
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21.
Is de schoonheid die de kunstenaar creëert irreëel
en een illusie of een product van zijn mogelijkheid
om zich te kunnen laten inspireren door 'Geest'
om de mensen via zijn kunst een 'voorproefje’ te
geven van andere, toekomstige nieuwe werelden
en nieuwe prachtige schoonheden?
48:7.24 (557.8) 22. De evoluerende ziel wordt niet
goddelijk gemaakt door wat zij doet, maar door wat zij
streeft te doen.
22.
Doen is tonen wat je kunt en wat je bent. Reiken
naar hogere, vooralsnog onbereikbare horizonten
en alles doen om daar te komen en om daar
ernstig naar te streven, doet ons voortgaan op het
pad en vallend en weer opstaand het doel
bereiken, waarna er nieuwe nog verder liggende
doelen worden nagestreefd en bereikt, totdat we
God in het paradijs vinden en mogen omarmen.
Streven en blijven streven is uiteindelijk de weg
naar God. Een streven dat steeds sterker wordt
door het verlangen en de hunkering naar eenheid
met God.
48:7.25 (557.9) 23. De dood heeft niets toegevoegd
aan het intellectueel bezit of aan het geestelijk talent,
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maar hij heeft aan de experiëntiële status wel de
bewustheid van overleving toegevoegd.
23.
Door het accepteren van de dood verkrijgen we
niet meer kennis (intellectueel bezit) en stijgen we
niet in bewustzijn. Het accepteren van de dood in
'het weten' dat het een stap is naar een eeuwig
voortgaan geeft ons het bewustzijn van een
eeuwige overleving.
48:7.26 (557.10) 24. De bestemming der eeuwigheid
wordt van moment tot moment bepaald door wat er in
het leven van dag tot dag tot stand wordt gebracht. De
daden van vandaag zijn de bestemming van morgen.
24.
‘What goes around comes around’. De output is
altijd het product van de input. Wie liefde brengt
liefde ontvangt. Wie angst zaait, zal angst oogsten.
Het ontvangen van liefde brengt mij op een ander
deel van het pad dan het ontvangen van angst. De
ontvangst is gelijk aan de gift en giften van
verschillende aard creëren dus andere
uitkomsten, dus nieuwe plekken en nieuwe
bestemmingen op ons pad.
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48:7.27 (557.11) 25. Grootsheid ligt niet zozeer in het
bezit van kracht, als wel in een wijs en goddelijk
gebruik van dergelijke kracht.
25.
Kracht op zich is niet interessant. Het wordt
interessant als je jouw kracht aanwendt en
gebruikt, dienstbaar aan alles wat is. Dan deel je
jouw kracht ten behoeve van anderen, ten behoeve
van de hele schepping. ‘De deler is de grootste
vermenigvuldiger’ dus als ik mijn kracht gebruik
of deel in het belang van anderen is het resultaat
het grootst en kun je die actie grootsheid noemen.
48:7.28 (557.12) 26. Kennis kunt ge alleen bezitten
door haar te delen; zij wordt behoed door wijsheid en
gesocialiseerd door liefde.
26.
Kennis is zinloos als ik die kennis voor mijzelf
houd. Het delen van kennis vergroot automatisch
die kennis omdat iedereen in staat is vanuit zijn
eigen waarheid iets aan de gedeelde kennis bij te
dragen. Zo kan één gegeven, dat vanuit vele kanten
wordt aangevuld, leiden tot iets groots.
48:7.29 (557.13) 27. Vooruitgang vereist ontwikkeling
van de individualiteit; middelmatigheid streeft naar
bestendiging door standaardisatie.
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27.
Als ik waarheid standaardiseer creëer ik een norm
die per definitie niet geldt voor het individu, want
iedere individuele waarheid is uniek en wijkt dus
altijd af van de norm. Motiveer de individuele
drijfveer van ieder mens om de individualiteit en
uniciteit van ieder mens te accepteren en
stimuleer ieder mens in het vergroten van zijn
individuele waarheid. Al deze individuele
groeiende waarheden bij elkaar zijn ongelooflijk
veel meer waard dan een dode, niet meer
groeiende gestandaardiseerde waarheid die vanaf
dat moment geldt als een niets zeggende norm.
48:7.30 (557.14) 28. De twistzieke verdediging van
een propositie is omgekeerd evenredig aan de
waarheid die zij bevat.
28.
Als ik mijn waarheid moet verdedigen op een
twistzieke manier begrijp ik niets van de uniciteit
van ieder mens en zal ik nooit in staat zijn om de
waarheid van ieder mens te accepteren als zijn of
haar waarheid die minstens net zo waardevol is
als mijn waarheid. Hoe harder de verdediging
wordt, hoe meer moeite ik moet doen om datgene
als waarheid naar voren te duwen, waarvan ik
misschien zelf wel heel voorzichtig ga begrijpen
dat de waarde van de inhoud van die waarheid,
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uiteindelijk niet hoog te houden is. De intensiteit
van de strijd is gelijk aan de vermindering van de
waarde van de door mij verdedigde waarheid. Hoe
meer moeite ik moet doen om te bewijzen dat mijn
waarheid waar is, hoe meer het aan
geloofwaardigheid en dus aan waarde verliest.

Morontia-mota heeft dus te maken met het
ontwikkelen van een BOVEN FILOSOFISCHE
GEVOELIGHEID waarin je in staat bent om de
WAARHEID WAAR TE NEMEN en om de
EENHEID TE ZIEN.
Als ik de eenheid, het contact, de verbinding
en de samenwerking met mijn Godsvonk
intensiveer en mij meer en meer richt op
GEEST, zal mijn gevoeligheid groeien. Deze
gevoeligheid is dus een afstemming die ver
voorbij gaat aan het 'wetenschappelijke’ en
aan iedere grens van het 'religieuse'.
EEN VOORWAARDE VOOR HET KUNNEN
ONTWIKKELEN VAN DEZE GEVOELIGHEID IS
HET VOLKOMEN LOS KUNNEN EN WILLEN
LATEN VAN DE DUALITEIT, VAN DE
EINDELOZE EN ZINLOZE KRACHTMETINGEN
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EN GEVECHTEN OVER WAARHEDEN, DIE
GEEN WAARHEDEN MAAR ILLUSIES ZIJN.

Pas voorbij de dualiteit, volkomen bevrijd
van dit speelveld, ontstaat de gevoeligheid
waarin je het vermogen kunt ontwikkelen
om 'waarheid waar te nemen’. Een
voorwaarde om tot deze waarneming te
kunnen komen, is dat je in staat bent om
'eenheid te kunnen zien’ en om dus te
kunnen leven in het besef van eenheid. Het
besef van eenheid ontwikkelen is pas
mogelijk als je gaat begrijpen dat er geen
strijd en dus geen dualiteit beleefd kan en
mag worden. Als er slechts eenheid is, is er
nooit een opponent. Als ik tegen een ander
duw, duw ik tegen mijzelf. Als ik aan een
ander trek, trek ik aan mijzelf.

Het vervolg op mijn huidige pad is dus
om in mijn dagelijkse leven het contact,
de verbinding, maar vooral de bewuste
samenwerking met mijn Godsvonk te
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intensiveren tot een continue, active,
bewuste interactie.

EENHEID IN ALLES.
DAT IS NU MIJN GROOTSTE TAAK EN
OPDRACHT.
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Een tussen-overpeinzing
14 november 2020
Ik realiseerde mij het volgende met betrekking tot de
omschrijving van het begrip 'Morontia-mota'.
Het is het niveau van bewustzijn voorbij het op aarde
haalbare niveau. Het betreft een boven filosofische
gevoeligheid in het kunnen waarnemen van
waarheid en het kunnen zien van eenheid.
Dit is mogelijk als je de werking van 'GEEST’, de
goddelijke beïnvloeding en de begeleiding van
hemelse wezens hebt ontdekt, ervaren en
geaccepteerd.
Cruciaal zijn hier dus de begrippen waarheid en
eenheid. Al mijn boeken gaan over waarheid
conform illusie en het onmiskenbare belang van
het ontwikkelen van het besef van eenheid. Hierbij
moet je dus het kosmisch bestaan van eenheid
onderkennen en accepteren.
MORONTIA-MOTA ZIT DUS AL HEEL LANG IN HET
NIVEAU VAN BEWUSTZIJN VAN DE INHOUD VAN
MIJN BOEKEN. WAT IK MIJ AFVRAAG IS OF IK DAT
NIVEAU MEE HEB ONTWIKKELD TIJDENS HET
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SCHRIJVEN OF HAD IK DAT NIVEAU AL OP
ONBEWUST NIVEAU EN HEB IK DAAROM DE GROEI
IN BEWUSTZIJN VAN PAD ÉÉN TOT EN MET PAD VIJF
MOGEN VASTLEGGEN?
Niet dat het belangrijk is maar het intrigeert mij wel.
In elk geval is de ontwikkeling en vastlegging van de
bewustzijnsverandering over de vijf paden voor mij
een ontdekkingsreis geweest die iedere keer weer
totaal nieuwe en voor mij absoluut onbekende
gebieden bloot legde.

Om verder te kunnen komen dan waar je nu bent, zul
je altijd moeten reiken naar iets waar je net niet bij
kunt. Op je tenen staan en op je tenen lopen om hoger
te kunnen reiken dan dat je groot bent.
Voor deze wereld is dus de verleidelijke appel die te
hoog hangt om te kunnen plukken, de mogelijkheid
om waarheid en illusie van elkaar te kunnen
onderscheiden en de mogelijkheid om het
ongelooflijke belang van ‘de eenheid van alles wat
is' te willen zien en dat besef steeds meer in ons
systeem te kunnen integreren.
Daarmee zou de ervaring van LIEFDE in deze wereld
toenemen en de ervaring van ANGST zou steeds meer
oplossen. Daarmee zou deze wereld ongelooflijk
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veranderen. Hoe lang duurt het nog voordat we zover
zijn?
Er wordt in de omschrijving van morontia-mota
gesproken over gevoeligheid. Gevoeligheid komt voor
bij mensen die empatisch zijn en al een 'zeker niveau
van gevoelsgraad' hebben ontwikkeld. Mensen die het
begrip liefde verstaan en begrijpen, dus mensen met
een 'zeker niveau van bewustzijn’. Zoals ik het inschat
ontstaat het ontwaken voor morontia-mota op het
vierde en vijfde pad of op de derde, tweede en eerste
cirkel.

Dit is inderdaad de wissel naar de
tweede fase. Dit is de kosmische wissel
van ‘de scheiding der werelden'.
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De illusie van de waarheid.
Verklaring van mota
16 november 2020
Als ik nog eens kijk naar de omschrijving van
morontia-mota en deze nog even neerzet dan zie ik
één ding.
Morontia-mota, is de bovenfilosofische
gevoeligheid voor het onderscheiden van
WAARHEID en het zien van EENHEID.
Voor de goede orde geef ik hier nog even aan wat
de mota-status van een persoon is en hoe deze
volgens het Urantiaboek wordt bepaald:
45:7.7 (518.3) Burgers van Jerusem verschijnen van
tijd tot tijd voor de Melchizedek-examinatoren, en
dezen getuigen inzake de morontia-wijsheid die zij
hebben bereikt. Daarop komen ze voor het
examinatorenkorps van de Schitterende Avondsterren
of de door hen aangestelden, die de mate van geestinzicht vaststellen. Vervolgens verschijnen zij in de
tegenwoordigheid van de vierentwintig raadslieden
en hun metgezellen, die uitspraak doen aangaande
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hun status op het gebied van de experiëntiële
verwerving van socialisatie. Deze drie factoren
worden dan doorgegeven aan de
burgerschapregistrators van het representatieve
bestuur, die snel de MOTA-STATUS berekenen en
dienovereenkomstig stemrechtkwalificaties
toekennen.
Welk onderdeel valt te bediscussiëren in de
omschrijving van morontia-mota, is dat de waarheid
of de eenheid? Er is één punt dat hier genoemd wordt
en dat al zolang als de mens bestaat (en nog steeds),
leidt tot argumenten, ruzies, strijd en oorlog. Dat punt
is:

De waarheid.
Morontia-mota biedt ons de mogelijkheid om
'WAARHEID TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN'.
Eenheid is dus blijkbaar te zien en hoeft niet herkend
of onderscheiden te worden. Het begrip EENHEID
leidt dus niet echt tot twijfel, want wat zichtbaar is en
gezien kan worden, is herkenbaar. Eenheid op zich is
niet zo complex, wat wel complex is, is het BESEF VAN
EENHEID en de kunst om dit besef te LEVEN.
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Waarheid moet je blijkbaar leren onderscheiden.
Blijkbaar is er dus veel misleiding op het vlak van
waarheid. Kennen wij die misleiding? Natuurlijk, de
misleiding van waarheid is de ILLUSIE.
Morontia-mota houdt zich dus voor een heel groot
deel bezig met 'wat niet de waarheid is en wat dus
blijkbaar de illusie is. Als je de illusie kent, houd je
de waarheid over.
Voor de meeste mensen is waarheid helemaal geen
probleem. Alles wat zij zien, alles wat zij vinden, alles
wat zij benoemen, is de waarheid. Blijkbaar dus niet.
Als je de waarheid moet leren onderscheiden en als
dat pas op een bewustzijnsniveau wordt opgepakt, dat
ligt buiten de sfeer van onze planeet (morontia-mota),
is de waarheid mogelijk best wel complex. Blijkbaar is
er heel erg veel illusie, dat zich dan zodanig vermomd
of presenteert, dat het zeer misleidend is en bijna niet
te onderscheiden is.
De eerste studie die mensen ondergaan als zij deze
planeet verlaten, heeft dus te maken met het leren
onderscheiden van de waarheid (en dus ook van de
illusie).
Ik moet ineens denken aan al die mensen, aan al die
groepen, aan al die bewegingen die roepen dat
anderen er niets van begrijpen en dat zij de waarheid
in pacht hebben. Maar waarheid is blijkbaar niet zo
makkelijk om zomaar te vangen en op te eisen.
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Waarheid is niet vanzelfsprekend, waarheid moet
je leren om te kunnen herkennen, om te kunnen
onderscheiden.
Eens was er iemand die daar al op doelde. Helena (lees
de roman) gaf al keer op keer aan, dat: 'Niets maar
dan ook niets is wat het lijkt te zijn’. Iets lijkt iets te
zijn en wordt verheven tot waarheid, maar dat iets is
helemaal niet wat het lijkt te zijn en is dus iets anders.
Het lijkt de waarheid te zijn maar is een illusie.
De waarheid is dus een 'hot item' voor morontiamota. Als we pas op de woningwerelden de
waarheid achter de waarheid gaan leren, dan is de
'waarheidsbevinding, de waarheidsbenoeming en
de waarheidsaanduiding' op deze planeet
incompleet, onvolwassen en illusoir. Bovendien
leidt het definiëren van de waarheid al sinds
mensenheugenis tot grote conflicten.
Wooooowwwwww, dat is wel een dingetje.
Alles wat we dus benoemen over 'wat waar is en
hoe het zit' is zeer waarschijnlijk een illusie. WIJ
ZULLEN DE WAARHEID NOG MOETEN LEREN
ONDERSCHEIDEN EN KENNEN DE WAARHEID
BLIJKBAAR (NOG) NIET. DAAR IS IMMERS
MORONTIA-MOTA VOOR NODIG EN DAAR IS OOK
HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN VOOR NODIG DAT
IS AFGESTEMD OP HET VIERDE EN VIJFDE PAD OF
DE DERDE, TWEEDE EN EERSTE CIRKEL. IN ELK
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GEVAL IS DAAR EEN BEWUSTZIJNSNIVEAU VOOR
NODIG DAT 'DE WAANZIN VAN DE DUALITEIT
BEGRIJPT EN ONDERKENT EN DAT DE
BEREIDHEID HEEFT OM DE DUALITEIT VOLLEDIG
AF TE LEGGEN'.
Als we ons dat gaan realiseren en daar naar gaan
leven, zou er ontzettend veel ellende vanzelf op
deze wereld verdwijnen.
Mijn gerichtheid op morontia-mota heeft dus
voorlopig alles te maken met 'DE WAARHEID' en
vooral 'HOE LEER IK DE WAARHEID
ONDERSCHEIDEN?’
Nog even voor de goede orde: 'Wat weet ik eigenlijk
zelf over de waarheid of beter gezegd, wat denk ik zelf
over de waarheid te weten?’

Om de waarheid te kunnen onderscheiden
moet je toch weten wat de waarheid is en dus
ook wat de waarheid niet is.
Misschien is het wel heel moeilijk om de
waarheid te kunnen onderscheiden en te
kunnen herkennen, bovendien kun je hier
pas mee beginnen wanneer je een boven
filosofische gevoeligheid hebt ontwikkeld,
die inherent is aan een bewustzijnsniveau
dat ligt op het niveau vanaf de derde cirkel
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en vanaf het vierde pad. Het is dus een
nieuwe opgave voor de gevoeligsten en de
meest bewusten onder de mensen.
Dat betekent DAT DE WAARHEID voor het
gemiddeld niveau, voor het niveau van het
collectieve bewustzijn, voor het niveau van het
tweede pad, NIET MEER EN NIET MINDER IS DAN
EEN ILLUSIE, WAARIN BLIJKBAAR NIET HERKEND
WORDT DAT DIE ILLUSIES NIET DE WAARHEID
ZIJN. ZELFS VOOR MENSEN MET EEN VEEL HOGER
BEWUSTZIJN EN EEN VEEL GROTERE
GEVOELIGHEID, MOET DE ONTDEKKINGSTOCHT
NAAR DE WAARHEID NOG STARTEN, ALS OPGAVE
BINNEN HET ONDERZOEK VAN MORONTIA-MOTA.
EEN ONTDEKKINGSREIS DIE BEGINT OP DE GRENS
VAN TWEE WERELDEN, MITS JE AL VOLDOENDE
BEWUSTZIJN HEBT.
SNAP IK DAT?
NA MIJN NEGEN BOEKEN TE HEBBEN
VOLGESCHREVEN, BEGIN IK HET STEEDS MEER TE
SNAPPEN, DENK IK.
Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat ieder
probleem wordt aangepakt volgens waarden en
oplossingen die de waarheid moeten
vertegenwoordigen. Evenzo stellig, worden die
oplossingen weer bestreden volgens
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onderbouwing die nieuwe, andere, betere
waarheden vertegenwoordigen. Beide partijen
verwijten de anderen dat zij fout zijn, bewust of
onbewust en als zij het bewust zijn, dan zijn het
leugenaars en bedriegers die linksom of rechtsom
bestreden moeten worden. En zo ontstaat er
dagelijks ergens een bepaling en aanduiding van
'EEN VIJAND', DIE DUS AANGEPAKT MOET
WORDEN’.
Uiteindelijk blijkt dat de lucht noch groen en nog
paars is, maar gewoon blauw. De kleur blauw is
niet te onderscheiden of te herkennen omdat de
één een filter draagt met gele lenzen en de ander
een filter heeft gecreëerd met rode lenzen. Ze
hebben allebei bezien vanachter hun eigen filter
gelijk en ze hebben allebei bezien vanuit 'mota'
ongelijk. De lucht is en blijft blauw.
DUALITEIT BESTAAT BIJ DE GRATIE VAN DE
WAARHEID. DISHARMONIE BESTAAT BIJ DE
GRATIE VAN DE WAARHEID. OORLOGEN BESTAAN
BIJ DE GRATIE VAN DE WAARHEID. EIGENLIJK
BESTAAN AL DEZE MENSELIJKE, EMOTIONELE
HANDELINGEN BIJ DE GRATIE VAN WAARHEDEN
DIE GEEN WAARHEDEN ZIJN EN IN ELK GEVAL
(NOG) NIET ALS WAARHEID ONDERSCHEIDEN OF
HERKEND KUNNEN WORDEN EN DUS BESTAAN AL
DEZE INTERMENSELIJKE CONFRONTATIES BIJ DE
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GRATIE VAN DE ILLUSIE. NIET MEER EN NIET
MINDER DAN DE ILLUSIE!
We slaan elkaar de hersens in over de kleur groen
en paars, terwijl de werkelijke kleur (die dus niet
te onderscheiden is) blauw is.
WIJ VECHTEN DUS OM NIETS. WE VEROORDELEN
ANDEREN OM NIETS, WANT ILLUSIES ZIJN NIETS
EN VERTEGENWOORDIGEN NIETS, IN ELK GEVAL
ALLEMAAL ONJUISTHEDEN, IN ELK GEVAL GEEN
WAARHEDEN, WANT DIE KUNNEN NOG NIET ALS
ZODANIG ONDERSCHEIDEN EN DUS HERKEND
WORDEN.
Wat een schok om dit te ervaren, te zien en te
begrijpen. Hoewel wat zei Helena ook alweer:
‘Niets maar dan ook niets in het leven is ooit, wat
het lijkt te zijn’.

Dit wordt ook nog eens bevestigd door
mijn laatste ontdekking dat iedere
waarheid waar is voor degene die die
waarheid naar voren brengt, passend
binnen de uniciteit van die persoon en
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bezien door het unieke filter van die
persoon.
Er bestaat dus zowel een ‘waarheid’ voor iedere
waarheid (geldend voor de persoon die achter die
waarheid zit) en tegelijk bestaat er achter iedere
waarheid de ‘immense illusie' (geldend voor
iedereen, behalve voor de persoon die die
waarheid verkondigt).
Dit betekent echter ook dat als wij de waarheid
pas leren onderscheiden op de eerste
woningwereld, vanuit een boven filosofische
gevoeligheid, wij de waarheid op deze wereld dus
niet kunnen onderscheiden en dus voortgedreven
worden door louter illusies. Illusies die ook nog
eens voor iedere persoon uniek zijn. Tot welke
verwarring moet dat leiden? Dat leidt dus tot de
chaos waarin wij ons allemaal bevinden, waarin
deze wereld zich bevindt.

Hiermee is de stelling bewezen dat
argumenteren over de waarheid het
meest zinloze is op deze planeet en alleen
maar leidt tot chaos en oorlog.
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Dat is de illusie van de matrix waarin wij
leven en die tot in het bot misleidend en
afbrekend is.

Deze ‘openbaring’ is het heil dat
morontia-mota ons op deze wereld kan
brengen.

Maar is de wereld daar klaar voor? Je
kunt uiteindelijk niet hoger reiken dan
dat je groot bent.

We zouden op dit moment al een hele
grote stap kunnen maken als we bereid
zijn het bestaan van onze uniciteit te
aanvaarden en dus ook het bestaan van
onze unieke filters te aanvaarden die
leiden tot unieke visies op de wereld en
omstandigheden. Bestrijd elkaar niet
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maar zoek naar oplossingen die zo veel
als mogelijk het algemeen belang dient.
Volgens het Urantiaboek gebeurt dit ook in de
hemelen. In de hoofdstukken 113 en 114 staat
beschreven hoe de twaalf engelenkorpsen meewerken
aan de uitvoering van het bestuur van deze planeet en
hoe zij ieder hun deelgebied bewaken. Soms is datgene
dat het ene korps wil voor het behalen van hun doel in
tegenstrijd met het behalen van een ander doel van
een ander korps. Dan wordt er gezocht naar de beste
oplossing, zonder strijd en zonder oorlog.
Zo zou het ook door de mens moeten worden
aangevlogen, vrij van iedere vorm van DUALITEIT.
Laten we beginnen met te accepteren dat
waarheid een compleet nieuw, te ontdekken
gebied is. Met boven filosofische gevoeligheid gaan
we proberen de waarheid van de illusie te
onderscheiden. De illusie die blijkbaar op deze
wereld met ons bewustzijn, de plaats inneemt van
de waarheid. Dit proces zal versterkt worden als
we ons ook nog richten op het ‘zien van eenheid'.

Uiteindelijk gaat deze weg in het verwerven van
morontia-mota op de woningwerelden door totdat wij
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een zekere mate van bekwaamheid hebben bereikt.
Dit wordt in het Urantiaboek als volgt beschreven:
45:7.8 (518.4) Onder supervisie van de Melchizedeks
komen de opklimmende stervelingen, vooral zij bij wie
de persoonlijkheidsvereniging op de nieuwe
morontia-niveaus traag verloopt, onder de hoede van
de Materiële Zonen, bij wie zij een intensieve opleiding
ontvangen die is ontworpen met het doel deze
tekortkomingen recht te trekken. Geen enkele
opklimmende sterveling verlaat het hoofdkwartier
van het stelsel om de uitgebreidere en meer
gevarieerde socialisatie-loopbaan in de constellatie
aan te vangen, alvorens deze Materiële Zonen getuigen
dat de mota-persoonlijkheid is bereikt — een
individualiteit die het voltooide sterfelijk bestaan in
een experiëntiële vereniging combineert met de
ontluikende morontia-loopbaan, waarbij de twee naar
behoren in elkaar overgaan door de geestelijke
albeheersing van de Gedachtenrichter.

Ook onderstaande stellingen uit het
Urantiaboek verduidelijken en geven aan
wat morontia-mota is:

102:3.5 (1122.1) Wetenschap, kennis, voert tot een
zich bewust zijn van feiten; religie, ervaring, voert tot
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een zich bewust zijn van waarden; filosofie, wijsheid,
voert tot coördinatief bewustzijn; openbaring (het
substituut voor morontia-mota) voert tot het zich
bewust zijn van ware realiteit; de coördinatie van
het bewustzijn van feiten, waarden en ware
werkelijkheid, betekent dat men zich bewust
wordt van persoonlijkheidswerkelijkheid, het
zijnsmaximum, samen met het geloof in de
mogelijkheid van de overleving van diezelfde
persoonlijkheid.

103:6.7 (1136.2) De moeilijkheid die ge ondervindt bij
het bereiken van een meer harmonieuze coördinatie
van wetenschap en religie ligt in uw volkomen
onbekendheid met het tussengelegen domein van de
morontia-wereld van dingen en wezens. Het
plaatselijk universum bestaat uit drie graden, of
stadia, van werkelijkheidsmanifestatie: materie,
morontia en geest. Wanneer ge ze beziet vanuit het
morontia-standpunt, worden alle verschillen tussen de
bevindingen van de fysische wetenschappen en het
functioneren van de geest van de religie uitgewist. De
rede is de begripstechniek van de wetenschap,
geloofsvertrouwen is de inzichtstechniek van de
religie, mota is de techniek van het morontia-niveau.
Mota is een bovenmateriële realiteitsgevoeligheid die
de onvolledige groei begint te compenseren en die de
kennis-rede tot substantie heeft en het geloofsinzicht
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als essentie. Mota is een boven de filosofie
uitgaande verzoening tussen de uiteenlopende
wijzen van waarneming der werkelijkheid, welke
onbereikbaar is voor materiële persoonlijkheden;
ten dele stoelt zij op de ervaring het materiële
leven in het vlees overleefd te hebben. Doch vele
stervelingen hebben de wenselijkheid ingezien
van een methode waarmee de interactie tussen de
ver van elkaar gescheiden domeinen van
wetenschap en religie geharmoniseerd kan
worden; ook de metafysica is het resultaat van ’s
mensen vruchteloze poging om deze erkende kloof
te overbruggen. De menselijke metafysica is echter
meer verwarrend dan verhelderend gebleken. De
metafysica staat voor de goedbedoelde maar
vergeefse poging van de poging van de mens om de
afwezigheid van de mota van morontia te
compenseren.

Metafysica is de wijsgerige leer die niet de
werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt
uit zintuiglijke of instrumentele waarneming (wat
bijvoorbeeld de fysica doet), maar op zoek gaat naar het
wezen van die werkelijkheid en wat er achter zit.
Voor een diepere verklaring metafysica zie volgende
hoofdstuk.
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103:6.8 (1136.3) De metafysica is een mislukking
gebleken; mota kan de mens niet vatten.
Openbaring is de enige techniek die een
compensatie kan vormen voor de afwezigheid van
de waarheidsgevoeligheid van mota in een
materiële wereld. Openbaring brengt met gezag
helderheid in de warboel van de door de rede
ontwikkelde metafysica op een evolutionaire
wereld.

103:6.13 (1137.3) Openbaring is de enige hoop
voor de evolutionaire mens om de morontia-kloof
te overbruggen. Het geloof en de rede kunnen
zonder de hulp van mota geen logisch universum
concipiëren en construeren. Zonder het inzicht van
mota kan de sterfelijke mens geen goedheid, liefde
en waarheid onderscheiden in de verschijnselen van
de materiële wereld.

Opmerking Winston: Dat laatste (cursief
opgenomen) betekent nogal iets. Als de mens
zonder het inzicht van mota (waarvoor je
minstens een hoog bewustzijn van het vierde of
vijfde pad voor nodig hebt om alleen al de wissel
te betreden) kan de sterfelijke mens geen
goedheid, liefde en waarheid onderscheiden in de
verschijnselen van deze materiële wereld.
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Het gaat dus niet alleen om het kunnen herkennen in
de verschijnselen van deze materiële wereld met
betrekking tot het onderscheid van waarheid, maar
ook om het onderscheid van goedheid en liefde. Wat
betekent dat? Dus ook op het vlak van goedheid en
liefde is blijkbaar nog heel veel illusie in het
bewustzijn en in de ervaringsmogelijkheid van de
mens op deze wereld……. Woowww …..

103:6.14 (1137.4) Wanneer de filosofie van de mens
zwaar overhelt naar de wereld van de materie, wordt
zij rationalistisch of naturalistisch. Wanneer de
filosofie in het bijzonder overneigt naar het geestelijke
niveau, wordt zij idealistisch of zelfs mystiek. Wanneer
de filosofie zo onfortuinlijk is dat zij steunt op de
metafysica, wordt zij steevast sceptisch, verward. In
voorbije tijden zijn ’s mensen kennis en intellectuele
waardebepaling voor het merendeel tot een van deze
drie vormen van vertekende waarneming vervallen.
De filosofie durft haar interpretaties van de
werkelijkheid niet uit te beelden op de lineaire wijze
van de logica; zij moet altijd rekening houden met de
elliptische symmetrie der werkelijkheid en met de
essentiële kromming van alle begrippen van
betrekking.
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103:6.15 (1137.5) De hoogste filosofie die de
sterfelijke mens kan bereiken moet logischerwijze
gebaseerd zijn op de rede van de wetenschap, het
geloofsvertrouwen van de religie en het
waarheidsinzicht dat door openbaring wordt gegeven.
Door deze eenheid kan de mens enige compensatie
vinden voor het feit dat het hem niet is gelukt een
toereikende metafysica te ontwikkelen en dat hij niet
in staat is om de mota van de morontia te begrijpen.

Een drietal persoonlijke openbaringen
hebben voor mij poorten geopend en
gebieden blootgelegd, die ik zonder
deze openbaringen nooit had kunnen
betreden. Het 'waarheidsgehalte en de
invloed van deze door mij beleefde
openbaringen zijn altijd ongelooflijk
vanzelfsprekend geweest en bepalend
voor de verdere voortgang op mijn eigen
spirituele pad’.
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Metafysica, een diepere
uitleg
(Zie:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schoo
ls/tshd/departementen/dfi/wijzer/metafysica)

16 november 2020
1 Wat is metafysica?
1.1 Eerste oorzaken van de dingen
Metafysica is de filosofische discipline die volgens
Aristoteles na (in het Grieks: meta ) de fysica, de
studie van de natuur, komt. De metafysica onderzoekt
de eerste oorzaken van de dingen. Daarbij moet men
oorzaak echter niet opvatten in de gangbare zin van
causaliteit. De metafysica vraagt namelijk op een
andere wijze naar de eerste oorzaak van de wereld en
de dingen dan dit in de fysica het geval is.
Men kan zich afvragen of er wel een aparte,
filosofische discipline nodig is die iets wil vertellen
over de eerste oorzaak van de wereld. De astrofysica
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beschikt over telescopen die reiken tot de grenzen van
het heelal en de biologie brengt de basale moleculaire
structuur van organismen binnen ons gezichtsveld.
Wordt daardoor niet binnen een afzienbare tijd bijna
alles verklaard? Blijft er nog wel iets over waarnaar je
zinvol kunt vragen maar wat toch niet aan bod komt
binnen de moderne wetenschappen?
1.2 Ontrokken aan de waarneming
Inderdaad vraagt ze niet alleen naar iets wat na de
wetenschappen komt, maar ook naar iets wat er
'boven' uitgaat. Waar wetenschap zich richt op het
zintuiglijk waarneembare, richt de meta fysica
zich op wat zich aan de waarneming onttrekt. Wat
zich onttrekt aan het zintuiglijke en daar in zekere zin
bovenuit gaat is in eerste instantie de aard en betekenis
van het bestaan, het existeren, het er-zijn - van iets, van
de dingen, van ons mensen, van de kosmos. Wat
betekenen de zo vanzelfsprekende woorden 'bestaan',
'werkelijkheid en 'zijn'?
1.3 Voorafgaand aan de wetenschappen
De betekenis van deze woorden wordt door iedere
wetenschap en levensbeschouwing altijd al impliciet
voorondersteld. Zo is bijvoorbeeld de klassieke
natuurwetenschap niet denkbaar wanneer zij niet op
impliciete wijze de vraag naar de aard van 'bestaan'
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heeft beantwoord. Zij benadert de werkelijkheid
immers als iets wat meetbaar en berekenbaar is. Dit
laat zien dat zij een mathematische opvatting van het
bestaan hanteert. Waar de metafysica de aard van een
dergelijke werkelijkheidsopvatting onderzoekt, komt
zij niet alleen na de fysica en de overige
wetenschappen; in zekere zin gaat zij ook vooraf aan
de wetenschappen. Zij vraagt naar de aard van het
bestaan zoals dat in de verschillende
wetenschappelijke verhoudingswijzen tot de
werkelijkheid impliciet voorondersteld wordt.
1.4 Zijn en niet-zijn
In het nadenken over deze vooronderstellingen over
de aard van het bestaan stuit de metafysica
onvermijdelijk op de vraag: wat maakt dat iets
überhaupt bestaat en niet veeleer niet bestaat? Deze
vraag naar de fundamentele verhouding van zijn en
niet-zijn is niet alleen een zaak van de metafysica,
maar speelt ook een belangrijke rol in de literatuur. Zo
getuigen de tragedies van Sophocles en Shakespeare
ervan hoe de verhouding tussen zijn en niet-zijn in
onze westerse cultuur werd ervaren. Zij geven ons
inzicht in de grondervaringen van waaruit mensen in
verschillende periodes omgingen met meer specifieke
vragen met betrekking tot leven en dood.
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1.5 Paradoxaal karakter
Waar het in de literatuur gaat om een dichtende
ervaring van de fundamentele verhouding tussen zijn
en niet-zijn, gaat het in de metafysica om een
denkende ervaring van deze verhouding. Daardoor
heeft de metafysica een paradoxaal karakter. Zij wil de
vraag wat het betekent te zijn niet beantwoorden door
te dichten, maar door te denken, en wil tegelijkertijd
de band met de concrete leefwereld bewaren. De
metafysica is daarom een filosofische discipline
die zich in zekere zin beweegt 'tussen' de
doorleefde ervaring van het dichten en de
abstracte kennis van de wetenschappen. Om dit
midden te bewaren streeft zij naar doorleefde kennis
die niet abstraheert van de concrete leefwereld en
toch een eigen vorm van wetenschappelijkheid
bereikt. Zij beoogt daarom een vorm van kennis die
begint met de verwondering over het meest
eenvoudige en meest naakte feit dat wijzelf, de
mensen en de dingen om ons heen bestaan.
1.6 Zijn en tijd
In het licht van deze verwondering werd het bestaan
onder meer uitgelegd als het onveranderlijke in de
dingen, of juist als het veranderlijke dat zo vluchtig is
dat het zich niet laat bepalen. Volgens sommigen
worden dergelijke grondbepalingen van de
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werkelijkheid gegeven in het licht van een bepaalde
opvatting van wat tijd is. De vraag naar de betekenis
van het bestaan zou daarom verwijzen naar het
verband tussen zijn en tijd.
1.7 Leven en dood
Dit maakt dan ook dat al deze posities iets
verwoorden van de wijze waarop de fundamentele
verhouding tussen zijn en niet-zijn telkens werd
ervaren in een bepaald tijdsbestek van onze westerse
cultuur. Vanuit de doordenking van deze posities doet
zich onherroepelijk de vraag voor waar onze
verantwoordelijkheden liggen met betrekking tot de
meer specifieke vragen rondom leven en dood. Dit
maakt dan ook dat de metafysica genoodzaakt is om
zich de vraag te stellen of zij kan bestaan als een
aparte discipline naast de ethiek.
De vragen naar de verhouding tussen zijn en niet-zijn,
leven en dood, betreffen uiteindelijk onze
fundamentele verantwoordelijkheid voor ons bestaan.
Daarmee raakt de metafysica echter aan de vraag of de
opdeling van de filosofie in verschillende disciplines
niet een on-filosofisch uitgangspunt is, waarin de band
met de eenheid en de complexiteit van het concrete
leven reeds verloren dreigt te gaan.
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Als ik nu een aantal benaderingswijze van het
leven die ook in het Urantiaboek worden
genoemd, op een rijtje zet dan krijg ik:
WETENSCHAP (fysica, natuurwetenschappen) houdt
zich bezig met de zichtbare, meetbare en berekenbare
feiten met betrekking tot ‘bestaan en leven'.
METAFYSICA houdt zich bezig met en onderzoekt de
aard van een dergelijke werkelijkheidsopvatting.
FILOSOFIE betekent in het grieks: houden van
wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een
filosoof wil dus heel graag wijs, oftewel slim,
worden! Wijs word je volgens filosofen niet wanneer
je ergens een mening over hebt, maar wanneer je
ergens kennis over hebt. De oude filosoof Plato maakt
dit onderscheid, tussen een mening (“doxa” in het
grieks) en kennis (“epistèmè”). Een filosoof zoekt dus
naar ware kennis. Iets wat waar is voor iedereen.
RELIGIE of GELOOF. Onder religie (van het Latijnse
religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van
zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle
verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere
macht, opperwezen of god centraal staat. De leidraad
is vaak een boek waarvan de inhoud en dogmatische
waarheid pretendeert.
SPIRITUALITEIT: heeft in de breedste zin te maken
met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het
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woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te
maken hebben met religie of bovennatuurlijke
krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke
innerlijke ervaring.

Deze aanduidingen zijn een aantal willekeurige grepen
van mij van het internet en als zodanig mogelijk
aanvechtbaar, verdedigbaar en uitbreidbaar. Al deze
aspecten hanteren een zeker aspect van kennis.
Kennis is hier heel belangrijk. Wat ik mis in al deze
stromingen is de onderkenning van BEWUSTZIJN en
van het meest belangrijke aspect van bewustzijn,
namelijk LIEFDE. Bij liefde gaat het om eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God. Liefde omvat ook wel
de begrippen als goedheid en waarheid. Naarmate
het bewustzijn, dus de verdieping van liefde toeneemt,
gaan we liefde en waarheid beter begrijpen. Liefde
voor God en het verlangen en de hunkering naar God,
houdt in dat er een acceptatie is van 'GEEST', van het
bestaan van God, engelen en een bestaanswereld na
dit aardse leven. DIT RAAKT MIJNS INZIENS HET
MEEST AAN 'MORONTIA-MOTA’. Liefde is ook een
aspect van 'gevoeligheid’. Gevoeligheid wordt
genoemd als één van de aspecten in de
omschrijving van mota in het Urantiaboek.
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Dat betekent voor mijzelf dat ik reeds lang ben
afgestemd op mota en dat is ook hoe het voelt. Ook
begin ik mota na dit onderzoek steeds beter te
begrijpen. Ik hoop verder te mogen gaan op dit
pad en de Weg steeds beter te mogen begrijpen, te
kunnen ervaren en te kunnen leven.

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

Als de kapitein (gezagvoerder) de bereidheid heeft
om het roer van zijn schip (bewustzijn) over te
reiken in 'vrije wil’ aan de loods (Richter) en die te
verheffen tot kapitein over zijn schip en de Richter
de koersen te laten bepalen, zal schip
loods/kapitein en ikzelf in iedere veilige haven
landen, drijvend op een toenemend besef en
begrip van 'MOTA’ en zal het bewustzijn overgaan
in mota.
Het gaat dus om BEWUSTZIJN dat op een zeker
niveau overgaat in een nog hoger niveau:
'MORONTIA-MOTA'.

Ik begrijp mijn huidige koers en het maakt mij blij.
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Geen zee te hoog, geen storm te hard, een sterk schip
(bewustzijn), geleid door de loods en kapitein met een
goddelijk bewustzijn (Richter), brengt ons altijd, onder
alle omstandigheden in iedere veilige haven.

Geleid door een groeiend bewustzijn,
overgaand in mota, maakt ons schip
onkwetsbaar en de reis altijd veilig.
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Het is dichtbij en niet ver
weg
17 november 2020
Het is dichtbij en niet ver weg. De vorige hoofdstukken
deden mij realiseren dat ik op een grens sta en dat het
doel ver weg ligt in de kosmos, achter de sterren en
daar ver voorbij. Waar moet ik kijken? Waar moet ik
mij op richten?
Ik realiseer mij nu dat dat niet zo is. Er is niet een 'mij'
en een kosmos. Er is eenheid dus ik ben de kosmos en
de kosmos is in mij. Wat nog belangrijker is, is dat God
in mij is en eenheid wil in de meest sublieme vorm.
God wil versmelten met mij en inmiddels is dat mijn
grootste wens, geheel gekozen uit vrije wil.
Morontia-mota is een bewustzijnstoestand die instaat
tussen de materiële en de geestelijke bestaanssferen.
Het is een overgangsgebied. De God in mij
vertegenwoordigt het goddelijk bewustzijn. Door hem
geleid kan ik mij nu al richten op mota. Ook mijn
engelen kunnen mij helpen en leiden. Wie vraagt krijgt
antwoord, wie klopt wordt opengedaan.
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Het is dichtbij en niet ver weg. Op het moment dat ik
beslis dat het buiten mij ligt, ligt het buiten mij en is
het onbereikbaar. Die beslissing neem ik dus niet. Het
is nu al in mij.
Alles is in mij, als ik het leef, manifesteer ik het. Volg
mijn God, volg zijn Wil, leef zijn Wil en mota is binnen
handbereik. Mota vloeit naar mij als ik mota leef en als
ik mota ben.

‘To be or not to be'.
Dat is niet meer de vraag maar dat is het weten,
voelen, ruiken, proeven, zien en horen.

Maak plaats voor mota door al de illusies los te laten.
Dat betekent dus, door alles los te laten. Op deze
wereld kan bijna geen onderscheid gemaakt worden
in het goede, in liefde en in waarheid. Alles wat wij
aanhangen is illusoir. Weggeven is ontvangen. Geef het
oude weg en ontvang het nieuwe in het 'hier en nu'.
Geef het weg door het los te laten. ‘Niets maar dan ook
niets is wat het lijkt te zijn’.

145

In ieder probleem kan ik voor ieder argument
honderd standpunten vinden dat het argument waar
is. Voor hetzelfde argument zijn probleemloos
honderd standpunten te vinden dat het niet waar is,
allemaal afhankelijk van door welk filter je kijkt. Het is
uiteindelijk allemaal nietszeggend maar het geduw en
getrek creëert een energie die ons weg houdt van
mota. Zo blijft het een onoverbrugbare kloof.
Al die standpunten zijn zware stenen in onze rugzak.
Het is ballast wat ons aan de grond houdt en wat ons
belet om te bewegen. Leg alle ballast af, laat alles
waarvan we vinden dat ‘waar is' of ‘niet waar is', los
en we zweven als vanzelf over de kloof, de
onoverbrugbare kloof tussen ons bewustzijn in de
hoogste graad en mota.

We zullen in staat zijn om de waarheid te
kunnen onderscheiden als we al de 'niet
waarheid' afleggen.

DUALITEIT IS DE MUUR DIE ONS SCHEIDT
VAN MOTA.

146

Het meetlint bepaalt de
maatlat
20 november 2020
Het meetlint bepaalt de maatlat. Wat is hier het
meetlint, wat is de maatlat en wat moet er gemeten
worden?
Opnieuw heeft alles te maken met bewustzijn en bij
het vaststellen van het niveau van bewustzijn kun je
blijkbaar een meetlint gebruiken en de grootte van
wat je meet, bepaalt dan of je een grens, een maatlat
overschrijdt.
Het bijwonen van een discussie deze middag gaf mij
dat inzicht.
Uiteraard ging de discussie in deze tijd over corona.
Bill Gates zou het virus in de wereld hebben gezet om
dan aan de opbrengst van het vaccin grof te kunnen
verdienen. Opnieuw een complottheorie. Bovendien
meldde de persoon die deze stelling in de groep
gooide dat hij zo bewust is, dat hij de waarheid kent.
Tevens gaf hij ook aan dat de overheid de vijand van
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het volk is en dat de overheid blind achter Bill Gates
met zijn plannen, aan hobbelt.
Ik meldde hem dat er een maatstaf is die het
bewustzijn van een persoon bepaalt. Als je die
maatstaf zou overschrijden, ben je nog ONBEWUST.
Als je bewust bent, ken je de maatstaf en zul je die niet
meer overschrijden. Ik vertelde hem dat hij riant en
ruim de maatstaf aan het overschrijden was, hetgeen
iets vertelde over het niveau van zijn bewustzijn. Hij
vroeg mij wat die maatstaf was. Ik zei dat het geen zin
had om hem dat te vertellen. Als je het bewustzijn niet
hebt zul je de maatstaf niet begrijpen en daarom
ontkennen en verwerpen. Als je de maatstaf kent en
begrijpt, zul je er alles aan doen om ernaar te streven
'de maatstaf te gaan leven’. JE ZULT UIT EIGEN
ERVARING EN MET EIGEN INZET DE MEETEENHEID
MOETEN GAAN ONTDEKKEN. OOK ZUL JE DE
MAATSTAF ZELF MOETEN LEREN, MOETEN
KUNNEN BEGRIJPEN EN MOETEN KUNNEN
VASTSTELLEN. PAS DAN WERKT HET. HET IS
ZINLOOS OM IEMAND DIT TE VERTELLEN.
Het herkennen en begrijpen van de maatstaf
plaatst je op de grens van de vierde en de derde
cirkel of op de grens van het derde en het vierde
pad. Hoe meer je in staat bent om de maatstaf te
gaan leven hoe meer je groeit in bewustzijn en hoe
meer je door klimt naar de derde, tweede en
eerste cirkel of het vierde en het vijfde pad. Als je
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de eerste cirkel of het vijfde pad bereikt kom je op
de grens van het ultieme niveau van aards
bewustzijn en mota en ga je de grens betreden in
een poging om de wissel te nemen. Tot dit punt
werd je nog geholpen door het veroveren en
integreren van kennis. Dit bepaalde mede de groei
in bewustzijn. Vanaf dit punt is wezenlijke groei
alleen nog mogelijk als je de ervaring opdoet door
HET te LEVEN.
Wat is het meetlint en wat is de maatstaf?
Het meetlint is het DUALISME en de maatstaf is de
grens van DUALITEIT en NON DUALITEIT. De
maatstaf is het kantelpunt waarop je uit de
dualiteit stapt en vrij bent van welke
waardebepaling van welke inhoud dan ook.

Die stap geeft je een vrijheid die je tot nu
toe nog nooit zo hebt ervaren.
Dan en pas dan begint mota je in te
leiden in de 'waarheid'.

De mate (maatstaf van de maatlat) van
de hoogte van ‘bewustzijn’ wordt niet
gemeten naar:
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‘WAT IEMAND ZEGT' (inhoud) maar naar
‘HOE IEMAND PRAAT' (dualistisch).

Hebben we het over 'de tegenpartij’
en/of 'de vijand'?
De strijd om de INHOUD is de strijd om KENNIS.
Kennis heeft niets te maken met bewustzijn.
Het verlaten van het DUALISTISCH SPEELVELD heeft
alles te maken met WIJSHEID.

WIJSHEID BEPAALT HET NIVEAU VAN
BEWUSTZIJN.
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Het woud van de 'DUALITEIT'. Er is een pad en er is
licht. Er is ook veel misleiding dat de illusie versterkt en
je vasthoudt in het woud.
Ken de Weg, volg het Licht.
Als je de dualiteit doorziet en kunt afleggen, stijg je op
naar het Licht.
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Wanneer je de dualiteit doorziet en begrijpt en je je er
los van maakt, openen de kanalen zich een zal de
stroom tussen jouw God en jou in volle kracht gaan
stromen.
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Er zijn uiteindelijk slechts
twee wegen en wat dat
betekent
22 november 2020
Ook dit hoofdstukje is eigenlijk weer een herhaling
van wat eerder genoemd is, maar het is essentieel en
het bepaalt de wissel en hoe meer mensen deze wissel
kunnen en willen nemen, hoe meer baat deze wereld
daarbij kan en zal hebben. De aanvliegroute van dit
probleem is in dit hoofdstukje net weer even anders
om het nog duidelijker neer te kunnen zetten. Voor
mijzelf is dit belangrijk om de landing van deze stof
nog beter in mijn systeem te krijgen en om de
verankering op een steeds dieper niveau te kunnen
laten plaatsvinden.
Het feit dat er maar twee wegen zijn, maakt het zowel
makkelijk als moeilijk. Je zou kunnen zeggen: “Je kiest
gewoon de ene weg of je kiest de andere weg”, maar
zo simpel is het ook weer niet. Tussen die twee wegen
kan een ruimte liggen en die ruimte verschilt per
persoon. Daarnaast blijft er altijd en enorme
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aantrekkingskracht van één van de twee wegen. Hoe
kleiner het verschil is tussen die twee wegen, hoe
moeilijker het is om aan de aantrekkingskracht van
die ene weg te ontsnappen.
De volgende vragen komen naar voren:
1. Hoe kom ik van de ene weg naar een andere weg en
wat is het verschil tussen die twee wegen?
2. Welke invloed hebben deze twee wegen op het
verloop van deze wereld?
3. Door wie of wat wordt die keus aangestuurd en hoe
is die keus te beïnvloeden en is die keus wel te
beïnvloeden?
4. Wanneer ben je in staat om van de ene weg over te
stappen naar een andere weg en wat zijn daarvan
de consequenties voor die persoon?

Het bewandelen van de ene, de eerste weg is de
weg van de massa en het bewandelen van de
andere weg is de weg die voor ieder van ons
persoonlijk geldt, dus jouw en mijn persoonlijke
weg. De weg van de massa, de weg van het
collectieve bewustzijn. Die weg is op dit moment
‘het tweede pad’, het pad van ‘van binnen naar
buiten', het pad van de DUALITEIT.
De tweede weg is dus de weg die ieder mens voor
zich zelf heeft veroverd en gewonnen. Dat is dus
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één van de paden die liggen boven het tweede pad,
dus het derde, vierde of vijfde pad. Het
beklimmen van deze weg van het tweede naar het
vijfde pad kost heel veel tijd en inspanning en
hierbij zul je ook altijd ‘DE SPIRITUELE
ZWAARTEKRACHT', de aantrekkingskracht van
het tweede pad, van het pad van het collectieve
bewustzijn, keer op keer moeten blijven
overwinnen.
Aangezien het opnieuw uitsluitend gaat om
bewustzijn, zal er dus eerst gegroeid moeten
worden 'IN BEWUSTZIJN', alvorens die kloof
overbrugd kan worden. De keus is dus gelimiteerd
door capaciteit, door vermogen, door inzicht en
door het bezit aan bewustzijn. Je kunt niet zomaar
kiezen voor de ene of de andere weg. Je zult hard
moeten werken om de stap van het niveau van de
ene weg naar het niveau van de volgende weg te
kunnen veroveren.
Groei is hier nooit een revolutionair proces maar
altijd een evolutionair proces, dus langzaam en
stapje voor stapje. De snelheid is zo klein dat de
mensheid in de totale levensduur van haar
bestaan, als massa, nog pas wandelt op het
TWEEDE PAD en nog niet in staat is geweest om de
kloof tussen de volgende paden, te passeren. De
stap van het collectieve bewustzijn naar het
volgende pad IS ALTIJD AFHANKELIJK VAN DE
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VOORTGANG VAN HET INDIVIDU. Iedere keer als
één mens het grensgebied naar het volgende pad
kan oversteken en zijn weg op het volgende pad
begint, heeft dit altijd invloed op het collectieve
bewustzijn, totdat er zoveel individuele personen
het pad van het collectieve bewustzijn hebben
verlaten dat de ‘balans van het totaal’ begint door
te slaan naar het volgende pad. Daarom wordt er
ook gezegd: ”Verbeter de wereld begin bij jezelf".
Als ik verander heeft dat invloed op de
verandering van het collectieve bewustzijn van
deze wereld. Als jij verandert, geldt hetzelfde.

De eerste weg en dat is tevens dus de weg die door
de massa op deze wereld wordt bewandeld, is de
‘BREDE WEG’. Het is de weg waar de dualiteit het
stuurwiel is en het roer bedient. De dualiteit bepaalt
op deze weg de koers. Dit is de weg van de wereld.
Deze weg wordt gevoed door de overheersende ego’s
van de individuen die de massa vormen. Het is de weg
waar we continu meten of de ander het wel goed doet.
Dit 'goed doen’ wordt vastgesteld door mijn eigen ego
die de norm bepaalt en die ook vindt dat iedereen het
zo moet doen en zo moet handelen zoals mijn ego
aangeeft. Ieder ander handelen is te veroordelen en
zowel dat ander handelen als de uitvoerders van dat
handelen, moeten bestreden en bevochten worden. Er
is een goed (mijn keus) en er is een slecht (iedere
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keus die van mijn keus afwijkt). Ik kan alles wat wordt
opgelegd en niet past bij de voorkeuren van mijn ego,
gewoon NIET ACCEPTEREN, dus er zal tegen
geageerd moeten worden, desnoods met gebruik van
enige vorm van geweld. Dat is wat je op dit moment
ziet. Mensen roepen dat 'dingen niet kunnen,
ontoelaatbaar en onacceptabel zijn' en zij roepen op
tot protestacties en demonstraties. Dit is onderhand
dagelijkse kost in Nederland, Europa en in de wereld.
Zij protesteren zelfs onder het mom van LIEFDE. Zij
beschuldigen anderen van onkunde, verraad en
onderdrukking en doen dit 'uit liefde’! Mijn ego
bepaalt dat jij fout zit, dat je onmiddellijk moet
stoppen met waar je mee bezig bent en dat je de
richting van mijn ego moet volgen. Aangezien je dat
niet doet, ga ik de straat op en roep de mensen op tot
protest en dat doe ik allemaal uit liefde. Blijkbaar gaat
dualiteit (altijd een uiting van het ego) perfect samen
met liefde (de ervaring van het besef van eenheid en
het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor
alles wat is en dat volkomen los staat van het ego). Dit
besef van eenheid leidt zelfs uiteindelijk tot het besef
dat niemand, maar dan ook niemand schuldig is. Dit
brengt ons op het gegeven dat eigenliefde en egoïsme
heel vaak door elkaar worden gehaald en door elkaar
worden gebruikt. Op basis van DUALITEIT, dat gelijk is
aan 'geen eenheid of afsplitsing’, beoordeel ik jou en
bestrijd ik jou en dat doe ik op basis van liefde, dat de
ervaring is van het besef van eenheid. Afsplitsing en
eenheid die verschillende ervaringsvormen
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hebben, worden hier dus op één hoop gegooid en
door elkaar gebruikt. HET ÉÉN IN WELKE VORM
DAN OOK, KAN NOOIT SAMENGAAN MET HET
ANDERE, IN WELKE VORM DAN OOK.

Deze weg is de ‘BREDE WEG’. Dit is het gebied waar
we elkaar opzoeken en confrontaties aangaan om
elkaar duidelijk te maken dat de ander er niets van
begrijpt, dat je het compleet fout doet, dat je een
gevaar bent, dat je een tegenstander of een vijand bent
en dat je dus bestreden moet worden, eventueel met
geweld of 'liefdevol zonder geweld', maar veroordeeld
en bestreden moet en zul je worden.
Dualiteit, dualiteit, dualiteit…. Duwen tegen en
trekken aan elkaar. Er zijn de 'goeden' en er zijn
de 'slechten'. De 'slechten' deugen niet en moeten
verdwijnen.

We hebben al vele malen hiervoor gezien dat dit het
bewustzijnsniveau is van het tweede pad, van het pad
van 'van binnen naar buiten’. We hebben gezien dat er
op dit pad nooit transformaties en veranderingen
plaatsvinden maar uitsluitend verplaatsingen van
energie. Er lijken overwinningen behaald te worden
maar die zijn altijd tijdelijk en worden weer later door
anderen terug gezet die ook duwen tegen en trekken
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aan alles 'wat los en vast zit’. Per saldo is er geen groei.
Kijk maar naar deze wereld. Er is nog altijd armoede,
honger, geweld, oorlog, onderdrukking, uitbuiting en
vooral heel veel ANGST. Angst is het oer-kenmerk van
het EGO en angst is de kracht die leidt tot DUALITEIT.
Dit is de ‘brede weg'. Dit is de weg van het tweede pad.
Dit is de weg van de dualiteit. Dit is de weg van het
collectieve bewustzijn van deze wereld. Dit is de weg
van de massa. Dit is vooral de weg van de strijd over
de ‘WAARDE VAN DE INHOUD'. Iedere inhoudelijke
waarde is altijd wel op één of andere manier
aanvechtbaar of verdedigbaar. In de eindeloze pot met
argumenten vind ik altijd wel iets wat mij uitkomt en
wat mijn stelling (die mij voorlopig even rust geeft)
kan verdedigen. Op deze brede weg zal er nooit
wezenlijke groei zijn maar uitsluitend het 'heen en
weer gooien van energie’. Dan weer wint de ene partij
en dan weer wint de andere partij. Dit is de weg van
een nog behoorlijke duisternis waar de mensen niet
kunnen ‘zien om te zien’, want zei onze nationale
filosoof Johan Cruijff niet dat ‘je het pas ziet, als je het
ziet'. Dit is de weg van de weerstand. Een weerstand
die onze kanalen verstopt waardoor er geen energie
kan stromen tussen onze God en onszelf en tussen de
mensen onderling. Dit is dus de weg van ANGST en
EENZAAMHEID, van KOUDE en DUISTERNIS. Om al
deze moeilijk te dragen emoties te kunnen hanteren,
moeten we leven in een wereld die is zoals wij (onze
ego’s) het willen. Blijkt dat de wereld anders is, dan is
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dit beangstigend en vijandig en moeten we er dus vol
tegenin gaan om deze situatie te veranderen. Helaas
zijn er vele (unieke) individuen die allemaal anders
zijn en die het dus allemaal anders willen en die
allemaal een eigen unieke GOEDE SITUATIE KENNEN
EN WILLEN HEBBEN. Je begrijpt het al, dit is de weg
met het spreekwoordelijke gezegde, 'dat het een
gebed is zonder einde'. Op deze weg worden we
geregeerd door de EXTERNE OMSTANDIGHEDEN
die iedereen voor zich zo wil hebben als het die
persoon het beste uitkomt. Het is het pad van 'van
binnen naar buiten’. De buitenwereld is leidend en
een bedreiging dus die moeten we volledig onder
controle zien te krijgen en volledig gaan
beheersen.

DIT PROBEREN WE AL ZOLANG ALS DE
MENSHEID BESTAAT EN HOEWEL ER
NATUURLIJK HET NODIGE OP DEZE WERELD
IS VERANDERD, IS DIT GEVOEL, DEZE ANGST,
DEZE BEHOEFTE EN DRIJFVEER NOG ALTIJD
AANWEZIG. WEZENLIJK EN INHOUDELIJK IS
ER DUS WAT DIT BETREFT, IN DE MENS, NOG
NIETS VERANDERD.
Het grote probleem is dat de aansturing van waar je je
bevindt, op welk pad je je bevindt, afhankelijk is van
het niveau van bewustzijn dat je bezit. Verandering en
groei gaat langzaam en verandering en groei kun je
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alleen maar zelf genereren door de keuzes die je zelf
maakt. Door het maken van keuzes, UIT VRIJE WIL,
doe je ervaringen op (de consequenties van jouw
keuzes zijn altijd voor jou) en van die ervaringen, KUN
JE LEREN. Of je leert of wilt leren, bepaal je zelf. Het is
jouw verantwoordelijkheid. Niemand kan en mag
een ander veranderen. Het is mijn
verantwoordelijkheid om jou te helpen, als je daarom
vraagt, om de omstandigheden aan te passen,
waardoor je makkelijker andere keuzes kunt maken.
Maar jij zult uit vrije wil moeten kiezen en iets moeten
doen met de ervaringen die voortkomen uit die
keuzes. Tot zover de brede weg, de weg van de
dualiteit, de weg zonder verandering. Het probleem
is dat zolang je je bevindt op dit pad, je ook niet
verder kunt kijken of hoger kunt reiken en zolang
is de werking van dit pad het enige reële, bekende
en dus werkbare. Ieder verhaal over een hoger
pad zal als leugen en onzin verworpen worden,
want niemand kan hoger reiken dan dat hij groot
is.

Naast deze brede weg waarin de slinger van de
pendule van de dualiteit van de ene kant altijd slingert
naar de andere kant, omdat iedere actie altijd een
reactie van weerstand oproept, bestaat de andere weg.
DIT IS ‘DE SMALLE WEG'. Deze weg ligt op een
hoger niveau en ligt dus BOVEN DE BREDE WEG. Je
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kunt dus alleen maar groeien naar deze weg en
daarvoor moet je groter (bewuster) worden. Hoe
groter je wordt, hoe hoger je kunt reiken.

Hoe kom ik van de brede weg naar een volgende
smallere weg?
We hebben reeds gezien dat de brede weg, het pad is
van 'van binnen naar buiten’. Dit is het tweede pad van
de vijf paden op weg van het op één na laagste niveau
van bewustzijn tot het hoogst haalbare niveau van
bewustzijn. Hoogst haalbaar op deze wereld. Het
eerste pad, het pad van 'van buiten naar buiten’, het
niveau van 'het beest' laten we hier buiten
beschouwing, omdat de wereld dat niveau ‘als
collectief' reeds is gepasseerd.
In mijn andere boeken heb ik mijn eigen reis
beschreven van het tweede pad via de wissel, naar het
derde pad, het pad van 'van binnen naar binnen’. Op
de wissel tussen die twee paden is een hoop te
overwinnen. Je moet daar leren, zien en ervaren om de
buitenwereld en alles wat daar gebeurt, los te kunnen
laten en om naar binnen te gaan. Om de buitenwereld
te laten voor wat die is en om je naar binnen te keren,
is eng en angstig. Bovendien is het tweede pad, het pad
waar we ons richten op de buitenwereld en waar
iedereen alles wil veranderen wat die ander het beste
uitkomt, het pad van het collectieve bewustzijn, het
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is het pad waar de massa zich bevindt en dus
WERKT DE ENERGIE DIE OP DIT PAD MASSAAL
WORDT GEGENEREERD, ALS EEN IMMENSE
MAGNEET. HET TWEEDE PAD, HET PAD VAN DE
DUALITEIT IS EIGENLIJK DE 'SPIRITUELE EN
MENTALE ZWAARTEKRACHT VAN DEZE WERELD’.
Die kracht trekt en blijft trekken. Je moet je er niet
alleen los van zien te maken, je moet ook zorgen
dat je er los van blijft en dat betekent non stop:
'alert zijn en alert blijven’. Omdat je op de wissel
van het tweede pad naar het derde pad de
aantrekkingskracht van het collectieve bewustzijn
moet zien te overwinnen, is vooral deze stap
enorm zwaar. Je staat daar nog erg dicht bij de
aantrekkingskracht van het collectief, van de
massa, van de werkzame kracht op deze wereld.
Als je het derde pad kunt bereiken en je eigen kunt
maken, zul je het vierde pad moeten zien te bereiken
en zien te veroveren. Ook deze reis is uitvoerig in mijn
boeken beschreven.
Pas op het vierde pad begint het ‘BESEF VAN
EENHEID’ dieper door te dringen en begint dit
besef in jouw bewustzijn het werk te doen, wat
voor transformatie nodig is. Je begint je te
realiseren dat je een verantwoordelijkheid draagt
en dat je die moet nemen. Je overziet het tweede
pad volledig en ziet dat daar nooit wezenlijke
veranderingen zullen plaatsvinden. Je ziet dat je je
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eigen verantwoordelijkheid moet pakken en zoekt
de samenwerking met hemelse wezens en met je
eigen Godsvonk. De geboorte van de magiër vindt
plaats op dit pad wanneer je de poort hebt mogen
passeren. Je ziet en neemt waar dat het tweede
pad nergens toe leidt. Ook merk je dat de mensen
die dit pad nog bewandelen niet bereikbaar zijn
omdat ze niet verder kunnen zien dan ze kunnen
zien en niet hoger kunnen reiken dan dat ze groot
zijn. Je ziet ook dat je redelijk uniek en eenzaam in
de wereld staat en dat er maar heel weinig mensen
zijn die op dit niveau naast je staan.
Uiteindelijk maak je dan de stap naar het vijfde pad
waar geen binnen en geen buiten meer bestaat, waar
je ziet dat ieder mens leeft in zijn eigen unieke wereld
met zijn eigen unieke filters, die een gegeven zijn en
nooit zullen veranderen. Die filters creëren hun eigen
unieke waarheid, een eigen unieke waarde van de
inhoud en creëren hun eigen unieke wereld. Met deze
kennis en acceptatie van dit gegeven, neem je je eigen
verantwoordelijkheid en ben je niet meer in staat om
te oordelen. In het volle besef van eenheid begrijp je
dat de uniciteit van ieder mens een gegeven is maar
daarnaast ook eigenlijk niet bestaat omdat er slechts
eenheid is en ik een deel ben van de uniciteit van ieder
ander zoals ieder ander een deel is van mijn uniciteit.
Er is slechts één schepping waar ik mijn rol, taak en
opdracht mag uitvoeren. Waarin ik nodig en
onmisbaar ben zoals dit geldt voor ieder mens. Op dit
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pad ga ik mijn rol pakken en ga ik alle kennis en
inzichten omzetten in daden, door actief samen te
gaan werken met mijn engelen en Godsvonk. Op dit
pad, als ik de hemelen door mij laat werken, zullen
werkelijke veranderingen in deze wereld
plaatsvinden. Door het dagelijks werken, samen met
de engelen en God, aan het niveau van mijn
bewustzijn, zullen zij door mij kunnen werken op deze
wereld en zullen via veranderingen in bewustzijn en
via energetische veranderingen, uiteindelijk
veranderingen in de materiële manifestatie
plaatsvinden.
Laat het tweede pad voor wat het is want de mensen
daar zijn nog erg druk met elkaar, ze zijn ziende blind
en horende doof. Het is niet goed en het is niet slecht.
Het is wat het is. Het is slechts hun plek op de weg en
er zijn geen goede en geen slechte plekken. Er zijn
uitsluitend plekken en alle plekken tezamen vormen
de weg.
De smalle weg begint wanneer je vol staat op het
vierde pad en verder gaat op het vijfde pad. Dit
pad markeert het hoogst mogelijk haalbare
bewustzijn op deze wereld. Bij de bestudering van
‘MOTA’ hebben we gezien dat we dan zelfs nog niet
in staat zijn om de juiste waarde te onderscheiden
van WAARHEID, GOEDHEID en LIEFDE. Dit proces
begint als we de stap maken over de wissel heen
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tussen het vijfde pad en het begin van het pad van
mota.
Als op het vijfde pad zelfs nog geen mogelijkheid
bestaat om ‘de juiste waarde van waarheid' te
onderscheiden, wat is dan de waarheid waarvan
iedereen op het tweede pad roept dat zij die bezitten.
Dat is puur en zuiver 'EGO-GELEUTER'. Het is niet
meer en niet minder dan datgene aan waarde, dat hun
ego aan kan om te proberen zoveel mogelijk invloed te
hebben op de angsten waar ze zelf onder leiden en om
anderen te bewegen om hen te vinden, dat een fictief
gevoel van zekerheid geeft en daarom niet meer en
niet minder is dan een schijnzekerheid.
Alle middelen die wij op deze wereld hebben
aangewend om de waarheid te veroveren, middelen
zoals wetenschap (ook de natuurwetenschappen),
meta-fysica, filosofie en religie, hebben gefaald en
benaderen niet eens een beetje de volle waarde van de
waarheid.
Op de smalste weg, op het vijfde pad heeft de inhoud
geen waarde meer. ‘Gelijk hebben' is een relatief
begrip. Alle argumenten zijn meestal net zo goed
aanvechtbaar als verdedigbaar. Wat belangrijker is, is
de eenheid met mijn Godsvonk. Er is geen angst meer
dus ik hoef niets meer te beschermen en te
verdedigen. Al het gekonkel in de wereld is gekonkel,
politiek is gedraai en misleiding, dat geen enkele
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waarde meer heeft. Ik voel me niet bedreigd en er is
niets meer waar ik wel 'op moet reageren omdat dit
niet langer door de beugel kan’. Ik hoef geen gelijk
meer te hebben want de waarheid is ongrijpbaar en
heeft daarom geen waarde. In ieder geval is iedere
aangedragen waarheid rijp voor de prullenbak. Geen
waarheid is ooit meer een strijd waard. Geen
onderbouwing zoals wetenschap, meta-fysica, filosofie
en religie zijn in staat geweest om voor zover het de
waarheid betreft, een tipje van de sluier op te lichten.
Ook is de waarheid nog nooit herkend, anders zou er
nu niet meer zoveel strijd over zijn.

Het claimen en opeisen van de waarheid
is het resultaat en een daad van angst
omdat het bezit van de waarheid het
onzekere moet weghalen, waardoor een
schijnzekerheid wordt gecreëerd die de
illusie moet geven van een eliminatie
van de angst. Aangezien dit proces niet
werkt, wordt ook naarstig, keer op keer
gezocht naar en gestreden om een
nieuwe waarheid. En zo gaat dit proces
al door zolang als de mensheid oud is.
Een tweede facet dat te maken heeft met
het claimen van de waarheid en dat
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gerelateerd is aan de angst, is de
behoefte om macht over anderen te
hebben. Als ik de waarheid ken en ik
kan anderen daarvan overtuigen, ben ik
belangrijk en nodig en zijn anderen dus
van mij afhankelijk. Ook de behoefte om
macht te hebben is een uiting van het
EGO en gebaseerd op angst. Ook deze
gedrevenheid van het ego creëert niet
meer en niet minder dan een
schijnzekerheid, want straks komt er
iemand met een andere waarheid, die
ook nog eens beter wordt verkocht en ik
ben al mijn volgers en aanhangers kwijt.
Ook dit bevordert de eeuwige strijd om
absoluut ‘niet bestaande waarheden' en
al deze gedrevenheid van het ego en de
behoefte van de massa om mee te
kunnen rijden op karren van mensen
die hun waarheid het beste verkopen,
houdt de wereld al zolang als deze
bestaat in de energie van de dualiteit,
waardoor er nauwelijks massaal, enige
groei in bewustzijn mogelijk is.
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ER IS NOG EEN LANGE WEG TE GAAN,
VOORDAT WE GAAN INZIEN, GAAN
ONDERKENNEN EN BEGRIJPEN DAT ER
SLECHTS ÉÉN WAARHEID IS EN DEZE
WAARHEID IS:

DAT ER SLECHTS EENHEID IS IN DE
SCHEPPING EN DAT DAT DIT HEEL VEEL
ONGELOOFLIJKE CONSEQUENTIES
HEEFT VOOR ONS ALS INDIVIDU EN
VOOR ONS MASSAAL.
De stap naar een kosmisch nieuw niveau en een
nieuwe wereld waar MOTA onderwezen wordt, is
de volgende stap na het bereiken van het vijfde
pad. Dat is alleen mogelijk door al het oude, ook de
oude wereld en alles wat dat heeft voortgebracht,
vaarwel te zeggen en los te laten. Laat de oude
zogenaamde waarheid in al zijn facetten los, maak
je leeg en laat je systematisch stapje voor stapje
vullen met mota.
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Dit is het verschil in de smalste weg (vijfde pad)
en de brede weg (tweede pad). De brede weg, de
weg van de dualiteit wordt bewandeld door de
massa en creëert het collectief bewustzijn. Daarom
is de aantrekkingskracht enorm en kun je je er
moeilijk van losmaken en zul je ook altijd alert
moeten blijven om niet weer opnieuw door de
spirituele zwaartekracht van het collectieve
bewustzijn terug getrokken te worden.

Dit is ‘so far’ een beknopte weergave van de
huidige stand van zaken en nu mijn
persoonlijke noot: 'Wat is mijn positie, mijn
taak en opdracht in dit grote geheel’?

Mijn positie is zodanig dat ik in elk geval, voor zover
het het begripsniveau betreft, het vijfde pad heb
bereikt. Bewustzijn is meer dan alleen een stuk
verstandelijk niveau en houdt ook het vermogen in om
liefde te genereren en om deze liefde te leven. Ik ben
op deze twee laatste punten op weg en dit zijn
eigenschappen die nooit, qua ontwikkeling een einde
kennen.
Er is wel een nieuwe tendens voelbaar in mijn
systeem. Die tendens verschuift van het schrijven naar
het gaan handelen als de magiër. Aartsengel Gabriël
heeft aangegeven een actief samenwerkingsverband
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op te willen zetten, waarin ik als bewuste aardse
entiteit een open deur kan zijn op aarde. De engelen
kunnen dan 'door mij’ gaan werken. Ik zal zelf
langzaamaan steeds bewuster bij dit proces betrokken
gaan worden. Voorlopig is mijn rol nog meer
onbewust, waarin ik mij uit vrije wil beschikbaar en
openstel. Focus en openstelling is nu belangrijk. Door
op deze wijze mij in te zetten voor hemels werk kan ik
door deze onbewuste en bewuste ervaring
langzaamaan steeds meer gevuld worden met mota.

Ik ben uit vrije wil, onvoorwaardelijk
bereid en beschikbaar.
Er komt een moment ergens op het vijfde pad
wanneer je begrijpt dat we het op deze wereld nog
niet hebben begrepen en slechts een prille start
hebben gemaakt op de eindeloze weg in groei van
bewustzijn en wanneer je de geur van mota gaat
ruiken, dat het tijd is om deze wereld de rug toe te
keren. Laat al het gekakel over 'het gelijk' voor wat het
is en blijf ver uit de buurt van iedere strijd over de
waarheid. De mens is niet bereikbaar en moet zelf
iedere millimeter van de weg veroveren, omdat de
winst alleen te halen is uit het resultaat van eigen
ervaringen en niemand kan ervaren voor een ander.
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Ieder mens loopt, kruipt en struikelt zijn eigen weg.
Waar hulp gewenst wordt, moet je die, indien
mogelijk, onvoorwaardelijk geven. Hoewel mijn besef
van eenheid mij de onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid voor alles en allen doet
beseffen, is er één hogere wet en dat is de wet van de
vrije wil. Iedereen moet het zelf doen en is zelf
verantwoordelijk voor eigen keuzes. Zo ga ik verder
mijn weg, richt mij op de engelen en op Aartsengel
Gabriël en ga in mijn dagelijks leven de samenwerking
intensiveren.
Dat is nu mijn nieuwe pad. Voor mij is dit de wissel
naar een nieuwe TWEEDE FASE, waarbij mijn
spirituele reis 'so far' op deze planeet de EERSTE
FASE was.

Uiteindelijk zal iedereen die de weg van spirituele

groei wil bewandelen zich moeten
afvragen of:
Je het pad van deze wereld mee wilt
bewandelen en je wilt storten in het
geduw en getrek en meegezogen wil
worden in de aantrekkingskracht van de
dualiteit van het collectieve bewustzijn,
of …..
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Je je niet meer laat beïnvloeden door de
waarde van de inhoud, of je je eigen weg
gaat, het gedraai het gedraai laat en de
dualiteit aan de wilgen hangt.
De eerste keus zal je voortgang in groei
remmen.
De tweede keus zal je bevrijden van de
spirituele aantrekkingskracht van de
dualiteit en je de kans bieden om boven
deze wereld uit te stijgen, waarbij je
altijd waakzaam moet blijven voor de
aantrekkingskracht van het collectieve
bewustzijn.

De keus is aan jou.
Als laatste met betrekking tot de het beschrijven van
de collectieve en de persoonlijke weg kan nog worden
opgemerkt dat in principe ieder mens wordt
geconfronteerd met deze twee wegen.
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De eerste weg is de weg van het collectieve
bewustzijn, de weg van de wereld, de weg van de
massa. Voor deze wereld is dat nu (en al heel lang) de
weg van de dualiteit. Dat is nu het meest
zwaarwegende aspect en werkt als spirituele
zwaartekracht op deze wereld. Het is het tweede pad
op de weg van de vijf paden in de groei van
bewustzijn. Dit pad heeft invloed op ieder mens en
trekt aan ieder mens. Als je eigen afstemming qua
bewustzijn ook gelijk is aan het tweede pad valt
het collectieve pad en jouw persoonlijk pad
samen. Dan zul je in jouw eigen persoonlijke groei
heel veel moeite hebben om je uit de
aantrekkingskracht van de dualiteit, van het
tweede pad, te kunnen losmaken en om de wissel
naar het derde pad te kunnen gaan betreden en
om dat grensgebied te kunnen oversteken.

De tweede weg is de persoonlijke weg. Het is de weg
waar jij inmiddels afstemming op hebt. Dat is de weg
waar je hard aan moet werken om verder te kunnen
groeien in bewustzijn. Hoe verder deze weg
verwijderd is van het tweede pad, hoe minder last je
hebt van het collectieve bewustzijn, van de
aantrekkingskracht van de dualiteit. Waakzaamheid is
altijd goed en een groot kritisch vermogen is nodig om
uit de werking en aantrekking van de dualiteit te
blijven.
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Vraag je altijd af of je moet reageren als er een
confrontatie is over de waarde van de inhoud. Op de
collectieve weg is de waarheid ongelooflijk belangrijk
en wordt door iedere partij opgeëist en fanatiek
bevochten en verdedigd. Op de persoonlijke weg die
hoger ligt dan de collectieve weg is er geen discussie
over waarheid meer nodig, omdat je je gaat beseffen
dat wij op deze wereld de waarde van waarheid niet
kunnen onderscheiden. Dat vermogen ontstaat pas op
het pad van mota, dat ligt voorbij het vijfde pad of de
eerste cirkel.
Hoe meer je bij je eigen pad kunt blijven, hoe
minder je geremd wordt in je eigen groei.
Om binnen de collectieve weg te kunnen blijven
opereren en interactie te kunnen blijven houden
met andere mensen, moet je leren 'HET SPEL TE
SPELEN’.
HET SPEL SPELEN IS EEN KUNST EN WIE HET SPEL
HET BESTE SPEELT, IS DE BESTE
'LEVENSKUNSTENAAR'. HOE MEER JE HET GAAT
BEGRIJPEN, HOE MAKKELIJKER HET GAAT
WORDEN OM DE SPELREGELS TE GAAN SNAPPEN
EN HET SPEL TE SPELEN.
Als je het onderscheid kunt maken tussen de
collectieve weg en je eigen persoonlijke weg, houd
dan vooral jouw persoonlijke weg voor ogen.
Werken aan je eigen weg genereert groei. Als je je
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laat verleiden om in het circus van de collectieve
weg meegezogen te worden, loop je het risico dat
je vast komt te zitten in het moeras en drijfzand
van de DUALITEIT en dit zal jouw groei remmen of
je zult zelfs kunnen terugvallen.
Je kunt je maar op één weg tegelijk volledig
focussen.
Als jouw persoonlijke weg ligt boven de brede weg
van het collectieve bewustzijn, moet je je focussen
en richten op jouw eigen hogere weg en moet je,
als je opereert op de brede weg van de massa, 'het
spel spelen’. Daarnaast is het ook essentieel om je
te richten en te blijven richten op het
eerstvolgende pad boven je. Rek je uit en doe er
alles aan om in die richting te groeien en om dat
niveau te bereiken.

Onthoud de sleutelwoorden als macht, angst,
waarheid, tegenstander en vijand en ga iedere
discussie en confrontatie hierover uit de weg en je
hebt de handleiding om je onbelemmerd te kunnen
bewegen in het Rijk van de dualiteit, in het Rijk van
het collectieve bewustzijn. Dan zul je de
aantrekkingskracht van dit collectieve bewustzijn,
gevoed door de massa, kunnen weerstaan.
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Have fun, be happy, play the game and enjoy
the game 

De vijf paden van bewustzijn zijn als de Russische
Matroesjka poppen. De kleine poppen passen in een
steeds grotere pop. De grootste pop is als het vijfde pad.
Zoals de grootste pop alle vier overige poppen kan
omvatten, zo kan het bewustzijnsniveau van het vijfde
pad het niveau van de vier onderliggende paden
omvatten, overzien en doorzien.

Het plaatje hieronder geeft dit beeld grafisch weer.
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Behalve als jouw persoonlijke weg nog is
afgestemd op het tweede pad (de weg van
het collectieve bewustzijn), is er nooit maar
één weg. Dan is er de weg van het collectieve
bewustzijn en JOUW PERSOONLIJKE WEG.
Laat je niet verleiden om met de massa die
weg te bewandelen van de massa want dat
remt jouw eigen voortgang of het trekt je
zelfs terug. Probeer te zien waar je zelf staat,
houd dat pad voor ogen en reik omhoog om
het nieuwe pad te kunnen verkennen en te
kunnen betreden.
De massa trekt enorm, biedt weerstand en
zorg dat je gewichtsloos wordt.
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De ultieme beleving van het
besef van eenheid, de
praktische uitvoering en de
ervaring
28 november 2020
We hebben al honderden malen gezien dat de beleving
van eenheid of de beleving van niet eenheid
(afsplitsing) het verschil maakt. Dit verschil genereert
het speelveld van GROEI en LIEFDE en het speelveld
van DUALITEIT. Vandaag heb ik daarvan een dieper
beeld mogen zien en ervaren. Ik ga proberen dat beeld
te verwoorden. We hebben ook al vele malen gezien
dat de beleving van eenheid wordt ervaren als
LIEFDE en de beleving van afsplitsing wordt ervaren
als ANGST.
Hoe werkt dat nu zo ongeveer in de praktijk, in het
dagelijks leven? Als je dat zou weten, zou je er
misschien gerichter iets mee kunnen doen en er mee
kunnen werken. Om dit echt te kunnen voelen, ruiken,
zien en begrijpen, moet je de poort zijn gepasseerd en
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het niveau van magiër hebben bereikt. Pas dan kun je
de EENHEID GAAN LEVEN en pas dan kun je daarmee
gaan werken en de werkelijke kracht daarvan gaan
gebruiken om al het leven te dienen.
Het gaat dus om HET BESEF VAN EENHEID. Wat is
het besef van eenheid en misschien is een betere
benadering om mee te beginnen:

‘WAT IS HET BESEF VAN EENHEID IN IEDER GEVAL
NIET OF WAT IS IN IEDER GEVAL NOOIT IN STAAT
OM ZICH TE VERBINDEN MET HET BESEF VAN
EENHEID EN OM DAAR DUS NAAR TE HANDELEN?’

Als we bij dit uitgangspunt beginnen dan weten we
misschien daarna wat er wel wordt bedoeld met
'leven volgens het besef van eenheid’ en hoe we
ertoe kunnen komen om zo te gaan leven en hoe
we deze manier van leven vast kunnen houden.
We kunnen dan de wijze waarop de eenheid nooit
zal worden bereikt en nooit bereikt kan worden,
uitsluiten. Uiteraard zal de mogelijkheid van 'het
in staat kunnen zijn om zo te leven’, weer alles te
maken hebben met het niveau van bewustzijn.
Daar zal dan ook weer voor gelden dat je nooit
hoger kunt reiken dan dat je groot bent.
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Maar eerst iets anders.
Wat verstaan we onder ‘het één zijn van alles wat
is'? Wat verstaan we onder ‘het besef van
eenheid’?
EENHEID IS.
ALLES IS ÉÉN.
ALLES IS HIER OOK ECHT ALLES.
ALLES KOMT VOORT UIT ÉÉN BRON EN ALLES
DRAAGT DUS HET KENMERK VAN DIE ENE BRON
IN ZICH. GOD IS DUS ALLES.

Als alles gelijk is aan alles en als alles één is
dan is God verbonden met alles en is alles
verbonden met God. Maar dan kan ik
concluderen dat ik dus ook, via de eenheid
van God met alles wat is, één ben met alles
wat is. Via geest, via God ben ik met alles en
iedereen verbonden en is alles en iedereen
verbonden met mij.

Als ik met alles en iedereen verbonden ben via
God, via Geest, kan ik dus ook met alles en
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iedereen COMMUNICEREN en kan er dus ook een
INTERACTIE ZIJN van mij met alles en iedereen en
kan alles en iedereen dit ook doen met mij. Wij
zijn met alles en iedereen verbonden en alles en
iedereen is met ons verbonden, dus moet er een
interactie kunnen zijn van alles wat is, met alles
wat is.

Dat is de meest ultieme vorm en de meest
bewuste interpretatie van het 'één zijn van
alles en iedereen wat is, met alles en iedereen
wat is’.

Ik kan dus interactie hebben en
communiceren met alles wat zich bevindt, in
de meest ruime zin, binnen de totale
schepping. Deze interactie en communicatie
gaat altijd 'via Geest’, omdat Geest binnen
deze eenheid de enige, overal en altijd
aanwezige en dus verbindende factor is.
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Deze uitspraak betekent iets. Deze uitspraak
betekent ongelooflijk veel. Deze uitspraak en
bevinding betekent alles, want ………

Ik ben Geest.
Jij bent Geest.
Hij is Geest.
Zij is Geest.
Wij allen zijn Geest.
Wij allen dragen Geest in ons en wij zijn
allemaal op weg om ultiem één te worden
met Geest, met God (proces van fusie).
Onze Richter is een vonk van God met alle
kenmerken en eigenschappen van God.

God zit ook in de natuur, in ieder ander mens, in
de rotsen, in de planten, in de bomen, in de dieren,
in iedere vorm van materie, in de lucht, in het
vuur, in de aarde en in het water. Ieder atoom is
opgebouwd en wordt gedragen door goddelijk
bewustzijn. We hebben al vele malen gezien dat
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materiële manifestatie en een verandering in de
materiële manifestatie alleen tot stand kan komen
via de weg: 'Bewustzijn  energie  materie'. Het
goddelijk bewustzijn draagt en onderbouwt de
hele materiële manifestatie en ook wij worden
gedragen en aangestuurd door dat zelfde
goddelijk bewustzijn. Wij zijn direct verbonden
met dat goddelijk bewustzijn. Dat geeft ons de
kans en de mogelijkheid om te kunnen
communiceren, om interactie te kunnen hebben
met alles op het vlak van bewustzijn (voor zover
het ons eigen niveau betreft), op het vlak van
energie en van materie.
Wij kunnen dus in ons werk als magiër om ‘het
totaal te dienen', communiceren met de natuur,
met elementenwezens, met engelen, met onze
Godsvonk, met de planten, bomen en dieren, met
de rotsen, met het water, de lucht en het vuur en
met alles wat materie is, dus ook met onze auto en
andere voorwerpen.

Waaauuuwww …….., dat is nogal wat!

Er zit echter één dikke vette adder onder het gras.
Die adder is, welk pad je ook bewandelt, altijd
verbonden met het bewustzijnsniveau van het
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collectieve bewustzijn, dat zich nu bevindt op het
tweede pad. Wij allemaal bezitten die adder, die
op het niveau van het huidige collectief
bewustzijn, meestal blind, doof en meedogenloos
is. Wij kunnen niet leven zonder die adder want
we hebben hem voor sommige processen nodig.
Wij zullen echter die adder moeten regeren en
moeten overheersen in plaats van andersom. Bijna
altijd regeert en overheerst de adder ons.

Deze adder is ons EGO.
God communiceert niet met ons ego. Ons ego heeft
contact met ons onderbewustzijn en met ons
bewustzijn. Verder heeft ons ego nergens contact
mee. Het ego is blind en doof voor de informatie
die wij ontvangen van alles dat via Geest in staat is
om met ons te communiceren en dat is dus ‘alles’.
Ons ego is echter doof dus als ons ego ons
overheerst dan hebben wij geen contact met alles
om ons heen, ook niet met onze Godsvonk en met
onze engelen, omdat het ego onbereikbaar is voor
wie of wat dan ook. Ook zijn wijzelf niet in staat
om te communiceren met alles buiten ons, omdat
ons ego ons dat, door het onvermogen van het ego,
belemmert.
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Zolang het ego regeert, zijn wij dus niet in
staat om ons wezenlijk naar buiten te richten
en om informatie (interactie) van buitenaf te
ontvangen. Zolang wij ons laten regeren en
laten overheersen door het ego, zijn wij dus
volledig geïsoleerd. Ook van onze eigen
Godsvonk, want het ego is volkomen ziende
blind en horende doof. Dit is, wat ik al eerder
noemde, het blokkeren van alle kanalen en
het blokkeren van de flow.
Hoe herken ik op welk kompas ik vaar? Het
antwoord is: volg ik de werking van het EGO of
ben ik in staat de werking van het ego in mijn
systeem te elimineren?

Het antwoord op deze vraag is:

Onderzoek of je opereert in het speelveld
van de DUALITEIT.

De dualiteit, die staat voor het collectieve bewustzijn
van deze wereld, veroorzaakt altijd de magneet, de
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zwaartekracht van deze wereld. De dualiteit nodigt je
uit om anderen te tonen en te bewijzen dat ze fout zijn,
dat ze er niets van begrijpen, dat ze daarom de
tegenstanders of de vijand zijn en dat jij het veel beter
kunt en veel beter weet. Laat anderen weten dat ze
zich achter jou moeten scharen want jij kunt de
situatie, het land of de wereld redden. Het is jouw
eigen angst dat je drijft om de macht over te nemen en
anderen jouw wil te laten volgen. Dualiteit is altijd het
speelveld van het EGO en de drijfveer is altijd ANGST.
Dualiteit leidt tot verschuiving of verplaatsing van
energie maar nooit tot werkelijke en wezenlijke
veranderingen.
Dat, acteren in DUALITEIT is de graadmeter, dat
acteren bepaalt waar je vaart en of je je begeeft in
de moerassen van de dualiteit.
Daar heerst het lawaai van het geschreeuw over
het gelijk en de strijd om de waarheid. Daar heerst
ook de stilte, daar zijn alle kanalen geblokkeerd
en is de flow gestopt. Daar is geen werking van
GEEST en geen interactie en communicatie met
alles wat gevuld is met Geest en wat gevuld is met
Geest, is alles.
GEEST IS DAAR AANWEZIG ZOALS GEEST OVERAL
AANWEZIG IS MAAR GEEST IS DAAR
ONBEREIKBAAR.
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Het ANTWOORD op de eerder gestelde vraag: '
WAT IS HET BESEF VAN EENHEID IN IEDER GEVAL
NIET OF WAT IS IN IEDER GEVAL NOOIT IN STAAT
OM ZICH TE VERBINDEN MET HET BESEF VAN
EENHEID EN OM DAAR DUS NAAR TE HANDELEN?’
is dus:

HET EGO EN DE WERKING VAN HET EGO IS
ALTIJD HERKENBAAR WANNEER ER WORDT
GEACTEERD IN HET SPEELVELD VAN DE
DUALITEIT, LOS VAN IEDER BESEF VAN
EENHEID.

Het ego in actie, de dualiteit bedrijvend, is dus de
blokkade in de natuurlijke flow, in de interactie van
mij met Geest, zowel aanwezig in mijn Godsvonk, in
andere mensen, in de natuur en in de manifestatie van
wat dan ook.
Als ik hier nog even de definitie van MOTA uit het
Urantiaboek naar voren breng, dan zien we:

‘Morontia-mota is de bovenfilosofische
gevoeligheid voor het onderscheiden van
WAARHEID en het zien van EENHEID'.
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Mota is dus ‘boven-filosofisch’ en gaat dus voorbij alles
dat wij als filosofisch kenmerken. Mota is een
‘gevoeligheid’ en heeft dus niets met wetenschap te
maken. Je moet het niet WETEN, je moet het VOELEN.
Je hebt deze boven-filosofische gevoeligheid nodig om
'waarheid te kunnen onderscheiden en eenheid te
kunnen zien’.
Dit betekent dat 'EENHEID' en het 'besef van eenheid’
eerst onderkent en gekend moet worden om de
waarheid te kunnen onderscheiden. Anders gezegd:
'Het volledige besef van eenheid leidt tot het
kunnen onderscheiden van de waarheid’.

EENHEID EN ALLES WAT DAAR VANAF GELEID KAN
WORDEN (VERBONDENHEID, BEÏNVLOEDING,
AFHANKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID)
IS DE ENIGE WAARHEID BINNEN ALLES WAT
GESCHAPEN IS, BINNEN DE COMPLETE SCHEPPING.

Is dit niet precies waar mijn voorgaande acht
boeken in de reeks van ‘een wonderbaarlijke reis’
over gaan?
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Alles buiten eenheid, dus alle niet-eenheid, is vals,
is bedrog en is illusoir. Aangezien het niveau van
het collectieve bewustzijn aangeeft dat de eenheid
niet wordt beseft en er niet naar wordt geleefd, is
alles in deze wereld: ÉÉN GROTE ILLUSIE, TERWIJL
WE ELKAAR AFMAKEN OM DE WAARHEID, OM
ONZE WAARHEID. WE VECHTEN OM EEN
WAARHEID DIE NIET BESTAAT OMDAT ALLES EEN
ILLUSIE IS. HET BESEF VAN AFSPLITSING EN
WAARHEID GAAN NIET SAMEN. WE KOMEN DAAR
LATER NOG OP TERUG.
WAT EEN ARMOEDE, WAT EEN KOU EN WAT EEN
DUISTERNIS!
Terug naar het alom ‘aanwezig zijn van GEEST in alles
wat is', in de complete schepping en wat dit in zijn
volheid betekent.
Opnieuw is hier duidelijk naar voren gekomen dat het
pad van de dualiteit gemeden moet worden omdat dat
de flow van GEEST blokkeert en er nooit interactie zal
zijn en kan zijn van jou naar buiten en van buiten naar
jou.
Dit betekent ook dat je het vierde of het vijfde pad
moet hebben bereikt en moet bewandelen om te
weten dat er een collectieve weg en een
persoonlijke weg is en dat je je moet blijven richten
op de persoonlijke weg en uit het spanningsveld van
de dualiteit moet blijven. Je moet de poort zijn
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gepasseerd en weten dat de magiër in jou is geboren
en groeit.
Als je gaat doorzien en begrijpen wat hier is
beschreven, dat Geest is doordrongen in de totale
schepping en dat Geest het medium is waardoor je met
alles kunt communiceren en interactie kunt hebben,
kun je voorzichtig je taak als magiër gaan oppakken.
Dit is nu mijn taak en opdracht. Altijd waakzaam
blijven om de dualiteit te mijden, om de kanalen open
te houden, om de flow tussen alles en mij te laten
stromen en om de interactie tussen mij en alles binnen
de schepping, wat relevant is, te verdiepen en te
intensiveren.
Afstemming, focus en contact en verbinding
zoeken met datgene in en van de schepping dat op
dat moment relevant is. Dat is het ware werk van
de magiër. Wees de eenheid, leef de eenheid en
leef samen met alles wat is. Dat is de ultieme
ervaring van LIEFDE, tot uiting gebracht in het
contact met de hele schepping.

Als je GEEST gaat begrijpen dan weet je dat Geest
de verbinding en het bindmiddel is tussen alles
wat is. Geest is in alles dus Geest verbindt ons
allen met alles. Leer de taal van Geest spreken en
je bent met alles en iedereen wezenlijk verbonden.
De taal van Geest is de taal van het hart.
192

Naast de afstemming op Geest kun je je afstemmen
op het ego. Het ego bevindt zich op een ander
niveau. Realiseer je hierbij wel dat je je AFSTEMT
OP HET HART (GEEST) OF JE STEMT JE AF OP HET
EGO.
De taal van het ego is de taal van het hoofd, de taal
van beredeneren, de taal van argumenten en de
taal van ‘wel waar’ en ‘niet waar’, van gelijk en
ongelijk en vooral de taal van de waarheid claimen
en van een ander als schuldig zien en tot vijand
verklaren.

JE ZULT ALTIJD MOETEN KIEZEN OF JE GAAT
VOOR VERBINDING MET HET HART OF VOOR
VERBINDING MET EGO, DE WEG VAN HET
HOOFD. GA JE VOOR DE WEG VAN DE
DUALITEIT (EGO, HOOFD) OF GA JE VOOR DE
WEG VAN HET GEEST (HART).

Je kunt niet Geest en het beest tegelijk dienen.

De weg van het ego is de weg van koude en
eenzaamheid. Het is de weg van afsplitsing en dus de
weg van angst. Het is de weg van het zoeken naar
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zekerheden en dus van het zoeken naar de waarheid,
die keer op keer wordt opgeëist en moet worden
verdedigd. Aangezien de waarheid nooit gevonden zal
worden, blijft de angst bestaan. Het is de weg van het
verplaatsen van energie zonder ooit iets wezenlijks te
veranderen. Het is de weg waar tegenstanders en
vijanden worden aangewezen die bevochten moeten
worden. Het is de weg van het non stop komen en
gaan van aan ego gekoppelde mensen die het vooral
beter weten en die het land of de wereld zullen
redden. Het is de weg van het lawaai, van tegen elkaar
schreeuwende betweters, waar alle zachte stemmen
van alle entiteiten die praten door verbinding met
GEEST nooit gehoord zullen worden. Het is het rijk
van de DUALITEIT.

Het tweede pad is het pad van het beest.
Op het derde pad ontwaakt Geest.
Op het vierde pad ga je op weg naar contact
met Geest en begin je verbinding te maken
met Geest.
Op het vijfde pad leer je de taal van Geest te
spreken en te verstaan. Op dit pad verdwijnt
de eenzaamheid omdat je leert
communiceren met de complete schepping.
Op dit pad onderken je ieders persoonlijke
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filter en neem je ten volle je
verantwoordelijkheid.

Laat het beest voor wat het is en vervang
het beest door ‘GEEST’, leer de taal van en
de communicatie met Geest.
Er is een deel van het ego nodig om te overleven.
Koester dat deel en onderwerp het aan Geest. Dan
zul je ongestoord op deze wereld je weg kunnen
vervolgen.

De taal van GEEST, de communicatie met alles dat is
afgestemd op Geest, zul je moeten leren. Deze taal gaat
door het HART en heeft dus alles te maken met
GEVOELIGHEID. Deze gevoeligheid moet gewekt
worden en moet gaan groeien. Meditatie, het zoeken
van de stilte, focus op het hart en op het maken van
communicatie. De woorden worden in je gelegd en je
zult ze gaan herkennen. Houd de kanalen open en de
flow in stand. Blijf weg bij de aantrekkingskracht van
de dualiteit die onmiddellijk de woorden en de
communicatie laat verdwijnen.
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In het Rijk van de dualiteit wordt vooral gesproken,
veel gesproken om vooral anderen te overtuigen van
mijn gelijk en om anderen duidelijk te maken over hun
ongelijk
In het Rijk van de Geest wordt vooral gezwegen om in
de stilte de woorden te kunnen opvangen van alles
wat is, in welke vorm dan ook. De stilte is nodig om de
gevoeligheid te laten ontluiken en te laten groeien.
Hier geldt nu meer dan ooit, het gezegde:

Zij die spreken, weten niet en
Zij die weten, spreken niet.
Mota heeft alles te maken met GEVOELIGHEID, dus
met gevoel, gevoel is de weg van het hart. Mota is de
weg waar we leren de waarheid te onderscheiden. De
waarheid kan dus alleen onderscheiden worden door
gevoel of door het hart. Waarheid kan dus nooit
herkend en gedefinieerd worden door het hoofd,
middels het ego of via de weg van de dualiteit. Het
herkennen van waarheid is dus de weg van gevoel, de
weg van het hart, dus de weg van liefde. LIEFDE IS DE
ERVARING VAN HET BESEF VAN EENHEID. HET
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BESEF VAN EENHEID GENEREERT WAARHEID EN DE
ERVARING VAN LIEFDE.
LIEFDE EN WAARHEID WORDEN DUS ALLEEN
ONTVANGEN VIA DE WEG VAN GEEST, VIA DE TAAL
VAN HET HART. ZO IS HET ONDERSCHEIDEN VAN
DE WAARHEID DUS GEKOPPELD AAN HET BESEF
VAN EENHEID.

De grote TRANSFORMATIE betekent dat op dit
niveau de werking van het hoofd, de stuwing van
het ego en de aantrekkingskracht van de dualiteit
verdwijnt en dat daar de KRACHT VAN DE
WERKING VAN HET HART voor in de plaats komt.
Zonder die verandering is er geen transformatie
mogelijk.

HET PAD VAN MOTA  WERKING VAN HET
HART  TOENAME GEVOELIGHEID 
KENNEN VAN EENHEID  LEREN
ONDERSCHEIDEN VAN WAARHEID = DE
GROTE TRANSFORMATIE.
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Dit is dus de grote transformatie. Om de grote
transformatie te kunnen ondergaan zul je dus de
oude weg helemaal moeten kunnen en willen
loslaten en de taal van Geest moeten leren
verstaan en leren spreken. Het hart zal de plaats
van het hoofd gaan innemen.

De oude weg, de weg van deze wereld is zo
wezenlijk anders dan de nieuwe weg, dan de
weg voorbij deze wereld, dan het pad van
MOTA op weg naar de morontia-werelden.
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Mota leert je de waarde van EENHEID kennen. Eenheid
leert je WAARHEID onderscheiden.
Op de weg 'op weg naar Mota’ draait het dus steeds
meer en misschien wel uitsluitend om het BESEF
VAN EENHEID. Leer de eenheid kennen en ervaren.
Leer binnen die eenheid de schepping waarmee je
bent verbonden, kennen en ervaren en luister
199

naar interactie vanuit welke hoek dan ook. Zolang
de communicatie gericht is op dienstbaarheid aan
het totaal, kun je vaststellen dat de informatie
komt vanuit het Licht, komt vanuit het besef van
eenheid en dienstbaar is aan Jezus, de hemelen en
aan Geest of God.

Aanvaard de schepping als één.
Omarm de schepping en verbind je met alles
wat IS.
Zo treden we het universum tegemoet, als een
bewuste eenheid met dat universum, als een
bewuste eenheid met alles wat is.
Vanuit dat besef van eenheid is er geen
AFSPLITSING meer mogelijk. Als er geen
afsplitsing meer mogelijk is, is iedere vorm
van DUALITEIT onmogelijk.
Dit bewijst dat de weg van de dualiteit een
weg zonder leven is, een dode weg zonder
enige toekomst. Een weg waarin onze kanalen
zijn gesloten, waarin er geen flow is en
waarin wezenlijke communicatie en interactie
vanuit het hart, onmogelijk is.
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Het vijfde pad, Mota, Licht en
Duisternis
28 november 2020
De voorgaande boeken en hoofdstukken hebben ons
getoond hoe we de weg bewandelen van het eerste
naar het vijfde pad en hoe we daarna de wissel moeten
nemen van de kosmische transformatie van het
bewustzijn van deze planeet naar MOTA, het rijk van
MORONTIA.
Op het vijfde pad hebben we het niveau van de magiër
bereikt en begrijpen we dat er maar één richting is en
dat is voorwaarts, verder naar het Licht. Dit lijkt
vanzelfsprekend omdat we de dualiteit achter ons
hebben gelaten maar ….. er is en blijft een altijd
aanwezige DREIGING vanuit het ‘niet Licht’ of de
duisternis. Ons ego is een deel van ons en blijft een
deel van ons. We blijven dus altijd iets bij ons dragen
dat het besef van eenheid niet kent en nooit zal
kennen. Dit betekent dat het ego altijd weer in staat is
om zijn 'drakenkop op te steken’. Het Urantiaboek
toont ons hoe Lucifer is begonnen met 'SPIRITUELE
ARROGANTIE’ en hoe hij claimde de God van zijn
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universum te zijn. Dat was het begin van afsplitsing,
van het leven van de 'niet eenheid’ en het begin van de
val die hem in tweehonderdduizend jaar tot
ongekende diepte heeft gebracht. Miljoenen en
miljoenen engelen hebben zich door hem laten
beïnvloeden en hebben hem vergezeld op zijn val
neerwaarts. Miljarden mensen op deze planeet zijn
beïnvloedt en zijn meegevallen tot dezelfde ongekende
diepte. Dat kun je nog steeds overal om je heen
waarnemen.

HET GEVAAR IS ER DUS NOG STEEDS.
DAT WAS ER GISTEREN, DAT IS ER
VANDAAG EN DAT ZAL MORGEN NIET
WEG ZIJN.
Terug naar de engelen, de elementenwezens en de
elementalen. Maak je één en VOEL de communicatie
want MOTA IS EEN GEVOELIGHEID, geen
wetenschap. Luister met het hart en spreek met het
hart. Afstemming op Geest geeft de mogelijkheid om te
kunnen communiceren met alles dat gevuld is met
Geest en dat is dus alles. Alles is doordrongen met
Geest en van Geest. Alles dat geen persoonlijkheid
heeft, heeft geen last van ego en fluistert, is en
manifesteert Geest. Hoe dieper dat besef gaat worden,
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hoe meer je je gaat realiseren dat er interactie
mogelijk is, binnen het ultieme besef van eenheid, met
alles dat doordrongen is van Geest.

Er blijft dus altijd een risico dat het ego zich weer
gaat manifesteren. Hoe kan ik weten op welk
kompas ik vaar? De graadmeter is altijd of er ook
maar een beetje van de dualiteit in mijn handelen,
in mijn ageren en reageren naar boven komt.
Afsplitsing van het besef van eenheid is per
definitie nauw verbonden met ‘handelen in
dualiteit'. Blijf handelen in liefde, met de volgorde:
‘Eigenliefde, naastenliefde en liefde voor God en de
hele schepping’.
Realiseer je ook dat je op dit niveau behoorlijk
eenzaam bent omdat er niet veel mensen op deze
wereld rondlopen die het vijfde pad hebben
bereikt en de kosmische wissel willen nemen. Er is
eenzaamheid vanuit de aardse gelederen maar er
is grote aandacht vanuit de engelen en andere
hemelse wezens en vergeet niet dat er een steeds
dieper contact, verbinding en samenwerking met
jouw eigen Godsvonk is.
Je kunt alles wat je ervaart op het niveau van het
vijfde pad eigenlijk niet of nauwelijks hier op
aarde delen. Dat is ook een reden waarom ik niet
meer deelneem aan gespreksgroepen. Dat is
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meestal een niveau dat niet echt zoden aan de dijk
zet en waar de claims over de waarheid nogal eens
door de deelnemers worden neergelegd. Hiermee
wordt niets maar dan ook niets denigrerends
bedoeld want binnen de schepping op deze wereld
zijn er vele verschillende vormen van bewustzijn,
die wij ontvangen en waarmee we moeten starten.
Het Urantiaboek noemt zeven verschillende
niveaus (cirkels) waar in mijn eigen lessen wordt
gesproken over de vijf paden van de verschillende
niveaus van bewustzijn. Het gaan van de Weg is
geen wedstrijd en we hebben de eeuwigheid, dus
iedereen die wil en die die keus maakt, kan het
paradijs bereiken. Iedereen heeft zijn of haar
eigen plek op de WEG en er zijn geen goede en
geen slechte plekken. ER IS SLECHTS DE WEG.
Mijn projectie, gerichtheid en focus is niet meer
gericht op deze wereld maar op de morontiawerelden. Als er mensen zijn die kunnen en willen
aanhaken, dan worden ze op mijn pad gezet. Iedereen
die zoekt en verder wil, is welkom, maar het moet wel
zoden aan de dijk zetten en er moet al een zeker
bewustzijn, een wil en een gedrevenheid zijn. Als dat
niet zo is, zullen onze paden elkaar niet kruisen.

Hiermee neem ik bewust afscheid van de
projectie naar beneden (deze wereld) en
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richt mij nu omhoog naar andere werelden.
Er is en blijft altijd verbondenheid met mij
en deze wereld, voortkomend uit de
onmiskenbare, onvoorwaardelijke eenheid,
dus alles wat er in mij verandert, heeft direct
invloed op deze wereld.

Kijk omhoog en blijf het licht volgen,
gemanifesteerd door het besef van eenheid
en de bewuste verbondenheid van mijzelf
met alles wat IS.

De nieuwe weg is om Geest te leren herkennen in het
contact met het universum maar ook om te leren dat je
op de juiste golflengte zit en het Licht blijft volgen.
Zolang er dienstbaarheid is aan het totaal, aan het
complete universum, zal het licht als gids blijven
schijnen. Het universum is er voor mij dus ik zal er
onvoorwaardelijk zijn voor het universum, voor God
en de Godin. Dat is de enige gerichtheid en focus,
voortkomend uit het ultieme besef van eenheid.
Opnieuw gaat het weer niet om het gegeven ‘OF ER
EENHEID IS'. EENHEID IS. HET GAAT ER OM AF WIJ
ONS DAT REALISEREN EN ALLE CONSEQUENTIES
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DAARVAN ACCEPTEREN ALS ONVOORWAARDELIJK
OORZAAK EN GEVOLG, ‘VANUIT DE EENHEID’.
De ultieme consequentie van het besef van
eenheid is dat wij onze onvoorwaardelijke
VERANTWOORDELIJKHEID nemen voor alles in de
schepping en ons realiseren dat er niemand meer
schuldig is. Dit refereert aan het gezegde: 'Wie weet, is
verantwoordelijk’.

Zo zullen we onze weg moeten vervolgen, het licht in
ons dragend, het licht volgend, begeleidt door engelen
en andere hemelse wezens.

Op naar de sterren en daar ver voorbij.

Als jij in staat bent om die verandering te
ondergaan, zal de verandering van jouw
energie alleen al, een enorme invloed
hebben op de verandering van deze wereld
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Mota is Eenheid, is Waarheid, is de taal van het hart.
Het licht van het door mota gevulde hart zal de wereld
verlichten.
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Hoe mota de zwaartekracht
elimineert en leidt tot
verlichting en genezing
28 november 2020
Bij de verkenning van de kosmische wissel die de stap
mogelijk moet maken van het bewustzijnsniveau van
het vijfde pad naar mota, is het goed om het volgende
te weten en er rekening mee te gaan houden. Deze
alertheid moet continu aanwezig zijn om te
voorkomen dat je terugvalt of in je snelheid van
voortgang op jouw eigen spirituele weg wordt geremd.

Hoe kunnen we vaststellen dat datgene wat nu in de
wereld gebeurt een afspiegeling en een manifestatie is
van het niveau van het collectieve bewustzijn, het
bewustzijn dat door de massa wordt gedragen en dus
ook door de massa wordt gevoed? Het collectieve
bewustzijn is het zwaartekrachtveld van deze wereld
en dus zal alles dat 'staat voor en het beeld is van’ het
collectieve bewustzijn, geprojecteerd worden op de
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massa. Er is dus een ongekende invloed op de massa,
van alles waar dat collectieve bewustzijn voor staat,
dus is er invloed op het totaal en op ieder individu. Die
invloed wordt ook weer gevoed door de massa. Zo is
er dus een wisselwerking tussen het collectieve
bewustzijn en de massa. Een wisselwerking die
moeilijk is te doorbreken. Iedereen voelt die kracht,
ook de mensen die zelf een hoger pad bewandelen.
Hoe groter het verschil is van jouw pad met het
tweede pad, het pad dat het collectieve bewustzijn
vertegenwoordigt, hoe beter je kunt overzien en
begrijpen hoe het werkt, maar de aantrekkingskracht
blijft voor ieder mens altijd bestaan.

Waar staat dat collectieve bewustzijn voor, dus waar
heeft ieder mens op deze planeet last van, omdat
datgene dat het collectieve bewustzijn
vertegenwoordigt, rust en drukt op de schouders van
ieder mens op deze wereld? Het kenmerk van het
collectieve bewustzijn van deze wereld is al heel erg
lang: de DUALITEIT. Over dualiteit is al heel erg veel
gezegd dus dat laten we nu even achterwegen. Als het
collectieve bewustzijn de zwaartekracht en de
aantrekkingskracht van deze wereld is en als het
collectieve bewustzijn volledig wordt geregeerd door
de dualiteit, dan is dus de dualiteit de spirituele
aantrekkingskracht en zwaartekracht van deze
wereld.
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Wat is het kenmerk van dualiteit?
Dualiteit wordt gekenmerkt door angst,
eenzaamheid, somberheid, strijd, veroordeling,
verdriet, jaloezie, afgunst en duisternis.

Dit zijn maar een aantal willekeurige kenmerken van
de dualiteit. Dat is dus de last die drukt op de
schouders van alle mensen. Deze kracht en druk is
altijd aanwezig. Al deze eigenschappen waar ieder
mens mee wordt besmet leiden tot: het lijden van de
massa onder al deze karakteristieken. Er heerst
angst. We zijn somber. We zijn eenzaam en
afgunstig en we veroordelen. We splitsen ons af en
dus discrimineren we grootschalig op ras en
geaardheid. We discrimineren en onderdrukken
de vrouw, we buiten hele groepen uit en we
gebruiken of misbruiken andere mensen.
Dualiteit is het kenmerk van het tweede pad van
bewustzijn en van het collectieve bewustzijn van deze
wereld. Het hoogst mogelijke bewustzijn van deze
wereld is het bewustzijn van het vijfde pad. Daar
stopt het niveau van deze wereld. Hoger zal het
bewustzijn niet reiken.
Alles wat wij als mensheid tot nu toe hebben
onderzocht en aan niveau hebben bereikt, heeft
gefaald om een bewustzijn te ontwikkelen waar
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we de waarheid kunnen onderscheiden en de
eenheid leren kennen. De wetenschap (inclusief de
natuurwetenschappen), de religies, de meta-fysica
en de filosofie hebben gefaald om ons de waarde
van waarheid te leren onderscheiden en om
eenheid te kunnen zien.
Als vervolg, op kosmisch niveau van het
bewustzijn zoals dat maximaal op deze wereld
bereikt kan worden, is er MORONTIA-MOTA, zoals
dat wordt geleerd en ervaren op de volgende
kosmische stap van onze kosmische reis, op de
morontia-werelden.
Mota is bovenfilosofisch, is zich verheffend boven
deze wereld, is vrij van de aantrekkingskracht van de
dualiteit, is vreugde, is de ervaring van liefde, is licht
en verlichting (als niet duister en niet zwaar). Mota is
de eerste stap op ons kosmisch pad waar we de
waarde van waarheid gaan leren en gaan ervaren en
waar we eenheid gaan zien. Eenheid en waarheid zijn
aan elkaar gekoppeld want het één bestaat niet zonder
het ander en het één genereert het ander.
Het collectief bewustzijn, gebouwd op dualiteit, is
een energie van verstikking, van oorlog, van
veroordelen, van afrekenen, van overheersing en
uitbuiting. Dus van somberheid, kou en eenzaamheid,
van verdriet en ZIEKTE. Het is ook een energie van
afsplitsing, dus van verscheuring, dus van 'niet heel
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zijn’. Niet heel zijn, is niet geheeld zijn en wat niet
geheeld is, is niet genezen en dus ziek. Dualiteit
veroorzaakt niet alleen ziekte op deze wereld,
dualiteit is ziekte. Zolang als we in deze energie
hangen en blijven hangen, zijn we ziek en zullen
we ziek blijven en daar hebben wij allemaal onze
invloed op, wij dragen eraan bij en versterken
allemaal de energie van de dualiteit. Terwijl we
om de beurt denken met onze nieuwe zienswijze
en met onze waarheid het land of de wereld te
kunnen redden, terwijl we roepen dat iedereen
die anders denkt een tegenstander en de vijand is,
VERZIEKEN EN VERSTIKKEN WIJ GROOTSCHALIG
HET LEEFKLIMAAT VAN DEZE WERELD.

En dan te bedenken dat dit hele circus een illusie
en niet meer dan een illusie is, dus onecht is en
wezenlijk niet bestaat.
HOE KUN JE JE UIT DEZE ILLUSIE, DIE ALS EN
NACHTMERRIE IS, BEVRIJDEN?
LOSKOMEN VAN HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN, JE
BEVRIJDEN VAN DE DUALITEIT IS HET BEGIN VAN
HET HEEL WORDEN VAN LICHAAM, ZIEL EN GEEST.
HEEL WORDEN LEIDT TOT HELING EN HELING IS
HETZELFDE ALS GENEZING.
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Dualiteit leidt tot afsplitsing, tot het niet willen
nemen van verantwoordelijkheid. Tot het toestaan
dat enorm veel mensen leiden onder armoede en
honger. Dualiteit moedigt het aan om de
somberheid in de wereld te brengen en in stand te
houden.
Eenheid leidt tot het besef van het nemen van
verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid leidt tot
deling en herverdeling. Herverdeling bestrijdt de
armoede en zal leiden tot overvloed van alles en voor
iedereen op deze wereld.
Uiteraard kunnen veel van deze uitingen en emoties
horen bij jou als persoon maar er heerst ook een
continue besmetting van de enorme zware energie uit
het collectief bewustzijn, gevoed door de aard en het
venijn van de dualiteit. Ga er vanuit dat wanneer je
er last van hebt, dit komt door de invloed van het
collectief bewustzijn. GEEF DEZE EMOTIE DIE JOU
BELAST, AAN GOD. GOD NEEMT HET
ONMIDDELLIJK VAN JE OVER ALS JIJ AANGEEFT OM
ER UIT VRIJE WIL AFSTAND VAN TE NEMEN. JE
ZULT ONMIDDELLIJK EEN GEVOEL VAN
BEVRIJDING ERVAREN. GOD LAAT JE DAARMEE
ZIEN DAT AL DEZE EMOTIES NIET ECHT ZIJN. HET
ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN ILLUSIE EN IETS DAT
ERVAREN WORDT UIT NIETS, KAN NOOIT IETS
ZIJN. HET FEIT DAT DIT GEVOEL ONMIDDELLIJK
OPLOST ALS JE ER AFSTAND VAN DOET EN HET
213

AANREIKT AAN GOD, BETEKENT OOK DAT HET
GEVOEL ZELF EEN ILLUSIE IS. HET IS HET GEVOLG
VAN HET BESEF VAN 'NIET EENHEID’ OF
AFSPLITSING, GEPRESENTEERD IN HET KOSTUUM
VAN DE DUALITEIT, WAT OP ZICHZELF AL EEN
ILLUSIE IS. UIT EEN ILLUSIE KUNNEN SLECHTS
ILLUSIES VOORTKOMEN. DOORZIE DE ILLUSIE,
DOORZIE DE LEUGEN.

Richt je vanaf dit punt op mota. Mota kenmerkt
zich door de eenheid te zien. Het besef van
eenheid ten volle ervaren, gaat niet meer samen
met het leven van dualiteit. Als je de dualiteit kunt
afleggen, leg je de illusie af. Als je ‘de illusie van de
dualiteit' kunt afleggen, leg je de ervaringen uit de
illusie van dualiteit af, die op zich ook weer
allemaal illusies zijn. Deze gevolgen of ervaringen
zijn de gevoelens van eenzaamheid, somberheid,
angst, ziek zijn en nog vele andere gevoelens.
Geef de illusie aan God, die de illusoire energie
onmiddellijk verbrand.

Afstemming op mota en eenzaamheid gaan niet
samen.
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Afstemming op mota en somberheid gaan niet
samen.
Afstemming op mota en angst gaan niet samen.
Mota is blijheid, vreugde, liefde, waarheid,
verantwoordelijkheid, het zien van eenheid, het
heel worden en dus genezing. Mota is het begin
van God te proeven, God te ruiken, God te voelen,
God te zijn.

MOTA IS, ZOALS GOD IS.
Bevrijding en genezing komt wanneer we de matrix
van de illusies gaan doorzien en met deze kennis de
matrix verlaten en eruit stappen. Dan zullen ook de
gevolgen van de illusie, die op zich ook weer illusoir
zijn, als vanzelf verdwijnen.
Het besef van eenheid en het richten op mota is de
sleutel waarmee we de uitgang van het doolhof van
de dualiteit kunnen openen en voorgoed kunnen
verlaten.
Je kunt het echter pas zien als je het ziet en je kunt
niet hoger reiken dan dat je groot bent. Je hebt
hiervoor de lengte nodig van het vijfde pad.
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Zo elimineert mota de aantrekkingskracht van de
dualiteit en van het collectieve bewustzijn. Het verlicht
in de zin van het elimineren van het gewicht van de
zwaarte, alswel de donkerte van de duisternis.
Zo schenkt mota bevrijding en voortgang op het pad.
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Als er mensen zijn die in staat zijn om de illusie te
doorzien en de werking van de dualiteit een halt kunnen
toeroepen door uit de matrix te stappen, zal dat een gat
slaan in het schild van het collectieve bewustzijn en zal
mota door dat gaat in deze wereld kunnen stromen
waardoor steeds meer mensen in staat zullen zijn om
‘eenheid te kunnen zien en de waarheid te kunnen
herkennen en te kunnen onderscheiden'.

Voorkom dat je keer op keer valt in de valkuil van de
dualiteit, aangetrokken door de enorme
aantrekkingskracht van het collectieve bewustzijn, dat
op dit moment en al sinds mensenheugenis, het bestaan
te danken heeft aan de dualiteit.
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Van ongelijkheid via
tromgeroffel naar rocketscience
28 november 2020
Wat heeft ongelijkheid te maken met tromgeroffel en
rocket-science? Maar eerst stellen we de vraag:
ongelijkheid van wat of van wie?
We zijn nog niet helemaal klaar met dualiteit. Ik heb
net ruim twintig kilometer gefietst in de ijzige koude
en in de mist toen de woorden: 'ongelijkheid,
tromgeroffel en rocket-science’ in mij werden
gelegd. Dit heeft ook alles te maken met het tweede
pad dus met dualiteit. Deze drie woorden verklaren
waarom er nooit werkelijke veranderingen binnen het
speelveld van de dualiteit gerealiseerd kunnen
worden en waarom er uitsluitend energie wordt
verplaatst. De enige reden voor dit fenomeen is dat de
mensen volkomen ongelijk zijn aan elkaar en elkaar
niet verstaan en elkaar niet begrijpen, ook al denken
ze dat dat wel zo is. Geen mens is gelijk aan een ander
en het verschil in ongelijkheid kan heel erg groot zijn.
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Eigenlijk verschillen de mensen onderling op zich al,
minstens net zo veel en zijn ze net zo anders ten
opzichte van elkaar, als een man verschilt van een
vrouw en een paard van een schildpad.
Let wel: We spreken hier over gelijkheid en
ongelijkheid, dat is heel wat anders dan:
GELIJKWAARDIGHEID. ALLES EN IEDEREEN IS
GELIJKWAARDIG AAN ELKAAR. NIEMAND IS BETER
EN NIEMAND IS SLECHTER, maar …… we zijn niet
gelijk aan elkaar en ……… Dat heeft grote
consequenties.

We hebben het vaak gehad over die energie
verplaatsing. Zolang ik niet in staat ben om mijzelf
voor iedereen kenbaar te maken, ben ik ook niet in
staat om duidelijk te maken wat ik wil, hoe ik het land
of de wereld wil redden en dat iedereen mij alleen
maar hoeft te volgen en voor mij hoeft te kiezen. Alles
wat ik zeg, alles wat ik vertel, komt nooit maar dan
ook nooit binnen, zoals ik dat zou willen en zoals ik
dat bedoeld heb. Voor de één klinkt hetgeen ik vertel
als primitief tromgeroffel en voor de ander is het
‘abracadabra’ en klinkt het als rocket-science. Hoe kan
dat?
Dat heeft te maken met de filters die wij allemaal
dragen. Iedereen heeft een eigen, uniek niveau van
bewustzijn. Iedereen heeft een eigen uniek
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referentiekader. De opvoeding, opleiding, scholen,
sportclub, vrienden, is allemaal uniek voor ieder mens
en bepaalt daarmee de uniciteit. Ik versta onder heel
veel begrippen heel iets anders dan iemand anders
daar onder verstaat. Iets kan voor mij een positieve
lading hebben terwijl het voor iemand anders een
negatieve lading heeft. Voor mij is het duidelijk, voor
een ander is het primitief tromgeroffel en voor een
derde is het ingewikkelde rocket-science. We zijn
allemaal anders en zelfs zoveel anders dat we dus
langs elkaar heen praten en zelfs langs elkaar heen
leven.
Een prachtig voorbeeld hiervan, wat overigens een
altijd repeterende herhaling van zetten is, is de
oprichting en het ongekende succes van de politieke
partij van de heer Baudet. Deze partij groeide
ongelooflijk snel door het gedachtegoed van de heer
Baudet. Na twee jaar is, gedurende de afgelopen twee
weken, zijn partij geïmplodeerd en geëxplodeerd. Alle
kopstukken zijn weggelopen, ruzies en oorlog binnen
de gelederen. Sloten van kantoren zijn heimelijk
vervangen om toegang te blokkeren. Er is niemand
meer die een ander begrijpt en vertrouwt. Er is
niemand meer die er zo wie zo nog iets van begrijpt.
Mensen die elkaar dachten te begrijpen en het samen
zo goed konden vinden, blijken ineens de vijand te
zien in de ander, een bedreiging die verwijderd moet
worden.
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We denken elkaar te snappen maar dat is schijn. We
begrijpen niets van elkaar want we zijn anders,
ongelijk. Uitingen die duidelijk leken en
verbondenheid gaf, veranderen ineens in primitief
tromgeroffel of in rocket science.
In de dualiteit is het 'zo gewonnen, zo geronnen’. We
zijn allemaal anders, ontzettend anders. We zijn
ongelijk en kennen geen eenheid. Dit is het resultaat.
Ik kan niets veranderen, hoe mooi mijn woorden eerst
ook klonken. Ik kan alleen maar energie verplaatsen
en dat zal altijd zo blijven, zolang we er niets van
begrijpen en zolang het niveau van het collectieve
bewustzijn niet toeneemt.
Zo blijven we om elkaar heen draaien, elkaar lokken
met mooie woorden om de ander te winnen voor mijn
goede zaak, waarmee ik de wereld wil verbeteren en
veranderen. Zo heb ik volgelingen die mij op handen
dragen en zo kieperen ze mij in het ravijn omdat er
een ander is met nog mooiere woorden en omdat
ineens bleek dat ze toch niet begrepen wat ik
bedoelde. Dat komt omdat, ondanks dat we allemaal
één mond, één neus en twee ogen hebben, we dus toch
allemaal ontzettend verschillen. Er zijn zeven cirkels
van bewustzijn met heel veel overgangsgebieden en al
die mensen met al die verschillende
bewustzijnsniveaus zijn anders en reageren anders.
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Door die ongelijkheid klinkt wat ik zeg en
wat voor mij vanzelfsprekend is voor de één
als primitief tromgeroffel en voor de ander
als rocket science.
Vanaf het vierde en vijfde pad van
bewustzijn zullen mensen dit pas voorzichtig
gaan begrijpen en dat zal nog even duren.
Als je het verschil gaat zien tussen het aards
bewustzijn en mota, ga je begrijpen hoe dit
werkt en dat we op weg zijn naar de status
van Licht en Leven, maar dat collectief de
stap van het tweede naar het derde pad van
bewustzijn, een hele grote stap is. De invloed
die Lucifer, Satan en Caligastia hebben gehad
op de huidige situatie, is immens en ook die
invloed is nog niet verdwenen.
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De vijf paden van bewustzijn
en mijn plek op de Weg
2 december 2020
In alle boeken, waarin ik al mijn lessen heb vastgelegd,
hebben we de ontwikkeling gezien van bewustzijn.
Bewustzijn is de as waarom alles draait, het is de
brandstof voor de motor van spirituele ontwikkeling.
We hebben gezien dat die spirituele voortgang, die
ontwikkeling van het bewustzijn op deze wereld in vijf
paden is te verdelen. Het eerste pad laten we hier even
buiten beschouwing. Het is het pad van het duidelijk
niveau van 'volkomen onbewustheid’. We beginnen op
het tweede pad, omdat dat het pad is van het niveau
van bewustzijn van de massa, van het collectief, dus
van deze wereld. Het eerste pad (het pad van 'van
buiten naar buiten’) heeft deze wereld reeds
verlaten. Dat was het eerste stadium van beest naar de
ontwikkeling van het eerste mens-stadium.

Het tweede pad, het pad van 'van binnen naar
buiten’.
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Het tweede pad is het pad van het beest. Dit is het pad
van de dualiteit, dit is het niveau van het collectieve
bewustzijn, dus van de massa. De aantrekkingskracht
is zo groot dat er moeilijk tot nauwelijks uit te
ontsnappen is. Aan het eind van het tweede pad gaat
er een individuele kracht ontstaan waarbij je je
afvraagt of jij als individu gestuurd wilt worden door
de eeuwige strijd die er altijd in het krachtveld van de
dualiteit heerst. Er wordt daar altijd gemeten, gewikt,
gewogen, geoordeeld, beoordeeld en veroordeeld. Na
de veroordeling, na het aanwijzen van tegenstanders
en vijanden wordt besloten om deze ‘verkeerde kliek'
te gaan bestrijden, om mensen te gaan winnen voor
mijn briljante andere ideeën, waarna ik de situatie, het
land of de wereld kan en zal redden. Daarbij moet ik
dus wel eerst de vijand verslaan. Het loskomen van dit
pad is voor ieder individueel persoon een enorme
opgave, temeer omdat de wereld zich op dat niveau
bevindt en het gewicht van de massa, de
aantrekkingskracht van de collectiviteit, van het
collectieve bewustzijn enorm groot is. Je hoort er ook
bij als je je in het strijdgewoel begeeft. Je moet een
standpunt innemen, je moet een positie innemen en je
moet dat standpunt tot het uiterste verdedigen en er
voor vechten. Dat is wat de massa van je verlangt. Het
tweede pad is dus het pad van de realiteit van dit
moment. Het is de matrix waarin wij allemaal leven,
waarin er geen enkel besef van eenheid is en waarin
wij ons afsplitsen van elkaar. Er heerst altijd angst en
er is nog geen enkel besef om de waarde van de
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waarheid te kunnen onderscheiden. Op dit pad speelt
alles zich af in de buitenwereld, buiten ons zelf en
moet alles direct in de materiële wereld aangepast en
verandert worden. Dit moet vooral gebeuren doordat
anderen zich gaan aanpassen aan datgene waarvan ik
vind een heb besloten dat dat het enige juiste is. Geen
enkele verandering in de materiële wereld wordt
ooit onderbouwd door een stevig fundament door
verandering in bewustzijn en zal daarom nooit
stand houden. Aangezien de waarheid op dit pad
volledig onbekend is, is men ook niet in staat om de
waarde van liefde en goedheid te kunnen
onderscheiden. OP DIT PAD OVERHEERST HET EGO,
DUS EGOÏSME, OP ALLE FRONTEN. Men wil de
wereld dienen om de tegenstanders te ontmaskeren
en op te ruimen. Sommigen roepen ook nog dat ze dat
doen, gedreven door naastenliefde maar de enige
drijfveer is het ego, dus egoïsme. Jij bent het niet eens
met de dingen zoals ze gebeuren, jij kunt niet meer
tolereren dat het zo doorgaat en dus zul je er wel iets
aan moeten doen. Het is JOUW WIL waar door de
tegenstander, de vijand, niet aan wordt voldaan, dus
actie en als het moet, harde actie. Er is een goed en er
is een slecht en natuurlijk is alles zoals jij het ziet
‘goed’ en alles zoals de ander het ziet ‘slecht’.Er is hier
nog een onoverbrugbare kloof tussen het besef dat
'NIET MIJN WIL, MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE’. Voordat
de wereld massaal zover is, zal er nog een hele lange
weg moeten worden gegaan.
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Het derde pad, het pad van 'van binnen naar
binnen’.
Het derde pad is het pad waarop men gaat begrijpen
dat er een individuele voortgang is, dat er ‘iets hogers'
is om te kunnen bereiken en dat je datgene binnenin
moet zoeken. De invloed van het beest, van het tweede
pad is nog altijd aanwezig. Aan het eind van het derde
pad heb je meer de aantrekkingskracht van het beest
(de dualiteit) kunnen overwinnen en heb je
verbinding en contact kunnen maken met jouw eigen
Godsvonk. Er is een scheuring ontstaan in de invloed
van de massa. Als jij als individu het derde pad
bewandelt, wordt je nog heen en weer geslingerd
tussen de invloed van de massa, die magistraal groot is
en de kracht van de werking die je ondervindt doordat
je voorzichtig naar binnen gaat en daar dingen
tegenkomt die botsen met de waarden en de waarheid
van het pad van de dualiteit, met het pad van goed en
slecht, van medestanders en vijanden en het pad waar
ik zal moeten strijden om de vijand te verdrijven en de
situatie, het land of de wereld zal moeten redden. Het
loskomen van het tweede pad en de wissel kunnen
nemen van het tweede naar het derde pad en het
grensgebied tussen die twee paden te kunnen
oversteken en overwinnen is de grootste en de
zwaarste opgave op het spirituele pad van de huidige
mens op deze wereld. Dat komt omdat het tweede pad
wordt geregeerd door de dualiteit en dat dat het
niveau van de afstemming is van het collectief, van de
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massa van deze wereld. De spirituele
aantrekkingskracht of zwaartekracht is enorm en er is
een enorme maatschappelijke, sociale druk van hoe je
je moet gedragen, dat je positie moet kiezen en ervoor
moet vechten. De dualiteit zuigt je in haar werking en
de matrix verblindt je met al haar illusies, die ook nog
eens keer op keer veranderen. Je bent zeker nog niet
vrij op het derde pad van de aantrekkingskracht en de
invloed van het tweede pad.

Het vierde pad, het pad van 'van binnen, via naar
buiten, terug naar binnen’.
Op het vierde pad wordt de kracht van de
aantrekkingskracht van jouw eigen Godsvonk steeds
groter. De samenwerking begint te ontstaan en het
beeld wordt structureel. Je begint de invloed van de
dualiteit op de massa te begrijpen en te doorzien. Je
begint je te bevrijden uit de matrix van de illusie en er
komt een lichte aantrekking en interesse in 'het
andere’, in de volgende stap. Je gaat voorzichtig zien
dat het pad van de dualiteit niet werkt, dat daar nooit
wezenlijke veranderingen ontstaan. Er zijn
overwinningen maar die zijn altijd tijdelijk. Wat je
vandaag wint, ben je morgen weer kwijt. De magiër in
je wordt geboren en ontluikt. Je gaat zien dat je de
wereld kunt veranderen door jezelf te veranderen.
Daarmee wordt je de magiër. Je zult je eigen niveau
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van bewustzijn moeten veranderen, waardoor via
energetische transformatie er veranderingen in de
materiële manifestatie zullen ontstaan. Je ziet dat alles
waar wij als mensen waarde aan hechten zoals onze
wetenschappen, inclusief de natuurwetenschappen, de
meta-fysica, de religies en de filosofie, de wereld niet
heeft kunnen veranderen. Er is nog altijd grootschalige
ongelijkheid, armoede, onderdrukking, uitbuiting,
honger, ellende en oorlog. De dualiteit heeft ook de
wetenschappen, de filosofie en de religies in handen.
Op dit pad begin je te begrijpen dat het mee rennen
met de massa, het geduw tegen en het getrek aan
elkaar geen zin heeft en uiteindelijk niets oplevert. Ik
zal moeten veranderen waardoor de wereld een stukje
verandert. Ik zie mijn verantwoordelijkheid en begin
die te nemen. Ik begin de onvoorwaardelijke eenheid
van alles wat is in de schepping te zien, te voelen en te
doorgronden en welke consequenties dat heeft. Ik
draai de wereld met de eeuwige strijd en met al haar
illusies voorzichtig de rug toe omdat ik weet dat
meedoen aan die strijd de zaak alleen maar
verslechterd. Ik ga mijn God en de engelen omarmen
en ik ga zoeken naar wat zijn Wil is zodat ik mijn wil
daarop kan afstemmen. Ik ga de open deur worden
zodat, wanneer ik ben afgestemd op de wil van mijn
God, hij door mij, met mijn onvoorwaardelijke vrije
wil, in deze wereld kan werken. Ik begin de werking
voorzichtig te voelen van een andere kracht, van mota,
die mij de waarde van de waarheid kan leren
onderscheiden en een nog dieper besef van eenheid
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kan leren kennen, omdat ik begrijp dat wat wij op deze
wereld in welke vorm dan ook, de waarheid noemen,
daar niets maar dan ook totaal niets mee te maken
heeft. Ik ga mij voorzichtig naar buiten richten, naar
boven, naar de volgende kosmische graad. Al dit besef
is nog niet volledig doorgedrongen maar begint
wel te ontwaken. Ik begin mijn eigen kracht te
voelen, mijn verbondenheid met alles wat is, mijn
invloed en dus mijn verantwoordelijkheid. Tevens
begin ik op dit pad ten volle te begrijpen dat
veranderingen in de materiële wereld onderbouwt
moeten worden door veranderingen in
bewustzijn. De enige weg van verandering op deze
wereld is: Verandering in bewustzijn 
verandering op energetisch vlak  verandering in
de materiële manifestatie.

Het vijfde pad, het pad 'waarop er geen binnen en
geen buiten meer is’.
Het vijfde pad is het pad van het volledig individuele
ontwaken, van het besef dat jouw voortgang in jouw
handen ligt en niet afhankelijk is van de drijfveer van
de massa. Je moet het zelf doen. Jouw keuzes bepalen
de richting van jouw weg. Je bent het besef van
eenheid gaan begrijpen en ervaren en je realiseert je
dat jij volledig verantwoordelijk bent, dat ben je voor
jezelf en dat ben je voor het totaal. Jij bent de wereld.
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Jij bent de kosmos en de kosmos ligt in jou. Je beseft
dat er geen binnen en geen buiten meer is. Je hebt
jouw God in jou gevonden en een eeuwig verbond
gesloten en je bent bewust de weg ingeslagen op weg
naar fusie, naar versmelting en één-wording met jouw
God. Je wordt reeds aangetrokken door de energie van
de morontia-werelden en door mota. Je begrijpt dat
het bewustzijn van deze wereld nog een lange weg te
gaan heeft en dat de enige hulp die je kunt bieden is,
door zelf te veranderen, zodat God door jouw open
deur kan doen in deze wereld wat nodig is. Je hebt
geen oordeel meer en begrijpt dat je het de wereld
niet kwalijk kunt nemen, want ze weten niet beter.
Ook zij zijn op weg en de weg is moeilijk en
moeizaam. Velen zullen in het aardse leven geen
voortgang maken omdat hun bewustzijnsniveaus daar
nog niet aan toe is. Velen zijn gestart met een lager
bewustzijn omdat dat zo in de schepping ligt
opgeslagen. Als je niet weet dan weet je niet en je kunt
niet hoger reiken dan dat je groot bent. Dat zal dan
gebeuren op de woningwerelden. Ik laat de wereld los
en richt mij op mijzelf en op mota, dat niet van deze
wereld is. Dat is de enige weg die mij en de wereld
helpt. ‘Het is wat het is'. Het geeft mij ongelooflijk veel
rust en vreugde en vooral heel veel kracht.

Ik ben bevrijd van de zinloze strijd van goed en slecht,
van het ‘scoren’ en van de strijd om het gelijk naar me
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toe te trekken. Ik hoef niet meer te wikken en te
wegen, te oordelen, te beoordelen en te veroordelen.
Er zijn geen schuldigen meer, alleen nog maar
onwetenden. Ik laat het slagveld voor wat het is en
laat ze net zolang razen, totdat ze massaal uitgeput en
uitgeraasd zijn. Ik draai me om en werk aan mijn eigen
groei om daardoor de deur voor mijn God te kunnen
openen. Ik richt mij op het universum, op de morontiawerelden en op morontia-mota. De grootste kracht die
de mens kan winnen, is de kracht om je los te kunnen
maken van deze wereld. Zolang iets van deze wereld je
nog bindt en vasthoudt, zul je niet de sprong naar een
andere wereld kunnen maken.

Mijn koers is duidelijk, mijn
gedrevenheid groter dan ooit tevoren.
Mijn rust intenser en mijn gevoel van
vrede en vreugde brandt harder in mij
dan ooit.
Hiermee heb ik de aantrekkingskracht
van het gewicht van het collectieve
bewustzijn, overwonnen.
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Alleen door uit de dualiteit te stappen,
stoppen we om het beest te voeden
waardoor het uiteindelijk sterft.

Op naar de sterren en daar ver
voorbij.
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Als het vijfde pad is doorlopen, zal de gerichtheid naar
boven zijn. De wereld is niet te veranderen, alleen ikzelf
ben te veranderen door mijzelf te veranderen. Hoe
eerder ik kan groeien onder invloed van morontia-mota
en de morontia-werelden, des te sneller verander ik en
met mij de wereld.
Niet meer mijn wil, maar ZIJN WIL zal geschieden.
Stappen uit de dualiteit, waardoor er niet meer wordt
getrokken aan en geduwd tegen elkaar en waardoor het
beest niet meer wordt gevoed, voedsel waarvan het blijft
leven, is de enige weg om de cirkel te doorbreken.

Dat is wat Jezus bedoelde met: 'Wanneer ze me slaan op
de ene wang, sla ik niet terug, noch duw ik tegen of trek
ik aan iemand, maar keer de andere wang toe’.
Wat betekent de voortgang op deze vijf paden, zoals
die hierboven zijn beschreven praktisch voor wat de
voortgang betreft op onze spirituele weg? Waar
bevindt zich een cruciaal punt van omslag, waarop wij
hebben aangetoond in staat te zijn, om de volgende
kosmische stap te kunnen maken?
Voor het antwoord op deze vraag toon ik nog een keer
een al eerder gepresenteerde afbeelding die de
voortgang op de vijf paden vergelijkt met de
voortgang op de zeven cirkels zoals die zijn
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beschreven in het Urantiaboek. Het Urantiaboek geeft
aan dat de mens die de derde cirkel heeft bereikt,
directe door kan gaan op de woningwerelden, zonder
een ziele-rustperiode van duizend jaar. Deze derde
cirkel ligt op het niveau van het vierde pad. Dus in de
beschrijving van de vijf paden geeft het bereiken van
het vierde pad het cruciale omslagpunt op onze
spirituele weg.
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De geel-oranje aanduiding geeft de cirkels aan en de
blauwe aanduiding geeft de paden aan. Het centrum
van de cirkels (God) is het hoogste niveau.
Eigenlijk betekent dit alles tezamen dat ik mij met
niets of niemand meer hoef bezig te houden. Ieder
mens bezit zijn eigen bewustzijnsniveau en handelt
daarnaar. Het gaat er dus niet om of die mens juist of
niet juist reageert. Uitgaande van het goede in de
mens reageert ieder mens naar eer en vermogen en
naar beste kunnen, waarmee hij of zij misschien al op
de toppen van de tenen loopt. Los van wat ik ervan
vind met mijn eigen niveau van bewustzijn of dit nu
hoger of lager is, zou ik een diepe kniebuiging voor die
mens moeten maken. Het gaat niet om strijd, het gaat
niet om goed of fout om waarheid of leugen, het gaat
om het handelen van die mens dat per definitie anders
is dan jouw of mijn handelen. Als we dat gaan
begrijpen, verdwijnt de competitie, verdwijnt de strijd
en verdwijnt de dualiteit. De strijd om de waarheid
heeft de grootste ellende gebracht in deze wereld en
MOTA leert ons dat wij nog geen benul van de
waarheid hebben omdat we die nog niet kunnen
onderscheiden. Dit vermogen ontstaat pas als we de
eenheid gaan kennen. Ik ben vrij, bevrijd van de last
van vergelijken, van beter weten, van strijd. Ik hoef
helemaal niets meer en kniel voor iedereen die naar
eer en geweten zijn of haar weg bewandelt en
millimeter voor millimeter de weg verovert.
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IK HEB HET STADIUM VAN
GEWICHTSLOOSHEID BEREIKT.
Wat een rust, wat een vrede, wat een
vreugde.

Ik hoef me dus op geen enkele wijze meer druk te
maken over de actie en reactie van anderen. Uitgaande
van de goede wil van de mens ga ik ervan uit dat
iedereen naar eer en geweten acteert binnen wat
mogelijk is voor die persoon. Je kunt niet verder zien
dan dat je kunt zien en je kunt niet hoger reiken dan
dat je groot bent. Alles wat jij doet, ligt binnen jouw
verantwoordelijkheid.
Hoe ligt dan mijn verantwoordelijkheid voor alles
en iedereen, passend binnen het besef van
eenheid?
Er is één allerhoogste kosmische wet en dat is de wet
VAN DE VRIJE WIL. Ik mag en kan een ander nooit
vertellen wat hij of zij moet doen. De keus voor het
maken van die keus (keus op basis van vrije wil) is
altijd uitsluitend voor die ander, hetgeen ervaringen
en dus ook weer leermomenten voor die ander
oplevert. Mijn verantwoordelijkheid ligt niet in het
vertellen hoe een ander moet acteren of reageren. Als
een ander aan mijn deur klopt en om hulp vraagt is het
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mijn verantwoordelijkheid om die hulp
onvoorwaardelijk, voor wat binnen mijn vermogen
ligt, te bieden en te geven.

Mijn grootste verantwoordelijkheid is om te
werken aan mijzelf en er alles aan te doen om te
groeien in bewustzijn. Mijn groei verandert mij en
als ik verander, verandert de wereld en dit zal
doorwerken naar alles en iedereen wat IS. Ik moet
werken aan mijn eigen bewustzijn en iedereen
hulp bieden die hulp nodig heeft. Meer is er niet
nodig en dit besef zal de hele schepping
beïnvloeden.
Dit besef maakt mij vrij. Ik hoef me slechts te
richten op mijzelf en anderen niet meer te
beoordelen, te veroordelen en te bestrijden. Er is
geen waarheid want wij zijn nog niet in staat op de
waarheid te onderscheiden dus hoeven we er ook
niet meer om te strijden. Ieder ZIJN WAARHEID,
passend in en binnen ieders eigen uniciteit.
De blik is gericht naar boven en niet meer naar
beneden.
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De architecten van de
nieuwe wereld
6 december 2020
Om de wereld te veranderen zijn er architecten nodig.
Geen gewone architecten maar mensen die het vijfde
pad lopen en reeds zijn beïnvloed door mota. Mensen
die via de ‘kosmische weg van creatie' de wereld
kunnen veranderen.
De verandering gaat niet vanzelf maar zal gegenereert
moeten worden door mensen van deze wereld,
beïnvloed door mota, hun Godsvonk en de engelen.
Het bouwwerk moet gefundeerd worden op het
basisprincipe van mota. Wat was mota ook alweer? Als
ik de omschrijving van mota, zoals die gegeven is in
het Urantiaboek, nog even naar voren haal, dan zien
we dat:

Morontia-mota de bovenfilosofische
gevoeligheid is voor het onderscheiden van
WAARHEID en het zien van EENHEID.
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Deze beschrijving zegt iets over 'waar mota zich
bevindt’ en het zegt iets over 'wat het is of wat het
raakt’.
Het is 'bovenfilosofisch’, dus het reikt boven de aardse
filosofie uit. Het is een 'gevoeligheid’ dus het raakt het
hart en niet het hoofd. Het overstijgt iedere vorm van
onze wetenschappen. Dat is de plek waar mota zich
bevindt.
Waarheid en eenheid worden hier in één
verbinding genoemd. WAARHEID EN EENHEID ZIJN
DUS MET ELKAAR VERBONDEN. De WAARHEID en
de EENHEID raken dus aan mota. Dat is waar het
bij mota om gaat.
DAT GEEFT EEN NIEUWE KIJK OP ‘DE WAARHEID IN
RELATIE TOT EENHEID'.

BLIJKBAAR IS WAARHEID
ONDERSCHEIDEN ZONDER
EENHEID ERVAREN, NIET
MOGELIJK!
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Leeft deze wereld in eenheid? Volgens mij is het
antwoord nee. Het collectieve bewustzijn van deze
wereld is op het niveau van het tweede pad van
bewustzijn, dat bewustzijn is afgestemd op de
DUALITEIT.

Dualiteit en het besef van eenheid
gaan niet samen, niet eens een beetje.
Als we de eenheid nog niet kennen en er al
helemaal niet naar leven, hoe is het dan gesteld
met ons onderscheidingsvermogen om de
waarheid te kunnen onderscheiden en om de
waarheid te kunnen plaatsen?
Ik kreeg vanmorgen in één beeld een overzicht van 15
jaar schrijven. Vijftien jaar geleden zijn mij dingen
getoond waarvan ik nu pas de diepte meer en meer ga
zien. Vijftien jaar geleden heb ik de roman ‘Een
wonderbaarlijke reis' geschreven, het eerste boek in
een reeks, waar er nog vele delen zouden volgen.
Helena leerde mij toen dat er geen waarheid is en dat
de waarheid slechts een illusie is. Zij leerde mij vijftien
jaar geleden dat 'niets maar dan ook niets ooit is
wat het lijkt te zijn’, gebaseerd op het feit dat wij
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als scheppers onze eigen wereld en dus onze eigen
waarheid scheppen.
Wij zijn scheppers of mede-scheppers en wij creëren
zelf onze eigen wereld door onze focus, onze
gedachten, onze gerichtheid en onze overtuigingen.
Daarmee creëren we zelf onze illusoire waarheid met
een ongelooflijk realiteitsgehalte. Wat wij vinden en
waarvan wij overtuigd zijn, vormt zich tot de
wereld waarin wij leven. Die wereld is werkelijk
en presenteert een zodanig hoog
waarheidsgehalte, dat wij niet snappen en NIET
WILLEN EN KUNNEN ACCEPTEREN, dat anderen
niet hetzelfde zien en ervaren wat wij IN ONZE
ZELF GESCHAPEN WERELD, zien en ervaren en dat
ONZE WAARHEID DUS OOK DE WAARHEID VAN
IEDER ANDER IS OF MOET ZIJN.
Ieder mens is anders, dus ieder mens creëert zijn
eigen wereld. Ieder mens is anders in zijn of haar
uniciteit dus ieder mens heeft een andere focus en
andere overtuigingen. Een andere focus levert een
andere creatie en dus een andere (tijdelijke, illusoire)
waarheid op. Op basis van het feit dat de focus, de
gedachte, de overtuiging, die wij hebben ons onze
waarheid schenkt, zullen wij zien wat wij vinden,
zullen wij horen wat wij vinden, versterkt door onze
beleving van onze waarheid die het gevoel van 'waar
zijn’ alleen maar zal versterken. Zo leeft iedereen in
zijn eigen waarheid en in zijn eigen wereld. Als
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denkbeelden van anderen ons raken en passen binnen
onze eigen overtuigingen, zullen we elkaar versterken
en zal dat door onze gezamenlijke projectie, ook dat
beeld van die waarheid versterken, die echter een
illusie is en een illusie blijft. Zo vormen zich groepen
die steeds meer en meer draagkracht en dus
overtuiging vinden in hun waarheid, die echter
gecreëerd is door een gemeenschappelijke focus en
overtuiging en slechts blijft bestaan zolang als de focus
bestaat. De waarheid is dus een illusie steunend op
overtuigingen, denkbeelden en gerichtheid van één of
meer personen. Hoe meer personen het denkbeeld
steunen, hoe krachtiger voor hen de waarheid is.
Zodra het denkbeeld en de focus in elkaar stort en
verdwijnt, verdwijnt de waarheid waarmee
bewezen wordt dat de waarheid slechts een illusie
is. Dat bevestigt ook het beeld dat wij nog niet in staat
zijn om de waarheid te kunnen onderscheiden.

Op die onderdelen, op die zienswijzen waar we
elkaar raken en vinden, versterken we dus de
realiteit, de waarheid van onze overtuigingen.
Helaas het blijven door onszelf gecreëerde,
(tijdelijke) waarheden, dus ILLUSIES. Hoe groter
de groei van een groep wordt die zich in dezelfde
denkbeelden bevindt, hoe groter de illusie van de
waarheid wordt en hoe meer ze overtuigd raken
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van hun gelijk. Zodra er dus een splitsing der
meningen en overtuigingen is, ontstaat er dus
afsplitsing, 'welles-nietes’, gelijk en ongelijk,
tegenstanders en vijanden en dus DUALITEIT.

Ook de dualiteit is derhalve gebouwd op
illusies, op realistische veranderingen,
ontstaan door overtuigingen en focus,
die ons meetrekken in het moeras van
de zelf gecreëerde waarheden die altijd
ook weer, niet meer en niet minder zijn
dan illusies.
DAT IS EEN EEUWIGE ZET VAN HERHALINGEN, KEER
OP KEER. DAT IS WAT JE OP DIT MOMENT ZIET OVER
CORONA 19. ALLERLEI IDEEËN OVER HOE HET IN DE
WERELD IS GEKOMEN EN HOE HET AANGEPAKT
MOET WORDEN. IEDEREEN IS OVERTUIGD VAN ZIJN
OF HAAR GELIJK, STEUNEND OP EIGEN
OVERTUIGINGEN EN GERICHTHEID. ER VORMT
DAARDOOR EEN TWEESPLITSING IN GEZINNEN, IN
FAMILIES EN IN DE MAATSCHAPPIJ. FANATISME
OVER DE WAARHEID, OVER HUN WAARHEID, OVER
HUN ILLUSIE.
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Er speelt geen enkel besef van EENHEID, dus
volgens de omschrijving van MOTA, is niemand in
deze arena waar dit spel der overtuigingen zich
afspeelt, in staat om de ‘WAARHEID TE KUNNEN
ONDERSCHEIDEN’. Gezinnen en families vallen uit
elkaar gebaseerd op illusies, op ‘sprookjes’ verteld
door fanatici, die overtuigd zijn van en verblind
zijn door hun waarheid. Hoe triest is deze wereld
nog, waar we elkaar van alles aan doen op basis
van uitsluitend illusies. Hoe groot zal straks de
teleurstelling weer zijn als de overtuigingen
wijzigen (zoals altijd) en er plotseling een nieuwe
waarheid (illusie) opdoemt?

Om de waarheid te kunnen
onderscheiden, zullen wij dus
blijkbaar eerst de eenheid moeten
leren kennen.
Blijkbaar is het besef van eenheid de sleutel om de
illusie om te kunnen toveren tot waarheid. In die
sleutel van het besef van eenheid zit:
verbondenheid, beïnvloeding, afhankelijkheid,
verantwoordelijkheid, het besef dat niemand
schuldig is, dus ACCEPTATIE. HET KUNNEN
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AANVAARDEN VAN IEDERS UNICITEIT, HET
BEGRIJPEN DAT IEDER ZIJN OF HAAR EIGEN
WERELD CREËERT EN DUS LEEFT IN ZIJN OF HAAR
EIGEN ILLUSIES. ALS WE DE WAARHEDEN ALS
ILLUSIES KUNNEN ACCEPTEREN, BLIJFT
MISSCHIEN UITEINDELIJK DE ENIGE WARE
WAARHEID OVER. DAT ZAL GEBEUREN ALS WE
GAAN ZIEN EN BEGRIJPEN DAT WE ALLEMAAL
LEVEN IN TIJDELIJKE ZELF GECREËERDE
WERELDEN EN WAARHEDEN, DIE ONS DE KANS
GEVEN OM ERVARINGEN OP TE DOEN, WAARDOOR
WE KUNNEN LEREN EN GROEIEN. Groei geeft
nieuwe inzichten en dus nieuwe overtuigingen,
wat weer een nieuwe wereld bouwt met nieuwe
waarheden (illusies) die weer leiden tot nieuwe
ervaringen, waar weer nieuwe leermomenten uit
voort kunnen komen.
Daarbij moeten we uiteindelijk boven onszelf
uitstijgen en een bovenfilosofische benadering
gaan zoeken en die weg moet bewandeld worden
met ons hart. In ieder geval is er voor die
benadering, voor die weg geen plaats meer voor
dualiteit, voor welles en voor nietes, voor het
beter weten en voor het claimen van de waarheid.
De mist van de illusies zal dan mogelijk langzaam
gaan optrekken, waardoor onze scope wordt
vergroot.
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Eenheid en het besef van eenheid openen de deur
naar het kunnen onderscheiden van waarheid. Als
resultaat van het besef van eenheid is dus 'het
nemen van verantwoordelijkheid voor alles wat
is', een belangrijk element. Als ik de
verantwoordelijkheid wil dragen dan zal ik
TOLERANT moeten zijn en de waarheid, dus de
illusie van anderen, op basis van hun
overtuigingen, moeten ACCEPTEREN. Er is geen
strijd meer om de waarheid want ik weet dat het
zinloos is om een ander zijn of haar illusie af te
pakken en te gaan opzadelen met mijn eigen
illusies. Dan hobbel je van illusie naar illusie en
komt daarmee dus niets verder.
De nieuwe architecten van deze wereld, de
magiërs die de illusie doorzien, moeten dus in hun
focus en overtuiging het beeld van het besef van
eenheid gaan creëren, gaan leven en gaan ZIJN en
daarmee voor henzelf de wereld gaan creëren
waar ‘de illusie of waarheid van het besef van
eenheid gaat leven'.
Aangezien de eenheid en het besef van eenheid
raakt en is verweven met de waarheid of het
kunnen onderscheiden van de waarheid, zal deze
projectie van het besef van eenheid, de illusies in
deze wereld langzaam doen verdwijnen en als
‘enige waarheid' naar voren komen. In ieder geval
zal de strijd om de illusoire waarheden stoppen
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waardoor de dualiteit langzaam zal oplossen en
het collectieve bewustzijn van deze wereld kan
verschuiven naar de wissel van het grensgebied,
gelegen tussen het tweede en het derde pad.

Dat is de taak van de architecten of magiërs van deze
wereld om een nieuwe wereld, een nieuw bewustzijn
te gaan creëren. Wij zijn scheppers en vanaf een zeker
niveau zal, als het juiste ingrediënt (besef van
eenheid) wordt meegenomen, de ‘taart van waarheid'
voor deze wereld gebakken worden en kunnen we ons
er allemaal aan tegoed doen, bevrijd van de illusies en
van de verstikkende dualiteit.
Het nemen van verantwoordelijkheid betekent in de
eerste plaats het nemen van eigen
verantwoordelijkheid. Als ik verander, doordat ik
mijn eigen verantwoordelijkheid neem en aan mijzelf
wil werken, verandert deze wereld. Alles wat een
ander doet, iedere keus die een ander maakt, valt
binnen de hoogste wet van: 'De wet van de vrije wil’.
Daar moet en daar mag ik mij niet mee bemoeien. Dan
heeft die ander de kans om te ervaren en dus om te
leren van de zelfgemaakte keuzes. Als een ander om
hulp vraagt, zal ik er onvoorwaardelijk moeten zijn om
die hulp te bieden.
Het gaan leven van een steeds dieper besef van
eenheid vergroot mijn eigen bewustzijn. Door dit
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hogere bewustzijn verandert mijn overtuiging en mijn
beeld van het leven, waardoor mijn illusies gaan
veranderen en langzaam de waarheid gaan raken die
horen bij het besef van eenheid. Doordat mijn wereld
verandert, verandert het collectieve bewustzijn en
verandert deze wereld.
Eens moeten we de cirkel van de dualiteit
doorbreken en het ontwaken van het besef dat alles
één is en dus verbonden, beïnvloed door en
afhankelijk van elkaar is, is daarom het enige juiste
pad. Het pad dat uiteindelijk uitmondt in het nemen
van de volle verantwoordelijkheid.

Bouw deze wereld met de geest, met de
overtuiging gebaseerd op het besef van
eenheid, het besef dat je inmiddels hebt
verworven. Je weet dat hetgeen dat je denkt of
waar je van overtuigd bent, ook hetgeen is dat
je bent. Wat jij bent, is wat de wereld is. Wij
bepalen de kleur en wij bepalen of er verdriet
of vreugde is op deze wereld. Wij scheppen al
die variaties. Ik ken mijn plek en weet mijn
taak, ………. die ik vanaf nu ga uitvoeren.

Laten we het samen doen.
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Dit betekent dat de projectie niet meer naar
beneden is, want beneden is het moeras van de
dualiteit. Boven in de nu nog onbereikbare
regionen vinden we mota en de wijsheid die
daarbij hoort. De blik wordt gericht op het
universum want daar zal uiteindelijk de stap
gemaakt moeten worden. Kunnen we deze
wereld helemaal de rug toekeren en zijn we
volledig ‘onthecht’? Dan kun je verder. Stap voor
stap voor stap door het universum.
Bewustzijn kent drie delen:
1. Kennis
2. Spirituele perceptie (liefde)
3. Het vermogen om de eerste twee facetten te
kunnen combineren (leven).

Het zal nu aankomen op het vermogen om
het besef van eenheid te gaan leven en te
gaan zijn. Dit wordt nu de 'core business' in
de groei naar mota.
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‘Het besef van eenheid’ zijn of niet
zijn,
Het besef van eenheid leven of niet
leven,
Is nu de taak van de magiër, van
de architect van de nieuwe wereld.
Het LEVEN van dat besef van
eenheid begint bij de eenheid
zoeken, vinden en leven, samen
met mijn GODSVONK.
God vertegenwoordigt alles, dus
als ik in eenheid leef met mijn God,
ben ik één met alles.
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De magiër, de architect is gericht op het universum en
werkt aan zijn eigen verandering door de eenheid te
leven. Eenheid met het universum, eenheid met de
schepping. Daardoor zal hij gevuld worden met mota en
zal hij in staat zijn om de waarheid, liefde en goedheid
te onderscheiden, waarmee hij de wereld zal verrijken.

Dat zal het collectieve bewustzijn van deze
wereld langzaam verheffen naar de wissel
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van het grensgebied tussen het tweede en het
derde pad, waardoor eindelijk het moeras van
de dualiteit kan worden verlaten.

De weg naar eenheid leidt naar
waarheid, goedheid een liefde, zoals deze
wereld het niet eerder heeft gekend. Een
grote stap op weg naar de status van
‘Licht en Leven’.

254

De eenheid leven, is het
LEVEN van ÉÉN-ZIJN, is
LOSLATEN en OVER-GEVEN
9 december 2020

Op de weg van 'groei in bewustzijn’ is het
verstandelijk aspect niet onbelangrijk. Het is nodig dat
je dingen ziet en begrijpt. Er komt echter een punt, een
KEERPUNT, waarop je genoeg weet. Als je genoeg
kennis hebt, zul je een keer moeten kunnen laten zien
dat je 'die kennis ook kunt zijn en kunt leven’.
Uiteindelijk wordt de boom gekend aan de vruchten
die hij draagt. Dit betekent dus ook dat het vanaf een
zeker punt, steeds meer en meer en tenslotte nog
uitsluitend, gaat om hoe je al die kennis, waarvan je
hebt begrepen dat dat de weg is, ook voor jou ‘DE WEG
GAAT ZIJN EN DIE WEG DUS GAAT LEVEN’. Dat
betekent niet dat de kennis niet verder zal groeien
maar dat gebeurt vanaf dit punt als je ook in staat bent
om die kennis te zijn.
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We hebben in het vorige hoofdstukje gezien dat het
gaat om het ‘leven van eenheid’, omdat het kennen en
het leven van eenheid, de weg opent naar waarachtige
waarheid, naar goedheid en naar liefde.
Wat betekent de ervaring van eenheid en hoe kun jde
deze ervaring van eenheid leven?
Eenheid betekent hier: 'eenheid met de complete
schepping’.

De complete schepping is een afspiegeling
van God, want God is de schepping en is in
alles van de schepping doordrongen en
verweven. Die manifestatie van de complete
schepping bevindt zich in mij want God is in
mij in de vorm van een vonk van God. Vanuit
God is er altijd al verbinding met mij en die
verbinding wordt manifest als ik mijn
kanalen open en die verbinding vanuit God,
aanvaard en omarm. Ik hoef eigenlijk niet
eens iets te doen, ik hoef alleen maar iets
TOE TE LATEN EN TE OMARMEN en de
WEERSTAND LOS TE LATEN.

256

Dat is dus de volgende stap op het pad naar mota.
Onderzoek wat jouw God MET JOU WIL in deze
wereld, in jouw leven en STEL JE DAARVOOR OPEN.
Het accent ligt vanaf nu expliciet en onvoorwaardelijk
op een ander vlak, op het vlak van 'HET BEWUST
LEVEN VAN DE KENNIS EN DE LIEFDE’. Dan ben je
bewust en heb je dus een ‘BEWUSTE VORM VAN ……..
ZIJN’, dus heb je: ‘BEWUSTZIJN’.
Het gaat nu dus meer dan ooit om onderzoek (bidden
en meditatie), voelen en leven.
Zodra je merkt dat je in de valkuil valt van de dualiteit,
doe je een stap terug en verander je jouw koers.
De enige weg om eenheid te kunnen leven is ‘OM JE
OVER TE GEVEN AAN DATGENE WAARMEE JE
EENHEID ZOEKT’, dus overgeven aan God.
Overgeven aan God betekent automatisch afstand
doen van de overspannen werking van jouw ego. Was
het niet zo dat het gaat om het laten gebeuren van
'ZIJN WIL, in plaats van mijn wil’?
Leeg jouw rugzak met de werking van jouw ego en vul
diezelfde rugzak met de WIL van jouw God en leef en
manifesteer die Wil.
Als het besef van eenheid steeds meer en meer
manifest gaat worden door het steeds meer en meer te
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gaan leven, door je steeds meer te kunnen overgeven
aan de pogingen van jouw God om die eenheid te gaan
krijgen en te gaan worden, zullen er steeds meer
aspecten van waarheid, goedheid en liefde
geopenbaard worden, die je dan ook weer kunt
integreren in het leven van die verbinding, van die
eenheid met jouw God.

‘Over-geven' is alles delen, is
acceptatie, is loslaten, is verlangen, is
eenheid, is gevoel, is het hart.
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Blijf hierbij altijd alert welk pad je bewandelt. Ieder
mens wordt dagelijks geconfronteerd met twee paden:
 Het collectieve pad, het pad van de massa, het pad
van de wereld, het pad van het collectieve
bewustzijn.
 Het individuele pad, het persoonlijke pad.
Als die twee paden, de collectieve weg en het
persoonlijke pad samenvallen, als er dus een
eenstemmig bewustzijn is, dan heeft alert zijn geen zin
omdat er op individueel niveau geen verschil is. Als
het individueel niveau hoger is dan het niveau van het
collectieve bewustzijn, zul je je dus constant af moeten
vragen of je wordt aangetrokken door de
zwaartekracht van het collectieve bewustzijn en bent
vastgeraakt in het drijfzand van de dualiteit. Hoe
kleiner het verschil is tussen het individuele niveau
van iemand en het niveau van het collectieve
bewustzijn, hoe moeilijker het is om te zien of er wel
of geen invloed is van het collectieve bewustzijn en
wanneer je je eigen koers weer niet moet aanpassen.

Kijk of je handelt, geleid door je verstand of
geleid door je hoofd. Vaak is dan het ego in het
spel en bewandel je de weg van de dualiteit. Als
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je hart spreekt, bewandel je meer de weg van
jouw eigen GODSVONK. Die waarneming is
belangrijk. Het valt ook niet altijd mee om je te
distantiëren van de invloed van het collectief,
omdat dat ook vaak door de omgeving wordt
afgedwongen. Je moet vaak ergens iets van
vinden, een mening hebben en deze vooral
verdedigen. Zo worden we allemaal min of
meer gedwongen om mee te spelen in het
dualistisch circus. Hoe hoger je er op jouw
eigen persoonlijke pad bovenuit kunt stijgen,
hoe meer je het spel kunt overzien en er
afstand van kunt nemen.

260

Het meer dan één wereld
concept
10 december 2020

Wat steeds sterker naar voren komt, is het besef dat
het accent steeds meer komt te liggen op het werkelijk
gaan leven van de eerste twee aspecten van
bewustzijn, namelijk het combineren van 'kennis en
liefde’.
Als mota invloed krijgt op je leven en je bewustzijn
verder gaat optillen, moet de afstemming op dualiteit
uit je leven en handelen zijn verdwenen en moet er
een steeds grotere wens en inspanning komen om te
gaan leven 'naar ZIJN WIL' en niet meer naar mijn wil
(= ego = dualiteit).
Eigenlijk is het dus zo, dat als ik mijzelf meer en meer
kan afstemmen op ZIJN WIL, de invloed van mijn ego
en de invloed van de dualiteit steeds minder wordt.
Richten op mota heeft dus alles te maken met het
leven ‘in een gerichtheid op het doen van ZIJN
WIL'.
Wat betekent dat?
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Waar word ik in het leven mee geconfronteerd?
Wat is een factor die grote invloed op mijn leven heeft
en die de richting van mijn handelen bepaalt? Welke
factor presenteert zich altijd in mijn leven en wat kan
dat betekenen?
Deze factor is de factor van het ‘meer dan één
wereld-concept'.
Wat wordt hiermee bedoelt?
Ik realiseerde mij onlangs dat het weliswaar voor mij
duidelijk is dat het mijn focus steeds meer zal moeten
worden om te gaan leven 'volgens zijn Wil en niet
meer volgens mijn wil’. Dit heeft alles te maken met de
praktijk. Met het praktische leven, met 'het leven in
uitvoering’.
Dan zal ik eerst moeten weten hoe dat 'leven in
uitvoering’ zo ongeveer in elkaar zit, waarmee ik dus
kan worden geconfronteerd, waar ik rekening mee
moet houden, mij afvragend of er handvatten zijn voor
die praktische uitvoering en hoe ik daarin de wil van
de vader zou kunnen herkennen en dus gaan
kunnen integreren in mijn leven.
Dat is nogal wat. Ik krijg daar beelden over en ik ga
proberen om dat te verwoorden, hopende dat dit
beeld zich verscherpt door het uit te gaan schrijven.
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Wat betekent 'leven in uitvoering’ en waar word ik in
dat 'leven in uitvoering’ minimaal mee
geconfronteerd?
Ieders ‘leven in uitvoering' heeft praktisch altijd te
maken met en wordt altijd beïnvloed door: 'minimaal
de invloed van drie werelden’. Deze altijd minimaal
drie werelden vertegenwoordigen het 'meer dan één
wereld concept’.
Welke drie werelden zijn de werelden die mijn leven
beïnvloeden, waarom is dit zo en wat heeft dit te
maken met het gegeven dat mijn gerichtheid steeds
sterker moet gaan worden om ' mijn wil, om mijn
leven af te gaan stemmen op de Wil van de Vader?
Het gaat dus om:
 Welke werelden spelen in mijn leven een rol?
 Waarom?
 Hoe moet ik daar mee omgaan?
 Hoe past dit besef binnen mijn wil om uit vrije wil
DE WIL VAN DE VADER te gaan leven?
Er zijn dus minimaal drie werelden, die zeer
waarschijnlijk allemaal anders zijn en die een rol
spelen in mijn 'leven in uitvoering’, dus in de interactie
van mij met andere mensen. Hierbij ga ik er
gemakshalve van uit dat mijn persoonlijk pad hoger
ligt dan het pad van de massa, dan het pad van het
263

collectieve bewustzijn. Als mijn pad samen zou vallen
met het pad van het collectief bewustzijn, zou deze
benadering van het leven niet van toepassing zijn
omdat de invloed van mota dan nog niet van
toepassing is. Bovendien geldt dit ook voor jou want
als je ook al niet een hoger pad van bewustzijn
bewandelde, zou het niet aannemelijk zijn, dat je al
mijn boeken tot hier zou hebben gelezen.
Deze drie werelden zijn:
1. De wereld die is afgestemd op mijn eigen
persoonlijke, individuele pad.
2. De wereld die is afgestemd op het persoonlijk pad
van de persoon waarmee ik een interactie heb.
3. De wereld die is afgestemd op het pad en de invloed
van het collectieve bewustzijn. Deze kracht is de
grote spirituele zwaartekracht en heeft altijd
invloed op ieder mens.
Er zijn dus minimaal drie werelden: mijn eigen pad of
wereld, het collectieve pad of de kracht van de massa
en het pad of de wereld van de ander, waarmee ik in
interactie ben. Iedere wereld is voor de betrokkene
een realiteit en soms voor de ander grote onzin en
verwerpelijk. In ieder geval is iedere realiteit van ieder
individu een illusie die duurt zolang als die duurt,
totdat er in de overtuigingen van die persoon nieuwe
elementen worden toegevoegd of verwijderd, die de
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oude illusie verbouwen en een nieuwe illusie, een
nieuwe illusoire realiteit of waarheid vormen. Ook het
beeld dat als grootst gemene deler wordt gevormd
door het collectieve bewustzijn is een illusie, waar
iedere waarheid binnen de collectiviteit door een
ander als onzinnig en als een leugen wordt
bestempeld, veroorzaakt door het speelveld van de
overheersende dualiteit binnen het collectief.
Hoe herken ik de wil van de vader?
De Wil van de vader kan gelegen zijn in datgene
wat er op mijn pad wordt geparkeerd. Dat kunnen
ook moeilijke situaties zijn, die ik niet zou willen en
dus liever ontwijk of negeer.
Het doen van de wil van de vader kan voor mij
betekenen om de weg van naastenliefde te gaan of
om op dat moment juist de weg van eigenliefde te
gaan.
Onderzoek door en handel naar wat je voelt en naar
wat je kunt meten en begrijpen. Voel ook wat de
vibratie is die voor jou, jouw keus oplevert. Voelt het
goed of voelt het niet goed?
Onderzoek of er dualiteit in het spel is.
Is de waarde van mijn wereld groter of belangrijker
dan de waarde van de wereld van een ander? Is er een
verwachting in mij dat de wereld zo is of in elk geval
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zo moet zijn als de waarheid of illusie 'van mijn eigen
wereld’ mij toont?
Ben ik in staat om al die werelden te kunnen
onderscheiden, om al de waarden en realiteiten als
illusoire waarheden te zien, zonder ze als
waardeloos in de prullenbak te gooien en zonder
ze te verheffen tot ultieme waarheid. Dat geldt voor
mijn waarheid en dat geldt voor iedere andere
waarheid en voor iedere waarheid van wie dan ook.
Waarom is dit belangrijk?
Alle illusoire waarheden tezamen, van alles en
iedereen, vormt en is de wereld waarin ik leef
maar is ook de wereld die mij wordt aangeboden
en waarin mogelijk mijn Godsvonk actief is en
waarin het voor mij zichtbaar is, wat ZIJN Wil is
voor ons, in onze interactie. Het Urantiaboek zegt
dat de engelen ons parkeren in situaties en
omstandigheden die voor onze ontwikkeling van
belang zijn. Deze situaties moeten dan dienen als les of
als test. Wat ik nu voel is dat datgene de wil van mijn
gids of God is, die de engelen voor mij manifesteren.
Verzet tegen situaties waarin ik terecht kom is dus
hetzelfde als het sluiten van het kanaal tussen God en
mij. De omstandigheden van mijn leven bepalen
dus de uiting van ZIJN Wil voor mij. Iedere
weerstand lost de omstandigheid niet op.
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Acceptatie is lering en als ik geleerd heb, lossen
omstandigheden op. Zo leer ik de wil van de vader
te volgen en groei ik in eenheid met mijn
Godsvonk. Het is dus niet de bedoeling om van al die
omstandigheden in mijn leven iets te vinden maar het
is de bedoeling om daar iets mee te doen en om uit te
zoeken, HOE HET OMGAAN MET DIE SITUATIES
VOOR MIJ, IN OVEREENSTEMMING IS MET ZIJN
WIL. Dus hoe ‘mijn leven in uitvoering', gezien de
situaties die op mijn pad worden geparkeerd, mij
kunnen dienen om te kunnen vaststellen, hoe ik
ZIJN WIL KAN HERKENNEN EN HOE IK MIJ DAAROP
KAN AFSTEMMEN EN ÉÉN MAKEN. DUS OOK HIER
IK MIJ ÉÉN KAN MAKEN MET HEM.
Wij stranden daarin meestal al door het oordeel dat
wij hebben en hoe wij bepalen, dat we dingen niet
willen en dus verzetten we ons. Hoe meer we ons
verzetten, hoe verder we af komen te staan van de
samenwerking met God en hoe meer wij het kanaal
van de flow tussen onze God en ons, dichtzetten. Hoe
groter de afstand wordt, hoe depressiever we worden
en hoe eenzamer we ons voelen.
Het is dus in de eerste plaats van belang dat we gaan
onderscheiden en gaan erkennen, dat we te maken
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hebben met meerdere (meestal minimaal drie)
werelden die invloed hebben op ons leven.
Deze drie werelden en hun invloed zijn reël en
waardevol. Zij vertegenwoordigen voor mij
realistische waarheden die op zichzelf ook weer
illusies zijn maar waar ik wel mee te maken heb. Ze
daarom afdoen als vuilnis en ze in de prullenbak
gooien is dualistisch en blokkeert het kanaal van de
interactie tussen mij en mijn Godsvonk.
Accepteer de waarheid die de wereld van jouw eigen
unieke pad presenteert, maar accepteer ook de
waarheid van de invloed van het collectieve
bewustzijn en de waarheid en invloed van de werking
van het unieke persoonlijke pad van de persoon met
wie ik in interactie ben. Pas als ik die waarheden
accepteer, omarm en als waardevol beoordeel, kan ik
een handelen gaan kiezen, kan ik gaan reageren op een
manier, die ligt binnen de WIL van de Vader. Die
reactie moet vrij zijn van dualiteit. Het feit dat ik
echter de invloed vanuit iedere wereld, dus vanuit
iedere persoon als volwaardige waarheid accepteer,
betekent mijn ‘OPEN ONTVANKELIJKHEID' voor
anderen en voor wat er zich in de wereld van anderen
afspeelt. Die ontvankelijkheid houdt mijn kanaal naar
mijn God, maar ook naar alle andere mensen open.
Dan kan ik gaan zien, voelen en ervaren of mijn actie
of reactie gericht moet zijn op dat moment, passend
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voor die situatie, op naastenliefde of op eigenliefde.
Het feit dat ik op een gegeven moment voor mijzelf
kies, betekent niet dat ik een ander tekort doe.
Dit zal de weg moeten zijn naar een steeds intensere
samenwerking tussen mij en de vader, waarbij ik
onderken dat er in de interactie met al mijn naasten
geen waarheid bestaat en al helemaal niet een
uitsluitende 'mijn waarheid’. Iedere waarheid is
tegelijk waar en ook weer niet waar. Iedere waarheid
is daarmee een illusoire waarheid.
Houd de kanalen open en houd de stroom in
beweging. Veroordelen en verwerpen stopt iedere
energetische flow. Roepen dat het niet waar is, doodt
de stroom. Vraag aan de ander wat hij bedoelt en
waarom het volgens die ander waar if niet waar is. Die
instelling houdt altijd de stroom in beweging en
zolang de rivier stroomt, ben ik in staat om mij af te
stemmen op de wil van de vader.
Blijf altijd gericht op de waarheid of de illusie van
iedere wereld die zich in de interactie met andere
mensen voordoet. Ook die mensen staan onder de
invloed van hun eigen Godsvonk en zijn, net als ik,
gelimiteerd door de grootte van hun bewustzijn. Ieder
gebrek komt bijna altijd door onkunde en niet door
onwil, de enkeling daargelaten.
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Alleen al het besef van het feit dat ieder op zijn eigen
niveau gelimiteerd is, elimineert de invloed van
dualiteit want er is dan geen goed meer en geen slecht
meer. Er zijn slechts mensen die naar eer en geweten
proberen te doen wat er binnen hun vermogen ligt.
Alleen dat al is een basisconcept om te kunnen
handelen binnen de Wil van de vader, waarin nooit
een oordeel of een veroordeling wordt uitgesproken.
ER IS NIETS, ER IS GEEN WAARHEID EN
ONWAARHEID. DE ENIGE WAARHEID IS DAT ER IN
DE SCHEPPING SLECHTS EENHEID IS EN DAT DAT
ONGELOOFLIJKE CONSEQUENTIES GENEREERT.
IEDER MENS VERTEGENWOORDIGT BINNEN DIE
EENHEID EEN WAARHEID MET EEN EIGEN REËLE
WERELD, DIE SLECHTS ALTIJD EEN
MOMENTOPNAME VERTEGENWOORDIGT BINNEN
EEN CONCEPT DAT EEUWIG IS. DIE WAARHEID
GELDT OP DAT MOMENT VOOR DIE MENS DIE OP
IEDER VLAK UNIEK IS EN DUS EEN EIGEN UNIEKE
WERELD BOUWT. DAAROM VERTEGENWOORDIGT
IEDERE WERELD EEN ILLUSOIRE REALITEIT, EEN
ILLUSIE, DIE VOOR DE BOUWER VAN DIE ILLUSIE
NIET VAN DE WERKELIJKHEID (OP DAT MOMENT) IS
TE ONDERSCHEIDEN.
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MOTA LEERT ONS OOK DAT PAS WANNEER
WIJ DE EENHEID GAAN KENNEN, WIJ IN
STAAT GAAN ZIJN OM DE WAARHEID TE
GAAN ONDERSCHEIDEN. EN DUS GAAT JUIST
OP DIT MOMENT BINNEN ‘MIJN LEVEN IN
UITVOERING', DE ROL VAN HET UIT VRIJE
WIL LEVEN VAN DE WIL VAN DE VADER,
CRUCIAAL WORDEN IN DE VERDERE GROEI
OP MIJN PAD EN IN MIJN STREVEN NAAR
MIJN GROEI IN BEWUSTZIJN.
Accepteer daarom wat er in je leven op jouw
pad wordt aangeboden. Het is een geschenk
van jouw God en de engelen in de lessen om
te leren de Wil van de Vader te leven, binnen
het concept van het gegeven, dat er net
zoveel bestaanswerelden als unieke
personen zijn en ieder persoon is uniek.
Daar ligt het concept van ‘de meer dan één
wereld', die allemaal de waarheid
vertegenwoordigen, waarbij iedere
waarheid ook altijd een illusie is.
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Binnen dat concept is er maar één aspect dat
volledig gericht is op waarheid en zuiverheid
en dat is ‘DE WIL VAN DE VADER’, die door
afstemming daarop door mij in deze wereld
gemanifesteerd kan worden en daarmee deze
wereld kan en zal zuiveren en helen.
Dat is de enige actie die ligt in de grondvesten
van mota en waar het verdere gebouw van de
ontwikkeling van mijn bewustzijn, tot aan het
goddelijk bewustzijn toe, op gebouwd kan
worden.
Dat is de weg, de weg van acceptatie en
omarming van wat er ook gebeurt op mijn
levenspad. Het is een manifestatie van mijn
God en mijzelf. Het is de weg waarin God mij
mijn weg toont door wat er in mijn leven
plaatsvindt en door wat hij op mijn levenspad
zet.
Wat kan mij gebeuren? God is aan mijn zijde.
Ik hoef slechts zijn Wil te leven, passend
binnen het concept van ‘de meer dan één
wereld’, waarin ik de illusoire waarheden ga
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begrijpen en daarom ieder mens en iedere
illusie 'in zijn waarde laat’ en ieder mens
accepteer, levend in zijn of haar wereld, op
zijn of haar manier voortgaand van illusie
naar illusie, gepresenteerd door de God van al
die mensen, voortgaand op hun weg, naar
groei, naar eenheid en naar fusie.

De weg naar mota geeft het hart vleugels en
verlicht de mens.
Verlichting niet alleen in de zin van minder
duister, maar ook in de zin van minder zwaar.
Het elimineert de aantrekkingskracht van het
collectieve bewustzijn dat drijft op de dualiteit.
De invloed van mota maakt de mens steeds meer
en meer gewichtsloos.
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Eenheid is wandelen met
God. De toevoeging van de
vierde wereld
12 december 2020

We hebben al eerder gezien dat mota is gebaseerd op
het kennen van eenheid. Het kennen van eenheid
genereert het vermogen om waarheid, goedheid en
liefde te kunnen onderscheiden en als je in staat bent
om waarheid, goedheid en liefde te kunnen
onderscheiden, ben je ook in staat om waarheid,
liefde en goedheid te zijn.
Dit is dus afhankelijk van het gegeven om aansluiting
te kunnen maken met mota en dat is weer afhankelijk
van het gegeven om in staat te zijn om eenheid te
leren kennen.

De bewustzijnssprong naar mota draait
dus voor een groot deel om en is
afhankelijk van het in staat zijn om:
EENHEID TE (LEREN) KENNEN.
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Wat is eenheid of één zijn, maar dan wel: ‘het één zijn
van alles wat is’?

God is alles wat is, dus het één zijn of
eenheid met God, betekent één zijn met
alles wat is.
Verbinding met God, verbinding met onze eigen
Godsvonk is in eenheid zijn met God en dus met alles
wat is.
Mijn eigen God accepteren, omarmen en liefhebben,
ernaar verlangen en wandelen met God, is één zijn met
God.
God staat voor in de rij om zich met mij te verbinden
en doet dit ‘vierentwintig-zeven’. Hij klopt op mijn
deur. Ik hoef hem alleen maar open te doen en welkom
te heten en dan er is een verbinding met God.
Ik moet dit wel vierentwintig-zeven gaan doen.
Het continu opendoen en het open houden van de
deur MOET IN MIJN SYSTEEM GAAN ZITTEN.
Dat is een uiting van eenheid, het leven van
eenheid, onafgebroken en met een groot
verlangen.
Lang geleden hebben we al het begrip van het besef
van eenheid onderzocht en hebben we gezien, waar
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dat uiteindelijk toe leidt. We hebben gezien dat het
besef van eenheid leidt tot: verbondenheid 
beïnvloeding  afhankelijkheid 
VERANTWOORDELIJKHEID.

Eenheid met alles wat is, is dus gelijk aan
eenheid met God, is dus gelijk aan het nemen
van mijn volle verantwoordelijkheid voor
God. Daarmee is God een onverbrekelijk deel
van mij geworden. Dit besef moet
vierentwintig-zeven bewust in mijn systeem
komen en blijven.
Een keus die ik zal maken in volkomen vrije
wil.
De volgende stap op weg naar een steeds dieper
bewustzijn, op weg naar mota, is om mij continu
bewust te worden en bewust te zijn, van de eenheid,
van het samenwerken en van het wandelen met mijn
Richter, met God.
Die eenheid kan er alleen zijn in een status van
harmonie. Alleen en uitsluitend als ik in harmonie ben,
is verbinding en contact met mijn Godsvonk mogelijk.
Dat betekent niet dat God niet beschikbaar is als ik ‘uit
harmonie' ben of wanneer ik onder spanning sta. God
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is ook de transformator naar een nieuwe status, terug
naar harmonie. Roep zijn hulp in om de spanning en
de zorgen van je af te nemen. God is er in goede tijden
en in slechte tijden. God is je vriend, je broer, je zus, je
vader en je moeder en eens ga je (je ziel) een eeuwig
verbond aan met God, als bruid en bruidegom. GOD IS
EN OOK IK BEN.
Wij hebben elkaar nodig in de groei als Godmens en
Mensgod, terug op weg naar huis, op weg naar het
Paradijs.

Voor mij moet dit een structurele focus worden.
Leven zonder God als deel van mijn eenheid is
als leven zonder zuurstof, zonder voedsel en
zonder water. Het is essentieel.
Het is de eerste stap op de eerste trede op de
trap naar morontia-mota.
Het is het eerste begin van vrijheid en vrij zijn
van dualiteit. Het is opstijgen van deze wereld in
een steeds volkomener vorm van
gewichtsloosheid.
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Deze overtuiging van continue aansluiting en
verbinding met mijn eigen Godsvonk vergroot mijn
scope, zoals ik dat heb beschreven in het vorige
hoofdstukje.
Ik gaf daar aan dat ik altijd minimaal met drie
werelden te maken heb.
Deze drie werelden zijn nog even voor de goede orde:
1. De wereld die is afgestemd op mijn eigen
persoonlijke, individuele pad.
2. De wereld die is afgestemd op het persoonlijk pad
van de persoon waarmee ik een interactie heb.
3. De wereld die is afgestemd op het pad en de invloed
van het collectieve bewustzijn. Deze kracht is de
grote spirituele zwaartekracht en heeft altijd
invloed op ieder mens.

Daar komt in ieder geval een vierde
factor of vierde wereld bij die de andere
drie werelden moet gaan overheersen,
namelijk:
4. De wereld of belevingswereld van de
eenheid en de samenwerking met
mijn Godsvonk en mijzelf.
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In de eerste wereld, de wereld van mijn persoonlijk
pad, was ik nog gewend om mijn eigen wil te doen. Als
de invloed van het collectieve bewustzijn op mij
inspeelt, dan is er de invloed van de dualiteit en dan
zal mijn ego aangeroepen en gewekt worden. Dat is
niet meer mijn pad en dat is niet meer mijn wil. De
vierde factor is de wereld waar 'niet mijn wil maar zijn
wil zal geschieden’, dus deze wereld, de wereld van
mijn continue afstemming op God, moet alle andere
(minimaal) drie werelden gaan overheersen. Dat
betekent voor mij dat ik nu nog duidelijker zie waar
mijn focus moet komen te liggen en dit beeld komt
exact overeen met het gevoel dat ik er al over had en
in dit hoofdstukje heb beschreven.
De hier beschreven vierde wereld wordt dus de eerste
en meest belangrijke wereld. Hier zal het accent voor
'mijn leven in uitvoering’ moeten komen te liggen.
Het verschil tussen de belangerijkste wereld
(onafgebroken samenwerking tussen mijn Godsvonk
en mijzelf) en de overige drie werelden, die allemaal
invloed hebben op mijn leven, moet steeds groter
worden.
Al die werelden waar ik in mijn leven mee te
maken heb, beïnvloeden mijn leven als totaal. Het
is goed om je te realiseren op welk vlak de
interactie zich afspeelt. In elk geval heeft de vierde
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wereld (continue interactie met mijn God) de
hoogste prioriteit en heeft de wereld van het
collectief het laagste niveau en dus de laagste
prioriteit, waarin je moet leren, subtiel het spel te
spelen, zonder er door beïnvloed te worden.
Deze schets van de vier werelden is een ‘finetuning’ van het gegeven, ‘dat we niet meer VAN
deze wereld maar uitsluitend nog IN deze wereld
moeten zijn'. Met wereld wordt hier het
totaalbeeld bedoeld, dat voornamelijk wordt
geschilderd door de wereld van het collectieve
bewustzijn en van de werelden met de mensen
met wie wij interactie hebben en waarvan de
meesten zich bevinden op het niveau van het
collectieve bewustzijn.
Wat hier is beschreven, geldt uitsluitend voor
mensen die het bewustzijnsniveau van het vierde
of vijfde pad bewandelen. Als het persoonlijk pad
samenvalt met het collectieve pad, zijn
onderscheidingen nog niet relevant. Op het niveau
van het tweede pad is er nog geen bewustzijn
waardoor de mens gaat verlangen en hunkeren
naar contact en verbinding met zijn of haar
Godsvonk.
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Ik hoor vaak de opmerking dat het heel moeilijk is
voor jongere mensen die nog volop aan het werk zijn
en waarvan ook vanuit hun werkgever van alles van
hen wordt verwacht, dat het heel moeilijk is om je te
distantiëren van de invloeden van die werelden, die
ook vaak liggen op het tweede pad en afstemming
hebben op het collectieve bewustzijn. Dat is volgens
mij ook zo. Ik ben zelf gepensioneerd en dus vrij van
de invloeden van die werelden. Maar ik heb het wel
meegemaakt. Ik bewandelde mijn persoonlijk pad ook
al bewust toen ik nog volop in het productieproces
was betrokken. Ik heb ook moeten leren om het spel te
spelen en om te begrijpen welke rol ik had, wanneer
en in welke wereld.
Afstemming op de vierde wereld, op de ‘één wording'
met jouw God, is altijd mogelijk en is alles en iedere
wereld en ieder spel overstijgend. Het is niet
makkelijk maar niemand zegt, dat het pad gemakkelijk
is. De strijd levert ervaringen op en die ervaringen
genereren weer leermomenten. De trap op de
spirituele weg naar boven moet treetje voor treetje
beklommen worden en als je grote sprongen neemt,
stort je onherroepelijk naar beneden. Als laatste de
opmerking dat de interactie met mensen niet alleen
plaatsvindt op de werkvloer maar ook met
gezinsgenoten, familie, in de winkel, trein, bus, café en
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sportclub. Dus eigenlijk overal en altijd waar interactie
met wie dan ook plaatsvindt.

Beklim de trap altijd langzaam en onderzoek iedere
trede want daar ligt kennis en de ervaring van liefde die
je nodig hebt om de volgende trede te beklimmen.
Geest (God en hemelse wezens) omringen je en helpen je
altijd als jij verder wilt en je aan hen kunt overgeven.
Dat zal de snelheid van het beklimmen van de trap
vergroten.
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Als je interactie moet hebben in de tweede en derde
wereld (interactie met anderen en invloed vanuit
het collectieve bewustzijn) EN DAAR HET SPEL
MOET SPELEN (niet meer VAN deze wereld maar
nog slechts IN deze wereld zijn), realiseer je dan dat
als het moeilijk is om het spel te spelen, ieder mens
in zijn eigen unieke waarheid leeft en ieder mens
zijn eigen unieke plek heeft op de weg, 'op weg naar
een hoger bewustzijn’, waarop 'GEEN PLEK BETER
OF SLECHTER IS DAN EEN ANDERE PLEK’.

Speel het spel en neem de uitkomst voor
wat het is. Niemand kan uiteindelijk
hoger reiken dan dat hij of zij groot is.
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Het spanningsveld tussen de
vier werelden en hoe we
daar uit kunnen breken
13 december 2020

We hebben altijd te maken met invloeden van
buitenaf. Die invloeden variëren afhankelijk van welke
van de vijf paden je zelf bewandelt en op welk niveau
jouw bewustzijn is afgestemd.
De vier werelden van beleving waarmee ik constant
geconfronteerd word, vertegenwoordigen de volgende
niveaus van bewustzijn:
1. Het niveau van mijn eigen bewustzijn.
2. Het niveau van het bewustzijn van de mensen
met wie ik een interactie heb.
3. Het niveau van het collectieve bewustzijn.
4. Het niveau van bewustzijn van de actieve en
brandende behoefte om structureel in eenheid te
komen met mijn Godsvonk. Dit niveau bevindt
zich in ieder geval op de wissel naar morontiamota.

285

Of deze niveaus voor iemand van invloed zijn, hangt af
van zijn of haar eigen niveau van bewustzijn.
Mensen die zichzelf spiritueel vinden, vinden vaak ook
dat ze toch de strijd moeten aangaan om de
leefomstandigheden te verbeteren, een verbetering
die refereert aan hun smaak en beleving, waarbij het
dan de vraag is, in hoeverre er dan ook sprake is van
een ego-gedrevenheid, vermomd met de sluier van
spirituele gedrevenheid.
Er is altijd een invloed van externe krachten, uit welke
hoek dan ook, die er bij gebaat zijn om chaos in de
maatschappij te creëren. Chaos leidt altijd tot een
energetische werking, die geladen wordt met het
krachtveld van de zwaartekracht van het collectieve
bewustzijn. Dit zwaartekrachtveld is wederom en
altijd gebouwd op dualiteit. In deze chaos staan er
mensen en groeperingen op, die zich mengen in de
chaos en zelfs op basis van spirituele gronden en
uitgangspunten zoals 'streven naar eenheid en liefde’,
de strijd aangaan met andere participanten in de
chaos die er andere meningen en overtuigingen op
nahouden.
De chaos die de strijd uitlekt en versterkt, trekt
mensen terug in de energie van deze strijd en …..
VOORKOMT OF VERHINDERT DAARMEE DAT DEZE
MENSEN HUN WEG, 'OP WEG NAAR HET VIJFDE
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PAD EN NAAR DE WISSEL NAAR MOTA
VERVOLGEN’. Ze blijven getrokken worden in de
chaos, in de strijd en blijven daar maar al te vaak
in hangen, zeker zolang hun belang niet als
overwinnaar uit de bus komt.
De verleiding is groot, de aantrekkingskracht enorm.
Eigenlijk speelt dit principe voor ieder beeld van chaos
waar ik als individu in terecht kom of kan komen.
Ieder moment van chaos is een deel van het
zwaartekrachtveld en trekt mij terug in een strijd.
Vaak gaan we ervan uit dat het nodig is om te
overleven. Iedere duik terug in het dualistisch
speelveld weerhoudt mij ervan om persoonlijk te
kunnen groeien en mijn pad te kunnen vervolgen.
Deze misleidende uitnodigingen, vanuit welke hoek
dan ook, kunnen mensen soms een leven lang in hun
greep houden en beletten om verder te kunnen gaan
op hun eigen unieke persoonlijke pad en om zich te
kunnen en te willen verheffen boven het collectieve
veld van bewustzijn en daarmee de chaos vaarwel te
kunnen zeggen. Juist de duisternis in deze wereld is
daarbij gebaat want een vertraging van een verdere
groei op mijn eigen weg van bewustzijn weerhoudt mij
ervan om verder te komen op de weg, 'op weg naar
eenheid met mijn eigen God’. Deze duistere krachten
zijn de overblijfselen van de tweehonderdduizend jaar
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durende vergiftiging van Lucifer en al zijn gevallen
trawanten.
Dus ook de duisternis is er niet bij gebaat om het
niveau van het collectieve bewustzijn van deze
wereld te helpen verhogen. De chaos is welkom en
verleidt mensen met een lager bewustzijn om zich
te mengen in en te bemoeien met welke strijd dan
ook. Pas als er een situatie van rust is, zal de chaos
verdwijnen. Zolang we allemaal mee moeten doen
en er iets van moeten vinden, blijft de chaos in
stand.
Werkelijk inzicht op persoonlijk niveau ontstaat
als je deze relatie ziet en als dit juist een motivatie
is om de chaos de chaos te laten, om te stoppen om
je in dit veld van chaos te storten en om je
daarmee bewust en overwogen te verlossen van
de zwaartekracht van de dualiteit en de blik naar
boven te richten en de verbinding, het contact en
de samenwerking met jouw eigen God te gaan
zoeken.

De koers van het schip van jouw leven zal
dus compleet moeten veranderen. Verlaat
het moeras en zoek het pad naar boven, waar
het minder stinkt, waar de atmosfeer
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zuiverder wordt en waar het licht van jouw
eigen God steeds helderder gaat branden.
DAT IS HET SPANNINGSVELD TUSSEN DE ENERGIE
VAN HET PAD VAN JOUW EIGEN AFSTEMMING, HET
PAD VAN DE AFSTEMMING VAN IEDEREEN MET WIE
JE INTERACTIE HEBT EN MET DE ENERGIE VAN HET
COLLECTIEF, HET BEWUSTZIJNSNIVEAU VAN DE
MASSA, GEVOED DOOR KRACHTEN DIE ZICH VERRE
HOUDEN VAN HET LICHT EN GEBAAT ZIJN BIJ
VERTRAGING VAN IEDERE ZIEL OP ZIJN OF HAAR
WEG, OP WEG NAAR MOTA.
Ook op persoonlijk vlak kan dit voor de mens een rol
spelen. Veel mensen staan nog open voor duistere
invloeden en kunnen door die duisternis beïnvloed
worden om jou of mij chaos te serveren, waardoor ik
de strijd wel op moet zoeken, al was het alleen maar
uit lijfsbehoud. Engelen kunnen de leefomstandigheid
van jouw en mijn leven beïnvloeden en de duisternis
kan dit, doordat zij macht hebben over mensen die
zich dan vervolgens op jou storten. Zolang jij nog in de
‘strijdmodus’ bent, zullen zij succes hebben.
Engelen bieden je nooit een overbelast programma
aan en berekenen een situatie die het meest succes
heeft om jou door ‘prikkeling verder te helpen'.
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Je kunt je bevrijden van 'stoornis vanuit de duisternis
door het te negeren en de confrontatie op alle fronten
te mijden. Als je het beest benadert met erop te
reageren, geef je het jouw energie en voedt je het
beest. Honger het uit door het compleet te negeren.
Daarom keerde Jezus de andere wang toe als de ene
wang werd geslagen.
DOORZIE DIT SPANNINGSVELD WAT JOU IN EEN
WURGENDE EN VERLAMMENDE GREEP HOUDT EN
VOORKOM DAT, ZOLANG JE AAN DEZE ‘RATRACE’
BLIJFT MEEDOEN, JE NIET VERDER ZULT KOMEN OP
JE EIGEN PERSOONLIJKE REIS EN JE NIET IN STAAT
ZULT ZIJN OM AAN BEWUSTZIJN TE WINNEN.

Het krijgen van inzicht is het doorzien van
dit spanningsveld dat zich manifesteert
tussen jouw persoonlijk pad, het
persoonlijke pad van ieder ander en het pad
van het collectief.
Het krijgen van inzicht is het vermogen om je
om te kunnen keren, de chaos de chaos te
laten en om te gaan zien dat chaos nooit een
doel kan zijn.
Het krijgen van inzicht is om je eigen kracht
te gaan zien, in iedere situatie, een kracht die
gebaseerd is op onafhankelijkheid ten
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opzichte van de chaos en een afhankelijkheid
ten opzichte van een groeiende eenheid met
jouw God.
Het krijgen van inzicht is om jouw eigen
vleugels uit te slaan en op te stijgen boven de
stank van het moeras van de dualiteit en
omhoog te zweven naar de blauwe heldere
lucht en het licht en de warmte te gaan
ervaren van de verbinding met jouw eigen
Richter, met jouw loods, die je de rol
aanbiedt uit volkomen, onvoorwaardelijke
vrije wil, van kapitein van het schip van jouw
leven en die jou zal leiden over de wissel
naar mota en naar de eerstvolgende veilige
haven op de planeten van de morontiawerelden.
Dit inzicht leidt tot bewust contact en bewuste
verbinding.
Verbinden is ontsluiten. Het loslaten van het oude en
het OMARMEN van deze nieuwe situatie.
Er hoeft niets gecreëerd te worden.
Het 'niet’ hoeft alleen losgelaten te worden, waarbij de
poort of de luiken mogen worden geopend.
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De stroom van God naar mij toe is er altijd en
onvoorwaardelijk. Het kloppen op mijn deur gaat
onverminderd door. De vraag is of ik open doe en de
deur open wil houden. Als de flow van God naar mij
ongehinderd door kan stromen en als ik die stroom
aanvaard en omarm, word ik gevoed, wordt mijn dorst
gelest, wordt mijn lichaam genezen en mijn ziel
verheven.
Dan begint het proces van heel worden en dus
begint het proces van heling, in ieder opzicht.
Mijn bewustzijn zal dan via de wissel het grensgebied
tussen het vijfde pad en mota overschrijden.
Ik hoef niets te doen, behalve mijn deur te ontsluiten
en te openen, God te verwelkomen, te aanvaarden en
te omarmen.
Als wij daartoe in staat zijn, lost ieder spanningsveld
tussen alle onderliggende paden op, staan wij boven
iedere vorm van bewustzijn van deze wereld, zijn we
gewichtsloos voor de aantrekkingskracht van de
dualiteit en worden we aangetrokken door de kracht
van morontia-mota en van de morontia-werelden.

Ik open de luiken van mijn hart, verlang,
aanvaard en omarm en God doet de rest en
stroomt recht in mijn hart.
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Als je God de kapitein maakt van het schip (bewustzijn)
van jouw leven, laat hem dan het werk doen en de koers
uitzetten. Hij kent de weg en weet wat hij doet.
Uiteraard moet je die keus vol overtuiging en in vrije wil
maken en opnieuw is hier het sleutelwoord:

Onvoorwaardelijk Godsvertrouwen.
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De magiër op volle kracht, in
dienst van de hemelen, door
de ‘keerkoppeling van
schepping’ te activeren
16 december 2020

We herhalen voor het gemak een aantal
uitgangspunten (willekeurig) die we tot nu toe de
revue hebben zien passeren:
1.
2.

3.
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De mens is de mede-schepper in de creatie van
God.
Wij scheppen door middel van onze focus,
overtuigingen, gedachten en gerichtheid. Wij
scheppen 'door alles wat wij vinden’.
Het collectief bewustzijn bevindt zich op het
tweede pad, het pad van 'van binnen naar
buiten’, waar het ego regeert, geleid door de
dualiteit, dat een spanningsveld creëert waarin
we ons afzetten tegen elkaar, waar we
tegenstanders aanwijzen die als vijanden worden

4.

5.

6.

7.

gekwalificeerd. Totaal zijn er vijf paden die het
volledige beeld kunnen schetsen van de
kwaliteiten en mogelijkheden van bewustzijn op
deze wereld. Het eerste pad is het laagste pad en
het vijfde pad is het hoogste. Deze vijf paden
komen overeen met de zeven cirkels van
bewustzijn, zoals genoemd in het Urantiaboek.
De dualiteit kent uitsluitend goed en slecht
waarbij ik en de mijnen altijd de goeden zijn en
alle anderen altijd de slechten zijn. Deze eeuwige
controverse creëert tegenstanders en vijanden
die altijd bevochten zullen moeten worden.
Het collectief bewustzijnsniveau bezit een
ongelooflijke aantrekkingskracht, dat de
spirituele zwaartekracht is van deze wereld en
dat dus constant aan ons trekt en ons vast wil
houden in het moeras van de dualiteit.
Het kost een hele grote inspanning om je los te
maken uit de aantrekkingskracht van het
collectieve bewustzijn, hetgeen betekent dat het
nemen van de wissel en het oversteken van het
grensgebied tussen het tweede en het derde pad
de zwaarste opgave is op onze weg, 'op weg naar
een hoger bewustzijn, op deze wereld’.
Hoe verder je opstijgt naar hogere paden van
bewustzijn, hoe meer je jezelf van deze
aantrekkingskracht kunt bevrijden.
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8.

Als we het vijfde pad bereiken, kennen we de
aanwezigheid en de werking van God in ons
systeem en hebben we reeds contact en verbinding
gemaakt en beginnen we onder invloed te komen
van morontia-mota. Hoe verder we op het vijfde
pad vorderen, hoe meer mota ons gaat
beïnvloeden.
9. Groeiend op de spirituele weg zijn we steeds meer
gaan begrijpen dat groei in bewustzijn altijd gaat
via de weg van het hart en niet via de weg van het
hoofd. Kennis, dat zich bevindt in het hoofd, speelt
in de groei dus een ondergeschikte rol.
10. We hebben in onze interactie, in ons 'leven in
uitvoering’ altijd te maken met minimaal vier
belevingswerelden, te weten: De belevingswereld
die onder invloed staat van het bewustzijnsniveau
van ons eigen, unieke, persoonlijke pad; de
belevingswereld van het bewustzijnsniveau van de
mens met wie we in interactie zijn; de
belevingswereld van het bewustzijnsniveau van de
massa (collectief bewustzijn); de belevingswereld
van het bewustzijnsniveau van een steeds diepere
en intensere samenwerking met onze eigen
Godsvonk.
11. We begrijpen dat door de hoogste wet in het
universum, ‘de wet van de vrije wil’, het
onmogelijk en onaanvaardbaar is om anderen te
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veranderen of om hun leven te veranderen. Het
enige dat we kunnen doen, is 'de omstandigheden
voor anderen veranderen, waardoor anderen
makkelijker in staat zijn, om uit VRIJE WIL, ZELF DE
KEUS TE MAKEN OM HUN LEVEN TE
VERANDEREN’.

Bewuste, gerichte VISUALISATIE van
schoonheid, liefde, waarheid en goedheid,
VOORTKOMEND UIT EENHEID, kan deze
wereld veranderen. Breng vreugde, vrede, liefde,
tolerantie, eenheid en noem maar op in deze
wereld door je hier continu op te richten en om
al deze eigenschappen ook werkelijk te zijn, te
stralen en te leven.
Alles valt of staat met een gerichtheid die wordt
veroorzaakt door een aantrekkingskracht waaraan
vrijwel niet is te ontkomen en die ons vasthoudt in de
eeuwige strijd van de dualiteit. Als je het vijfde pad
hebt bereikt, onder invloed komt van mota en
gewichtsloos wordt op deze wereld en dus kunt
uitstijgen boven het collectief, boven de
aantrekkingskracht van de dualiteit, moeten we
bewust de ‘KEERKOPPELING’ gaan gebruiken en
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bewust het proces gaan omdraaien. Als we chaos
kunnen scheppen, kunnen we ook eenheid, dus
schoonheid, waarheid en goedheid gaan scheppen.
Realiseer je dit gegeven met alles wat je hebt en ga
je rol als ultieme magiër oppakken en ga eenheid,
schoonheid, rust, waarheid en vrede scheppen,
door je erop te richten, door het te zijn en door het
te leven. Je kracht op het vijfde pad is veel en veel
groter dan van de mensen die nog het tweede pad
bewandelen, dus ook je invloed is aanzienlijk
groter.
Op dit niveau kun je het niet meer alleen en zul je
bewust moeten samenwerken met jouw God en
met de engelen. Je kent de weg en je hebt jouw God
in jouzelf gevonden.
Draag in vrije wil jouw wil over aan zijn Wil en
schep EENHEID. Als het besef van eenheid groeit in
deze wereld, doordat jij de eenheid schept, zal het
invloed hebben op de massa om de waarde van
waarheid, liefde en goedheid steeds beter te leren
kennen. Je verandert daarmee de omstandigheden
voor het collectief waardoor er individuen zullen
zijn die op basis van hun eigen vrije wil, door het
zelf maken van keuzes, het besef van eenheid
steeds meer zullen gaan omarmen en zullen gaan
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begrijpen. Als dit gaat gebeuren zal dat ook weer
invloed hebben op het totale beeld.
Het besef van eenheid is een verhoogde uiting van
bewustzijn. De mensen die dit besef omarmen en
gaan leven zijn groot genoeg om aan de waarde
van waarheid, liefde en goedheid te kunnen gaan
reiken. ‘Zij zijn aangeraakt en zullen anderen gaan
aanraken'. Zij hebben op eigen kracht het pad
afgelegd en hun verhoogde bewustzijnsniveau
helpt anderen verder, doordat omstandigheden
zullen veranderen in deze materiële wereld. Dit is
een oorzakelijk gevolg van het feit dat iedere
verandering op bewustzijnsniveau een
verandering op het energetisch vlak genereert,
wat uiteindelijk een verandering in de materiële
manifestatie tot gevolg heeft.
Dit is jouw taak, nu en met alles wat je kunt inbrengen.
Laat de strijd op het dualistisch slagveld los en
verbreek iedere aansluiting met het collectieve
bewustzijn. Je bent nu gewichtsloos en daardoor
bevrijd van de aantrekkingskracht van dit veld van
zwaartekracht. Richt je horizontaal naar de
energetische frequentie van het vijfde pad en richt je
omhoog naar het trillingsveld van de kracht van mota
en laat je daardoor beïnvloeden. In je meditaties en
slaap zul je in andere sferen steeds meer onderwezen
worden en zul je je steeds meer gaan richten op de
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specifieke taak van de unieke blauwdruk van jouw
ziel. Je zult de taken en opdrachten van jouw ziel gaan
zien, voelen, begrijpen en je daarop gaan richten.

Visualiseer de eenheid door je erop te
richten, door het te zijn, door het te
stralen en door het te leven. Geef je over
aan jouw God en engelen die je zullen
leiden en begeleiden. De weg zien en het
maken van die keus in vrije wil is genoeg.
Dan wordt je de handen en de mond van
God in de materiële wereld en kan hij
door jou doen wat hij kan doen, gezien
jouw niveau van bewustzijn. Dan is door
deze bewuste samenwerking met jouw
God een begin gemaakt met de
voorbereiding voor het kosmisch
huwelijk tussen God en jouw ziel, door het
proces van fusie, de eeuwige versmelting.
Hiermee keer je het proces dat zich voltrekt op het
tweede pad, waar de dualiteit nog woedt, om en
300

infecteer en beïnvloed je het energetisch veld van het
tweede pad en creëer je de de omstandigheid waarop
massaal de weg naar de wissel en naar het
grensgebied tussen het tweede en het derde pad
genomen kan worden, dat deze wereld verder zal
helpen op het pad naar Licht en Leven.
De enige weg vanaf dit punt is de weg van ‘ZIJN’, van
het ZIJN VAN DE MAGIËR.

‘TO

BE OR NOT TO BE’!

Is niet meer de vraag maar is nu de
noodzaak!
Ook voor de magiër geldt dat de kwaliteit
wordt gemeten aan de vruchten die zijn of
haar boom voortbrengt en de kwaliteit van
die vruchten zal de invloed op de voortgang
van deze wereld bepalen.

Er is een enorm werk te doen en het
gaat niet vanzelf. Iedere verandering
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begint bij mij en bij jou en jij begrijpt
het en weet dat het waar is, dus laten
we samen onze krachten en liefde
bundelen en beginnen om hier het
paradijs te scheppen en het besef in
deze wereld te VISUALISEREN en dit
beeld (wereld) dus samen te
creëren.
DE OUDE ‘RICHTING VAN
SCHEPPING' MOET WORDEN
OMGEKEERD. ALS SCHEPPEN IN DE
ENE RICHTING KAN, IS HET OOK
MOGELIJK OM EEN SCHEPPING IN DE
ANDERE RICHTING IN DEZE WERELD
NEER TE ZETTEN. EEN SCHEPPING
VAN EEN GROEIEND BESEF VAN
EENHEID DAT ONS WAARHEID,
GOEDHEID EN LIEFDE LEERT
ONDERSCHEIDEN.
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In dit boek is de grens die zich bevindt tussen het
vijfde pad (het hoogste bewustzijn op deze wereld) en
morontia-mota (een verhoogde vorm van bewustzijn
op de volgende kosmische stap) beschreven. Pas
onder invloed van mota is de mens in staat om de
waarde van waarheid te leren onderscheiden en
eenheid te kennen. Het volle besef van het één zijn
van alles wat is, is de basis om waarheid te kunnen
onderscheiden.
Het bewustzijn van dualiteit op deze wereld kent geen
besef van eenheid dus alle strijdende partijen in deze
wereld van dualiteit, die claimen de waarheid aan hun
zijde te hebben, zijn onbewust en niet in staat om de
waarheid te onderscheiden.
We vechten dus eigenlijk om niets!
Het enige resultaat van al deze zinloze
vechtpartijen is om ervaring op te doen en te gaan
leren dat de dualiteit nooit de Weg is.

De enige weg die ooit omhoog leidt en ons
doet groeien in bewustzijn, is de weg van
EENHEID, waarvan wij het werkelijke
besef nog moeten krijgen.
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