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Voorwoord

Ik ging er na mijn laatste boek vanuit dat alles wat op
deze website staat tot en met boek tien, voldoende
was voor anderen om, als die behoefte gevoeld wordt,
zelf jouw reis te gaan starten of jouw reis te vervolgen.
Het schrijven ging door. Ik bleef gevoed worden en
beschouwde die informatie voor mijzelf om volledig
het praktisch aspect van de weg te gaan invullen.
Vergeet niet dat mijn boeken niet jouw leraar zijn.
Mijn boeken zijn uitsluitend een verslag van mijn reis,
waarbij ik ben verzocht om dit met de wereld te delen.
Mijn reis wordt gestuurd en begeleid door mijn
leraren.
Ieder mens heeft eigen leraren. Ieder mens heeft een
eigen Godsvonk en eigen engelen, die alleen op die
mens zijn gericht en alles in het werk stellen om die
mens te bereiken en te leiden.
In de samenwerking met mijn engelen is mij opnieuw
verzocht om dat aspect van actieve samenwerking met
de engelen, dat ook invloed heeft op het collectieve
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bewustzijn, te delen en kenbaar te maken aan de
wereld.
Dat is de reden waarom dit elfde boek, dat het tiende
boek is in de reeks van: ‘Een wonderbaarlijke reis’, aan
mijn website wordt toegevoegd.
Uiteindelijk heeft het mij laten zien hoe de stap van
het vijfde pad naar de volgende stap van 'morontiamota’ uitsluitend gemaakt kan worden en hoe mijn
werk met mijn engelen bewust kan worden
geïntensiveerd.
Door deze intensievere samenwerking versnel ik mijn
eigen ontwikkeling, mijn eigen groei, dat altijd en per
definitie invloed heeft op de ontwikkeling van het
collectieve bewustzijn.

Uiteindelijk is de kernzaak van dit boek hoe
wij kunnen komen tot de stap naar inleiding
in morontia-mota en dat wij voor deze stap
een bewuste acceptatie en samenwerking
moeten omarmen van onszelf met onze
beschermengelen of bestemmingsbehoeders.
Beginnend bij het vierde pad en vervolgend op het
vijfde pad en helemaal bij de stap naar morontia-mota
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draait het steeds meer om 'het gaan van de weg of het
leven van de weg’. Dit ‘leven van de weg’ kent één
principe. Het gaat om het principe van de keus van
wie je wenst te dienen.
Of je dient God (Jezus) of je dient de keizer (alles,
behalve God).
Jezus zei: “Wie niet vóór mij is, is tegen mij. Je kunt
maar één meester tegelijk dienen’.
Wie wij dienen wordt niet bepaald door onze praatjes,
maar door hoe wij leven.
‘Aan de vruchten kent men de boom’.
Je bent de Weg of je bent de Weg niet en je kunt het
niet een beetje zijn.
Je kunt niet de Weg zijn alleen wanneer het je uitkomt
en je in een goede stemming bent. Jezus was de Weg,
ook wanneer ze hem sloegen op de ene wang. Hij
keerde dan de andere wang toe.
De Weg wordt bepaald door:

‘To be or not to be’…..
En dat is op dit niveau geen vraag meer.
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De mens en zijn engel.
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Ieder mens wordt begeleid door één of twee engelen
(serafijnen), bekend als beschermengelen of
bestemmingsbehoeders.
Deze engelen begeleiden ons, zijn onze leraren en er zal met hen
een vriendschap ontstaan voor de rest van de eeuwigheid.
Zonder hun hulp en onderricht is de stap naar morontia-mota
niet te maken.
De drie-eenheid mens en zijn twee serafijnen is het fundament
voor ieder van ons op onze reis terug naar huis.

Opnieuw wordt ook in dit boek een wat groter
lettertype gebruikt om dezelfde redenen als in de
andere boeken. Tijdens het schrijven zijn de
hoofdstukken gedeeld met een aantal mensen, die het
lezen op hun telefoon en dan voldoet dit grotere
lettertype. Ook nu heb ik het zo gelaten.
Ook dit boek is niet echt gecorrigeerd op tikfouten en
grammatica. Ik heb het één keer doorlezen en ben
verder gegaan.
Het is wat het is.

11

Eenheid, de enige weg om te
groeien in Bewustzijn en hoe
die weg bewandeld moet
worden
5 januari 2021
Het pad na het vijfde pad, de brug naar het startende
bewustzijn van mota, de brug die de kloof moet
overbruggen tussen twee kosmische werelden en
twee werelden van bewustzijn, is een pad dat zich
kenmerkt door de essentie van bewustzijn dat
gedragen wordt door het volle besef van eenheid.

Het besef van eenheid leidt tot het besef van
verbondenheid, van beïnvloeding, van
afhankelijkheid en dus van het volledig
verantwoordelijk zijn.
Als ik mijn naasten draag, met het volledig besef van
hun vrije wil en met de volle wetenschap dat er vele
graderingen van bewustzijn zijn, waarvoor geldt dat
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niemand hoger kan reiken dan dat hij groot is, draag ik
het universum en draag ik de schepping en dus help ik
de godin verder te ontwaken.
Het is niet mijn verantwoordelijkheid om sociale,
economische, maatschappelijke of politieke stelsels af
te breken en nieuwe op te bouwen omdat dat de enige
juiste stelsels zijn in mijn ogen. Ieder stelsel zal
nooit zijn zoals ik het wil of zoals mijn groepje het wil.
Een stelsel is altijd een groots gemene deler van het
collectief bewustzijn.
Het kan nooit zwaarder zijn dan dat de massa kan
dragen.
Het kan nooit mooier zijn dan dat de massa begrijpt.
Het stelsel zal precies zo zijn, ook precies zo rot zijn
als de massa aan ervaringsvormen kan of moet
gebruiken, ervan kan leren en er dus door kan groeien.
Ook al verhoog je in één keer het stelsel, als de massa
nog niet groot genoeg is om ernaar te kunnen reiken,
zullen ze het negeren en afwijzen.
Dat is geen onwil.
Dat is onkunde.
Het getuigt van bewustzijn als je dat doorziet, begrijpt
en accepteert.
Het getuigt van ego-gedrevenheid als je de massa jouw
dans wilt laten dansen.
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Soms denkt de massa dat ze een nieuwe leider of
nieuwe leiding vinden in een nieuw stelsel, in een
nieuwe politieke partij of in een nieuwe leider.
Daarna zal altijd het automatische schikken
plaatsvinden of 'HET NIEUWE’ past in het collectief.
Als dat niet zo is, wordt het nieuwe geëlimineerd en
zal er van het podium van het ervaringscirkus
verdwijnen. En zo wordt er keer op keer door egogedreven land of wereld verbeteraars slechts tijdelijk
energie verplaatst en geldt: 'Zo gewonnen, zo
geronnen’.
Het is mijn verantwoordelijkheid om het volle besef
van eenheid te leven en daardoor de ervaring van
liefde te stralen en uit te strooien onder de mensen.
Dat is wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Ieder mens zal de waarheid van die ervaring
herkennen.
God is eenheid dus is God liefde.
GOD is, dus LIEFDE is.
Liefde is het voedsel en de drank voor alles wat is dus
iedereen zal dat herkennen en zich aan dat voedsel
voeden en laven.
Deze liefde is niet in stelsels (economische, sociaal of
politiek) te vangen. Liefde stijgt boven ieder stelsel uit.
Als liefde ons handelen vertegenwoordigt en onze
leidraad is, zijn er geen stelsels meer nodig.
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Stelsels zijn nodig omdat liefde ontbreekt en als liefde
ontbreekt zal er geen één stelsel, door het ontbreken
van het besef van eenheid en dus door het ontbreken
van liefde, voldoen.
Het kunnen leven en functioneren zonder stelsel is de
situatie die past bij het bewustzijnsniveau van het
vierde en in ieder geval het vijfde pad.
Iedereen die een stelsel aanvecht en daar een ander
beter stelsel, zijn of haar stelsel, voor in de plaats wil
zetten, bevindt zich qua bewustzijn dus ook nog op het
tweede pad, dus op het niveau van het collectieve
bewustzijn, gevangen in het drijfzand van de dualiteit.
Al die mensen die met hun geduw en getrek en met al
hun vernieuwingen het circus der waanzin van de
dualiteit in stand helpen houden, houden het collectief
bewustzijn dus ook vast op het tweede pad en
voorkomen een poging tot groei naar een hoger
bewustzijn, naar een ander pad of naar een andere
cirkel.
Ik meld dit omdat ik gisteren drie nieuwe politieke
partijen zag langskomen, die de oude structuur omver
willen gooien en het allemaal beter weten van hoe het
wel moet. Hoe Nederland door hen gered kan worden.
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Een diep en geworteld besef van eenheid, resulterend
in ervaringen van liefde en de realisatie van 'het
verantwoordelijk zijn’, is het enige wat de
reddingsboei van een samenleving kan zijn.
Nog meer nieuwe partijen, nog meer afsplitsing en
splijting in de samenleving en dus nog minder besef
van eenheid, leidt alleen maar tot nog meer dualiteit
en dus tot nog meer chaos. Waar een weg omhoog kan
gaan, kan een weg ook naar beneden gaan. Ook
VERLIES aan bewustzijn is mogelijk.

De weg is een persoonlijke, individuele,
GEESTELIJKE ERVARINGSREIS, die leidt tot
persoonlijke, individuele groei in bewustzijn
en het bereiken van steeds nieuwe paden of
cirkels. Deze groei van individueel
persoonlijk bewustzijn zal het collectief
optrekken en een stukje verbetering
brengen in de wereld.
Laat deze wereld de wereld, laat het geduw het
geduw en het getrek het getrek.
Laat de waanzin de waanzin en richt je op de
nieuwe te veroveren en te bereiken planeet als
vervolg op het vijfde pad. Richt je op mota.
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Zolang je vast zit aan het oude ben je
niet in staat om het nieuwe te
bereiken, te omarmen en dat nieuwe,
jouw bezit te maken.
Groei zelf opdat anderen groeien en door het
massaal 'groter worden’, zullen we in staat zijn
om als samenleving hoger te kunnen reiken.

Die gerichtheid op eenheid, dat besef om
het besef van eenheid steeds dieper in
het leven te integreren, is het
fundament van persoonlijke groei en
van de groei van de massa.
Dat is de enige weg voor een samenleving
op weg naar Licht en Leven.
We moeten ons dus goed realiseren dat al die
mensen die de bühne bestormen met hun
wereldverbeterende inzichten en systemen en
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nieuwe politieke inzichten en partijen, niet erop
uit zijn om moedwillig de groei tegen te houden,
maar dat zij gewoon niet beter weten
(ontbreken van een zeker bewustzijn) en dus
niet beter kunnen ( in staat zijn).
Iedereen die dus een stelsel (economisch,
maatschappelijk of politiek) wil veranderen met
een (zogenaamd) beter stelsel presenteert
daarmee zijn of haar eigen bewustzijnsniveau en
houdt het collectieve bewustzijn vast op het
tweede pad. Dat is de hoogte die de gemiddelde
mensheid, naar hun vermogen, nu kan bereiken.
Hun bewustzijnsniveau, waarin het ego nog
regeert, kan wel onder invloed staan van
demonische werking die er op uit is om de groei
in bewustzijn, wereldwijd te vertragen.
Een hoger bewustzijn betekent automatisch
‘dichter bij God zijn''. Er zijn stromingen in het
universum die dat gegeven met man en macht
willen frustreren en willen voorkomen.

Wees daarvoor op je hoede.
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Eenheid is de manifestatie
van de Wil van de Vader

6 januari 2021
De enige weg om te groeien in bewustzijn is om steeds
dieper en intenser te leven volgens het BESEF VAN
EENHEID.
LEVEN VOLGENS HET BESEF VAN EENHEID IS HET
DOEN VAN DE WIL VAN DE VADER, want de vader is
de manifestatie van eenheid in de meest ultieme vorm.
Hoe kan ik leven volgens de wil van de vader?
Leer jezelf aan om je steeds meer te verbinden met
jouw eigen Godsvonk en in momenten van twijfel, in
de interactie met andere mensen, vraag je dan af hoe
de vader zou willen dat ik ageer, reageer of juist niets
doe. Geef de vader de tijd om jou zijn reactie aan te
bieden.

BLIJF VOORAL VERBONDEN EN IN EENHEID
EN MAAK DIE KEUS UIT VRIJE WIL. VOEL
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WAT DE WIL VAN DE VADER IS EN LEEF ZIJN
WIL.
Dat is een kwestie van focus, van wil, van rust, van
verbinding, van het maken van een keus en van
geduld. Dat is de enige manier om het ego en de
reacties van het ego buiten de deur te houden.
Het gaat niet meer om mij, het gaat om de Vader, het
gaat om God en dus gaat het ook om mij, als één en in
volkomen eenheid met God, WANT GOD EN IK ZIJN
ÉÉN.

EENHEID IS ÉÉN ZIJN.
ÉÉN ZIJN IS EENZIJN MET ALLES WAT IS.
ALLES IS ALLES EN IS NIET ALLES MIN
ÉÉN, MIN TWEE OF MIN DRIE.
ALLE DEUREN MOETEN OPEN STAAN.
GEEN DEUR MAG MEER DICHT ZIJN.
ALLE ENERGIE MOET KUNNEN STROMEN
DOOR MIJ HEEN, ONBELEMMERD EN
VRIJ.
Als alle energie door mij kan stromen
zonder blokkades, kan de God in mij en
kunnen mijn engelen alle energie die
20

door mij heen stroomt transformeren en
verrijkt met verhoogde energie weer
zijn weg door het universum laten
vervolgen.
ZO KAN IK EEN INSTRUMENT ZIJN OM TE
HELPEN OM DEZE WERELD TE
VERBETEREN EN OM TRANSFORMATIES
OP GANG TE BRENGEN OF OM DEZE TE
REALISEREN. IK HOEF SLECHTS DE OPEN
DEUR TE ZIJN EN HET DÓÓR MIJ TE
LATEN GEBEUREN, OMDAT HET MIJN
WIL IS EN OMDAT IK BEREID EN
BESCHIKBAAR BEN.
Zo ben ik een instrument van God en de
hemelen, in vrije wil en met volledige
inzet.

Niet mijn wil maar Zijn Wil
geschiede.
21

Mijn energie moet dan zuiver zijn en vrij van
iedere energetische besmetting.
Als ik mij onthoud van iedere strijd of
discussie, als ik vrij ben van het hebben van
een mening, als ik iedere strijd over de
inhoud ontwijk, kortom als ik volkomen en
onvoorwaardelijk los ben van het
DUALISTISCH geneuzel en mij richt op
eenheid, dus op verbinding, op acceptatie en
op verantwoordelijkheid, dus OP LIEFDE,
ZAL DE ENERGIE, STROMEND DOOR MIJ EN
VERRIJKT DOOR GOD, HET HELE UNIVERSUM
MET HET BESEF VAN EENHEID EN DUS MET
LIEFDE INFECTEREN EN INJECTEREN.
Daarom antwoordde Jezus altijd als de
Farizeeërs hem een uitspraak over politiek of
andere zaken wilden laten doen:

‘Geef aan de keizer wat van de keizer
is en geef aan God wat van God is’.
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De noodzaak van de open
deur

6 januari 2021
Het leven van de Wil van de Vader is pas mogelijk als
ik in staat ben om alle deuren te openen en
onvoorwaardelijk open te houden en daardoor dus
alle kanalen open en beschikbaar te houden voor alle
energieën die stromen in het universum.
Er stroomt altijd energie van de Vader, van mijn
Godsvonk naar mij en van mij naar mijn Godsvonk.
Dit gebeurt altijd en in ongekende hoeveelheden.
Er stroomt altijd energie van alles wat is, naar mij en
van mij, naar alles wat is. Alle energieën doorkruisen
op deze wijze het universum. Dit is het gevolg van de
onvoorwaardelijke eenheid en de daaruit
voortvloeiende verbondenheid. Alles en iedereen dat
bewustzijn vertegenwoordigt, ongeacht van welk
niveau, creëert een energetische stroom door uitingen
van dat bewustzijn. Al die stromen hebben een punt
van uitzending (bijvoorbeeld een mens of een engel)
en reizen door het heelal tot ze samenvoegen met
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energieën van dezelfde frequentie. Zo vermeerdert
een bepaalde frequentie zich. Zo vermeerderen
gedachten van kwaad of angst zich en zo vermeerdert
energie van liefde zich. Zo hebben we allemaal invloed
op het immense universum en beïnvloeden we de
Godin, die ook weer is verbonden met alles wat is in
de schepping. Al die invloeden van het totale
universum scheppen de totale ervaringen van de
Godin.
Alle energieën zoeken hun weg en vinden hun doel. Ik
kan mijzelf als transformator plaatsen in het
universum en de God in mij kan alle energieën die
door mij, als transformator gaan, zuiveren.
Ik hoef het mijzelf slechts bewust te zijn, mijzelf
ervoor open te stellen en God te laten doen wat nodig
is om te zuiveren. Door deze zuivering verhoogt de
frequentie van die energie en helpt het alles te helen
wat heling nodig heeft.
Zolang de energie stroomt kan het gezuiverd worden.

Wij blokkeren die stroom van energie door
onze deuren dicht te gooien. Bijna ieder
mens heeft gesloten deuren. Gesloten deuren
voor zijn eigen God, voor de engelen en voor
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alle mensen waar we boos op zijn of waar we
ruzie mee hebben. Waarmee wij in onmin
leven omdat we gekwetst zijn, omdat we
teleurgesteld zijn, omdat we boos zijn, omdat
we jaloers zijn, omdat we te trots of te
arrogant zijn.
Zo had ik drie personen in mijn leven, voor
wie bij mij de deur dicht was.
Aartsengel Gabriël vroeg mij hoe ik dacht
mijn weg te vervolgen. Ik antwoordde dat
mijn accent ligt op het verdiepen en
intensiveren van mijn besef van eenheid
want hoe groter mijn besef van eenheid is,
hoe dichter ik bij God kom en hoe groter
mijn bewustzijn zal worden. Zij was het eens
met mijn antwoord en vroeg mij wat ik
verstond onder eenheid. Ik antwoordde dat
eenheid het één zijn is met het complete
universum, met alles wat is. Toen kwamen er
drie namen van personen in mijn hoofd.
Gabriël vroeg of ‘alles’ gelijk is aan alles min
één, of alles min twee of alles min drie.
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Ik schrok van deze confrontatie en
antwoordde dat ik het begreep en dat ik mijn
conclusie zou trekken. Gabriël zei nog dat
mijn conclusie moest komen uit de grond
van mijn hart en welgemeend moest zijn. Als
het niet gemeend is, heeft het geen waarde.
Ik heb deze mensen een zelf geschilderde
kerstkaart en nieuwjaarswens gestuurd met
woorden uit mijn hart. Het voelde goed en ik
voelde mij bevrijd.

Dit is waarom de deur altijd open moet
blijven, iedere deur van wie dan ook. Dit
is de reden die tot gevolg heeft dat
energie kan stromen en door magiërs
kan worden gezuiverd in de
samenwerking met hun Godsvonken en
met de engelen.
Eenheid leven is de taal van het
universum verstaan.
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Eenheid leven is altijd de verbinding
met alles wat is begrijpen en
vasthouden.
Eenheid leven is alle deuren altijd open
houden.
Eenheid leven is de wil van de Vader
voelen en begrijpen en daardoor ZIJN
WIL laten geschieden.
Eenheid leven is de liefde voelen en je
door de liefde laten overspoelen, liefde
die de ervaring is van het leven van
eenheid en deze liefde doorstralen naar
alles wat is en daarvoor is het dus weer
van uiterst belang dat alle deuren altijd
openstaan waardoor de energie in de
kanalen tussen alles en iedereen kan
blijven stromen. Deze liefde kan en zal
alle energie van angst, voortkomend uit
de afsplitsing van het besef van eenheid,
zuiveren en helen.
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Energie die niet stroomt doordat wij in
onze boosheid, in onze angst, in onze
hoogmoed, jaloezie en afgunst onze
deuren dichtgooien, ZAL VERVUILEN als
het water in een rivier die niet stroomt.
Deze vervuilde energie zal de omgeving
besmetten.

De weg naar mota en de weg van
mota is EENHEID.
EENHEID IS LIEFDE EN LIEFDE IS
LICHT EN LEVEN.
Uiteindelijk is de enige weg naar
God de weg naar het volle besef
van eenheid.
Eenheid dat de uitstraling
genereert in het universum van
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een tsunami van Liefde, van Licht
en van Leven.
Wandel hand in hand met God. Richt je
op het universum en laat mota een deel
worden van je systeem.
Dat is de wissel die we moeten nemen
na het doorlopen van het vijfde pad of
de eerste cirkel.
Ontwaak volledig voor de God in je en
word volledig één met de God in je.
Die eenheid kan alleen maar tot uitdrukking
komen in de intentie en de practisering van het
gegeven, dat:

Niet mijn wil maar zijn wil
geschiede.
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Dualiteit versus Eenheid
6 januari 2021
Eigenlijk is de aanduiding en typering van onze weg
door het universum, van onze weg van geestelijke
voortgang, van onze groei in bewustzijn, ongelooflijk
simpel.

Deze hele typering is met een
eenvoudig, doch alles zeggend
handgebaar aan te geven.
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Dualiteit = Angst = Dood
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Dualiteit wijst af.
Dualiteit blokkeert.
Dualiteit is intolerant.
Dualiteit isoleert.
Dualiteit beoordeelt en veroordeelt.
Dualiteit negeert.
Dualiteit is koude.
Dualiteit is: het is jouw probleem en
jouw verantwoordelijk.
Dualiteit is alles wat God niet is.
Dualiteit is de ervaring van angst en is
levensloos.

Dualiteit is de weigerende, werende,
afsluitende hand.
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Eenheid = Liefde = Leven

33

Eenheid omarmt.
Eenheid accepteert.
Eenheid is tolerantie.
Eenheid opent.
Eenheid oordeelt niet.
Eenheid treedt tegemoet.
Eenheid is warmte.
Eenheid is het nemen van volle
verantwoordelijk.
Eenheid is alles wat God is.
Eenheid is de ervaring van liefde en
brengt het leven.

Eenheid is de uitnodigende,
ontvangende, openende hand.

Met je handen kun je tonen wat
het niveau is van jouw bewustzijn
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en of je reeds het tweede pad
achter je hebt kunnen laten en je
los begint te maken van het
huidige collectieve bewustzijn en
het dualisme wat daarmee is
verbonden.

Zo simpel is de werking van God
en dus de werking van het
universum. Als je één mens
afwijst, wijs je God af.
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De stap van: ‘WETEN hoe het
werkt’ naar het: ‘WERKEN
hoe het werkt'
6 januari 2021
Ik ben geïnstrueerd door de engelen, door Gabriël en
door een engelenkorps, onder leiding van mijn eigen
Godsvonk. Mijn opleiding om inzicht te krijgen in hoe
het werkt, is voor het grootste deel voltooid. Ik heb er
zeventig jaar over gedaan en ongeveer drieduizend
vijfhonderd bladzijden over volgeschreven,
geïllustreerd met honderden afbeeldingen.
Ik heb het gevoel dat ik ongeveer weet hoe het werkt
en dat ik het ook begrijp. Dat is mooi maar dat is het
fundament en eigenlijk is dat pas het begin. Dat weten
of die wijsheid zal nu gemanifesteerd moeten worden
op deze wereld. Het hebben van kennis wat leidt tot
wijsheid genereert een verantwoordelijkheid. Die
kennis moet gedeeld worden of in elk geval
geparkeerd te worden voor hen die er een
aanknopingspunt in vinden en die er iets mee kunnen.
Daarom heb ik het in alle stilte geplaatst op het
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internet. De mensen die er behoefte aan hebben, die er
aan toe zijn en die er mee verder kunnen, zullen er
door hun engelen naar toe worden geleid.
Dat is de ene kant van de medaille die mijn
verantwoordelijkheid vertegenwoordigt. De andere
kant van die medaille is dat ik de wijsheid moet gaan
practiseren en moet gaan leven. Het moet een
structureel deel gaan worden van mijn leven. Ik zal het
verlengde moeten zijn van hemelse krachten hier op
aarde die door mij en met mij kunnen werken om
veranderingen in deze wereld te kunnen realiseren.
Niet vanuit mijn wil maar vanuit ZIJN WIL.

Die kracht en die behoefte en het besef van
die noodzaak wordt in mij gelegd en begint
te groeien. Dit is de manifestatie van mijn
verantwoordelijkheid. Dit is ook de
manifestatie van mijn behoefte om de
hemelen te mogen en te kunnen dienen,
waarbij het dus niet gaat om mijn wil.

Het enige vlak waarop mijn wil een rol
speelt is 'de wil om te dienen’, de wil om
‘bereid en beschikbaar te zijn' en die wil
leidt tot een structurele focus en
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afstemming op mijn God en op de
engelen.
Ik zal moeten zorgen dat al mijn deuren altijd
geopend zijn en open blijven.
Ik zal moeten zorgen dat mijn kanalen schoon
en zuiver blijven en dat mijn afstemming gericht
is en gericht blijft op eenheid, eenheid met het
complete universum.
Er mag op geen enkele wijze meer afbraak zijn
in de vibratie van mijn energie.
Ik moet open staan voor alle energieën die
langskomen. Energieën die gevuld zijn met
liefde en het besef van eenheid zullen in mij
versterkt worden en opnieuw het universum in
gestraald worden.
Energieën die gevuld zijn met angst, het besef
van afsplitsing en dualiteit zullen
getransformeerd worden in energieën van
eenheid, licht, liefde en leven en opnieuw
worden uitgezonden.
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Dit is een nooit stoppende, structurele taak voor
mij gedurende de rest van mijn leven, hier op
aarde.
Dat is het begin van ‘de stap naar het werken op
de manier van hoe het werkt'.
Dat is de enige wijze waarop werkelijke en
wezenlijke transformaties gerealiseerd kunnen
worden. Dit werk wordt niet uitgevoerd in de
volle spotlights op de bühne. Dit werk wordt in
stilte uitgevoerd op de achtergrond en is
universeel niet aan één plek gebonden.
Ik heb het gevoel dat deze stap weer een
upgrade is van 'het zijn van de magiër’. Een
upgrade die wordt beïnvloed door de inwerking
van morontia-mota.

Dit is de verandering en een verdieping
van mijn dienstbaarheid aan de
hemelen en van mijn
'samenwerkingsverband en werk met
de engelen en met mijn Godsvonk’.
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Ik blijf het herhalen:

‘Niet mijn wil maar zijn wil
geschiede’.
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Stilte en passiviteit werkt als
transformator
9 januari 2021
Gisteren had ik een ervaring waarbij ik meemaakte
hoe een persoon werd behandeld door een groepje
andere personen. Deze behandeling getuigde van
achterbaksheid en gluiperig gedrag en was in mijn
beleving onrechtmatig.
Ik heb hierop gereageerd en één persoon van dat
groepje begreep dat het gedrag geen schoonheidsprijs
verdiende.
De volgende morgen vroeg ik mijzelf af of een concrete
confrontatie in een dergelijk geval ook werkelijk
zinvol is omdat dat ook weer leidt tot een gedrag van
verdediging (zelfs tegen beter weten in) wat dan ook
weer ontaardt in dualistisch gedrag van: ‘wel waar
 niet waar’.
Communicatie tussen mensen is een gegeven. Er
zullen altijd mensen communicatief tegenover elkaar
staan waarin het ‘welles en nietes’ altijd op de loer ligt.
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Eerder hebben we gezien dat waarheden uniek zijn en
aan unieke persoonlijkheden gekoppeld zijn. Iedere
waarheid is voor de drager onherroepelijk waar,
passend binnen de wereld van die persoon. Een
wereld die we altijd voor een heel groot deel zelf
scheppen.
Mijn waarheid zou een bedreiging kunnen zijn voor de
waarden van jouw wereld, die ook weer uniek is en
voor een groot deel door jou is geschapen. We
beschermen onze eigen wereld, onze eigen waarden
en dus ook onze eigen waarheid. En zo staan
waarheden altijd tegenover elkaar waardoor alle
waarden, alle waarheden dus zowel waar als illusoir
zijn.
Hoe kun je beter communiceren dan eigen stellingen,
eigen waarden, eigen waarheden in de strijd te gooien,
die voor anderen heel vaak een bedreiging of zelfs een
aanval zijn?
Die communicatie zou dan kunnen bestaan uit het
stellen van vragen, zodat mensen zelf hun conclusies
kunnen trekken uit de antwoorden die die vragen
genereren.
Zondermeer stellen dat iemands gedrag, actie, reactie,
om welke reden dan ook niet acceptabel is, leidt altijd
tot een dualistische reactie.
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Dit leidt altijd tot strijd en heeft in het verleden te vaak
geleid tot een of andere oorlog, grootschalig en
kleinschalig. Het resultaat van iedere vorm van
(dualistische) strijd is dat er nooit winnaars zijn,
alleen maar verliezers.
Je kunt het gevoel hebben dat je de strijd met een
ander hebt gewonnen maar die overwinning leidt per
definitie tot een persoonlijk verlies voor wat betreft de
eigen voortgang op het spirituele pad. Dualistische
confrontaties bevinden zich op het spirituele niveau
van het tweede pad. Als ik zelf al een hoger pad
bewandel, trek ik met een dualistische confrontatie
mijzelf terug naar het niveau van het tweede pad en
dat betekent verlies van de mogelijkheid om te
groeien of juist een activatie van terugval (tijdelijk of
structureel) van mijn eigen bewustzijnsniveau naar
het tweede pad.
Als ik het tweede pad bewandel, zal een dualistische
confrontatie mij vast houden op het tweede pad en
voorkomen dat ik zal groeien naar het grensgebied
tussen het tweede en derde pad en mij kan gaan
voorbereiden op het nemen van de wissel tussen die
twee paden.

In de confrontatie met anderen, waarbij er
een strijd is om het gelijk kan ik winnen of
verliezen. Als ik verlies, verlies ik mijn eer,
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trots en waardigheid. Mijn ego zal moeten
incasseren en dat gaat nooit vanzelf een kost
veel kostbare energie.
Als ik win, streelt dat mijn ego, voel ik mij
sterk en ben ik de overwinnaar. Die
overwinning ligt op het terrein van mijn ego.
MIJN ZIEL IS ECHTER OOK EEN VERLIEZER.
DUALITEIT EN STRIJD BESCHADIGT DE
GROEI VAN MIJN ZIEL OP HET SPIRITUELE
PAD OP WEG NAAR EEN HOGER BEWUSTZIJN.
OFWEL HET REMT MIJN GROEI, OFWEL HET
VERLAAGT MIJN BEWUSTZIJNSNIVEAU.

De enige winst die tevens als enige een
winnaar creëert, is de winst die ik
behaal op mijzelf. De winst die ik op
mijzelf kan behalen, bestaat uit een
zekere groei van bewustzijn gedurende
een bepaalde periode. Groei van
bewustzijn komt nooit voort uit een egooverwinning in een dualistische strijd
met een ander.
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Iedere dualistische strijd van ego tegen
ego is een strijd van verhitte discussies
(en dus van lawaai) en van een hoop
intimidatie middels lichaamstaal. Soms
leidt deze strijd zelfs tot fysiek geweld.
Dit lawaai en deze wervelingen van
energie leiden altijd en per definitie tot
VERLIES.
BEWUSTZIJN GROEIT NOOIT IN EEN
ENERGIE WAARBIJ MIJN EGO WIL
OVERHEERSEN OVER EN WINNEN VAN
IEDER ANDER EGO OF WELKE EGO’S
DAN OOK.
Dit bewijst meteen dat ook een strijd op het
politieke toneel, waarbij ik (mijn ego) of
mijn partij met een hoop 'bla bla’, met
allerlei meningen en overtuigingen die
moeten bewijzen dat ik of mijn partij de
waarheid vertegenwoordig en de rest dus
per definitie hoort tot de waanzin, nooit kan
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leiden tot een overwinning van mijn eigen
niveau van mijn bewustzijn.
De overwinning kan (spiritueel) nooit behaald
worden over een ander, MAAR UITSLUITEND
OVER MIJZELF. Dit is een weg in stilte en
passiviteit en deze stille weg, waarop het niet
mijn streven is om beter te zijn dan een ander,
maar om uitsluitend vandaag beter te zijn
dan IKZELF gisteren was en waarop ik
morgen weer beter zal zijn dan ik vandaag
ben, is de transformator waarin ik mijzelf
vermeerder. Het mooie hiervan is dat ik door
de allesoverheersende eenheid en dus
verbondenheid en dus beïnvloeding, alles en
iedereen raak met mijn vermeerderde
(verhoogde) energie, die mijn bewustzijn doet
groeien en dus het bewustzijn van de wereld
en het universum doet groeien.
Nu begrijp ik waarom Jezus zijn discipelen
en apostelen verbood om zich in welk stelsel
dan ook (maatschappelijk, sociaal,
economisch of politiek) te storten om daar
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de dualistische strijd met anderen aan te
gaan wat hooguit ego-winst maar per
definitie altijd ziels-verlies (op niveau van
bewustzijn) oplevert.

Gemeten op de weg, 'op weg naar
eenheid en dus op weg naar God’, leidt
dat per definitie en onmiskenbaar tot
VERLIES OP DIT PAD, TOT EEN REM OP
DE VOORTGANG OF EEN TERUGVAL OP
DE SPIRITUELE WEG.
Op die weg zijn kosmisch gezien altijd
alleen maar verliezers!

Geef aan de keizer wat van de
keizer is en geef aan God wat van
God is.
Op de weg van de keizer is voor wat betreft het
spirituele pad (zielswelzijn, bewustzijn) nooit
winst en alleen maar verlies te scoren.
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Op de weg naar God zal uiteindelijk, uitsluitend
de overwinning worden behaald.
Alles wat voeding is voor het ego, geproduceerd
uit iedere overwinning die voortkomt uit iedere
confrontatie in het dualistisch speelveld, is een
verarming voor de ziel.
Als het ego in waarde stijgt, daalt de ziel in
waarde en als er geen waarde meer wordt
gehecht aan het vermeerderen van het ego,
krijgt de ziel de kans om in waarde (bewustzijn)
te stijgen.
Tot nu toe is de weg naar binnen, de weg van de
stilte en de passiviteit, door mij verkend en
onderzocht. Vanaf nu zal deze weg structureel
moeten worden geleefd. Indien deze weg niet
wordt geleefd, is de kloof tussen het maximale
bewustzijnsniveau van deze wereld (vijfde pad
of eerste cirkel) naar morontia-mota, niet te
overbruggen. Het onderkennen van het leven
van deze weg en deze weg onderzoeken is een
voorwaarde om vanaf het tweede pad van
bewustzijn voort te kunnen schrijden naar het
vijfde pad.
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Wie zoekt zal vinden en wie vindt zal
het gaan leven.
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Een korte samenvatting van
mijn lessen. De weg van deze
wereld
10 januari 2021
Conform het Urantiaboek is de mens een schepsel
binnen de goddelijke schepping, dat in het universum
bekend staat als ‘opklimmingswezen’. Het leven van
onze ziel is eeuwig. Wij beginnen onze loopbaan in een
stoffelijk, materieel lichaam zonder nauwelijks enig
bewustzijn. Onze ziel heeft een onbeperkte
mogelijkheid om te groeien in bewustzijn. Deze groei
ontstaat door het leven, dat ervaringen genereert, die
weer leiden tot leermomenten. De groei van onze ziel
vindt plaats op een reis door het universum, terug
naar het paradijs, terug naar God. In principe zal ieder
wezen terugkeren naar God en we hebben de tijd want
we hebben de eeuwigheid. Er is geen haast en ieder
moment van leven, in welke vorm dan ook, genereert
ervaringsvormen en dus leermomenten waarmee we
onze rugzak kunnen vullen.
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De meting van onze voortgang wordt bepaald door de
'hoogte van ons bewustzijn’.
De hoogte van ons bewustzijn op een zeker moment
bepaalt onze mogelijkheden op dat moment. Hiervoor
geldt dat ‘je niet hoger kunt reiken dan dat je groot
bent', waarbij de grootte dus wordt bepaald door ons
bewustzijnsniveau. Niet ieder mens wordt geboren
met hetzelfde niveau van bewustzijn. Het Urantiaboek
onderscheidt op grof niveau drie soorten van
bewustzijn, namenlijk:
Gemiddeld bewustzijn, hoger dan gemiddeld
bewustzijn en lager dan gemiddeld bewustzijn. Verder
geeft het Urantiaboek nog aan dat er een onderscheid
gemaakt kan worden in zeven niveaus, zeven cirkels,
maar geeft hierover geen details.
Iedere millimeter op deze weg zul je zelf moeten
veroveren door het opdoen van ervaringen en door
die ervaringete zullen we leren. Ervaringen krijgen we
als resultaat van de keuzes die we maken. Van God
hoeven we en moeten we niets. We hebben een
onvoorwaardelijke vrije wil. Dat is één van de
hoogste kosmische wetten. We krijgen geen millimeter
op deze opklimmingsweg cadeau. We krijgen wel een
enorme hulp op die weg. Ieder mens heeft een Richter,
een vonk van God de Vader, die woont in ons
bewustzijn en ons probeert ‘te richten en te sturen’.
Uiteraard blijft onze vrije wil onvoorwaardelijk
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overeind staan. Ook hebben we engelen die ons helpen
en beschermen voor zover dat ligt binnen hun
vermogen.
We moeten het dus zelf doen. We moeten zelf zorgen
voor onze groei in bewustzijn. De totale weg aan
bewustzijn op dit moment op onze wereld is van laag
tot hoog te verdelen in vijf paden (zoals ik het heb
mogen beschrijven) of in zeven cirkels (zoals het
benoemd wordt in het Urantiaboek, echter zonder
details).
Het bewustzijnsniveau van onze wereld is collectief
gezien nu op het niveau van het tweede pad. Dit is
het op één na laagste pad.
De voortgang in groei op onze wereld is gefrustreerd
en ernstig vertraagd door de opstand van Lucifer en
zijn trawanten (de gevallen engelen, lees hiervoor in
het Urantiaboek).
Individueel bepalen we zelf de snelheid van onze groei
en alle individuen bij elkaar bepalen het niveau van
het collectief bewustzijn. Het collectief bewustzijn is
een groots gemene deler van alle niveaus van alle
individuen.
Groei ontstaat dus uit leermomenten, die voortkomen
uit ervaringen die worden bepaald door de keuzes die
we maken. Die keuzes maken we in vrije wil.
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Het huidig collectief bewustzijn bevindt zich dus op
het tweede pad, waarbij het eerste pad het laagste pad
is en het vijfde pad het hoogste pad is. Het tweede pad
wordt geregeerd door DUALITEIT. Dualiteit genereert
altijd iets tegenover iets. Goed tegenover slecht. Groot
tegenover klein. Waarheid tegenover waanzin.
Dualiteit wordt geregeerd door het ego maar dualiteit
regeert ook het ego.
Ons grootste problem is dat onze ego’s altijd gelijk
willen hebben, hetgeen weer wordt bepaald doordat
wij mede onze eigen wereld scheppen en dus ook onze
eigen waarheid creëren. Het is voor ieder ego
onmiskenbaar duidelijk en vanzelfsprekend dat zijn of
haar waarheid de enige juiste is. Zo plaatsen we dus
continu onze waarheden tegenover elkaar waardoor
de waarheid zowel altijd de waarheid weergeeft als de
illusie, afhankelijk vanuit welke invalshoek je het
bekijkt. Een hoger bewustzijn genereert ook weer een
andere waarheid, maar je zult dat hoger bewustzijn
eerst zelf moeten veroveren.
Er is nog één essentieel ding in de schepping dat onze
weg bepaalt. De schepping komt voort uit één bron en
uit dat gegeven komt onvoorwaardelijk voort, dat er
binnen de complete schepping eenheid is. Deze
eenheid is alles overheersend en alles bepalend.
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Deze eenheid kunnen zien, voelen, begrijpen en
ervaren maar vooral deze eenheid kunnen LEVEN,
bepaalt onze spirituele voortgang, onze spirituele
groei, onze groei in bewustzijn.
GROEIEN IN BEWUSTZIJN BETEKENT GROEIEN NAAR
GOD, OP WEG ZIJN NAAR EEN BEWUST BESEF VAN
EENHEID MET GOD.

Eenheid IS.
Wat niet is, is 'het BESEF van eenheid, het
BESEF van het één zijn van alles wat is’.
Dit besef zullen wij zelf moeten zien te
veroveren, begrijpen, zien en voelen.
ALS JE NIET BENT AFGESTEMD OP HET
BESEF VAN EENHEID, BEN JE AFGESTEMD OP
HET BESEF VAN 'NIET EENHEID’ DAT GELIJK
IS AAN HET BESEF VAN AFSPLITSING (VAN
DIE EENHEID).

HET BESEF VAN EENHEID WORDT
ERVAREN ALS LIEFDE.
HET BESEF VAN NIET EENHEID WORDT
ERVAREN ALS 'NIET LIEFDE’ HETGEEN
HETZELFDE IS ALS ANGST.
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Waar geen liefde is, is geen besef van
eenheid. Daar is het besef van niet eenheid
en daar regeert dus angst. Dat is het terrein
van het ego, dat het besef van eenheid
verwerpt en dat leeft in het speelveld van de
dualiteit. Dat is het speelveld waar altijd
wordt gemeten of ik wel beter en slimmer
ben dan jij, zodat het gerechtvaardigd is dat
ik jou onderwerp en jij mij volgt. Ik
verkondig namelijk de waarheid, hetgeen
dan weer vanzelf en automatisch betekent,
dat alle anderen zijn bevangen door de
waanzin.
‘Niet eenheid’, angst, ego en dualiteit vallen
dus onder één noemer. In die angst wil het
ego altijd overheersen, gelijk hebben,
bewijzen dat jij en ieder ander niet deugt. Als
ik de leidende en bepalende rol heb, is mijn
angst minder groot en voel ik mij minder
bedreigd. Dat levert een gevoel op van
veiligheid, dat echter niet meer en niet
minder is dan een SCHIJNVEILIGHEID.
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Aan de hand van dit gegeven kun je meten. Aan de
hand van dit gegeven kun je zien waar je zelf staat en
waar anderen staan. Dit is overigens niet mogelijk als
je zelf niet een hoger bewustzijn hebt dan boven het
tweede pad, want je kunt niet hoger reiken dan dat je
groot bent en je kunt dus ook niet meer zien dan dat je
kunt zien, gezien het niveau dat je zelf hebt.
Als je dit begrijpt, begint het leven interessant te
worden.
Op dit moment, levend in de pandemie van covid-19 is
er een hoop te zien, dat prachtig te plaatsen is binnen
alles wat ik tot zover in dit hoofdstukje heb benoemd.
Dit hele verhaal van bewustzijn, eenheid, afsplitsing,
liefde, angst, ego, dualiteit, creëren van eigen waarheid
en definiëren van waanzin wordt bovendien nog eens
ernstig versterkt door een ander gegeven, namelijk:
‘Dat deze wereld overspoelt wordt door een
ongelooflijke tsunami aan informatie’.
Informatie van welke vorm dan ook die gratis en
probleemloos op het internet voorhanden is.
Dankzij de techniek van de automatisering kan dit
fenomeen van informatie-overvloed nog eens ernstig
worden versterkt door de techniek van het
automatisch genereren van zoekgegevens aan de hand
van wat je eerder hebt gezocht (algoritmen).
Deze techniek houdt in dat als je eenmaal iets hebt
opgezocht op het internet, dit zelfde gegeven
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automatisch voor jou wordt gezocht en aan jou wordt
aangeboden. Ook als je er niet om vraagt.
Wat zien we op dit moment gebeuren?
Er is veel onrust in de wereld. Een paar dagen geleden
hebben we de bestorming gehad van het Capitool in
Washington.
Mensen zijn er inmiddels van overtuigd dat er
‘gelijken’ zijn en dat er ‘anderen’ zijn. Al deze anderen
zijn de vijand en zijn zeer bedreigend.
Ook in Nederland zijn er grote groepen mensen, die
zich aan het organiseren zijn en die in elk geval de
overheid en een deel van de gezondheidszorg als
tegenstanders en vijanden zien.
Deze mensen worden bestempeld als ‘complotdenkers’, omdat er in de wereld een groot complot is
en dat de mensen achter dit complot zeer vijandig en
gevaarlijk zijn en zelfs tot genocide in staat zijn.
Wij zijn mede-scheppers van onze eigen wereld.
Datgene waar we van overtuigd zijn en datgene waar
we in geloven, creëert de wereld waarin we leven en
vormt zich dus tot onze waarheid. Omdat wij unieke
persoonlijkheden zijn met onze unieke ervaringen en
overtuigingen zijn dus ook onze waarheden uniek,
maar deze waarheden kunnen wel overeen komen
met de waarheden van anderen.
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Ons leven wordt dus bepaald en onze
wereld wordt dus gevormd door de
inhoud en dus de waarde die wij aan
dingen toekennen.
We zoeken dingen op op het internet en worden door
de algoritmen daar ook nog eens ongevraagd mee
gevoed, zodat het lijkt dat dit onderwerp overvloedig
en breed wordt aangeboden, dus moet het wel waar
zijn, wat ook weer het bouwen van onze wereld en
onze waarheid versterkt.

Het past in ons straatje dus het is waar. We
hebben dus inderdaad aan de inhoud een
juiste waarde toegekend en het terecht
verheven tot de waarheid.
Ik heb mensen wel eens gevraagd in hoeverre de
waarheid van bepaalde websites bewezen was, of ze
zelf onderzoek hadden gedaan, bronnen hadden
nagetrokken en berekeningen hadden geverifieerd.
Ik werd bijna ter plekke afgeschoten. Er werd met
grote woede en ontsteltenis gereageerd. Het was
gewoon waar en daarmee uit.
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In Nederland zie je op dit moment groepen mensen
die het beter weten, die hun waarheid door de strot
van de massa willen en zullen duwen en die een
politieke partij oprichten. Er zijn ruim negentig
nieuwe politieke partijen op dit moment! Allemaal
overtuigd van hun waarheid en van de waanzin van de
rest van de wereld. Zij storten zich allemaal met hun
ego in het dualistisch slagveld om het volk, dat bang is
voor de zittende overheersers, te redden en te
beschermen.
Ze weten niet en hebben niet door dat ze zelf op het
bewustzijnsniveau van AFSPLITSING opereren, dat ze
DUALISTISCH tewerk gaan en dat ze dus zelf
handelen, gedreven door ANGST, geleid door hun
EGO.
Er zijn zelfs nieuwe partijen die zeggen gedreven te
zijn door eenheid en liefde en vervolgens aangeven
dat alleen zij de waarheid kennen, dat de rest
gedreven en geleid wordt door waanzin en dus
vijanden zijn. Dus op basis van eenheid en liefde gaan
ze dualistisch tewerk en benoemen anderen tot
idioten en tot vijand. Dit gedrag is afsplitsing, vijandig
en drijft op angst.
Liefde en eenheid gaan nooit samen met afsplitsing,
vijandigheid en angst.
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Wat telt is hun gedrag, hun uitingen want voor ieder
van ons geldt dat onze VRUCHTEN gekend worden
door onze BOOM. Het gaat niet om de praatjes, om wat
je zegt, maar om wat je voorstaat en dus om wat je
bent op basis van hoe je past in het beeld van eenheid
en liefde of van afsplitsing, dualiteit en angst.

Liefde en eenheid gaan niet samen met
anderen afsplitsen en degraderen tot
idioten, tot gevaarlijk en tot vijanden.
Wat ik hier beschrijf kun je alleen maar waarnemen
als je in een helicopter boven het slagveld vliegt en
begrijpt hoe het werkt. Als je dus zelf een flink hoger
bewustzijn hebt dan het tweede pad, dan het niveau
van het collectieve bewustzijn. Dat is dus het niveau
van de dualistische strijd met tegenstanders en
vijanden.
Misschien heeft deze wereld de ervaring van deze
excessen nodig om erachter te komen dat het zo niet
werkt en zo nooit kan werken. Tot op heden zijn we
collectief echter niet in staat gebleken om de stap naar
een hoger bewustzijn te maken.
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Waar het om gaat is waar we staan.
Waar we staan wordt bepaald door de grootte die
we hebben en hoe hoog we dus kunnen reiken.
Hoe hoog we kunnen reiken wordt bepaald door
het niveau van ons bewustzijn.
Kijken we nog naar beneden, naar het moeras van
deze wereld waar we gevangen zijn in het
dualistisch drijfzand van het moeras of zijn we
groot genoeg dat we weten dat we omhoog
moeten kijken en ons moeten richten op andere
werelden en op het universum, op het koninkrijk
van God.
Jezus zei:
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet
wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze
tijd geleerd dat jullie band met het
koninkrijk geestelijk en individueel is,
geheel een zaak van eigen persoonlijke
ervaring in de geest door de geloofsrealisatie
dat je een zoon van God bent? Wat moet ik
nog meer zeggen? De val van naties, het
ineenstorten van wereldrijken, de ondergang
van de ongelovige Joden, het einde van een
tijdperk, ja zelfs het einde van de wereld, wat
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raken deze zaken een mens die dit evangelie
gelooft en die zijn leven geborgen heeft in de
zekerheid van het eeuwige koninkrijk? Jullie
die God kent en het evangelie gelooft, hebt
reeds de garanties van het eeuwige leven
ontvangen. Aangezien jullie leven in de geest
is geleid en voor de Vader, is er niets
waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te
zijn. Bouwers van het koninkrijk, de erkende
burgers van de hemelse werelden, moeten
zich niet laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie
die dit evangelie van het koninkrijk gelooft,
wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het
geschenk van de Zoon is, en dat het eeuwig
veilig is in de Vader? Nu jullie het tijdelijke
leven in geloof hebt geleefd en de vruchten van
de geest hebt voortgebracht als de
rechtvaardigheid van liefdevol dienen van jullie
medemens, kunnen jullie met vertrouwen
uitzien naar de volgende stap in de eeuwige
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loopbaan, met hetzelfde geloof in je overleving
dat jullie door je eerste, aardse avontuur in het
zoonschap van God heeft heengedragen.

Laat de wereld dus de wereld, laat het
voor wat het is. De reis op deze wereld is
voor ons geestelijk, gericht op ‘eenheid’
en deze reis is voor ieder mens,
persoonlijk, uniek en individueel.

‘Geef aan de keizer wat de keizer
toekomt en geef aan God wat God
toekomt.’
De weg is dus om in de wereld en niet
meer van de wereld te zijn, maar dat zal
niet lukken zolang de persoon nog het
tweede pad, het pad van het collectieve
bewustzijn bewandelt.
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Als je eenheid werkelijk gaat doorgronden (en dat
besef begint pas goed op het vierde pad en verder op
het vijfde pad) dan kun je je niet meer richten OP IETS
OF TEGEN IETS OF TEGEN IEMAND.
Eenheid is alles, minus niets uitgezonderd. Dan kun
je niets anders meer dan het geneuzel het geneuzel
laten en je richten op mota, op de morontia-werelden,
op het koninkrijk van Jezus.
Dan bemoei je je niet meer met economische, sociale,
maatschappelijke of politieke systemen en stelsels.
Dan bemoei je je niet meer met de inhoud omdat je
weet dat iedere waarheid een illusie is.
Dan laat je deze wereld los en laat je de ego’s de
mogelijkheid ervaren om boven zichzelf uit te groeien
en zichzelf af te leggen.
Voor mensen die nog zijn afgestemd op het bewustzijn
van het tweede pad, op het collectieve bewustzijn van
de dualiteit, is dit een onbegrijpelijke visie. Je moet er
juist iets van vinden en het niet accepteren. Je moet
strijden tegen onrecht. Ook onrecht is een illusie en
vanuit de ene hoek bekeken kan iets onrechtvaardig
zijn maar anderen zullen ongetwijfeld roepen dat het
juist heel rechtvaardig is. Ieder heeft daarover zijn of
haar eigen waarheid.
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Geef aan de keizer wat van de keizer is en
laat dus het maatschappelijke,
economische, sociale en politieke
geharrewar voor wat het is.
Geef aan God wat van God is. Richt je op
de kosmische voortgang, dat vind je niet
in de dualiteit maar in eenheid, leidend
tot mota van de morontia-werelden.
Je kunt pas de stap naar de volgende kosmische
thuisplaneet maken als je de oude planeet helemaal
los kunt laten.
Wees dus niet meer VAN, maar uitsluitend nog IN de
wereld, los van iedere strijd en gericht op de kosmos.
Mensen die zich niet los kunnen maken van alles wat
er in de maatschappij en in de wereld gebeurt en
vinden dat ze er iets van moeten vinden en ook vinden
dat ze zich er mee moeten bemoeien, hebben het
bewustzijnsniveau van het collectieve bewustzijn en
bevinden zich nog op het tweede pad. Zij zijn nog
gevangen in de zwaartekracht van het collectieve
bewustzijn, waar de dualiteit heerst en waar iedereen
reageert op iedereen, waar iedereen aan elkaar trekt
en tegen elkaar duwt en waar iedereen er voor gaat
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om de wereld te redden en te veranderen met hun
briljante visie en overtuigingen maar waar nooit
transformaties plaatsvinden, maar waar uitsluitend
energie wordt verplaatst.
Al deze mensen die het beter weten en kritiek hebben
op ‘de inhoud’ van van alles en nog wat omdat het
niet strookt met hun waarheid, willen en zullen deze
inhoud veranderen in een inhoud conform hun eigen
unieke waarheid.
De inhoud is altijd een gevolg. Een gevolg van de
energetische frequentie van het collectieve
bewustzijn, dat de oorzaak is van het gevolg, dus van
de inhoud. Je moet niet sleutelen aan het gevolg
(inhoud) maar je moet sleutelen aan de oorzaak
(bewustzijn), maar dan moet je wel weten en
begrijpen wat bewustzijn is, wat het inhoud en hoe
je het kunt verbeteren.
Zolang je blijft sleutelen aan het gevolg (de inhoud) en
niets doet aan de oorzaak (het niveau van het
bewustzijn), zul je dweilen met de kraan open en
verplaats je slechts energie.
Alles bestaat altijd uit actie reactie of oorzaak en
gevolg. Aan iedere reactie en aan ieder gevolg ligt
altijd bewustzijn of een verandering in bewustzijn,
als actie of oorzaak ten grondslag.
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De mensen die hun schouders ophalen over het
maatschappelijke, economische en politieke
geharrewar en zich er niet meer mee verbinden en
niet meer mee bemoeien omdat het hen niet raakt, zijn
de mensen die voorbij het derde pad zijn en ofwel op
het grensgebied tussen het derde en vierde pad zitten
of al het vierde pad hebben betreden. Deze mensen
richten zich op de zekerheid dat hun (eeuwige)
toekomst niet afhankelijk is van het (tijdelijke en
plaatselijke) maatschappelijke en politieke geleuter
maar dat hun toekomst elders ligt en gegrondvest is in
hun persoonlijke, unieke, geestelijke ervaringsreis,
gericht op het koninkrijk van Jezus, gericht op de
volgende kosmische stap, de morontia-werelden, waar
ze hun eeuwige reis zullen voortzetten.

67

Het verschil tussen ‘wel of
niet'

14 januari 2021
Het verschil tussen wel of niet is voor mijn ervaring
enorm.
Het uitgangspunt dat iedere verdieping en groei in
bewustzijn altijd wordt veroorzaakt en het gevolg is
van een steeds intenser en dieper besef van
EENHEID.
Een dieper besef van eenheid betekent ook een grote
besef van eenheid met God en dus ook een dichter bij
God zijn.
Door dat steeds groter en intenser besef van eenheid
met God kom ik ook steeds dichter bij God.
Uiteindelijk is fusie het doel en fusie is een status van
het dichtst bij God zijn als maar mogelijk is. Die
dichtheid wordt een ultieme verdichting en leidt tot
het één zijn met God in iedere opzicht. Een eeuwige
eenheid die leidt tot een ultieme versmelting waarbij
de individuele delen van God en mij verdwijnen.
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Ik realiseerde mij dat ik ben wat ik denk, ik ben waar
ik van overtuigd ben en waar ik voor ga. Dat alles
bepaalt mijn ZIJN en bepaalt mijn wereld.
Ik wil één zijn met God.
Ik verlang naar ultieme eenheid met God.
Ik heb daarom de volgende keus gemaakt.
In mijn denken, handelen en voelen, kies ik bewust ‘de
weg door mijn hart’, omdat dat de plek is waar mijn
God in mij woont of althans dat is wat ik mij verbeeld
of in ieder geval, hoe ik het voel.
Mijn hart, God in mijn hart, is de grote filter waar
ik bewust, uit vrije wil, kies om doorheen te gaan,
met heel mijn existeren, met alles wat ik ben.
Als ik mijzelf ‘zeef’ door dóór het filter van God te
gaan, dan wordt mijn wil uitgefilterd en dan zal ik zijn
Wil opnemen. Dat is de weg die ik wil bewandelen.
Hoe vaker ik bewust deze weg ga, hoe dichter en
frequenter ik kom bij God, hoe meer ik mijn eigen wil
in de goddelijke energie zal verliezen, hoe meer ik God
zal gaan begrijpen, hoe meer ik kan worden als God en
hoe sneller het moment van fusie kan worden
gerealiseerd.
Dit proces zuivert mij ook. Alles wat aan mij kleeft en
mij uit harmonie brengt, wordt ook door God gefilterd
en gezuiverd. Alles wat aan mij kleeft en mijn
harmonie vergroot, wordt versterkt door de
goddelijke energie.
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Op deze wijze begint de eenheid, het besef van
eenheid dat wordt gemanifesteerd en gepraktiseerd in
‘een KEUZE (op basis van vrije wil) gericht op
eenheid’, te groeien in mijn systeem.
Deze keus maakt het verschil tussen ‘wel of niet’.
Je kunt het je beseffen en er niets mee doen, het nog
niet leven.
Je kunt het je beseffen en dit besef gaan integreren in
je leven doordat je op basis van dit besef, gerichte
keuzes gaat maken, waardoor de scheppende en
transformerende energie gaat stromen en zijn werk
gaat doen.
Daarmee schep je, doordat je bewust de volgende
stappen toepast. Deze stappen zijn:

 Bedenken
 Uitdrukken
 Uitvoeren
Alleen door het nemen van alle drie de stappen, zal als
enige weg ooit resultaten generereerd worden.
Dit is het verschil tussen ‘wel of niet’.
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Wat bewustzijn eigenlijk
precies betekent

14 januari 2021

Bewustzijn is de kracht die de ziel heeft
verworven op weg naar een steeds
hoger besef van eenheid en wat dat
betekent.
Wat betekent bewustzijn nu eigenlijk precies voor het
functioneren van deze wereld en hoe kunnen we dat
vaststellen?
We hebben al vele malen benoemd dat er in de
materiële wereld niets kan of zal veranderen als daar
niet een verandering in bewustzijn aan ten grondslag
ligt.
Waarom is dat zo?
Wat is eigenlijk het bewustzijn?
Eerst zullen we het hebben over het individuele
bewustzijn.
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Voor het individu betekent het dat het bewustzijn een
manifestatie creëert van hoe iemand in het leven, in de
wereld kan existeren.
Hoe heeft dit existeren te maken met het niveau van
bewustzijn van die persoon?
Het bewustzijn van een persoon, het niveau van dat
bewustzijn wordt bepaald en is een product van de
‘zielekracht’ van die persoon.
Wat bezit die ziel, tot welke niveaus van liefde, in de
eerste plaats eigenliefde maar ook naastenliefde, is die
persoon in staat om te kunnen opbrengen en te
kunnen uitstralen in het leven? In welke mate kent die
persoon God en heeft hij of zij een verbinding en
contact met God?
Wat weet en begrijpt die persoon van de kosmische
wetten en hoe kan die persoon die kennis en de liefde
letterlijk ‘LEVEN’?
Al deze factoren bepalen de mate van empathie, de
gevoeligheid voor het leven en de gevoeligheid voor
andere mensen, de behoefte om dienstbaar te zijn en
in welke mate die mens het besef van eenheid ervaart
en als gevolg daarvan, liefde ervaart en liefde kan
leven en dus liefde kan zijn.
Dat alles bepaalt de kracht van die ziel en de
verbinding die die ziel heeft met God. Die kracht
bepaalt hoe die mens in het leven staat en handelt. Dat
handelen van die mens bepaalt de waarde van de
72

inhoud die de mens aan levensomstandigheden en
gebeurtenissen toekent, juist in relatie met al zijn
naasten. Die specifieke waarde van de inhoud bepaalt
het verloop van en vindt zijn neerslag in de dagelijkse
gebeurtenissen. Al deze dingen zijn het gevolg en de
neerslag van de oorzaak, zijnde de kracht en het
niveau van die ziel waardoor hij handelt zoals hij
handelt en dat dus mede het niveau van het
bewustzijn van die mens bepaalt. Dat bewustzijn
bepaalt de grens van zijn vermogen omdat je niet
hoger kunt reiken dan dat je groot bent.
Hiermee is het niveau van bewustzijn, de'zielekracht'
van een mens, de oorzaak van hoe hij in het leven staat
en handelt en omgaat met zijn naasten. Het specifieke
handelen van die mens is dus de afgeleide, de neerslag
of het gevolg van de oorzaak (het bewustzijn of de
kracht van de ziel).
Voor ieder individu bepaalt de kracht van de ziel het
vermogen tot het besef van eenheid, de verbinding
met God, de ervaring van liefde, HOE HIJ OF ZIJ STAAT
EN DUS HANDELT IN HET LEVEN, WEDEROM JUIST
IN RELATIE MET ANDEREN. HET HANDELEN VAN DIE
PERSOON ZAL DUS PAS VERANDEREN ALS DE
KRACHT VAN DE ZIEL VAN DIE MENS VERANDERT,
ZODAT DIE MENS VANZELF TOT ANDERE WAARDEN
VAN DE INHOUD KOMT. ALS DE KRACHT VAN DE
ZIEL VAN EEN MENS VERANDERT, BETEKENT DAT,
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DAT DIE PERSOON EEN ANDER (HOGER)
BEWUSTZIJN HEEFT VEROVERD EN HEEFT
VERWORVEN. HET HANDELEN VAN DIE MENS ZAL
DOOR DAT HOGER BEWUSTZIJN MEE VERANDEREN,
ALS EN GEVOLG VAN EEN OORZAAK.
Aangezien het individu het collectief beïnvloedt, zal
door een verandering van ieder individu, het collectief
als vanzelf ook veranderen.
Dus …… verander de wereld en begin bij jezelf. Als jij
verandert qua bewustzijn, dus qua ‘zielekracht’ zal de
uitkomst anders worden en zul je andere (hogere)
waarden aan de inhoud toekennen. Daardoor
verandert er iets op deze wereld. Dit zal invloed
hebben op andere mensen en dat zal het voor hen
makkelijker maken om ook op dit vlak stappen te
kunnen maken.
Iedereen met een laag bewustzijn die de wereld wil
veranderen door dat met een product dat anders lijkt
te zijn maar het niet is, omdat het product wordt
gedragen door dezelfde zielkracht, dus door hetzelfde
bewustzijn, valt in het moeras van het collectieve
bewustzijn en verdrinkt in het drijfzand van de
dualiteit.
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Er staan op dit moment 90 nieuwe politieke partijen te
trappelen om de bühne te bestormen, via verkiezingen
de macht te grijpen en daarmee het land te redden.
Al die partijen werpen zich IN DE STRIJD, ZE DUWEN
EN ZE TREKKEN MEE EN WENSEN TE WINNEN MET
HUN PRACHTIGE, ALLES VERANDERENDE
PROGRAMMA’S.
ZE OPEREREN ALLEMAAL OP HET VLAK VAN DE
DUALITEIT, DAT HET NIVEAU VAN HUN
’ZIELEKRACHT’, HUN BEWUSTZIJN VERRAAD EN
DAT DUS UITEINDELIJK HETZELFDE RESULTAAT,
HETZELFDE GEVOLG, DE ZELFDE NEERSLAG EN
DUS DEZELFDE WAARDEN VAN DE INHOUD
WEERGEEFT.
DIT LEVERT NOOIT EEN TRANSFORMATIE OP
MAAR VERPLAATST UITSLUITEND ENERGIE OP
HETZELFDE NIVEAU. HET ZELFDE NIVEAU IS HIER
HET VERSTIKKENDE NIVEAU VAN DE DUALITEIT.

Onze kosmische taak en opdracht is niet
om op het podium te staan en te roepen
dat anderen er niets van begrijpen en
dat iedereen moet doen wat ik wil, zodat
de wereld gered zal worden.
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Onze taak en opdracht is niet om ons te
bemoeien met het geleuter en het
geharrewar in deze wereld en tegen
anderen te duwen en eraan te trekken
en zo de dualiteit in stand te houden.
Onze taak en opdracht is om naar
binnen te gaan, daar God te zoeken,
contact en verbinding te maken en met
God samen te werken. Door ons
uitsluitend te richten op onszelf en
anderen te helpen voor wat binnen ons
vermogen ligt, zullen wij in staat zijn om
te wandelen met God en uiteindelijk met
God te versmelten. Als wij in staat zijn
die transformatie te realiseren, is ons
universum iets dichter bij de staat van
Licht en Leven.
Hierin ligt ook het meetinstrument opgeslagen. Al die
mensen die vinden dat je je politiek of
maatschappelijk moet uiten en dat je in ieder geval
moet stemmen of op andere wijze je menig kenbaar
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moet maken, etaleren daarmee hun niveau van
bewustzijn. Het ego kan zo een route kiezen, dat het
ego nodig heeft om zich te kunnen manifesteren, om
zich te kunnen afscheiden van anderen en om kenbaar
te kunnen maken wat goed is en wat slecht is.
Uiteraard is hun mening of de menig van hun club
goed en dus zijn alle andere meningen fout,
ontoelaatbaar en misdadig. Leve de afscheiding.
Leve de dualiteit.
Amerika en hun president tonen ons op dit moment
waar dat gedrag toe kan leiden.
Dualiteit staat aan de wieg van ieder conflict en
uiteindelijk van iedere oorlog.

Vader vergeef het hun want ze weten niet
beter! Je kunt niet hoger reiken dan dat je
groot bent.
Als er werkelijk een BESEF VAN
EENHEID komt in de mensen en de
dualiteit dus is overwonnen, DAN IS ER
EEN ULTIEM BESEF VAN
VERANTWOORDELIJKHEID VAN
IEDEREEN VOOR IEDEREEN EN DAN IS
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IEDERE VORM VAN AFSPLITSING EN
IEDERE VORM VAN ‘POLITIEK’ MET
ZOVEEL VERSCHILLENDE PARTIJEN MET
HUN ZOVEEL VERSCHILLENDE
PROGRAMMA’S, VOLKOMEN
OVERBODIG.
Het feit dat wij wereldwijd onze
maatschappijen zo hebben ingericht zoals
we het hebben ingericht, gebouwd op
verschil en afsplitsing, dwingt ons om te
proberen de zaak zo goed als mogelijk, door
middel van de politiek, de gevolgen van die
afsplitsing en die ongelijkheid te regelen.
Als we kijken naar hoe de staat der
Nederlanden (kabinet, tweede kamer en
rechterlijke macht) is omgegaan met de
toeslagen problematiek, blijkt dat we daarin
zelfs nu nog (2021) op een onvoorstelbare
wijze in falen.
We creëren systemen die op hartbrekende
wijze iedere menselijke maat missen en
waarin we bewijzen op geen enkele wijze
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VERANTWOORDELIJKHEID te kunnen nemen
voor elkaar.
Het bewustzijn van de al deze mensen die de
Staat der Nederlanden vertegenwoordigen
getuigt niet dienstbaar te zijn aan het volk
(waartoe ze zouden moeten zijn aangesteld)
maar blijken een vijand te zijn voor het volk.
Dit kan alleen maar gebeuren als al deze
mensen (bestuurders en rechtgevende
macht) het volk zien als een vijand voor de
Staat. Het bewustzijn van al deze
bestuurders is gelijk aan het collectieve
bewustzijn, drijvend op dualiteit, en geldt
dus voor de massa.
Deze dualiteit in optima forma typeert het
collectieve bewustzijn in Nederland, wat zich
nog slechts bevindt op het tweede pad. Er is
nog een lange weg te gaan.
Om al deze redenen is het dus essentieel dat we
ons gaan realiseren hoe belangrijk bewustzijn is
en hoe belangrijk het is, dat ieder mens probeert
die weg, op weg naar een hoger bewustzijn, te
gaan betreden.
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Voordat bewust voor die weg kan worden
gekozen is ook een zeker niveau van bewustzijn
nodig.
Er kan echter nooit iets worden afgedwongen
want ….. je kunt nooit hoger reiken dan dat je
groot bent.
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Het hogere bewustzijn in
relatie tot de wereld

17 januari 2021
Wat wordt hier verstaan onder hoger bewustzijn?
Het hoger bewustzijn is het bewustzijn dat is
uitgestegen boven het tweede pad, boven het
collectieve bewustzijn, vrij van dualiteit en doordrenkt
van het besef van eenheid.
Wat wordt er bedoeld met de ‘relatie van dit hoger
bewustzijn ten opzichte van de wereld'?
Hoe sta je met een bewustzijn van het vierde en het
vijfde pad in de wereld?
Dualiteit kenmerkt zich door strijd.
Het hoger bewustzijn is vrij van dualiteit dus ook vrij
van iedere strijd en dus ook vrij van ieder gevoel van
vijandigheid.
Ik kan niet het besef van eenheid ervaren als ik mij
gelijktijdig bedreigd voel in de wereld en daardoor
vijanden benoem.
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Als ik de eenheid met alles en iedereen wat is ervaar,
kan ik daar niet tegelijkertijd vijanden in zien.
Dit betekent dat: de wereld dus niet vijandig is.
Kijk hoe we tegenwoordig tegenover elkaar staan in
de wereld. Velen worden bestempeld tot
tegenstanders en dus tot vijanden. De wereld is
vijandig, drijvend op allerlei complottheorieën die
bewijzen dat de wereld vijandig is.
In december 2020 zijn er 89 nieuwe politieke partijen
aangemeld die het allemaal beter weten, die allemaal
vinden dat alle andere partijen aan de verkeerde kant
van de streep staan en dus de vijand zijn en die
allemaal de bühne willen bestormen en met hun
zogenaamde programma’s de waarden van de inhoud
willen veranderen en daarmee het land willen redden.
Dualiteit, strijd, angst en ego.
Het gaat niet om het ontkennen dat er geen slechtheid
is in de wereld. Het gaat om het gegeven hoe ik ermee
omga en welke energie dat bij mij genereert.
Wat sta ik toe en waar ben ik nog toe in staat?
Als ik meega in de vijandigheid ten opzichte van de
wereld zal dat snel leiden tot gevoelens van rancune
en haat en zal de strijd escaleren.
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Zelfs dit past niet binnen het besef van eenheid
passend binnen het bewustzijnsniveau van het vierde
en het vijfde pad.
Dit bewustzijnsniveau van het vierde of vijfde pad
vertelt mij dat ieder mens zijn eigen niveau van
bewustzijn heeft. Dit bewustzijn vertelt mij ook dat
vele mensen (de massa) beperkt zijn in hun
vermogens en capaciteiten, gezien het niveau van hun
bewustzijn.
Niemand kan hoger reiken dan dat hij groot is en dat
beperkt dus ieder mens in zijn of haar mogelijkheden.
“Vader vergeef het hen want ze weten niet beter”.

Dus blijf ik positief en liefdevol gericht op de
wereld, waar ik als magiër mijn werk kan doen,
vol empathie en compassie.
De Vader geeft mij altijd dat voorbeeld. Jezus
zijn hele leven hier op aarde was daarvan een
voorbeeld.
Ik ben dus niet tegen de wereld, ik ben vóór de
wereld.
Ik ben dus niet tegen andersdenkenden, ik ben
vóór ieder mens, ongeacht hoe ze denken.
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Ik heb het dus niet over complottheorieën, ik
heb het over de schoonheid die ik bij zoveel
mensen zie, in hoe zij staan in de wereld.
Ik heb het over de liefde die ik voel voor ieder
mens, ongeacht het niveau van bewustzijn.
Ik heb het over mijn ongelooflijke vertrouwen in
de Vader en hoe ik mij met hem verbind om
door hem en uit vrije wil in deze wereld
geplaatst te worden en mijn werk te mogen
doen onder zijn leiding, want Vader:

‘NIET MIJN WIL MAAR UW WIL
GESCHIEDE’.
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Het verhogen en structureel
maken van de levende
stroom

18 januari 2021
Ik realiseer mij steeds vaker en steeds sterker dat er
voor mij een fase is afgesloten en dat het volgende pad
zich begint te openbaren. Alle kennis die nodig is om
verder te kunnen is geplant op deze wereld.
Hoewel mijn gevoel sterk aanwezig was en heeft
gewerkt bij het ontvangen van alle inzichten, is er voor
de volgende stap, voor het volgende pad meer nodig.
Ik bedoel hier nu wel mijn 'eigen persoonlijke
unieke geestelijke ervaringsreis’.
Het volgende pad is gericht op een nog intensere en
diepere ervaring van het ‘besef van eenheid’. Dit besef
kan alleen maar groeien via het HART en via alle
kanalen die vanuit het hart het complete universum en
de complete schepping bestrijken.
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Eenheid is de verbinding begrijpen die nodig is en
aanwezig is om het besef van eenheid te voelen, te
leven en te ervaren.
Ik heb mijzelf opengesteld om de engelen en mijn
Godsvonk te kunnen laten stromen door mijn hart, een
keus die ik maak uit vrije wil.
Die verbinding kan alleen tot stand worden gebracht
als ik mijn hart volkomen bewust en onvoorwaardelijk
met God verbind en God laat stromen.
Dat openstellen moet een continu proces worden
waardoor er in mij, DOOR MIJ HEEN, door de hemelse
wezens gewerkt kan worden in de materiële wereld.
De manifestatie van de energetische werking van
liefde (stralen door mijn hart) wordt gecreëerd in mijn
systeem. De transformatie kan worden gerealiseerd
door mijn eigen veranderend bewustzijn, versterkt
door de hemelse invloed van engelen en mijn
Godsvonk, aan wie ik mijzelf ondergeschikt maak.
‘Niet mijn wil maar ZIJN WIL geschiede'.
Als ik mij openstel en beschikbaar houd voor de
werking van het hoger bewustzijn, dóór mij heen, dan
heeft dit direct invloed op het collectief bewustzijn van
deze wereld.
Eenheid is verbinding.
Dit moet gerealiseerd worden door een continu, nonstop verbinding vanuit en dóór het hart met God.
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Eenheid is energie
Eenheid is stralen, liefde, gericht met mijn bewustzijn
en aangeboden aan de engelen en mijn God, die deze
energie overnemen, versterken, transformeren en
gericht gebruiken.
Eenheid is stralen in eenheid in verbinding met
engelen en met je eigen Godsvonk.
Stralen is leven, continue betrokkenheid en daardoor
het besef van eenheid opnieuw ervaren en vergroten.
Dit stralen is dienstbaar zijn aan ‘het totaal' en
dienstbaar zijn is verantwoordelijkheid nemen.
Verantwoordelijkheid beseffen en nemen is de ultieme
ervaring van eenheid.
Het besef van eenheid vergroten is het vervolgen van
de weg van groei in bewustzijn.
Het besef van eenheid vergroten en de groei in
bewustzijn is de Weg op weg naar fusie.
Fusie is (voorlopig) het ultieme doel.
De intentie en de gedrevenheid van continu mijn
Godsvonk de gelegenheid geven (in vrije wil) om door
mij te kunnen stralen, betekent God hiervoor
uitnodigen en betekent het samen op weg gaan naar
onze versmelting tot ultieme eenheid, tot fusie.
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Eenvoud is de weg

19 januari 2021
De weg op weg naar morontia-mota is de weg van de
EENVOUD.
Eenvoud is de weg die leidt tot het leven volgens het
besef van eenheid.

In mijn tien boeken en 3.303 bladzijden heb ik
geprobeerd op basis van mijn eigen
voortschrijdend inzicht de weg te schetsen.
Onderweg deden zich steeds nieuwe stukken
van de weg, nieuwe paden, voor.
Eigenlijk is het een weg van 'afstrepen’. Het
meeste wat we tegenkwamen op onze reis hoort
tot dualiteit en dualiteit is altijd een absolute
hindernis op de weg.
Dualiteit is altijd chaos, tumult, duwen tegen en
trekken aan. Dualiteit stort zich op de INHOUD
en heeft vooral een MENING.
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Dualiteit kent altijd partijen en iedereen,
behalve ik of mijn groep, is de tegenpartij en dus
de vijand.
Dualiteit gaat in protest en vecht tegen de
vijand. Dualiteit kan leiden tot een oorlog.
Dualiteit beschuldigt, beoordeelt, veroordeelt en
straft.
Dualiteit durft zelfs te zeggen dat ze doen wat ze
moeten doen omdat ze gaan voor ‘liefde en
eenheid’ en dat ze geen keus hebben en het
moeten doen.
Dualiteit is ook geneigd om te geloven dat wat
ze doen goed is en ze doen het voor het volk. Dat
is natuurlijk een leugen want dualiteit is nooit
gebaseerd op eenheid maar altijd op afsplitsing
en op dat energieveld opereert het ego en het
ego drijft en handelt uitsluitend op angst.
Dualiteit benoemt zichzelf tot wijs, intelligent en
bewust en dus hebben ze per definitie gelijk,
omdat de anderen onbewust en dom zijn.
Als je wilt groeien in bewustzijn, zie dan dat je
de dualiteit kwijtraakt en je lost de blokkades op
de weg op en je maakt de weg vrij.
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Als je streeft naar het besef van
eenheid en altijd onvoorwaardelijk
je verantwoordelijkheid neemt, zet
je het ego buiten spel.
Dan houd je niet veel over van alles wat je niet
moet zijn en word je wat je juist wel moet zijn of
moet doen, op weg naar de weg van morontiamota. Wat je moet zijn of doen is dus
nagenoeg juist niets.

Dit heeft allemaal te maken met de
eenvoud, de eenvoud die gelijk is aan de
weg.
Alles wat aan mij kleeft, behalve het
groeiende besef van eenheid ( en alles
wat daarvan is afgeleid), houdt de
deuren van mijn hart dicht en blokkeert
de stroom.
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Als ik alles wat aan mij kleeft, heb
kunnen loslaten blijft er een leegte
gevuld met het besef van eenheid over.
Deze leegte lost vanzelf op in de
immensheid van het universum en deze
immensheid is God, waardoor ik oplos
in God en één word met God.

Dat is de weg op weg naar fusie.
GA IN DE EENVOUD, WORD DE LEEGTE
EN LOS ERIN OP.
IN DE LEEGTE VIND JE GOD,
IN DE LEEGTE WORD JE GOD EN WORDT
GOD JOU.
IN DIE LEEGTE, IN JOUW LEEGTE, KAN
GOD JOU VULLEN.
Gaan in de leegte betekent nog iets. Als ik ga in
de leegte en als ik alles wat aan mij kleeft heb
losgelaten, zal ik nog één ding moeten doen.
Ik zal mijzelf moeten omdraaien, moeten
afwenden van het moeras van het collectieve
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bewustzijn, de wereld de wereld laten en mij vol
moeten richten op ‘GINDER’, op de morontiawerelden. Als ik dat niet doe en als ik mij niet
wend tot ginder en mijn volle vizier daarop
richt, zal ik mij achterwaarts naar ginder
bewegen. Als ik zo die kant op ga, zal ik de
richting kwijtraken, achter elkaar struikelen en
vallen en ik zal er nooit komen.

Ik mag de wereld loslaten, ik moet zelfs
de wereld loslaten, de boel de boel laten
en vol overtuiging mijn blik richten op
het universum en mij klaar maken voor
de overstap van hier en voor de landing
daar.
Wat er op deze wereld gebeurt en waar
iedereen mee bezig is zijn lessen voor
iedereen. Ook lessen die ons leren dat dit
niet de weg is en ons nergens brengt, zijn
leerzame en waardevolle lessen, die eens
zullen leiden tot een ander inzicht en
uiteindelijk tot andere keuzes.
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Hoe ‘loslaten’ de sleutel en
de motor is op onze reis

22 januari 2021
Loslaten en kunnen loslaten, creëert leegte.
Leegte en leeg zijn is een uitnodiging voor God.
God zal jouw ‘leeg zijn’ aanvaarden en die leegte
gebruiken en je vullen.
Gevuld zijn door God is één zijn met God.
Één zijn met God is één zijn met alles.
Één zijn met alles creëert het ultieme besef van
eenheid.
Het ultieme besef van eenheid genereert de ultieme
ervaring van rust, vrede en liefde.
Al deze ervaringen vergroten het niveau van
bewustzijn en creëren dus weer een groei in het besef
van eenheid.
Deze nieuwe groei in het besef van eenheid leidt weer
tot een verdere groei in bewustzijn.
Dit is de eeuwige spiraal naar boven.
Dit is en leidt tot de enige weg naar het paradijs.
Deze weg begint dus met loslaten.
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Loslaten van alles, in elk geval van de waarde van
iedere inhoud.
Loslaten van de waarde van iedere inhoud is
bevrijding van DUALITEIT.
‘Loslaten’, betekent ook het loslaten van wat ‘ik wil’,
van 'mijn wil’. Als mijn wil is verdwenen kan de Wil
van de Vader mij vullen.

Loslaten is dus de sleutel en de start van
ieder begin.
Loslaten is dus het enig instrument,
waarop je naar huis kunt reizen.
Loslaten is de enige manier om de
dualiteit te kunnen afleggen, te kunnen
groeien in het besef van eenheid en dus
te kunnen groeien in bewustzijn.

Laat dus los, word leeg, laat je vullen
en word één, één met alles wat IS.
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De relatie: invloed emotie op
DNA en invloed DNA op
fotonen

22 januari 2021

Ik kwam vandaag een film tegen op YouTube dat
aangaf dat er inmiddels door de wetenschap is
aangetoond en vastgesteld dat DNA direct invloed
heeft op fotonen en dat DNA dus in staat is om
fotonen te veranderen.
Tevens is vastgesteld dat emoties direct invloed
hebben op DNA en in staat zijn om het DNA te
veranderen.
Fotonen zijn een wezenlijk facet van de materiële
wereld. Alles in de materiële wereld is opgebouwd uit
fotonen. Wikipedia zegt over fotonen:
‘Fotonen zijn elementaire deeltjes uit het
standaardmodel van de deeltjesfysica. Ze hebben geen
rustmassa en bewegen zich in vacuüm met de
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lichtsnelheid voort. Licht, evenals alle andere
elektromagnetische straling, bestaat uit fotonen. Het
foton is het ijkboson dat de elektromagnetische kracht
draagt’.
Verder vond ik op internet over foton:
‘Een foton is de kleinste eenheid van elektromagnetische
straling. Een foton vertegenwoordigt een hoeveelheid
elektromagnetische stralingsenergie. De grootte van
deze energie hangt af van de frequentie van de straling.
Bij het verval van een instabiele kern kan
elektromagnetische straling met een zeer hoge
frequentie vrijkomen: gammastraling. Deze wordt
genoteerd als γ (de kleine Griekse letter gamma),
gewoonlijk zonder het cijfer nul linksboven en
linksonder. Voor een foton van elektromagnetische
straling met een lagere frequentie (bij voorbeeld licht of
radiogolven; geen gammastraling) ken ik geen symbool.
Een foton kan ook worden gezien als het
krachtvoerende deeltje van de elektromagnetische
wisselwerking. (Een foton is echter
geen materiedeeltje.) Welke omschrijving het best past,
hangt af van de context.’
Dit is een fantastische wetenschappelijke ontdekking
en onderbouwt wetenschappelijk de inhoud van al
mijn boeken.
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Wat betekent dit?
Dit betekent dat wij mede-scheppers zijn van deze
wereld en dat onze emotie, gerichtheid of focus
bepaalt wat wij scheppen.
Onze focus, emotie, gerichtheid heeft invloed op ons
DNA en ons DNA beïnvloedt fotonen.
Ons bewustzijn bepaalt voor een belangrijk deel onze
emotie en onze focus en heeft daarmee weer invloed
op ons DNA. Ons DNA, dat onder invloed staat van ons
bewustzijn, beïnvloedt vervolgens weer de fotonen,
de kleinste deeltjes van onze wereld, dus het
beïnvloedt onze wereld.
Wat is de huidige stand van zaken en wat betekent
dat?
De wereld bevindt zich met het collectieve bewustzijn
op het niveau van het tweede pad, het pad waar de
dualiteit heersend is. Het besef van afsplitsing heerst
overal en leidt tot dualiteit, onder regie van het ego.
Dit betekent dat de ervaring van niet liefde overheerst
en er dus overal op deze wereld angst is. Angst leidt
tot wrok, rancune, afgunst, jaloezie en haat. Al deze
emoties beïnvloeden ons DNA. Uit de proeven van
Matsuru Emoto (bevroren water dat was blootgesteld
aan verschillende emoties) weten we wat deze
emoties met materie doen. Deze emoties vernietigen
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de harmonieuze structuur en creëren dus materiële
afbraak of ziektes.
Als emoties, gerichtheid en focus ons DNA beïnvloedt,
dan doen we dat ook bij elkaar.
Het aantal inwoners op deze wereld is de laatste
honderd jaar enorm gestegen. Dualiteit overheerst de
emoties. Angst regeert. Vijanden worden benoemd, er
is haat, jaloezie en afgunst. Wat doet dat met ons DNA?
Als ons DNA zo wordt beïnvloed, hoe werkt dat door
vanuit het DNA naar de invloed op de fotonen in deze
wereld, dus hoe werkt dat door op deze wereld?
Bewustzijn en materie hebben dus alles met elkaar te
maken. Hebben we niet eerder al gezien dat er geen
materiële verandering op deze wereld kan
plaatsvinden als daar niet een fundamentele
verandering op het gebied van bewustzijn aan ten
grondslag ligt?
Ook die stelling wordt hiermee onderbouwd. Het lijkt
dat verandering in ons bewustzijn via energetische
invloed verandering veroorzaakt in ons DNA, dat dan
weer een verandering creëert in de fotonen van deze
wereld.
Werk aan en verander je eigen bewustzijn en deze
wereld zal op ieder vlak en uiteindelijk ook op het
materiële vlak, veranderen.
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Hiermee rijst meteen de vraag in hoeverre ons
bewustzijn en het feit dat het aantal mensen
toeneemt, invloed heeft op de klimatologische
verandering. Fotonen zijn de grondslag van al
het materiële, ook het klimaat. Naast de
materiële vervuiling die de mens veroorzaakt,
veroorzaakt ik het niveau van ons bewustzijn
via DNA en fotonen een vervuiling op het
materiële vlak.
Onze emoties zijn de grondslag van dualiteit en
dualiteit rust op angst. Angst creëert afgunst,
haat, jaloezie en rancune. Vul maar in.
De invloed wordt mogelijk groter doordat we
misschien in een (tijdelijke) neerwaartse spiraal
zitten van ons bewustzijn en doordat het aantal
mensen met negatieve emoties ontzettend is
toegenomen door een heel snel groeiende
wereldbevolking.
Wat ik kan doen om de wereld te helpen, is
groeien in bewustzijn.
Wat jij kunt doen om de wereld te helpen, is
groeien in bewustzijn.
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Een groeiend bewustzijn verandert onze
emoties, dat verandert ons DNA en dat
verandert de fotonen die weer invloed
hebben op de materiële wereld.
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Het spanningsveld tussen
moeten en kunnen en tussen
jij of ik

24 januari 2021
De vraag is gaat het om jou of gaat het om mij en is het
criterium moeten of kunnen?
Wat wordt hiermee bedoeld?
Het leven is een leerschool. Al lerende gaan we
duizenden keren van klas naar klas en klimmen zo
steeds hoger op onze weg door het universum, op
onze weg naar huis, op onze weg naar het paradijs.
Wij hebben vrije wil, wat overigens ook expliciet
wordt genoemd in het urantiaboek:

(1245.7) 113:5.1 Engelen dringen niet
binnen in het heiligdom van het menselijke
bewustzijn; de wil van stervelingen wordt
door hen niet gemanipuleerd en en zij staan
ook niet in verbinding met de inwonende
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Richter. De bestemmingsbehoeder beïnvloedt u
op iedere mogelijke manier die verenigbaar
is met de waardigheid van uw persoonlijkheid;
onder geen enkele omstandigheid maken deze
engelen inbreuk op de vrije werking van de
menselijke wil. Noch engelen, noch
persoonlijkheden van enige andere universumorde, hebben de macht of het gezag om
de prerogatieven van ’s mensen vrije keuze te
beperken of te beknotten.

Mijn vrije wil is dus mijn zaak en gaat mij aan. Op basis
van al mijn keuzes, die ik maak op basis van mijn vrije
wil, doe ik ervaringen op. Van die ervaringen, als
consequentie van mijn keus uit vrije wil, kan ik leren
en door te leren kan ik groeien, groeien in bewustzijn.
Mijn vrije wil leidt dus tot kans op groeimomenten
VOOR MIJ.
Jij zult niet leren door de opgedane ervaringen van mij
op basis van mijn keuzes, gefundeerd op mijn vrije wil.
Zo zal ik ook niet leren van de ervaringen die jij
opdoet en van de leermomenten die dat voor jou
genereert.
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Als ik niets kan met de keuzes die jij maakt en als ik er
noch beter noch slechter van word, wat zullen jouw
keuzes mij dan interesseren.
Jouw keuzes hebben voor jou gevolgen en mijn keuzes
hebben gevolgen voor mij.
Dus ik laat jou met jouw keuzes en ik richt me op
mijzelf, op mijn keuzes en vooral op mijn ervaringen
en leermomenten.
Hetzelfde geldt voor jou. Leef je leven, kies, ervaar en
leer.
Als jij het doet, doe ik het ook.

Per slot van rekening gaat het voor mij
uitsluitend en alleen om mijn groei en er
is maar één mens die invloed heeft op
mijn groei en dat ben ik. De wet van
oorzaak en gevolg voor mij ligt bij mij,
uitsluitend bij mij.
Mijn keuzes bepalen mijn groei en jouw
keuzes hebben geen invloed op de
ontwikkeling van mijn bewustzijn, dus
…..
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Wat zal ik me druk maken om jouw
keuzes en in hoeverre ben ik
geïnteresseerd in jouw keuzes,
ongeacht wie je bent, wat voor baan
of wat voor functie je hebt. Wat jij
ook beslist, de consequenties zijn
voor jou en niet voor mij.
Maar dat is niet hoe het werkt.
Iedereen maakt zich druk om iedereen.
Iedereen bemoeit zich met iedereen en vindt
iets van wat iedereen doet, oordeelt daar
vervolgens over, veroordeelt en straft.
Iedereen doet dit omdat dit spel gevangen is
in de spelregels van de dualiteit, waarop de
enorme massa zijn afstemming heeft.

DE WERKING VAN DE DUALITEIT IS DUS
VOLKOMEN ONZINNIG EN ZINLOOS
WANT ALLES WAT JIJ DOET EN WAAR IK
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IETS VAN MOET VINDEN, BEÏNVLOEDT
MIJN VOORTGANG NIET.
WAT WEL MIJN VOORTGANG
BEÏNVLOEDT, IS DE ONGEVRAAGDE
REACTIE DIE IK PRODUCEER, PASSEND
IN HET SPEELVELD VAN DE DUALITEIT,
OMDAT IK ER BINNEN DE SPELREGELS
VAN DE DUALITEIT ZO NODIG, IETS VAN
MOET VINDEN.
DIE REACTIE, GEBASEERD OP MIJN VRIJE
KEUS, GENEREERT VOOR MIJ EEN
ERVARING EN DUS EEN LEERMOMENT.
DIE REACTIE KAN ZOALS ALLE
REACTIES, OPBOUW OF AFBRAAK VOOR
MIJN SPIRITUELE WEG BETEKENEN,
AFHANKELIJK VAN DE ENERGETISCHE
LADING VAN MIJN KEUS.
Laat anderen en wat anderen doen dus met
rust. Laat het handelen en het maken van de
keuzes van anderen dus met rust. Het
handelen van een ander doet mij niets en
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kan mij noch een nadeel, noch profijt
opleveren.
Als ik wel reageer, kan deze actie mij al snel
een nadeel opleveren. Op het tweede pad,
passend binnen en meedoend aan het
collectieve bewustzijn, levert een reactie
(oordeel, veroordeel, straf) voor mij, meestal
pure afbraak op. Laat de ander dus zijn of
haar eigen lessen leren.

Bezint daarom, eer ge begint!
Het is dus verstandig om altijd afstand te nemen van
anderen voor wat betreft bemoeienis met het maken
van de keuzes van een ander.
Of we dit ook werkelijk zullen doen, hangt af van ons
vermogen of we ook in staat zijn om dit te kunnen
doen.
Zolang we zelf qua bewustzijn, nog het pad van het
collectieve bewustzijn bewandelen, zullen we ons
bevinden op het terrein van de massa, en zullen we,
nog vergroeid met de dualiteit, meeduwen tegen en
meetrekken aan, ieder ander.
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Pas als we zelf ons bewustzijn hebben kunnen
verhogen en een hoger pad dan het collectieve
bewustzijn hebben kunnen veroveren, zullen we gaan
inzien wat dualiteit betekent en hoe dat eigenlijk het
zwaartekrachtveld en de aantrekkingskracht is, voor
het veld waarop we willen en alleen nog maar kunnen
handelen.
‘Je kunt opnieuw nooit hoger reiken dan dat je groot
bent'.

Tot het derde pad zullen we de keizer dienen
en op het derde pad zal er nog innerlijke
strijd zijn om het dienen van de keizer te
gaan afleggen. Vanaf het vierde pad begint
het besef te groeien om God te dienen.

Je kunt nooit twee meesters tegelijk
dienen.
Je dient of de keizer of God.

Bewust kiezen welke meester je wilt dienen is
zeker niet vanzelfsprekend.
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Hiermee loop je tegen twee grootheden aan:
willen (vinden dat het moet, dat het
noodzakelijk is) en kunnen (in staat zijn om).

Je kunt nooit WILLEN (vinden dat het
moet, de noodzakelijkheid inzien) als je
het niet KUNT (het vermogen hebben
om te zien dat het noodzakelijk is),
omdat je niet hoger kunt reiken dan dat
je groot bent.

108

De weg naar God is altijd de
weg 'door het hart’

25 januari 2021

Hoe vaak, misschien wel honderden keren heb ik in al
mijn boeken gesproken over het hart en de werking
van het hart in relatie tot de verbinding met onze ‘God
van binnen'. Tientallen keren heb ik dat ook verwerkt
in mijn schilderijen.
Communiceren met het hoofd, met de hersenen, is
communiceren met het ego, dus altijd een
communicatie op basis van dualiteit en angst.
Communiceren met het hart is communiceren met de
God in jou, dus de informatie voortkomend uit deze
communicatie is altijd gericht op eenheid en dus op
liefde, dus op jouw eigen persoonlijke groei.
Het is gradient om te zien dat mensen, wanneer ze in
een gesprek over in een gesprek over zichzelf praten,
met hun vingers of meer hun hand, de borst aanraken,
het gebied van het hart. Blijkbaar is het hart de plek
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waar ‘HET ZELF’ zich bevindt en dat wordt
aangewezen om kracht bij te zetten om jezelf te
identificeren. Tevens is dit de plek waar een
wezenlijke aanwezigheid en dus een wezenlijke
verbinding is met God.
Niemand legt daarbij, om de aandacht op zichzelf te
vestigen en te versterken, zijn of haar vingers of zijn
hand boven op zijn hoofd om de hersenen te
identificeren met ‘het zelf'.

De plek van het hart of het hart, is ‘het
ZELF’ en dat voelt ieder mens intuïtief
aan.
Hoe communiceer je letterlijk met je hart en dus met
de plek waar God in jou woont? Het hart is ook de plek
waarmee je verbonden bent met het universum. Hoe
versterk je deze werking?
Door het bewust kiezen van deze weg vermijd je de
weg via het hoofd, de communicatie met het hoofd.
Deze communicatie geeft de directe verbinding met
het ego, die altijd zal antwoorden binnen het
krachtveld van de dualiteit, dus van afsplitsing, dus
van strijd en angst.
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Er is een ongelooflijke krachtige en simpele weg
om je direct met je hart, dus met de God in jou,
te kunnen verbinden en te kunnen
communiceren en deze weg werkt altijd altijd en
onmiddellijk.
Deze methode werkt als volgt. Ga ontspannen
zitten en adem iets rustiger. Concentreer je op je
hart en leg je hand op je hart. Je bent nu
verbonden met het hogere deel in jouzelf, met
de God in jouzelf. Je kunt vragen stellen en je
krijgt antwoord. Je kunt luisteren naar de stilte
of maar de boodschappen die vanzelf
doorkomen. Doe dit een kwartier per dag.
Doe dit altijd als je hulp of advies nodig hebt.
Het antwoord zal altijd het beste antwoord zijn
voor jou.
Later kun je als je hulp nodig hebt, als je
antwoorden nodig hebt en je bent onder
meerdere mensen, in gedachten je hand op je
borst, op de plek van je hart leggen en de vraag
stellen. Visualisatie is ook verbinden en adem
ook dan iets rustiger.
Probeer deze methode en ervaar wat er gebeurt.
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God is dichterbij dan we denken.
Er zit slechts een handbreedte
tussen God en ons en die ruimte
kunnen we overbruggen.
Je kunt je altijd opladen aan God
door even je hand op je hart te
leggen.
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Fysieke verbinding met het hart is verbinding met God.
Je zult ervaren dat er iets verandert, dat er een gevoel
van rust en vrede over je komt.
Leg een hand op je hart, sluit je ogen, ontspan je en je
zult merken dat je ademhaling rustiger wordt.
Nu ben je verbonden met jouw God, met de kosmos.
Laat wat nu komt gebeuren.
Je zult ontvangen wat je nodig hebt.
Heb je nu niets nodig, dan blijft het stil.
Doe dit een kwartier per dag.
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De bevestiging van
‘eigenliefde’

25 januari 2021
In mijn laatste boeken heb ik het facet 'liefde’ als
onderdeel van bewustzijn verdeeld in:

 Eigenliefde (zelfvertrouwen, zelfrespect).
 Naastenliefde en
 Liefde voor God.
De belangrijkste hierbij is eigenliefde,
zelfvertrouwen of ZELFRESPECT.
Ik was aan het lezen in het urantiaboek en
kwam het volgende tegen, dat het belang van
eigenliefde of ZELFRESPECT bevestigt.
(1582.1) 140:8.20 Jezus viel de leringen van de
Hebreeuwse profeten of de Griekse ethici niet
aan. De Meester erkende de vele goede dingen
waar deze grote leraren voor stonden, maar hij
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was naar de aarde afgedaald om iets te
onderrichten als aanvulling, ‘de vrijwillige
onderwerping van’s mensen wil aan Gods wil.’
Jezus wilde niet eenvoudigweg een religieuze
mens tevoorschijn roepen, een sterveling die
geheel in beslag wordt genomen door religieuze
gevoelens en alleen wordt aangedreven door
geestelijke impulsen. Indien ge maar één blik op
hem had kunnen werpen, zoudt ge geweten
hebben dat Jezus een echte man was, met een
grote ervaring in de zaken dezer wereld. Het
onderricht van Jezus is in dit opzicht flagrant
verdraaid en zeer verkeerd weergegeven in alle
eeuwen van het Christelijke tijdvak; bovendien
hebt ge er ook verkeerde ideeën op na
gehouden over de zachtmoedigheid en
nederigheid van de Meester. Het levensdoel
dat hem voor ogen stond schijnt een
LUISTERRIJK ZELFRESPECT geweest te zijn.
Hij raadde de mens alleen aan zich te
verootmoedigen opdat hij waarlijk verhoogd
zou kunnen worden: waar hij werkelijk naar
streefde was WARE NEDERIGHEID
TEGENOVER GOD. Hij hechtte grote waarde aan
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oprechtheid – een zuiver hart. In zijn
waardebepaling van het karakter was loyaliteit
een kardinale deugd, terwijl moed het hart van
zijn onderricht vormde. ‘Vrees niet’ was zijn
wachtwoord, en geduldig uithoudingsvermogen
was zijn ideale sterkte van karakter. Het
onderricht van Jezus vormt een religie van
dapperheid, moed en heldendom. En dit is nu
juist waarom hij als zijn persoonlijke
vertegenwoordigers twaalf gewone mannen
uitkoos, het merendeel stoere, viriele en
mannelijke vissers.
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In hoeverre laat je je leven
leiden door het ‘aards gedoe’
als discipel van Jezus

25 januari 2021
Hieronder de stukken uit het Urantiaboek waaruit
blijkt uit het deel over het leven van Jezus hoe de
discipel zich niet meer laat beïnvloeden door het
geharrewar van het lagere collectieve bewustzijn van
deze wereld.
Het hoger bewustzijn van de mens leert hem niet meer
VAN maar uitsluitend nog IN de wereld te zijn en zich
niet meer te richten op de dualistische strijd maar om
daar afstand van te nemen en de blik te richten naar
boven, naar de nieuwe kosmische plek van onze ziel.

(1580.4) 140:8.9 2. De politieke instelling. Hij
waarschuwde zijn apostelen tactvol te zijn in
hun opmerkingen over de gespannen
verhouding die toen tussen het Joodse volk en
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de Romeinse regering bestond; hij verbood
hun op enigerlei wijze verwikkeld te raken
in deze moeilijkheden. Hij paste altijd op dat
zijn vijanden hem niet konden vangen in hun
politieke valstrikken, door hen steeds ten
antwoord te geven: ‘Geef aan de keizer wat de
keizer toekomt en aan God wat God
toekomt.’ Hij weigerde zijn aandacht af te laten
leiden van zijn missie om een nieuwe heilsweg
te openen; hij stond zichzelf niet toe zich met
iets anders bezig te houden. In zijn persoonlijk
leven nam hij altijd naar behoren alle
burgerlijke wetten en verordeningen in acht; in
al zijn openbare onderricht liet hij het
burgerlijke, sociale en economische terrein
buiten beschouwing. Hij vertelde de drie
apostelen dat hij zich alleen maar bekommerde
om de principes van ’s mensen innerlijke en
persoonlijke geestelijke leven.

(1580.5) 140:8.10 Jezus was dus geen
politieke hervormer. Hij was niet gekomen om
de wereld te reorganiseren: zelfs als hij dat wel
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gedaan zou hebben, zou dat immers alleen voor
die tijd en generatie toepasselijk zijn geweest.
Desniettemin toonde hij de mens de beste
levenswijze, en geen enkele generatie is
vrijgesteld van het werk om te ontdekken hoe
het leven van Jezus het beste kan worden
toegepast op haar eigen problemen. Bega
echter nooit de vergissing dat ge Jezus’
onderricht identificeert met enige politieke
of economische theorie, met enig sociaal of
industrieel systeem.
(1580.6) 140:8.11 3. De sociale instelling. De
Joodse rabbijnen hadden lang gediscussieerd
over de vraag: Wie is mijn naaste? Jezus kwam
met de idee van actieve en spontane
vriendelijkheid, een liefde voor de medemens
die zo echt was, dat zij het begrip van de naaste
verruimde tot het de gehele wereld omvatte,
waardoor alle mensen elkaars naasten werden.
Maar ondanks dit alles was Jezus alleen maar
geïnteresseerd in de individuele mens, niet
in de massa. Jezus was geen socioloog, maar
hij verrichtte veel arbeid om alle vormen van
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zelfzuchtige isolatie te doorbreken. Hij
onderrichtte zuivere sympathie, compassie.
Michael van Nebadon is een door
barmhartigheid beheerste Zoon; compassie is de
kern van zijn natuur.

1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet
wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze tijd
geleerd dat jullie band met het koninkrijk
geestelijk en individueel is, geheel een zaak van
eigen persoonlijke ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God bent?
Wat moet ik nog meer zeggen? De val van
naties, het ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het
einde van een tijdperk, ja zelfs het einde van
de wereld, wat raken deze zaken een mens
die dit evangelie gelooft en die zijn leven
geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en
het evangelie gelooft, hebt reeds de garanties
van het eeuwige leven ontvangen. Aangezien
jullie leven in de geest is geleid en voor de
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Vader, is er niets waarover jullie ernstig bezorgd
behoeft te zijn. Bouwers van het koninkrijk,
de erkende burgers van de hemelse
werelden, moeten zich niet laten
verontrusten door wereldlijke beroeringen
of ontdaan raken door omwentelingen op
aarde. Wat deert het jullie die dit evangelie
van het koninkrijk gelooft, wanneer naties
ten onder gaan, het tijdperk eindigt, of alle
zichtbare dingen ineenstorten, aangezien
jullie weet dat je leven het geschenk van de
Zoon is, en dat het eeuwig veilig is in de
Vader? Nu jullie het tijdelijke leven in geloof
hebt geleefd en de vruchten van de geest hebt
voortgebracht als de rechtvaardigheid van
liefdevol dienen van jullie medemens, kunnen
jullie met vertrouwen uitzien naar de volgende
stap in de eeuwige loopbaan, met hetzelfde
geloof in je overleving dat jullie door je eerste,
aardse avontuur in het zoonschap van God heeft
heengedragen.
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‘Groei in bewustzijn’ is
‘loskomen van alles'

27 januari 2021
Groei in bewustzijn betekent een absoluut steeds
intenser loskomen van alles en iedereen.
Je gaat je realiseren dat IK uitsluitend leer van de
keuzes die IK maak.
Ik zal NIET leren van de keuzes die JIJ maakt.
Als ik met mijn kleren in het water spring, worden
mijn kleren nat en dat is een ervaring voor mij en dus
een leermoment voor mij
Jij ervaart daar niets van en leert daar dus ook niets
door.
Ik had laatst een discussie met iemand die zei dat zij
wel iets leerde van de keus van een ander.
Wat je als buitenstaander ondergaat, is de
omstandigheid waar die buitenstaander in terecht
komt. Als ik in het water spring met kleren aan,
creëert dat voor een ander een omstandigheid.
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Die ander kan daar op zijn beurt weer iets van vinden
(raar, idioot, leuk, belachelijk) en dat levert dan voor
die ander een omstandigheid op die het gevolg is van
de keus die ik maak (in het water springen) en daar
kan die ander dan dus iets van vinden. Dus doordat die
ander kiest om er iets van te vinden, levert dat voor
die ander weer een ervaring op met een
leermoment.
In beide gevallen is er een oorzakelijk verband door
het maken van een keus  ervaring  leermoment.
Het eerste geval is de keus om met kleren aan te
springen in het water. Dat levert een ervaring en een
leermoment op (voor de springer).
Het tweede geval is de keus maken om iets te vinden
van iemand die met kleren aan in het water springt.
Ook dat levert een ervaring en een leermoment op
(voor de waarnemer). De laatste ervaring wordt
anders als hij er iets anders van vindt.
Er is altijd een direct, oorzakelijk verband tussen het
maken van een keus, het opdoen van een ervaring en
het leermoment waar daaruit voortkomt.

Ik kan alleen maar leren van mijn eigen
keuzes.
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Hoe hoger het bewustzijn wordt, hoe meer je dit gaat
begrijpen en voelen, hoe meer je afstand zult nemen
van de keuzes van een ander en hoe minder je er iets
van zult gaan vinden.
Daarom betekent groei in bewustzijn het loskomen
van de omstandigheden die voor mij gecreëerd
worden door de keuzes die anderen maken.

Mijn eerste belangrijke doel is fusie met
mijn Richter.
Ik verkrijg fusie door steeds verder te
groeien in bewustzijn en een steeds
groter besef van eenheid te veroveren.
Ik groei in bewustzijn door mijn
ervaringen als gevolg van mijn keuzes.
Ik groei niet door de keuzes die jij
maakt omdat jouw ervaringen een
oorzakelijk gevolg zijn van de keuzes die
jij maakt.
Daarom ben ik niet geïnteresseerd in
jouw keuzes en laat de omstandigheden
die jouw keuzes voor mij kunnen
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creëren, gewoon de omstandigheden,
zonder er iets van te vinden.
Dat is het ‘loskomen van alles’.
Voor iemand met een lager bewustzijn is
dit 'loskomen van alles’ nog onmogelijk
omdat een lager bewustzijn nog is
gevangen in dualiteit, dat nog wordt
geregeerd door het ego en het ego vindt
dat het altijd iets van wat dan ook, moet
vinden.
De eeuwige behoefte van het ego is de
behoefte om 'ergens tegen te kunnen
duwen of om ergens aan te kunnee
trekken’.
Dus iedereen, alle mensen, die zich nog druk
maken om de inhoud van de keuzes van
anderen, zijn allemaal mensen die zich qua
bewustzijn nog op het tweede pad, op het
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pad van de dualiteit en van het collectieve
bewustzijn, bevinden.
Zij begrijpen nog niet dat de keus van een
ander geen invloed op hen heeft, zolang ze
daar voor kiezen. Zij zullen er dus altijd voor
kiezen, dat de keus van een ander, wel
invloed op hen heeft.
Het probleem is echter dat je dit pas ziet als je het ziet
en dat je het niet zult zien als je niet groot genoeg bent
om hoog genoeg te kunnen reiken.

Er is nog een andere reden waarom het
belangrijk is om in een staat te komen
(verhoogd bewustzijn) waarop je 'los moet
komen van alles en afstand moet kunnen
nemen van alles’.
We zullen dat zien in het volgende hoofdstuk.
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'Loskomen van alles’ is de
basis om de wereld te
veranderen

27 januari 2021
Waarom is het zo belangrijk om los te kunnen komen
van alles? Het 'los kunnen komen van alles’ brengt je
in een staat van controle die nodig is om op bewuste
wijze, opnieuw het scheppingsproces in te gaan.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Wij hebben al vele malen gezien dat de mens de
'mede-schepper’ is van de wereld waarop wij leven.
Het scheppen in de materiële wereld is een proces dat
tot stand komt vanuit ons bewustzijn.
Bewustzijn is de manier waarop je in staat bent, vanuit
kennis en vanuit het besef van eenheid’, zich
manifesterend in eigenliefde, naastenliefde en liefde
voor of verlangen naar God, te kunnen ‘focussen of
richten’ op het leven.
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De mate en richting van focus of gerichtheid bepaalt
de richting van schepping.
Welke frequentie gaan we in deze focus bewust
gebruiken. Zijn dit lage, vervuilende frequenties
(boosheid, haat, afgunst, jaloezie, veroordeling) of
hoge, zuiverende frequenties (liefde, eenheid,
dankbaarheid, verantwoordelijkheid). Deze
frequenties worden via het energetisch veld ingezet in
de materiële wereld waar zij werkelijke materiële
veranderingen tot stand brengen.

Kiezen we dus voor afstemming op
dualiteit (vervuiling en afbraak) of
kiezen we voor eenheid en liefde
(reiniging en heling).
Die keus is niet helemaal vrij. Die keus wordt voor een
groot deel bepaald door 'wat we kunnen of waartoe
we in staat zijn’, dus door de hoogte van ons
bewustzijn.
Een deel van bewustzijn wordt bepaald door het
hebben van kennis. Ik hoop dat mijn boeken in het
verkrijgen van deze kennis mogen bijdragen. Als je
gaat begrijpen hoe het werkt, kan dat een ‘trigger’ zijn
om bewust de start van jouw eigen spirituele reis te
gaan maken en om de berg van jouw groei in
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bewustzijn te gaan beklimmen. Deze reis is oneindig
en stopt nooit. Het goddelijk bewustzijn blijft groeien
met de oneindige groei van de Godin. Een groei die
gevoed wordt door de steeds groeiende ervaringen
van de complete schepping. De schepping stuwt de
Godin omhoog en de Godin trekt de schepping weer
verder mee omhoog.
Hoe meer je groeit in bewustzijn en hoe meer je in
staat bent en ook moeite wilt doen om je los te maken
van het dualistische geharrewar van het collectieve
bewustzijn, hoe enerzijds, het collectieve bewustzijn
verzwakt en anderzijds, door jouw gerichte focus ook
steeds meer de frequentie van liefde en eenheid, die
energie deze wereld meer zal zuiveren en helen.

Hiermee kun jij de schakel zijn die de
cirkel van duwen tegen en trekken aan
elkaar, doorbreekt.
Hiermee kun jij degene zijn die het lot
van deze wereld verandert en die de
wereld helpt voortstuwen, op weg naar
de status van ‘Licht en Leven’.

130

Dan ben je, nadat ook jij de poort hebt
mogen passeren, en lid zult zijn van het
korps der Magiërs, die samen met hun
Godsvonk en met de engelen, de zuivering
en heling van de schepping, verder zullen
invullen en vorm zullen geven.

Één ding is nog belangrijk om te weten. Veel
mensen roepen dat je positief moet denken omdat
als je negatief denkt, je al die negativiteit over je
heen krijgt. Ten dele is dat waar maar dit is
denken vanuit ANGST en angst op zich is al
verbonden met afbraak en vervuiling.
Dit handelen moet niet komen vanuit angst (als
slachtoffer van) maar vanuit de wetenschap dat
denken, focussen en gerichtheid op eenheid en
liefde jouzelf en de wereld optrekt naar hogere
niveaus van bewustzijn en een reinigende en
helende werking heeft op jou, op de wereld en op
het universum.
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Finetunen en het leven van
de Wil van de vader

28 januari 2021
Na het schrijven van al mijn boeken, na het 'getrokken
zijn over de paden op het voortschrijdend inzicht over
het pad van bewustzijn’, na het afsluiten van de
boekenreeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’, merk ik
een verandering in mijn complete systeem.
Ik merk een ‘fine-tuning’ van alles waar ik doorheen
ben gegaan op het pad van het schrijven van mijn
boeken.
De lessen worden verweven tot een prachtig schilderij
dat steeds duidelijker en helderder wordt een waarop
de details steeds scherper worden als deel van het
totaal.
De films die ik ben tegengekomen op YouTube over
het wetenschappelijk aantonen dat onze emoties ons
DNA verandert of in elk geval beïnvloedt en dat ons
veranderende DNA de fotonen in deze wereld
beïnvloeden en veranderen, hebben mij samen met
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alle wijsheid uit mijn boeken gebracht op het volgende
pad. Een pad dat ik verder zal gaan verkennen en
bewandelen.
Gedreven door de kennis van mijn boeken en het
enorme verlangen naar eenheid met God, samen met
de wetenschap dat mijn focus invloed heeft op de
verdere schepping van deze wereld, brengen mij op
het pad waarop ik probeer continu te scheppen
binnen het besef van eenheid en in overeenstemming
met de Wil van de Vader. Gesteund en gedragen door
Jezus en de engelen zal ik vanaf nu, vrij van dualiteit
en in overeenstemming met de Wil van de Vader, mij
richten op een focus van reiniging, zegening en heling,
dat mijzelf zal reinigen en helen en de wereld zal
reinigen en helen.
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Het scheppen in de
materiële wereld

29 januari 2021
We hebben al vele malen gezien dat een verandering
in bewustzijn leidt tot een verandering in de materiële
wereld. Blijkbaar is er dus een verband of een relatie
tussen een andere 'gerichtheid of focus’ en de invloed
daarvan op materie.
Ik zag, zoals al eerder genoemd, onlangs een film op
YouTube waar werd vertoond dat de wetenschap
inmiddels heeft aangetoond, dat emoties ons DNA
aantast en dus ook verandert en dat een verandering
in DNA de fotonen in onze wereld aantast en dus
verandert. De fotonen hebben invloed op de materie in
onze wereld.
Er is dus een verband tussen gerichtheid of emoties en
de samenstelling of manifestatie van onze materiële
wereld.
Dit maakt ons tot (mede)scheppers van onze wereld.
Blijkbaar is alles, zoals emoties, gedachten, uitspraken,
energie en materie, gevangen binnen één geheel,
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waarin al deze afzonderlijke uitingen met elkaar zijn
verbonden en elkaar beïnvloeden. Onze gedachten
beïnvloeden dus de materie. Onze uitingen
beïnvloeden de materie en afhankelijk van de
frequentie van die uitingen zal de invloed op de
verandering van de materie anders zijn.
We hebben al gezien bij Matsuru Emoto dat een uiting
of gedachte van haat een heel andere invloed heeft op
water (materie) dan een gedachte van liefde.

Dit alles betekent dat alles maar dan ook
alles gevangen een opgesloten zit in één
matrix, waarin alles met elkaar is verbonden
en waarin alles elkaar beïnvloedt.
Blijkbaar kunnen we de matrix aansturen
door er gedachten op los te laten of door wat
we uitspreken, dus door onze focus.
Dit gebeurt eigenlijk continu en eigenlijk ook
altijd ONBEWUST.
We weten inmiddels wat de richting is van de
allesomvattende kracht in het universum. Die
richting is EENHEID en de daarvan afgeleide
ervaring is LIEFDE.
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ALLES WAT NIET DE KANT VAN EENHEID
OPGAAT, CREËERT CHAOS, NIET LIEFDE,
AFBRAAK EN ANGST, MET ALLE GEVOLGEN
VAN DIEN IN HET MATERIËLE ASPECT VAN
DE MATRIX.
Kijk naar onze wereld waar nog altijd chaos
heerst. Er is angst want er is afsplitsing en er
is dualiteit, die wij non-stop blijven voeden.

De magiër kan het speelveld van de
matrix, wat per definitie en altijd
aanwezig is, beïnvloeden en
veranderen van een onbewuste
handeling naar bewuste handeling.
Hoe stuur je de matrix aan?
Je kunt de matrix aansturen door bewuste
opdrachten te geven. Die opdrachten
moeten concreet zijn. Als je zegt dat je klaar
bent om genezing te ontvangen, dan zal de
matrix niet reageren, want het feit dat jij
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klaar bent, betekent nog geen verzoek tot
actie. Dat verzoek dient letterlijk
uitgesproken te worden (hardop of in je
hoofd). Het verzoek aan de matrix dient dus
te worden, iets in de trend van:
‘ik ben klaar om genezing te ontvangen en
ik verzoek de matrix (God) om de matrix
zodanig aan te passen dat mijn lichaam nu
geneest. Ik dank u matrix voor de genezing’.
De matrix heeft een onuitputtelijke, altijd
aanwezig en werkzaam potentieel. Alles en
iedere mogelijkheid is op ieder moment in
de matrix aanwezig. Wij kunnen een
verschijningsvorm of een toestand van en
binnen de matrix op ieder moment
oproepen en verzoeken.
Voor de magiër is echter één ding
onvoorstelbaar belangrijk. Als je de
regionen van het hogere bewustzijn hebt
bereikt, dan weet je dat jouw handelen in
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overeenstemming moet zijn met de Wil van
de Vader. Dan creëer je harmonie en ben je
altijd werkzaam binnen het krachtveld van
eenheid en van een steeds groter groeiend
besef van eenheid en dus van liefde.
Je kunt alles richten tot de matrix en je kunt
erbij melden dat je verzoekt om jouw
verzoek tot uitvoer te brengen, MITS JOUW
VERZOEK IN OVEREENSTEMMING IS
MET DE WIL VAN DE VADER.
De Vader beslist dan of de matrix wordt
aangepast en als er wijzigingen conform
jouw verzoek in de matrix, dus in de
materiële wereld optreden, is dit in
overeenstemming met de Wil van de
Vader en zal het dus helpen om het
collectieve bewustzijn te vergroten.
Dat is mijn rol als materieel wezen, als
mens, als magiër, om op deze wereld in
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deze wereld te werken en om dit altijd te
doen ‘binnen de Wil van de Vader'.
Dat is wat we lezen in het urantiaboek, hoe
Jezus in deze wereld stond. Hij bedacht
dingen voor het welzijn van een situatie op
dat moment, hij gaf de matrix opdracht en
gaf altijd aan om zijn wens ten uitvoer te
brengen, mits het in overeenstemming was
met de Wil van de Vader.
Dan worden wij de scheppers van hemel en
aarde op deze materiële wereld. Dan
werken wij samen met onze Godsvonk en
met de engelen om werkelijke
transformaties op deze wereld tot stand te
brengen en …….. ALTIJD IN
OVEREENSTEMMING MET DE WIL VAN
GOD.
Dan zijn wij de actieve helpers van de
hemel. Dan zijn wij het verlengstuk van
God, Jezus en de engelen en omdat ik die
keus maak MET MIJN EIGEN VRIJE WIL,
kan door mij alles op deze wereld
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getransformeerd worden, met behulp
van de hemel.

Dan ben ik de open deur voor de
geestelijke wereld om door mij,
geheel uit mijn eigen vrije wil, op
deze wereld te kunnen werken.
De engelen, Jezus en God bewandelen
altijd de weg van EENHEID.
Als ik voortaan deze weg bewandel,
ben ik constant scheppend en
transformerend bezig, maar ik ben
ook continu in contact met de Vader
om onafgebroken met de Wil van de
Vader in overeenstemming te zijn.
Dat is waarachtig 'leven en
wandelen met God’.

140

Het begin van het bewandelen van de
practische weg, de actief werkende
magiër.
Gericht op een steeds intenser besef
van eenheid, in samenwerking met God
en de engelen, de stap nemend naar
morontia-mota.
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Op welke wijze kan alleen
maar groei ontstaan

30 januari 2021
Groei kan alleen maar plaatsvinden door groei in
bewustzijn.
Groei in bewustzijn ontstaat door het maken van
keuzes, daardoor kunnen ervaringen worden
opgedaan en vervolgens kunnen we door die
ervaringen leren.
Dit geldt voor de groei van ieder persoon.
Bewustzijn heeft ook te maken met
probleemoplossingen en dus hebben
probleemoplossingen te maken met bewustzijn.
Problemen zijn vaak problemen tussen mensen of
waar mensen bij betrokken zijn.
Problemen ontstaan eigenlijk altijd in het dualistisch
geharrewar en in de confrontaties die daaruit
voortkomen. Ook ieder probleem heeft een zeker
niveau van bewustzijn.
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Om het probleem te kunnen oplossen, zul je met een
oplossing moeten komen die een hoger niveau van
bewustzijn in zich draagt dan het probleem zelf.
Het verschil tussen het bewustzijnsniveau van het
probleem en van de oplossing mag echter ook weer
niet te groot zijn, anders zal de oplossing verworpen
worden of zullen de brengers van de oplossing
worden genegeerd of zelfs gedood.
Onze geschiedenis heeft dit al vaak bewezen. Denk
hierbij aan Marten Luther King of aan Ghandi.
Bewustzijn is dus het sleutelwoord van groei en van
het oplossen van problemen, maar …… het vereist
grote subtiliteit en inzicht, welk bewustzijnsniveau
moet worden ingezet om die reis van groei of van
oplossingen met de juiste stapjes te doceren, zodat het
hapbaar en haalbaar blijft en daardoor een kans van
slagen heeft.
Er gaat een hoop niet goed in dit land. De politiek staat
ver af van de mensen, de menselijke maat is zoek en er
zijn vele onherstelbare en verschrikkelijke missers
gemaakt.
Voor de verkiezingen van maart hebben zich, naast
een hele kudde reeds bestaande politieke partijen,
negentig nieuwe partijen aangemeld, die allemaal
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vinden dat niemand er iets van begrijpt, behalve zij
zelf.
Dualiteit alom.

De grote vraag is welke partij of welke
politicus heeft een aanzienlijk hoger
bewustzijn en weet precies het
bewustzijnsniveaus te vinden, dat
gehanteerd moet worden om de massa
wakker te schudden en mee te krijgen.
Wie kent deze maat en wie is in staat om
die maat te hanteren en vervolgens de
maat beetje bij beetje, niet te veel en
niet te weinig, te verhogen?
Bij wat ik nu zie in het kader van de
komende verkiezingen, hoe opnieuw het
dualistische pad wordt betreden en
gehanteerd, heb ik er niet zo heel veel
vertrouwen in.
Het is heel veel ego gebrabbel, het
benoemen van eigen superioriteit en
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zelfs het suggereren van het beheersen
van de waarheid, tegenover de
dwaasheid en de waanzin van alle
anderen.
Lezend in het urantiaboek zag ik iets wat bij
mijn hele verhaal aansluit. Gezien het niveau
van het collectieve bewustzijn van de wereld op
dit moment (het tweede pad, het pad van de
dualiteit) zal het nog heel lang duren voordat er
wereldwijd vrede is op deze wereld.
Het urantiaboek heeft onder andere het
volgende:
(867.1)77:9.10 Middenwezens zijn de bekwame
dienaren die de kloof overbruggen tussen de
materiële en geestelijke zaken, welke bij de
dood van Adam en Eva is ontstaan op Urantia.
Zij zijn tevens uw oudere broeders, kameraden
in de lange strijd om een bestendigde staat van
licht en leven op Urantia te bereiken. De
Verenigde Middenwezens vormen een korps
dat de proef der rebellie heeft doorstaan en
zij zullen getrouw hun aandeel leveren in de
planetaire evolutie totdat deze wereld het
doel der eeuwen bereikt, TOT DIE DAG IN DE
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VERRE TOEKOMST wanneer er inderdaad
vrede op aarde heerst en er in waarheid
goede wil leeft in de harten der mensen.
Ook kwam ik het volgende stukje tegen in het
urantiaboek:
(1086.4)99:1.1 Door mechanische uitvindingen
en de verspreiding van kennis wordt de
beschaving gemodificeerd; bepaalde
economische aanpassingen en sociale
veranderingen zijn een gebiedende
noodzaak indien men culturele rampen wil
vermijden. Deze nieuwe sociale orde die
aanstaande is zal in geen duizend jaar
zelfgenoegzaam tot rust komen. Het
menselijk geslacht moet zich verzoenen met
een opeenvolging van veranderingen,
aanpassingen en her-aanpassingen. De
mensheid is op weg naar een nieuwe, nog
niet geopenbaarde planetaire bestemming.
Economisch en sociaal zal er heel veel moeten
veranderen. Zolang er wereldwijd nog een enorme
armoede is en er honger wordt geleden, zijn de
mensen niet in staat om te leven maar vechten
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dagelijks om te 'kunnen overleven’. Iedereen die in die
situatie zit, kan zich nauwelijks of niet richten op een
spiritueel leven, laat staan op gericht werken aan
verhoging van bewustzijn.
Groei in bewustzijn kan alleen maar stapje voor stapje
gaan, als de omstandigheden daartoe bijdragen en dus
zal er geen mens, geen groep en geen politieke partij
nu rust en vrede brengen, gebouwd op het feit, dat zij,
zoals zij aangeven, de waarheid in pacht hebben, dat
de anderen er niets van begrijpen en zij de wereld of
het land zullen redden. De meeste politici dienen niet
het totaal maar dienen zichzelf, weten het beter en
zullen hun gedachtegoed wel even uitrollen en
daarmee het land redden.
Ook zal er vele malen aangepast moeten worden om
nieuwe werkende economische en sociale systemen te
kunnen creëren. De wereld zal zover moeten komen
om te willen delen en dat alleen al vereist wijsheid,
dus een mate van bewustzijn, dat hoog uitsteekt boven
het niveau van het huidige collectieve bewustzijn, dat
gedragen wordt door ego en dualiteit.
Het dualistisch gedrag remt iedere groei van het
collectieve bewustzijn.
We zullen de wereld zelf moeten verbeteren. Jij en ik.
We zullen zelf moeten werken aan de groei van ons
eigen bewustzijn. Jouw bewustzijn kan ik niet
verhogen en ik mag dat niet eens, gezien de
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onvoorwaardelijke en hoogste wet in de schepping,
zijnde: 'de Wet van de Vrije Wil’.
Ik zie op dit moment op televisie een herdenking van
de bevrijding, zesenzeventig jaar geleden van
Auschwitz en van de vernietiging van de Joden in de
tweede wereldoorlog. God heeft niet inbegrepen. We
moeten het zelf doen, zelf keuzes maken, zelf groeien,
VRIJE WIL. God heeft zelfs goed gevonden dat Lucifer,
Satan en Caligastia tweehonderdduizend jaar ons
plaatselijk stelsel ongekend hebben verziekt en
ongelooflijk veel leed hebben toegebracht.
Niemand zal ons redden. We moeten het zelf doen
maar er is steun en hulp, maar alleen als wij die keus
maken, die hulp willen aanvaarden en die hulp door
ons heen willen laten werken. EEN KEUS IN VRIJE
WIL.

We zullen op eigen kracht, stapje
voor stapje zelf verder moeten, tot
aan het paradijs toe. We zullen de
weg zelf moeten veroveren, iedere
centimeter op het pad en dat kost tijd.
Als je het cadeau krijgt, wordt het
nooit je bezit en het moet je bezit
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worden. Je moet het snappen,
ademen, stralen en zijn, iedere
centimeter op het afzonderlijk pad op
de eindeloze weg naar boven.
Dat geldt ook voor de weg van deze
planeet op weg naar de fase
vvan'Licht en Leven'. Wij moeten het
doen, als het ons individueel lukt,
verandert het niveau van het
collectief.
Het enige wat je kunt doen, is werken
aan je eigen weg. Je hebt geen invloed
op een ander, je hebt geen invloed op
de situatie van het land. Je hebt alleen
invloed op jezelf. Werk daaraan,
begin nu.
Daarom zal de dag dat deze wereld
de status van 'Licht en Leven’
betreedt, een dag zijn IN EEN VERRE
TOEKOMST.
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Bewust kosmisch werk
1 februari 2021
Er liggen nu een aantal feiten op tafel.
Er is slechts EENHEID in de totale schepping,
waardoor alles en iedereen met alles en iedereen is
verbonden. Dus alles wat ik doe, raakt alles en
iedereen.
Mijn focus, mijn gedachten, de woorden die ik spreek,
mijn overtuigingen, werken binnen het veld van het
besef van eenheid, scheppend.
Leven in het besef van afsplitsing (dus niet-eenheid) is
een dualistische, afbrekende en vervuilende energie
en veroorzaakt angst.
Leven in het besef van eenheid is een zuiverende en
helende energie en genereert de ervaring van liefde.
Hoe kan ik de kosmos, God, Jezus en de hemelen
helpen in de groei van het bewustzijn, in de groei van
het universum?
Door de allesomvattende verbinding en beïnvloeding,
voortkomend uit deze onvoorwaardelijke eenheid van
alles wat is, kan ik dus de hele kosmos beïnvloeden
en dus veranderen.
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De aard van de beïnvloeding hangt dus
af van de gedachten die ik koester, van
de focus die ik heb, van mijn
overtuigingen en van de taal die ik
spreek.
Als die taal gericht is op puur mijn
EIGEN BELANG, dan speelt zich dat af in
het speelveld van afsplitsing, dus van
dualiteit, van vervuiling en van afbraak,
met angst als gevolg.
Als mijn taal gericht is op het ALGEMEEN
BELANG, dan heb ik het besef van
eenheid, ik dien de eenheid en de
energie is helend en reinigend. Er zal
een ervaringsveld van liefde ontstaan.
Mijn eenvoudige leven bepaalt dus de loop en de
richting van de ontwikkeling en de groei van het
universum.

151

De focus die ik heb, de gedachten die uit mijn
brein voortkomen, de taal die ik spreek,
BEÏNVLOEDT DUS DIRECT DE RICHTING VAN
DE GROEI VAN HET UNIVERSUM.
IN DAT OPZICHT ALLEEN AL ZIJN WIJ 'GODEN
IN WORDING’ EN GROEIT ONZE KRACHT
NAARMATE ONS BEWUSTZIJN GROEIT EN
WIJ DUS ANDERE KEUZES MAKEN EN EEN
STEEDS KRACHTIGER, ZUIVERENDE EN
HELENDE TAAL GAAN GEBRUIKEN, DIE DE
MATRIX KAN BEÏNVLOEDEN EEN DUS DE
WERELD.
De Goddelijke matrix is een energieveld
waarin alles met alles is verbonden en met
een ongekend potentieel waarin alles
mogelijk is, afhankelijk van de opdracht die
wij geven aan de matrix.
DAAROM MOETEN WE ZIJN ALS GOD EN DE
WIL VAN GOD GAAN VOLGEN EN NIET MEER
KIEZEN VOOR HET EIGEN BELANG OF VOOR
HET BELANG VAN MIJN GROEPJE, DAT HET
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BETER WEET EN SUPERIEUR IS TEN
OPZICHTE VAN AL HET ANDERE.

Niet mijn wil maar zijn wil geschiede.
Ik zal niet mijn taal maar zijn taal
spreken.
Ik ben verbonden met het universum,
dus ik ben het universum en daarom
is het universum zoals ik mijzelf
gedraag in de wereld.

Is dat op het niveau van het besef van
afsplitsing of op het niveau van het besef
van eenheid?
Dat is mijn keus en ….
Dat is jouw keus.
Zo simpel is het om de keus te maken of je God,
Jezus en de hemelen wilt dienen.
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Voor mijzelf betekent dat, dat door het schrijven
van mijn totaal elf boeken en dit twaalfde boek
in wording, ik een taal heb gesproken waarvan
de aard van de taal, lopende langs de
ontwikkeling van de graden (paden) van
bewustzijn en alles opbouwend naar het belang
van het besef van eenheid, ik door mijn
verbinding met alles en iedereen wat is en die is,
ik het universum heb veranderd.
Ik zal doorgaan met het spreken van deze taal,
sprekend op een steeds hoger niveau van het
besef van eenheid, gericht op het niveau van
morontia-mota en daarmee deze wereld en dus
het universum blijven veranderen, zuiveren en
helen.
Mijn taal zal binnen mijn (groeiend) vermogen
God dienen, het algemeen belang dienen, niet
meer mijn wil maar zijn wil
vertegenwoordigend.
Dat is de enige weg op weg naar de status van
‘Licht en Leven’.
Vanaf nu:
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Kies bewust de juiste taal, gericht op het besef
van eenheid, dus gericht op liefde, dus gericht
op het algemeen belang.
Schep en herschep het energetisch veld met de
taal die je kiest en met de gedachten en
overtuigingen die je hebt.
De verandering die hierdoor optreedt infecteert
en beïnvloedt de complete schepping en zal deze
veranderen conform de aard, de energietrilling
van de woorden, gedachten en overtuigingen die
ik gekozen heb. Laat de weg van eenheid de
enige weg zijn.
Zo zal ik God dienen.
Waar het hier expliciet niet om gaat is de (vaak
onbewuste) ‘SCHIJNHEILIGHEID’.
Vaak krijg ik berichtjes doorgestuurd van
mensen, dat er oproepen worden gedaan van
grootschalige meditatiesessies ten behoeve van
bijvoorbeeld de wereldvrede en om de wereld te
laten transmuteren en transformeren van de
derde naar de vijfde dimensie.
De mensen van wie ik deze oproepen krijg zijn
zeer actief binnen de ‘complottheorieën’ en
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beschuldigen Jan en Alleman van bedrog, van
genocide, van oplichting en misleiding en
roepen dat deze mensen moeten verdwijnen.
Vervolgens gaan ze vroom op een avond een
kwartier zitten mediteren met deze gedachte en
met dit DUALISTISCH gif in hun systeem. Dit
DUALISTISCH gif zal werken en niet de
‘SCHIJNHEILIGHEID’ van het gedurende een
kwartier op een stoel gaan zitten met gesloten
ogen en met vele anderen die niet weten wat het
besef van eenheid werkelijk een wezenlijk
betekent. Zulke acties leveren schade op, geen
zuivering en geen heling en dienen het beest en
niet Jezus. Je kunt geen twee meesters tegelijk
dienen en het universum zal gestuurd en geleid
worden door wat er werkelijk in je leeft en niet
door wat er 'gespeeld’ in je leeft. Je kunt de
Goddelijke matrix niet misleiden.
Wat er in je leeft, wat je gedachten zijn, de taal
die je spreekt en de woorden die gebruikt, alles
binnen jouw overtuiging, alles wat je bent,
wordt geprojecteerd en opgeslagen in de
goddelijke matrix, in het allesomvattende
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energieveld. Dit is het veld waarmee iedereen is
verbonden. Als het in de matrix zit, is het
toegankelijk voor iedereen. Vaak wordt je door
jouw engelen geleid naar informatie in de matrix
die voor jouw ontwikkeling van toepassing en
van belang is. Alles wat ik in de matrix stop,
zowel het besef van afsplitsing als het besef van
eenheid, heeft invloed op het totaal.
Realiseer je dus heel goed welk spoor je kiest en
welke energie je wilt genereren met jouw
manier van leven. Dus met wat je denkt, met wat
je zegt en met wat je bent. Kortom hoe je leeft.
Hoe hoger je komt op het pad van bewustzijn
des te groter de verantwoordelijkheid is die
je draagt.
WIE WEET, IS VERANTWOORDELIJK. HOE
MEER JE WEET, HOE GROTER IS JOUW
VERANTWOORDELIJKHEID.
Jezus heeft ons voorgeleefd wat daarin de weg
naar eenheid en dus de weg van liefde is. Wat de
weg is op weg naar een steeds hoger bewustzijn,
de weg op weg naar fusie. Hij is het voorbeeld
zoals het voor ieder van ons bedoeld is en wat er
uiteindelijk van ieder van ons wordt verwacht.
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Wat is de taal die gebruikt
moet worden om de matrix
zodanig te beïnvloeden dat
het collectieve bewustzijn
zal stijgen?

1 februari 2021
Is het mogelijk om door oefening de taal te leren om
de juiste richting te kiezen?
Ik kan niets doen om jou te veranderen. Ik kan jou niet
veranderen en ik mag jou niet veranderen. Als ik jou
niet kan en niet mag veranderen, kan en mag ik dat bij
niemand doen. We hebben al eerder en reeds vele
malen gezien dat ik alleen mijzelf kan veranderen. En
ja, als ik mijzelf verander, verander ik door de eenheid,
verbondenheid en beïnvloeding, ook jou en ieder
ander. Ik verander de wereld en het hele universum.
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Ik zal mij dus met het bewerken en veranderen van de
goddelijke matrix, op mijzelf moeten richten omdat ik
mijzelf kan en mag veranderen. Dat is mijn keus.
Waar ik nu mee word geconfronteerd is, is mijn
verzoek gericht op eigenbelang of op het algemeen
belang.
Als onze taal, onze gedachten, onze overtuiging de
werktuigen zijn warmee wij direct de goddelijke
matrix beïnvloeden, vraag je dan af wat jouw
interactie op een moment doet met de matrix. Dit
onderzoek kun je ook instellen gericht op hoe anderen
zich uiten en wat dat voor invloed heeft op de
goddelijke matrix.
De wegen en de richting is duidelijk. De richting wijst
naar afsplitsing (dualiteit, egoïsme, angst, afbraak) of
naar eenheid (liefde, empathie, groei naar Licht en
Leven).
Als je gericht wilt werken met de energie van de
matrix en uitsluitend de richting van eenheid wilt
bewandelen, houd dan met het volgende rekening:
Je kunt bij iedere opdracht aan de matrix vragen of het
in overeenstemming is met de Wil van jouw God.
“Matrix voer mijn verzoek uit, ALS HET IN
OVEREENSTEMMING IS MET DE WIL VAN DE
VADER”.
159

Dat is wat we lezen in het urantiaboek in deel vier
over het leven van Jezus.
Jezus bedenkt om iets uit te voeren en vraagt hulp aan
de Vader (goddelijke matrix) en vraagt toestemming
aan de Vader of wat hij wil, mag en kan worden
gerealiseerd.
Begin met de proef en neem waar hoe er wordt
gecreëerd. Als dit beeld duidelijk wordt, zal dit jezelf
helpen en begin je in een situatie te komen, dat je
vooraf jouw handelen, actie en reactie, een gewenste
richting kunt geven, waarbij altijd geldt dat de richting
naar 'het besef van eenheid’ de enige juiste richting is.
Zo word je je bewust, hoe je gaat denken, handelen,
stralen en leven. Dit is een oefening om te herkennen
welke richting je bewandelt.
Dit is de fase waarin de magiër zich in het dagelijkse
leven continu en structureel beseft hoe hij leeft en hoe
hij dus schept. Eerst leer je achteraf te herkennen of
het bewustzijn gericht is op afsplitsing of op eenheid.
Als je dat in de vingers krijgt, word je alert om voordat
je wilt reageren, vast te kunnen stellen welk pad je
bewandelt.
Uiteraard kun je pas starten met deze oefening als je al
zover bent dat je weet hoe het werkt, dat jeweet dat er
keuzemogelijkheden zijn en dat je dus keuzes kunt
maken en dat je reeds hebt begrepen, welke de juiste
160

keus is, welke de juiste richting is, om tot eenheid te
komen, omdat groei naar een steeds groter besef van
eenheid, de enige juiste keus is.
Uiteraard is deze oefening bedoelt om voor jezelf te
kunnen vaststellen wanneer jouw handelen
gericht is op dualiteit (gedragen en gestuurd door
het ego) of gericht is op het besef van eenheid.
Het gaat niet om vast te stellen wat een ander doet
maar het gaat om jou, om jouw vermogen om
structureel uit de dualiteit te kunnen stappen, met
al jouw handelen en met al jouw gedrag. Van het
gedrag van anderen dienen we te leren voor
onszelf.
Hierbij is het van belang dat je bij jezelf de
‘waarden’ ziet gaan veranderen naar waarden die
beïnvloed zullen gaan worden door de werking
van morontia-mota.
Door steeds bewuster voor de weg van eenheid te
kiezen, zal de inhoud van de waarden veranderen.

De weg van eenheid wordt altijd
gekenmerkt door de onderkenning dat
alles binnen de schepping één is, dat er
daardoor een verbondenheid,
beïnvloeding en afhankelijkheid ontstaat
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die leidt tot een onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid.
In hoeverre ik verantwoordelijk ben voor
het handelen van mijn naasten wordt
bepaald door de hoogste wet binnen de
schepping, zijnde: 'de wet van de vrije
wil’.
Deze wet bepaalt dat je ieder mens de
kans en de mogelijkheid moet geven om
te handelen, om fouten te maken, om op
zijn of haar gezicht te gaan, om daardoor
te ervaren en te leren.
Grijp nooit ongevraagd in want dan loop
je het risico om deze mensen hun kans op
het opdoen van leermomenten af te
pakken.
Als er hulp wordt gevraagd, is het vroeg
genoeg om die helpende hand te bieden.
Beide aspecten horen tot de
onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid.
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Ken jezelf en word wie je
hoort te zijn omdat dat
uiteindelijk alleen maar is
wie je bent

2 februari 2021
Alles wat je doet, nestelt zich in de matrix.
Alles wat je denkt, nestelt zich in de matrix.
Je focus en je overtuigingen worden geplant in de
matrix.

Doordat de matrix een neerslag is van alles wat is,
bevindt alles wat zich bevindt in de matrix, zich ook in
de systemen van ieder mens.
Wat in het systeem zit van een mens, beïnvloedt die
mens en bepaalt mede zijn handelen.
Als ik kijk naar wat er in het Urantiaboek staat over
het leven van Jezus, dan zie ik dat Jezus altijd heel
doordacht en heel bewust reageert, alsof hij zich
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bewust is van iedere consequentie van al zijn acties en
van al zijn reacties.
Iedere actie en iedere reactie van ieder mens heeft
onmiskenbaar consequenties omdat alles zich nestelt
in de matrix en invloed heeft op de hele schepping.
Alles wat ik doe, denk, vind, al mijn overtuigingen, zijn
stempels die gedrukt worden in ieder systeem van
ieder mens.

Zoiets kun je alleen maar dragen,
verwerken en hanteren als je je bewust
bent van die verantwoordelijkheid.
VERANTWOORDELIJKHEID IS HET
EINDSTATION VAN HET ‘BESEF VAN
EENHEID’ EN HET BEGRIJPEN,
AANVAARDEN EN NEMEN VAN DEZE
VERANTWOORDELIJKHEID IS DE
PRACTISCHE SLEUTEL, DIE DEZE
WERELD KAN EN ZAL VERANDEREN.
Dus pas je taal aan, pas je gedachten aan,
verander je overtuigingen en ideeën en
stuur aan op het besef van eenheid. Niet
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omdat het moet, maar omdat de
uitkomst van dingen anders worden als
ik andere beslissingen en dus andere
keuzes maak. Zie God in ieder mens en
zie nooit meer een vijand in welk mens
dan ook.
Jezus leerde ons als ze je slaan op de ene
wang, keer dan ook de andere wang toe
en sla niet terug. Als je terugslaat, brand
je die agressie, die energie in de matrix
en infecteert dat alles wat is en alles wat
leeft. Jezus realiseerde zich dat ondanks
wat ze deden toen ze hem aan het kruis
sloegen, hij vroeg of de Vader hen wilde
vergeven, want ze wisten niet beter en
velen weten nog steeds niet beter.
JIJ KUNT IMMERS NOOIT VERDER
REIKEN DAN DAT JE GROOT BENT. Maar
als je weet, zul je zo hoog mogelijk
moeten reiken als je kunt.
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Jij, ik, wij allemaal zijn de
beeldhouwers en de schilders van de
goddelijke matrix. Wij allen zijn de
schrijvers van het goddelijk kosmisch
boek. Weet dus hoe je de beitel, het
penseel en het potlood hanteert en
hoe je de matrix manipuleert. Je bent
onvoorwaardelijk en onmiskenbaar
te allen tijde verantwoordelijk voor
het reiken van jouw hoogte, die je aan
lengte bezit.
Het verhaal over de eenheid, de goddelijke matrix en
hoe wij deze manipuleren, inclusief onze
verantwoordelijkheid, lijkt inmiddels zo duidelijk en
zo vanzelfsprekend. Toch heb ik het honderden keren
moeten benoemen in duizenden bladzijden om het
steeds meer een structureel, ingebakken deel van
mijn eigen systeem te laten worden. Deze groei kan
alleen maar stapje voor stapje en de snelheid van de
voortgang is afhankelijk van de gedrevenheid
waarmee de mens zijn of haar eigen pad bewandelt.
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Jezus leven was en is een voorbeeld. Weet wat je doet.
Weet wat je zegt. Weet wat er gebeurt door wat je
vindt en wat je overtuiging is. Weet dat altijd, alsof het
een tweede natuur is.
Weet welke taal je moet gebruiken om continu en
structureel te scheppen binnen een steeds dieper
besef van eenheid.
Word als Jezus.
Word als God.
Dat is wie wij horen te zijn en uiteindelijk allemaal
zullen worden omdat dat onze enige echte ware aard
is, omdat dat is wie wij werkelijk zijn.
Uiteindelijk hoef je alleen maar af te leggen wie je niet
bent.
Dat is de richting die wij moeten bewandelen. Dat is de
weg ‘op weg naar het paradijs’, op weg terug naar huis,
op weg terug naar God.
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Een nieuwe ervaring van
gewichtsloosheid en wat dat
betekent

4 februari 2021
Ik voel me opnieuw volkomen vrij en bevrijd van deze
wereld. Ik voel me nergens meer bij betrokken en los
van alles wat met dit bestaan te maken heeft.
Ik zie dat alles wat er gebeurt en waar mensen zich
ongelooflijk druk om maken, er zelfs de straat voor
opgaan, demonstreren en roepen dat ze van hun
vrijheid zijn beroofd, volkomen aan mij voorbijgaat en
zelfs voor mij onbegrijpelijk is.
Mijn vrijheid kan niet meer worden beperkt en wordt
niet bepaald door het feit dat ik voor twee weken om
onderbouwde reden, na negen uur de straat even niet
op mag.
Er is voor mij interactie met de wereld waarop ik leef
en met de spirituele wereld. De interactie met de
spirituele wereld is groeiende en wordt voor mij het
‘nieuwe normaal’. Ongeacht welke leeftijd je hebt, het
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resterende aardse bestaan is een knipoog vergeleken
met de eeuwigheid die ons te wachten staat na het
overgaan naar het volgende stadium. Uiteraard is het
dan wel van belang dat je die overgang onderkent,
accepteert en weet dat het leven eeuwig continuerend
is. Die acceptatie heeft weer alles te maken met de
mate of het niveau van bewustzijn.
Natuurlijk ben ik betrokken bij de mensen om mij
heen maar dat zijn de momenten die 'gaan om het
moment’. Als iemand lijdt dan raakt me dat en probeer
ik te helpen.
De oorzaken en alle verhalen er omheen zijn minder of
niet interessant en zijn het oorzakelijk gevolg van het
bewustzijn van de massa en het bewustzijn van die
persoon.
Ik begin er vrede mee te krijgen, dat 'dat is wat het is’
en dat dat het gevolg is van het groeiende,
voortschrijdende pad van deze wereld. Ik begin zelfs
te begrijpen dat als ik een toverstafje zou hebben om
morgen een 'voor iedereen betere situatie te toveren’,
die actie binnen de kosmische wetten absoluut
verboden zou zijn, omdat dat alle leermomenten van
de voortschrijdende evolutie zou weghalen en al deze
leermomenten zijn nodig en noodzakelijk om te leren
hoe het niet moet en uiteindelijk dus ook hoe het wel
moet. ‘Door schade en schande worden we wijs’ en
iedereen zal door die leermomenten, op weg naar die
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wijsheid, groeien, groter worden en hoger kunnen
reiken.
Ik voel me steeds vrijer en meer bevrijd en die vrijheid
maakt me licht en in die lichtheid of verlichting kan ik
steeds hoger stijgen en verder groeien.
Het is niet een gevoel van distantiëren, van structureel
afstand nemen, want als deel van alles wat is, ben ik
alles wat is en ervaar ik ook de chaos, omdat ook de
chaos een deel is van alles wat is.
Die chaos is mij maar ik ben de chaos niet meer. Het
zit in mij maar ik zit niet meer in de chaos. Ik zie het
en bovenal herken ik het en leg het vervolgens neer
waar het thuishoort. Die chaos is één van de penselen
die ik nodig heb gehad om het ‘schilderij van mijn
leven’ tot zover te kunnen maken, maar het penseel
gaat in de bak met penselen die ik niet meer gebruik.
Dat penseel heeft zijn dienst bewezen op de weg naar
een 'nooit stoppende groei in bewustzijn’.
Juist door te erkennen en te herkennen dat er alleen
maar eenheid en dus alleen maar 'totaliteit van alles
wat is’ is, kun je het totaal overzien en kun je het
blijven overzien.
Houd altijd het totaal voor ogen, want totaliteit is
onlosmakelijk verweven met eenheid.
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Iedereen is altijd alles op ieder moment. Groei
betekent dat je steeds meer het totaal gaat
overzien, waarbij je niets ontkent of elimineert en
waarin je steeds beter leert om het juiste te
kiezen.
Alles, iedere situatie, is en blijft altijd op ieder moment
mogelijk.
Het is op ieder moment mogelijk om uit die enorme
voorraad van 'alles wat is’ keuzes te maken, die
aanhaken aan 'het besef van eenheid’ of die keus juist
niet te maken.
Groei betekent werken aan een groter besef van
eenheid en waakzaam zijn dat je toch niet op enig
moment het verkeerde penseel pakt, met alle gevolgen
voor de kwaliteit van het immer groeiende schilderij
van jouw leven.
Blijf altijd alert, welke keus je maakt en welke taal je
gebruikt om de matrix te dirigeren en te manipuleren.
Een gevoel van vrijheid mag nooit leiden tot overmoed
maar moet juist leiden tot een grotere alertheid.
Wie weet is verantwoordelijk en wie verantwoordelijk
is, kan niet meer om de consequenties heen.
Hoe meer je weet, hoe stiller je wordt en hoe meer zal
gaan gelden: 'Bezint eer ge begint’.
Blijf verbonden met jouw God en als je begint, geef dan
aan dat je staat achter jouw keuzes en dat je de matrix
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verzoekt om die keuzes te honoreren, MITS ZE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE WIL VAN DE
VADER.
De goddelijke matrix is het goddelijke energieveld,
dus zal de matrix weten of mijn keus of verzoek in
overeenstemming is met de Wil van de matrix, met
de Wil van God.

Op deze wijze blijf ik verbonden met het besef
van eenheid.
Op deze wijze zal mijn besef van eenheid
groeien en op deze wijze zal mijn vrijheid
toenemen.
Vrijheid betekent echter dus niet
onachtzaamheid en een complete loskoppeling.
Vrijheid betekent alleen maar een steeds groter
besef dat alles wat is in mij zit en dat ik zit, in
alles wat is. Ware vrijheid betekent alleen maar
ware keuzes maken die leiden tot een steeds
groter besef van eenheid en tot een steeds
grotere realisatie dat 'IK DIE EENHEID BEN’. Als
ik een ander dus veroordeel om wat hij doet,
veroordeel ik mijzelf, want alles is en straalt
door mij en in mij.
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De nieuwe magiër, die steeds meer
onder invloed komt van morontiamota gaat begrijpen dat hij bewust,
creatief de matrix kan en moet
beïnvloeden. Hij leert de taal spreken
en weet dat alles alleen maar
gerealiseerd mag en zal worden, als
het in overeenstemming is met de Wil
van de Vader. Dat spreekt hij bewust
uit na iedere opdracht aan de matrix.
Alles wat hij brengt in de matrix,
beïnvloedt het hele universum en is in
overeenstemming met de Wil van de
Vader dus draagt het bij aan het
grotere besef van eenheid, binnen de
complete schepping.
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Lang geleden heeft iemand mij gevraagd: “Wat is de
Wil van de Vader? Hoe weet ik dat ik de Wil van de
Vader leef?”
Dat weet ik niet omdat mijn bewustzijn daar niet eens
een beetje bij kan komen.
Vraag alles aan de matrix waarvan je denkt, voelt en
ervaart, naar eer en geweten, dat het de eenheid dient.
Vraag vervolgens aan de matrix om dat verzoek
uitsluitend te honoreren als de Vader 'achter mijn
verzoek staat en het dus overeenkomt met Zijn Wil’.
Zo gaat het niet meer om mij wil maar om ZIJN WIL.
Zo kan ik mijn creativiteit richten op de matrix met de
eenheid voor ogen, accepterend dat ik creëer en dat
God beslist. Uiteraard mij realiserend dat dit mijn keus
is, vol overtuiging en uit volkomen vrije wil.
Daar ligt mijn vrijheid, mijn hernieuwde gevoel van
GEWICHTSLOOSHEID, maar daar ligt ook mijn
onvoorwaardelijke VERANTWOORDELIJKHEID.
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De gevangenis, niet van het
‘hebben’, maar van het
‘ontbreken'

6 februari 2021
Er gebeurt veel in de wereld. Er is veel onrust. Er is
vooral veel ontevredenheid. Het ‘nergens mee eens
zijn’, het 'niet kunnen accepteren’, harde en vijandige
reacties op van alles en nog wat is op dit moment het
voer voor de kranten en het nieuws.
We missen een hoop omdat het niet gaat zoals wij
vinden dat het moet gaan en daarom gaan we de straat
op. Demonstreren, zonder geweld en agressie en met
geweld en agressie.
Het deugt niet, alle beleidsmakers doen het fout, dus
we gaan de barricades op. Protest en demonstratie, tot
zelfs plunderingen en vernielingen aan toe.
Er is onrust onder de mensen en dat laten de mensen
horen en weten.
Waarom is er onrust?
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De mensen zeggen dat er onrust en dus protest is
omdat de beleidsmakers en bestuurders er zo een
puinhoop van maken.
Daar wordt je teleurgesteld, boos en agressief van en
dat zullen ze weten. Het is de schuld van de
burgemeesters en van de regering.
Er zijn dit jaar zestig nieuwe politieke partijen
ingeschreven en de kiesraad heeft eenenveertig
partijen goedgekeurd en toegewezen om mee te
kunnen doen met de verkiezingen in maart. Het gaat
hier om de verkiezingen voor een nieuwe regering van
ons land.
Is er zoveel protest en onrust onder de mensen door
het wanbeleid van de leiders en bestuurders of is er
zoveel protest omdat er zoveel onrust en disharmonie
in de mensen zit, dat gekanaliseerd moet worden en
voor het gemak maar even wordt geprojecteerd op de
beleidsmakers en de bestuurders?
De bestuurders moeten in moeilijke situaties moeilijke
beslissingen nemen en dus maken ze fouten. Die
fouten zijn onvermijdelijk.
Het volk gebruikt die fouten om de bestuurders met
de grond gelijk te maken.
Al die nieuwe clubjes weten het beter, hebben het
verlossende programma, dus alles wat nu aan de
touwtjes trekt moet verdwijnen.
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Aan wie ligt de onrust in de maatschappij nu echt? Aan
die idioten van bestuurders of aan de mensen die
eigenlijk de weg kwijt zijn, die uitsluitend dualistisch
handelen, die angstig zijn en die drijven op de
gedrevenheid van hun ego en dus nog verkeren in het
energieveld van het bewustzijn van dualiteit, zich
bevindend op het tweede pad, het pad van het
collectieve bewustzijn.

Op dat niveau ontbreekt het besef van
eenheid volkomen en dat betekent nogal
iets.
Het ontbreken van het besef van
eenheid leidt niet tot rust, vreugde en
tevredenheid maar leidt tot angst.
Ze kwalificeren inmiddels de
maatschappij als een gevangenis met
‘lockdowns’ en met de avondklok. Ook
word je verzocht om anderhalve meter
afstand te nemen om de kans op
verspreiding van het virus ernstig in te
dammen.
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Er zijn regels maar creëren die regels nu
werkelijk een gevangenis of ZIT DE
GEVANGENIS OPGESLOTEN IN DE
GEVOLGEN VAN HET ONTBREKEN VAN
HET BESEF VAN EENHEID, DUS IN DIE
MENSEN ZELF?
Het besef van eenheid wordt ervaren als
liefde en kent een realisatie van het
nemen van de volle
verantwoordelijkheid voor alles en
iedereen.
Het nemen van de volle
verantwoordelijkheid betekent dat het
daarbij onmogelijk is om anderen te
veroordelen en aan de kant te schuiven.
Het lager bewustzijnsniveau roept: “Ik ben boos,
onrustig, gefrustreerd, ontevreden en dat is de
schuld van iedereen behalve van mijzelf. Ik ben
een slachtoffer en er moeten koppen rollen
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zodat ik mij weer beter ga voelen. Iedereen is
schuldig behalve ikzelf”.
Het hoger bewustzijn weet waar alle onrust,
gefrustreerdheid, ontevredenheid en boosheid
vandaan komt.
Dat zit altijd vast aan het ego en het ego kent
uitsluitend de weg van de dualiteit. Het hoger
bewustzijn weet dat het besef van afsplitsing (=
niet eenheid) altijd al deze gemoedstoestanden
genereert en dat dat altijd in jezelf ligt
opgesloten. Het wordt je niet aangedaan door
anderen het gebeurt met je omdat dat inherent
is aan de lage trillingsfrequentie van de energie
van het dualistisch bewustzijnsniveau.
De mensen leven dus niet in een gevangenis,
zoals zij dat ervaren, veroorzaakt door externe
omstandigheden, maar zij leven in een
gevangenis die ontstaat door interne
omstandigheden, door het ontbreken van het
hoger bewustzijn van een steeds verder
groeiend besef van eenheid, waarin ik word
gedragen door de goddelijke kracht in mij en
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waarin ik steeds verder groei in mijn steeds
bewuster wordend proces, dat ik ‘een God in
wording’ ben en op weg ben om één te worden
met God.
Dat is het proces waarin de ervaring van liefde,
vreugde, rust en tevredenheid zich manifesteert
en steeds intenser wordt.

Het besef van eenheid creëert
vreugde, de ervaring van liefde,
tevredenheid en geeft een immense
zin aan het leven ONDANKS DE
EXTERNE OMSTANDIGHEDEN.
DE INVLOED VAN DE EXTERNE
OMSTANDIGHEDEN VERDWIJNT EN
DAARDOOR VERDWIJNT DE
GEVANGENIS, ZOALS DIE DOOR DE
MENSEN MET EEN LAGER
BEWUSTZIJN WORDT ERVAREN.
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Deze mensen vechten en blijven
vechten, gevangen in hun eigen illusoire
gevangenis, gecreëerd door een angstig
ego. Binnen het krachtveld van de
dualiteit houden we elkaar vast in onze
eigen gevangenis, waarin iedereen het
beter weet, waarin de ander een
leugenaar en een bedrieger en dus een
vijand is.
Hoe groter en hoe constanter het contact en de
verbinding met God is, hoe meer we de eenheid
gaan zien, voelen, ervaren, begrijpen en gaan
LEVEN, hoe groter de vreugde en de rust wordt.
Hoe groter het gevoel van vrijheid wordt, totdat
alle muren van onze mentale gevangenis
instorten en we een enorme vrijheid gaan
ervaren.

Dan is de blik en de focus reeds gericht op
'ginder’. Dan hebben we ons omgedraaid
en laten het moeras van de dualiteit voor
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wat het is. Dan zijn we reeds gericht op
mota, op de volgende wereld en dan
weten we dat de enige weg is, om je los te
maken van het tumult, om te werken aan
je eigen groei, om te groeien in het besef
van eenheid, om daarmee je eigen
bewustzijn te verhogen en dat je
daarmee de wereld mee omhoog helpt te
tillen.

De weg naar vrijheid, het slechten
van de muren van je persoonlijke
mentale gevangenis is dus om je
steeds intenser te richten op jouw
band en op de verbinding met jouw
God.
Manipuleer de matrix en vraag de
matrix om jouw creativiteit in het
transformeren van deze wereld te
182

realiseren, mits jouw wens in
overeenstemming is met de Wil van de
Vader.
Door de continue afstemming op en een
steeds intensere verbinding met de de
Vader, zal het mij steeds duidelijker
worden om te kunnen handelen als de
Vader.
Continue focus en verbinding breekt
iedere illusie af en helpt en leert ons om
steeds meer van de waarheid te kunnen
onderscheiden en om steeds dieper de
eenheid te leren kennen.

Mijn taak is om te verbinden en om
die verbinding structureel te maken,
op bewust en op onbewust niveau.
Ik realiseer mij ineens iets opmerkelijks. Ik
realiseer mij dat ik mij al een langere tijd bevind
in een continue stemming van vreugde, rust,
vrede en verlangen.
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Het is een sfeer van VREUGDE en van
WAARHEID. Ik realiseer mij dat
wezenlijke rust, vrede en vreugde niet
anders dan gekoppeld kan zijn, aan
waarheid. Hiermee wordt het ook
duidelijk dat waarheid niets met feiten
te maken heeft of kan hebben.
WAARHEID IS EEN TOESTAND. Een
toestand van verbondenheid en van het
besef van eenheid, die leidt tot een
intense ervaring van vreugde, vrede en
rust.

Waarheid is de ervaring van liefde
en dus is waarheid een product van
het besef van eenheid.
Waarheid kun je niet meten en
benoemen en in woorden vangen.
Waarheid is uitsluitend te voelen, te
beleven en te ervaren.
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Dat is voor mij een compleet nieuwe
ervaring van waarheid.
Daarom luidt de omschrijving van morontiamota, dat mota ‘een gevoeligheid is die de
waarheid leert onderscheiden en de eenheid
leert kennen'.
Waarheid en eenheid worden hier dus in één
adem genoemd en waarheid kun je
'onderscheiden’, niet benoemen en in woorden
vangen. Het onderscheidingsinstrument is de
ervaring, het gevoel, niet het verstand.
Al die mensen die dus roepen de waarheid te
kennen, weten niet waarover ze spreken want
de waarheid genereert een gevoel van
verbinding, van één zijn en dus van liefde,
vreugde, vrede en een verlangen naar meer.

Waarheid zit in het hart waar het
resoneert en wordt ervaren,
waarheid zit dus niet in het hoofd
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waar het met woorden moet worden
gevormd en moet worden verdedigd.
Uit verzet en strijd kan dus nooit
waarheid voortkomen en waarheid kan
nooit worden ingezet als een instrument
om een strijd te winnen.
Een strijd om de waarheid, die beslecht
wordt met woorden en argumenten, is
de grootste illusie die er is en daarom
dus ook de grootste leugen.
De omgekeerde weg leert ons dat de intense
ervaring van vrede, vreugde, rust en het gevoel
van waarheid over deze gevoelens, de
waarheid ook werkelijk vertegenwoordigt.
Uit deze gevoelens van rust, vrede, vreugde,
kracht, liefde en waarheid kun je afleiden dat
het besef van eenheid groeit en de verbinding
met jouw Godsvonk steeds dieper en intenser
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wordt. De invloed van deze wereld is nog
minimaal en de invloed van mota zal alleen
maar toenemen. De blik is gericht op ‘GINDER’,
waar onze volgende gang op weg naar fusie, zal
plaatsvinden.
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De ervaring van de
waarheid, gesitueerd in het
hart, is vrij van ego

7 februari 2021
Als we nog even het laatste stukje uit het vorige
hoofdstukje herhalen, dan zien we het volgende:

‘Uit verzet en strijd kan dus nooit waarheid
voortkomen en waarheid kan nooit worden
ingezet als een instrument om een strijd te
winnen.
Een strijd om de waarheid, die beslecht wordt
met woorden en argumenten, is de grootste
illusie die er is en is daarom ook de grootste
leugen.

De omgekeerde weg leert ons dat de intense
ervaring van vrede, vreugde, rust en het
gevoel van waarheid over deze gevoelens, de
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waarheid ook werkelijk
vertegenwoordigt.

Uit deze gevoelens van rust, vrede,
vreugde, kracht, liefde en waarheid kun
je afleiden dat het besef van eenheid
groeit en de verbinding met jouw
Godsvonk steeds dieper en intenser
wordt. De invloed van deze wereld
(Urantia) is nog slechts minimaal en de
invloed van mota zal alleen maar
toenemen. De blik is gericht op ‘GINDER’,
waar de volgende fases op weg naar
fusie, zullen plaatsvinden'.
Een lange herhaling maar ongelooflijk cruciaal.
De waarheid is maar al te vaak een REDEN
geweest die leidde tot argumenten, ruzies,
conflicten en oorlogen.
De waarheid is en wordt altijd bepaald in het
hoofd. De waarheid wordt bepaald door feiten,
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al of niet onderbouwd. De waarheid kun je
benoemen, in woorden vangen en de waarheid
is ‘een product van AFSPLITSING EN
CREËERT AFSPLITSING’.
DE WAARHEID IS TE VANGEN IN DE VOLGENDE
OMSCHRIJVING:
‘IK BEN BETER DAN JIJ, IK WEET HET BETER
DAN JIJ DUS IK VERTEGENWOORDIG DE
WAARHEID EN VANUIT MIJN SUPERIORITEIT
GELDT MIJN WAARHEID VOOR IEDEREEN, DUS
OOK VOOR JOU'.
In die zin is de waarheid eng, gevaarlijk en
illusoir.
De omschrijving van mota vertelt ons dat als je
het niveau van mota nog niet hebt bereikt, JE
NOG NIET IN STAAT BENT OM DE WAARHEID
TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN.
Mota is gekoppeld aan eenheid want de
omschrijving van mota vertelt ons ook dat het
bewustzijnsniveau van mota je leert om ‘de
eenheid te kennen'.
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Het niveau van mota wordt dus bereikt bij een
groter besef van eenheid dan de vijf paden van
bewustzijn op deze wereld kunnen bieden. Mota
heeft dus alles te maken met het besef van
eenheid en met waarheid.
Het ‘besef van eenheid' wordt mede bepaald
door een deel, waarop wij dit besef van eenheid
begrijpen, maar dit is slechts een klein deel.
Eenheid en het bewustzijn van eenheid moet
je voelen, ervaren, moet zich gaan wortelen
en gaan nestelen in het hart.
Het bewustzijn van mota bevindt zich dus in het
hart. Ook onze Godsvonk woont in ons hart. De
‘hartenkracht’ huisvest God en genereert het
besef van mota.
Mota is gelijk aan een groter besef van eenheid
en leert ons waarheid onderscheiden en dit
gebeurt allemaal in ons hart, in ons gevoel en
niet in ons hoofd.

Deze onderkenning is onvoorstelbaar
belangrijk en verklaart ook waarom er
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nog steeds zoveel angst en chaos is op
deze wereld.
Het tweede pad van bewustzijn, het pad van het
collectief bewustzijn, het pad van de dualiteit
wordt beheerst door onze ego’s, door
beredenering in ons hoofd en door angst.
Het ego probeert te regeren met ‘rede’, waarmee
het ego de waarheid definieert en waarmee het
ego iedere wedstrijd op het vlak van de
waarheid probeert te winnen. De rede wordt
geformuleerd in het hoofd, wat dus ook het
werkterrein is van het ego.
De conclusie is uiterst bizar.
Op het niveau van Urantia, op het niveau van
deze wereld, is het grootste wapen 'de
waarheid’, terwijl wij geen idee hebben wat de
waarheid eigenlijk is.
Dit betekent nog iets. Als wij werkelijk gaan
begrijpen en gaan voelen dat de waarheid
gekoppeld is aan vrede, vreugde, rust, liefde, aan
het besef van eenheid en dat de waarheid woont
in ons hart en daar verder kan groeien, is de
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werking van het ego volkomen buitenspel en
raakt het ego dus uitgespeeld. Als het ego
buitenspel is, zal de dualiteit langzaam
uitsterven.
Over het gevoel van vrede, vreugde, rust, liefde
en eenheid, kun je onmogelijk argumenteren,
ruzie maken, laat staan, oorlog voeren.
Waarheid die voortkomt uit het hoofd,
‘beredeneerde waarheid’, is dood en is dus geen
waarheid. Deze waarheid heeft geen
draagkracht en daarom ontstaan uit de
confrontaties van al deze waarheden ruzies,
conflicten en oorlogen.
Waarheid die ervaren en gevoeld wordt, die zich
bevindt in het hart en leidt tot vrede, vreugde,
liefde en het besef van eenheid is een waarheid
die niet besproken, niet onderbouwd en niet
verdedigd hoeft te worden. Deze waarheid IS EN
WORDT HET BEZIT VAN JOUW ZIEL.

Zoals ik het nu ernaar, is de waarheid
niet aanwijsbaar, niet te beschrijven en
niet te benoemen maar ligt de waarheid
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opgeslagen binnen onszelf en als we er
klaar voor zijn, openbaart het zich en
worden we ermee één op een bewust
niveau. Zo zal de waarheid zich stapje
voor stapje in ons hart gaan openbaren
en zich gaan nestelen, waarbij het een
bezit wordt voor onze ziel.

Voor mij is dit één van de grootste
ontdekkingen tot nu toe, op mijn
weg van mijn groei in bewustzijn.
Dit is het omslagpunt dat, indien dit besef op
deze wereld gaat doordringen, de start naar de
fase van Licht en Leven op deze planeet,
werkelijk kan gaan aanvangen.
Naast het gevoel van een steeds diepere
ervaring van rust, vrede, vreugde en liefde, zoals
ik in het vorige hoofdstukje aangaf, merk ik dat
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ik steeds meer bewust een afstemming maak,
een verbinding leg, met Geest, met God.
Het is steeds vaker bewust in mijn systeem
aanwezig om mijzelf op God, op de verbinding
en op het contact met God, af te stemmen.
Ik voel een subtiele verandering. De ervaring
van vreugde, rust en vrede wordt structureel en
externe omstandigheden hebben steeds minder
en een steeds kleinere invloed op mij. Het gevoel
van rust, vrede, liefde, vreugde en de ervaring
van waarheid begint ‘onverstoorbaar’ en
‘onherroepelijk’ te worden.
Dat betekent dat een groei op het pad van
bewustzijn ten dele en vooral in het begin van
onze spirituele weg, plaatsvindt in het hoofd,
door te gaan begrijpen hoe het werkt. De echte
stappen, de echte groei kan dus altijd alleen
maar plaatsvinden in het hart.

Het hart is het orgaan dat ons verbindt
met de (goddelijke) matrix. De matrix
herbergt alles wat is, inclusief het
goddelijk bewustzijn. Daar ligt voor ons
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de bron van iedere vernieuwing. Vanuit
de matrix worden we gevoed en deze
voeding komt binnen in ons systeem via
ons hart. Ons hart is dus de poort naar
verdere wijsheid, de poort naar iedere
vorm van groei en ontwikkeling van ons
bewustzijn. Als we dit weten kunnen we
ons daar bewust op gaan instellen.
Ik realiseer mij ook dat deze ontdekking of
onderkenning van mota, van de waarheid en het
belang van het gevoel en de werking van het
hart, zo ontzettend ver weg staat van het
collectieve bewustzijn van deze wereld, dat ik de
aansluiting met deze wereld kwijt ben. Deze
wereld verheft ‘de waarheid’ nog altijd als het
voedsel waarmee het ego zich voedt. Het is het
onderscheidingsinstrument van het ego,
waarmee het kan aantonen en bewijzen, dat het
superieur is en dus beter is dan een ander.
Ook het kwijt zijn van de aansluiting met deze
wereld is een symptoon van groei. Het bewijst
dat ik niet meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’
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deze wereld ben. Dat geeft mij dan tevens de
ruimte, de mogelijkheid en het maakt het
makkelijker om mij om te draaien en mij te
richten op 'ginder’, achter de horizon, waar de
toekomst van mijn ziel zich bevindt en waar het
vervolg van mijn weg, 'op weg naar huis’, zich
verder zal voltrekken.
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Laat de WAARHEID tot leven
komen en de illusie sterven

8 februari 2021
Als eenheid en waarheid met elkaar zijn verbonden
dan is waarheid gelijk aan eenheid, maar misschien is
dan nog belangrijker, dat:

‘EENHEID GELIJK IS AAN WAARHEID'.
Anders gezegd: ‘eenheid is de grote waarheid'.
Dit is niet nieuw.
Als eenheid de grote waarheid is, dan zal 'het
groeien tot eenheid het grote doel zijn’. Het doel
om de waarheid te realiseren.
Wat betekent eenheid?
Eenheid betekent het één zijn van alles wat is.
Eenheid betekent ook het komen tot fusie van
onze ziel met onze Godsvonk.
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Ook het proces van fusie is dus een ‘waarheid
van het hart'. Fusie is het komen tot eenheid en
dus tot waarheid.
Fusie betekent het versmelten, het één worden,
van onze ziel met een vonk van God de Vader.
Hoe kan iets (mijn ziel) dat niet perfect is één
worden en versmelten met iets dat wel perfect
is (de vonk van God de Vader)?
God is perfect en ik ben dat niet. Hoe kunnen
perfectie en imperfectie versmelten tot eenheid?
Ik zal dus een vorm van perfectie moeten
verkrijgen om tot fusie te kunnen komen.
Wat is perfect en perfectie?
Hoe of wat moet ik worden of doen om perfect
te worden?
Wat mis ik waardoor ik imperfect ben?

We hebben het in de laatste
hoofdstukjes al vrij uitvoerig gehad over
WAARHEID.
We hebben gezien dat de waarheid die
op deze wereld, binnen het collectieve
bewustzijn wordt gehanteerd, eigenlijk
niets te maken heeft met de waarheid.
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Het is een waarheid, ontstaan in het
hoofd, onderbouwt met feiten en altijd
in strijd met andere waarheden, die ook
weer zijn beredeneerd, die in woorden
zijn gevangen en die meestrijden om de
hoofdprijs, om de overwinning. De
meesters van al deze waarheden zijn de
ego’s, die als het erop aankomt, elkaar
het licht in de ogen niet gunnen.
AL DEZE WAARHEDEN ZIJN EIGENLIJK
DE GROTE ILLUSIES, DE GROTE
LEUGENS.
DEZE WAARHEDEN HEBBEN ALLEMAAL
EN AL DUIZENDEN JAREN LANG, BEPAALD
EN VASTGESTELD, DAT IK NIET PERFECT
BEN, NET ALS JIJ EN JIJ EN JIJ EN
IEDEREEN.

Als al die waarheden illusies zijn
dan is ook de waarheid dat ik niet
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perfect ben, EEN ILLUSIE EN DUS
EEN LEUGEN.
DAN IS OOK HET FEIT DAT IK
PERFECT MOET WORDEN, DUS
EEN LEUGEN.

We hebben zo vaak gehoord in onze levens dat
wij niet perfect zijn. Als je iets maar vaak genoeg
hoort, dan ga je dat geloven en dan denk je dat
dat waar is.
We zijn dus al zolang als de mensheid bestaat,
misleid en voorgelogen door illusies, door
leugens, die zich geheel ten onrechte, de
eigenschap van waarheid hadden aangemeten.
Het gevolg is dat we niet perfect zijn omdat we
daarin zijn voorgelogen en daar inmiddels
volledig van overtuigd zijn.
Eigenlijk is er iets verschrikkelijks gebeurt. We
worden gestuurd, gedirigeerd en voorgelogen
door illusies, vermomd als waarheid en de echte
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waarheid, de eenheid, de vreugde en de liefde is
weggedrukt door een verkleed monster.
We zijn misleid en we hebben ons dingen
aangemeten zoals bijvoorbeeld imperfectie en
nog vele andere gedrochten, die we niet zijn.

Het wordt tijd dat de leugen, de illusie
gaat sterven en de enige echte waarheid
het leven terugkrijgt en in het volle
daglicht wordt gezet.
Eenheid, het komen tot één zijn, ligt binnen
ons vermogen. God is perfect en het feit dat
wij imperfect zijn, is dus een leugen.
Dus ook wij zijn perfect, wij zijn dat alleen
ernstig vergeten omdat de leugen, de
zogenaamde waarheid, ons ernstig heeft
verblind en misleid.
Om tot God te kunnen naderen en om met God
te kunnen versmelten zullen we moeten groeien
naar God. God is perfect en wij hebben geleerd
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op basis van illusies en leugens, dat wij dat niet
zijn, maar dat is dus niet waar.

De waarheid gebaseerd op eenheid,
vreugde, rust en liefde, de waarheid van
het hart, kent geen imperfectie. We
zullen dus het idee van imperfectie
moeten afleggen en moeten vergeten.
Hoe meer we gaan geloven dat we
perfect zijn en hoe meer we ons gaan
herinneren en aansluiten bij de
waarheid van het hart, hoe meer we
gaan zien, voelen en begrijpen, DAT WIJ
PERFECT ZIJN EN DE WEG NAAR GOD
MET GROTE VREUGDE KUNNEN GAAN
INSLAAN.
Zestien jaar geleden toen ik de roman schreef
van Helena en Richard is mij het volgende
gedicteerd, zonder dat ik daar toen nog de
diepte van begreep. Die wijsheid is nu in mij
gedaald. Helena zei daar tegen Richard:
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“Zolang je bent wie je niet bent en dus niet bent
wie je wel bent, zul je nooit worden wie je wel
bent en zolang je bent wie je niet bent, zul je
nooit de kracht voelen van het zijn van wie je wel
bent en zolang je bent wie je niet bent zul je alle
ellende dragen van diegene die je niet bent,
omdat je niet diegene bent die je wel bent.
Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je
wel bent, omdat dat je enige bestemming is,
omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het
andere, alle rollen die wij spelen van te zijn wie
we niet zijn, vals en onecht. Zolang wij vals en
onecht zijn door te zijn wie we niet zijn is er dus
onafgebroken ziekte, verdriet, angst, wanhoop,
ellende en noem maar op in onze levens. Zolang
wij zijn en blijven wie we niet zijn, blijft deze
situatie onveranderd. Pas als wij zijn wie wij wel
zijn en blijven wie wij zijn, omdat wij zo horen te
zijn, zullen al deze wantoestanden vanzelf
oplossen. Maar pas dan en niet eerder. Het
verdrietige en ellendige is dat wij denken dat wij
juist wel zijn wie we niet zijn en daardoor ons
uiterste best blijven doen om te zijn wie we niet
zijn en dat het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te
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zijn en het enige is wat volgens ons juist is, met
alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Kies dus
om slechts diegene te zijn die je bent en leg af om
diegene te zijn die je niet bent en dus ook nooit en
te nimmer kunt zijn.”
We kunnen pas zijn wie we wel zijn en
afleggen wie we niet zijn als we de illusie en
de leugen van de oude waarheid gaan
afleggen en de waarheid van het hart gaan
omarmen. Het besef van eenheid leidt tot
waarheid en opent het hart en daarmee de
poort voor de bewuste toegang naar de
goddelijke matrix.

We zijn perfect. We hoeven het alleen
maar te zien, te begrijpen, te geloven,
te omarmen, te ademen en te leven en
dan …..
ZIJN WIJ HET.
Dit is hoe het in essentie is, geldend voor de hele
schepping. Het vermogen om hierin direct
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stappen te kunnen maken, is mede afhankelijk
van het niveau van bewustzijn van een persoon.
Er moet een fundament zijn waarop het gebouw
van deze verandering neergezet kan worden,
want je kunt niet hoger reiken dan dat je groot
bent.
Zolang je die grootte nog niet hebt bereikt, zul je
gevangen blijven in het web van de illusies en de
leugens, totdat je groot genoeg bent om daar uit
te kunnen breken.
De schepping kent voor het leven hier op aarde
verschillende bewustzijnsniveaus. Waarom dit
zo is, weet ik niet.
Waar precies de oorsprong ligt van de ziel weet
ik niet.
Of de ziel reeds elders ervaring heeft opgedaan,
voordat zij op aarde komt, weet ik ook niet. Ook
het Urantiaboek is daar niet duidelijk over.
Dat het zo is, blijkt duidelijk in wat je hier om je
heen kunt waarnemen.
Er zijn verschillen in ‘wijsheid’.
Er zijn dus verschillen in bewustzijnsniveaus.
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Overigens betekent het feit dat als een
persoon nog niet de grootte heeft, dat ook
deze persoon perfect is, maar nog niet het
vermogen heeft om dit te kunnen
onderkennen en accepteren.
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De huidige maatschappelijke
situatie en de leer van Jezus
aangaande het koninkrijk
Gods

9 februari 2021
Er is veel maatschappelijke beroering in Nederland en
in de wereld op dit moment.
Het is voor iedereen meeslepend. De één vindt dit en
de ander vindt weer iets anders. De variëteit van de
meningen, hangend aan individuen of aan groepen is
enorm.
De beroering en de onrust leidt ook tot angst en
daardoor tot verharding van de standpunten, soms
leidend tot harde confrontaties.
Hoe hoog moet het bewustzijn zijn of hoe groot moet
het geloof zijn om alle chaos en onrust naast je neer te
kunnen leggen en er volledig afstand van te kunnen
nemen?
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Een andere vraag is, wat betekent het kosmisch gezien
als je nog geen afstand van al deze wereldlijke chaos
kunt nemen en je er volledig door wordt meegesleept?
Wat betekent dat voor het niveau van bewustzijn en
trekt deze betrokkenheid of het vermogen hebben om
de betrokkenheid af te leggen, een kosmische lijn?
Bepaalt deze lijn of het vermogen om afstand te
nemen van alle wereldse chaos, het verhogen van de
kans op directe overleving op de eerste woningwereld,
na de stoffelijke dood op aarde?
In hoeverre moet ik mij als mens druk maken over de
totale chaos of moet ik mij richten op mijn eigen
spirituele reis en in het behalen van eigen gestelde
doelen om mijn ziel te ontwikkelen, dus om te groeien
in bewustzijn?
Is het asociaal en daarom te verwerpen om mij niet te
bemoeien met alle dingen waar ‘Jan en alleman’ het
niet mee eens is en waar we ons massaal druk over
maken en confrontaties over aangaan?
Moet ik daar ook iets van vinden en moet ik meedoen
met protestacties en moet ik ook de straat op gaan?
Is het belangrijk om in het leven partij te kiezen voor
'de beste’ en dus mee te doen of moet ik juist afstand
nemen van alles?
Maar het belangrijkste is: Waar bevindt zich de grens
van direct tot overleving komen na de stoffelijke dood
op aarde, is die grens meetbaar en zo ja, hoe?
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Wat zei Jezus daarover en als Jezus daar iets over zei,
in welke context zei hij dat dan?
Ook in de tijd van Jezus was er veel sociale onrust. Zijn
land was in oorlog en bezet door de Romeinen die zijn
volk onderdrukte. Rede genoeg voor onrust, verzet en
het was duidelijk welke kant hier gekozen moest
worden. Uiteraard was deze houding één van protest
tegen de bezetter.
Hoe aanvaardbaar en sociaal was het om daar niets
van te vinden?
Hoe kun je de onrust in Israël in de tijd van de
bezetting door de Romeinen qua onrust vergelijken
met de onrust van de wereld in deze tijd?
In het Urantiaboek lezen we het volgende over wat
Jezus leerde aan zijn discipelen:

(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet
wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze
tijd geleerd dat jullie band met het
koninkrijk geestelijk en individueel is,
geheel een zaak van eigen persoonlijke
ervaring in de geest door de geloofsrealisatie
dat je een zoon van God bent? Wat moet ik
nog meer zeggen? De val van naties, het
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ineenstorten van wereldrijken, de ondergang
van de ongelovige Joden, het einde van een
tijdperk, ja zelfs het einde van de wereld, wat
raken deze zaken een mens die dit evangelie
gelooft en die zijn leven geborgen heeft in de
zekerheid van het eeuwige koninkrijk? Jullie
die God kent en het evangelie gelooft, hebt
reeds de garanties van het eeuwige leven
ontvangen. Aangezien jullie leven in de geest
is geleid en voor de Vader, is er niets
waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te
zijn. Bouwers van het koninkrijk, de erkende
burgers van de hemelse werelden, moeten
zich niet laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie
die dit evangelie van het koninkrijk gelooft,
wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het
geschenk van de Zoon is, en dat het eeuwig
veilig is in de Vader? Nu jullie het tijdelijke
leven in geloof hebt geleefd en de vruchten
van de geest hebt voortgebracht als de
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rechtvaardigheid van liefdevol dienen van
jullie medemens, kunnen jullie met
vertrouwen uitzien naar de volgende stap in
de eeuwige loopbaan, met hetzelfde geloof in
je overleving dat jullie door je eerste, aardse
avontuur in het zoonschap van God heeft
heengedragen.

Jezus heeft het over onze band met het koninkrijk.
Deze band is voor ieder mens HET DOEL VAN
ZIJN/HAAR LEVEN. We beginnen 'in de stof’, in een
materieel lichaam op een materiële wereld en het doel
is om onze reis naar het paradijs te starten. Het eerste
doel is 'OVERLEVEN OP DE EERSTE WONINGWERELD
EN VERVOLGENS OM TE FUSEREN MET ONZE
RICHTER’.
Daarvoor leven we op aarde.
Wat zegt Jezus over dit traject van ons eeuwig bestaan,
met de poging om door te kunnen reizen naar het
paradijs?
Jezus zegt daarover:

“Heb ik jullie niet al deze tijd geleerd dat
jullie band met het koninkrijk geestelijk en
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individueel is, geheel een zaak van eigen
persoonlijke ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God
bent?”
Onze band met het koninkrijk is dus INDIVIDUEEL en
GEESTELIJK. Individueel betekent dat ik primair MIJN
BELANG moet dienen als individu en geestelijk
betekent dat ik mij niet druk moet maken over aardse
zaken, zoals de meningen over politieke en sociale
stelsels en mij daar dus ook niet mee moet bemoeien.
Geen protestacties, niet de straat opgaan, geen
opgeheven vuist tegen de zogenaamde vijand en geen
beoordeling aan het adres van leiders die het in de
ogen van welke groep dan ook, helemaal fout doen.
Onze belangrijkste activiteit op deze wereld is de reis
die wij maken en waarbij de reis wordt gevoed door
persoonlijke ervaringen in de geest.
In hoeverre heeft de geest iets te maken met de
inhoud van de richtlijnen van bestuurders? Is dat een
gerichtheid op geest of heeft dat te maken met 'de
WAARHEDEN’ zoals we dat recentelijk gezien hebben,
als een product van het hoofd, zich bevindend in
wedstrijden van wie de beste is en van wie er zal
winnen? Al deze waarheden worden gedragen en
geëxposeerd door ego’s die allemaal vechten in het
energieveld van de dualiteit.
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Jezus is over dit laatste nog veel duidelijker met zijn
opmerking:

“Wat moet ik nog meer zeggen? De val van
naties, het ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het einde
van een tijdperk, ja zelfs het einde van de
wereld, wat raken deze zaken een mens die dit
evangelie gelooft en die zijn leven geborgen
heeft in de zekerheid van het eeuwige
koninkrijk?”
Jezus zegt hier duidelijk, 'laat de chaos de chaos, wees
niet meer VAN maar uitsluitend nog IN deze wereld.
Deze houding levert ons ook iets op. Het levert ons
overleving op, op de eerste woningwereld. Sterker
nog,
‘DEZE HOUDING IS EEN VOORWAARDE OM OP DE
EERSTE WONINGWERELD DIRECT TE KUNNEN
OVERLEVEN’.
Jezus zegt hier namelijk over:

“Jullie die God kent en het evangelie gelooft,
hebt reeds de garanties van het eeuwige
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leven ontvangen. Aangezien jullie leven in de
geest is geleid en voor de Vader, is er niets
waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te
zijn. Bouwers van het koninkrijk, de erkende
burgers van de hemelse werelden, moeten
zich niet laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie
die dit evangelie van het koninkrijk gelooft,
wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het
geschenk van de Zoon is, en dat het eeuwig
veilig is in de Vader? Nu jullie het tijdelijke
leven in geloof hebt geleefd en de vruchten
van de geest hebt voortgebracht als de
rechtvaardigheid van liefdevol dienen van
jullie medemens, kunnen jullie met
vertrouwen uitzien naar de volgende stap in
de eeuwige loopbaan, met hetzelfde geloof in
je overleving dat jullie door je eerste, aardse
avontuur in het zoonschap van God heeft
heengedragen”.
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Het meetpunt van de lijn van wel of niet tot overleving
komen, ligt dus op het punt van volledige overgave
aan de geestelijke ervaringsreis, VAN HET LEIDEN
VAN EEN LEVEN IN DE GEEST, waardoor het mogelijk
wordt om de chaos in deze wereld volkomen te
kunnen loslaten. Dit punt wordt ook gekenmerkt door
het vermogen hebben om de dualiteit te kunnen
onderscheiden en er volledig afstand van te kunnen
nemen, aangezien dualiteit en het leven in de geest,
niet zijn te verenigen. Dat betekent ook dat de inhoud
van aardse zaken, leidend tot door het hoofd
geformuleerde waarheden, onderscheiden kunnen
worden als misleidende illusies en leugens. Als je
afstand neemt van de verstandelijke betrokkenheid
tot alle geschillen en confrontaties, komt vanzelf de
werking van het hart naar boven en ga je de waarheid
voelen, ervaren, zien, ruiken en proeven. De ervaring
van deze waarheid, die verbonden is met eenheid leidt
tot een intense ervaring van vreugde, rust, vrede en
liefde.
Dat is de streep waarop, als je die lijn overschrijdt, niet
meer VAN maar uitsluitend nog IN de wereld bent. Dat
is het punt waarop je je omdraait en je richt op
‘GINDER’ en hier op aarde, de boel de boel laat.
Dat is het punt waarop je na de stoffelijke dood binnen
drie dagen een nieuw morontia-mota lichaam
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ontvangt op de eerste woningwereld en je jouw reis
onmiddellijk kunt vervolgen.
Je kunt niet verder als je vast blijft houden aan het
oude. De band met het oude moet volkomen worden
doorgesneden om de vrijheid te verkrijgen van de
overstap naar het nieuwe, naar de nieuwe morontiawereld.
Dit is volgens het Urantiaboek de les van Jezus aan zijn
discipelen over het verschil in aardse of geestelijke
betrokkenheid. Ook hier kan er maar één meester
gediend worden. Je kunt je niet enerzijds richten op
geest (God) en anderzijds geëmotioneerd meelopen
met een demonstrerende meute, roepend hoe slecht
de ander is en om dat al of niet met opgeheven vuist,
kenbaar te maken.

Je storten in de dualistische strijd is het
aanbidden van de illusoire en
leugenachtige waarheid, die zich altijd
afspeelt in een sfeer van een
bedreigende angst.
Je volkomen losmaken van iedere vorm
van dualiteit betekent het gaan
ontdekken van de waarheid in het hart,
die voortkomt en verbonden is met
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eenheid en die leidt tot de ervaring van
vreugde, vrede, rust en liefde.

DAT PUNT VAN HET VERMOGEN
HEBBEN OM JE VOLLEDIG TE
KUNNEN LOSMAKEN UIT DE
DUALITEIT IS DE WISSEL, DIE DE
TREIN VAN JOUW LEVEN BRENGT OP
HET SPOOR VAN ‘DIRECTE
OVERLEVING OP DE EERSTE
WONINGWERELD'.
HOE EERDER JE ZOVER BENT
GEKOMEN OM DEZE WISSEL TE
NEMEN, HOE HOGER JE KUNT
LANDEN IN ÉÉN VAN DE KOMENDE
WONINGWERELDEN.
Voor velen is het hebben van geen enkele
betrokkenheid in het geduw en getrek, het
volkomen afstand nemen van ieder politiek
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circus, het aanwijzen van betrouwbare
bondgenoten en vijanden, het de rug toekeren
van ieder conflict, asociaal en walgelijk.
Je moet een mening hebben en daar moet je
voor vechten. Je moet de vijand opsporen en
benoemen.

Dat is het niveau van het huidig
collectieve bewustzijn en dat is het
bewustzijn dat nog is 'tegen de waarheid
en de liefde, dus tegen het besef van
eenheid, zoals Jezus het ons heeft
geleerd’.
Jezus zei: “Wie niet voor mij is, is tegen mij”. Je
kunt dus geen twee meesters tegelijk dienen.
Het is opnieuw uitsluitend een kwestie van:

‘To be or not to be’.
Inmiddels is dat een gegeven en geen vraag
meer.
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Op deze wissel ligt ook het omslagpunt
waarop je WEET, waarop geloof is
veranderd in een weten en in een
onvoorwaardelijk VERTROUWEN.
Vertrouwen in de God die in mij woont,
omdat ik hem/haar ken, met hem/haar
contact heb en hem/haar boven alles
onvoorwaardelijk vertrouw en naar
hem/haar verlang.
Eens zal er een versmelting, een heilig
huwelijk zijn, tussen God en mijn ziel.

GOD EN IK ZIJN ÉÉN.
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Waarheid is een product van
eenheid en eenheid leidt tot
volmaaktheid en wat dat
betekent

9 februari 2021
Waarheid komt voort uit het besef van eenheid en een
groeiend besef van eenheid leidt dus tot een steeds
grotere vorm van volmaaktheid.
Dit is een groeiend proces op basis van
voortschrijdende inzichten.
Waarheid is dus gelijk aan de hoogste vorm van
volmaaktheid op een gegeven moment. Het heeft te
maken met mijn huidige grootte die dus ook mijn
huidige maximale reikwijdte bepaalt en die dus de
(tijdelijke) ultieme waarheid voor mij op dit moment
bepaalt.
Eenheid beseffen is een ervaring. Ook de groei op deze
weg is een veranderende ervaring. Dan is ook
waarheid, voortkomend uit eenheid, een ervaring, een
gevoel. Omdat waarheid een ervaring en een gevoel is,
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bevindt die waarheid zich altijd in het hart. De
ervaring van deze waarheid creëert het gevoel van
vrede, rust, vreugde en liefde.

Deze waarheid wil ik weggeven, uitdragen,
uitstrooien over de mensen omdat het liefde,
vrede, vreugde en rust genereert.
Deze waarheid hoef ik nooit te verdedigen
want anderen zullen deze waarheid nooit
willen aanvallen, maar zij willen mee
genieten van de ervaring die deze waarheid
geeft.
Deze waarheid is nooit bedreigend maar
creëert het gevoel van één zijn in plaats van
de behoefte om mijzelf af te splitsen en af te
wenden.
Het verschil tussen ‘de waarheid van het
hoofd', dualistisch en argwanend en ‘de
waarheid van het hart', uitnodigend en
vertederend, kun je niet benoemen, niet
beschrijven en is dus niet in woorden te
vangen.
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Dit verschil kun je alleen maar voelen en
iedereen zal dit voelen en zal het daarom
weten.
Als ik mij dit realiseer, realiseer ik mij ook dat er
zoveel energie op deze wereld verloren gaat in de
confrontatie van alle waarheden, die allemaal vechten
om de hoofdprijs, om de overwinning.
De waarheid is een illusie, de strijd is een illusie en de
overwinning is een illusie. Iedere strijd op zich is
afbrekend, dus dat zal deze wereld nooit verder
helpen. Het zal nooit leiden tot transformatie maar de
uitslagen van de steeds terugkerende strijd van de
verschillende waarheden, verplaatsen hooguit energie
van links naar rechts en van voor naar achteren.
Morgen win jij en overmorgen ben je de winst kwijt en
wordt die winst tijdelijk gesoupeerd door een ander,
totdat ook die zijn winst weer kwijt is.
Die ‘waarheid van het hoofd' leidt nooit tot
volmaaktheid en is blind en doof voor de ervaring van
vreugde, rust, vrede en liefde.
Deze waarheid kent hooguit de tijdelijke roes van de
winst waar dan tevens weer de angst aan vast zit om
die winst kwijt te raken.

Dit alles schrijvende, doet mij realiseren dat
het kunnen maken van de stap naar het besef
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van eenheid, het bereiken van dit niveau van
bewustzijn waarin we gaan zien, voelen en
begrijpen dat de dualiteit op alle vlakken
dodelijk is, LETTERLIJK DE OPENBARING VAN
‘HET WAARACHTIGE LEVEN' IS.
Het is de stap van het terrein waar we elkaar
wantrouwen en bestrijden naar het terrein waar
we waarheid gaan voelen vanuit een
veranderende ervaring van angst, naar de
ervaringen van vrede, vreugde, rust en liefde,
waar we de vreugde van ‘de waarheid van het
hart' gaan ervaren en waar er een innerlijke,
natuurlijke gedrevenheid gaat groeien om
voortschrijdend het terrein van volmaaktheid te
gaan verkennen. Dit komt omdat we op deze
wissel, op het punt waarop we bewust wakker
worden en de stap maken op zoek naar een
groter besef van eenheid, contact en verbinding
krijgen met onze Godsvonk. Onze God van
binnen krijgt grip op ons en wij gaan onszelf uit
vrije wil daarvoor openstellen.
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Deze wissel op het pad van bewustzijn
van ieder mens is de overgang van het
tweede naar het derde pad. Daar is de
‘switch’, waarna de groei naar
volmaaktheid, gedragen door ‘de
waarheid van het hart', binnen een
groeiende ervaring van vrede, vreugde,
rust en liefde, gaat beginnen.
Het collectieve bewustzijn van deze
wereld bevindt zich nu op het tweede
pad.
Wij staan dus massaal voor de immense
opgave van het nemen van de
moeilijkste wissel in de geestelijke groei
van een planeet. De wissel van het
tweede naar het derde pad.
Die groei gaat nooit plaatsvinden als ik
vertel hoe fout iedereen het doet en dat
iedereen moet gaan doen hoe ik het zie.
Deze houding bevordert nog steeds de
225

dualiteit wat altijd het gewicht is, dat
onze spirituele groei remt.
Het succes van de massale groei van een
complete planeet ligt in jouw handen.
Als jij voor jouzelf de wissel kan nemen,
zal door ‘de eenheid die is’, zal door de
daaruit voortkomende verbondenheid
en beïnvloeding, de massa groeien in
bewustzijn. De goddelijke matrix zal
worden geïnjecteerd en geïnfecteerd
door de energie van jouw groei en zal de
massa beïnvloeden. Als de massa mee
groeit, als het collectieve bewustzijn
stijgt, zullen heel veel problemen waar
deze wereld nu mee worstelt, ALS
VANZELF OPLOSSEN.
DEZE PROBLEMEN LOSSEN ALLEEN
MAAR OP VANUIT EEN DRAAGVLAK VAN
EEN HOGER BEWUSTZIJN, VANUIT DE
VERANDERING VAN HET ENE
BEWUSTZIJN NAAR EEN HOGER DAN
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HET ENE BEWUSTZIJN. VERANDERING
VAN JOUW BEWUSTZIJN EN
VERANDERING VAN MIJN BEWUSTZIJN
LEIDT TOT VERANDERING VAN HET
COLLECTIEVE BEWUSTZIJN.
VERANDERING VAN HET COLLECTIEVE
BEWUSTZIJN CREËERT WEZENLIJKE
VERANDERINGEN OP DEZE WERELD EN
DOET PROBLEMEN DUS, ALS VANZELF
OPLOSSEN.

Ieder probleem bezwijkt als
probleem onder de helende werking
van 'de waarheid van het hart’, van
vrede, liefde, vreugde, rust en de
daaruit voortkomende behoefte
naar volmaaktheid.
Laten jij en ik dus hard werken aan de
verandering, aan de groei van ons
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bewustzijn. Infecteer ‘het collectief' en
word de magiër die helpt deze wereld te
verlossen van problemen die tot nu toe,
onoplosbaar leken.

Zie de eenheid, voel de eenheid,
adem de eenheid, straal de eenheid,
leef de eenheid en ervaar daardoor
de wezenlijke waarheid, de rust, de
vrede, de vreugde en de liefde, streef
naar volmaaktheid en je zult overal
waar je komt, de mensen aanraken
en veranderen. Zelfs de grond
waarover je loopt, zal veranderen.

Deze hele ontwikkeling is gebaseerd op
een groeiend gevoel van WAARHEID, die
gedragen wordt door EENHEID en
ervaren wordt als LIEFDE, VREUGDE,
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RUST en VREDE en die ons voortstuwt
naar een streven van een steeds hogere
vorm van VOLMAAKTHEID. Ook deze
hogere vorm van volmaaktheid is weer
gebaseerd op eenheid.
Alleen dus uit een steeds dieper en
intenser wordend besef van EENHEID, is
de stroom van groei in bewustzijn,
waarheid, liefde, rust en vrede mogelijk
en alleen uit die stroom zal een
groeiende gedrevenheid geboren
worden om te streven naar
volmaaktheid.
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De geestelijke eeuwigheid in
een materiële tijdigheid

11 februari 2021
Zijn wij een materieel wezen met een geestelijke
ervaring of zijn wij een geestelijk wezen met een
(tijdelijke) materiële ervaring?
Voor mij is het antwoord duidelijk en dat zal je
waarschijnlijk niet verbazen.
Wij zijn ziel (geest) in een tijdelijke materiële
ervaring.
Als wij geest zijn dan is het eigenlijk verbazend dat wij
zo materieel gericht zijn. Al het aardse zit vast aan het
materiële. Ook heel veel van onze aardse problemen
zijn gekoppeld aan onze welvaart. Vaak zijn ook onze
politieke keuzes die keuzes, waarvan ik denk dat dat
(materieel) beter is voor mij.
Wie maakt zich druk om het geestelijk aspect?
Blijkbaar is het voor heel veel mensen niet eens zo
vanzelfsprekend dat er een ziel of een geestelijk aspect
is. Velen zeggen dat ‘dood ook echt dood is’ en dat er
na de dood dus niets overblijft.
230

Voor anderen wordt ons geestelijk beeld voornamelijk
door de religies ingetekend en ingekleurd en iedereen
kiest daar dan weer datgene uit dat aanspreekt of dat
het beste uitkomt. Per slot van rekening blijft het toch
allemaal één groot vraagteken of er eigenlijk nog wel
iets is als we hier voorgoed onze ogen sluiten. Niets is
bewijsbaar en wie is er echt teruggekomen uit het Rijk
der wezenlijke, aantoonbare doden?
Wat betekent het eigenlijk voor mij nu er na al die
jaren op mij is ingewerkt en nadat ik alles heb
opgeschreven wat er in mij is gelegd en waar ik mij
dag en nacht mee bezig houd?
Wat heb ik inmiddels van die geestelijke wereld
gemerkt en hoe tekent en kleurt mijn beeld over de
geestelijke wereld mijn leven.
Ook hier moet ik melden dat hierbij voor mij het
Urantiaboek een belangrijke rol heeft gespeeld of een
belangrijk middel is geweest in de invulling naar meer
weten. Ik wil zeker niet stellen dat alles wat in het
Urantiaboek staat door mij tot dogmatische waarheid
wordt verheven, maar het spreekt mij aan.
In dogmatische benadering geloof ik helemaal niet en
dat heb ik mijn hele leven niet gedaan.
Het Urantiaboek werkt voor mij in deze fase van mijn
leven en over de waarheid doe ik geen uitspraak. Dat
moet ieder altijd voor zichzelf bepalen.
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Wat is eigenlijk mijn doel en is mijn doel in de loop
van de jaren veranderd? Vanaf welke leeftijd had ik zo
ongeveer een doel voor ogen van enig geestelijk
karakter en waarom heb ik het nu eigenlijk over dit
onderwerp?
Ik word gevoed en schrijf dingen op die ik niet zelf zou
kunnen verzinnen en waarbij in de inhoud ook nog
een sterk opbouwend karakter zichtbaar is. Dat heb ik
alleen maar achteraf kunnen constateren.
Ik heb contact met zoals ik het voel, geestelijke
wezens, die mij vullen en die mij helpen bij zowel het
opschrijven van als bij het praten over deze
onderwerpen.

Het primaire onderwerp waar al mijn
boeken over gaan is BEWUSTZIJN, wat
bewustzijn is, wat bewustzijn voor een
individu en voor de samenleving
betekent en hoe je bewustzijn kunt
veranderen.
Alle andere onderwerpen zijn een
afgeleide van bewustzijn.

232

Bewustzijn is direct gekoppeld met niet
materiële zaken en heeft alles te maken met de
verbinding met Geest en hoe wij in ons leven
materie en Geest kunnen verbinden.
Het gaan begrijpen wat bewustzijn is en
misschien nog belangrijker, het gaan voelen wat
bewustzijn is en deze ervaring te gaan
implementeren in ons leven, vereist dus een
onderkenning en een acceptatie van Geest en
van de geestelijke wereld.
Op de vraag of wij materiële wezens zijn met
een geestelijke ervaring of dat wij geestelijke
wezens zijn met een materiële ervaring is voor
mij het antwoord onvoorwaardelijk helder, wij
zijn geestelijke wezens (dus primair geest of
ziel) met een materiële ervaring (een
tijdelijke ervaring in een materieel lichaam
in een materiële wereld).
Als onze belangrijkste gerichtheid en als de kern
van ons bestaan GEEST is dan betekent dat, dat
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wij ons nu ook in ons tijdelijke materiële
bestaan, op geest moeten gaan richten.
Over het algemeen gebeurt dat niet of
nauwelijks. Wij zijn bezig met uitsluitend
materiële, aardse zaken, met materiële
problemen die wij uitsluitend met een materiële
aanpak willen oplossen. Hierbij kan dan nog
worden opgemerkt dat hoe lager het niveau is
van het (collectieve) bewustzijn, hoe materiëler
en aardser onze aanpak in het oplossen van
problemen zal zijn en dus volkomen zonder
enige geestelijke gerichtheid is.

Is de wereld waarin wij nu leven
uitsluitend materieel of bestaat deze
wereld ook voor een groot of misschien
nog wel een groter deel, uit geest of
geestelijke aspecten? Hoewel deze
geestelijke aspecten niet zichtbaar,
aanwijsbaar, aantoonbaar en dus
bewijsbaar zijn, is het voor mij duidelijk,
dat dit geestelijk aspect
onvoorwaardelijk bestaat.
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Ik ben ervan overtuigd dat op deze
planeet meer geestelijke wezens
rondlopen dan materiële wezens. Deze
geestelijke wezens zijn dan voor een
heel groot deel ENGELEN.
Wat zegt het Urantiaboek over engelen?
2. De natuur der engelen
(419.1) 38:2.1 Engelen hebben geen materieel
lichaam, doch het zijn welomlijnde,
afzonderlijke wezens; hun natuur en
oorsprong is geest. Ofschoon zij onzichtbaar
zijn voor stervelingen, zien zij u wel zoals ge
in het vlees zijt, zonder de hulp van
transformeerders of vertalers; verstandelijk
begrijpen zij de levenswijze van
stervelingen, en zij delen al ’s mensen nietzintuiglijke emoties en gevoelens. Zij
waarderen uw inspanningen op het gebied van
muziek, kunst en werkelijke humor, en genieten
daar zeer van. Zij zijn geheel op de hoogte van
uw morele worstelingen en geestelijke
moeilijkheden. Zij houden van mensen, en uw
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inspanningen om hen te begrijpen en lief te
hebben kunnen alleen ten goede leiden.

1. De beschermengelen
(1241.3) 113:1.1 Wat u aangaande
beschermengelen is onderricht is geen
mythe: bepaalde groepen mensen hebben
werkelijk persoonlijke engelen. Het was uit
erkentelijkheid hiervoor, dat Jezus zei, toen hij
sprak over de kinderen van het hemelse
koninkrijk: ‘Ziet toe dat ge niet een van deze
kleinen veracht, want ik zeg u, hun engelen zien
altijd de aanwezigheid van de geest van mijn
Vader.’
(1241.4) 113:1.2 Oorspronkelijk werden de
serafijnen toegewezen aan ieder afzonderlijk
mensenras op Urantia. Maar na de zelfschenking
van Michael worden zij aangesteld
overeenkomstig de intelligentie, de
geestelijkheid en de bestemming van de mens.
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Verstandelijk is de mensheid onderverdeeld
in drie klassen:
(1241.5) 113:1.3 1. Mensen met een
subnormaal bewustzijn – degenen die geen
normaal wilsvermogen hebben; degenen die
geen gewone, doorsnee beslissingen nemen.
Deze klasse omvat hen die God niet kunnen
begrijpen; zij missen de capaciteit tot
intelligente verering van de Godheid. Aan de
subnormale mensen op Urantia is één korps
serafijnen, één compagnie met één bataljon
cherubijnen, toegewezen die hen bijstaan en
erop toezien dat hun recht en barmhartigheid
geschiedt in de levenstrijd op uw wereld.
(1241.6) 113:1.4 2. Het gemiddelde, normale
type menselijk bewustzijn. Vanuit het
standpunt van het serafijns dienstbetoon
worden de meeste mannen en vrouwen
ondergebracht in zeven klassen,
overeenkomstig de status die zij bereikt hebben
in de cirkels van menselijke vooruitgang en
geestelijke ontwikkeling.
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(1241.7) 113:1.5 3. Mensen met een
bovennormaal bewustzijn – degenen die
grootse beslissingen nemen en over
ontwijfelbaar potentieel tot geestelijke
prestaties beschikken; mannen en vrouwen die
meer of minder contact hebben met hun
inwonende Richter; leden van de verschillende
korpsen der bestemmingsreservisten. Ongeacht
de cirkel waar een mens zich bevindt, worden
aan deze individuele mens onmiddellijk
persoonlijke serafijnen toegewezen wanneer hij
wordt opgenomen in een van de verschillende
korpsen van bestemmingsreservisten, en vanaf
dat tijdstip totdat de aardse loopbaan is
afgesloten, zal deze sterveling de voortdurende
bijstand en onophoudelijke wakende zorg van
een beschermengel genieten. En wanneer een
mens de allerhoogste beslissing neemt, wanneer
er een werkelijke verloving met de Richter
plaatsvindt, wordt aan die ziel eveneens
onmiddellijk een persoonlijke behoeder
toegewezen.
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(1242.1) 113:1.6 Bij het dienstbetoon aan
zogenoemde normale mensen worden
serafijnen aangesteld overeenkomstig de
cirkels van intellectualiteit en geestelijkheid
die de mens heeft bereikt. Met het
bewustzijn waarmee ge als sterveling zijt
toegerust begint ge in de zevende cirkelgang
en reist ge binnenwaarts bij de taak van het
verwerven van zelfkennis, zelfoverwinning
en zelfbeheersing; ge vordert van cirkelgang
tot cirkelgang totdat ge – wanneer uw
loopbaan niet door de natuurlijke dood
wordt beëindigd en uw WORSTELINGEN zich
naar de woningwerelden verplaatsen – de
eerste, of binnenste cirkel bereikt van
relatief contact en relatieve gemeenschap
met de inwonende Richter.

(Opmerking Winston: hier staat dus
aangegeven dat het onze opgave is om te
reizen van cirkelgang naar cirkelgang,
totdat we van de zevende naar de eerste
cirkel zijn gereisd, waar we in staat zijn
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om een relatieve gemeenschap en een
relatief contact met onze inwonende
Richter te (kunnen) hebben. Deze reis
waarin we zelfkennis, zelfoverwinning en
zelfbeheersing moeten verwerven, wordt
omschreven als een WORSTELING , dus
als een STRIJD. Deze strijd wordt vaak
gezien als een strijd om iets te KRIJGEN of
te WINNEN. Naar mijn beleving ligt de
strijd op het vlak van iets AFLEGGEN (het
besef van afsplitsing en het handelen in
dualiteit) waardoor we als vanzelf
overhouden wat we moeten zijn, maar
wat we in wezen eigenlijk altijd al zijn en
dat is ÉÉN. Het besef van eenheid komt
voort uit het feit dat er uitsluitend een
besef van eenheid kan zijn, omdat er per
definitie alleen maar EENHEID IS. Toch is
dat afleggen van de 'NIET EENHEID’ de
immense en ongelooflijke worsteling. De
worsteling is niet alleen een worsteling
op zich, maar creëert ook nog eens het
240

probleem dat we in de worsteling de
'verkeerde kant' op worstelen, waardoor
de worsteling eindeloos kan zijn en zoals
het Urantiaboek aangeeft, de worsteling
voor bijna iedereen in de
woningwerelden verder zal gaan. Je komt
op hetzelfde niveau van bewustzijn
binnen in de WONINGWERELDEN, als het
niveau waarop je bij de stoffelijke dood
deze planeet verlaat.
Hoewel de worsteling simpeler lijkt als je
niet iets hoeft te winnen maar uitsluitend
iets hoeft af te leggen, is dat valse schijn.
Zolang je niet weet wat je af moet leggen
en hoe je dit moet doen, is de worsteling
minstens net zo erg. De zoektocht is net
zo immens want je zult de weg van deze
wijsheid, als deel van een groeiend
bewustzijn, centimeter voor centimeter
moeten veroveren. Ook hier geldt weer
dat je niet verder kunt reiken dan dat je
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groot bent en groei en dus toename van
grootte, gaat nooit met meters tegelijk).
(1242.2) 113:1.7 Bij mensen in de aanvangs- of
zevende cirkel wordt één beschermengel met
één compagnie assisterende cherubijnen
aangesteld voor de wakende zorg voor en hoede
van duizend stervelingen. In de zesde cirkel
wordt een serafijns paar met één compagnie
cherubijnen aangesteld om deze stervelingen in
opklimming in groepen van vijfhonderd te
geleiden. Wanneer de vijfde cirkel wordt
bereikt, wordt ge in compagnieën van ongeveer
honderd mensen samengebracht, en onder de
verantwoording van één serafijns
behoederspaar met een groep cherubijnen
geplaatst. Bij het bereiken van de vierde cirkel
worden stervelingen verzameld in groepen van
tien, en komen zij wederom onder de hoede van
één serafijnenpaar, bijgestaan door één
compagnie cherubijnen.
(1242.3) 113:1.8 Wanneer een sterfelijk
bewustzijn door de traagheid van zijn dierlijke
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erfenis heenbreekt en de derde cirkel van
menselijke intellectualiteit en verworven
geestelijkheid bereikt, zal zich een persoonlijke
engel (in werkelijkheid twee) vanaf dat moment
geheel en uitsluitend aan deze opklimmende
sterveling wijden. En zo ontvangen deze
menselijke zielen, naast de immer aanwezige en
steeds efficiëntere inwonende
Gedachtenrichters, ook de ongedeelde hulp van
deze persoonlijke bestemmingsbehoeders bij al
hun inspanningen om de derde cirkelgang af te
ronden, de tweede te doorlopen en de eerste te
bereiken.

Dat betekent dus dat ieder mens op deze
wereld onder het toezicht en onder
bescherming staat van één of meerdere
serafijnse beschermengel(en). Afhankelijk
van meerdere factoren is dat al of niet een
‘één serafijn op één mens relatie’.
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Deze wereld is dus bevolkt door engelen en
ieder mens heeft te maken met een engel
die op welke wijze dan ook, gericht is op en
verbonden is met die mens.
Het Urantiaboek geeft aan dat
beschermengelen ook het contact
verbinden tussen mens en Richter. De
‘Richter’ is een ‘voorpersoonlijk fragment
van God’ en heeft nog geen persoonlijkheid.
Persoonlijkheid valt de Richter toe in de
fusie met de menselijke ziel waarbij de
menselijke ziel het goddelijk aspect van de
Richter toevalt. De fusie is hierdoor een
‘win-win-situatie’. Doordat de Richter
voorpersoonlijk is en de mens een
persoonlijkheid heeft, is de
communicatieve interactie niet eenvoudig.
Engelen hebben ook een persoonlijkheid en
zijn geest. Zij 'vertalen' daarom nog wel
eens de communicatie tussen Richter en
mens.
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Het urantiaboek zegt daar het volgende
over:
(1244.2) 113:3.1 Een van de belangrijkste
dingen die een bestemmingsbehoeder voor
haar sterfelijke subject doet, is het
bewerkstelligen van een persoonlijke
coördinatie van de talrijke onpersoonlijke
geest-invloeden die in het bewustzijn en de
ziel van het evoluerende materiële schepsel
wonen, deze omringen en raken. Mensen zijn
persoonlijkheden, en het is voor nietpersoonlijke geesten en voorpersoonlijke
entiteiten (Richter) buitengewoon moeilijk om
in direct contact te komen met het bewustzijn
van stervelingen, dat immers sterk materieel en
duidelijk persoonlijk is. Door het dienstbetoon
van de beschermengel worden al deze
invloeden min of meer samengebundeld en
worden zij duidelijker waarneembaar voor
de zich uitbreidende morele natuur van de
evoluerende menselijke persoonlijkheid.
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Waarom dit hele verhaal?
Ik meld dit omdat er sinds een week een enorme
aandrang is om actief meer contact te gaan zoeken met
mijn beschermengelen en om in samenwerking met
hen gerichter mijn werk als magiër te kunnen gaan
uitvoeren.
Ik ben mijn engelen enorm veel verschuldigd en ik heb
zelf ook enorm veel behoefte om mij op hen te gaan
richten. Zij zijn dagelijks of beter nog, zij zijn dag en
nacht op mij gericht en onze interactie kan enorm
toenemen als ook ik mij, in ieder geval overdag,
bewust richt op mijn beschermengelen.
Mijn jarenlange opleiding krijgt nu een ander aspect.
Ik ben gedurende de afgelopen jaren door de theorie
getrokken door alles, dat te maken heeft met
bewustzijn en de groei in bewustzijn. Welke niveaus
zijn er en waar bestaan die niveaus inhoudelijk uit?
Afhankelijk van het niveau van bewustzijn wordt er
ook verwacht dat je er mee gaat werken, in
dienstbaarheid van het totaal, van de wereld, het
universum en de complete schepping. Dat zal voor mij
ongetwijfeld zijn, in samenwerking met mijn
beschermengelen die dag en nacht bij mij zijn. Ik
verheug me er nu al op.
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Ik ga nu dus nog bewuster beginnen om mijn
geestelijke eeuwigheid, veel geestelijker te
gaan inzetten in mijn materiële tijdigheid.
De engelen dienen de mens en dienen een
vereren God.
Ik ga hen nog veel meer helpen en
ondersteunen in hun dienstbaarheid en
samen met hen, God vereren.

DAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN, DAT
IS HET AL HEEL LANG EN DAT IS HET
EIGENLIJK ALTIJD GEWEEST. HET ZAL
ZIJN OPGESLAGEN IN DE BLAUWDRUK
VAN MIJN ZIEL EN BEHOREN TOT MIJN
TAKEN EN OPDRACHTEN.
Dit hele beeld zoals ik het hier schets wordt ook
erg versterkt door een steeds terugkerende
sterke herinnering aan de twee keren dat ik
door engelen ben bezocht en één keer er door
ben aangeraakt. Beide gebeurtenissen bruisen
weer in mijn herinnering en in mijn bewustzijn.
De tweede keer was een bezoek van mijn beide
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bestemmingsbehoeders (beschermengelen
met een bijzondere functie en opdracht).
In het volgende hoofdstukje zullen we zien wat
deze bestemmingsbehoeders doen in hun
dienstbaarheid aan de mens voor wie zij dienen.
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Bestemmingsbehoeders

11 februari 2021
Het Urantiaboek zegt het volgende over de
bestemmingsbehoeders:

2. De bestemmingsbehoeders
(1242.4) 113:2.1 Serafijnen staan pas bekend
als bestemmingsbehoeders wanneer zij
worden aangesteld om zich aan te sluiten bij
een menselijke ziel die een of meer van de
volgende drie prestaties tot stand heeft
gebracht: hij heeft het allerhoogste besluit
genomen om Godgelijk te worden, hij is in de
derde cirkel aangekomen, of is gerecruteerd
in een van de korpsen der
bestemmingsreservisten.
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Dit geeft al aan dat de mens een zeker
bewustzijnsniveau moet hebben om in plaats van
beschermd en geholpen te worden door
beschermengelen, dit zal worden overgenomen door
bestemmingsbehoeders. Zowel de beschermengel als
de bestemmingsbehoeder is altijd een serafijnse engel.

Hoe mooi het werk van de serafijnen is, blijkt uit
het volgende stukje:
(1244.4) 113:3.3 De Richter is de
tegenwoordigheid van de Vader, de Geest
van Waarheid de tegenwoordigheid van de
Zonen. Deze goddelijke gaven worden op de
lagere niveaus der menselijke geestelijke
ervaring verenigd en gecoördineerd door het
dienstbetoon van de serafijnse behoeders. In
hun dienstbetoon aan sterfelijke schepselen
hebben de dienende engelen een talent voor
het combineren van de liefde van de Vader
en de barmhartigheid van de Zoon.
(1245.2) 113:4.2 De sterfelijke mens, die door
de Richter kan worden geleid, is ook
ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. De
Richter is de essentie van ’s mensen eeuwige
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natuur; de serafijn is de leraar van ’s mensen
evoluerende natuur – in dit leven het
sterfelijke bewustzijn, in het volgende leven de
morontia-ziel. Op de woningwerelden zult ge u
bewust zijn van de serafijnse leraren en hen
gewaar worden, doch in het eerste leven
merken mensen hen doorgaans niet op.
(1245.3) 113:4.3 Serafijnen functioneren als
leraren van mensen doordat zij de menselijke
persoonlijkheid langs paden van nieuwe,
progressieve ervaringen leiden. Wanneer ge de
leiding van een serafijn aanvaardt, betekent
dit maar zelden dat ge een gemakkelijk leven
krijgt. Bij het volgen van deze leiding, zult ge
zeker op het ruige heuvellandschap van
morele keuzen en geestelijke vooruitgang
stuiten en wanneer ge de moed daartoe hebt,
ook over die heuvels heen trekken.

De serafijnen vervullen vele taken in hun ongelooflijke
dienstbaarheid aan de mens. Hoe ongelooflijk mooi
hun dienstbetoon en dienstbaarheid aan de mens is
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wordt hieronder beschreven, zoals overgenomen uit
het Urantiaboek:

5. Het serafijns dienstbetoon aan
stervelingen
(1245.7) 113:5.1 Engelen dringen niet binnen in
het heiligdom van het menselijke bewustzijn; de
wil van stervelingen wordt door hen niet
gemanipuleerd en en zij staan ook niet in
verbinding met de inwonende Richter. De
bestemmingsbehoeder beïnvloedt u op
iedere mogelijke manier die verenigbaar is
met de waardigheid van uw persoonlijkheid;
onder geen enkele omstandigheid maken
deze engelen inbreuk op de VRIJE WERKING
VAN DE MENSELIJKE WIL. Noch engelen,
noch persoonlijkheden van enige andere
universum-orde, hebben de macht of het
gezag om de prerogatieven van ’s mensen
vrije keuze te beperken of te beknotten.
(1246.1) 113:5.2 Engelen zijn zo dicht bij u en
zorgen zo gevoelvol voor u, dat zij figuurlijk
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‘wenen wegens uw eigenzinnige
onverdraagzaamheid en koppigheid.’
Serafijnen vergieten geen fysieke tranen, zij
hebben geen materieel lichaam en bezitten ook
geen vleugels. Maar wel hebben zij geestelijke
emoties en ondervinden zij gevoelens en
sentimenten van geestelijke aard, die in
bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met
menselijke emoties.
(1246.2) 113:5.3 De serafijnen handelen ten
voordele van u geheel onafhankelijk van uw
directe verzoeken; zij voeren de opdrachten van
hun superieuren uit, en zo functioneren zij
ongeacht uw voorbijgaande grillen of
veranderlijke stemmingen. Dit betekent niet dat
ge hun taken niet gemakkelijker of moeilijker
kunt maken, maar veeleer dat uw smeekbeden
en gebeden de engelen niet direct aangaan.
(1246.3) 113:5.4 Tijdens het leven in het vlees
staat de intelligentie van engelen niet
rechtstreeks ter beschikking van stervelingen.
Zij zijn geen opperheren of bestuurders, zij zijn
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eenvoudig behoeders. De serafijnen behoeden u,
zij trachten niet u rechtstreeks te beïnvloeden.
Ge moet uw eigen koers uitzetten, maar deze
engelen handelen dan zo, dat zij het best
mogelijke gebruikmaken van de koers die ge
gekozen hebt. Zij komen (gewoonlijk) niet
willekeurig tussenbeide in de routinezaken
van het menselijk leven. Maar wanneer zij
instructies ontvangen van hun superieuren
om een ongebruikelijke heldendaad te
verrichten, kunt ge ervan verzekerd zijn dat
deze behoeders wel een middel zullen
vinden om deze opdrachten uit te voeren.
Daarom dringen zij zich niet op in het beeld van
het menselijk handelen, behalve in
noodgevallen, en dan gewoonlijk op direct bevel
van hun superieuren. Zij zijn de wezens die u
vele eeuwen lang zullen volgen, en op deze
wijze worden zij ingeleid in hun toekomstige
werk en hun toekomstige persoonlijke
omgang met u.
(1246.4) 113:5.5 Serafijnen kunnen in bepaalde
omstandigheden in materiële gedaante mensen
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bijstaan, maar zij handelen slechts zeer zelden
in deze hoedanigheid. Met de hulp van de
middenwezens en de fysische controleurs, zijn
zij in staat om in een wijd scala van activiteiten
ten behoeve van mensen te functioneren, zelfs
om daadwerkelijk contact te leggen met de
mens, maar gebeurtenissen van deze soort zijn
zeer ongewoon. In de meeste gevallen vinden de
omstandigheden van het materiële gebied
ongewijzigd door daden van serafijnen
voortgang, ofschoon er zich wel gelegenheden
hebben voorgedaan waarbij vitale verbindingen
in de keten der menselijke evolutie op het spel
stonden en serafijnse behoeders op eigen
initiatief hebben gehandeld, en juist hebben
gehandeld.

De engelen beïnvloeden nooit de vrije wil van de
mens maar als de vrije wil van de mens
nadrukkelijk de behoefte formuleert om volledig
dienstbaar te zijn met zijn hulp aan de hemelen
om het bewustzijnsniveau en dus het geestelijk
niveau op deze wereld te verhogen, zal er een
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samenwerking tussen de mens en de engelen
zijn.
De band met onze serafijnse engelen zal eeuwig
zijn, zoals blijkt uit het volgende stukje:
(1248.4) 113:7.4 Voordat zij de
woningwerelden verlaten, zullen alle
stervelingen permanente serafijnse metgezellen
of behoeders hebben. En wanneer ge opklimt in
de morontia-werelden, zijn het uiteindelijk de
serafijnse behoeders die getuigen van uw
eeuwige vereniging met de Gedachtenrichter, en
de besluiten dienaangaande bevestigen. Samen
hebben zij uw persoonlijkheids-identiteit als
kinderen van het vlees van de werelden der tijd
tot stand gebracht. Wanneer ge vervolgens de
volwassen morontia-status hebt bereikt,
vergezellen zij u door Jerusem en de werelden
die met haar zijn verbonden, waar ge voortgang
maakt in het stelsel en u de cultuur ervan eigen
maakt. Daarna gaan zij met u mee naar Edentia
en haar zeventig werelden van gevorderde
socialisatie, en vervolgens zullen zij u naar de
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Melchizedeks loodsen en u volgen in de
schitterende loopbaan door de werelden van het
hoofdkwartier van het universum. En wanneer
ge u de wijsheid en cultuur van de Melchizedeks
eigen hebt gemaakt, zullen zij u verder
meenemen naar Salvington, waar ge oog in oog
zult staan met de Soeverein van heel Nebadon.
En dan zullen deze serafijnse begeleiders u
steeds blijven volgen, via de kleine en grote
sectoren van het superuniversum, naar de
ontvangstwerelden van Uversa, en zij blijven bij
u, totdat ge ten slotte door de seconafijn wordt
opgenomen voor de lange vlucht naar Havona.

Aan dit contact ga ik nu nog bewuster
werken. Bewuste samenwerking met
mijn engelen zal mijn eigen reis
bespoedigen en dat zal vruchtbaar
zijn voor het belang van deze wereld,
voor het belang van ons plaatselijk
universum en voor het belang van de
totale schepping.
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Wat is belangrijk om bij het
werk met onze engelen te
weten?

13 februari 2021
Om verder te kunnen komen op de weg van
bewustzijn en vervolgens op de weg van morontiamota zijn onze engelen actief om voor ons situaties te
manipuleren die voor ons een uitdaging zijn, die
nieuwe ervaringen opleveren en die ons uiteindelijk
voorzien van leermomenten. Van die leermomenten
kunnen we groeien. Het volledig accepteren in ons
leven van deze volledige samenwerking met de
engelen, betekent zeker geen comfortabel leven.
Naarmate we verder komen op deze weg zal de druk
worden opgevoerd om te kunnen bewijzen wat we
waard zijn.
Op onze reis van cirkelgang naar cirkelgang en van het
ene pad van bewustzijn naar het andere pad van
bewustzijn maken we een reis waarin we al stijgende
de volgende eigenschappen op een steeds dieper
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niveau zullen moeten verwerven. Deze eigenschappen
zijn: ZELFKENNIS, ZELFOVERWINNING en
ZELFBEHEERSING. Deze reis wordt omschreven als
een WORSTELING.
Het gaat dus niet vanzelf.
Onze engelen zullen onvoorwaardelijk rekening
(moeten) houden met ons recht 'van de vrije wil’. De
engelen moeten dus gebruik zien te maken van de
mogelijkheden die er zijn. Aangezien wij (de massa)
op onbewust niveau leven, zijn wij met ons gedrag,
met onze acties en reacties, in alles grimmig en grillig.
Binnen die gegevens zullen de engelen moeten
handelen. Dat maakt het niet makkelijk voor ze en dat
bespoedigt ook niet de mogelijkheden van het opdoen
van ervaringen en leermomenten door de
omstandigheden waarin de engelen ons zouden
kunnen plaatsen. Zij zullen met onze onbewuste
onvoorspelbaarheid rekening moeten houden.
Hoeveel makkelijker zal dat worden als wij ons dat
gaan realiseren en in vrije wil gaan meewerken en
samenwerken met onze engelen.

Wanneer wij contact zoeken met onze
engelen en bereid zijn om ons over te geven
aan hun liefdevolle en zorgzame ‘behoeding’.
Om mee te werken en samen te werken
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zullen wij ons dus moeten richten op het
verwerven van meer en meer:
 ZELFKENNIS
 ZELFBEHEERSING
 ZELFOVERWINNING
En zullen wij ons deze eigenschappen
moeten zien eigen te maken. Deze drie
eigenschappen zijn allemaal producten van
ons BEWUSTZIJN (Kennis, Eigenliefde,
Naastenliefde, Liefde voor God en in staat
zijn om al deze eigenschappen te kunnen
gaan leven). Hoe meer wij in staat zijn om de
eigenschappen zelfkennis, zelfbeheersing en
zelfoverwinning te verwerven en onder
controle te krijgen, hoe hoger het niveau van
ons bewustzijn wordt.
Dat is namelijk onze taak, om verder te
komen op het pad van voortschrijdend
inzicht en bewustzijn. Steeds meer van deze
eigenschappen verwerven, is een teken dat
wij zijn gegroeid in bewustzijn.
Alles heeft dus te maken met het ‘ZELF’. Alles
heeft te maken met het weten 'wie ik ben en
wat ik ben’.
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Het 'KONINKRIJK VAN GOD’ ligt niet buiten
mij maar ligt in mij, dat kan ik alleen maar
ontdekken door de 'weg naar binnen te
gaan’. Door mijzelf in mijzelf te vinden en
door de God in mijzelf te vinden. Het
koninkrijk vind ik niet in een religie of in een
boek. De religie en het boek voldoen, als ze
jou de weg naar binnen wijzen en jou
stimuleren om die reis te starten. Die reis zal
je leiden naar de wissel tussen het tweede en
het derde pad. Die reis zal je leiden uit de
zwaartekracht van de dualiteit.
De enige manier om deze ‘eigenschappen
van het ZELF’ te kunnen verwerven en om te
kunnen testen in hoeverre wij daarin zijn
geslaagd, is altijd: ‘IN ONZE INTERACTIE MET
ANDERE MENSEN'.
HOE GAAN WIJ MET ANDERE MENSEN OM?
HOE ACTEREN WIJ EN HOE REAGEREN WIJ?
HOE ZIJN WIJ IN STAAT OM ZELFVERZEKERD,
VOL ZELFVERTROUWEN, MET
NAASTENLIEFDE EN LEVEND IN HET BESEF
VAN EENHEID, DUS MET HET NEMEN VAN
VOLLE VERANTWOORDELIJK, IN STAAT TE
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ZIJN OM TE LEVEN SAMEN MET ONZE
NAASTEN.
DIT BETEKENT OOK: 'Slaan we terug of
keren wij de andere wang toe, in conflicten
met anderen?’
Kennis, het hebben van kennis, is hierbij een
belangrijk aspect. Het hebben van kennis door het
verkrijgen van een hoger bewustzijn, maakt ons
duidelijk dat we mensen nooit over één kam mogen
scheren. Er is geen enkel handelen dat alleen maar
juist is voor iedereen. Iedereen kan niet anders dan
handelen naar vermogen.
Je kunt niet hoger reiken dan dat je groot bent. De
kunst is dus om:

'niet mensen te veroordelen, maar om het
juiste bewustzijnsniveau van die mens in te
schatten, waarmee tevens duidelijk wordt
wat de grens van het vermogen van die mens
is en dan te reageren met een reactie die qua
bewustzijn, op zijn hoogst een fractie hoger
is dan het bewustzijn van die mens'.
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Deze uitdaging zou voor die andere mens een prikkel
kunnen zijn, wat dan weer kan leiden tot een kleine
verdieping van inzicht en kan leiden tot een stukje
groei.
Vaak weten mensen niet beter. Niet omdat ze dom zijn
maar omdat ze een ander niveau van bewustzijn
hebben.
Om hiervan een voorbeeld te geven: We hebben in de
voorgaande hoofdstukjes gezien dat werkelijke
spirituele groei uiteindelijk leidt tot het besef van niet
meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’ de wereld te zijn.
Dit kun je niet van ieder mens verwachten. Als mensen
nog het tweede pad, het pad van de dualiteit
bewandelen, zullen ze uitsluitend ‘VAN’ de wereld zijn
en zullen ze de behoefte hebben om zich met alles te
moeten bemoeien, om er iets van te moeten vinden en
op basis daarvan keuzes te moeten maken die leiden
tot het aanwijzen van 'goeden’ en 'slechten’, waarbij
de slechten worden gedegradeerd tot tegenstanders
en vijanden.
Zij zullen het koninkrijk nog niet vinden omdat ze er
nog niet naar op zoek zijn en zij hebben alleen nog
maar oog, om met hun superieure ideeën het land of
de wereld te redden.
Hoe beter je dit gaat inzien en hoe beter je dit in jouw
leven in de interactie met anderen kunt toepassen, hoe
groter jouw zelfkennis, zelfbeheersing en
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zelfoverwinning zal worden. Met andere woorden hoe
meer jij weer zult zijn gegroeid in bewustzijn.
In dat krachtveld van begrijpen, van het in staat zijn
om en in de uitdaging van, zullen de engelen keer op
keer nieuwe situaties creëren die ons kunnen helpen
om stappen op deze weg te kunnen maken.

Dit proces zal absoluut versnellen als we
bewust samenwerken met onze engelen. Als
we aangeven dat we ‘bereid en beschikbaar
zijn om mee te werken'. Als we in onze
dagelijkse interactie ook gericht zijn op het
doen van de ‘Wil van de Vader' en als we de
engelen laten weten, iedere uitdaging, iedere
test, met vreugde, met opgeheven hoofd, met
zelfkennis, zelfbeheersing en
zelfoverwinning tegemoet te treden, zullen
we veel sneller grote stappen kunnen maken
en onze groei kunnen bevorderen.
HET CREËERT AL NU EN HIER, IN DIT LEVEN,
EEN BEWUSTE VRIENDSCHAP EN
SAMENWERKING MET ONZE SERAFIJNEN, DIE
ONS OP ONZE TOCHT NAAR HET PARADIJS
ZULLEN VERGEZELLEN EN ONZE GROOTSTE
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VRIENDEN ZULLEN ZIJN VOOR DE REST VAN
DE EEUWIGHEID.
HOE MOOI IS HET ALS DIE VRIENDSCHAP NU
AL HIER EN VOLLEDIG BEWUST, KAN
STARTEN, IN EEN DIEPE VRIENDSCHAP,
BERUSTEND OP ONS BESEF VAN EENHEID,
OP ONS VERLANGEN NAAR GOD EN OP ONS
VERLANGEN NAAR GROEI.

HET LEVERT DUS NU AL EEN VERSNELDE
GROEI EN EEN VERSNELDE DIEPE
VRIENDSCHAP OP, WAAR ZOWEL
WIJZELF ALS ONZE ENGELEN WEL BIJ
VAREN.
ALS WIJ ‘WEL VAREN’, ALS WIJ GROEIEN
EN VERANDEREN, VERANDERT DE
WERELD EN HET UNIVERSUM.
DAT GELDT OOK VOOR DE ENGELEN,
BINNEN DE EENHEID VAN ALLES WAT IS
EN DUS BINNEN DE VERBONDENHEID EN
DE BEÏNVLOEDING VAN ALLES WAT IS .
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Mijn engelen, mijn serafijnen, zijn voor
mij de drijvende, de behoedende kracht
in mijn leven. Zij weten waar ik sta. Zij
weten wat ik nodig heb. Zij kennen mijn
koers. Zij zijn uitsluitend gericht op mij
en op mijn voortgang door het
universum. Verwelkom en omarm die
kracht. Verwelkom en omarm de
engelen en werk er in liefde en overgave
mee samen.
Eigenlijk staan onze engelen het dichtst
bij ons. Onze vriendschap met de
engelen overleeft de dood en blijft
bestaan in de eeuwigheid. Het gezin
zoals wij dat op aarde kennen, overleeft
de dood niet, omdat ieder individu zijn
of haar eigen, unieke en persoonlijke
weg vervolgt.
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Het probleem van de
oplossing voor de
problemen van deze wereld,
dat moet worden gevonden

15 februari 2021
Er is een gezegde dat zegt dat je nooit een probleem
kunt oplossen met een bewustzijn dat maximaal even
hoog is als het bewustzijnsniveau van het probleem.
Laat staan dat er mensen gaan sleutelen aan dat
probleem met een lager bewustzijnsniveau dan het
bewustzijnsniveau van dat probleem.
Toch is dat wat er gebeurt, dagelijks en overal op deze
wereld.
Daarnaast bestaat er een tweede probleem en dat is,
dat je een probleem ook niet kunt oplossen met een
bewustzijnsniveau dat veel hoger is dan het
bewustzijnsniveau van het probleem. De mensen die
deel zijn van het probleem en die hetzelfde niveau van
bewustzijn hebben als het bewustzijnsniveau van het
probleem zullen een oplossing met een veel hoger
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bewustzijnsniveau niet begrijpen en niet accepteren.
De 'oplosser' zal niet worden begrepen, worden
verworpen en in het ergste geval worden omgebracht.
Hoe vaak is dat niet gebeurt in de menselijke
geschiedenis.
Oplossingen zoeken in de inhoud of schermen met de
inhoud en de goede inhoud (mijn inhoud) verbinden
met ‘waarheid’ en de slechte inhoud (al het andere dan
mijn inhoud) diskwalificeren tot ‘waanzin', is een
oplossing, maar het is een oplossing op het niveau van
de DUALITEIT, dus zal er uitsluitend energie
verplaatst worden in plaats van dat er wezenlijke
transformaties zullen plaatsvinden.
Iedere oplossing die stoeit met en vecht om de
waarheid van zijn of haar inhoud is een zinloze en
effectloze oplossing, die uiteindelijk over de hele linie
alleen maar meer buikpijn en ellende zal veroorzaken
en dus nooit zal werken.
Vanmorgen las ik in de krant dat nu, op dit moment
690 miljoen mensen honger lijden in de wereld en dat
het rodekruis een gironummer opent. We zijn nog lang
niet bereid en van plan om als mensheid onze
verantwoordelijkheid te nemen voor iedereen en om
ervoor te zorgen dat dit soort wantoestanden niet
meer zullen voorkomen.
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Als je de eenheid gaat begrijpen tot in het
diepste niveau en daarbij onvoorwaardelijk
de verantwoordelijkheid neemt voor het
algemeen belang en als dat zou gelden voor
ons allemaal, IS ER GEEN INHOUD MEER, IS
ER GEEN WAARHEID EN GEEN WAANZIN
MEER, MAAR ‘KOMT DE OPLOSSING ALS
VANZELF UIT HET BEWUSTZIJN VAN
EENHEID EN GOEDE WIL NAAR VOREN'.
PROBLEMEN LOSSEN ZICH ALS VANZELF OP
OMDAT ER GEEN PROBLEEM, VOOR WIE DAN
OOK NOG WORDT GEACCEPTEERD
EN ONMIDDELLIJK WORDT
GETRANSFORMEERD UIT EN DOOR HET
BESEF VAN EENHEID. DIT ZAL ALTIJD EEN
GEVOLG ZIJN VAN ONS ONVOORWAARDELIJK
BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
ALLES EN IEDEREEN.
OPNIEUW GA IK BENOEMEN DAT
VERANDERING, VERBETERING NIET TOT
STAND KOMT DOORDAT WE IETS MOETEN
DOEN OF MOETEN WINNEN. WE HOEVEN
NIET TE TREKKEN AAN EN TE DUWEN TEGEN
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ELKAAR. WE HOEVEN UITSLUITEND NIETS
TE DOEN. LAAT ALLE BALLAST LOS EN DE
SCHOONHEID ZAL WERKELIJK ALS VANZELF,
ZICHTBAAR EN MANIFEST WORDEN.
UIT DEZE LOSKOMENDE, ZUIVERENDE EN
HELENDE KRACHT, ZULLEN OPLOSSINGEN
ALS VANZELF GEPRESENTEERD WORDEN.

In wezen is dus iedere worsteling bij het
oplossen van een probleem, een
worsteling om de inhoud en om het
verkrijgen en het winnen van de
waarheid en het kunnen toekennen van
de waanzin aan de inhoud van de ander,
…….op zich, altijd …….
DUALISTISCHE WAANZIN,
die onmogelijk in staat is om enige
verbetering van welk probleem dan ook,
te kunnen creëren en te kunnen
realiseren.
DIT IS DE GROTE ILLUSIE WAARIN DEZE
WERELD NOG ALTIJD GEVANGEN IS.
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Helaas is deze wereld nog lang niet zover dat
problemen zich als vanzelf zullen oplossen.
Helaas is deze wereld nog lang niet zover
waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt
voor iedereen en er een streven is om elkaar
te willen optillen, zowel qua welvaart
(materieel) als qua welzijn (spiritueel).
De engelen hebben mij vandaag uitgelegd
dat ik mag helpen bij een uitvoering van een
oplossing voor de problemen van deze
wereld op een wijze, die ligt binnen de
mogelijkheden van een samenwerking van
de engelen en mij. De aanpak zal een wijze
zijn zonder het benoemen van ‘wat dan ook’.
Er is voor mij geen benoemd probleem, er is
geen inhoud en er is geen oplossing. De enige
trigger die wordt aangepakt is de energie
van ‘DISHSRMONIE’, voortkomend uit het
besef van afsplitsing en zich grootschalig
manifesterend in deze wereld.
De ‘manifestatie van eenheid’ zal de
transformator zijn om de disharmonie op te
lossen.
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Ik ben hierbij de initiator en de
transformator, want werken in de materiële
sfeer kan alleen dóór iemand (heen) van
deze materiële wereld, GEHEEL EN
VOLLEDIG UIT VRIJE WIL, omdat de
geestenwereld niet uit eigen beweging mag
ingrijpen. De beweging en het initiatief ligt
nu bij mij en ik stel mijzelf onvoorwaardelijk
en uit vrije wil bereid en beschikbaar om
dienstbaar te zijn, om de actie te starten,
geheel in samenwerking met de engelen en
om mijn materialiteit dienstbaar te stellen
bij de aanpak en de genezing van de uit
dualiteit voortkomende’DISHSRMONIE’. De
engelen beslissen en doen het werk dóór mij
heen. Ik ben daarin slechts een werktuig, dat
meewerkt op basis van volkomen vrije wil.
Er is mij uitgelegd hoe wij in samenwerking
zullen gaan werken en wat er van mij wordt
verwacht.
Het heeft voor mij alles te maken met een
bewuste samenwerking met MIJN engelen.
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Als mijn engelen dóór mij kunnen en zullen
werken, zonder mijn eigen gerichte invloed,
zal dit invloed hebben op het niveau van
bewustzijn, zowel voor mij als voor de
wereld. Als het bewustzijnsniveau van deze
wereld verandert, zal via de verandering van
het energetisch veld, uiteindelijk ook een
verandering optreden in de materiële
manifestatie van deze wereld.

Één ding moet hier nog gemeld worden:
JE KUNT HET UNIVERSUM NOOIT
MISLEIDEN. HET GAAT NIET OM DE
WOORDEN DIE GESPROKEN WORDEN EN
DIE MISSCHIEN EEN SCHONE SCHIJN
OPHOUDEN. ALS JE HET ÉÉN VERTELT
MAAR ALS JE IN JE GEDACHTEN OF
HANDELEN OOK MAAR IETS CREËERT
DAT IS AFGESTEMD OP DUALITEIT, OP
AFSPLITSING, OP STRIJD, DAN HEEFT HET
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UNIVERSUM DAT DOOR EN ZAL DAAROP
REAGEREN.
HET GAAT UITSLUITEND OM DE
VRUCHTEN DIE DE BOOM DRAAGT EN
AAN DIE VRUCHTEN ZUL JE GEKEND
WORDEN.
VELEN HEBBEN DE KLOK HOREN LUIDEN
MAAR HEBBEN GEEN IDEE WAAR DE
KLEPEL HANGT.
DIE KLEPEL ZUL JE ZELF MOETEN
ZOEKEN, MOETEN ONTDEKKEN EN
MOETEN VEROVEREN.
VOOR HET VINDEN VAN DIE KLEPEL ZUL
JE OM TE BEGINNEN HET DERDE PAD
MOETEN BETREDEN, NA HET NEMEN VAN
DE WISSEL TUSSEN HET TWEEDE EN HET
DERDE PAD, DAT OP ZICH AL EEN
ENORME OPGAVE IS.
HET GAAT UITSLUITEND OM HET ZIJN
VAN DE EENHEID EN 'JE BENT HET OF JE
BENT HET NIET’.
JE KUNT HET NIET EEN BEETJE ZIJN.
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ZOALS JEZUS ZEI: “JE KUNT MAAR ÉÉN
MEESTER TEGELIJK DIENEN, DUS JE BENT
VÓÓR MIJ EN WIE NIET VÓÓR MIJ IS, IS
TEGEN MIJ.
ALS JE VÓÓR JEZUS BENT, KAN ER GEEN
STRIJD, GEEN DUALITEIT ZIJN EN DUS
KAN ER OOK GEEN AFSPLITSING ZIJN.
JE KUNT SLECHTS DE ANDERE WANG
TOEKEREN ALS JE OP DE ENE WANG
WORDT GESLAGEN.

To be or not to be, was, is again and
will always be the question.
Ook voor mij zal nu gelden: ‘to be or not to
be’, waarbij misleiding van het universum uit
den boze is en waarvan de energie van
misleiding altijd als een boemerang zal
terugkeren.
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Eigenlijk realiseer ik mij op dit moment iets groots. Als
ik het Urantiaboek volg, dan trek ik nu een conclusie,
een conclusie met een enorm gewicht en een conclusie
van groot belang.
Waar moet de mens naar streven in zijn leven op
aarde?
Het eerste waar we naar moeten streven is om contact
en verbinding te krijgen met onze Godsvonk. Het
belangrijkste en grootste, voorlopige (afgeleide) doel
is te werken aan en te streven naar fusie.
Het tweede doel is om nu al te beginnen om contact en
verbinding te krijgen met onze engelen en om onze
vriendschap nu al een bewuste vorm te gaan geven en
te gaan verdiepen en om de samenwerking tussen
engelen en mensen te optimaliseren.
Onze engelen zijn onze vrienden voor de eeuwigheid
en volgen ons op onze immense weg door het heelal
tot aan Havona en het paradijs toe. Zij zullen ons altijd
volgen op onze reis en dat zal niemand anders doen.

Het Urantiaboek geeft hierover het volgende
aan:
(1245.2) 113:4.2 De sterfelijke mens, die door
de Richter kan worden geleid, is ook
ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. ‘De
Richter is de essentie van ’s mensen eeuwige
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natuur; de serafijn is de leraar van ’s mensen
evoluerende natuur'.

De serafijn is dus de leraar die de
mens brengt naar en helpt met de
ontdekking en de ontwikkeling van de
essentie van onze evoluerende
natuur.
Onze serafijn is onze eeuwige vriend en leraar.
Omarm jouw specifieke vriend en engel en
verbind je nu al in deze kosmische vriendschap.
Door dit nu al, in dit leven te doen, creëer je een
‘win-win-win-situatie’, zowel voor ons
Godfragment, voor onze engelen als voor ons
zelf.
Tevens zegt het Urantiaboek dat hoe belangrijk
de rol van het gezin op deze wereld ook is, het
gezin of de familie de dood niet zal
overleven.
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Ieder mens gaat in de volgende wereld zijn
eigen weg en begint op zijn eigen plek.
De enige metgezel, leraar, vriend die er altijd
zal zijn is onze eigen engel, onze eigen
serafijn.
Architectonische planeet, plaatselijk
universum, kleine sector, grote sector tot
aan het paradijs toe, reizen onze engelen met
ons mee.
Zij verdienen nu al, beginnend vandaag, onze
grote, liefdevolle vriendschap.
Dit is wat het urantiaboeken nog zegt over de
gemeenschappelijke reis en eeuwige vriendschap van
mens en serafijn:

(1248.4) 113:7.4 Voordat zij de
woningwerelden verlaten, zullen alle
stervelingen permanente serafijnse
metgezellen of behoeders hebben. En
wanneer ge opklimt in de morontia-werelden,
zijn het uiteindelijk de serafijnse behoeders die
getuigen van uw eeuwige vereniging met de
Gedachtenrichter, en de besluiten
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dienaangaande bevestigen. Samen hebben zij
uw persoonlijkheids-identiteit als kinderen van
het vlees van de werelden der tijd tot stand
gebracht. Wanneer ge vervolgens de volwassen
morontia-status hebt bereikt, vergezellen zij u
door Jerusem en de werelden die met haar zijn
verbonden, waar ge voortgang maakt in het
stelsel en u de cultuur ervan eigen maakt.
Daarna gaan zij met u mee naar Edentia en
haar zeventig werelden van gevorderde
socialisatie, en vervolgens zullen zij u naar
de Melchizedeks loodsen en u volgen in de
schitterende loopbaan door de werelden van
het hoofdkwartier van het universum. En
wanneer ge u de wijsheid en cultuur van de
Melchizedeks eigen hebt gemaakt, zullen zij
u verder meenemen naar Salvington, waar ge
oog in oog zult staan met de Soeverein van
heel Nebadon. En dan zullen deze serafijnse
begeleiders u steeds blijven volgen, via de
kleine en grote sectoren van het
superuniversum, naar de ontvangstwerelden
van Uversa, en zij blijven bij u, totdat ge ten
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slotte door de seconafijn wordt opgenomen
voor de lange vlucht naar Havona.
(1248.5) 113:7.5 Sommige
bestemmingsbehoeders die gedurende de
sterfelijke loopbaan aan de opklimmende
pelgrims zijn toegevoegd, volgen hen op hun
weg door Havona. De anderen zeggen de
stervelingen die lange tijd hun metgezellen zijn
geweest tijdelijk vaarwel, en terwijl deze
stervelingen de cirkels van het centrale
universum doorlopen, bereiken deze
bestemmingsbehoeders de cirkels van
Seraphington. En zij zullen gereedstaan op de
kusten van het Paradijs wanneer hun
sterfelijke metgezellen uit de laatste
overgangsslaap van de tijd ontwaken en de
nieuwe ervaringen der eeuwigheid voor zich
zien. Deze opklimmende serafijnen gaan daarna
uiteenlopende diensten verrrichten in de
korpsen der volkomenen en in het Serafijnse
Korps der Voltooiing.
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(1248.6) 113:7.6 Mens en engel kunnen wel of
niet herenigd worden om eeuwig samen te
dienen, maar waar hun serafijnse aanstelling
hen ook heen moge voeren, de serafijnen
blijven altijd in verbinding met hun vroegere
beschermelingen uit de evolutionaire
werelden, de opklimmende stervelingen uit
de tijd. De innige betrekkingen en tedere
banden van de gebieden waar de mens is
ontstaan worden nooit vergeten en nooit
geheel verbroken. In de tijdperken van de
eeuwigheid zullen mensen en engelen net zo
samenwerken in de goddelijke dienst als zij
in de loopbaan van de tijd hebben gedaan.
(1249.1) 113:7.7 Wanneer serafijnen met goed
gevolg een ziel van evolutionaire oorsprong
naar de poorten van het Paradijs geleiden, is dit
voor hun de zekerste weg om de ParadijsGodheden te bereiken. Hierom is de aanstelling
als bestemmingsbehoeder voor serafijnen de
meest begeerde functie.
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(1249.2) 113:7.8 Alleen
bestemmingsbehoeders kunnen worden
opgenomen in het primaire of sterfelijke
Korps der Volkomenheid, en dergelijke
paren nemen deel in het allerhoogste
avontuur van eenheid van identiteit: de twee
wezens hebben op Seraphington geestelijke
bi-unificatie bereikt voordat zij worden
opgenomen in het korps van volkomenen.
Door deze ervaring bereiken de twee engelnaturen, die in alle universum-functies zo
complementair zijn, uiteindelijke geesttweeëenheid, die een nieuw vermogen tot
ontvangen van, en fuseren met, een nietRichter-fragment van de Paradijs-Vader tot
repercussie heeft. En zo worden sommigen
van uw liefhebbende serafijnse metgezellen
in de tijd ook uw volkomen metgezellen in de
eeuwigheid, kinderen van de Allerhoogste en
vervolmaakte zonen van de Paradijs-Vader.

Wat een ongelooflijk vooruitzicht
en wat een schoonheid.
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De handen van het verbond

16 februari 2021
Ik heb mijn engelen gevraagd wat mijn taak kan en
mag zijn om te kunnen helpen in de chaos die nog
altijd het product is van de dualiteit.
Ik begrijp dat de chaos pas voorzichtig gaat
verdwijnen als het collectieve bewustzijn het derde
pad zal betreden, na het nemen van de wissel en na
het oversteken van het grensgebied tussen het tweede
en het derde pad. Dat proces ligt in de toekomst en zal
niet morgen plaatsvinden.
Ook heb ik begrepen dat de materiële wereld het
gebied is van de mens en waar alles gebeurt door
ONZE VRIJE WIL. Alles, alle goede en alle slechte
dingen. De geestelijke wereld mag en zal nooit
ingrijpen in die hoogste kosmische wet van 'de vrije
wil van de mens’.
Ik ben een materieel wezen dus ik kan hier op aarde in
vrije keus en met vrije wil ingrijpen. Als mens heb ik
jurisdictie op deze wereld. De engelen mogen mij op
mijn verzoek helpen.
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Dat verzoek heb ik bij de engelen neergelegd en zijn
mogen gehoor geven aan mijn verzoek want:

Wie vraagt, krijgt antwoord en ….
Wie klopt wordt opengedaan.
Zo heb ik met de engelen het volgende verbond
gesloten, het verbond van:

‘De handen van het verbond'.

Grafisch als volgt vertolkt:
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Handen die licht geven, die zuiveren en helen, een kracht
gedragen en versterkt door de kracht van de engelen.

Mijn hele leven heb ik het vermogen om te kunnen
werken met mijn handen. Mijn handen genezen. Men
noemt dat magnetisme.
Als ik mijn handen op iemand leg, verdwijnt de pijn en
de spanning. Ik kan werken met direct contact en ik
kan werken op afstand.
Ik heb al een aantal jaren het gevoel dat de kracht
toeneemt. Toch doe ik er niet veel mee.
Ik heb nu begrepen dat mijn handen gebruikt kunnen
gaan worden door mijn engelen, zolang ik maar de
initiator ben, zolang het mijn keus is en zolang het een
uiting is van mijn vrije wil. Deze wereld is nu mijn
gebied, omdat ik de materie vertegenwoordig en hier
leef.
Mijn initiatief zal worden versterkt door de hemel. De
engelen zullen mijn handen gebruiken die ik vrijwillig,
met volle overgave ter beschikking stel. HET IS MIJN
KEUS, GENOMEN MET MIJN VRIJE WIL.
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Er kan en er zal op twee manieren gewerkt worden. Ik
zie dat zelf als een lagere en een hogere manier van
werken.
De hogere manier van werken is dat ik ga zitten,
gedurende vijftien minuten en mijn handen open, met
de handpalm naar boven gericht. Ik hoef niets te doen,
geen doel te kiezen, alleen maar mij te richten op mijn
handen, leeg, zonder gedachte en zonder enige
projectie.
De engelen gebruiken mijn handen en versterken de
kracht en richten dit op een door hen gekozen doel. Zij
doen het werk dóór mij. Ik ben slechts het materiële
instrument en het paspoort voor hen om op te kunnen
treden op deze wereld, op mijn verzoek, geuit met
mijn vrije wil. Het is mijn verantwoordelijkheid.
De lagere manier van werken is dat ik mijn handen
open en in alle rust werk met mijn handen, waarbij ik
zelf een focus mag kiezen. Ik kan de energetische
kracht die uit mijn handen komt en zuiverend en
helend werkt, richten op een mens of op een situatie of
gebeurtenis.
Ook dan zullen de engelen de kracht die uit mijn
handen komt, versterken.
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Alle keuzes die ik maak leg ik voor aan de Vader en ik
vraag of de zuivering en genezing mag plaatsvinden
als het in overeenstemming is met zijn wil.
Ik vind het zelf heel erg belangrijk dat mijn ego op
geen enkele wijze vat krijgt of kan krijgen op de
keuzes die ik maak. Hier geldt meer dan ooit: 'Niet
mijn wil maar Zijn Wil geschiede’.
Bij de hogere manier van werken moet ik volledig leeg
zijn en bij de lagere manier van werken mag ik een
doel, een focus noemen en vragen of ik dit werk op dat
moment mag doen en dat het effect zal hebben,
ZOLANG HET WERK OP DAT MOMENT
OVEREENKOMT MET DE WIL VAN DE VADER.
Ik ben vandaag begonnen om dit verbond in de
praktijk ten uitvoer te brengen.
In de morgen vijftien minuten de hogere methode.
In de avond vijftien minuten de lagere methode.
Als het een deel van mijn systeem gaat worden, kan
later op ieder moment van mijn waakzaam leven beide
methodes ingezet worden. De hogere methode op
initiatief van de engelen, de lagere methode op mijn
eigen initiatief.
Zelfs tijdens mijn slaap kan er later zoveel als de
engelen nodig achten, gewerkt worden door mijn
handen.
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Dagelijks spreek ik mijn wil uit door aan te geven dat:
‘Ik bereid en beschikbaar ben’.

Op deze wijze kan ik de rol van de magiër,
intenser dan ooit tevoren, op deze wereld
ten uitvoer gaan brengen.
Het Licht uit mijn handen werkt zuiverend
en genezend en zal invloed hebben op het
niveau van het collectieve bewustzijn.
Blijkbaar was mijn gave van het magnetisme,
wat ik tot nu toe niet heel erg veel in mijn
leven heb gebruikt, bestemd om er in deze
fase van mijn leven mee te gaan werken.
Na in alle jaren door de theorie over het
voortschrijdend proces van bewustzijn in
relatie tot de kosmische wetten, te zijn
getrokken met het doel om dit voor de
wereld vast te leggen, is nu het moment
gekomen om practisch te gaan werken.
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Dit moment, deze overeenkomst en deze
afspraak, vastgelegd uit eigen keus en in
vrije wil, is opgetekend in:

‘De handen van het verbond'.
Mijn eerste ervaring was bijzonder.
Ik voelde erg veel tinteling in mijn handen en ik voelde
‘een stroom van energie’, die letterlijk stroomt.
Ik voel dat het gebruik van mijn handen twee doelen
dient.
Het eerste doel is het zijn van een kanaal voor een
hogere energie, waardoor die energie van de ene
wereld in de andere wereld stroomt.
Het tweede doel is het gegeven dat mijn handen het
symbool zijn voor de materiële aanwezigheid, als
werktuig in een materiële wereld. Het is werkelijk het
verlengde in deze wereld van wat de geestelijke
wereld hier mist en dat dient als koppelingsstuk, als
‘open deur’.
De tijd zal mij leren waar deze samenwerking ons zal
brengen.
Voor mij zit de grote kracht in het feit dat ik niets hoef
te doen, behalve dat ik mezelf geheel vrijwillig
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beschikbaar hoef te stellen. Zo kan 'mijn wil en mijn
ego’ geheel buiten het proces blijven en kan de
hemelse stroom vrij in deze wereld stromen, gericht
op het door de engelen vastgestelde doel.

Ik heb net vijftien minuten lang mijn handen
geopend, zittend op mijn bank en mij in
vreugde en vrije wil overgegeven aan de
samenwerking met de engelen.
Ik kreeg een beeld en ik werd daar erg blij
van.
In dat beeld zag ik dat vele mensen zich
bereid en beschikbaar verklaren om met de
engelen samen te werken en twee keer per
dag voor vijftien minuten gaan zitten om
zowel de hogere manier als de lagere manier
van werken, in samenwerking met de engelen,
dagelijks uit te voeren.
Hiervoor is absoluut een hoger niveau van
bewustzijn nodig, omdat het uitsluitend gaat
om de realisatie van het besef van eenheid,
om het nemen van de volle
verantwoordelijkheid en om jezelf bereid en
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beschikbaar te verklaren om samen met de
engelen en jouw engelen te dienen en deze
wereld op te trekken.
Ik begrijp dat het bewustzijn geen probleem
is, want als jij je door al mijn boeken hebt
kunnen werken en tot hier bent gekomen, dan
bevindt je je al ver voorbij het derde pad, op
het vierde of vijfde pad of op het grensgebied
tussen deze twee paden.
Hoe meer mensen bewust, uit eigen keus en
vrije wil, de bewuste samenwerking met hun
engelen aangaan, hoe krachtiger de invloed
wordt op deze wereld en hoe meer mensen nu
al op bewust niveau met hun serafijnen
worden verbonden om een bewuste
vriendschap aan te gaan, geldend voor de
eeuwigheid.
Word letterlijk de ‘open deur’, door je handen
te openen en deze vrijwillig en dienstbaar,
beschikbaar te stellen.
Het gaat primair om de intentie. Het
magnetisme van mijn handen is dus
ondergeschikt aan de intentie, aan de Wil, de
vrije overgave, aan het nemen van
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verantwoordelijkheid en aan de rol van
dienstbaar zijn.

Wat een vreugde.
Wat een schoonheid en wat een kracht.
Dit betekent dat ook dit boek uiteindelijk aan de reeks
op mijn website zal moeten worden toegevoegd. Dit is
een uitnodiging aan de wereld voor hen, 'die oren
hebben om te horen en ogen hebben om te zien’.

Zeg het met jouw intentie.
Zeg het met jouw dienstbaarheid.
Zeg en toon het met jouw besef van
eenheid en verantwoordelijkheid.
Zeg het met je hart, maar …..
Zeg het vooral met je HANDEN.
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DOE JE MEE?
Het moet jouw vrije wil zijn.
Het moet jouw eigen keus zijn.
Het moet gedragen worden door
jouw besef van eenheid en door
jouw weten dat je
verantwoordelijk bent,
verantwoordelijk voor de hele
schepping.
Open jouw handen.
Open jouw deur.
Open jouw hart.
OMARM JOUW ENGELEN.
Omarm de schepping.
OMARM GOD.
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Wanneer de mens zijn engel leert kennen,
Wanneer de mens zijn engel gaat voelen,
Wanneer de samenwerking met onze serafijnen
bewust gaat starten en de mens zijn of haar engel
omarmt,
Begint het bewuste proces van de
opklimmingsreis voor ons mensen en voor de
engelen en kan het onmogelijke mogelijk worden
gemaakt.
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De praktijk van het ZIJN en
het LEVEN van de WEG

18 februari 2021

Er is nog wel een ‘dingetje', dat essentieel is
om met de engelen te kunnen werken. Dat is
iets wat ligt binnen onze
verantwoordelijkheid, dus van jou en van
mij.
Als je de WEG WILT LEVEN, zul je de WEG MOETEN
ZIJN.
Hoe ben ik de Weg en hoe ben ik de Weg zeker niet?
Dit punt blijft terugkomen omdat het daar nu, meer
dan ooit, om gaat en van afhangt.
Het ZIJN VAN DE WEG is een structureel verhaal.
Het zet zeker geen zoden aan de dijk als je de Weg
alleen bent of wilt zijn, als het je uitkomt.
Je zult het altijd moeten zijn, zelfs als het je niet
uitkomt of als je een pestbui hebt, zelfs als ze je slaan
op de ene wang.
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Jezus heeft ons dat voorgedaan in zijn leven op aarde.

‘HET ZIJN' OF 'HET NIET ZIJN’, IS ZONDER
ENIGE DISCUSSIE EN ZONDER ENIGE EXCUSES.
DISCUSSIE IS ZINLOOS.
JE BENT HET ALS JE VÓÓR JEZUS BENT EN ALS
JE NIET VÓÓR JEZUS BENT, BEN JE TEGEN HEM.
ALS JE TEGEN JEZUS BENT, BEN JE HET NIET.
HET IS ALS ‘AAN STAAN’ OF ‘UIT STAAN’.
ALS JE VÓÓR JEZUS BENT, BEN JE VÓÓR GOD,
ALS JE NIET VÓÓR JEZUS BENT, BEN JE VÓÓR
DE KEIZER. ALS JE VÓÓR DE KEIZER BENT, BEN
JE VÓÓR ALLES, BEHALVE VÓÓR GOD.
JE BENT VÓÓR GOD OF JE BENT NIET VÓÓR
GOD EN ONDER HET ‘NIET VOOR GOD ZIJN',
VALT ALLES, BEHALVE HET ‘WEL VÓÓR GOD
ZIJN'.
De Weg is moeilijk maar de keuzemogelijkheden zijn
uiterst gering.
Er zijn maar twee mogelijkheden:
 Ik ben vóór God, Ik ‘sta aan'.
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 Ik ben niet vóór God en daar valt dus alles onder,
behalve het vóór God zijn en als ik niet voor God
ben, ‘sta ik uit'.
Je kunt maar één Meester tegelijk dienen. Je kunt nooit
tegelijkertijd vóór en tegen God zijn.
Ik ben vóór God als ik 'de eenheid leef en ben’. Als ik
niet de eenheid leef en ben, ben ik tegen God.
Als ik niet de eenheid leef en ben, leef ik in het besef
van afsplitsing en leef ik in DUALITEIT’.
Leven in dualiteit is dus gelijk aan 'ZIJN TEGEN GOD
EN ZIJN TEGEN JEZUS’.
ALS IK VÓÓR GOD BEN, BEN IK VÓÓR JEZUS EN ‘STA
IK AAN’.
ALS IK NIET VÓÓR GOD BEN, BEN IK TEGEN GOD,
BEN IK TEGEN JEZUS EN ‘STA IK UIT’.

Je bent het of je bent het niet, er is
geen tussenweg.
Blijkbaar hangt alles dus af van en wordt alles
bepaald door: ‘in hoeverre ik nog gevangen
ben in het web van de dualiteit'.
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Iedereen die nog gevangen zit in de dualiteit
heeft op de cirkelgang van bewustzijn, nog niet
de derde cirkel bereikt.
Deze reis over de cirkelgangen begint op de
zevende cirkel.
Iedereen die de derde cirkel nog niet heeft
bereikt, gaat na de dood op deze wereld in een
duizendjarige slaap, waarna wordt bekeken of je
jouw worsteling verder op de morontiawerelden mag en kunt vervolgen.
Praktisch betekent dat onder andere dat Jezus
niets had met politiek en in zijn lessen aan zijn
discipelen, hen verbood om zich ook maar
enigszins met politiek of welk maatschappelijk
of economisch stelsel dan ook, te bemoeien.
Hierbij meldde hij altijd: 'Geef aan de keizer wat
van de keizer is en geef aan God wat van God is’.
Je kunt geen twee meesters tegelijk dienen. God
is de keus van de eenheid en ‘niet God' of de
keizer is de keus van de dualiteit.
Dit komt op hetzelfde neer als:
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 Vóór God zijn, vóór de eenheid zijn, is
hetzelfde als 'IN DE WERELD ZIJN’.
 Tegen God, tegen het besef van eenheid en
vóór de dualiteit en de keizer zijn en nog wild
mee willen trekken aan en duwen tegen alles
en iedereen, is hetzelfde als: 'VAN DE
WERELD ZIJN’.
Als je:
* Zelfkennis,
* Zelfoverwinning en
* Zelfbeheersing
begint te verkrijgen, ben je begonnen om de
dualiteit achter je te laten, ben je begonnen om
God te zoeken en begin je iets van het koninkrijk
dat in ons ligt, te begrijpen.
De weg van de reis naar binnen, het betreden
van het ZELF, is gestart.

Dat is tegelijkertijd de eenvoud en de
complexiteit van het gaan, van het zijn
en van het leven van de WEG.
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Om effectief en zinvol samen met de
engelen te kunnen werken, zul je de
WEG MOETEN ZIJN en de WEG
MOETEN LEVEN, zul je vóór God
moeten zijn, want dan straal je de
energie-frequentie van het niveau dat
nodig is, zodat de engelen met ons
kunnen werken.
Bezit ik nog de afstemming van de
dualiteit, dan ben ik een te groot en te
vervuilend filter. Energie van wraak,
rancune en boosheid zal nooit
kunnen en worden getransformeerd
in een bouwwerk van liefde,
schoonheid, waarheid, goedheid en
eenheid.
Je zult ‘AAN’ moeten staan, zodat de
engelen de kracht, hun kracht, dóór
jou verder kunnen versterken.
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Als je ‘UIT’ staat, ben je onbruikbaar.

IK BEN DE ENIGE DIE MIJZELF ‘AAN
KAN ZETTEN’ EN ZO BEN JIJ DE
ENIGE DIE JOU ‘AAN KAN ZETTEN'.

DAT IS ZOWEL MIJN ALS JOUW
ONVOORWAARDELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID EN
VOORWAARDE OM TE KUNNEN
WERKEN.

Ik zal hier dagelijks aan moeten werken
en alert op moeten zijn en mij continu
moeten afvragen in hoeverre ik ‘aan sta’
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of ‘uit sta’, in hoeverre ik BEN of NIET
BEN.

‘To be or not to be’
Er is geen tussenweg.
Deze combinatie van de vriendschap met
mijn engelen, de behoefte om te mogen
samenwerken met mijn engelen, de
gedrevenheid om bereid en beschikbaar te
zijn en daar alles voor te willen geven, het
besef van wat dat betekent in de noodzaak
van ‘aan staan’, betekent dat ik mij hierdoor
veel meer bewust ben van mijn rol om te
dienen en van de noodzaak om te ZIJN.
DIT BETEKENT DAT HET BEWUST WILLEN
DIENEN EN DE WAAKZAAMHEID OM ‘AAN
TE STAAN', INVLOED HEEFT OP HET
PROCES VAN MIJN GROEI IN BEWUSTZIJN,
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DUS VAN MIJN VERANDERING, DUS VAN
DE VERANDERING VAN DEZE WERELD EN
DUS UITEINDELIJK VAN HET OPTREKKEN
VAN HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN VAN
DEZE WERELD.

DOOR ‘AAN TE STAAN',
ONTSTEEK IK HET LICHT IN
MIJZELF EN DAARDOOR
ONTSTEEK IK HET LICHT IN EN
VAN DEZE WERELD.
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De mens en zijn of haar engel, verbonden in liefde en
vriendschap tot in de eeuwigheid en daar ver voorbij.
Samen werkend aan het vervolmaken van zichzelf, van
elkaar, van deze wereld en van de hele schepping.
Samen DE WEG gaan tot in de ultieme eenheid met God.
Door mijzelf ‘aan te zetten’, ontsteek ik het Licht in
mijzelf en kunnen mijn engelen dit Licht versterken. Dit
Licht dat in samenwerking van de engelen met mij is
ontstaan, zal de wereld verlichten, zuiveren en helen.
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Een grotere hechting met de
morontia-werelden en met
morontia-mota

18 februari 2021
De bewuste intense realisatie en het enorme
verlangen om de vriendschap en de samenwerking
met mijn engelen te bestendigen en te versterken,
brengt mij in een hechter contact en een diepere
verbinding met de morontia-werelden en met
morontia-mota.
Dat was het doel en de volgende stap, na het
bewandelen van het vijfde pad en dat doel kan
blijkbaar nooit worden bereikt in dit leven op aarde,
zonder de hechte vriendschap met, zonder het enorme
besef van en zonder het diepe verlangen naar ‘één
wording' met mijn engelen. Deze liefde en dit
verlangen is nodig om de stap naar ‘ginder’, om de
stap naar de nieuwe werelden te kunnen maken.
Zij zijn voor mij het verbindingsstuk met de morontiawerelden en met morontia-mota. Een noodzakelijk
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verbindingsstuk, dat onontbeerlijk is in onze groei van
bewustzijn, dus van onze voortgang op de Weg.
Dit schrijvende, terwijl deze informatie door mij heen
stroomt, doet mij realiseren hoe prachtig mijn lessen
door alle jaren heen, tot nu toe, zijn opgebouwd.
De engelen zijn degenen die mij het gevoel van
eenheid, juist de eenheid met het leven op de volgende
werelden, geven en dit gevoel enorm in mij verdiepen.
Dit gevoel van eenheid openbaart weer een dieper
besef van waarheid, een waarheid die ver voorbij gaat
aan de waarheid zoals wij die op aarde kennen.
Het kunnen onderscheiden van waarheid, die
voortkomt uit eenheid is, zoals we reeds vele malen
hebben gezien, het kenmerk van mota.
De stap naar een verdieping van mota is zonder de
hulp van, dus zonder een diepe vriendschap met en
liefde voor onze engelen, niet te maken.
Hoe mooi zit alles in elkaar.
Dit ontroert mij opnieuw diep.
De engelen zijn naast mijn Godsvonk dus echt het
fundament van mijn kosmisch bestaan. Zonder dit
fundament zijn wij kansloos in onze voortgang op de
Weg.
Hoe dankbaar moet ik zijn voor de liefde, de
gedrevenheid en het verlangen van de engelen om mij
en al de mensen in de schepping, te willen helpen,
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waarbij ieder mens zijn eigen engelen, zijn eigen
vrienden, helpers en leraren heeft voor de eeuwigheid.
Zij leiden ons over de immense weg en zijn als geesten
de brug waarover wij kunnen gaan om nieuwe stadia
in onze groei te kunnen bereiken.
Ergens in het Urantiaboek staat dat God en de mens
elkaar nodig hebben in de vervolmaking van de
schepping, maar dit geldt ook voor de mens en de
engelen.
Uit dat ‘nodig hebben', blijkt onmiskenbaar de eenheid
van alles wat is.
De engelen staan zo dicht bij de mens en zij zijn er zo
intens mee verbonden, dat zij de brug zijn voor ons
over iedere voor ons, onneembare kloof.
Zij dragen ons, zij helpen ons, onvoorwaardelijk,
zonder iets te willen terug ontvangen en zonder enig
verlangen. Ik kan ze niet meer en niet minder geven
dan mijn complete hart en mijn diepste en innigste
hulp en vriendschap voor de rest van de eeuwigheid.

Ook wij hebben elkaar nodig om het pad
door alle universa heen te bewandelen,
tot aan het paradijs toe en om samen
God te danken, te verheerlijken en te
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eren en om zo mee te werken aan het
vervolmaken van de schepping.

Hoe donker de weg ook is en hoe onbegaanbaar
het pad ook lijkt, de engelen, onze dierbaarste
vrienden, leiden ons over iedere pad, altijd terug
naar het Licht en brengen ons naar nieuwe
werelden en naar nieuwe wijsheden.

Ik buig mijn hoofd en omarm mijn
dierbaarste vrienden.
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De enige manier om te komen tot
de aansluiting en de overstap
naar de morontia-werelden en tot
morontia-mota is:

 ZORG DAT JE ‘AAN STAAT’.
 ACCEPTEER DE ENGELEN EN
OMARM ZE.
 WEES NU AL GEDREVEN OM
SAMEN MET DE ENGELEN VERDER
TE REIZEN EN HEN ALS LERAREN TE
ACCEPTEREN.
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De verandering die leidt tot
harmonie op basis van
eenheid. Een stap van
periodiek naar structureel

20 februari 2021
De morontia-werelden zijn een volgende stap op onze
kosmische reis, een stap met een hogere afstemming.
Die hogere afstemming wordt gekenmerkt door een
energetisch veld op een andere, hogere frequentie. Die
hogere frequentie wordt veroorzaakt door een andere,
hogere vorm van evenwicht. Deze hogere vorm van
evenwicht wordt veroorzaakt door een groter besef
van eenheid. EENHEID IS HARMONIE, DUS EEN
GROTER BESEF VAN EENHEID, CREËERT EEN
HOGERE VORM VAN HARMONIE.
Ik had gisteren gedurende een half uur een bijzondere
ervaring van harmonie. Harmonie met mijn omgeving,
harmonie met de energie, waarbij ik een sterke
ervaring had van ‘één zijn' met mijn beide engelen.
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Het was alsof alles zich gedurende dat half uur
afspeelde op een ander niveau. Het was ook
lichamelijk voor mij voelbaar.

HET WAS EEN KORT MOMENT VAN EEN
SOORT VAN VERHOOGD BEWUSTZIJN, VAN
EEN ANDER CONTACT MET ALLES, OOK MET
DE ENERGIE, DIE TASTBAAR, VOELBAAR EN
KNEEDBAAR WERD.
Ik realiseerde mij dat ik dat gevoel op dat moment
moest onderzoeken en het resultaat van dat gevoel
moest 'bevriezen’, moest vasthouden en dat het de
bedoeling was dat ik het zelf opnieuw zou kunnen
creëren. De momenten van deze ervaring zouden
moeten worden uitgebouwd tot een continue ervaring
van dit gevoel, van deze ervaring van harmonie door
een aaneengesloten besef van een hogere afstemming
van eenheid. Na een half uur verdween de focus en de
ervaring.
Ik realiseerde mijzelf dat ik dit verschil aan gevoel,
bewust had ervaren en ergens had opgeslagen in mijn
systeem.
Het heeft te maken met de samenwerking met mijn
engelen die van periodiek, twee keer een kwartier per
dag, moet gaan naar een structurele samenwerking.
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Die afstemming op eenheid, op verbinding
met mijn engelen, verandert het gevoel van
harmonie in mijn leven en verandert de
energie van alles in mij en om mij heen.
Het was alsof er op dat moment een soort
'groots gemene deler’ ontstond als resultaat
van een vermenging van de energie van de
engelen en mijn energie.
Deze keer lag het initiatief van 'contact,
verbinding en tijdelijk versmelting' bij de
engelen. Het is aan mij de taak, om daarin
zelf effectief het initiatief te kunnen nemen
en de afstemming te kunnen oproepen en
structureel te maken. Dit heeft weer alles te
maken met een verandering van focus.
Ik weet zeker dat wanneer ik in staat ben om op deze
wijze een hogere harmonie te creëren, de frequentie
van mijn energetisch veld wordt verhoogd, wat op
alles invloed zal hebben. Eenheid is verbinding, is
beïnvloeding, dus beïnvloeding van alles.
Door die beïnvloeding, voortkomend uit een diepere
eenheid en verbinding met mijn engelen, verandert
ook mijn bewustzijn. Als mijn bewustzijn verandert,
verandert het collectief.
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De leraren (engelen) trekken de leerling (mens) op en
als één mens wordt opgetrokken, stijgt ook het
collectief.
Waar het verbond van mens en engel begint als een
BESEF van elkaar nodig hebben, van elkaar aanvullen,
van dienstbaar zijn aan elkaar, van eeuwige
vriendschap, van samen God dienen en eren, van het
zijn van leraar en leerling, van het zijn van een
fundament van elkaar en voor elkaar, ontstaat een
groeiende structurele harmonie van eenheid en zal
deze groeiende eenheid worden bestendigd.
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De engelen zoeken contact met de mens die zij
beschermen of behoeden.
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Als de mens wordt aangeraakt door de invloed van de
engelen beginnen zij tot elkaar te komen en ontstaat het
eerste begin van bewustwording van de 'geestelijke
invloed’.
Als deze bewustwording ontluikt, is er ook een begin
mogelijk van bewuste samenwerking, van het
accepteren van de lessen van de engelen en kan de
eerste vorm van vriendschap tussen engel en mens gaan
groeien.
Zij hebben elkaar in dit stadium op bewust niveau
aangeraakt en de mens wordt zich ervan bewust.
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Als er een begin is gemaakt, nadat de mens zich van de
aanraking van de engelen bewust wordt, kan de
samenwerking wezenlijk starten en groeien.
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Hoe bewuster de mens wordt en hoe meer hij in
harmonie komt en afgestemd begint te raken op zijn
leraar, zal de vriendschap bewuster worden en gaan
groeien.
De mens wordt één met de engel en de vriendschap
verankerd voor de rest van de eeuwigheid als een
vriendschap die ‘in beton is gegoten’.

Door deze groeiende samenwerking en eenheid zal de
vriendschap tussen mens en engel leiden tot een
‘versmelting’ van elkaar en in elkaar, waarbij er drie
persoonlijkheden zijn en altijd zullen blijven en samen
de Weg naar het paradijs zullen vervolgen. Zij groeien
individueel maar gaan een gezamenlijke weg.
Een nieuwe oefening. Een oefening gebaseerd op
structurele afstemming en eenheid, die harmonie
creëert en een hogere energie-frequentie genereert,
waar de hele schepping baat bij heeft.

Aangezien de engelen, zeker in deze
fase, onze leraar zijn en wij hen nodig
hebben om de stap van het vijfde pad
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van bewustzijn met de aansluiting naar
mota te kunnen maken, ………
…… Is de band met onze engelen, met
onze serafijnen, op dit moment, de
hoogste prioriteit.
Ook op onze verdere voortgang op de
Weg, op weg naar fusie met onze
Godsvonk, zullen zij ons begeleiden,
helpen en onze leraar zijn. Ook op dat
traject kunnen wij niet zonder hun hulp.
Ik hoef niet meer overtuigd te worden,
ik omarm en dank mijn engelen, ik
aanvaard ze als mijn leraren en sluit ze
voor eeuwig in mijn hart.

Het gevoel van het zoeken en vinden van de harmonie
en het evenwicht van een kracht die binnen mijn
bereik is, waarbij ik maar mijn hand hoef te strekken
om het aan te kunnen raken, wordt steeds sterker en
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laat me niet meer los. Als ik mijn eigen weg ga en mij
van geen verbinding, van geen versterking van welke
kracht om mij heen dan ook, afhankelijk maak, dan
levert dat een bepaald maar ook een beperkt resultaat
op.
Als ik mij in vrijheid verbind en dus op basis van vrije
keus, afhankelijk maak van die kracht om mij heen, die
ook nog eens gericht is op mij, dan vermenigvuldigt
het resultaat vanzelf vele malen. Hoe groter de
verbinding die ik in vrijheid aanga, hoe groter het
resultaat.
Is het bedreigend om mijzelf afhankelijk te verklaren
en mijzelf afhankelijk op te stellen en te vertrouwen
op de immense hulp, verbondenheid en liefde van
hemelse wezens?
Er was een tijd dat ik moeite had om mijzelf zo
afhankelijk op te stellen. Mijn vertrouwen is immens
gegroeid en ik geef mij volledig over, in de wetenschap
dat ik wel alles zelf zal moeten doen, zelf alles zal
moeten initiëren, maar dat de liefdevolle en de met
vreugde aangeboden hulp als een tsunami over mij
heen komt, als ik mij er, in het volste vertrouwen en
met dankbaarheid, voor open zal stellen.
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Zelfs God stelt zich afhankelijk op van de
mens, is afhankelijk van de mens, want
hij heeft de schepping zo gecreëerd dat
God en de mens elkaar nodig hebben om
de immense schepping te vervolmaken.
Als God afhankelijk durft te zijn van mij
en van jou en zich kwetsbaar opstelt en
jou en mij vertrouwt, wie zal ik dan zijn
om niet blind te vertrouwen op Jezus en
alle hemelse wezens en mij uit vrije wil
en vol overgave over te geven aan hun
liefdevolle en effectieve hulp,
begeleiding en lessen.
Ik ga ieder moment van mijn bewuste leven mij zoveel
als mogelijk afstemmen op een structurele eenheid,
verbinding en verdieping met mijn engelen.
Ik zal mijn antennes richten op de energie, de hulp en
de liefde van de engelen en ik zal mijn zenders richten
om hun energie te peilen, om mij er op af te stemmen
en om zo tot samenwerking en eenheid te komen.
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Ik zal er aan werken om deze afstemming, om de
verbinding ‘onbewust-bewust' te maken, zodat het
altijd, zelfs in de diepste lagen van mijn systeem,
ergens aanwezig en werkzaam is.
Zo ontstaat er een eenheid in een ‘viermanschap’ van:
drie wezens met persoonlijkheid en één goddelijk
aspect (Godsvonk) die ‘vóórpersoonlijk’ is.
Wat op het voortschrijdende pad overblijft, is een
driemanschap, bestaande uit één ‘Godmens’en twee
serafijnen, dat zal gaan functioneren als een
fundament van de schepping, die tot in de eeuwigheid
met elkaar in liefde en vriendschap is verbonden.
Ooit heb ik een driehoekig fundament voor mij in één
van mijn boeken beschreven. Dit driehoekig
fundament werd gedragen door de ervaringen van
mijn drie persoonlijke openbaringen, die zich in 2018
aan mij presenteerden. Het totale beeld, mijn totale
beeld wordt steeds duidelijker. Hoe ik ben geholpen in
mijn worsteling voorwaarts en hoe het zich
uiteindelijk heeft gemanifesteerd in mijn boeken. Ook
in dat driehoekig fundament van toen, bestonden twee
van de drie ondersteuningen uit gebeurtenissen die
alles te maken hadden met engelen.
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Ook bij het driehoekig fundament dat zich nu
presenteert, zijn twee ondersteuningen twee engelen
betrokken, mijn twee bestemmingsbehoeders
Ik hoop dat deze boeken een bijdrage mogen zijn voor
andere mensen om hun reis te starten en/of te
continueren en om uiteindelijk de overstap naar de
morontia-werelden en de aansluiting met morontiamota te kunnen maken.
Mijn dagen zijn nooit meer hetzelfde omdat ik vanaf
nu een bewust deel ben van mijn engelen, zoals zij een
deel zijn van mij. Ik voelde vanmiddag opnieuw die
verbinding van energie en het voelde zuiverend en
helend. Het gevoel komt en het gaat. Als het komt, is
het herkenbaar en probeer ik het vast te houden en als
het verdwijnt, probeer ik het op te roepen door het
leggen van een bewuste verbinding en een gerichte
focus.
Zo zal ik proberen de samenwerking te intensiveren
door het creëren van een structurele verbinding en
samenwerking, vanuit de oefening met mijn engelen
van twee keer per dag een kwartier tot een continue,
structurele verbinding.
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Ook deze weg, deze gerichtheid en focus
is nodig om steeds dieper te kunnen
afdalen in de kennis en de wijsheid van
morontia-mota en om zo, nu al, in
samenwerking met de engelen, te
kunnen beginnen de energie van de
morontia-werelden, een deel te laten
worden van mijn systeem.
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De onweerlegbare waarheid
en de daaruit voortkomende
onmiskenbare consequentie

21 februari 2021
In de laatste hoofdstukken hebben we het al diverse
malen gehad over de engelen (serafijnen), de
beschermengelen en de bestemmingsbehoeders.
Het Urantiaboek zegt daar expliciet het volgende over:

(1245.3) 113:4.3 Serafijnen functioneren als
leraren van mensen doordat zij de
menselijke persoonlijkheid langs paden van
nieuwe, progressieve ervaringen leiden.
(1245.2) 113:4.2 De sterfelijke mens, die door
de Richter kan worden geleid, is ook
ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. De
Richter is de essentie van ’s mensen eeuwige
natuur; de serafijn is de leraar van ’s mensen
evoluerende natuur – in dit leven het
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sterfelijke bewustzijn, in het volgende leven de
morontia-ziel.

Serafijnen functioneren dus als leraren van mensen en
helpen om het sterfelijk bewustzijn van de mens te
kunnen laten evolueren tot de morontia-ziel. Dat is de
onweerlegbare waarheid. Deze onweerlegbare
waarheid heeft een volgende, daaruit voortkomende,
onmiskenbare consequentie.

Wij hebben onze serafijnen nodig met en bij
iedere stap die wij maken. Als wij de stap
WILLEN maken en moeite willen doen om de
stap te maken, zullen we alsnog iemand
moeten hebben die ons influistert welke kant
wij op moeten. De serafijnen zijn onze leraren,
dus wij hebben hen nodig. Zij onderwijzen ons
en zij testen ons, waarbij de kwaliteit van
onze 'boom' zal worden gemeten aan de
vruchten die wij uiteindelijk in staat zijn, om
voort te brengen.
Roep en bonk op de deur om te laten weten
dat je antwoord wilt en dat je de deur
ontsloten wilt hebben.
329

‘Wie roept krijgt antwoord en wie klopt wordt
open gedaan’.

Als de Richter de essentie is van ’s
mensen eeuwige natuur dan zal de
serafijn de leraar zijn om de eeuwige
natuur van de mens te laten ontwaken
en om de mens duidelijk te maken en de
weg te wijzen, waarop de Richter de
essentie voor de eeuwige natuur van de
mens KAN ZIJN, waardoor de natuur van
de mens met de hulp van de serafijn
zodanig kan EVOLUEREN dat
uiteindelijk het proces van fusie tussen
mens en Richter gerealiseerd kan
worden.
Het proces dat de Richter de essentie is
voor de natuur van de mens en dat de
Richter deze natuur laat evolueren tot
eeuwig, is voor de mens zonder de inzet,
hulp en leiding (leraarschap) van de
serafijn niet realiseerbaar. Zonder deze
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hulp van de serafijnen zal dit
evoluerende proces niet plaatsvinden
en zal de mens niet evolueren tot
‘Godmens’.

Wij hebben de serafijnen als
leraren dus nodig en kunnen niet
zonder hen.
We kunnen hun hulp pas
aanvaarden als wij de serafijnen
leren kennen, als leraren leren en
willen accepteren, de testen die
zij ons keer op keer voorhouden
met enthousiasme willen
ondergaan en met goed gevolg
willen doorlopen en als wij de
serafijnen willen omarmen en in
ons hart willen sluiten.
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Pas na een kennismaking, na de
acceptatie van hun bestaan, na de
wens uit te spreken om hen te
willen volgen, kan het proces op
weg naar fusie pas echt beginnen.
De volledige acceptatie van de
serafijnen als leraren in ons
leven, betekent worstelen en
ploeteren. Deze reis zal niet
vanzelf gaan.
(1245.3) 113:4.3 Serafijnen functioneren als
leraren van mensen doordat zij de
menselijke persoonlijkheid langs paden van
nieuwe, progressieve ervaringen leiden.
WANNEER GE DE LEIDING VAN EEN SERAFIJN
AANVAARDT, BETEKENT DIT MAAR ZELDEN
DAT GE EEN GEMAKKELIJK LEVEN KRIJGT.
Bij het volgen van deze leiding, zult ge zeker
op het ruige heuvellandschap van morele
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keuzen en geestelijke vooruitgang stuiten en
wanneer ge de moed daartoe hebt, ook over
die heuvels heen trekken.

Duidelijker kan het niet worden
gebracht.
Volg de serafijnse vrienden en
leraren en volg het pad dat zij ons
wijzen, hoe nieuw en progressief
de ervaringen ook mogen zijn en
hoe moeilijk de weg soms ook is.
Ik ben zelf keer op keer van de ene verbijstering in de
andere gevallen, toen nieuwe deuren werden
ontsloten en nieuwe gezichtspunten werden getoond,
die mij of naar adem deden happen of mij diep
ontroerden.
De inhoud van mijn boeken is daarvan het bewijs. Stel
je open voor alles en de grond zal nog vele malen
onder je voeten schudden en beven, door de prachtige
wijsheid die de serafijnen je keer op keer zullen tonen
bij het betreden van nieuwe paden.
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DE STRUCTUUR WORDT STEEDS
DUIDELIJKER. DE SERAFIJNEN ZIJN
ONZE LERAREN DOORDAT ZIJ KEER
OP KEER ONZE MENSELIJKE
PERSOONLIJKHEID LANGS NIEUWE
PADEN VAN NIEUWE, PROGRESSIEVE
ERVARINGEN ZULLEN LEIDEN EN
ONS ZULLEN TESTEN OF WE DE
WIJSHEID HEBBEN GEÏNTEGREERD
IN ONZE ZIEL EN TOT ONS BEZIT
HEBBEN GEMAAKT.
VOLHARD OP DEZE REIS, DIE JE
ZOWEL SCHOKKENDE ERVARINGEN,
ALS GROTE SCHOONHEID ZULLEN
BIEDEN. DAARNAAST ZUL JE
DOORZETTINGSVERMOGEN MOETEN
HEBBEN EN JE MOETEN WILLEN
ONTWIKKELEN, OM UITEINDELIJK
TOT OVERWINNING VAN HET ZELF
TE KUNNEN KOMEN.
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Progressieve ervaringen die ons
uiteindelijk de mogelijkheid bieden om
de immense ladder naar het Paradijs,
door vele universa heen, trede voor
trede, te helpen bestijgen.
Op dit proces zijn ze onze leraren en
onze meest dierbare vrienden, waarbij
zowel mens als serafijn tot
‘volkomenheid’ zal uitgroeien en
vrienden zullen blijven voor de rest van
de eeuwigheid.
Ook deze realisatie is er één van diepe
ontroering.

Onze engelen zijn zowel de motor als
de brandstof van ons kosmisch
voertuig. We kunnen niet zonder
hen en zij kunnen niet zonder ons.
We hebben elkaar nodig om tot het
paradijs te geraken en om tot het
335

stadium van volkomenheid te
kunnen komen.
Serafijnen en mensen zijn voor elkaar
de onontbeerlijke noodzaak voor een
succesvol voortschrijden op onze
kosmische weg, op weg naar het
paradijs. Een weg van dienstbaarheid,
liefde en eeuwige vriendschap en
voorlopig een weg van 'groei in
bewustzijn en reiken naar morontiamota'.

336

Wie ogen heeft om te zien en
oren heeft om te horen ….
kan pas zelf de eerste stap
zetten

22 februari 2021
Wanneer zijn we in staat om ons volledig af te kunnen
stemmen op de leiding, de lessen en de testen van
onze engelen?
Wanneer zijn we in staat om de keus te maken om
onder leiding van de serafijnen te ploeteren op het
ruige heuvellandschap van morele keuzes en
geestelijke vooruitgang en om vol goede moed deze
heuvels over te steken en verder te trekken?
Misschien is een betere vraag: ‘Wanneer zijn we hier
allemaal niet toe in staat?’ We zijn dit allemaal niet,
als:
‘We niet de oren hebben om te horen en niet de
ogen hebben om te zien’.
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Wat wordt hiermee bedoeld?
Ploeteren op het ruige heuvellandschap betekent,
hard WILLEN werken aan JEZELF. Door hard te
willen werken aan jezelf verkrijg je ZELFKENNIS,
behaal je ZELFOVERWINNING en leer je
ZELFBEHEERSING.
Het heeft dus alles te maken met MIJ, met MIJZELF,
met ‘HET ZELF'.
Wat zei Jezus ook alweer?
Verbeter de wereld en begin bij JEZELF.
Door te werken aan mijzelf en door de
allesoverheersende eenheid, dat verbondenheid en
beïnvloeding genereert, VERBETER IK ALLES EN
IEDEREEN, ALS IK MET MIJZELF AAN DE GANG GA
EN ALS IK IN STAAT BEN OM MIJZELF TE
VERBETEREN.
Wanneer ben ik niet gericht op mijzelf? Wanneer heb
ik de overtuiging dat alles beter wordt en dat de
wereld verbetert zal worden, WANNEER JIJ JE
VERBETERT?
ALS IK UITGA VAN DE INSTELLING DAT DE
WERELD BETER ZAL WORDEN, WANNEER JIJ
DATGENE ZULT DOEN, WAARVAN IK HEB
BESLOTEN DAT DAT BETER IS VOOR MIJ EN VOOR
DE REST VAN DE WERELD, DUS OOK VOOR JOU.
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WANNEER IK DUS ZODANIG TEGEN JOU EN ALLE
ANDEREN, HEB GEDUWD EN AAN JOU EN AAN ALLE
ANDEREN HEB GETROKKEN, DAT JULLIE PASSEN
IN MIJN GAREEL EN DAT DAARDOOR DE WERELD
EEN STUK BETER ZAL ZIJN.

Ik ben dus niet gericht op MIJZELF,
wanneer ik de weg bewandel van de
DUALITEIT en mij uitsluitend druk maak
over de fouten van anderen en hen zover
zal krijgen, dat ze 'MIJN WIL GAAN
VOLGEN’.
We zijn dus NIET in staat om de keus te
maken om onder leiding van de
serafijnen te ploeteren op het ruige
heuvellandschap van morele keuzes en
geestelijke vooruitgang en om vol goede
moed deze heuvels over te willen steken
en verder te willen trekken, wanneer
wij NOG de Weg bewandelen van de
DUALITEIT, dus zolang wij NOG een
339

afstemming hebben op AFSPLITSING en
op het huidige collectieve bewustzijn.
WERKEN AAN UITSLUITEND ANDEREN,
LEVERT DUS GEEN ZELFKENNIS, GEEN
ZELFOVERWINNING EN GEEN
ZELFBEHEERSING OP.
Daarmee mis je iedere grondslag om de
serafijnen te kunnen waarnemen, te
kunnen accepteren en vol overgave te
gaan in het volgen van hun lessen en het
uitvoeren van de testen.
Daarmee mis je dus nog de
AANSLUITING met de engelen en mis je
de MOGELIJKHEID om onder hun
begeleiding te kunnen groeien in
bewustzijn.
Je moet dus eerst op eigen kracht het
veld van de dualiteit achter je kunnen
laten, om je te kunnen openstellen voor
de engelen.
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Je moet dus eerst ‘het onmogelijke
mogelijk maken’, om de engelen te
kunnen gaan volgen, te kunnen gaan
waarderen en te kunnen gaan
liefhebben.

JE MOET DUS EERST ZELF DE
EERSTE STAP KUNNEN ZETTEN OM
‘OGEN TE KRIJGEN DIE KUNNEN
ZIEN EN OM OREN TE KRIJGEN DIE
KUNNEN HOREN’.
Deze stap is gebaseerd op een ‘Wil’ om te
‘willen veranderen'. Die ‘Wil’ genereert
uiteindelijk de vraag, die zal worden
beantwoord en de klop op de deur, die zal
worden geopend.
Als die eigen wil, als 'het ZELF’, jouw trein
in beweging zet, zullen de engelen komen
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om de trein te versnellen en zullen zij de
juiste wissels hanteren om het juiste
spoor te kiezen dat jou verder zal helpen
op jouw weg.

ZOLANG JE NOG EEN AFSTEMMING
HEBT OP DE ‘DUALITEIT’ BELEMMER
JE DE MOGELIJKHEID OP WEZENLIJKE
LEIDING VAN DE SERAFIJNEN, OMDAT
JE NIET BENADERBAAR BENT EN NOG
VOLKOMEN ONBEWUST BENT VAN DE
INWERKING VAN DE SERAFIJNSE
LERAREN.
DIT KOMT DOORDAT JE NOG BLIND
BENT EN DE OGEN MIST OM TE
KUNNEN ZIEN EN DOORDAT JE NOG
DOOF BENT, OMDAT JE DE OREN MIST
OM TE KUNNEN HOREN.
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De ‘aftrap van jouw reis’ ligt bij jou. Het
sturen, testen en begeleiden van jou op
jouw reis, alsmede het versnellen, voor
zover dat mogelijk is, ligt bij jouw
serafijnen.
Als die reis is gestart, ben je geen
‘levende dode' meer maar ontwikkel je
de ogen om te zien en de oren om te
horen.
Dan zul je het derde pad van bewustzijn
gaan betreden en naar binnen gaan om
je te richten op jezelf, op 'het ZELF’ en
zul je het contact en de verbinding met
jouw God, bewust van binnen gaan
zoeken.
Dan luid je ook de bel, dat het signaal zal
zijn voor jouw serafijnen om je naar
het ruige heuvellandschap van morele
keuzes en geestelijke vooruitgang te
leiden en om vol goede moed deze
heuvels samen over te gaan steken en
om daarna verder te trekken.
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Dan is de Wil ontluikt en de innerlijke
kracht geboren.
Dan begint de reis, die steeds meer op
een bewuster niveau gemaakt zal
worden en zul je steeds meer gaan ‘zien’
en steeds meer gaan ‘horen’.

Wie oren heeft om te horen en
ogen heeft om te zien … !

Mijn laatste opmerking en conclusie
aangaande de hulp van onze engelen bij
onze worsteling op het pad is dat de
engelen onze liefdevolle en gedreven
leraren zijn en wij hen dus
onvoorwaardelijk nodig hebben op onze
voortschrijdende kosmische reis en voor
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onze voortgang in de groei van ons
bewustzijn.
Wij kunnen niet zonder hun hulp, zonder
hun lessen en zonder alle testen die zij ons
voorleggen.
Zolang wij ons niet bewust zijn van de
engelen en nog onbewust handelen en
leven en dus niet bewust ontvankelijk zijn
voor Geest (de engelen), maken wij het de
engelen ook moeilijk.
Dit betekent dan ook dat wij, voor een
groot deel op eigen kracht, de wissel
moeten nemen van het tweede pad naar
het derde pad en pas als wij op het derde
pad de behoefte krijgen om naar binnen te
gaan en op zoek te gaan naar een ander
energieveld dan het krachtveld van de
dualiteit, wij meer op bewust niveau
bereikbaar worden voor Geest, dus voor
onze engelen en voor onze Godsvonk.
Juist het moeilijkste deel op de Weg van
bewustzijn hier op aarde, de wissel van het
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tweede naar het derde pad van bewustzijn,
zullen wij als (nog) onbewuste zielen, op
eigen kracht moeten zien te nemen om ons
de toegang tot het derde pad te veroveren.
Er is altijd hulp van de engelen maar wij
zijn nog niet in staat om dat BEWUST te
onderkennen, hetgeen de invloed en hulp
van de engelen moeilijk maakt.
Daarom moeten zo veel mensen tot in de
bodem van de put en als ze daar roepen:
“Tot hier en niet verder en genoeg is
genoeg”, staan ze open voor hulp en
kunnen ze beginnen onder begeleiding van
de engelen de weg naar boven te
veroveren.
Als wij die stap uiteindelijk hebben
gemaakt, zijn wij ontvankelijker voor de
hulp van onze engelen en zal dat onze
voortgang op het derde, vierde en vijfde
pad ten goede komen, waarna we
uiteindelijk, onder begeleiding van de
engelen, de stap kunnen nemen en mota
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kunnen gaan ervaren, kunnen gaan beleven
en in ons leven en in onze leefwijze kunnen
gaan integreren.
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Mens en engel, een vriendschap
voor de eeuwigheid, samen op weg
naar het paradijs.
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Samen met de engelen
werken aan de verhoging
van het collectieve
bewustzijn en het op weg
gaan naar mota

26 februari 2021
We hebben gezien dat we onze serafijnen, onze
beschermenegelen en bestemmingsbehoeders nodig
hebben, dat we ze moeten leren zien, accepteren, lief
hebben en als leraren moeten omhelzen.
Zij zijn onze grootste, dierbaarste, meest liefdevolle
vrienden voor nu, voor straks en voor de eeuwigheid.

Dank jullie lieve vrienden voor de nooit
aflatende hulp en liefde die ieder mens
van jullie ontvangt.
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