BIJLAGE bij mijn negen boeken: DE WEG VAN SPIRITUELE GROEI

Er is geen absolute waarheid op de inhoud. De feiten zijn zelfs gefilterd door hoe wij er met
onze uniciteit mee omgaan. De enige oplossing is een resultaat, niet alleen voor mij of voor jou,
maar dienstbaar aan het algemeen belang, een win-win-win-situatie. EEN SITUATIE WAAR
ALLEN BETER VAN WORDEN EN WAAR IEDEREEN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET
ALGEMEEN BELANG NEEMT. DAN ZAL ZIJN WIL GESCHIEDEN.
Stap dus uit de strijd, uit de dualiteit en houd de eeuwige flow in stand en stromend. Houd de
verbindingen met alles en iedereen open, vooral met je eigen Godsvonk. Dan stijgt ieders
bewustzijn en is onze materiële wereld morgen anders.

Vind niets, weet dat er geen inhoud is, want die inhoud
verandert, zodra je iets meer weet, waardoor jouw
filter verandert.
Ik houd mij dus ver van dualiteit en accepteer dat
iedereen anders is en dat ieder leeft in zijn of haar eigen
waarheid.
Waar koude, duisternis en angst is, kan ik warmte, licht
en liefde brengen door het te sturen en er gewoon te
zijn, zonder oordeel. Dit doe ik onafgebroken, ik sta
boven de dingen, dus ik ben niet meer ‘VAN deze
wereld maar uitsluitend nog IN de wereld’. Ik laat mij
niet meer leiden door het hoofd (waardetoekenner van
inhoud) maar door het hart (waar mijn God verblijft).
IK NEEM ALTIJD DE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
GEVOLG VAN ‘DE EENHEID DIE IS’.
Dat is de taak en het werk van de magiër.
Als ik deze richtlijnen hanteer, zal ik mijn ego kunnen
misleiden in de illusie van haar superioriteit.

Het doel van mijn leven op dit moment is werken aan
het proces van ‘fusie met mijn Godsvonk’, eenheid in
het hart.
Fusie is de ultieme vorm van eenheid (versmelting) van
mijn ziel en God. Die eenheid bestaat nu ook. Wat moet
groeien is ‘het besef van en het leven in eenheid met
mijn Godsvonk’. Met dat proces ben ik nu bewust
begonnen, door mij continu te realiseren ‘dat wij al één
en onafscheidelijk zijn’. Ik deel dus nu al alles met mijn
God in het besef van eenheid en in een steeds groter
groeiend besef van eenheid, in liefde en in vol
vertrouwen. Niet de eenheid moet groeien maar mijn
besef van eenheid, mijn besef van één zijn. IK EN GOD
ZIJN ÉÉN, ALLES WAT IK NU NIET AAN KAN, DEEL IK MET
GOD, DIE DAT DEEL VAN MIJ OVERNEEMT. IEDERE
VORM VAN DISHARMONIE GEEF IK AAN GOD, DIE HET
TRANSFORMEERT IN LICHT EN LIEFDE.
Dit houdt mij op de WEG.

Ik ga op in God als ik die keus maak.
God gaat op in mij als ik hem die ruimte
geef en zelf de barricades in de flow
elimineer.

De mens in relatie tot de Godin en God (onze
Richter, die als Vader weer één is met de Zoon
en de Geest in de Triniteit), welke weer als
Richter dient voor de Godin
Waarom ik alleen de wereld kan veranderen
door zelf te veranderen en waarom het wijzen
met de vinger naar een ander, nooit zal
werken.

Volgens het Urantiaboek heeft God (Vader, Zoon en Geest) de
complete schepping gecreërd. De totale schepping is ontstaan
binnen de Godin (Moeder), die groeit van alle ervaringen van
‘alles wat geschapen is’. Daarom hebben God en en de mens
elkaar nodig. De Godin groeit door de ervaringen en lessen van de
mens. God de Vader, de Zoon en de Geest (Triniteit) zijn voor de
Godin wat de Richter (Vader) is voor de mens. Aangezien God de
Vader, de Zoon en de Geest één zijn. Is de mens ook via de
Richter (Vader) verbonden in de eenheid met de Triniteit en dus
met de Godin.
De schepping is tot stand gekomen en groeit nog steeds volgens
de volgende weg:
 De Vader bedenkt.
 De Zoon drukt uit wat de Vader tot stand brengt.
 De Geest brengt ‘de gedachte en het uitgedrukte’ tot
werkelijkheid (realisatie, materialisatie).

Omdat wij ‘gericht’ worden door de Vader werkt het bij de mens
net zo. De mens wordt geïnspireerd door God (het bedenken),
brengt vervolgens die gedachte tot uitdrukking (invloed van de
Zoon) en probeert dan om deze gedachte en uitdrukking in deze
wereld te manifesteren (invloed van Geest).Hierdoor ervaart de
mens, leert hij en groeit hij. Hierdoor groeit de Godin met wie
alles en iedereen is verbonden.
Ik kan niet voor jou denken of voor jou inspiratie ontvangen. Iik
kan niet voor jou jouw gedachten uitdrukken en ik kan wat jij
bedenkt niet manifesteren, dit zullen we allemaal zelf moeten

doen om zelf de ervaring te ondergaan en dus zelf te leren en te
groeien. Alleen via deze weg ervaren, leren en groeien wij en
ervaart, leert en groeit dus de Godin en groeit en evolueert de
schepping.
Hierdoor scheppen wij en door onze schepping groeit de totale
schepping en groeit de Godin.

Daarom kunnen we alleen maar aan onszelf
werken, omdat alleen die weg een eigen leeren groeimoment oplevert. Daarom is het
zinloos om te wijzen naar een ander, een
ander te veroordelen en een ander op te
dragen wat hij of zij moet doen. Leg dus nooit
een ander jouw wil op. Leg niet eens jezelf
jouw eigen wil op, tenzij jouw wil volkomen
één is met zijn WIL. We zullen ZELF moeten
scheppen door onze EIGEN ervaringen en we
groeien naarmate onze wil steeds meer in
overeenstemming komt met ZIJN WIL.

Daarom is de enige werkende weg in het
hele universum:

VERANDER JEZELF EN VERANDER
DAARDOOR DE WERELD, DIEN
DAARMEE DE GODIN DIE
DAARDOOR GROEIT, WAARDOOR
HET UNIVERSUM IN HAAR GROEIT
EN DUS VERANDERT.
De enige werkende weg is de inspiratie ZELF
ontvangen van mijn God en Richter, dit ZELF
uitdrukken en ZELF realiseren. Dan groei ik en pas
dan groeit de Godin, door en uit mijn EIGEN, ZELF
gecreëerde ervaringen. Dit zijn de groene
(uitdijende) pijlen in de tekening en de steeds
grotere concentrische cirkels. Het centrum is de
mens, gevoed door de Richter (de Vader en dus de
Triniteit) en uiteindelijk geprojecteerd op de groei
van de Godin.

Dat is mijn en onze VERANTWOORDELIJKHEID
naar mijzelf (onszelf), onze naasten, God en de
Godin, besloten in de kracht van eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God en de Godin.
Deze weg leidt tot groei in bewustzijn. Groei in
bewustzijn leidt via de energetische weg tot
verandering en groei in de materiële wereld
en uiteindelijk tot ‘liefde en overvloed’.
Puntsgewijs:
1. Er is slechts eenheid waardoor de mens verbonden is
met alles wat leeft, met God (Triniteit) en de Godin.
2. Daardoor is er een allesomvattende
verantwoordelijkheid voor de totale schepping.
3. De hoogste wet is de wet van de vrije wil.
4. Er is verschil in bewustzijn. Er zijn mensen met een
lager bewustzijn en er zijn mensn met een hoger
bewustzijn. Kijk niet neer op de eerste en kijk niet op
tegen de tweede groep.
5. Iedereen is uniek en loopt een unieke, eigen weg.
Bemoei je dus niet met de weg van een ander.
Probeer de omstandigheden te veranderen voor

anderen waardoor zij makkelijker eigen andere keuzes
kunnen maken. Kies nooit voor anderen en probeer
andere mensen niet te veranderen. Je kent hun weg
niet.
6. Stap uit de inhoud en daarmee uit de dualiteit en dus
uit de strijd.
7. Het doel is fusie, versmelting met mijn eigen God.
Zoek contact, maak verbinding en leef NU AL samen
met jouw God, alsof jullie één zijn. Deel je vreugde en
overwinningen en schenk hem al je angsten en
onzekerheden.

Op deze weg misleid ik mijn ego van de waan
en de illusie van enige vorm van superioriteit en
zet hem buitenspel, waardoor ik automatisch
niet meer met mijn vinger zal wijzen naar al die
‘idioten, bedriegers en misleiders’, waardoor ik
dus het speelveld van de dualiteit en de strijd
voorgoed zal verlaten.
Pas dan zal energie niet meer alleen verplaatst,
maar werkelijk en wezenlijk getransformeerd
worden en zal deze wereld veranderen.

Al het voorgaande heeft te maken met de weg van ‘groei
in bewustzijn’, van het laagste tot het hoogste niveau,
dat mogelijk is op deze planeet. Ik noem dit fase 1.
In het verlengde van het vijfde pad worden we beïnvloed
door ‘Morontia-mota’. Dat is het begin van fase 2.
Wij worden onderwezen in mota als we na onze
stoffelijke dood aankomen op de woningwerelden. Een
omschrijving van mota is:
Mota is een boven-fylosofische gevoeligheid dat ons de
waarde van WAARHEID leert onderscheiden en
EENHEID leert kennen.
Eenheid of het ‘besef van eenheid’ en waarheid gaan
dus samen en zijn met elkaar verbonden. Zonder het
besef van eenheid is het onderscheiden van de waarheid
niet mogelijk.
Ik heb opnieuw het gevoel dat mijn theoretische lessen
die ik heb mogen ontvangen en aan deze wereld moet
schenken, hier stoppen en dat het verder gaan van de
weg, onder invloed van mota een kwestie is van het
krijgen van ervaringen door eenheid te leven, eenheid
te stralen en eenheid te zijn.

