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Voorwoord
In al mijn boeken tot nu toe heb ik de weg gezocht
naar de verbinding en het contact met mijn Godsvonk.
Dat is de weg naar God.
‘De weg naar God, de weg met God en de weg door
God' is de enige werkende weg. Alle andere wegen
zijn dwaalwegen en zijn uiteindelijk, altijd
doodlopend. Ervaringen op die doodlopende wegen
zijn groots, want om te ervaren en om erachter te
komen 'wat niet werkt’, is uiterst leerzaam en
betekent dat je weet, waar je in ieder geval niet meer
hoeft te zoeken.
Ik kreeg door dat de weg naar God meer is,
aanzienlijk veel meer is, dan alleen de zoektocht
naar mijn eigen Richter en dat het ook belangrijk is om
mij daar nu in te verdiepen om mijn inzichten te
vergroten, wat mij helpt op mijn eigen reis.
Ik ben opnieuw het Urantiaboek ingedoken, dat voor
mij nog steeds de norm is, waarlangs ik mijn eigen
geestelijke ervaringsreis maak.
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Meer dan alle andere boeken is dit boek een boek voor
mijzelf.
Meerdere onderwerpen zullen ook weer meerdere
keren genoteerd worden, vanuit net weer een
andere belichting of soms zelfs dubbel worden
weergegeven, omdat dat voor mij, ongelooflijk
belangrijke gegevens zijn. Ik wil het in mijn
handen nemen, rond draaien, waardoor ik het zelf
vanuit iedere kant zie, voel, begrijp en ervaar. Zo
landt het in mijn eigen systeem en zo wordt het
verankerd.
Het onderzoek naar de Allerhoogste, de Moeder, de
Godin heeft mij diep geraakt. Regelmatig liepen de
tranen over mijn wangen toen ik de schoonheid en het
prachtige concept van de schepping, op een dieper
niveau, begon te zien en te voelen.
De schepping is zo complex maar lijkt tegelijkertijd
ook zo simpel dat het bijna niet te vatten is.
En de rol van de Allerhoogste is zo essentieel dat zij in
haar ‘Goddelijk Zijn’, fungeert als het reservoir van alle
ervaringen, van alles en iedereen in de complete
schepping, waarmee zij de complete schepping in de
eeuwig stuwende kracht naar eenheid met God,
completeert.
Aangezien de groei van het universum eeuwig
doorgaat, gaan ervaringen eeuwig door en is de groei
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van de Allerhoogste oneindig in een eeuwig groeiend
universum.

De Triniteit is de eerste en eeuwige bron en is
verantwoordelijk voor de oneindige schepping, ook
voor het scheppen van de Allerhoogste.
De Triniteit is alwetend en kent niet de ervaring van
'het ondergaan van ervaringen, die leiden tot groei’.
De goddelijke schepselen uit Havona en het Paradijs
kennen geen andere ervaring dan hun goddelijkheid
en volmaaktheid, dus dalen zij steeds dieper af in de
superuniversa tot aan de plaatselijke universa toe en
verkrijgen daarmee ervaringen van het menselijk
bestaan (denk aan Jezus van Nazareth).
Menselijke, sterfelijke schepselen weten niets van het
goddelijk bestaan en zij kunnen opklimmen naar het
Paradijs en zo goddelijkheid verkrijgen. Zo komen
menselijkheid en goddelijkheid tot elkaar in één
immense ervaring. Al deze ervaringen worden
deel van de allerhoogste in wiens ziel het grootuniversum is geschapen. De Triniteit is voor de
Allerhoogste wat de Richter is voor de mens. Door
deze verbinding van de Triniteit met de Allerhoogste
ervaart ook de Triniteit alle ervaringen van de
Allerhoogste en dus van alle ervaringen uit alles en
iedereen, dus van en uit de complete schepping.
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Ieder wezen, hoog of laag, moet ervaren op
basis van een zelfgemaakte keus.
VOOR HET UNIVERSUM IS ER VOOR WAT
BETREFT HET MAKEN VAN KEUZES,
EEN VOLKOMEN EN ONVOORWAARDELIJKE

VRIJE WIL.
Wij moeten het dus allemaal zelf doen, MAAR WE
HOEVEN HET NIET ALLEEN TE DOEN.
WIJ HEBBEN ALLEMAAL EEN RICHTER, GOD ZELF,
DIE ONS HELPT. WE HEBBEN ENGELEN DIE
ONVOORWAARDELIJK TOT ONZE DIENST STAAN
EN ONS BEGELEIDEN.
Wijzelf maken de keus, uit vrije wil, totdat ons
bewustzijn zo ver is gestegen, dat wij uit vrije wil
er voor kiezen om niet meer onze wil te leven,
maar om de Wil van de Vader te leven. Dat is de
eerste stap op weg naar onze goddelijkheid.
MET HET MAKEN VAN DE KEUS, MET DEZE KENNIS
EN DIT BEWUSTZIJN, KUN JE DUS NU AL BEGINNEN
MET HET INSLAAN VAN DIE WEG. JE BENT
VERBONDEN MET JOUW GODSVONK, JE BENT
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VERBONDEN MET JEZUS EN MET DE MOEDER GEEST
VAN ONS PLAATSELIJK UNIVERSUM, JE BENT
VERBONDEN MET DE ENGELEN, JE BENT
VERBONDEN MET DE MOEDER, MET DE GODIN, MET
DE ALLERHOOGSTE.
Volg ook nu het pad van: ‘KUNNEN’, ‘WILLEN’,
‘DURVEN’ en ‘DOEN’.

Zie de bijlage achteraan in dit boek, die daar
dieper op ingaat.
Door te kunnen, te willen, te durven en te
doen, zul je groeien in ‘ZIJN’.

‘To be' or ‘not to be'.
Gezien de grootte van het document heb ik
hier al, bij het voorwoord, stukjes tekst
opgenomen, die mij diep hebben geraakt.
Het Voorwoord is dus ook een gedeeltelijke
neerslag van wat ik heb ervaren tijdens en
na het bestuderen van de hoofdstukken over
de Allerhoogste.
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Het volgende stukje tekst laat het onmetelijke
belang zien van de bewustwording voor de
mens van de Godin, van God de Allerhoogste.

De mens en de Allerhoogste
hebben elkaar nodig in onze
groei naar volmaaktheid.
(1284.5) 117:4.9 De evolutie van Richtervooruitgang bij de vergeestelijking en
vereeuwiging van een menselijke persoonlijkheid
brengt een rechtstreekse uitbreiding van de
soevereiniteit van de Allerhoogste voort. Deze
prestaties in de menselijke evolutie zijn
terzelfdertijd prestaties in de evolutionaire
actualisering van de Allerhoogste. Ofschoon het

waar is dat schepselen niet zonder de
Allerhoogste zouden kunnen evolueren, is
het waarschijnlijk ook waar dat de evolutie
van de Allerhoogste nooit volledig kan
worden bereikt, los van de voltooide evolutie
van alle schepselen.

9

Hierin ligt de grote kosmische
verantwoordelijkheid van
persoonlijkheden die zich van zichzelf
bewust zijn: dat de Allerhoogste
Godheid in een bepaalde zin afhankelijk
is van de keuze van de wil van de
sterveling.
En de wederzijdse voortgang van de evolutie
van stervelingen en van de evolutie van de
Allerhoogste wordt getrouwelijk en volledig
kenbaar gemaakt aan de Ouden der Dagen,
via de ondoorgrondelijke
reflectiviteitsmechanismen in het
universum.
Het volgende stukje laat zien dat jij en ik
mede, de voortgang van de evolutie van de
schepping bepalen:
(1286.4) 117:5.6 De vooruitgaande persoonlijkheid
laat een spoor na van geactualiseerde werkelijkheid
wanneer zij de steeds hogere niveaus van de universa
doorloopt. Of zij nu uit bewustzijn, geest of energie
10

bestaan, de groeiende scheppingen in tijd en ruimte
worden gemodificeerd door de voortgang van
persoonlijkheid door hun domeinen. Wanneer de

mens handelt, reageert de Allerhoogste, en
deze transactie vormt het feit van voortgang.
De volgende tekst is een prachtig stukje uit het
Urantiaboek dat een beschrijving geeft van de
Allerhoogste. Het Urantiaboek praat over de
Allerhoogste als ‘hij. Ik heb dit veranderd in 'zij’ en
‘hem’ in 'haar', omdat ik haar zie en voel als de
‘Godin’, als de 'Almoeder’.

(1287.6) 117:6.1 Wij zoeken de Allerhoogste
in de universa, maar wij vinden haar niet. ‘Zij
is het inwendige en het uitwendige van alle
dingen en wezens, bewegende en niet
bewegende. Onherkenbaar in haar mysterie,
hoewel verre is zij toch nabij.’ De Almachtig
Allerhoogste is ‘de vorm van het nog
ongevormde, het patroon van het nog
ongeschapene.’ De Allerhoogste is uw thuis
in het universum, en wanneer ge haar vindt,
zal het zijn als een terugkeren naar huis. Zij
is uw experiëntiële ouder, en zij is gegroeid
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in de ervaring van goddelijk ouderschap,
evenals dit gebeurt in de ervaring van
mensen. Zij kent u omdat zij zowel schepselgelijk als schepper-gelijk is.
(1288.2) 117:6.3 Wat Michael is voor

Nebadon, is de Allerhoogste voor de
eindige kosmos: zijn Godheid is de grote
weg waarlangs de liefde van de Vader
uitstroomt naar de gehele schepping, en
hij is de grote weg waarlangs eindige
schepselen binnenwaarts gaan in hun
zoeken naar de Vader die liefde is. Zelfs
Gedachtenrichters zijn aan hem
verwant: in hun oorspronkelijke natuur
en goddelijkheid zijn zij als de Vader,
maar wanneer zij de verrichtingen van
de tijd in de universa der ruimte
ervaren, worden zij als de Allerhoogste.
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Opmerking Winston:
Wat een schoonheid, wat een vreugde, om te
horen. Mijn zoektocht naar God, mijn contact en
verbinding met mijn Godsvonk, mijn tocht naar
binnen gaat via en met de Allerhoogste.
(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van

God, en de mens ontvangt de goddelijke
liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn
medemensen schenkt. Liefde is dynamisch.
Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend,
vrij, opwindend en altijd in beweging. De

mens kan de liefde van de Vader nooit
opsluiten en gevangen houden in zijn
hart. De liefde van de Vader kan alleen
werkelijk worden voor de sterfelijke
mens als zij door de persoonlijkheid van
die mens heengaat, wanneer hij op zijn
beurt deze liefde aan zijn medemensen
schenkt. Het grote circuit van liefde
loopt van de Vader via zonen naar
broeders, en vandaar naar de
Allerhoogste. De liefde van de Vader
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verschijnt in de sterfelijke
persoonlijkheid door het dienstbetoon
van de inwonende Richter. Zulk een
Godkennende zoon openbaart deze
liefde aan zijn universum-broeders, en
deze broederliefde is het wezen van de
liefde van de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Dat is de enige weg, dat is de eeuwige weg: DE
LIEFDE KOMT VAN GOD (DE VADER), GAAT
DOOR DE MENS NAAR DE MENSHEID EN
STROOMT TERUG NAAR GOD (DE MOEDER).
Het feit dat de mens opklimmend is en door
ervaring moet groeien, waardoor ook de
MOEDER groeit en waardoor in een
gezamenlijke, totale reis, het doel van
volmaaktheid van het totaal, gerealiseerd
kan worden.
Het groot-universum is voltooid en volmaakt
als het laatste ‘OPKLIMMINGSWEZEN’
volmaaktheid heeft bereikt.
Dit leidt voor mij tot:
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‘De Vreugde van de chaos'.
Er is op deze wereld een hoop chaos door de
afsplitsing van het besef van eenheid. Leven
in het besef van eenheid creëert harmonie in
iedere vorm.
Er ontbreekt op deze wereld harmonie, maar
…. dat is de opzet van de schepping en dat
hoort er dus bij.
BINNEN DE SCHEPPING MOET DISHARMONIE
ZIJN MET TALLOZE WISSELVALLIGHEDEN,
TURBULENTIE EN ONGEREGELDHEDEN.
ZO IS DE SCHEPPING GECREËERD.
Het is de bedoeling dat de stervelijke
schepselen zich uit de diepste diepten
OMHOOG WERKEN, RICHTING PARADIJS OM
UITEINDELIJK TE LANDEN OP HET PARADIJS.
Voor dit doel zijn wij de laagste wezens in de
schepping, met een vrije wil en die uit vrije
wil door ervaringen en leermomenten, de
weg naar boven, de weg naar volmaaktheid,
moeten zoeken en kunnen vinden.
Op deze weg van groei naar volmaaktheid,
groeit het universum en de Allerhoogste mee
naar een steeds hogere vorm van
volmaaktheid.
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De chaos voor ieder mens is dus noodzakelijk
en kan nooit door iets of iemand, voor het
totaal, dus voor het COLLECTIEF, worden
opgelost.
Het oplossen van de chaos zal stapje voor
stapje moeten gebeuren, waarbij niemand de
chaos voor een ander kan oplossen, maar
ieder mens zelf door zijn eigen chaos, door
zijn eigen onvolmaaktheid, opgeslagen
binnen onze kosmische plaats in de schepping
en binnen het doel van de schepping, zich
omhoog moet werken naar harmonie, op weg
naar volmaaktheid.
Iedereen zal dit pad zelf moeten bewandelen.
Ik kan geen centimeter afleggen voor jou op
jouw pad.
Ik kan helpen jouw omstandigheden te
veranderen waardoor jij in staat bent om in
een wat 'ruimer veld’, keuzes te kunnen
maken.
NIEMAND KAN DEZE WERELD DUS BETER
MAKEN. NIEMAND KAN DEZE WERELD LATEN
GROEIEN. IK KAN ALLEEN MAAR ZELF
GROEIEN EN HOE MEER INDIVIDUEN
KLIMMEN NAAR EEN HOGERE VORM VAN
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VOLMAAKTHEID, HOE VOLMAAKTER HET
TOTAAL, DEZE WERELD, ZAL WORDEN.
Er bestaan dus geen ‘wereld- verbeteraars', er
bestaan alleen maar ‘ZELF-VERBETERAARS’,
die naarmate iedereen in zijn eigen
worsteling en strijd iets groeit naar
volmaaktheid, kan helpen om het totaal, om
de wereld, om het universum en de
ALLERHOOGSTE, te laten groeien in
volmaaktheid.

Nu we dit weten, kan van de schepping
gezegd worden:
Onvolmaaktheid, chaos en turbulentie is
de OPZET van de schepping.
Worsteling, strijd en groei is de
OPDRACHT van de schepping.
Werken aan een steeds dieper besef van
EENHEID is de WEG binnen de schepping.
Eeuwige goddelijkheid en het bereiken
van het paradijs en mede-eigenaar
worden van het groot-universum is het
DOEL van de schepping.
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Als je weet dat chaos een deel is van de
schepping en dat chaos op dit moment min of
meer de natuurlijke toestand is. Als je weet
dat chaos en disharmonie is ingebakken in
de opzet van de schepping en ons uitnodigt
en uitdaagt om de strijd van groei aan te
gaan, dan GA JE ANDERS NAAR HET LEVEN
KIJKEN.
Dan is het overwinnen van de
wisselvalligheden, van de disharmonie en
van de chaos geen worsteling en strijd meer,
maar wordt het een UITDAGING. Het wordt
een reis met een doel waarvan ik mij nu ook
kan en mag permitteren om van deze reis te
gaan genieten. Het levert nu niet meer een
negatieve aanvliegroute op van ‘worstelen
en ploeteren', maar het wordt een positieve
aanvliegroute van ‘uitdagingen en
overwinningen'.
Wij, ik samen met mijn Godsvonk, gaan de
uitdaging aan, waarbij we ons permitteren
om intens van de reis te gaan genieten.
Als ieder mens dit zou kunnen begrijpen, zou
kunnen gaan zien en de worsteling zou
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kunnen omzetten in een uitdaging met
vreugdevolle overwinningen, zou de
atmosfeer en het energetisch veld van deze
wereld ineens enorm veranderen.
Dat zou een begin kunnen zijn, niet van een
‘Tocht der WORSTELINGEN’, maar van een
'Vreugdevolle reis vol UITDAGINGEN en
mooie momenten van OPLOSSINGEN,
OVERWINNINGEN en GROEI’.
Dan zetten we de energie om van”
‘weerstand, ontevredenheid en strompelen'
naar: ‘meegaand, vreugde en dansen’.
Dan zijn we minder donker en minder zwaar
en dat is de eerste stap naar massale
‘VERLICHTING’.
Dan zitten we in een andere flow. Dan
accepteren we het leven in vreugde en dat
creëert kracht.
Op die weg van 'uitdagingen, oplossingen en
overwinningen’, kunnen we God de Vader,
onze eigen Richter, vinden in ons eigen hart,
door naar binnen te gaan en daar eenheid te
zoeken en te leven.
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Op die zelfde weg van 'uitdagingen,
oplossingen en overwinningen’, kunnen we
God de Moeder, de Godin, de Allerhoogste,
vinden in de harten van alle andere mensen,
door naar buiten te gaan en daar eenheid en
liefde te brengen en om zelf in onze
buitenwereld te overwinnen, te ervaren en
te groeien.
Vechten tegen de chaos en het verbeteren
van de wereld is vechten tegen de ‘OPZET
VAN DE SCHEPPING’ en remt iedere vorm
van ERVARING, verkregen door het
INDIVIDUEEL oplossen en overwinnen van
de chaos en de problemen. Individuele
overwinningen genereren individuele groei,
dus groei voor de wereld, voor het
universum en voor de Allerhoogste.
Die individuele overwinning, ervaring en
groei is het enige wat er van ons wordt
verwacht, want nogmaals, WIJ ALLEN
ZULLEN DIE WEG MOETEN GAAN OM HET
UNIVERSUM TE BRENGEN VAN EEN STADIUM
VAN ONVOLMAAKTHEID NAAR EEN
STADIUM VAN VOLMAAKTHEID.
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Wereldverbeteraars zijn dus tegenwerkers
en bemoeien zich met het proces om stappen
te nemen die de ontdekkingsreis en de
mogelijkheid op individuele overwinningen
en dus de mogelijkheid op groei van het
individu frustreren en daardoor de totale
groei remmen.

Accepteer dus de chaos en gebruik haar
waarvoor ze bestemd is, namelijk om op
eigen kracht uit het drijfzand van het
moeras van de dualistische chaos en
turbulentie te kunnen treden en om op
te kunnen klimmen naar de ongekende
hoogten en schoonheid van het volle
besef van eenheid, op weg naar
volmaaktheid van het individu, van de
wereld, van het universum en van de
Allerhoogste.
Dit betekent nog iets belangrijks. Dit
betekent dat als ieder mens, individueel met
een eigen ervaringsreis en eigen
overwinningen, stapje voor stapje op eigen
kracht moet groeien op weg naar het
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Paradijs, op weg naar volmaaktheid, ik mij
op geen enkele wijze hoef of mag bemoeien
met de reis van een ander.
Mijn reis is mijn verantwoordelijkheid en
jouw reis is jouw feestje en jouw
verantwoordelijkheid.
Overigens blijft onverminderd overeind dat
wie klopt, door mij zal worden open gedaan
en wie vraagt, altijd antwoord zal ontvangen.
Wie in nood is, zal hulp ontvangen.
Op die reis moet ik mijn eigen God, God de
Vader zoeken in mijn eigen hart en dat geldt
voor ieder mens.
Alles wat ik leer dien ik uit te stralen in de
buitenwereld in mijn relatie met andere
mensen, waar ik de Moeder, de Godin, de
Allerhoogste kan vinden in de harten van al
mijn broeders en zusters.
Dit betekent dat als ik hier op aarde de
hoogte aan bewustzijn heb gewonnen,
waarop ik VOLKOMEN VRIJ BEN VAN DE
DUALITEIT, ik mijn aandacht mag
loskoppelen van alle rivaliteit en strijd van
deze wereld en mijn blik naar ‘ginder’ mag
en moet gaan richten en moet gaan toegeven
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aan de invloed van MOTA, die aan mij begint
te trekken.
Dan kun je deze wereld loslaten, je volkomen
bevrijden van de energie van deze wereld en
je gaan voorbereiden op de door mota
bevangen werelden.

Dat gevoel te mogen ervaren, voelt als
een ongelooflijke bevrijding en vult mij
met een ongekende kracht om mijn pad
te vervolgen en nieuwe horizonten te
mogen onderzoeken en te mogen
veroveren, om mijn God in mijn hart nog
intenser te leren kennen en er één mee
te kunnen worden en om in de harten
van ieder medemens de glimlach van de
Godin te mogen zien en ontdekken.
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De leugen met zijn
consequenties
27 maart 2021

Deze wereld heeft het vaak over de waarheid. Er
wordt over gediscussieerd, er wordt over gestreden,
er wordt over geoordeeld en veroordeeld.
We hebben inmiddels gezien dat datgene wat wij
vinden, datgene waar wij ons op focussen, de wereld is
die wij zien, waar wij in leven en die ons onze
waarheid verschaft.
Het gaat dus om de inhoud, maar wel om ONZE
inhoud, zoals die zich aanbiedt in ONZE wereld.
De inhoud, de waarheid van anderen, is helaas
onwaar, door ons verheven tot waanzin en daar
moeten we ons tegen verzetten.
Verzet, zie je op dit moment overal en tegen van alles.
Niemand vertrouwt niemand meer en de complottheorieën tegen van alles en nog wat, rijzen als
paddestoelen de grond uit.

Ik creëer niet alleen mijn eigen waarheid maar
ik creëer ook de waanzin van anderen, want
door mijn verzet tegen de waarheid van
anderen, is er van mij en door mij een intense
24

focus, een gerichtheid en daardoor zit het in
mijn systeem, want ik ben er heel druk mee
bezig.
Dus op dat moment creëer ik zowel de
energie van de waarheid van mijn waarheid,
als de energie van ‘de waanzin van de
waarheid (in mijn ogen onwaarheid) van
anderen', DOORDAT IK DIE WAARHEID TOT
WAANZIN HEB VERHEVEN.

VERZET IS FOCUS EN FOCUS IS CREATIE.
IK CREËER DUS ALLES WAAR IK MIJ
TEGEN VERZET EN DOOR HET TE
CREËREN, VERMEERDER IK HET JUIST.
IK GA ER VANUIT DAT IK DOOR MIJN VERZET IETS
VERMINDER EN ELIMINEER, MAAR IK CREËER
JUIST DATGENE, WAARTEGEN IK MIJ VERZET,
DOOR ALLE FOCUS DIE IK HET GEEF EN
WAARDOOR HET KWALITATIEF EN
KWANTITATIEF TOENEEMT.
DOOR MIJN VERZET GEEF IK HET ENERGIE EN
VOED IK DUS DE ENERGETISCHE ENTITEIT DIE IK
DOOR MIJN FOCUS HEB HELPEN CREËREN EN DUS
IN LEVEN HOUD EN DUS VERMEERDER.
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DE GROTE LEUGEN IS DUS DAT MIJN
VERZET TEGEN IETS, DATGENE ZAL
OPLOSSEN EN ELIMINEREN, DAT IK
KWIJT WIL OMDAT HET NIET PAST IN
MIJN WAARHEID EN DAT HET DUS
DAAROM MOET VERDWIJNEN.
DE CONSEQUENTIE IS, DAT IK JUIST
CREËER EN VERMEERDER, WAAR IK MIJ
TEGEN VERZET.
WIE REALISEERT ZICH DAT?
Hoe belangrijk is het dus om te traceren wat
mij stoort en wat mij irriteert en hoe
belangrijk is het, dat ik dat juist onmiddellijk
loslaat, in plaats van het aandacht te geven.
Hoe belangrijk en hoeveel meer belangrijker
is het om eraan te werken om mij nergens
meer aan te storen en te irriteren, want dat
alleen al vermeerdert de energie die daar
aan vastzit.
Door verzet en weerstand te bieden tegen
van alles en nog wat, creëer je dus alles waar
je je juist tegen verzet.
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Als je alles uit de wereld wilt hebben, wat
volgens jou de wereld geen goed doet, neem
dan letterlijk afstand van alles.
Als je afstand neemt van alles, wordt er in
die leegte ruimte gecreëerd om
overeenstemming te zoeken,

overeenstemming met de Wil van God,
afstemming met de Wil van God en dat
was, hebben we in het laatste hoofdstuk
van boek twaalf gezien, TOESTEMMING
GEVEN AAN GOD OM ZIJN WIL MET JOU
IN OVEREENSTEMMING TE KUNNEN
BRENGEN.
Als jij je focust en richt, door
overeenstemming met, door afstemming op
en door toestemming te geven aan de Wil
van God, creëer je dus alles in deze wereld
dat overeenkomt met de Wil van God.
Alles wat in deze wereld wordt neergezet in
overeenstemming met de Wil van God is
werkelijke en wezenlijke transformatie voor
deze wereld, een transformatie op weg naar
Licht en Leven.
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We gaan opnieuw terug naar de
overeenstemming met, de afstemming op en
de toestemming aan de Wil van God, want
dat is de weg, zowel individueel als collectief.
Dan komen we op een verdere en diepere
focus op God en op wat God is.
Ook hier en nu richt ik mij daarbij op het
Urantiaboek.
Zolang als ik beslis dat ik bepaal wat
acceptabel is (mijn waarheid) en wat niet
acceptabel is (jouw waanzin), leef ik volgens
het principe dat NIET ZIJN WIL, maar mijn wil
geschiede.
Als ik alles IN VRIJE WIL loslaat en daardoor
een leegte creëer, een leegte die met mijn
toestemming, door het zoeken naar
overeenstemming en afstemming met God,
door God gevuld kan worden, leef ik volgens
het principe dat NIET MIJN WIL, maar zijn Wil
geschiede.
Dat betekent transformatie op het laatste
stuk naar fusie. Dat betekent verandering van
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mijn bewustzijn en dus van het collectieve
bewustzijn.
Het gaat dus om het doen van de Wil van God,
het gaat dus om het dienen van God, waarbij
de keizer niet meer meespeelt en buitenspel
wordt gezet.
De dualiteit maakt plaats voor het volle besef
van eenheid.
OVEREENSTEMMING VINDEN MET GOD IS DUS
AFSTEMMEN OP GOD.
OVEREENSTEMMING VINDEN MET GOD IS DE
ENIGE WEG, OP WEG NAAR FUSIE.
OVEREENSTEMMING VINDEN MET GOD IS
TOESTEMMING GEVEN AAN GOD.
OVEREENSTEMMING VINDEN MET GOD IS GOD
DIENEN.
ALS JE GOD DIENT, KUN JE NIET DE KEIZER
DIENEN.
ZOLANG JE DE KEIZER DIENT (IEDERE VORM
VAN DUALITEIT), KUN JE NOOIT OP WEG GAAN
NAAR FUSIE MET GOD.
Laten we dan nu maar eens gaan
onderzoeken ‘wat God dan nog meer is’.
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Als ik mij leeg ga maken om mij te laten vullen
door God, dan ga ik God nu verder onderzoeken,
waarbij het resultaat van mijn onderzoek ook
wordt bepaald door de grootte die ikzelf heb,
door het niveau van mijn bewustzijn.
Ook ik kan niet verder reiken dan dat ik groot
ben.
Ook dit verhaal is dus mijn ervaring,
begrensd door de hoogte van mijn
bewustzijn en dit is een onderdeel van het
Urantiaboek dat naar mijn beleving,
behoorlijk complex is.
Ik adviseer om het eerst door te lezen en
later te bestuderen en vooral te ‘VOELEN’ en
te ‘ERVAREN’.
Als het op dit moment gaat om het 'Doen van
de Wil van de Vader, de Wil van God’, dan is
het essentieel dat we het Godsbeeld nader
beschouwen. Het Urantiaboek is daar heel
uitgebreid over.
Dat brengt ons eerst op het begrip van ‘God de
Zevenvoudige’.
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Het begrip 'God de
Zevenvoudige'
29 maart 2021

We beginnen met het begrip 'God de Zevenvoudige’.

God de Zevenvoudige
(11.5) 0:8.1 Als vergoeding voor de eindigheid van
hun status en ter compensatie van de
begripsbeperkingen van schepselen, heeft de
Universele Vader voor evolutionaire schepselen
de zevenvoudige toegangsweg tot de Godheid
ingesteld:
(11.6) 0:8.2 1. de Schepper-Zonen uit het

Paradijs;
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Opmerking Winston:
Onze schepperzoon (schepper van ons plaatselijk
universum) is Christus Michaël, voor ons bekend als
Jezus van Nazareth.
(11.7) 0:8.3 2. de Ouden der Dagen;
(11.8) 0:8.4 3. de Zeven Meester-Geesten;
Opmerking Winston:
De zeven Meester-geesten zijn geschapen als eerste
wezens door de Triniteit. Deze zeven Meester-geesten
hebben alle zeven een eigen super-universum
geschapen.
Zeven is de ultieme combinatie die mogelijk is uit een
basis van drie (Vader, Zoon en Geest).
Geest 1 komt voort uit de Vader.
Geest 2 komt voort uit de Zoon.
Geest 3 komt voort uit de Geest.
Geest 4 komt voort uit de Vader en de Zoon.
Geest 5 komt voort uit de Vader en de Geest.
Geest 6 komt voort uit de Zoon en de Geest.
Geest 7 komt voort uit de Vader, de Zoon en de Geest.
Wij leven in super-universum Orvonton. Dit is het
zevende super-universum van de zevende Meester-geest.
(11.9) 0:8.5 4. de Allerhoogste;
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(11.10) 0:8.6 5. God de Geest;
(11.11) 0:8.7 6. God de Zoon;
(11.12) 0:8.8 7. God de Vader.
Opmerking Winston:
5, 6 en 7 samen is de Triniteit.
(11.13) 0:8.9 Deze zevenvoudige personalisatie van de
Godheid in tijd en ruimte en voor de zeven
superuniversa stelt de sterveling in staat om de
tegenwoordigheid te bereiken van God die geest is.

Deze zevenvoudige Godheid, die voor eindige
schepselen in tijd en ruimte eens tot krachtpersoonlijkheid zal worden in de
Allerhoogste, is de functionele Godheid van
de sterfelijke evolutionaire schepselen die
de loopbaan van de opgang naar het Paradijs
volgen. Een dergelijke experiëntiële
ontdekkingsloopbaan van het zich bewust
worden van God, begint met de erkenning der
goddelijkheid van de Schepper-Zoon van het
plaatselijk universum en voert via de Ouden der
Dagen van het superuniversum en door middel
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van de persoon van één der Zeven MeesterGeesten, omhoog naar de ontdekking en
erkenning van de goddelijke persoonlijkheid
van de Universele Vader op het Paradijs.
(12.1) 0:8.10 Het groot universum is het

drievoudige Godheidsdomein van de Triniteit
van de Allerhoogste Macht, God de
Zevenvoudige en de Allerhoogste. God de
Allerhoogste is potentieel in de ParadijsTriniteit, aan wie hij zijn persoonlijkheids-en
geest-attributen ontleent; hij actualiseert zich
echter nu in de Schepper-Zonen, de Ouden der
Dagen en de Meester-Geesten, aan wie hij zijn
kracht als Almachtige in de superuniversa van
tijd en ruimte ontleent. Deze krachtmanifestatie
van de directe God van evolutionaire schepselen
evolueert in actualiteit tegelijk met hen in tijd en
ruimte. De Almachtig Allerhoogste die evolueert
op het waarde-niveau van niet-persoonlijke
activiteiten, en de geest-persoon van God de
Allerhoogste zijn één realiteit — de
Allerhoogste.
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(12.2) 0:8.11 De Schepper-Zonen in de
Godheidsassociatie van God de Zevenvoudige
leveren het mechanisme waardoor het sterfelijke
onsterfelijk wordt en het eindige de omhelzing van
het oneindige bereikt. De Allerhoogste levert de
techniek voor het mobiliseren van de krachtpersoonlijkheid, de goddelijke synthese, van al deze
veelsoortige verrichtingen, en stelt aldus het
eindige in staat het absoniete te bereiken, en door
nog andere mogelijke toekomstige vormen van
actualisatie te pogen de Ultieme te bereiken. De
Schepper-Zonen en de Goddelijke Hulp- en
Bijstandverleensters die met hen zijn verbonden,
nemen deel in deze allerhoogste mobilisatie, maar de
Ouden der Dagen en de Zeven Meester-Geesten zijn
waarschijnlijk voor eeuwig geïnstalleerd als
permanente bestuurders in het groot universum.
Opmerking Winston:
De Schepper-zonen stellen de mens in staat om van
sterfelijk naar onsterfelijk te gaan. De Allerhoogste stelt
ons in staat om tot het niveau van het absoniete te
kunnen groeien.
(12.3) 0:8.12 De functie van God de Zevenvoudige
gaat terug tot het begin van de organisatie der
zeven superuniversa, en zal zich waarschijnlijk
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uitbreiden in verband met de toekomstige
evolutie van de scheppingen in de buiten-ruimte.
De organisatie van deze toekomstige universa der
primaire, secundaire, tertiaire en quartaire
ruimteniveaus van progressieve evolutie zal
ongetwijfeld de inauguratie van de transcendente,
absoniete toegangsweg tot de Godheid te zien geven.

En dat brengt ons bij de Allerhoogste.
Dit boek is opgebouwd met behulp van de
teksten (inhoud) van het Urantiaboek, waar de
ontwikkeling van de Godin als volgt wordt
aangegeven:




36

De Allerhoogste
De Almachtig Allerhoogste
God de Allerhoogste

De Allerhoogste
2 april 2021

Naast GOD de Vader, die als VADER voor
alle schepselen wordt gekenmerkt, is de
ALLERHOOGSTE voor ieder schepsel de
MOEDER.
Daarom benoem ik de Allerhoogste hier
en voor mijzelf, als de

GODIN.
Het Urantiaboek zegt daar een aantal duidelijke
dingen over:
(1288.1) 117:6.2 Wanneer ge waarlijk begeert

God te vinden, kan het niet anders dan dat in
uw denken het besef van de Allerhoogste
wordt geboren.
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Zoals God uw goddelijke Vader is, ZO IS
DE ALLERHOOGSTE UW GODDELIJKE
MOEDER, in wie ge uw hele leven als
universum-schepselen wordt gevoed.
‘Hoe universeel is de Allerhoogste – hij is
alom! De eindeloze dingen der schepping
zijn van zijn tegenwoordigheid afhankelijk
om te kunnen leven, en geen ervan wordt
afgewezen.’
(1288.4) 117:6.5 De morontia-ziel van een

evoluerende sterveling is werkelijk de
zoon van de Richter-activiteit van de
Universele Vader en het kind van de
kosmische reactie van de
ALLERHOOGSTE, de Universele
MOEDER. De moeder-invloed beheerst de
menselijke persoonlijkheid gedurende de
gehele kindheid van de groeiende ziel in het
plaatselijk universum. De Godheid-ouders
krijgen een meer gelijke invloed na de fusie
met de Richter en gedurende de loopbaan in
het superuniversum, maar wanneer de
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schepselen uit de tijd de doortocht door het
centrale universum der eeuwigheid
aanvangen, wordt de Vader-natuur in
toenemende mate manifest, om zijn hoogste
eindige manifestatie te bereiken na de
herkenning van de Universele Vader en de
toelating tot het Korps der Volkomenheid.
Ik geef in dit boek een aantal van mijn eigen
schilderijen weer, als impressie van de
ALLERHOOGSTE, van de GODIN, zoals ze in
mijn meditaties, al langere tijd geleden, tot
mij zijn gekomen.

Hierin gebruik ik ook de beeltenis van de
‘Zwarte madonna’. Zij is alomvattend,
universeel en dit is puur een weergave van
mijn eigen gevoel.
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De Godin, de Allerhoogste, de moeder van alle
schepselen, gevoed door de Vader, de Zoon en de Geest,
die voor haar zijn, wat de Vader, de Richter is voor ons.
We gaan verder met hoofdstuk 115, de Allerhoogste.

(1260.1) 115:0.1 MET God de Vader is zoonschap de
belangrijkste verhouding. Bij God de Allerhoogste
zijn prestaties de noodzakelijke voorwaarde voor
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status – men moet zowel iets DOEN als iets

ZIJN.
Opmerking Winston:
Het gaat om WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN en als
je het DOET, dan BEN JE HET.

‘To be or not to be’.
1. De relativiteit van begripskaders
(1260.2) 115:1.1 Eenzijdige, onvolledige en
evoluerende intellecten zouden hulpeloos zijn in het
meester-universum, zouden niet in staat zijn ook maar
het eerste rationele gedachtenpatroon te vormen,
indien niet alle denkend bewustzijn, hoog en laag, het
aangeboren vermogen bezat om een universum-kader
te vormen waarbinnen gedacht kan worden. Indien
het bewustzijn geen conclusies kan trekken, indien het
niet kan doordringen tot ware oorsprongen, zal het
altijd conclusies postuleren en oorsprongen bedenken,
zodat er binnen het kader van deze door het
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bewustzijn geschapen postulaten logisch kan worden
gedacht. En ofschoon deze universum-kaders voor het
denken van schepselen onmisbaar zijn om op
rationeel intellectuele wijze te kunnen opereren, zijn
zij zonder uitzondering min of meer onjuist.
(1260.3) 115:1.2 Conceptuele universum-kaders zijn
slechts relatief waar: het zijn bruikbare constructies,
die uiteindelijk moeten wijken wanneer het kosmische
begrip groter wordt en uitbreiding van denkbeelden
tot gevolg heeft. Uw opvattingen van waarheid,
schoonheid en goedheid, moraliteit, ethiek, plicht,
liefde, goddelijkheid, oorsprong, bestaan,
bedoeling, bestemming, tijd, ruimte en zelfs de
Godheid, zijn slechts relatief waar. God is veel, veel
meer dan een Vader, maar de Vader is ’s mensen
hoogste begrip van God; niettemin zal de Vader-Zoonuitbeelding van de betrekking tussen Schepper en
schepsel worden aangevuld met de boven-sterfelijke
opvattingen van de Godheid die ge in Orvonton, in
Havona en op het Paradijs zult verwerven. De mens

moet binnen het sterfelijke universum-kader
denken, maar dit betekent niet dat hij zich
geen andere, hogere kaders kan voorstellen
waarbinnen denken kan plaatsvinden.
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(1260.4) 115:1.3 Teneinde het stervelingen
gemakkelijker te maken het universum van universa
te begrijpen, zijn de verschillende niveaus der
kosmische realiteit aangeduid als eindig, absoniet en
absoluut. Van deze is alleen het absolute onbeperkt
eeuwig, waarlijk existentieel. Absoniete en eindige
niveaus zijn afleidingen, modificaties, kwalificaties en
verzwakkingen van de oorspronkelijke, primordiale,
absolute werkelijkheid der oneindigheid.
(1260.5) 115:1.4 De gebieden van het eindige bestaan
krachtens de eeuwige bedoeling van God. Eindige
schepselen, hoog en laag, kunnen wel theorieën
opperen over de noodzakelijkheid van het eindige in
de kosmische economie, en hebben dit ook gedaan,
maar ten slotte bestaat het omdat God het zo heeft
gewild. Het universum kan niet worden uitgelegd,
en een schepsel kan geen rationele reden geven
voor zijn eigen individuele bestaan, zonder te
verwijzen naar de voorafgaande handelingen en
het preëxistente wilsvermogen van wezens uit wie
hij is voortgekomen, Scheppers of verwekkers.

2. De absolute basis voor het bewind van de
Allerhoogste
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(1261.1) 115:2.1 Vanuit het existentiële standpunt
kan er nergens in de sterrenstelsels iets nieuws
gebeuren, want de voltooiing der oneindigheid die
inherent is in de IK BEN, is eeuwig tegenwoordig in de
zeven Absoluten, maakt functioneel deel uit van de
associatie der drieënigheden en transmittief van de
associatie der trioditeiten. Maar het feit dat de
oneindigheid aldus existentieel tegenwoordig is
binnen deze absolute associaties, maakt het geenszins
onmogelijk nieuwe kosmische experiëntiele fasen te
realiseren. Vanuit het gezichtspunt van een eindig
schepsel, bevat de oneindigheid veel dat potentieel is,
veel dat eerder een toekomstige mogelijkheid lijkt dan
een huidige actualiteit.
(1261.2) 115:2.2 Waarde is een uniek element in de
universum-werkelijkheid. Wij begrijpen niet hoe de
waarde van iets oneindigs en goddelijks ooit zou
kunnen toenemen. Maar wij ontdekken dat zelfs in de
betrekkingen van de oneindige Godheid betekenissen
kunnen worden gemodificeerd, zo niet verhoogd. Voor
de experiëntiële universa worden zelfs goddelijke
waarden versterkt als actualiteiten wanneer het
begrip van werkelijkheidsbetekenissen groter wordt.
(1261.3) 115:2.3 Het gehele plan der schepping en
evolutie van universa op alle ervaringsniveaus is
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klaarblijkelijk een zaak van de omzetting van
potentialiteiten in actualiteiten; deze transmutatie
betreft gelijkelijk de gebieden der ruimtepotentie,
bewustzijnspotentie, en geest-potentie.
(1261.4) 115:2.4 De zichtbare methode waardoor de
mogelijkheden van de kosmos tot actueel bestaan
worden gebracht, varieert van niveau tot niveau: op
het eindige niveau is het de experiëntiële evolutie en
op het absoniete is het de experiëntiële resultering. De
existentiële oneindigheid is inderdaad onbeperkt in
alomvattendheid, en juist deze alomvattendheid moet
noodzakelijkerwijs zelfs de mogelijkheid tot het
evolutionaire, eindige ervaren omvatten. En de
mogelijkheid tot deze experiëntiële groei wordt een
universum-actualiteit door de betrekkingen tussen de
trioditeiten die van invloed zijn op en in de
Allerhoogste.

3. Oorspronkelijk, actueel en potentieel
(1261.5) 115:3.1 De absolute kosmos is conceptueel
zonder begrenzing; wanneer wij de uitgebreidheid en
de natuur van deze primaire realiteit zouden
definiëren, zouden wij de oneindigheid limiteren en
het zuivere begrip eeuwigheid verzwakken. De idee
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van het oneindig-eeuwige, het eeuwig-oneindige, is
onbeperkt in uitgebreidheid en absoluut in
feitelijkheid. Er bestaat geen taal in verleden, heden
of toekomst van Urantia die adequaat is om de
werkelijkheid der oneindigheid of de
oneindigheid der werkelijkheid uit te drukken. De

mens, een eindig schepsel in een oneindige
kosmos, moet zich tevreden stellen met
vertekende bespiegelingen over en
verzwakte opvattingen van het onbegrensde,
eindeloze, nimmer-beginnende, nimmereindigende bestaan dat zijn
begripsvermogen werkelijk te boven gaat.
(1261.6) 115:3.2 Bewustzijn kan nooit verwachten
het denkbeeld van een Absolute te vatten zonder
eerst te trachten de eenheid van zulk een
werkelijkheid op te breken. Bewustzijn brengt steeds
alle divergenties tot eenheid, maar wanneer zulke
divergenties geheel ontbreken, vindt het bewustzijn
geen basis waarop het interpreterende begrippen kan
formuleren.
(1261.7) 115:3.3 De primordiale stasis der
oneindigheid moet gesegmenteerd worden voordat de
mens kan pogen haar te begrijpen. Er is een
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EENHEID in de oneindigheid die in deze
verhandelingen is uitgedrukt als de IK BEN –
het eerste postulaat van het geschapen
bewustzijn.
Maar een schepsel kan nooit begrijpen hoe deze
eenheid tot dualiteit, drieënigheid en diversiteit kan
worden, terwijl zij toch een onbeperkte eenheid
blijft. De mens stuit op een soortgelijk probleem
wanneer hij nadenkt over de ongedeelde Godheid der
Triniteit naast de meervoudige personalisatie van God.
Opmerking Winston:
Het kenmerk van de schepping is EENHEID en dat is dus
blijkbaar ook het probleem om te kunnen vatten. Dat
betekent dat onze opdracht, of gerichtheid altijd zal
moeten zijn op het steeds meer doorgronden van de
eenheid. Dat geeft mij een blij teken van herkenning.
(1262.1) 115:3.4 's Mensen afstand tot de
oneindigheid is de enige reden waarom het begrip
oneindigheid in één woord wordt uitgedrukt. Terwijl
oneindigheid enerzijds EENHEID is, houdt dit
begrip anderzijds DIVERSITEIT zonder einde of
begrenzing in. Zoals de oneindigheid wordt gezien
door eindige verstandelijke wezens, is zij de maximale
paradox in de filosofie van schepselen en in de eindige
metafysica. Ofschoon ’s mensen geestelijke natuur
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in de ervaring van godsverering omhoog reikt
naar de Vader die oneindig is, bereikt ’s mensen
capaciteit tot intellectueel begrijpen zijn grens bij
de maximale opvatting van de Allerhoogste. Voorbij
de Allerhoogste zijn begrippen in toenemende mate
namen: steeds minder zijn het ware aanduidingen van
de werkelijkheid en steeds meer worden het projecties
van het eindige begrip van het schepsel in de richting
van het boveneindige.
(1262.2) 115:3.5 Eén fundamentele opvatting van het
absolute niveau houdt een postulaat van drie fasen in:
(1262.3) 115:3.6 1. het Oorspronkelijke, het
onbeperkte begrip van de Eerste Bron en Centrum,
de manifestatie van de IK BEN als de bron waaruit alle
werkelijkheid ontspringt;
(1262.4) 115:3.7 2. het Actuele, de verbintenis
van de drie Absoluten van actualiteit, de
Tweede, Derde en Paradijs-Bronnen en Centra. Deze
trioditeit van de Eeuwige Zoon, de Oneindige Geest en
het Paradijs-Eiland vormt de actuele openbaring van
de oorspronkelijkheid van de Eerste Bron en Centrum;
(1262.5) 115:3.8 3. het Potentiële, de verbintenis
van de drie Absoluten van potentialiteit, het
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Godheid-Absolute, het Ongekwalificeerd en het
Universeel Absolute. Deze trioditeit van existentiële
potentialiteit vormt de potentiële openbaring van de
oorspronkelijkheid van de Eerste Bron en Centrum.
(1262.6) 115:3.9 Door de onderlinge associatie van
het Oorspronkelijke, het Actuele en het Potentiële
ontstaan de spanningen binnen de oneindigheid,
die resulteren in de mogelijkheid tot alle groei in
het universum; groei is dan ook de natuur van

de Zevenvoudige, de Allerhoogste en de
Ultieme.
(1262.7) 115:3.10 In de associatie van het GodheidAbsolute, het Universeel en het Ongekwalificeerd
Absolute, is potentialiteit absoluut, terwijl actualiteit
wordend is; in de associatie van de Tweede, Derde en
Paradijs-Bronnen en Centra is actualiteit absoluut,
terwijl potentialiteit wordend is; in de
oorspronkelijkheid van de Eerste Bron en Centrum
kunnen wij niet zeggen dat actualiteit of potentialiteit
hetzij bestaand is of wordend — de Vader is.
(1262.8) 115:3.11 Vanuit het gezichtspunt van de
tijd is het Actuele dat wat was en is; het Potentiële
is dat wat wordend is en zal zijn; het
Oorspronkelijke is dat wat is. Vanuit het
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gezichtspunt van de eeuwigheid zijn de verschillen
tussen het Oorspronkelijke, het Actuele en het
Potentiële niet zo duidelijk. Deze drieënige
kwaliteiten worden op de niveaus van de Paradijseeuwigheid niet op dezelfde wijze onderscheiden. In
de eeuwigheid is alles – alleen is alles nog niet
geopenbaard in tijd en ruimte.
(1262.9) 115:3.12 Vanuit het gezichtspunt van een
schepsel is actualiteit substantie en is potentialiteit
capaciteit. Actualiteit bestaat in het centrum en breidt
zich daarvandaan uit tot in de perifere oneindigheid;
potentialiteit komt vanuit de oneindigheidsperiferie
naar binnen en convergeert bij het centrum van alle
dingen. Oorspronkelijkheid is dat wat de tweeledige
beweging van de cyclus van realiteitsmetamorfose –
de ene die van potentiële tot actuele fasen, en de
tweede die der potentialisering van bestaande actuele
fasen – ten eerste veroorzaakt, en vervolgens in
evenwicht houdt.
(1262.10) 115:3.13 De drie Absoluten van
potentialiteit zijn werkzaam op het zuiver eeuwige
niveau van de kosmos en functioneren derhalve nooit
als zodanig op subabsolute niveaus. Op de afdalende
niveaus van werkelijkheid is de trioditeit van
potentialiteit manifest bij het Ultieme en op het
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Allerhoogste. Het potentiële kan wel niet tot tijdactualisering komen ten aanzien van een deel op enig
subabsoluut niveau, doch nooit in het totaal.

Uiteindelijk zegeviert de wil van God, niet
altijd ten aanzien van het individu, doch
steeds waar het om het totaal gaat.
Opmerking Winston:
Het doen van de Wil van de Vader, betekent dus OOK dat
het per definitie niet om mij gaat of om mij hoeft te
gaan.

De Wil van de Vader gaat in elk geval altijd
om HET BELANG VAN HET TOTAAL. Dat is niet
mijn zorg en niet mijn probleem. Ik hoef alleen
maar tot overeenstemming, afstemming dus tot
toestemming te komen en God inspireert en vult mij
(met mijn toestemming) en laat mij zodanig
handelen, dat ik handel: 'IN HET BELANG VAN HET
TOTAAL’.
(1263.1) 115:3.14 Het is in de trioditeit der actualiteit
dat de existente werkelijkheden van de kosmos hun
centrum hebben; of het nu geest, bewustzijn of energie
is, alle hebben deze hun centrum in deze associatie
van de Zoon, de Geest en het Paradijs. De
persoonlijkheid van de geest-Zoon is het
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grondpatroon voor alle persoonlijkheid in alle
universa. De substantie van het Paradijs-Eiland is het
grondpatroon waarvan Havona een volmaakte
openbaring is, en de superuniversa een zich
vervolmakende openbaring. De Vereend Handelende
Geest is op één en hetzelfde moment de
bewustzijnsactivering van kosmische energie, de
conceptualisering van geest-voornemen, en de
integratie van de mathematische oorzaken en
gevolgen van de materiële niveaus met de
volitionele bedoelingen en beweegredenen van
het geestelijke niveau. In en voor een eindig
universum werken de Zoon, de Geest en het
Paradijs in en op de Ultieme, zoals deze bepaald en
gekwalificeerd is in de Allerhoogste.
(1263.2) 115:3.15 Actualiteit (van Godheid) is

wat de mens zoekt in zijn opklimming naar
het Paradijs. Potentialiteit (van menselijke
goddelijkheid) is wat de mens in dit zoeken
ontwikkelt. Het Oorspronkelijke is wat de
coëxistentie en integratie mogelijk maakt van de mens
die actueel is, de mens die potentieel is, en de mens
die eeuwig is.
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(1263.3) 115:3.16 De finale dynamiek van de
kosmos heeft te maken met de voortdurende
transmissie van werkelijkheid van potentialiteit
tot actualiteit. In theorie kan er een einde komen
aan deze metamorfose, maar in feite is dit
onmogelijk, aangezien het Potentiële en het
Actuele beide zijn omsloten door het
Oorspronkelijke (de IK BEN), en deze identificatie
maakt het voor immer onmogelijk een beperking
te stellen aan de ontwikkelingsvoortgang van het
universum. De voortgang van alles wat
geïdentificeerd is met de IK BEN kan nooit ten
einde komen, aangezien de actualiteit van de
potentiële fasen van de IK BEN absoluut is, terwijl
de potentialiteit van de actuele fasen van de IK
BEN eveneens absoluut is. Altijd zullen actuele
fasen nieuwe wegen blijven ontsluiten tot de
verwerkelijking van tot dan toe onmogelijke
potentiële fasen – iedere menselijke beslissing
actualiseert niet alleen een nieuwe werkelijkheid
in ’s mensen ervaring, maar ontsluit tevens een
nieuwe menselijke capaciteit tot groei. De

volwassen man leeft in ieder kind, en de
morontia-voortgaande woont reeds in de
gerijpte Godkennende mens.
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Opmerking Winston:
Alles wat potentieel is, is te actualiseren. Dus alles wat
mogelijk is, kan gerealiseerd worden en de
mogelijkheden zijn eindeloos.
(1263.4) 115:3.17 In de totale kosmos kan er

nooit een rusttoestand optreden in de groei,
aangezien de basis voor groei – de absolute
actuele fasen – onbeperkt is, en de
mogelijkheden tot groei – de absolute
potentiële fasen – onbegrensd zijn.
Uitgaande van een praktisch oogpunt zijn de
filosofen van het universum tot de slotsom
gekomen dat er niet zoiets als een einde
bestaat.
Opmerking Winston:
Onze groei, onze ontwikkeling en onze kosmische reis is
eindeloos met oneindige doelen en realisaties. Wat een
geweldig vooruitzicht, wat een vreugde.
(1263.5) 115:3.18 Vanuit een beperkt gezichtspunt
zijn er inderdaad vele einden, worden vele
activiteiten beëindigd, maar vanuit een wijder
gezichtspunt op een hoger universum-niveau zijn
er geen einden, alleen overgangen van de ene
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ontwikkelingsfase tot de volgende. De
voornaamste chroniciteit van het meesteruniversum betreft de verscheidene universumtijdperken, het tijdperk van Havona, dat van de
superuniversa en de tijdperken van de universa in
de buiten-ruimte. Maar zelfs deze fundamentele
indelingen van sequentiële betrekkingen kunnen
niet meer zijn dan relatieve bakens langs de
eindeloze heerweg der eeuwigheid.
Opmerking Winston:
Eeuwige, nooit stoppende groei. Nieuwe overgangen,
nieuwe wissels, nieuwe horizonten, nieuwe ervaringen.
Mooi, mooi, mooi!
(1263.6) 115:3.19 Het finale doordringen tot de
waarheid, schoonheid en goedheid van de
Allerhoogste zou voor het steeds vorderende
schepsel alleen die absoniete kwaliteiten van
uiteindelijke goddelijkheid open kunnen leggen
welke de begripsniveaus van waarheid,
schoonheid en goedheid te boven gaan.
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De Allerhoogste in verbinding met alles wat is, gevoed
door de ervaringen van alles wat is.

4. Bronnen der Allerhoogste werkelijkheid
(1263.7) 115:4.1 Iedere beschouwing over de
oorsprongen van God de Allerhoogste moet
beginnen met de Paradijs-Triniteit, want de
Triniteit is oorspronkelijke Godheid, terwijl de
Allerhoogste afgeleide Godheid is. Iedere
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beschouwing over de groei van de Allerhoogste moet
aandacht schenken aan de existentiële trioditeiten,
want deze omvatten (samen met de Eerste Bron en
Centrum) alle absolute actualiteit en alle oneindige
potentialiteit. En de evolutionaire Allerhoogste is het
culminerende, persoonlijk volitionele focus van de
transmutatie – de transformatie – van potentiële tot
actuele fasen in en op het eindige niveau van bestaan.
De twee trioditeiten, de actuele en de potentiële,
omvatten de totaliteit van de onderlinge
betrekkingen van groei in de universa.
Opmerking Winston:
In alles zit het actuele van de Triniteit, dat wat IS, WAS
en altijd zal zijn. Dat leidt tot het potentiële, waarin
alles mogelijk is.
Dat kan een stimulans zijn op mijn spirituele weg:
'ALLES IS MOGELIJK’, 'kunnen’, 'willen’, ‘durven’ en
'doen’. Door het te doen, leer ik en dus vergroot dat
mijn 'kunnen’ en kan de cyclus van het potentiële
opnieuw beginnen. Als ‘doen’ is volbracht, ontstaat
het ‘ZIJN’.
De Allerhoogste is de afgeleide GODHEID en is dus ook
geschapen.
(1264.1) 115:4.2 De bron van de Allerhoogste ligt in
de Paradijs-Triniteit – eeuwige, actuele en
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ongedeelde Godheid. De Allerhoogste is in de

allereerste plaats een geest-persoon, en deze
geest-persoon stamt uit de Triniteit. Maar de
Allerhoogste is ten tweede een Godheid van groei –
evolutionaire groei – en deze groei komt voort uit
de twee trioditeiten, de actuele en de potentiële.
(1264.2) 115:4.3 Als het u moeilijk valt om te
begrijpen dat de oneindige trioditeiten op het eindige
niveau kunnen functioneren, dient ge stil te staan bij
het feit dat juist deze oneindigheid de potentialiteit
van het eindige wel moet bevatten: de oneindigheid
omvat alle dingen, van de laagste, meest
voorwaardelijke, eindige vorm van bestaan tot de
hoogste, ongekwalificeerd absolute
werkelijkheden.
(1264.3) 115:4.4 Het feit dat het oneindige het eindige
bevat, is niet zo moeilijk te begrijpen als de manier
waarop het oneindige daadwerkelijk manifest is voor
het eindige. Maar de inwoning van de

Gedachtenrichter in de sterfelijke mens
vormt een van de eeuwige bewijzen dat zelfs
de absolute God (in zijn absolute kwaliteit)
daadwerkelijk rechtstreeks contact kan
maken met zelfs de laagste en minste van
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alle wilsschepselen in het universum, en dit
doet.
(1264.4) 115:4.5 De trioditeiten die collectief het
actuele en het potentiële omvatten, manifesteren zich
op het eindige niveau samen met de Allerhoogste.
Deze manifestatie vindt zowel langs directe als
indirecte weg plaats; direct voorzover betrekkingen
tussen de trioditeiten een directe weerslag hebben in
de Allerhoogste, en indirect voorzover deze worden
afgeleid via het geresulteerde niveau van het
absoniete.
(1264.5) 115:4.6 De allerhoogste werkelijkheid, die de
totale eindige werkelijkheid is, is dynamisch
groeiende tussen de ongekwalificeerde potentiële
werkelijkheidsfasen der buitenruimte en de
ongekwalificeerde actuele werkelijkheidsfasen in het
centrum van alle dingen. Het eindige domein komt
aldus tot feitelijk bestaan door middel van de
samenwerking van de absoniete krachten van het
Paradijs en de Allerhoogste SchepperPersoonlijkheden in de tijd. De daad van het tot rijping
brengen van de gekwalificeerde mogelijkheden van de
drie grote potentiële Absoluten is de absoniete
werkzaamheid van de Architecten van het MeesterUniversum en hun transcendentale deelgenoten. En
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wanneer deze resulteringen een bepaald rijpingspunt
hebben bereikt, verschijnen uit het Paradijs de
Allerhoogste Schepper-Persoonlijkheden die de
eeuwenlange taak ter hand nemen om de evoluerende
universa tot feitelijk bestaan te brengen.
(1264.6) 115:4.7 De groei van het Allerhoogst bewind
komt voort uit de trioditeiten, de geest-persoon van de
Allerhoogste uit de Triniteit, doch de
krachtprerogatieven van de Almachtige stoelen op de
successen in goddelijkheid van God de Zevenvoudige,
terwijl het samenvoegen van de krachtprerogatieven
van de Almachtig Allerhoogste met de geest-persoon
van God de Allerhoogste plaatsvindt krachtens het
dienstbetoon van de Vereend Handelende Geest, die
het bewustzijn van de Allerhoogste heeft geschonken
als de samenvoegende factor in deze evolutionaire
Godheid.

Hieronder een eigen impressie van de moeder voor de
complete schepping, de Godin, de Allerhoogste.
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5. De betrekking van de Allerhoogste tot de
Paradijs-triniteit
(1264.7) 115:5.1 Voor de werkelijkheid van zijn
persoonlijke geest-natuur is de Allerhoogste
absoluut afhankelijk van het bestaan en de
activiteit van de Paradijs-Triniteit. Ofschoon de
groei van de Allerhoogste te maken heeft met
betrekkingen tussen trioditeiten, is de geestpersoonlijkheid van God de Allerhoogste
afhankelijk en afkomstig van de Paradijs-Triniteit,
die immer de absolute centrum-bron van
volmaakte, oneindige stabiliteit blijft, rond welke
de evolutionaire groei van de Allerhoogste zich
steeds verder ontvouwt.
(1265.1) 115:5.2 De functie van de Triniteit staat in
verband met de functie van de Allerhoogste, want
de Triniteit is functioneel op alle (totale) niveaus,
inclusief het niveau van de functie van het
Allerhoogst bewind. Maar naarmate het Havonatijdperk plaats maakt voor het tijdperk van de
superuniversa, maakt de waarneembare activiteit
van de Triniteit als onmiddellijke schepper plaats
voor de scheppingsdaden van de kinderen van de
Paradijs-Godheden.
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6. De betrekking van de Allerhoogste tot de
trioditeiten
(1265.2) 115:6.1 De trioditeit van actualiteit blijft
in de post-Havona-tijdvakken direct functioneren;
de Paradijs-zwaartekracht houdt de fundamentele
eenheden van de materiële bestaansvorm in haar
greep, de geest-zwaartekracht van de Eeuwige
Zoon heeft directe inwerking op de fundamentele
waarden van het geest-bestaan, en feilloos houdt
de bewustzijnszwaartekracht van de Vereend
Handelende Geest alle vitale bedoelingen van het
intellectuele bestaan in zijn greep.
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De Allerhoogste, de moeder, de Godin, zoals ik haar zag
in één van mijn meditaties.

(1265.3) 115:6.2 Maar naarmate ieder stadium van
creatieve activiteit zich door de niet in kaart gebrachte
ruimte verder naar buiten voortzet, functioneert en
bestaat het steeds verder verwijderd van de directe
activiteit van de scheppende krachten en goddelijke
persoonlijkheden die hun plaats in het centrum
hebben – van het absolute Paradijs-Eiland en de
oneindige Godheden die daar resideren. Deze
opeenvolgende niveaus van kosmisch bestaan
worden daarom steeds sterker afhankelijk van
ontwikkelingen binnen de drie Absolute
potentialiteiten der oneindigheid.
(1265.4) 115:6.3 De Allerhoogste omsluit
mogelijkheden tot kosmisch dienstbetoon die
ogenschijnlijk niet worden gemanifesteerd in de
Eeuwige Zoon, de Oneindige Geest of de nietpersoonlijke werkelijkheden van het Paradijs-Eiland.
Wij stellen dit vast met verschuldigd respect voor de
absoluutheid van deze drie fundamentele
actualiteiten, maar de groei van de Allerhoogste
stoelt niet alleen op deze actualiteiten van de
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Godheid en het Paradijs, maar heeft ook te maken
met ontwikkelingen binnen het Godheid-Absolute
en het Universeel en Ongekwalificeerd Absolute.
(1265.5) 115:6.4 De Allerhoogste groeit niet alleen
naarmate de Scheppers en schepselen van de zich
ontwikkelende universa tot Godgelijkheid komen,
maar deze eindige Godheid ervaart ook groei
tengevolge van de beheersing door schepsel en
Schepper van de eindige mogelijkheden van het
groot universum. De beweging van de Allerhoogste
is tweeledig: naar binnen naar het Paradijs en de
Godheid, en naar buiten naar de grenzeloosheid
van de Absoluten van potentialiteit.
Opmerking Winston:
De Allerhoogste groeit door contact met de Triniteit
(naar binnen), alsmede door de ervaringen van alle
potentialiteiten (naar buiten).
(1265.6) 115:6.5 In het huidige universum-tijdperk
wordt deze tweeledige beweging geopenbaard in
de afdalende en opklimmende persoonlijkheden
van het groot universum. De Allerhoogste
Schepper-Persoonlijkheden en al hun goddelijke
deelgenoten weerspiegelen de buitenwaartse,
divergerende beweging van de Allerhoogste,
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terwijl de opklimmende pelgrims uit de zeven
superuniversa duiden op de binnenwaartse,
convergerende tendens van het Allerhoogst
bewind.
Opmerking Winston:

Als de Allerhoogste beïnvloed wordt door alle
opklimmende pelgrims uit de zeven
superuniversa, dan heeft ze contact met en dan
wordt ze beïnvloed door jou en door mij.
(1265.7) 115:6.6 De eindige Godheid zoekt immer een
tweevoudige correlatie, een binnenwaartse met het
Paradijs en de Godheden aldaar, en een buitenwaartse
met de oneindigheid en de Absoluten daarin. Het
machtige uitbreken der Paradijs-creatieve
goddelijkheid die gepersonaliseerd wordt in de
Schepper-Zonen en tot kracht wordt in de
krachtbeheersers, geeft de enorme uitvloeiing te
kennen van het Allerhoogst bewind in de domeinen
der potentialiteit, terwijl de eindeloze processie van
de opklimmende schepselen uit het groot
universum getuigt van de machtige instroming van
het Allerhoogst bewind naar eenheid met de
Paradijs-Godheid.
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(1265.8) 115:6.7 De mens heeft reeds geleerd dat de
beweging van het onzienlijke soms kan worden
bespeurd door de observatie van de uitwerking ervan
op het zienlijke, en wij in de universa hebben reeds
lang geleerd om de bewegingen en tendensen van het
Allerhoogst bewind te ontdekken door de observatie
van de repercussies van deze evoluties in de
persoonlijkheden en patronen van het groot
universum.
(1266.1) 115:6.8 Ofschoon wij het niet zeker weten,
geloven wij dat de Allerhoogste, als een eindige
weerspiegeling der Paradijs-Godheid, bezig is met
een beweging die zich eeuwig in de buitenruimte
voortzet, maar als een kwalificering van de drie
Absolute potentialiteiten der buitenruimte zoekt
deze Allerhoogste immer de coherentie van het
Paradijs. En deze twee bewegingen lijken de
oorzaak te zijn van de meeste fundamentele
activiteiten in de huidige georganiseerde universa.

7. De natuur van de Allerhoogste
(1266.2) 115:7.1 In de Godheid van de Allerhoogste
heeft de Vader-IK BEN relatief volledige bevrijding
bereikt van de beperkingen die inherent zijn aan
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oneindigheid van status, eeuwigheid van zijn en
absoluutheid van natuur. Maar God de Allerhoogste is
alleen van alle existentiële beperkingen bevrijd
doordat hij zich heeft onderworpen aan experiëntiële
beperkingen die universeel functioneren. Het
verwerven van de capaciteit tot ervaren maakt de
eindige God ook onderworpen aan de noodzaak
hiertoe: bij het bereiken van bevrijding uit de
eeuwigheid ontmoet de Almachtige de barrières
van de tijd, en de Allerhoogste heeft alleen kunnen
groeien en zich ontwikkelen ten gevolge van
gedeeltelijkheid van bestaan en onvolledigheid
van natuur, niet-absoluutheid van zijn.
(1266.3) 115:7.2 Dit alles moet in
overeenstemming zijn met het plan van de Vader,
waarbij eindige vooruitgang stoelt op inspanning,
de prestatie van het schepsel op volharding, en de
ontwikkeling van de persoonlijkheid op geloof.
Door aldus de ervaring-evolutie van de
Allerhoogste aldus te verordenen, heeft de Vader
de mogelijkheid geschapen dat er eindige
schepselen bestaan in de universa, en dat deze
eindige schepselen door experiëntiële voortgang
eens de goddelijkheid van het Allerhoogst bewind
bereiken.
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Opmerking Winston:
Ontwikkeling van persoonlijkheid stoelt op geloof. Dat is
dus wat geloof doet en zonder geloof geen groei.
(1266.4) 115:7.3 Met inbegrip van de Allerhoogste en
zelfs de Uiteindelijke, is alle realiteit, met uitzondering
van de ongekwalificeerde waarden der zeven
Absoluten, relatief. Het feit van het Allerhoogst bewind
berust op Paradijs-kracht, Zoon-persoonlijkheid en
Vereende activiteit, maar de groei van de Allerhoogste
is vervat in het Godheid-Absolute, het
Ongekwalificeerd Absolute en het Universeel Absolute.
En deze tot synthese en eenheid brengende Godheid –
God de Allerhoogste – is de personificatie van de
eindige schaduw die de oneindige eenheid van de
ondoorgrondelijke natuur van de Paradijs-Vader, de
Eerste Bron en Centrum, over het groot universum
werpt.
(1266.5) 115:7.4 Naar de mate waarin de trioditeiten
direct werkzaam zijn op het eindige niveau, zijn zij van
invloed op de Allerhoogste, die de Godheid-focalisatie
en kosmische samenvatting is van de eindige
kwalificaties van de natuur van het Absoluut Actuele
en de natuur van het Absoluut Potentiële.
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(1266.6) 115:7.5 Wij beschouwen de ParadijsTriniteit als de absolute onvermijdelijkheid; de
Zeven Meester-Geesten zijn klaarblijkelijk
Triniteit-onvermijdelijkheden, en de krachtbewustzijn-geest-persoonlijkheid-actualisering
van de Allerhoogste moet wel de evolutionaire
onvermijdelijkheid zijn.
(1266.7) 115:7.6 God de Allerhoogste lijkt niet
onvermijdelijk te zijn geweest in de ongekwalificeerde
oneindigheid, maar hij lijkt op alle niveaus van
relativiteit te bestaan. Hij is de onmisbare Godheid die
de evolutionaire ervaring focaliseert, samenvat en
omvat, en hij verenigt de resultaten van deze wijze van
werkelijkheidswaarneming doeltreffend in zijn
Godheid-natuur. Hij lijkt dit alles te doen met het doel
bij te dragen tot de verschijning van de
onvermijdelijke resultering, de bovenervaring en
boveneindige manifestatie van God de Ultieme.
(1267.1) 115:7.7 Ge kunt de Allerhoogste niet ten
volle appreciëren zonder zijn bron, functie en
bestemming in overweging te nemen: zijn
betrekking tot de Triniteit die zijn oorsprong is,
het universum waarin hij actief is, en de Ultieme
Triniteit van zijn onmiddellijke bestemming.
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(1267.2) 115:7.8 Door het proces van het samenvatten
der evolutionaire ervaring verbindt de Allerhoogste
het eindige met het absoniete, zoals ook het
bewustzijn van de Vereend Handelende Geest de
goddelijke geestelijkheid van de persoonlijke Zoon
integreert met de onveranderlijke energie-ën van het
Paradijs-patroon, en zoals de tegenwoordigheid van
het Universeel Absolute, Godheid-activering verenigt
met de Ongekwalificeerde reactiviteit. En deze
eenheid moet wel een openbaring zijn van de
onbespeurde werking van de oorspronkelijke eenheid
van de Eerste Vader-Oorzaak en het Eerste BronPatroon van alle dingen en alle wezens.

71

De Almachtig
Allerhoogste
2 april 2021
(1268.1) 116:0.1 INDIEN de mens zou inzien dat zijn
Scheppers – zijn directe supervisoren – weliswaar
goddelijk maar ook eindig zijn, en dat de God van tijd
en ruimte een evoluerende en niet-absolute Godheid
is, dan zouden de inconsistenties van de ongelijkheden
in de tijd niet langer diepe religieuze paradoxen zijn.
Religieus geloof zou niet langer worden
geprostitueerd ter bevordering van sociale
zelfvoldaanheid bij de fortuinlijken, terwijl het de
onfortuinlijke slachtoffers van sociale ontberingen
alleen dient ter aanmoediging tot stoïcijnse
gelatenheid.
(1268.2) 116:0.2 Wanneer wij de uitgelezen
volmaakte werelden van Havona aanschouwen, is
het zowel redelijk als logisch om te geloven dat zij
door een volmaakte, oneindige en absolute
Schepper zijn gemaakt. Maar bij de aanblik van de
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beroering, onvolmaaktheden en
onrechtvaardigheden op Urantia leiden dezelfde
rede en logica ieder eerlijk wezen tot de
gevolgtrekking dat uw wereld gemaakt is en
bestuurd wordt door Scheppers die subabsoluut,
pre-oneindig en anders dan volmaakt zijn.
(1268.3) 116:0.3 Experiëntiële groei impliceert een
deelgenootschap van schepsel en Schepper – God
en de mens in associatie. Groei is het kenmerk van
de experiëntiële Godheid: Havona is niet gegroeid,
Havona bestaat en heeft altijd bestaan: het is
existentieel zoals de eeuwige Goden die haar bron
zijn. Het groot universum wordt echter
gekenmerkt door groei.

Opmerking Winston:
Het groot-universum zijn de zeven super-universa,
Havona, het Paradijs en de vier buitenruimten tezamen.
(1268.4) 116:0.4 De Almachtig Allerhoogste is een
levende, evoluerende Godheid van kracht en
persoonlijkheid. Zijn huidige domein, het groot
universum, is eveneens een groeiend gebied van
kracht en persoonlijkheid. Zijn bestemming is
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volmaaktheid, maar zijn huidige ervaring omvat
de elementen van groei en onvolledige status.
(1268.5) 116:0.5 De Allerhoogste functioneert
primair in het centrale universum als geestpersoonlijkheid, en secundair in het groot
universum als God de Almachtige, een
krachtpersoonlijkheid. De tertiaire functie van de
Allerhoogste in het meester-universum is thans
latent en bestaat slechts als een onbekend
bewustzijnspotentieel. Niemand weet wat deze
derde ontwikkeling van de Allerhoogste precies
zal onthullen. Sommigen geloven dat wanneer de
superuniversa in licht en leven bestendigd zullen
zijn, de Allerhoogste vanuit Uversa zal gaan
functioneren als de almachtige, experiëntiële
soeverein van het groot universum, terwijl hij in
kracht zal toenemen als de boven-almachtige van
de universa in de buitenruimte. Anderen zijn van
mening dat het derde stadium van het Allerhoogst
bewind het derde niveau der manifestatie van de
Godheid met zich mee zal brengen. Doch niemand
van ons weet het werkelijk.

1. Het Allerhoogst bewustzijn
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(1268.6) 116:1.1 De ervaring van iedere geschapen
evoluerende persoonlijkheid is een fase in de
ervaring van de Almachtig Allerhoogste. De
intelligente onderwerping van ieder fysisch
segment van de superuniversa is een onderdeel van
de groeiende beheersing door de Almachtig
Allerhoogste. De creatieve synthese van kracht en
persoonlijkheid is een onderdeel van de creatieve
drang van het Allerhoogst Bewustzijn en is de diepste
essentie van de evolutionaire groei van eenheid in de
Allerhoogste.
(1269.1) 116:1.2 De vereniging van de kracht- en
persoonlijkheidsattributen van het Allerhoogst
bewind is de functie van het Allerhoogst
Bewustzijn: de voltooiing van de evolutie van

de Almachtig Allerhoogste zal resulteren in
één verenigde, persoonlijke Godheid – niet in
een vaag gecoördineerde associatie van goddelijke
attributen. Vanuit het wijdere perspectief zal

er geen Almachtige bestaan los van de
Allerhoogste, geen Allerhoogste los van de
Almachtige.
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Opmerking Winston:
Er wordt herhaaldelijk gesproken over verschillende
universa. Ik zal in een tekening aangeven wat het
Urantiaboek daarmee bedoeld.
Onder de tekening geef ik de verklaring van de
verschillende universa aan met een verwijzing en
opname van de tekst van het Urantiaboek.
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In de tekening hieronder is het Paradijseiland (paars)
samen met Havona (groen) het CENTRALE
UNIVERSUM.
De zeven Superuniversa (blauw), samen met het
Centrale universum (paars en groen) vormen het
GROOT UNIVERSUM.
Het Groot universum is thans bewoond en
georganiseerd.
Het Groot universum samen met de vier niet bewoonde
buitenruimten vormen het MEESTERUNIVERSUM.
(1.6) 0:0.6 De zeven evoluerende superuniversa,
tezamen met het centrale, goddelijke universum,
worden door ons gewoonlijk aangeduid als het groot
universum; dit zijn de scheppingen die thans
georganiseerd en bewoond zijn. Deze maken alle deel
uit van het meester-universum, dat tevens de nog
onbewoonde maar reeds in beweging komende universa
der buiten-ruimte omvat.

(1269.2) 116:1.3 Door alle evolutionaire tijdperken
heen berust het fysische krachtpotentieel van de
Allerhoogste bij de Zeven Allerhoogste
Krachtdirigenten, en het bewustzijnspotentieel bij
de Zeven Meester-Geesten. Het Oneindige
Bewustzijn is de functie van de Oneindige Geest,
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het kosmische bewustzijn is het dienstbetoon van
de Zeven Meester-Geesten, en het Allerhoogst

Bewustzijn actualiseert zich thans in de
coördinatie van het groot universum en in de
functionele associatie met de openbaring en
verworvenheden van God de Zevenvoudige.
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De Triniteit is de oorsprong van de schepping. Voor
zover ik het heb begrepen omvat de Allerhoogste de
complete schepping, bestaande uit het totale groot
universum.
Het kind markeert de zich ontwikkelende Allerhoogste.
Zij omsluit het Paradijseiland, Havona, de zeven superuniversa en de vier buitenruimten.

(1269.3) 116:1.4 Het tijd-ruimte-bewustzijn, het
kosmische bewustzijn, functioneert in de zeven
superuniversa op verschillende wijzen, maar wordt
door middel van een onbekende associatie-techniek in
de Allerhoogste gecoördineerd. De albeheersing van
de Almachtige over het groot universum is niet
uitsluitend fysisch en geestelijk. In de zeven
superuniversa is zij in de eerste plaats materieel
en geestelijk, maar er zijn ook huidige
verschijnselen van de Allerhoogste die zowel
verstandelijk als geestelijk zijn.
(1269.4) 116:1.5 Wij weten werkelijk minder over het
bewustzijn van de Allerhoogste dan over enig ander
aspect van deze evoluerende Godheid. Het is
ongetwijfeld overal in het groot universum actief en
wij geloven dat het potentieel bestemd is om op
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enorm omvangrijke wijze in het meester-universum te
functioneren. Dit evenwel weten wij zeker: waar
het fysische de voltooiing van zijn groei kan
bereiken, en geest volmaaktheid van ontwikkeling
kan verwerven, houdt bewustzijn nooit op zich te
ontwikkelen – het is de experiëntiële techniek van
eindeloze vooruitgang. De Allerhoogste is een
experiëntiële Godheid en daarom bereikt hij nooit
voltooiing van bewustzijnsverwerving.

2. De Almachtige en God de Zevenvoudige
(1269.5) 116:2.1 Het verschijnen van de universumkracht-tegenwoordigheid van de Almachtige in het
universum valt samen met het verschijnen van de
hoge scheppers en controleurs der evolutionaire
superuniversa op het toneel van kosmische handeling.
(1269.6) 116:2.2 God de Allerhoogste ontleent

zijn kenmerkende eigenschappen van geest
en persoonlijkheid aan de Paradijs-Triniteit,
maar hij actualiseert zich als kracht in de
handelingen van de Schepper-Zonen, de
Ouden der Dagen en de Meester-Geesten,
wier collectieve daden de bron zijn van zijn
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groeiende kracht als almachtige soeverein
voor en in de zeven super-universa.
(1269.7) 116:2.3 De ongekwalificeerde ParadijsGodheid is voor de evoluerende schepselen in tijd
en ruimte niet te begrijpen. Eeuwigheid en
oneindigheid houden een niveau van
godheidswerkelijkheid in dat schepselen in tijd en
ruimte niet kunnen bevatten. Oneindigheid van
godheid en absoluutheid van soevereiniteit zijn
inherent in de Paradijs-Triniteit, en de Triniteit is
een werkelijkheid die het begrip van stervelingen
enigszins te boven gaat. Schepselen in tijd en
ruimte moeten beschikken over oorsprongen,
relativiteiten en bestemmingen om universumbetrekkingen te kunnen bevatten en de
betekeniswaarden van goddelijkheid te kunnen
begrijpen. Daarom tempert de Paradijs-Godheid
de personalisaties van goddelijkheid buiten het
Paradijs en kwalificeert hij dezen ook anderszins,
en hierbij brengt hij de Allerhoogste Scheppers en
hun deelgenoten tot aanzijn, die het licht des
levens immer verder dragen, steeds verder van
zijn bron op het Paradijs vandaan, totdat het zijn
verste en schoonste uitdrukking vindt in de aardse
levens der zelfschenking-Zonen op de
evolutionaire werelden.
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(1270.1) 116:2.4 Dit nu is de oorsprong van God

de Zevenvoudige, met wiens opeenvolgende
niveaus stervelingen in de hier volgende orde
in aanraking komen:
(1270.2) 116:2.5 1. de Schepper-Zonen (en
Scheppende Geesten);
(1270.3) 116:2.6 2. de Ouden der Dagen;
(1270.4) 116:2.7 3. de Zeven Meester-Geesten;
(1270.5) 116:2.8 4. de Allerhoogste;
(1270.6) 116:2.9 5. de Vereend Handelende Geest;
(1270.7) 116:2.10 6. de Eeuwige Zoon;
(1270.8) 116:2.11 7. de Universele Vader.
(1270.9) 116:2.12 De eerste drie niveaus zijn de
Allerhoogste Scheppers, en de laatste drie niveaus
zijn de Paradijs-Godheden. De Allerhoogste
staat immer tussen dezen in als de
experiëntiële geest-personalisatie van de Paradijs84

Triniteit en als het experiëntiële focus van de
evolutionaire almachtige kracht van de schepperkinderen der Paradijs-Godheden. De

Allerhoogste is de maximale openbaring van
de Godheid aan de zeven superuniversa en
voor het huidige universum-tijdperk.
(1270.10) 116:2.13 Als ge de methode der logica van
stervelingen volgt, zoudt ge kunnen concluderen dat
de experiëntiële hereniging der collectieve daden van
de eerste drie niveaus van God de Zevenvoudige
gelijkwaardig moet zijn aan het niveau der ParadijsGodheid, doch dit is niet het geval. De ParadijsGodheid is existentiële Godheid. In hun goddelijke
eenheid van kracht en persoonlijkheid vormen de
Allerhoogste Scheppers een nieuw krachtpotentieel
van de experiëntiële Godheid, dat zij ook tot
uitdrukking brengen. En dit krachtpotentieel, dat
van experiëntiële oorsprong is, verenigt zich
onvermijdelijk en onontkoombaar met de
experiëntiële Godheid die zijn oorsprong heeft in
de Triniteit – de Allerhoogste.
(1270.11) 116:2.14 God de Allerhoogste is niet de
Paradijs-Triniteit, en evenmin is hij één of al die
Scheppers der superuniversa wier functionele
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activiteiten in actualiteit tot synthese komen in zijn
evoluerende almachtige kracht. Terwijl God de
Allerhoogste uit de Triniteit voortkomt, wordt hij aan
evolutionaire schepselen uitsluitend door de
gecoördineerde functie van de eerste drie niveaus van
God de Zevenvoudige manifest als
krachtpersoonlijkheid. De Almachtig Allerhoogste
komt thans tot feitelijk bestaan in tijd en ruimte
door de activiteiten van de Allerhoogste Schepperpersoonlijkheden, net zoals in de eeuwigheid de
Vereend Handelende Geest in een flits tot aanzijn
is gekomen door de wil van de Universele Vader
en de Eeuwige Zoon. Deze wezens van de eerste
drie niveaus van God de Zevenvoudige zijn de
diepste natuur en bron van kracht van de Almachtig
Allerhoogste; daarom moeten zij diens besturende
daden immer begeleiden en ondersteunen.

3. De Almachtige en de Paradijs-Godheid
(1270.12) 116:3.1 De Paradijs-Godheden handelen
niet alleen rechtstreeks in hun zwaartekrachtcircuits
overal in het groot universum, maar zij functioneren
ook via hun diverse vertegenwoordigingen en andere
manifestaties, zoals:
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(1270.13) 116:3.2 1. De bewustzijnsfocalisaties van de
Derde Bron en Centrum. De eindige domeinen van
energie en geest worden letterlijk samengehouden
door de bewustzijnstegenwoordigheden van de
Vereend Handelende Geest. Dit geldt voor zowel de
Scheppende Geest in een plaatselijk universum als de
Reflectieve Geesten van een superuniversum, en ten
slotte de Meester-Geesten in het groot universum. De
bewustzijnscircuits die van deze diverse intelligentiemiddelpunten uitgaan, vormen de kosmische arena
waar schepselen hun keuzen maken. Bewustzijn is

de flexibele werkelijkheid die schepselen en
Scheppers zeer geredelijk kunnen
manipuleren, het is de vitale schakel die
materie en geest verbindt. Het bewustzijn
dat de Derde Bron en Centrum schenkt,
verenigt de geest-persoon van God de
Allerhoogste met de experiëntiële kracht van
de evolutionaire Almachtige.
(1271.1) 116:3.3 2. De persoonlijkheidsopenbaringen
van de Tweede Bron en Centrum. De
bewustzijnstegenwoordigheden van de Vereend
Handelende Geest verenigen de geest van
goddelijkheid met het patroon van energie. De
zelfschenkingsincarnaties van de Eeuwige Zoon en zijn
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Paradijs-Zonen verenigen, fuseren daadwerkelijk, de
goddelijke natuur van een Schepper met de
evoluerende natuur van een schepsel. De

Allerhoogste is zowel schepsel als schepper;
de mogelijkheid om beide te zijn wordt
geopenbaard in de
zelfschenkingshandelingen van de Eeuwige
Zoon en diens Zonen van gelijke en
ondergeschikte orden. De
zelfschenkingsorden van zoonschap, de
Michaels en de Avonals, breiden hun
goddelijke natuur daadwerkelijk uit met de
authentieke schepsel-natuur welke zij
verkregen hebben wanneer zij het leven van
schepselen op de evolutionaire werelden
daadwerkelijk hebben geleid. Wanneer
goddelijkheid aan menselijkheid gelijk
wordt, dan is aan deze betrekking de
mogelijkheid inherent dat mensen goddelijk
worden.
Opmerking Winston:
De Michaels (de Schepperzonen) breiden hun
goddelijkheid uit wanneer zij het leven van schepselen
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op de evolutionaire werelden hebben geleefd. Wanneer
Goddelijkheid aan menselijkheid gelijk wordt, dan
betekent dat, dat de mogelijkheid inherent is, dat
mensen Goddelijk worden.
(1271.2) 116:3.4 3. De inwonende
tegenwoordigheden van de Eerste Bron en Centrum.
Het bewustzijn verenigt al wat door geest wordt
veroorzaakt met energetische reacties; het
dienstbetoon der zelfschenkingen verenigt de
afdalingen van goddelijkheid met de
opklimmingen van schepselen, en de inwonende
fragmenten van de Universele Vader verenigen de
evoluerende schepselen daadwerkelijk met God
op het Paradijs. Er bestaan vele van deze
presenties van de Vader, inwonend in talrijke
orden van persoonlijkheden; in de sterfelijke
mens zijn deze goddelijke fragmenten van God de
Gedachtenrichters. Voor de mensen zijn de

Geheimnisvolle Mentoren wat de
Paradijs-Triniteit voor de Allerhoogste
is. De Richters zijn absolute grondslagen, en vrije
wilskeuze kan op absolute grondslagen de
goddelijke realiteit der natuur van een
vereeuwigde doen evolueren – de natuur van een
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volkomene in het geval van de mens, Godheidnatuur in God de Allerhoogste.
(1271.3) 116:3.5 Door hun zelfschenkingen als
schepselen worden de Paradijs-orden der goddelijke
Zonen in staat gesteld hun persoonlijkheid te verrijken
door het verwerven van de actuele natuur van
schepselen in het universum, terwijl deze
zelfschenkingen aan de schepselen zelf zonder falen
de weg tot verwerving van goddelijkheid openbaren
die naar het Paradijs voert. De Richters, de

zelfschenkingen van de Universele
Vader, stellen hem in staat de
persoonlijkheden van wilskrachtige
wilssschepselen tot zich te trekken. En in
al deze betrekkingen in de eindige universa is de
Vereend Handelende Geest de immertegenwoordige bron van het
bewustzijnsdienstbetoon waardoor deze
activiteiten kunnen plaatsvinden.
(1271.4) 116:3.6 Langs deze en vele andere wegen
nemen de Paradijs-Godheden deel in de evoluties
in de tijd, zoals deze zich ontvouwen op de
rondwentelende planeten in de ruimte en
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culmineren in de wording van de Allerhoogste
persoonlijkheid die het gevolg is van alle evolutie.

4. De Almachtige en de Allerhoogste
Scheppers
(1271.5) 116:4.1 De eenheid van het Allerhoogste
Geheel is afhankelijk van de progressieve
vereniging van de eindige delen; de actualisatie
van de Allerhoogste is de uitkomst van deze
vormen van vereniging der factoren van het
allerhoogste bewind – de scheppers, schepselen,
denkende wezens en energieën der universa – en
brengt deze tevens voort.
(1272.1) 116:4.2 Gedurende de tijdperken waarin de
soevereiniteit van het bewind van de Allerhoogste
haar ontwikkeling in de tijd ondergaat, is de
almachtige kracht van de Allerhoogste afhankelijk van
de goddelijkheidshandelingen van God de
Zevenvoudige, terwijl er een bijzonder nauwe
betrekking lijkt te bestaan tussen de Allerhoogste en
de Vereend Handelende Geest, en diens primaire
persoonlijkheden, de Zeven Meester-Geesten. De
Oneindige Geest functioneert als de Vereend
Handelende Geest op vele wijzen die de
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onvolledigheid van de evolutionaire Godheid
compenseren, en onderhoudt zeer nauwe
betrekkingen met de Allerhoogste. Zulk een nauwe
betrekking bestaat ook tot op zekere hoogte met
alle Meester-Geesten, maar speciaal met MeesterGeest Nummer Zeven, die voor de Allerhoogste
spreekt. Deze Meester-Geest kent – staat in
persoonlijk contact met – de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Zolang de Allerhoogste nog in groei is, heeft zij een
speciaal contact met de Vereend handelende Geest en
met de zeven meestergeesten. De meestergeest van
het zevende universum (Orvonton) is haar
woordvoerder. Dit is de meestergeest voortgekomen
uit de Vader, de Zoon en de Geest en Orvonton is het
super-universum waarin wij leven.
(1272.2) 116:4.3 Toen het plan voor de schepping
der superuniversa werd ontworpen, verenigden
de Meester-Geesten zich reeds in een vroeg
stadium met de Triniteit die hen had
voortgebracht, teneinde gezamenlijk de
negenenveertig Reflectieve Geesten te scheppen,
en samenvallend hiermede functioneerde de
Allerhoogste creatief als de culminator van de
vereende daden van de Paradijs-Triniteit en van
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de scheppende kinderen van de Paradijs-Godheid.
Daar verscheen Majeston, die sindsdien immer
de kosmische tegenwoordigheid van het
Allerhoogst Bewustzijn heeft gefocaliseerd, terwijl
de Meester-Geesten bronnen-centra blijven van
het wijdverbreide dienstbetoon van het kosmische
bewustzijn.

Even een tussenstap met betrekking tot

Majeston:
(5.13) 0:3.14 2. De bewustzijnskrachten convergeren
in de Oneindige Geest, het differentiële en
divergerende kosmische bewustzijn in de Zeven
Meester-Geesten; het feitelijk wordende bewustzijn
van de Allerhoogste convergeert als tijd-ruimteervaring in Majeston.
(162.11) 14:6.36 En in de laatste plaats, aangezien zij
waarschijnlijk nooit naar hun Paradijs-tehuis zullen
terugkeren, putten deze Dochter-Geesten van de
Oneindige Moeder-Geest grote voldoening uit het
fenomeen der universele reflectiviteit, dat is
verbonden aan de Allerhoogste in Havona en is
gepersonaliseerd in Majeston op het Paradijs.
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2. Majeston — hoofd der reflectiviteit
(199.5) 17:2.1 De Reflectieve Geesten hebben een
goddelijke Triniteitsoorsprong. Er zijn vijftig van
deze unieke, enigszins mysterieuze wezens. Deze
buitengewone persoonlijkheden werden met
zeven tegelijk geschapen, en elk van deze
scheppingsepisoden werd bewerkstelligd door
een verbinding van de Paradijs-Triniteit met een
der Zeven Meester-Geesten.
(199.6) 17:2.2 Deze zeer belangrijke verrichting vond
plaats in de dageraad der tijd en vormt de eerste
poging van de Allerhoogste SchepperPersoonlijkheden, vertegenwoordigd door de MeesterGeesten, om als medescheppers op te treden met de
Paradijs-Triniteit. Deze vereniging van de creatieve
macht van de Allerhoogste Scheppers met het
creatieve potentieel van de Triniteit is de bron zelve
van de actualiteit van de Allerhoogste. Toen de cyclus
van de reflectieve schepping zijn loop had gehad,
toen elk der Zeven Meester-Geesten zijn
volmaakte creatieve synchronie met de ParadijsTriniteit had gevonden, toen de negenenveertigste
Reflectieve Geest was gepersonaliseerd, toen vond
een nieuwe reactie van vèrstrekkende betekenis
plaats in het Godheid-Absolute, die nieuwe
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persoonlijkheidsprerogatieven verschafte
aan de Allerhoogste en culmineerde in de
personalisatie van Majeston, het hoofd der
reflectiviteit en het Paradijs-centrum van alle
arbeid van de negenenveertig Reflectieve Geesten
en hun medewerkers overal in het universum van
universa.
(200.1) 17:2.3 Majeston is een echte persoon, het
persoonlijke, onfeilbare centrum van
reflectiviteitsverschijnselen in alle zeven
superuniversa in tijd en ruimte. Hij heeft zijn
permanente Paradijs-hoofdkwartier dichtbij het
centrum van alle dingen, op de ontmoetingsplaats van
de Zeven Meester-Geesten. Hij houdt zich uitsluitend
bezig met de coördinatie en de instandhouding van de
reflectiviteitsdienst in de wijdverbreide schepping; hij
is niet anderszins betrokken bij het bestuur van de
zaken van het universum.
(200.2) 17:2.4 Majeston komt niet voor op onze lijst
van Paradijs-persoonlijkheden, omdat hij de enige
bestaande persoonlijkheid van goddelijkheid is die
door de Allerhoogste in functionele verbinding met
het Godheid-Absolute is geschapen. Hij is een persoon,
doch houdt zich uitsluitend en blijkbaar automatisch
bezig met deze ene fase van het beheer van het
95

universum; momenteel functioneert hij niet in enige
persoonlijke kwaliteit met betrekking tot andere (nietreflectieve) orden universum-persoonlijkheden.
(200.3) 17:2.5 De schepping van Majeston
markeerde de eerste allerhoogste scheppingsdaad
van de Allerhoogste. Deze wil tot handelen was
volitioneel in de Allerhoogste, doch de
ontzagwekkende reactie van het GodheidAbsolute was niet vooraf bekend. Sedert de
verschijning van Havona in de eeuwigheid had het
universum niet zulk een geweldige factualisering
zien plaatsvinden van zo’n gigantische,
wijdverbreide bundeling van kracht en
coördinatie van functionele geest-activiteiten. De
Godheid-respons op de scheppingswil van de
Allerhoogste en diens medewerkers ging hun
doelbewuste voornemen ver te boven en was veel
groter dan zij in hun voorstellingen hadden
voorzien.
(200.4) 17:2.6 In de toekomstige tijdperken zullen
de Allerhoogste en de Ultieme wellicht nieuwe
niveaus van goddelijkheid bereiken en opstijgen
naar nieuwe domeinen van
persoonlijkheidsfunctie. Wij zijn van ontzag
vervuld voor de mogelijkheid van wat deze
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tijdperken wellicht zullen zien gebeuren in de
gebieden waar nog andere onverwachte,
ongedroomde wezens als godheden zullen
verschijnen, en ongedachte vermogens zullen
bezitten om de coördinatie van het universum te
verhogen. Er lijkt geen grens te zijn aan het potentieel
van het Godheid-Absolute om respons te geven op een
dergelijke unificatie van betrekkingen tussen de
experiëntiële Godheid en de existentiële ParadijsTriniteit.

We vervolgen nu het verhaal van de Almachtig
Allerhoogste.
(1272.3) 116:4.4 Maar de Meester-Geesten blijven
toezicht houden op de Reflectieve Geesten. Bij de
algemene supervisie op Orvonton die de Zevende
Meester-Geest vanuit het centrale universum
uitoefent, staat hij in persoonlijk contact met (en
heeft hij de albeheersing over) de zeven
Reflectieve Geesten die op Uversa zijn geplaatst.
Bij zijn controle- en bestuurshandelingen binnen het
superuniversum en tussen de superuniversa onderling,
staat hij in reflectief contact met de Reflectieve Geesten
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van zijn eigen type, die op de hoofdwereld van ieder
superuniversum zijn gevestigd.
(1272.4) 116:4.5 Deze Meester-Geesten zijn niet
alleen de handhavers en uitbreiders der
soevereiniteit van de Allerhoogste, maar zij
worden op hun beurt ook beïnvloed door de
creatieve doeleinden van de Allerhoogste.
Gewoonlijk zijn de collectieve scheppingen van de
Meester-Geesten van bijna-materiële orde
(krachtdirigenten, etc.), terwijl hun individuele
scheppingen van geestelijke orde zijn
(supernafijnen, etc.). Maar wij moeten vermelden
dat toen de Meester-Geesten collectief de Zeven
Geesten van de Circuits voortbrachten ingevolge
de wil en het voornemen van de Allerhoogste, de
nakomelingschap van deze scheppingsdaad
geestelijk was, niet materieel of bijna-materieel.
(1272.5) 116:4.6 Zoals het is gesteld met de
Meester-Geesten van de superuniversa, zo is het
ook met de drieënige regeerders over deze superscheppingen – de Ouden der Dagen. Deze
personificaties van het recht en de gerechtigheid
van de Triniteit in tijd en ruimte zijn de
steunpunten in dit gebied van de zich
mobiliserende almachtige macht van de
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Allerhoogste, want zij dienen als zevenvoudig
focus van de evolutie der triniteitssoevereiniteit in
de gebieden van tijd en ruimte. Vanuit hun

gunstige positie halverwege het Paradijs en
de evoluerende werelden, zien deze uit de
Triniteit ontsprongen soevereinen naar
beide richtingen, kennen zij beide en
coördineren zij deze.
(1272.6) 116:4.7 Maar de plaatselijke universa

zijn de werkelijke laboratoria waar de
bewustzijnsexperimenten, galactische
avonturen, ontvouwingen van goddelijkheid
en de voortgang van persoonlijkheden
worden uitgewerkt, en wanneer deze
kosmisch worden getotaliseerd, vormen zij
de actuele grondslag waarop de Allerhoogste
doende is godheidsevolutie te volbrengen in
en door ervaring.
Opmerking Winston:
De plaatselijke universa zijn de laboratoria voor de
ervaringen van de Allerhoogste. Dat zijn jouw en mijn
ervaringen. Wij zijn de inwoners van de laboratoria
van de plaatselijke universa.
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Zoals wij God nodig hebben (onze eigen Godsvonk), zo
heeft God (de Allerhoogste) ons nodig.
Het Urantiaboek vermeldt:
(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen:

God en de mensen hebben elkaar nodig. Zij
zijn wederzijds noodzakelijk voor het volledig
en finaal verwerven van eeuwige
persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit.
(1272.7) 116:4.8 In de plaatselijke universa evolueren
zelfs de Scheppers: de tegenwoordigheid van de
Vereend Handelende Geest evolueert van een levend
krachtfocus tot de status van de goddelijke
persoonlijkheid van een Moeder-Geest van een
Universum; de Schepper-Zoon evolueert van de
natuur van existentiële Paradijs-goddelijkheid tot de
experiëntiële natuur van Allerhoogste soevereiniteit.
De plaatselijke universa vormen de beginpunten
der ware evolutie, de kweekplaatsen van bonafide,
onvolmaakte persoonlijkheden, begiftigd met de
vrije wilskeuze om medescheppers te worden van
zichzelf zoals zij zijn zullen.
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Opmerking Winston:
Onvolmaakte persoonlijkheden, begiftigd met een vrije
wil, dat ben jij, dat ben ik. Medescheppers binnen
het goddelijk plan voor de toekomst.
(1273.1) 116:4.9 De Magistraat-Zonen verwerven in
hun zelfschenkingen op de evolutionaire werelden
tenslotte de natuur die de uitdrukking is van Paradijsgoddelijkheid in experiëntiële vereniging met de
hoogste geestelijke waarden van de materiële
menselijke natuur. En door dezelfde en andere
zelfschenkingen verwerven de Michael-Scheppers
eveneens de natuur en het kosmische gezichtspunt
van hun actuele kinderen in het plaatselijk universum.
Zulke Meester-Schepper-Zonen benaderen de
voltooiing van de sub-allerhoogste ervaring; en
wanneer hun soevereiniteit in het plaatselijk
universum ook nog de met hen verbonden Creatieve
Geest omvat, kan men zeggen dat zij de grenzen van
het allerhoogst bewind binnen het huidige potentieel
van het evolutionaire groot universum nabij komen.
(1273.2) 116:4.10 Wanneer de zelfschenking-Zonen
nieuwe wegen openbaren waarlangs de mens God kan
vinden, worden deze paden naar de niveaus van
goddelijkheid niet door hen geschapen; de
zelfschenking-Zonen verlichten veeleer de
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eeuwige heerwegen van voortgang die door de
tegenwoordigheid van de Allerhoogste heen naar
de persoon van de Paradijs-Vader leiden.
Opmerking Winston:
Wij bewandelen de eeuwige heerwegen van voortgang
door het universum, dus ook wij gaan door de
tegenwoordigheid van de Allerhoogste heen op weg
naar de Paradijs-Vader.
Ook voor de mens is de Allerhoogste dus een
realiteit.
(1273.3) 116:4.11 Het plaatselijk universum is

het beginpunt voor die persoonlijkheden die
het verst van God zijn verwijderd en die
daarom de hoogste graad van geestelijke
opklimming in het universum kunnen
ervaren en het maximum aan experiëntiële
deelname in de medeschepping van zichzelf
kunnen bereiken. Deze zelfde plaatselijke
universa verschaffen eveneens de grootst mogelijke
diepte aan ervaring voor de afdalende
persoonlijkheden, die hierdoor iets bereiken wat
voor hen even betekenisvol is als de opklimming
naar het Paradijs voor een evoluerend schepsel.
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Opmerking Winston:
Wat boft de mens dan dat hij als wezen op
weg naar God, door God, in het plaatselijk
universum zijn loopbaan mag beginnen.
(1273.4) 116:4.12 De sterfelijke mens blijkt
noodzakelijk te zijn voor het volledig functioneren
van God de Zevenvoudige, zoals deze groepering
van goddelijkheid culmineert in de zich
actualiserende Allerhoogste. Er bestaan vele andere
orden universum-persoonlijkheden die even
noodzakelijk zijn voor de evolutie van de almachtige
kracht van de Allerhoogste, maar wij geven deze
beschrijving voor de geestelijke stichting van mensen,
en beperken ons daarom grotendeels tot de factoren
die operatief zijn in de evolutie van God de
Zevenvoudige en met stervelingen hebben te maken.
Opmerking Winston:
Dit is het belang van de mens voor de Allerhoogste.
Neem de verantwoordelijkheid en word het je bewust.

5. De Almachtige en de zevenvoudige
controleurs
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(1273.5) 116:5.1 Ge zijt reeds geïnstrueerd inzake de
betrekking van God de Zevenvoudige tot de
Allerhoogste, en ge dient nu in te zien dat de
Zevenvoudige zowel de controleurs als de scheppers
van het groot universum omvat. Deze zevenvoudige
controleurs van het groot universum bestaan uit
de volgende groeperingen:
(1273.6) 116:5.2 1. de Meester-Fysische
Controleurs;
(1273.7) 116:5.3 2. de Allerhoogste Krachtcentra;
(1273.8) 116:5.4 3. de Allerhoogste
Krachtdirigenten;
(1273.9) 116:5.5 4. de Almachtig Allerhoogste;
(1273.10) 116:5.6 5. de God van Actie – de
Oneindige Geest;
(1273.11) 116:5.7 6. het Paradijs-Eiland;
(1273.12) 116:5.8 7. de Bron van het Paradijs – de
Universele Vader.

104

(1273.13) 116:5.9 Deze zeven groepen zijn functioneel
niet te scheiden van God de Zevenvoudige en vormen
het fysische controleniveau van deze Godheidassociatie.
(1273.14) 116:5.10 De bifurcatie van energie en geest
(die voortkomt uit de gezamenlijke tegenwoordigheid
van de Eeuwige Zoon en het Paradijs-Eiland) werd
gesymboliseerd in de superuniversa-zin toen de Zeven
Meester-Geesten in vereniging hun eerste daad van
collectieve schepping verrichtten. Gedurende deze
episode vond ook het verschijnen van de Zeven
Allerhoogste Krachtdirigenten plaats. Samenvallend
hiermede scheidden de geestelijke circuits van de
Meester-Geesten zich contrasterend af van de fysische
activiteiten die onder het toezicht der
krachtdirigenten staan, en onmiddellijk verscheen
toen het kosmische bewustzijn, een nieuwe factor
die materie en geest coördineert.
(1274.1) 116:5.11 De Almachtig Allerhoogste is

evoluerende als de albeheerser van de
fysische kracht van het groot universum. In
het huidige universum-tijdperk lijkt dit potentieel van
fysische kracht zijn middelpunt te hebben in de Zeven
Allerhoogste Krachtdirigenten, die opereren via de
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vaste locaties van de krachtcentra en via de mobiele
tegenwoordigheid der fysische controleurs.
(1274.2) 116:5.12 De universa in de tijd zijn niet
volmaakt – volmaaktheid is hun bestemming. De
worsteling naar volmaaktheid speelt zich niet
alleen af op het intellectuele en het geestelijke
niveau, maar ook op het fysische niveau van energie
en massa. De bestendiging in licht en leven van de
zeven superuniversa vooronderstelt dat zij fysische
stabiliteit hebben bereikt. En wij vermoeden dat het
finale bereiken van materieel evenwicht zal
betekenen dat de evolutie van de fysische
beheersing van de Almachtige voltooid zal zijn.
(1274.3) 116:5.13 In de vroege dagen van het
bouwen van universa houden zelfs de ParadijsScheppers zich in de eerste plaats bezig met
materieel evenwicht. Het patroon van een
plaatselijk universum neemt niet alleen vorm aan
tengevolge van de activiteiten van de
krachtcentra, maar ook vanwege de ruimtepresentie van de Scheppende Geest. Gedurende al
deze vroege tijdvakken van de bouw van een
plaatselijk universum vertoont de Schepper-Zoon
bovendien een weinig begrepen attribuut van
controle over de materie, en hij verlaat de
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hoofdplaneet van zijn universum pas wanneer het
evenwicht in zijn plaatselijk universum in grote
lijnen tot stand is gebracht.
(1274.4) 116:5.14 Uiteindelijk reageert alle

energie op bewustzijn, en de fysische
controleurs zijn de kinderen van de God van
bewustzijn die de activeerder is van het
Paradijs-patroon. De krachtdirigenten wijden hun
intelligentie voortdurend aan de taak om materiële
beheersing tot stand te brengen. Hun worsteling om
fysische dominantie over de betrekkingen van energie
en de bewegingen van massa houdt pas op wanneer zij
de eindige overwinning behalen op de energieën en
massa’s die hun blijvende domeinen van activiteit
vormen.
Opmerking Winston:
Uiteindelijk reageert alle energie op bewustzijn ……
De weg is dus verandering bewustzijn  verandering
energie  verandering materie.
(1274.5) 116:5.15 De geestelijke worstelingen in tijd
en ruimte hebben te maken met het evolueren van de
dominantie van geest over de materie, door de
bemiddeling van (persoonlijk) bewustzijn; de fysische
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(niet-persoonlijke) evolutie der universa heeft te
maken met het harmoniseren van kosmische energie
met de evenwichtsbegrippen van bewustzijn dat is
onderworpen aan de albeheersing van geest. De totale
evolutie van het gehele groot universum is een zaak
van de persoonlijkheidsvereniging van het energiebeheersende bewustzijn en het intellect dat met geest
is gecoördineerd, en deze totale evolutie zal
geopenbaard worden in het volledig verschijnen der
almachtige kracht van de Allerhoogste.
(1274.6) 116:5.16 De moeilijkheid van het bereiken
van een staat van dynamisch evenwicht is inherent
aan het feit van de groeiende kosmos. De
gevestigde circuits der fysische schepping komen
voortdurend in gevaar doordat er nieuwe energie en
nieuwe massa verschijnen. Een groeiend universum
is een veranderlijk universum; vandaar dat geen
enkel onderdeel van het kosmische geheel
werkelijke stabiliteit kan bereiken voordat de
zeven superuniversa zich in de volheid der tijden
materieel voltooid zullen zien.
(1274.7) 116:5.17 In de universa die bestendigd zijn
in licht en leven vinden geen onvoorziene fysische
gebeurtenissen van groot belang plaats. Daar is
betrekkelijk volledige controle over de materiële
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schepping bereikt, maar de problemen van de
betrekking tussen de bestendigde universa en de
evoluerende universa blijven een uitdaging voor de
kunde van de Universum-Krachtdirigenten. Deze
problemen zullen echter geleidelijk verdwijnen met de
vermindering van nieuwe scheppende activiteit,
wanneer het groot universum de culminatie der
evolutionaire expressie benadert.

6. De overheersing door geest
(1275.1) 116:6.1 In de evolutionaire superuniversa
is energie-materie dominant, behalve in
persoonlijkheid, waar geest, door bemiddeling van
bewustzijn, worstelt om de overhand. Het doel der
evolutionaire universa is de onderwerping van
energie-materie door bewustzijn, de coördinatie van
bewustzijn met geest, en dit alles krachtens de
creatieve, verenigende tegenwoordigheid van
persoonlijkheid. Zo worden, met betrekking tot
persoonlijkheid, fysische systemen ondergeschikt,
bewustzijnssystemen nevengeschikt, en geestsystemen richtinggevend.
(1275.2) 116:6.2 Deze vereniging van kracht en
persoonlijkheid drukt zich op godheidsniveaus uit
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in en als de Allerhoogste. Maar de daadwerkelijke
evolutie van de dominantie van geest is een
groeiproces dat stoelt op de vrije wilsdaden van de
Scheppers en schepselen van het groot universum.

Opmerking Winston:
En ook hier speelt de mens weer een rol als een
schepsel met een vrije wilsuiting.
(1275.3) 116:6.3 Op absolute niveaus zijn energie
en geest één. Maar zodra deze absolute niveaus
worden verlaten, treedt er verschil aan de dag en
wanneer energie en geest zich vanuit het Paradijs
naar de ruimte toe bewegen, wordt de kloof tussen
hen steeds wijder, todat zij in de plaatselijke
universa sterk divergent zijn geworden. Daar zijn
zij niet meer identiek en lijken zij zelfs niet op
elkaar, en de bemiddeling van BEWUSTZIJN is daar
nodig om hen met elkaar in verband te brengen.
Opmerking Winston:
Boeiend, boeiend, boeiend!
(1275.4) 116:6.4 Het feit dat energie door de actie
van controlerende persoonlijkheden gericht kan
worden, onthult de reactiviteit van energie op de
actie van bewustzijn. Het feit dat massa
gestabiliseerd kan worden door de actie van
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dezelfde controlerende entiteiten, toont de
reactiviteit aan van massa op de ordevoortbrengende tegenwoordigheid van
bewustzijn. En dat geest zelf in
wilspersoonlijkheid door middel van bewustzijn
kan streven naar de beheersing van energiematerie, onthult de potentiële eenheid van de
gehele eindige schepping.
(1275.5) 116:6.5 Er bestaat een onderlinge
afhankelijkheid van alle krachten en persoonlijkheden
in heel het universum van universa. Schepper-Zonen
en Scheppende Geesten zijn bij het organiseren van
universa afhankelijk van het coöperatief functioneren
van de krachtcentra en fysische controleurs; de
Allerhoogste Krachtdirigenten zijn incompleet zonder
de albeheersing van de Meester-Geesten. In een

mens geeft het levensmechanisme, althans
gedeeltelijk, gehoor aan de bevelen van
(persoonlijk) bewustzijn. Op zijn beurt kan
ditzelfde bewustzijn overheerst worden
door de leiding van doelgerichte geest, en
het gevolg van deze evolutionaire
ontwikkeling is dat er een nieuw kind van de
Allerhoogste wordt voortgebracht, een
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nieuwe persoonlijke vereniging van de
verscheidene soorten kosmische realiteit.
(1275.6) 116:6.6 En zoals het gesteld is met de
delen, zo is het ook met het geheel: de geestpersoon van het Allerhoogst bewind heeft de
evolutionaire kracht van de Almachtige nodig om
voltooiing als Godheid te verwerven en om zijn
bestemming, de associatie met de Triniteit, te
bereiken. De persoonlijkheden in tijd en ruimte
spannen zich in, maar de culminatie en volbrenging
van deze inspanning is de daad van de Almachtig
Allerhoogste. En terwijl de groei van het geheel aldus
een totalisering is van de collectieve groei van de
delen, volgt hieruit evenzeer dat de evolutie van de
delen een gesegmenteerde weerspiegeling is van de
doelgerichte groei van het geheel.
Opmerking Winston:
De groei van het totaal is afhankelijk van de groei van
de delen. De Almachtig Allerhoogste zal de bestemming,
de associatie met de Triniteit moeten bereiken. Dit lijkt
op het proces van fusie want we hebben al gezien
dat wat de Richter is voor de mens, is de Triniteit
voor de Allerhoogste.
Als de groei van het totaal afhankelijk is van de groei
van de delen, dan kunnen jij en ik er mede voor zorgen
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dat de Allerhoogste haar bestemming van
associatie met de Triniteit kan bereiken.
Stond er niet in het Urantiaboek:
(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God en
de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn wederzijds
noodzakelijk voor het volledig en finaal verwerven van
eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit.
Daar behoort ook het proces van ‘fusie’ toe van de
Allerhoogste met de Triniteit.

Dit betekent dus dat de groei van de
Allerhoogste naar volmaaktheid, afhankelijk
is van de groei van iedere individuele ziel.
DAT IS DUS JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
EN DAT IS MIJN VERANTWOORDELIJKHEID!
(1275.7) 116:6.7 Op het Paradijs zijn monota en geest
als één – niet van elkaar te onderscheiden, behalve in
naam. In Havona zijn materie en geest weliswaar
duidelijk verschillend, maar terzelfdertijd van nature
harmonieus. In de zeven superuniversa is er echter
een sterke divergentie; er is een wijde kloof tussen
kosmische energie en goddelijke geest, en daarom
bestaat er een groter experiëntieel potentieel tot
bewustzijnswerkzaamheid bij het harmoniseren en
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uiteindelijk verenigen van fysisch patroon en
geestelijke doeleinden. De universa in de ruimte die
in de tijd evolueren, kennen een grotere
tempering van goddelijkheid, hebben moeilijker
problemen op te lossen en een ruimere
gelegenheid om ervaring te verwerven bij het
oplossen van deze problemen. En deze gehele
situatie in de superuniversa brengt een grotere
arena van evolutionair bestaan voort, waar
schepsel en Schepper – ja zelfs de Allerhoogste
Godheid – gelijkelijk beschikken over de
mogelijkheid tot kosmische ervaring.
(1276.1) 116:6.8 De overheersing door geest, die
existentieel is op absolute niveaus, wordt een
evolutionaire ervaring op eindige niveaus en in de
zeven superuniversa. En deze ervaring wordt
gelijkelijk door allen gedeeld, van stervelingen tot en
met de Allerhoogste. Allen streven, streven
persoonlijk, om deze ervaring te bereiken, en allen
hebben deel, persoonlijk deel, in de bestemming.
7. Het levende organisme van het groot universum
(1276.2) 116:7.1 Het groot universum is niet alleen
een materiële schepping van fysische pracht,
geest-verhevenheid en intellectuele grootsheid,
het is ook een magnifiek, reagerend levend
114

organisme. Er klopt daadwerkelijk leven door heel
het mechanisme der immense schepping van de
vibrerende kosmos. De fysische werkelijkheid van
de universa symboliseert de waarneembare
werkelijkheid van de Almachtig Allerhoogste, en
door dit materiële, levende organisme lopen
intelligentiecircuits, net zoals het menselijk
lichaam wordt doorkruist door een netwerk van
neurale gevoelsbanen. Door dit fysische
universum lopen energiebanen die de materiële
schepping doeltreffend activeren, zoals ook het
menselijk lichaam gevoed wordt en van energie
wordt voorzien door de circulerende distributie
van assimileerbare energie-voedingsproducten.
Het immense universum is goed voorzien van
coördinerende centra van magnifieke
albeheersing, die ge kunt vergelijken met het
delicate chemische controlesysteem van het
menselijke mechanisme. Maar als ge iets zoudt
afweten van het fysiek van een krachtcentrum,
zouden wij u, door analogie, zeer veel meer
kunnen vertellen over het fysische universum.
(1276.3) 116:7.2 Op bijna dezelfde manier waarop
stervelingen op zonne-energie bouwen voor de
instandhouding van het leven, is het groot universum
afhankelijk van de onuitputtelijke energieën die vanuit
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de onderzijde van het Paradijs uitstromen ten behoeve
van de instandhouding van de materiële activiteiten
en kosmische bewegingen in de ruimte.
(1276.4) 116:7.3 Stervelingen zijn begiftigd met
bewustzijn, waardoor zij zich zelf-bewust kunnen
worden van hun identiteit en persoonlijkheid; ook
aan de totaliteit van het eindige is bewustzijn –
zelfs een Allerhoogst Bewustzijn – geschonken,
waardoor de geest van de wordende
persoonlijkheid van de kosmos immer streeft naar
de beheersing van energie-materie.
(1276.5) 116:7.4 De sterveling geeft gehoor aan
leiding van de geest op dezelfde wijze als het groot
universum reageert op de wijdverbreide greep der
geest-zwaartekracht van de Eeuwige Zoon, de
universele supermateriële cohesie van de eeuwige
geestelijke waarden van alle scheppingen in de eindige
kosmos van tijd en ruimte.
(1276.6) 116:7.5 Mensen zijn in staat zich voor

eeuwig te identificeren met totale,
onvernietigbare universum-realiteit – fusie
met de inwonende Gedachtenrichter. Evenzo
vertrouwt de Allerhoogste voor eeuwig op de

116

absolute stabiliteit der Oorspronkelijke
Godheid, de Paradijs-Triniteit.
(1276.7) 116:7.6 ‘s Mensen drang naar Paradijsvolmaaktheid, zijn streven om God te bereiken,
schept een echte goddelijkheidsspanning in de
levende kosmos, en deze kan alleen worden
opgelost door de evolutie van een onsterfelijke
ziel – dit is wat er gebeurt in de ervaring van een
individueel sterfelijk schepsel. Maar wanneer

alle schepselen en alle Scheppers in het groot
universum evenzo streven om God en
goddelijke volmaaktheid te bereiken, bouwt
zich een diepe kosmische spanning op, die
slechts kan worden opgelost door de sublieme
synthese van almachtige kracht met de geestpersoon van de evoluerende God van alle
schepselen, de Allerhoogste.
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Het groot-universum is geschapen binnen de invloed en
reikwijdte van de Allerhoogste.
Zij is verbonden met alles binnen de schepping, ook met
jou en met mij en zij groeit van al onze ervaringen.
Leef dit bewust, richt je op de Allerhoogste, zij is de
moeder voor de schepping.

ZIJ IS DE GODIN.
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God de Allerhoogste
3 april 2021

(1278.1) 117:0.1 NAAR de mate waarin wij de wil
van God doen op welke post dan ook in het
universum waar wij ons bestaan mogen hebben, in
die mate wordt het almachtige potentieel van de
Allerhoogste met één schrede actueler. De wil van
God is het voornemen van de Eerste Bron en
Centrum, zoals dit is gepotentialiseerd in de drie
Absoluten, personaliseerd in de Eeuwige Zoon,
vereend tot universum-actie in de Oneindige
Geest, en vereeuwigd in de eeuwige patronen van
het Paradijs. En God de Allerhoogste wordt

thans de hoogste eindige manifestatie van de
totale wil van God.
(1278.2) 117:0.2 Indien alle bewoners van het
groot universum ooit relatief zouden bereiken dat
zij volledig naar Gods wil leven, dan zouden de
scheppingen in tijd en ruimte bestendigd worden
in licht en leven, en zou de Almachtige, het
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godheidspotentieel van het Allerhoogst bewind,
feitelijk worden in de wording van de goddelijke
persoonlijkheid van God de Allerhoogste.
(1278.3) 117:0.3 Wanneer een evoluerend
bewustzijn raakt afgestemd op de circuits van het
kosmische bewustzijn, wanneer een evoluerend
universum gestabiliseerd raakt volgens het
patroon van het centrale universum, wanneer een
voortschrijdende geest contact maakt met het
verenigd dienstbetoon van de Meester-Geesten, of
wanneer een opklimmende sterfelijke
persoonlijkheid zich definitief afstemt op de
goddelijke leiding van de inwonende Richter, dan
is de actualiteit van de Allerhoogste één graad
werkelijker geworden in de universa: dan is de

goddelijkheid van het Allerhoogst
bewind één stap dichter bij haar
kosmische realisatie gekomen.
Opmerking Winston:
Mijn succes en jouw succes, mijn verlangen en
hunkering naar God met het doel van fusie en een steeds
groeiender verlangen om de Wil van der Vader te
kunnen zijn en te kunnen leven, stuwt de godin verder
om te kunnen komen tot KOSMISCHE REALISATIE.
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Jouw en mijn verlangen naar eenheid en groei komt
jou ten goede, komt mij ten goede, komt onze
Richters ten goede en komt de Allerhoogste ten
goede.
Neem dit op in je bewustzijn, neem die
verantwoordelijkheid en LEEF HET.
(1278.4) 117:0.4 De delen en individuen van het
groot universum evolueren als een reflectie van de
totale evolutie van de Allerhoogste, terwijl de
Allerhoogste op zijn beurt het synthetischcumulatieve totaal is van alle evolutie in het groot
universum. Vanuit het gezichtspunt van

stervelingen zijn beide evolutionaire,
experiëntiële, reciproque processen.
Opmerking Winston:
Daarom hebben wij God nodig en heeft God ons
nodig.

1. De natuur van de Allerhoogste
(1278.5) 117:1.1 De Allerhoogste is de

schoonheid van fysische harmonie, de
waarheid van intellectuele betekenissen en
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de goedheid van geestelijke waarden. Hij is
de zoetheid van waar succes en de vreugde
van eeuwige verworvenheden. Hij is de alziel
van het groot universum, de bewustheid van
de eindige kosmos, de voltooiing der eindige
werkelijkheid en de personificatie van
Schepper-schepsel-ervaring. In de hele
toekomstige eeuwigheid zal God de
Allerhoogste de realiteit van wilservaring
verwoorden in de triniteitsbetrekkingen van
de Godheid.
Opmerking Winston:
Prachtig, prachtig, prachtig!
(1278.6) 117:1.2 In de personen van de
Allerhoogste Scheppers zijn de Goden afgedaald
vanuit het Paradijs naar de domeinen van tijd en
ruimte, om daar schepselen te scheppen en te
doen evolueren met de capaciteit om het Paradijs
te bereiken, schepselen die daarheen kunnen
opklimmen op zoek naar de Vader. Deze
universum-processie van afdalende, Godopenbarende Scheppers en opklimmende,
Godzoekende schepselen openbaart de
Godheidsevolutie van de Allerhoogste, in wie
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zowel afdalenden als opklimmenden onderling
begrip verwerven, de ontdekking van eeuwige,
universele broederschap. Aldus wordt de

Allerhoogste de eindige synthese van de
ervaring van de volmaakte Schepperoorzaak, en de respons van het zich
vervolmakende schepsel.
(1279.1) 117:1.3 Het groot universum houdt de
mogelijkheid tot volledige unificatie in en zoekt hier
ook steeds naar, en dit vloeit voort uit het feit dat deze
kosmische bestaansvorm een gevolg is van de
creatieve daden en krachtmandaten van de ParadijsTriniteit, die ongekwalificeerde eenheid is. Deze
trinitaire eenheid zelve komt in de eindige kosmos tot
uitdrukking in de Allerhoogste, wiens werkelijkheid
steeds zichtbaarder wordt naarmate de universa het
maximale niveau van identificatie met de Triniteit
bereiken.
(1279.2) 117:1.4 De wil van de Schepper en de wil
van het schepsel zijn kwalitatief verschillend,
maar ook experiëntieel verwant, want het
schepsel en de Schepper kunnen samenwerken bij
het tot stand brengen van universumvolmaaktheid. De mens kan met God
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samenwerken en daardoor een eeuwige
volkomene mede-scheppen. God kan zelfs als
menselijkheid werken in de incarnaties van zijn
Zonen, die hierdoor het allerhoogst niveau van de
ervaring van het schepsel bereiken.
Opmerking Winston:
Zo dicht staat God dus bij ons. Hij leeft in ons. Hij is nog
geen handbreedte bij ons vandaan en de schepperzoon
wordt in de laatste zelfschenking mens en verwerft
daarmee de ultieme ervaring van het 'mens zijn’.
(1279.3) 117:1.5 In de Allerhoogste zijn de Schepper
en het schepsel verenigd in één Godheid, wiens wil de
uitdrukking is van één goddelijke persoonlijkheid. En
deze wil van de Allerhoogste is iets meer dan de wil
van het schepsel dan wel de Schepper, precies zoals de
soevereine wil van de Meester-Zoon van Nebadon nu
iets meer is dan een combinatie van de wil van
goddelijkheid en menselijkheid. De verbintenis van
Paradijs-volmaaktheid en ervaring in ruimte en
tijd levert op godheidsniveaus van werkelijkheid
een nieuwe betekeniswaarde op.
(1279.4) 117:1.6 De evoluerende goddelijke natuur
van de Allerhoogste wordt een getrouwe
afbeelding van de onvergelijkelijke ervaring van
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alle schepselen en van alle Scheppers in het groot
universum. In de Allerhoogste valt het wezen van
scheppers en het wezen van schepselen samen: zij

zijn voor immer verenigd door de ervaring
die geboren is uit de wisselvalligheden welke
samengaan met de oplossing der
veelvoudige problemen waardoor de gehele
eindige schepping wordt gekweld tijdens
haar eeuwige zoektocht naar volmaaktheid
en bevrijding uit de boeien van
onvolledigheid.
Opmerking Winston:
De eerste stap op de eeuwige zoektocht naar
volmaaktheid en bevrijding uit de boeien van
onvolledigheid en onvolmaaktheid is voor mij: 'de stap
van DUALITEIT naar EENHEID’.
(1279.5) 117:1.7 Waarheid, schoonheid en
goedheid zijn gecorreleerd in het dienstbetoon
van de Geest, de grootsheid van het Paradijs, de
barmhartigheid van de Zoon en de ervaring van de
Allerhoogste. God de Allerhoogste is waarheid,
schoonheid en goedheid, want deze voorstellingen
van goddelijkheid vormen eindige maxima van
ideatie-ervaring. De eeuwige bronnen van deze
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drieënige kwaliteiten van goddelijkheid liggen op
boveneindige niveaus, maar een schepsel kan zich
deze bronnen alleen als superwaarheid,
superschoonheid, en supergoedheid voorstellen.
(1279.6) 117:1.8 Michael, een schepper, heeft de
goddelijke liefde van de Schepper-Vader voor zijn
aardse kinderen geopenbaard. En nu zij deze
goddelijke genegenheid ontdekt en ontvangen
hebben, kunnen de mensen ernaar streven deze
liefde te openbaren aan hun broeders in het vlees.
Deze genegenheid van schepselen is een ware
afspiegeling van de liefde van de Allerhoogste.
(1279.7) 117:1.9 De Allerhoogste is op
symmetrische wijze alomvattend. De Eerste Bron
en Centrum is potentieel in de drie grote
Absoluten, en actueel in het Paradijs, de Zoon en
de Geest; de Allerhoogste echter is actueel en

potentieel beide, een wezen van
persoonlijke, allerhoogste en almachtige
kracht, die gelijkelijk reageert op de
inspanning van het schepsel en het
voornemen van de Schepper; die uit zichzelf
handelend optreedt met het universum en
uit zichzelf reageert op het totaal van het
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universum; die op één en hetzelfde moment
de allerhoogste schepper en het allerhoogste
schepsel is. De Godheid van Allerhoogste
Macht drukt aldus het totaal van het gehele
eindige uit.
2. De bron van evolutionaire groei
(1280.1) 117:2.1 De Allerhoogste is God-in-de-tijd; bij
hem berust het geheim van de groei van schepselen in
de tijd; aan hem is ook de verovering van het
onvolledige heden en de voleinding van de zich
vervolmakende toekomst. En de finale vruchten van
alle eindige groei zijn: kracht beheerst door geest via
bewustzijn, ingevolge de verenigende, creatieve
tegenwoordigheid van persoonlijkheid. De
culminerende consequentie van al deze groei is de
Allerhoogste.
(1280.2) 117:2.2 Voor de sterfelijke mens staat
bestaan gelijk aan groei. En dit lijkt inderdaad zo te
zijn, zelfs in de grotere universum-zin, want een
bestaan dat door de geest wordt geleid, lijkt inderdaad
experiëntiële groei – vergroting van status – ten
gevolge te hebben. Wij geloven echter reeds lang dat
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de huidige groei, waardoor het bestaan van schepselen
in het huidige universum-tijdperk wordt gekenmerkt,
een functie is van de Allerhoogste. Wij zijn tevens
van mening dat deze soort groei eigen is aan het
tijdperk van de groei van de Allerhoogste, en dat
zij zal ophouden wanneer de groei van de
Allerhoogste voltooid is.
(1280.3) 117:2.3 Wanneer wij de status van de
schepsel-getrinitiseerde zonen in beschouwing
nemen, zien wij het volgende: zij worden geboren en
leven in het huidige universum-tijdperk; zij hebben
persoonlijkheid, naast gaven van bewustzijn en geest.
Zij hebben ervaringen en de herinnering daaraan,
maar zij groeien niet zoals opklimmende
persoonlijkheden dat doen. Wij geloven en begrijpen
dat deze schepsel-getrinitiseerde zonen weliswaar in
het huidige universum-tijdperk leven, maar werkelijk
behoren tot het volgende universum-tijdperk – het
tijdperk dat zal volgen op de voltooiing van de groei
van de Allerhoogste. Hierom zijn zij niet in de
Allerhoogste, in zijn huidige status van
onvolledigheid en van groei die hieruit volgt.
Aldus nemen zij geen deel in de experiëntiële
groei van het huidige universum-tijdperk, en
worden zij in reserve gehouden voor het volgende
universum-tijdperk.
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(1280.4) 117:2.4 De Machtige Boodschappers, de orde
tot welke ik behoor, zijn door de Triniteit omhelsd en
nemen daarom niet deel in de groei van het huidige
universum-tijdperk. Qua status behoren wij in zekere
zin tot het voorgaande universum-tijdperk, zoals de
Stationaire Zonen der Triniteit dit in feite ook doen.
Eén ding is zeker: onze status is vast door de
omhelzing door de Triniteit, en ervaring heeft geen
groei meer ten gevolge.
(1280.5) 117:2.5 Dit geldt niet voor de volkomenen
of voor enig andere evolutionaire, experiëntiële
orde die deelneemt in het groeiproces van de
Allerhoogste. Gij stervelingen die thans op

Urantia leeft en moogt streven naar het
bereiken van het Paradijs en de status van
volkomenen, dient te begrijpen dat deze
bestemming alleen is te verwezenlijken
omdat ge in en van de Allerhoogste zijt en
hierom deelhebt aan de groeicyclus van de
Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Dat maakt haar voor ons 'DE MOEDER’.
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(1280.6) 117:2.6 Eens zal er een einde komen aan de
groei van de Allerhoogste: zijn status zal tot voltooiing
komen (in de energie-geest-zin). Deze beëindiging van
de evolutie van de Allerhoogste zal ook het einde
betekenen van de evolutie van schepselen als
onderdeel van het Allerhoogst bewind. Welke soort
groei kenmerkend zal zijn voor de universa in de
buiten-ruimte weten wij niet. Maar wij weten heel
zeker dat het iets geheel anders zal zijn dan wat wij
gezien hebben in het huidige tijdperk van de evolutie
der zeven superuniversa. Ongetwijfeld zullen de
evolutionaire burgers van het groot universum de
functie hebben om de schepselen in de buitenruimte te compenseren voor dit ontberen van de
groei van het Allerhoogst bewind.
(1280.7) 117:2.7 Zoals hij existent zal zijn na de
voleinding van het huidige universum-tijdperk, zal de
Allerhoogste functioneren als experiëntieel soeverein
van het groot universum. Schepselen in de buitenruimte – burgers van het volgende universum-tijdperk
– zullen een post-superuniversum groeipotentieel
hebben, een capaciteit tot het bereiken van
evolutionaire niveaus die de soevereiniteit van de
Almachtig Allerhoogste vooronderstelt, en
dientengevolge de deelname van schepselen in de
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kracht-persoonlijkheid-synthese, zoals in het huidige
universum-tijdperk, uitsluit.
(1281.1) 117:2.8 Zo kunt ge de onvolledigheid van
de Allerhoogste als een deugd zien, aangezien
hierdoor de evolutionaire groei van de schepselschepping van de huidige universa mogelijk
wordt. Leegte heeft inderdaad zijn deugden, want
zij kan experiëntieel worden gevuld.
(1281.2) 117:2.9 Een van de meest boeiende vragen in
de eindige filosofie is de volgende: actualiseert de
Allerhoogste zich ingevolge de evolutie van het groot
universum, of evolueert deze eindige kosmos
progressief ingevolge de geleidelijke actualisering van
de Allerhoogste? Of is het mogelijk dat zij wederzijds
van elkaar afhankelijk zijn om tot ontwikkeling te
kunnen komen? Dat zij evolutionaire reciproquen zijn,
en de een aanzet tot de groei van de ander? Wij zijn
zeker van het volgende: schepselen en universa,
hoog en laag, evolueren thans binnen de
Allerhoogste, en terwijl zij evolueren, verschijnt
de totale som van de gehele eindige activiteit van
dit universum-tijdperk. Dit nu is de verschijning
van de Allerhoogste, voor alle persoonlijkheden de
evolutie van de almachtige kracht van God de
Allerhoogste.
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3. Betekenis van de Allerhoogste voor
universum-schepselen
(1281.3) 117:3.1 De kosmische realiteit die
afwisselend wordt aangeduid als de Allerhoogste,
God de Allerhoogste en de Almachtig Allerhoogste,
is de complexe, universele synthese van de
wordende fasen van alle eindige werkelijkheden.
De wijdverbreide diversificatie van eeuwige
energie, goddelijke geest en universeel bewustzijn
bereikt zijn eindige hoogtepunt in de evolutie van
de Allerhoogste, die het totaal is van alle eindige
groei, zelf-verwerkelijkt op godheid-niveaus van
eindige maximale voltooiing.
(1281.4) 117:3.2 De Allerhoogste is het goddelijke
kanaal waardoor de creatieve oneindigheid van de
trioditeiten stroomt, en deze creatieve oneindigheid
stolt in het galactische panorama der ruimte,
waartegen zich het luisterrijke persoonlijkheidsdrama
van de tijd afspeelt: de verovering van energie-materie
door geest, door de bemiddeling van bewustzijn.
(1281.5) 117:3.3 Jezus zei: ‘Ik ben de levende weg,’
en hij is ook de levende weg van het materiële
niveau van zelf-bewustheid tot het geestelijke
niveau van God-bewustheid. En net zoals hij deze
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levende weg van opklimming is van het zelf naar
God, zo is de Allerhoogste de levende weg van
eindige bewustheid naar de transcendentie van
bewustheid, ja naar het inzicht van absoniteit.
(1281.6) 117:3.4 Uw Schepper-Zoon kan
daadwerkelijk dit levende kanaal van menselijkheid
naar goddelijkheid zijn, aangezien hij persoonlijk de
volheid van dit universum-pad van voortgang heeft
ervaren, van de ware menselijkheid van Joshua ben
Josef, de Zoon des Mensen, tot de Paradijsgoddelijkheid van Michael van Nebadon, de Zoon van
de oneindige God. Op dezelfde wijze kan de
Allerhoogste functioneren als de universumtoegangsweg tot de transcendentie van eindige
beperkingen, want hij is de daadwerkelijke
belichaming en persoonlijke samenvatting van alle
evolutie, voortgang en vergeestelijking van
schepselen. Zelfs de ervaringen van de afdalende
persoonlijkheden uit het Paradijs in het groot
universum vormen dat onderdeel van zijn ervaring,
dat zijn samenvatting van de opklimmingservaring
van de pelgrims in de tijd complementeert.
(1281.7) 117:3.5 De sterfelijke mens is in meer dan
figuurlijke zin gemaakt naar het beeld Gods. Vanuit
een fysisch standpunt gezien is deze verklaring
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nauwelijks juist, maar met betrekking tot zekere
universum-potentialiteiten is zij daadwerkelijk een
feit. In het ras der mensen ontvouwt zich iets van
hetzelfde drama van evolutionaire vervulling dat zich
op een enorm veel grotere schaal afspeelt in het
universum van universa. De mens, een
wilspersoonlijkheid, wordt creatief in verbinding met
een Richter, een onpersoonlijke entiteit, in de
tegenwoordigheid van de eindige potentialiteiten van
de Allerhoogste, en het gevolg is de bloei van een
onsterfelijke ziel. In de universa functioneren de
Schepper-persoonlijkheden van tijd en ruimte in
verbinding met de onpersoonlijke geest van de
Paradijs-Triniteit en scheppen hierdoor een nieuw
krachtpotentieel van Godheidswerkelijkheid.
(1282.1) 117:3.6 De sterfelijke mens, die een

schepsel is, is niet precies als de
Allerhoogste, die godheid is, maar ’s mensen
evolutie lijkt in bepaalde opzichten wel op
de groei van de Allerhoogste. De mens groeit
bewust van het materiële naar het
geestelijke door de kracht, energie en
volharding van zijn eigen beslissingen; hij
groeit ook naarmate zijn Gedachtenrichter
nieuwe methoden ontwikkelt om omlaag te
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reiken van het geestelijke niveau naar de
morontiale niveaus van de ziel; en als de ziel
eenmaal tot aanzijn is gekomen, begint zij in
en uit zichzelf te groeien.
(1282.2) 117:3.7 Dit lijkt enigszins op de manier
waarop de Allerhoogste zich uitbreidt. Zijn
soevereiniteit groeit in en uit de daden en
prestaties van de Allerhoogste SchepperPersoonlijkheden: dit is de evolutie van de
majesteit van zijn kracht als heerser over het
groot universum. Zijn godheidsnatuur is eveneens
afhankelijk van de preëxistente eenheid van de
Paradijs-Triniteit. Maar de evolutie van God de
Allerhoogste kent nog een ander aspect: hij is niet
alleen geëvolueerd door Scheppers en
ontsprongen aan de Triniteit: hij is ook uit zichzelf
geëvolueerd en uit zichzelf ontsprongen. God de
Allerhoogste neemt zelf wilskrachtig en creatief
deel in zijn eigen godheidsactualisatie. Zo is ook
de menselijke morontiale ziel een wilskrachtige,
mede-scheppende deelgenoot in haar eigen
onsterfelijk worden.
Opmerking Winston:
Zoals de Allerhoogste groeit uit zichzelf, zo groeit de
menselijke morontia-mota ziel uit zichzelf, door de
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keuzes die de mens maakt, gebaseerd op vrije wil,
hierbij ‘gericht’ door zijn Richter en gestuurd door
zijn engelen.
(1282.3) 117:3.8 De Vader werkt samen met de
Vereend Handelende Geest bij het manipuleren van de
energieën van het Paradijs en bij het reactief maken
van deze energieën op de Allerhoogste. De Vader
werkt samen met de Eeuwige Zoon bij het
voortbrengen van Schepper-persoonlijkheden, wier
daden eens zullen culmineren in de soevereiniteit van
de Allerhoogste. De Vader werkt met Zoon en Geest
beiden samen bij de schepping van
Triniteitspersoonlijkheden, die als regeerders van het
groot universum zullen funtioneren tot de tijd dat de
evolutie van de Allerhoogste is voltooid en hij
daardoor bevoegd zal zijn deze soevereiniteit op zich
te nemen. De Vader werkt op deze en op vele andere
wijzen samen met zijn Godheids- en nietGodheidsgelijken bij de bevordering van de evolutie
van het bewind van de Allerhoogste, maar hij
functioneert in deze zaken ook alleen. En zijn
solitaire functioneren wordt waarschijnlijk het
duidelijkst onthuld in het dienstbetoon van de
Gedachtenrichters en de entiteiten die met dezen
zijn verbonden.
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Opmerking Winston:
Prachtig hoe de laagste van de schepping, de
mens, samenwerkt in een solitaire functie van
en met de Gedachtenrichter.
(1282.4) 117:3.9 Godheid is eenheid, existentieel in
de Triniteit, experiëntieel in de Allerhoogste, en in
stervelingen door het schepsel verwezenlijkt in de
fusie met de Richter. De aanwezigheid van de
Gedachtenrichters in stervelingen openbaart de
wezenlijke eenheid van het universum, want de
mens, het laagste type persoonlijkheid dat in het
universum kan bestaan, bevat in zichzelf een
actueel fragment van de hoogste, eeuwige
werkelijkheid, ja de oorspronkelijke Vader van
alle persoonlijkheden.
Opmerking Winston:
De mens als sterveling, de laagste van de schepping,
komt tot EENHEID met de hoogste werkelijkheid, de
Gedachtenrichter, een vonk van God de Vader.
Dat is diepe liefde van een Vader voor zijn kinderen.

(1282.5) 117:3.10 De Allerhoogste evolueert
krachtens zijn verbinding met de Paradijs-Triniteit en
ingevolge de successen in goddelijkheid van de
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kinderen van die Triniteit, die scheppers en
bestuurders zijn. ’s Mensen onsterfelijke ziel
ontwikkelt zijn eigen eeuwige bestemming door
omgang met de goddelijke tegenwoordigheid van de
Paradijs-Vader, en conform de
persoonlijkheidsbeslissingen van het menselijke
bewustzijn. Wat de Triniteit is voor God de

Allerhoogste, is de Richter voor de
evoluerende mens.
(1282.6) 117:3.11 Gedurende het huidige universumtijdperk is de Allerhoogste blijkbaar niet in staat om
rechtstreeks als schepper te functioneren, behalve in
die gevallen waar de eindige mogelijkheden tot
handelen zijn uitgeput door de scheppende instanties
in tijd en ruimte. Tot nu toe is dit in de geschiedenis
van het universum slechts eenmaal gebeurd: toen de
mogelijkheden tot eindige daden met betrekking tot
de universum-reflectiviteit waren uitgeput, heeft de
Allerhoogste inderdaad gefunctioneerd als de
scheppende bekroner van alle voorgaande
handelingen van scheppers. En wij geloven dat hij in
toekomstige tijdperken steeds opnieuw als
bekroner zal functioneren, wanneer er door
voorafgaande scheppers een passende cyclus van
creatieve activiteit is voltooid.
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(1283.1) 117:3.12 De Allerhoogste heeft de mens
niet geschapen, maar de mens is letterlijk
geschapen, zijn leven zelve is voortgekomen uit, de
potentialiteit van de Allerhoogste. Hij doet de mens
niet evolueren, maar toch is de Allerhoogste zelf in
diepste wezen evolutie. Vanuit het eindige

standpunt gezien, leven wij, bewegen
wij en bestaan wij werkelijk binnen de
immanentie van de Allerhoogste.
(1283.2) 117:3.13 Klaarblijkelijk kan de Allerhoogste
niet de aanzet geven tot oorspronkelijke veroorzaking,
maar hij blijkt wel de katalysator te zijn van alle
universum-groei en is blijkbaar voorbestemd om te
zorgen voor de bekroning van het totaal, waar het gaat
om de bestemming van alle experiëntieelevolutionaire wezens. De Vader doet het denkbeeld
van een eindige kosmos ontstaan; de Schepper-Zonen
maken dit idee tot feit in tijd en ruimte met de
instemming en medewerking van de Scheppende
Geesten; de Allerhoogste bekroont het totaal van
het eindige en stelt de betrekking hiervan tot de
bestemming van het absoniete in.
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4. De eindige God
(1283.3) 117:4.1 Wanneer wij de onophoudelijke
worstelingen van de schepsel-scheppingen om
volmaaktheid van status en goddelijkheid van zijn
aanschouwen, moeten wij wel geloven dat deze
eindeloze inspanningen getuigen van de niet aflatende
worsteling van de Allerhoogste om goddelijke
zelfverwerkelijking. God de Allerhoogste is de eindige
Godheid, en hij moet het hoofd bieden aan de opgaven
van het eindige in de totale zin van dat woord. Onze
worstelingen met de wisselvalligheden van de tijd
in de evoluties in de ruimte zijn weerspiegelingen
van zijn inspanningen om realiteit van zijn
zelfheid en de voltooiing van zijn soevereiniteit te
bereiken, binnen de sfeer van handeling die door zijn
evoluerende natuur wordt uitgebreid tot de uiterste
grenzen van wat mogelijk is.
(1283.4) 117:4.2 Door heel het groot universum
heen worstelt de Allerhoogste om zich uit te
drukken. Zijn goddelijke evolutie stoelt in zekere
mate op de wijsheidsactie van iedere
persoonlijkheid die bestaat. Wanneer een mens
kiest voor eeuwige overleving, is hij
medescheppend aan zijn bestemming; in het leven
van deze opklimmende sterveling vindt de eindige
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God bovendien een hogere mate van
zelfverwerkelijking van zijn persoonlijkheid en
een vergroting van zijn experiëntiële
soevereiniteit. Maar indien een schepsel de
eeuwige loopbaan afwijst, ervaart dat deel van de
Allerhoogste dat afhankelijk was van de keuze van
dit schepsel onontkoombaar vertraging, een
deprivatie die gecompenseerd moet worden door
vervangende, of collaterale ervaring; wat de
persoonlijkheid van de niet-overlevende aangaat,
deze wordt geabsorbeerd in de alziel der
schepping, want zij wordt een deel van de Godheid
van de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Wij hebben vrije wil in de keuzes die wij maken. Binnen
de allesomvattende EENHEID zijn wij de schepping en
ligt de schepping in ons. Het resultaat van mijn keus
heeft direct invloed op de ontwikkeling, op de groei
van de Godin.

Als ik mijn eigen groei versnel, versnel ik haar
groei.
Als ik mijn eigen groei frustreer en vertraag,
frustreer en vertraag ik de ontwikkeling van
de Godin.
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(1283.5) 117:4.3 God is zo vertrouwend, zo
liefhebbend, dat hij een gedeelte van zijn
goddelijke natuur zelfs mensen in handen legt ter
bewaring en zelfverwerkelijking. De Vadernatuur, de Richter-tegenwoordigheid, is
onvernietigbaar, ongeacht de keuze die de
sterveling maakt. Het kind van de Allerhoogste,
het evoluerende zelf, kan wel vernietigd worden,
niettegenstaande het feit dat de potentieel
verenigende persoonlijkheid van een dergelijk
verblind zelf zal blijven bestaan als een factor van
de Godheid van Allerhoogste macht.
Opmerking Winston:
In de combinatie van de Richter en de mens is de Richter
eeuwig en onvernietigbaar.
In diezelfde combinatie kan de Richter de mens tot de
eeuwigheid trekken of de mens kan zichzelf
vernietigen.

Dit is allemaal afhankelijk van de keuzes van
de mens, die die mens altijd maakt in
onvoorwaardelijke vrije wil.
(1283.6) 117:4.4 De menselijke persoonlijkheid kan
de individualiteit van het geschapen wezen waarlijk
vernietigen, en ofschoon alles wat waardevol is
geweest in het leven van een dergelijke kosmische
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zelfmoordenaar zal blijven bestaan, zullen deze
kwaliteiten niet blijven bestaan als een individueel
schepsel. De Allerhoogste zal opnieuw uitdrukking
vinden in de schepselen van de universa, maar
nooit weer als die bepaalde persoon; de unieke
persoonlijkheid van een niet-opgaande mens
keert terug naar de Allerhoogste, zoals een
waterdruppel terugkeert naar de zee.
(1284.1) 117:4.5 Iedere op zichzelf staande
handeling van de persoonlijke delen van het
eindige is betrekkelijk onbelangrijk voor de
ultieme verschijning van het Allerhoogst Geheel,
maar het geheel is niettemin afhankelijk van het
totaal der daden van de veelvoudige delen. De
persoonlijkheid van de individuele sterveling is
onbetekenend ten opzichte van het totaal van het
Allerhoogst bewind, maar de persoonlijkheid van
iedere mens vertegenwoordigt een onvervangbare
betekeniswaarde in het eindige; wanneer
persoonlijkheid eenmaal tot uitdrukking is
gebracht, vindt zij nooit weer identieke
uitdrukking, behalve in het voortdurende bestaan
van die levende persoonlijkheid.
(1284.2) 117:4.6 En dus is het zo dat wanneer wij
streven naar zelfuitdrukking, de Allerhoogste in
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ons en samen met ons, streeft naar
godheidsuitdrukking. Waar wij de Vader vinden,
daar heeft de Allerhoogste opnieuw de ParadijsSchepper van alle dingen gevonden. Waar wij de
problemen van zelfverwerkelijking de baas
worden, daar verwerft de God der ervaring
almachtige allerhoogste macht in de universa van
tijd en ruimte.
(1284.3) 117:4.7 De mensheid klimt niet zonder

inspanning op in het universum, en evenmin
evolueert de Allerhoogste zonder
doelbewuste, intelligente actie. Schepselen
bereiken de volmaaktheid niet door louter
passiviteit, en evenmin kan de geest van het
Allerhoogst bewind de macht van de
Almachtige tot feit maken zonder
onophoudelijk dienstbetoon aan de eindige
schepping.
(1284.4) 117:4.8 De relatie van de mens met de
Allerhoogste in de tijd is de basis voor kosmische
moraliteit, de universele gevoeligheid voor en
aanvaarding van verplichting. Dit is een moraliteit
die het gevoel van betrekkelijk goed en verkeerd
in de tijd te boven gaat; het is een moraliteit die
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rechtstreeks stoelt op de erkenning door het van
zichzelf bewuste schepsel van zijn experiëntiële
verplichting aan de experiëntiële Godheid. De
sterfelijke mens en alle andere eindige schepselen
worden geschapen uit het levende potentieel van
energie, bewustzijn en geest dat in de Allerhoogste
existent is. Uit de Allerhoogste put de Richtersterveling in opklimming om voor het
onsterfelijke, goddelijke karakter van een
volkomene te scheppen. Uit de werkelijkheid van
de Allerhoogste zelve weeft de Richter, met
toestemming van de menselijke wil, de patronen
van de eeuwige natuur van een opklimmende zoon
van God.
(1284.5) 117:4.9 De evolutie van Richtervooruitgang bij de vergeestelijking en
vereeuwiging van een menselijke persoonlijkheid
brengt een rechtstreekse uitbreiding van de
soevereiniteit van de Allerhoogste voort. Deze
prestaties in de menselijke evolutie zijn
terzelfdertijd prestaties in de evolutionaire
actualisering van de Allerhoogste. Ofschoon het

waar is dat schepselen niet zonder de
Allerhoogste zouden kunnen evolueren, is
het waarschijnlijk ook waar dat de evolutie
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van de Allerhoogste nooit volledig kan
worden bereikt los van de voltooide evolutie
van alle schepselen. Hierin ligt de grote

kosmische verantwoordelijkheid van
persoonlijkheden die zich van zichzelf
bewust zijn: dat de Allerhoogste
Godheid in een bepaalde zin afhankelijk
is van de keuze van de wil van de
sterveling. En de wederzijdse voortgang van
de evolutie van stervelingen en van de
evolutie van de Allerhoogste wordt
getrouwelijk en volledig kenbaar gemaakt
aan de Ouden der Dagen, via de
ondoorgrondelijke
reflectiviteitsmechanismen in het
universum.
Opmerking Winston:
Hieruit blijkt de onderlinge afhankelijkheid
tussen mens en de Godin. Het belang van de
Allerhoogste is ons belang en ons belang is
haar belang.
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(1284.6) 117:4.10 De grote uitdaging die de
sterfelijke mens is geschonken is deze: wilt ge

besluiten om de ervaarbare waardebetekenissen van de kosmos te
personaliseren in uw eigen evoluerende
zelfheid? of wilt ge, door het verwerpen van
de overleving, toestaan dat deze geheimen
van het Allerhoogst bewind blijven
sluimeren in afwachting van de actie van een
ander schepsel op een ander tijdstip die op
zijn manier zal trachten een schepselbijdrage te leveren aan de evolutie van de
eindige God? Maar dat zal dan zijn bijdrage
aan de Allerhoogste zijn, niet de uwe.
Opmerking Winston:
Het gaat om groei in bewustzijn en om het maken
van keuzes, waarbij de kwaliteit van de keus de
ontwikkeling van het bewustzijn bevordert en
andersom.
Het gaat hier dus opnieuw om:

To be or not to be!
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Dat is de eeuwige vraag die we
ons iedere dag moeten stellen.
Ben ik of ben ik niet.
Als ik God dien, BEN IK.
Als ik de keizer dien, BEN IK
(nog) NIET.
(1284.7) 117:4.11 De grote worsteling van dit
universum-tijdperk heeft plaats tussen het potentiële
en het actuele – het streven naar actualisatie door al
wat tot nu toe onuitgedrukt is. Indien de sterfelijke
mens het Paradijs-avontuur aanvangt, volgt hij de
bewegingen van de tijd, die als stromingen binnen de
rivier der eeuwigheid lopen; indien de sterfelijke mens
de eeuwige loopbaan verwerpt, beweegt hij zich tegen
de stroom der gebeurtenissen in de eindige universa
in. De mechanische schepping gaat onverbiddelijk
door, in overeenstemming met de zich ontvouwende
bedoeling van de Paradijs-Vader, maar de volitionele
schepping heeft de keuze om de rol van
persoonlijkheidsdeelname in het avontuur der
eeuwigheid te aanvaarden of te verwerpen. De
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sterfelijke mens kan de allerhoogste waarden van
het menselijk bestaan niet vernietigen, maar hij
kan zeer beslist de evolutie van deze waarden in
zijn eigen persoonlijke ervaring verhinderen. In

de mate waarin het menselijke zelf op deze
wijze weigert deel te nemen in de
opklimming naar het Paradijs, in precies die
mate wordt de Allerhoogste opgehouden bij
het bereiken van goddelijkheidsuitdrukking
in het groot universum.
Opmerking Winston:
Het stukje hierboven weerspiegelt opnieuw het
gewicht en het belang van onze inzet voor het
goddelijk vastgestelde doel van de schepping.

De keuzes van jou en mij kunnen invloed
hebben op de snelheid van de voortgang bij
het behalen van het goddelijk doel.
(1285.1) 117:4.12 Aan de hoede van de sterfelijke
mens is niet alleen de Richter-tegenwoordigheid van
de Paradijs-Vader toevertrouwd, maar ook de
zeggenschap over de bestemming van een oneindig
kleine fractie van de toekomst van de Allerhoogste.
Want waar de mens zijn menselijke bestemming
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bereikt, daar bereikt ook de Allerhoogste zijn
bestemming op godheidsniveaus.

Een persoonlijke gevoelsmatige weergave van de Godin,
de Allerhoogste.
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(1285.2) 117:4.13 Zo wacht ieder van u de

beslissing die ook eens ieder van ons te
wachten stond: wilt ge de God van de
tijd, die zo afhankelijk is van de
beslissingen van het eindige bewustzijn,
in de steek laten? Wilt ge de
Allerhoogste persoonlijkheid van de
universa in de steek laten door de
traagheid van een animalistische
terugval? Wilt ge de grote broeder van
alle schepselen, die zo afhankelijk is van
ieder schepsel, in de steek laten? Kunt
ge uzelf toestaan het gebied van het
onverwerkelijkte binnen te gaan,
wanneer het betoverende vooruitzicht
voor u ligt van de loopbaan door het
universum – de goddelijke ontdekking
van de Paradijs-Vader en de goddelijke
deelname in het zoeken naar, en de
evolutie van, de God van het Allerhoogst
bewind?
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Opmerking Winston:

Mijn antwoord op deze vraag is: 'Vader en
Moeder, God en Godin, IK BEN TEN ALLE
TIJDEN, ONVOORWAARDELIJK BEREID EN
BESCHIKBAAR OM MET IEDERE HULP VAN
MIJN COMPLETE WEZEN, GOD EN DE GODIN TE
DIENEN EN OM NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL
TE LEVEN.
(1285.3) 117:4.14 Gods gaven – zijn schenking van
realiteit – zijn geen afscheidingen van zichzelf; hij
vervreemdt de schepping niet van zichzelf, maar
hij heeft spanningen ingesteld in de scheppingen
die rond het Paradijs wentelen. God bemint de

mens eerst en verleent hem het potentieel
van onsterfelijkheid – eeuwige realiteit. En
wanneer de mens God bemint, dan wordt de
mens eeuwig in actualiteit. En hierin ligt een
geheimenis: hoe dichter de mens God nadert
door liefde, des te groter wordt de realiteit –
actualiteit – van die mens. Hoe meer de mens
zich van God terugtrekt, des te dichter
benadert hij niet-werkelijkheid – het
ophouden van zijn bestaan. Wanneer de
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mens zijn wil wijdt aan het doen van de
wil van de Vader, wanneer de mens God
alles geeft wat hij heeft, dan maakt God
die mens tot meer dan hij is.
Opmerking Winston:
‘Niet mijn wil maar uw wil geschiede'.

Hoe groter het besef van EENHEID, hoe
groter 'het aspect van LEVEN’, hoe groter
mijn dienst is aan God en hoe meer ‘IK BEN’.
Hoe groter de afsplitsing (niet eenheid) hoe
verder we ons verwijderen van het aspect
van LEVEN, hoe groter mijn dienst is aan de
keizer en hoe meer ‘IK (nog) NIET BEN'.
5. De Alziel van de schepping
(1285.4) 117:5.1 De grote Allerhoogste is de
kosmische alziel van het groot universum. In hem
vinden de kwaliteiten en kwantiteiten van de kosmos
inderdaad hun godheidsweerspiegeling: zijn
godheidsnatuur is het samengestelde mozaïek van de
totale immensiteit van alle schepsel-Schepper-natuur
in alle evoluerende universa. En de Allerhoogste is ook
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een zich actualiserende Godheid, die een creatieve wil
belichaamt welke een evoluerende universumdoeleinde behelst.
(1285.5) 117:5.2 De verstandelijke, potentieel
persoonlijke zelfheden van het eindige treden te
voorschijn uit de Derde Bron en Centrum en bereiken
eindige tijd-ruimte-synthese met de Godheid in de
Allerhoogste. Wanneer het schepsel zich

onderwerpt aan de wil van de Schepper, is
dit geen verzinken of afstand doen van zijn
persoonlijkheid: de individuele
persoonlijkheidsdeelnemers in de
actualisering van de eindige God verliezen
hun volitionele zelfheid niet door aldus te
functioneren. Deze persoonlijkheden
breiden zich veeleer in toenemende mate uit
door deel te nemen in dit grote
Godheidsavontuur; door een dergelijke
vereniging met goddelijkheid verheft,
verrijkt en vergeestelijkt de mens zijn
evoluerende zelf en brengt hij het tot
eenheid, totdat het op de drempel der
allerhoogste macht zelve staat.
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Opmerking Winston:

Het doen van de Wil van de Vader is geen
verlies van persoonlijkheid maar is een
opgaan in het totaal, een opgaan in de
EENHEID, waardoor wij de drempel van
de deur van God kunnen bereiken.
(1286.1) 117:5.3 De evoluerende onsterfelijke

ziel van de mens, de gezamenlijke schepping
van het materiële bewustzijn en de Richter,
klimt als zodanig op naar het Paradijs, en
wordt vervolgens, wanneer zij is opgenomen
in het Korps der Volkomenheid, op een
nieuwe manier verbonden met het geestzwaartekrachtcircuit van de Eeuwige Zoon,
door een ervaringstechniek die bekend staat
als de transcendering van volkomenen. Deze
volkomenen worden aldus aanvaardbare
kandidaten voor experiëntiele erkenning als
persoonlijkheden van God de Allerhoogste.
En wanneer deze sterfelijke intellecten bij de
ongeopenbaarde toekomstige opdrachten
van het Korps der Volkomenheid het
zevende stadium van geest-bestaan
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bereiken, zullen deze tweeledige vormen van
bewustzijn drieledig worden. Het menselijke
en het goddelijke bewustzijn, die op elkaar
zijn afgestemd, zullen dan verheerlijkt
worden in vereniging met het experiëntiële
bewustzijn van de dan geactualiseerde
Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Wat een schoonheid, wat een vooruitzicht, wat een
doel om nu al vol naar te streven.
(1286.2) 117:5.4 In de eeuwige toekomst zal God de
Allerhoogste worden geactualiseerd – creatief
worden uitgedrukt en geestelijk worden
uitgebeeld – in het vergeestelijkte bewustzijn, de
onsterfelijke ziel, van de mens in opklimming,
zoals ook de Universele Vader werd geopenbaard
in het aardse leven van Jezus.
(1286.3) 117:5.5 De mens verenigt zich niet met de
Allerhoogste en laat zijn persoonlijke identiteit
niet in hem verzinken, maar de repercussies in het
universum van de ervaring van alle mensen
vormen wel aldus een deel van het goddelijke
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ervaren van de Allerhoogste. ‘De daad is aan ons,
de gevolgen zijn voor God.’
Opmerking Winston:
Dat is het deel dat wij bijdragen. Wij creëren de daad,
op basis van onvoorwaardelijke vrije wil en bepalen
daarmee de gevolgen voor God.
(1286.4) 117:5.6 De vooruitgaande persoonlijkheid
laat een spoor na van geactualiseerde werkelijkheid
wanneer zij de steeds hogere niveaus van de universa
doorloopt. Of zij nu uit bewustzijn, geest of energie
bestaan, de groeiende scheppingen in tijd en ruimte
worden gemodificeerd door de voortgang van
persoonlijkheid door hun domeinen. Wanneer de
mens handelt, reageert de Allerhoogste, en deze
transactie vormt het feit van voortgang.
(1286.5) 117:5.7 De grote circuits van energie,
bewustzijn en geest zijn nooit het blijvende bezit van
opgaande persoonlijkheid; deze vormen van
dienstbetoon blijven voor altijd een deel van het
bewind van de Allerhoogste. In de ervaring van de
sterveling zetelt zijn menselijke intellect in de
ritmische pulsaties van de assistentbewustzijnsgeesten en verwezenlijkt het zijn
beslissingen binnen de arena die ontstaat door
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aansluiting op de circuits van dit dienstbetoon. Bij de
dood van de sterveling wordt het menselijke zelf voor
eeuwig losgemaakt uit het circuit van de assistentgeesten. Terwijl deze assistent-geesten nooit de
ervaring van de ene persoonlijkheid aan een andere
lijken over te brengen, kunnen zij wel de
onpersoonlijke repercussies van
beslissingsactiviteiten via God de Zevenvoudige aan
God de Allerhoogste overbrengen, en doen dit ook.
(Dit geldt althans voor de assistent-geesten van
godsverering en wijsheid.)
(1286.6) 117:5.8 En zo is het ook met de geestelijke
circuits gesteld: de mens maakt hiervan gebruik bij
zijn opklimming door de universa, maar hij bezit ze
nooit als deel van zijn eeuwige persoonlijkheid. Maar
deze circuits van geestelijk dienstbetoon, of het nu de
Geest van Waarheid, de Heilige Geest, of geesttegenwoordigheden van het superuniversum betreft,
zijn ontvankelijk voor en reactief op de wordende
waarden in opgaande persoonlijkheid, en deze
worden via de Zevenvoudige getrouwelijk
overgebracht aan de Allerhoogste.
(1286.7) 117:5.9 Hoewel zulke geestelijke invloeden
als de Heilige Geest en de Geest van Waarheid vormen
van bijstand zijn in het plaatselijk universum, is de
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leiding die zij geven niet geheel beperkt tot de
geografische begrenzingen van een gegeven
plaatselijke schepping. Wanneer de opgaande
sterveling de grenzen van het plaatselijk universum
van herkomst achter zich laat, wordt hem niet alle
bijstand ontnomen van de Geest van Waarheid die
hem zo constant heeft onderricht en door de
filosofische labyrinthen van de materiële en
morontiale werelden heen heeft geleid, de geest die de
pelgrim naar het Paradijs in iedere crisis van de
opklimming zo onfeilbaar aanwijzingen heeft gegeven,
immer zeggende: ‘Dit is de weg.’ Wanneer ge de
domeinen van het plaatselijk universum verlaat door
het dienstbetoon van de geest van de wordende
Allerhoogste en door de reflectiviteitsvoorzieningen in
het superuniversum, zult ge bij uw opgang naar het
Paradijs nog steeds geleid worden door de troostende,
sturende geest van de door het Paradijs geschonken
Zonen van God.
Opmerking Winston:
De geest van waarheid volgt ons dus en blijft ons
begeleiden tot aan het paradijs toe. De geest van
waarheid is de geest van de door het paradijs
geschonken zonen van God. Voor ons is dat de geest van
Christus Michaël, Jezus van Nazareth.
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(1287.1) 117:5.10 Hoe registreren deze veelvoudige
circuits van kosmisch dienstbetoon de betekenissen,
waarden en feiten der evolutionaire ervaring in de
Allerhoogste? Wij weten het niet heel precies, maar
wij geloven dat deze registratie plaatsvindt via de
personen van de Allerhoogste Scheppers, die
afkomstig zijn van het Paradijs en de rechtstreekse
schenkers zijn van deze circuits in tijd en ruimte. De
bewustzijnservaring van de zeven assistentbewustzijnsgeesten, die deze vergaren in hun
dienstbetoon aan het fysische niveau van het intellect,
maakt deel uit van de ervaring van de Goddelijke Hulp
en Bijstand in het plaatselijk universum, en via deze
Scheppende Geest wordt deze ervaring waarschijnlijk
geregistreerd in het bewustzijn van de Allerhoogste
Macht. Evenzo worden ervaringen van stervelingen
met de Geest van Waarheid en de Heilige Geest
waarschijnlijk door soortgelijke technieken
geregistreerd in de persoon van de Allerhoogste
Macht.
(1287.2) 117:5.11 Zelfs de ervaring van mens en
Richter moet zijn weerklank vinden in de
goddelijkheid van God de Allerhoogste, want
wanneer de Richters ervaren, zijn zij als de
Allerhoogste, en de evoluerende ziel van de
sterfelijke mens wordt geschapen uit de
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preëxistente mogelijkheid tot zulke ervaring
binnen de Allerhoogste.
(1287.3) 117:5.12 Op deze wijze worden de
veelvoudige ervaringen van de gehele schepping
een deel van de evolutie van de Allerhoogste
macht. Schepselen maken slechts gebruik van de
kwaliteiten en kwantiteiten van het eindige bij hun
opgang tot de Vader: de onpersoonlijke gevolgen van
dit gebruik blijven eeuwig een deel van de levende
kosmos, de Allerhoogste persoon.
(1287.4) 117:5.13 Wat de mens zelf met zich
meeneemt als een persoonlijkheidsbezit, zijn de
gevolgen voor zijn karakter van de ervaring dat hij
gebruik heeft gemaakt van de bewustzijns-en geestcircuits van het groot universum in zijn opklimming
naar het Paradijs. Wanneer de mens beslist, en
wanneer hij deze beslissing volvoert in handeling, dan
ervaart de mens, en de betekenissen en waarden van
deze ervaring zijn voor immer een deel van zijn
eeuwige karakter op alle niveaus, van het eindige tot
het volkomene. Het kosmisch-morele en

goddelijk-geestelijke karakter van het
schepsel vormt zijn verzamelde kapitaal van
persoonlijke beslissingen, die verlicht zijn
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door oprechte godsverering, verheerlijkt
door intelligente liefde, en geconsummeerd
in broederlijke dienstbaarheid.
(1287.5) 117:5.14 De evoluerende Allerhoogste zal
eindige schepselen uiteindelijk compenseren voor
hun onvermogen om ooit meer dan beperkt
ervaringscontact te verwerven met het universum
van universa. Schepselen kunnen de ParadijsVader bereiken, maar hun evolutionaire
bewustzijn, dat eindig is, is niet in staat de
oneindige en absolute Vader werkelijk te
begrijpen. Aangezien echter alles wat schepselen
ervaren, geregistreerd wordt in, en deel uitmaakt
van, de Allerhoogste, is het zo dat wanneer alle
schepselen het finale niveau van het eindige
bestaan bereiken, en wanneer het hun door de
totale ontwikkeling van het universum mogelijk
wordt om God de Allerhoogste als een actuele
goddelijkheidstegenwoordigheid te bereiken, er
dan, inherent aan het feit van dit contact, contact
zal bestaan met de totale ervaring. Het eindige van
de tijd omsluit binnen zichzelf de kiemen der
eeuwigheid; en ons wordt geleerd dat wanneer in
de volheid der evolutie de capaciteit tot kosmische
groei zal zijn uitgeput, het totale eindige zal
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beginnen aan de absoniete fasen van de eeuwige
loopbaan, op zoek naar de Vader als de Ultieme.
Opmerking Winston:
Zo zal er nooit een einde komen aan de eeuwige
zoektocht naar een zich eeuwig ontwikkelende God.

6. De zoektocht naar de Allerhoogste
(1287.6) 117:6.1 Wij zoeken de Allerhoogste in

de universa, maar wij vinden hem niet. ‘Hij is
het inwendige en het uitwendige van alle
dingen en wezens, bewegende en niet
bewegende. Onherkenbaar in zijn mysterie,
hoewel verre is hij toch nabij.’ De Almachtig
Allerhoogste is ‘de vorm van het nog
ongevormde, het patroon van het nog
ongeschapene.’ De Allerhoogste is uw thuis in
het universum, en wanneer ge hem vindt, zal
het zijn als een terugkeren naar huis. Hij is uw
experiëntiële ouder, en hij is gegroeid in de
ervaring van goddelijk ouderschap, evenals
dit gebeurt in de ervaring van mensen. Hij
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kent u omdat hij zowel schepsel-gelijk als
schepper-gelijk is.
(1288.1) 117:6.2 Wanneer ge waarlijk begeert

God te vinden, kan het niet anders dan dat in
uw denken het besef van de Allerhoogste
wordt geboren. Zoals God uw goddelijke
Vader is, zo is de Allerhoogste uw goddelijke
Moeder, in wie ge uw hele leven als
universum-schepselen wordt gevoed. ‘Hoe
universeel is de Allerhoogste – hij is alom!
De eindeloze dingen der schepping zijn van
zijn tegenwoordigheid afhankelijk om te
kunnen leven, en geen ervan wordt
afgewezen.’
(1288.2) 117:6.3 Wat Michael is voor

Nebadon, is de Allerhoogste voor de
eindige kosmos: zijn Godheid is de grote
weg waarlangs de liefde van de Vader
uitstroomt naar de gehele schepping, en
hij is de grote weg waarlangs eindige
schepselen binnenwaarts gaan in hun
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zoeken naar de Vader die liefde is. Zelfs
Gedachtenrichters zijn aan hem
verwant: in hun oorspronkelijke natuur
en goddelijkheid zijn zij als de Vader,
maar wanneer zij de verrichtingen van
de tijd in de universa der ruimte
ervaren, worden zij als de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Wat een schoonheid, wat een vreugde, om te
horen. Mijn zoektocht naar God, mijn contact
en verbinding met mijn Godsvonk, mijn tocht
naar binnen gaat via en met de Allerhoogste.
(1288.3) 117:6.4 De daad van het schepsel

waarbij hij verkiest de wil van de Schepper
te doen, is een kosmische waarde en heeft
een universum-betekenis waarop
onmiddellijk wordt gereageerd door een
ongeopenbaarde maar alomtegenwoordige
coördinerende kracht, waarschijnlijk het
functioneren van de activiteit van de
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Allerhoogste, die zich steeds verder
uitbreidt.
Opmerking Winston:
Het doen van de Wil van de Vader geeft
onmiddellijk respons en heeft onmiddellijk
transformatie in het universum tot gevolg.
(1288.4) 117:6.5 De morontia-ziel van een

evoluerende sterveling is werkelijk de zoon
van de Richter-activiteit van de Universele
Vader en het kind van de kosmische reactie
van de Allerhoogste, de Universele Moeder.
De moeder-invloed beheerst de menselijke
persoonlijkheid gedurende de gehele
kindheid van de groeiende ziel in het
plaatselijk universum. De Godheid-ouders
krijgen een meer gelijke invloed na de fusie
met de Richter en gedurende de loopbaan in
het superuniversum, maar wanneer de
schepselen uit de tijd de doortocht door het
centrale universum der eeuwigheid
aanvangen, wordt de Vader-natuur in
toenemende mate manifest, om zijn hoogste
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eindige manifestatie te bereiken na de
herkenning van de Universele Vader en de
toelating tot het Korps der Volkomenheid.
Opmerking Winston:
Prachtig, prachtig, prachtig!
(1288.5) 117:6.6 In en door de ervaring van het
verwerven van volkomenheid worden de
experiëntiële moeder-kwaliteiten van het
opklimmende zelf enorm beïnvloed door contact
met en ingevingen van de geest-tegenwoordigheid
van de Eeuwige Zoon en de
bewustzijnstegenwoordigheid van de Oneindige
Geest. Vervolgens treedt er, in alle

gebieden waar volkomenen actief zijn in
het groot universum, een nieuw
ontwaken aan de dag van het latente
moeder-potentieel van de Allerhoogste,
een nieuw besef van experiëntiële
betekenissen, en een nieuwe synthese
van de experiëntiële waarden van de
gehele loopbaan van de opklimming. Het
lijkt ons toe dat deze verwerkelijking van het zelf
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zal voortgaan in de universum-loopbaan van de
volkomenen van het zesde stadium, totdat de
moeder-erfenis van de Allerhoogste eindige
synchroniciteit bereikt met de Richter-erfenis van
de Vader. Deze intrigerende periode van
werkzaamheid in het groot universum vormt de
verdere volwassen loopbaan van de opgaande,
vervolmaakte sterveling.
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Dit beeld zag ik in één van mijn meditaties, hoe een
landschap van bergen en sneeuw gelegen was in een
vriezende koude.

Vervolgens begon de temperatuur te stijgen en
ontstonden er kleine waterstroompjes van de
aangegeven sneeuw.
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De sneeuw smolt verder en begon langzaam te
verdwijnen. Bloemen kwamen tevoorschijn. De
waterstroompjes vormden een groter wordende beek en
plotseling verscheen de Godin, de Allerhoogste als de
zwarte Madonna.
Een nieuw ontwaken van het latente moederpotentieel van de Allerhoogste.
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(1288.6) 117:6.7 Wanneer het zesde stadium van
bestaan is voltooid en het zevende, laatste stadium
van geest-status is ingetreden, volgen waarschijnlijk
de tijdperken van vooruitgang, tijdperken van
verrijkende ervaring, rijpende wijsheid en
verwezenlijking van goddelijkheid. In de natuur van
de volkomene zal dit waarschijnlijk gelijkstaan
met het bereiken van de voltooiing van de
bewustzijnsworsteling om geestelijke
zelfverwerkelijking, de voltooiing van de
coördinatie van de opgaande mens-natuur met de
goddelijke Richter-natuur binnen de grenzen der
eindige mogelijkheden. Zulk een luisterrijk
universum-zelf wordt aldus zowel de eeuwige,
volkomen zoon van de Paradijs-Vader, als het
eeuwige universum-kind van de MoederAllerhoogste, een universum-zelf dat bevoegd is
om zowel de Vader als de Moeder van universa en
persoonlijkheden te vertegenwoordigen bij iedere
activiteit of onderneming die te maken heeft met
het eindige bestuur van geschapen, scheppende, of
evoluerende dingen en wezens.
(1289.1) 117:6.8 Alle mensen die een ziel
ontwikkelen, zijn letterlijk de evolutionaire zonen van
God de Vader en God de Moeder, de Allerhoogste.
Totdat de tijd aanbreekt dat de sterfelijke mens ziel171

bewust wordt van zijn goddelijke erfgoed, moet de
zekerheid dat hij verwant is met de Godheid echter in
geloof worden beseft. ’s Mensen levenservaring is
de kosmische cocon waarbinnen de universele
schenkingen van de Allerhoogste en de
universum-tegenwoordigheid van de Universele
Vader (geen van welke persoonlijkheden zijn) de
morontia-ziel van de tijd en het menselijkgoddelijke karakter van de volkomene tot
ontwikkeling brengen, en deze volkomene heeft
een universum-bestemming en zal eeuwig dienen.
(1289.2) 117:6.9 Mensen vergeten maar al te vaak
dat God de grootste ervaring in het menselijke
bestaan is. Andere ervaringen zijn beperkt van
aard en inhoud, maar de ervaring van God kent
geen beperkingen behalve die van het
begripsvermogen van het schepsel, en deze
ervaring op zichzelf vergroot dat vermogen.
Wanneer mensen God zoeken, zoeken zij alles.
Wanneer zij God vinden, hebben zij alles
gevonden. Het zoeken naar God is het onbeperkt
schenken van liefde, vergezeld van
verbazingwekkende ontdekkingen van nieuwe,
grotere liefde die kan worden geschonken.
Opmerking Winston:
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En dat alles maakt voor mij: 'mijn
WONDERBAARLIJKE REIS’, die voor mij al bewust is
begonnen.
(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van

God, en de mens ontvangt de goddelijke
liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn
medemensen schenkt. Liefde is dynamisch.
Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend,
vrij, opwindend en altijd in beweging. De

mens kan de liefde van de Vader nooit
opsluiten en gevangen houden in zijn
hart. De liefde van de Vader kan alleen
werkelijk worden voor de sterfelijke
mens als zij door de persoonlijkheid van
die mens heengaat, wanneer hij op zijn
beurt deze liefde aan zijn medemensen
schenkt. Het grote circuit van liefde
loopt van de Vader via zonen naar
broeders, en vandaar naar de
Allerhoogste. De liefde van de Vader
verschijnt in de sterfelijke
persoonlijkheid door het dienstbetoon
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van de inwonende Richter. Zulk een
Godkennende zoon openbaart deze
liefde aan zijn universum-broeders, en
deze broederliefde is het wezen van de
liefde van de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Dat is de enige weg, dat is de eeuwige weg: DE

LIEFDE KOMT VAN GOD (DE VADER),
GAAT DOOR DE MENS NAAR DE
MENSHEID EN STROOMT TERUG NAAR
GOD (DE MOEDER).
(1289.4) 117:6.11 De Allerhoogste kan niet anders
worden benaderd dan door ervaring, en in de
huidige tijdvakken der schepping zijn er slechts
drie wegen waarlangs het schepsel het bewind van
de Allerhoogste kan benaderen:
(1289.5) 117:6.12 1. De Burgers van het Paradijs
dalen af van het eeuwige Eiland via Havona, waar
zij het vermogen verwerven om het bewind van de
Allerhoogste te begrijpen door observatie van de
Paradijs-Havona-werkelijkheidsdifferentie, en door
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het verkennen en ontdekken van de veelvoudige
activiteiten der Allerhoogste SchepperPersoonlijkheden, van de Meester-Geesten tot en met
de Schepper-Zonen.
(1289.6) 117:6.13 2. De opgaande
persoonlijkheden van tijd en ruimte, die uit de
evolutionaire universa van de Allerhoogste Scheppers
opklimmen, komen de Allerhoogste zeer nabij
wanneer zij door Havona trekken ter voorbereiding op
de toenemende appreciatie van de eenheid van de
Paradijs-Triniteit.
(1289.7) 117:6.14 3. De inwoners van Havona
krijgen een zeker begrip van de Allerhoogste door
contacten met de afdalende pelgrims van het Paradijs
en de opklimmende pelgrims uit de zeven
superuniversa. Inwoners van Havona zijn inherent
in de positie om de wezenlijk verschillende
gezichtspunten van de burgers van het eeuwige
Eiland en de burgers van de evolutionaire
universa met elkaar te harmoniseren.
(1290.1) 117:6.15 Voor evolutionaire schepselen zijn
er zeven grote toegangswegen tot de Universele
Vader, en elk van deze opgangen naar het Paradijs
loopt door de goddelijkheid van één van de Zeven
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Meester-Geesten; elk van deze toegangswegen wordt
mogelijk gemaakt door een vergroting van de
ontvankelijkheid voor ervaring, welke het gevolg is
van het feit dat het schepsel gediend heeft in het
superuniversum dat de natuur van die Meester-Geest
weerspiegelt. Het totaal van deze zeven ervaringen
vormt voor een schepsel de thans bekende grens van
zijn besef van de realiteit en actualiteit van God de
Allerhoogste.
(1290.2) 117:6.16 Het zijn niet alleen ’s mensen
eigen beperkingen die hem verhinderen de
eindige God te vinden, het is ook de onvolledigheid
van het universum; zelfs de onvolledigheid van
alle schepselen – die van verleden, heden en
toekomst – maakt de Allerhoogste ontoegankelijk.
God de Vader kan gevonden worden door ieder
individu die het goddelijke niveau van
Godgelijkheid heeft bereikt, maar God de
Allerhoogste zal nooit persoonlijk ontdekt worden
door enig schepsel alleen, tot het verre tijdstip
waarop, door het universeel bereiken van
volmaaktheid, alle schepselen hem gelijktijdig
zullen vinden.
(1290.3) 117:6.17 Ondanks het feit dat ge hem in dit
universum-tijdperk niet persoonlijk kunt vinden, zoals
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ge de Vader, de Zoon en de Geest wel kunt en zult
vinden, zal de opklimming naar het Paradijs en de
daarop volgende loopbaan in het universum in uw
bewustheid niettemin geleidelijk de erkenning doen
ontstaan van de universum-tegenwoordigheid en de
kosmische activiteit van de God van alle ervaring. De
vruchten van de geest zijn de substantie van de
Allerhoogste zoals hij in ’s mensen ervaring
realiseerbaar is.
(1290.4) 117:6.18 Het feit dat de mens te eniger tijd
de Allerhoogste zal bereiken, vloeit voort uit zijn
fusie met de geest van de Paradijs-Godheid. Bij
Urantianen is deze geest de Richtertegenwoordigheid van de Universele Vader; en
ofschoon de Geheimnisvolle Mentor uit de Vader is
en gelijk de Vader, betwijfelen wij of zelfs deze
goddelijke gave de onmogelijke taak kan
volbrengen om de natuur van de oneindige God
aan een eindig schepsel te openbaren. Wij hebben
het vermoeden dat wat de Richters aan
toekomstige volkomenen van het zevende stadium
zullen openbaren, de goddelijkheid en de natuur
zal zijn van God de Allerhoogste. En deze
openbaring zal voor een eindig schepsel
betekenen wat de openbaring van de Oneindige
zou betekenen voor een absoluut wezen.
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(1290.5) 117:6.19 De Allerhoogste is niet oneindig,
maar hij behelst waarschijnlijk alle oneindigheid die
een eindig schepsel ooit werkelijk kan bevatten. Meer
te begrijpen dan de Allerhoogste betekent meer dan
eindig te zijn!
(1290.6) 117:6.20 Alle experiëntiële scheppingen
zijn onderling van elkaar afhankelijk in het
verwezenlijken van hun bestemming. Alleen
existentiële werkelijkheid is in zichzelf besloten
en op zichzelf bestaand. Havona en de zeven
superuniversa hebben elkaar nodig om het
maximum aan eindige verworvenheid te bereiken;
evenzo zullen zij eens afhankelijk zijn van de
toekomstige universa in de buiten-ruimte om het
eindige te kunnen transcenderen.
(1290.7) 117:6.21 Een mens die opklimt kan de
Vader vinden; God is existentieel en daarom
werkelijk, ongeacht de staat van ervaring in het
totale universum. Maar geen enkel wezen in
opklimming zal ooit de Allerhoogste vinden,
voordat alle opklimmende wezens dat maximum
aan universum-volwassenheid hebben bereikt dat
hen in staat zal stellen gelijktijdig deel te hebben
aan deze ontdekking.
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Opmerking Winston:
Dat lijkt mij logisch, zolang er nog opklimmende wezens
zijn die nog niet het maximum aan universumvolwassenheid hebben bereikt, ervaren zij nog volop en
daarmee is ook de Allerhoogste nog in ontwikkeling.
Het universum is dus pas volmaakt, de Allerhoogste
is dus pas volmaakt, als het laatste opklimmende
wezen het maximum aan universum-volwassenheid
heeft bereikt en daarmee een stadium van
volmaaktheid heeft verworven.
(1290.8) 117:6.22 De Vader kent geen aanzien des
persoons: hij behandelt elk van zijn opklimmende
zonen als een kosmisch individu. De Allerhoogste
kent evenmin aanzien des persoons: hij behandelt
zijn experiëntiële kinderen als een enkelvoudige
kosmische totaliteit.
(1290.9) 117:6.23 De mens kan de Vader in

zijn hart ontdekken, maar hij zal de
Allerhoogste moeten zoeken in de
harten van alle andere mensen; en
wanneer alle schepselen de liefde van
de Allerhoogste volmaakt openbaren,
dan zal hij een universum-actualiteit
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worden voor alle schepselen. En dit is
alleen een andere manier om te zeggen
dat dan de universa bestendigd zullen
zijn in licht en leven.
Opmerking Winston:

De Allerhoogste is uitsluitend te vinden in
de harten van alle andere mensen.

Als je hier één persoon bij uitsluit,
VERWERP JE DE ALLERHOOGSTE.
Zij vertegenwoordigt alles, iedereen, het
totaal. Mijn liefde zal zich dus moeten
richten op alles en iedereen.
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Onze eigen Godsvonk vinden we in ons eigen hart.
De Allerhoogste is de beweging, is de keus, wij
vinden haar uitsluitend in de harten van ALLE
ANDERE MENSEN.
Wij zullen eerst iets moeten doen om haar te
kunnen vinden.
181

(1291.1) 117:6.24 Het bereiken van vervolmaakte
zelfverwerkelijking door alle persoonlijkheden, plus
het bereiken van vervolmaakt evenwicht in alle
universa, staat gelijk aan het bereiken van de
Allerhoogste en getuigt van de bevrijding van alle
eindige werkelijkheid uit de beperkingen van
onvolledig bestaan. Deze uitputting van alle eindige
potentialiteiten levert het voltooide bereiken van de
Allerhoogste op, hetgeen anders kan worden
gedefinieerd als de voltooide evolutionaire actualisatie
van de Allerhoogste zelf.
(1291.2) 117:6.25 Mensen vinden de Allerhoogste
niet plotseling en op spectaculaire wijze, zoals een
aardbeving kloven scheurt in de rotsen, maar zij
vinden hem langzaam en geduldig, zoals een rivier
in het verborgene de bodem onder zich uitslijpt.
(1291.3) 117:6.26 Wanneer ge de Vader vindt, zult
ge de grote oorzaak van uw geestelijke
opklimming in de universa vinden; wanneer ge de
Allerhoogste vindt, zult ge het grote gevolg van uw
loopbaan van voortgang naar het Paradijs
ontdekken.
(1291.4) 117:6.27 Maar geen Godkennende

sterveling kan ooit eenzaam zijn op zijn reis
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door de kosmos, want hij weet dat de Vader
naast hem gaat, iedere schrede van de weg,
terwijl de weg die hij aflegt de
tegenwoordigheid zelve van de Allerhoogste
is.
7. De toekomst van de Allerhoogste
(1291.5) 117:7.1 De voltooide verwezenlijking van
alle eindige potentialiteiten staat gelijk aan de
voltooiing van de verwezenlijking van alle
evolutionaire ervaring. Dit suggereert het finale
tevoorschijn treden van de Allerhoogste als een
almachtige Godheidstegenwoordigheid in de universa.
Wij geloven dat de Allerhoogste in dit stadium van zijn
ontwikkeling even duidelijk gepersonaliseerd zal zijn
als de Eeuwige Zoon, even concreet tot kracht zal zijn
geworden als het Paradijs-Eiland en even volledig
verenigd zal zijn als de Vereend Handelende Geest, en
dit alles binnen de beperkingen van de eindige
mogelijkheden van het Allerhoogst bewind bij de
culminatie van het huidige universum-tijdperk.
(1291.6) 117:7.2 Hoewel dit een geheel correcte
voorstelling is van de toekomst van de Allerhoogste,
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zouden wij toch uw aandacht willen vragen voor
bepaalde problemen die inherent zijn aan deze
voorstelling:
(1291.7) 117:7.3 1. De Ongekwalificeerde
Supervisoren van de Allerhoogste kunnen eigenlijk
niet tot godheid worden in enig stadium dat aan de
voltooiing van zijn evolutie voorafgaat, en toch
oefenen deze zelfde supervisoren op dit moment in
gekwalificeerde zin de allerhoogste soevereiniteit uit
met betrekking tot de universa die gevestigd zijn in
licht en leven.
(1291.8) 117:7.4 2. De Allerhoogste kan eigenlijk pas
functioneren in de Ultieme Triniteit wanneer hij
volledige actualiteit van universum-status heeft
bereikt, en toch is de Ultieme Triniteit ook nu een
gekwalificeerde werkelijkheid, en wij hebben u
ingelicht inzake het bestaan van de Gekwalificeerde
Vice-Regenten van de Ultieme.
(1291.9) 117:7.5 3. De Allerhoogste is niet volledig
werkelijk voor universum-schepselen, maar om vele
redenen leiden wij af dat hij zeer reëel is voor de
Zevenvoudige Godheid, van de Universele Vader op
het Paradijs tot en met de Schepper-Zonen en
Scheppende Geesten van de plaatselijke universa.
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(1291.10) 117:7.6 Het kan zijn dat er bij de bovenste
grenzen van het eindige, waar de tijd zich aaneenvoegt
aan de getranscendeerde tijd, een soort vervaging en
vermenging van volgorde plaatsvindt. Misschien is de
Allerhoogste in staat zijn universumtegenwoordigheid te projecteren op deze boventijdse
niveaus en dan in beperkte mate de toekomstige
evolutie te anticiperen, door deze
toekomstvoorspelling terug te reflecteren naar de
geschapen niveaus als de Immanentie van het
Geprojecteerde Onvolledige. Dergelijke verschijnselen
kunnen overal worden waargenomen waar het
eindige contact maakt met het boveneindige, zoals in
de ervaring van mensen bij wie Gedachtenrichters
inwonen, Richters die waarachtige voorspellingen zijn
van ’s mensen toekomstige universumverworvenheden die in alle eeuwigheid zullen
bestaan.
(1292.1) 117:7.7 Wanneer sterfelijke

opklimmenden worden toegelaten tot het
korps der volkomenen van het Paradijs,
leggen zij een eed af ten overstaan van de
Paradijs-Triniteit, en door het afleggen van
deze eed van trouw verbinden zij zich tot
eeuwige loyaliteit aan God de Allerhoogste,
185

die de Triniteit is, zoals deze wordt begrepen
door alle eindige schepsel-persoonlijkheden.
Hierna zijn de compagnieën der volkomenen
bij hun functioneren in alle evoluerende
universa uitsluitend onderworpen aan de
mandaten die van het Paradijs afkomstig
zijn, tot de veelbewogen tijden van de
bestendiging van plaatselijke universa in
licht en leven. Wanneer de nieuwe
regeringsorganisaties van deze
vervolmaakte scheppingen de wordende
soevereiniteit van de Allerhoogste beginnen
te weerspiegelen, nemen wij waar dat de
compagnieën van volkomenen die
daarbuiten dienen, dan het bevoegd gezag
van deze nieuwe regeringen erkennen. Het
schijnt dat God de Allerhoogste bezig is te
evolueren als de vereniger van de
evolutionaire Korpsen der Volkomenheid,
maar het is zeer waarschijnlijk dat de
eeuwige bestemming van deze zeven
korpsen onder leiding zal staan van de
Allerhoogste als lid van de Ultieme Triniteit.
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(1292.2) 117:7.8 De Allerhoogste omvat drie
boveneindige mogelijkheden tot manifestatie in
het universum:
(1292.3) 117:7.9 1. absoniete samenwerking binnen
de eerste experiëntiële Triniteit;
(1292.4) 117:7.10 2. co-absolute betrekkingen
binnen de tweede experiëntiële Triniteit;
(1292.5) 117:7.11 3. co-oneindige deelname in de
Triniteit der Triniteiten, maar wij hebben geen
voorstelling van hetgeen dit werkelijk betekent.
(1292.6) 117:7.12 Dit is een van de algemeen
aanvaarde hypothesen aangaande de toekomst van de
Allerhoogste, maar er worden ook vele bespiegelingen
gewijd aan zijn betrekkingen tot het huidige groot
universum wanneer dit de status van licht en leven zal
hebben bereikt.
(1292.7) 117:7.13 Het huidige doel van de
superuniversa is om, zoals zij zijn en binnen hun
potentialiteiten, volmaakt te worden evenals
Havona dat is. Deze volmaaktheid heeft betrekking
op fysische en geestelijke verworvenheden, en op
administratieve, goevernementele en broederlijke
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ontwikkeling. Wij geloven dat in de toekomende
tijden de mogelijkheden tot disharmonie,
onevenwichtigheid en onaangepastheid in de
superuniversa tenslotte zullen zijn uitgeput. De
energiecircuits zullen dan in volmaakt evenwicht
zijn en volledig zijn onderworpen aan bewustzijn,
terwijl geest, in de tegenwoordigheid van
persoonlijkheid, de dominantie over bewustzijn
zal hebben bereikt.
Opmerking Winston:
Hierboven staat iets bijzonders. Er staat dat er een
moment komt dat ‘alle mogelijkheden tot
DISHARMONIE, ONEVENWICHTIGHEID en
ONAANGEPASTHEID ZULLEN ZIJN UITGEPUT.
Dit betekent dat deze mogelijkheden dus bewust zijn
gecreëerd in de schepping, dat deze mogelijkheden
benut moeten worden totdat ze zijn uitgeput. Dit is

dus DOELBEWUST ZO GECREËERD.
ERVARING, ERVARING, ERVARING!
DE OPZET VAN DE CREATIE VAN HET
UNIVERSUM IS DUS ONVOLMAAKTHEID,
TURBULENTIE, DISHSRMONIE EN CHAOS.
Alle mogelijkheden die dus in deze chaos
voorhanden zijn, zullen moeten worden benut
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tot ze zijn uitgeput en tot alles en iedereen tot
VOLMAAKTHEID is gekomen.
(1292.8) 117:7.14 Wij veronderstellen dat in deze nog
ver in de toekomst liggende tijd de geest-persoon van
de Allerhoogste en de bereikte kracht van de
Almachtige de coördinatie van hun beider
ontwikkeling tot stand zullen hebben gebracht, en dat
zij beiden, verenigd in en door het Allerhoogst
Bewustzijn, tot feitelijk bestaan zullen komen als de
Allerhoogste, een voltooide actualiteit in de universa –
een actualiteit die voor alle geschapen intelligente
wezens waarneembaar zal zijn, op wie gereageerd zal
worden door alle geschapen energieën, die
gecoördineerd zal zijn in alle geestelijke entiteiten, en
die ervaren zal worden door alle persoonlijkheden in
het universum.
(1292.9) 117:7.15 Deze voorstelling impliceert de
actuele soevereiniteit van de Allerhoogste in het
groot universum. Het is zeer waarschijnlijk dat de
huidige Triniteitsbestuurders zijn vice-regenten
zullen blijven, maar wij geloven dat de huidige
afbakeningen tussen de zeven superuniversa
geleidelijk zullen verdwijnen, en dat het gehele
groot universum als een vervolmaakt geheel zal
functioneren.
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(1292.10) 117:7.16 Het is mogelijk dat de
Allerhoogste dan persoonlijk zal resideren op Uversa,
de hoofdwereld van Orvonton, van waaruit hij het
bestuur van de scheppingen in de tijd zal leiden, maar
dit is werkelijk alleen maar een gissing. Zeker is
evenwel dat het mogelijk zal zijn duidelijk in contact te
treden met de persoonlijkheid van de Allerhoogste op
een specifieke plaats, ofschoon zijn alomaanwezige
Godheidstegenwoordigheid waarschijnlijk het
universum van universa zal blijven doordringen. Wat
in dat tijdperk de betrekking van de burgers van de
superuniversa tot de Allerhoogste zal zijn, weten wij
niet, maar zij zou enigszins kunnen lijken op de
huidige betrekking tussen de inwoners van Havona en
de Paradijs-Triniteit.
(1293.1) 117:7.17 Het vervolmaakte groot

universum van die toekomstige tijden zal
enorm verschillen van wat het nu is. De
spannende avonturen bij het organiseren
van de galactische stelsels in de ruimte, het
planten van leven op de onzekere werelden
in de tijd, en het evolueren van harmonie uit
chaos, schoonheid uit potentialiteiten,
waarheid uit betekenissen en goedheid uit
waarden, dit alles zal voorbij zijn. De tijd190

universa zullen de vervulling van hun
eindige bestemming hebben bereikt! En
misschien zal er ruimte zijn voor rust,
ontspanning na de eeuwenlange worsteling
om evolutionaire volmaaktheid. Maar niet
lang! Vast en zeker, en onverbiddelijk, zal
het enigma van de wordende Godheid van
God de Ultieme deze vervolmaakte burgers
van de bestendigde universa uitdagen, net
zoals hun worstelende evolutionaire
voorouders eens werden uitgedaagd door de
zoektocht naar God de Allerhoogste. Het
gordijn voor de kosmische bestemming zal
opengaan om de transcendente grootsheid te
onthullen van de aanlokkelijke absoniete
zoektocht naar de Universele Vader op de
nieuwe, hogere niveaus die worden
geopenbaard in de ultieme ervaring van
schepselen.
Opmerking Winston:
Wat een prachtige toekomstvisie. Wat een
vreugde, wat een schoonheid.
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Bijlage van:
KUNNEN, WILLEN,
DURVEN, DOEN, ZIJN
3 april 2021
Op onze weg door het leven komt het erop aan dat we
keuzes maken.
Door het maken van keuzes, kunnen we stappen
maken, ervaringen opdoen, leren en verder komen.
Heel veel mensen zijn heel veel van plan, maar komen
niet of nooit tot daden.
Ook binnen relaties is het belangrijk dat je ‘staat waar
je voor gaat’ en dus ‘doet wat je belooft'.
Ook voor jezelf is het belangrijk dat je weet wat je wilt
en daarbij ook tot daden komt.
Verkeerde keuzes maken is prima, want dat levert
ervaringen en leermomenten op.
Geen keuzes maken, niet doen wat je eigenlijk zou
willen, is stilstand en er zijn mensen die dat hun hele
leven volhouden.
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Uiteindelijk weten we nu dat er maar één weg is. De
mens en Geest of God zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Geest of God trekt ons aan en de belangrijkste
opdracht die wij als mens hebben, is naar binnen gaan
en daar verbinding en contact maken met Geest, met
God.
De enige weg die werkt, de enige weg die ons
doorgang geeft, is de weg naar God, met God en
door God.
Alle andere wegen zijn dwaalwegen en zijn
doodlopend.
Dit één worden met God, dit HEEL WORDEN MET
GOD, IS HELING EN HELING IS GENEZING.
Zoek de heling met God en HANDEL naar en in die
eenheid.
Als dat niet werkt bij jou, realiseer je dan het
volgende:
Veel mensen verbinden zich al min of meer onbewust
met God en dat is voldoende. God heeft ons vast en
mensen reageren daar ook onbewust op. God omarmt
ons ook als je dat niet doorhebt.

Als je iets wilt, vraag je dan af:
1. Of je het KUNT.
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HET GAAT HIER NIET OM KUNDE OF KENNIS MAAR
OM BEWUSTZIJN.
Dit houdt het hebben van kennis in en het vermogen
hebben om liefde te kunnen zijn.
Als je dingen wilt doen in de interactie met andere
mensen, is eigenliefde (mezelf niet helemaal
wegcijferen), naastenliefde (begrip opbrengen voor
anderen) en liefde voor God, die ons helpt de weg naar
binnen te gaan, essentieel.
Is het antwoord op de vraag of je het kunt NEE, zoek
een nieuw doel en vraag je opnieuw af of je het kunt.
Is het antwoord ja, onderzoek dan of je het echt
WILT.

2. Of je het dus eigenlijk wel WILT.
STA JE ECHT WEL ACHTER JE KEUS OF BEN JE
BEÏNVLOED OM DEZE KEUS TE MAKEN?
Als je erachter komt dat je het eigenlijk helemaal
niet wilt, stel dan een nieuw doel en begin je eerst af
te vragen of je het bereiken van dat doel echt zou
KUNNEN en vraag je vervolgens weer af, of je het
echt zou WILLEN.
Will je het oprecht wel en is het antwoord ja,
onderzoek dan of je het DURFT.
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3. Of je het dus ook wel DURFT.
ONDERSCHAT DIT ASPECT NIET. OP VEEL KEUZES
DIE JE MAAKT, KUN JE KRITIEK KRIJGEN UIT JE
OMGEVING, VAAK MET SANCTIES ALS JE NIET DOET
WAT ANDEREN VAN JE VERWACHTEN.
Als je het niet durft, stel dan opnieuw je doel bij en
vraag je vervolgens weer af of je het nieuwe doel
KUNT realiseren, WILT realiseren en DURFT te
realiseren.
Als het antwoord ja is, treuzel dan niet en streef je
doel na en maak keuzes. VOER HET UIT EN DOE HET.
4. Of je het uiteindelijk ook gaat DOEN.
Als je het tenslotte toch niet uitvoert, toch niet
doet, ga dan terug naar de basis en vraag je
dezelfde vragen opnieuw af, of stel een nieuw doel.
Grafisch ziet dat er als volgt uit, waarin de zon de
verbinding en het contact met Geest of God is.
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Als je uiteindelijk tot ‘DOEN’ bent
gekomen, kun je zeggen, dat je:
‘HET BENT’.
Dit kan je helpen je weg door het heelal op te pakken
en de trein van jouw leven op snelheid te houden.
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Verwerking van ….. en
toen?
4 april 2021
Bovengenoemde problemen van het niet kunnen
maken van beslissingen en het niet tot actie kunnen
komen, heeft vaak te maken met problemen die in ons
zelf zitten.
Problemen zijn altijd problemen als wij 'zaken
verheffen tot problemen’. Op dat moment bestaan ze
en doen ze hun werk.
Wij creëren ze dus zelf omdat wij vinden dat ze
bestaan.

Hoe terecht is dit of nog beter gezegd: 'Hoe
onterecht is dit?’
In de groei naar bewustzijn, een groei die altijd is
gebaseerd op de leermomenten die voortkomen uit
onze ervaringen, worden we geconfronteerd met
ervaringen die pijn, verdriet en ellende hebben
opgeleverd.
Er zijn ik weet niet hoeveel therapieën die ons
moeten helpen om die pijn te VERWERKEN.
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VERWERKEN BETEKENT: 'ZOEKEN, UIT JEZELF
SNIJDEN EN WEGGOOIEN’.
Alles wat wij ervaren, wordt op hetzelfde moment
dat wij het ervaren, opgenomen door de
Allerhoogste die daar dankbaar voor is en die er
door groeit.
Op dat moment ligt het opgeslagen in het
geheugen van de Allerhoogste en van het
universum.
Stop dus om zo verkrampt om te blijven gaan met
zogenaamde pijn, zogenaamd verdriet, terwijl die
ervaring in blijdschap, liefde en vreugde is
ontvangen en omarmd door de Allerhoogste.
Deel haar vreugde en geluk die zij ontvangt door
jouw ervaringen, hoe ‘pijnlijk’ ze toen ook waren.
Stop met verwerken, uitsnijden en weggooien
maar omarm ze in liefde voor en in vreugde,
samen met de Godin.
Al jouw ervaringen zijn opgeslagen in haar, zij
staat met jouw in verbinding en jij met haar. Alle
delen van ons zijn delen van haar. Alles wat in
haar is opgeslagen is eeuwig. Maak je er dus niet
van los want dat is ONMOGELIJK. Aanvaard het
gewoon in liefde en vreugde en ervaar en groei
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verder en groei samen met de Godin naar
volmaaktheid.
Het heeft je gemaakt tot wie je nu bent en dus is
het goed.

De Allerhoogste is dus een persoonlijkheid, geschapen
in de post-Havona tijdperken en zij omdat de ruimte
waarbinnen het groot-universum geschapen is. Het
groot-universum omvat de totale schepping.
Wat de Richter is voor de mens is de Triniteit voor de
Allerhoogste. Waar God de Vader gezien kan worden
als vader is de Allerhoogste de Almoeder. Zij is de
GODIN.
Haar taak en opdracht is om te groeien tot
volmaaktheid en zij wordt gevoed door alle ervaringen
van alles wat geschapen is. Ook jouw en ook mijn
ervaringen.
Zij heeft onze ervaringen nodig en wij groeien samen
met haar, op weg naar volmaaktheid.
Wij kunnen alleen maar groeien in ‘turbulentie’, in
wisselvalligheden, in disharmonie en in chaos, die
voortkomt uit onverwachtheden die ook kunnen
leiden tot ‘LIJDEN EN VERDRIET’.
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Vergeet niet dat lijden een keus is en een resultaat
is, voortkomend uit verwachtingen, gecreëerd
door ons ego.
Dat lijden heeft ons gemaakt wie wij nu zijn.
Waarom moet ik dat lijden en die pijn
VERWERKEN, uit mijzelf snijden en weggooien?
Dan gooi ik een stukje van mijzelf en dus mijzelf
weg. Dan verloochen ik datgene dat mij heeft
gemaakt.
Waarom accepteer ik mijn pijn en verdriet niet en
maak ik het los van verwachtingen? Het is wie ik
ben en waarmee de Allerhoogste zich voedt en
waarvan zij groeit.
De huidige psychologie van jezelf verloochenen,
van alles moeten verwerken en weggooien is
ONBEWUST. Acceptatie is de enige weg, in de
wetenschap, dat onverwachtheden, chaos en
turbulentie horen bij de schepping, dat deze ons
de kans geven om te ervaren, te leren en te
groeien en hiermee de godin te kunnen voeden, op
weg naar VOLMAAKTHEID.
Als wij volmaakt zijn, is de Godin volmaakt.
Op die weg hebben we God zelf in ons hart en aan
onze zijde.
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Treed het leven tegemoet met vreugde, met de Wil
om chaos te treffen, te omarmen, te ervaren en te
leren.
Dan ben je los van het ego, los van verwachtingen,
los van de dualiteit en los van de pijn en het
verdriet, die wij onszelf aandoen, door van het ego
afkomstige verwachtingen.
(1279.4) 117:1.6 De evoluerende goddelijke natuur
van de Allerhoogste wordt een getrouwe afbeelding
van de onvergelijkelijke ervaring van alle schepselen
en van alle Scheppers in het groot universum. In de
Allerhoogste valt het wezen van scheppers en het
wezen van schepselen samen: zij zijn voor immer
verenigd door de ervaring die geboren is uit de
wisselvalligheden welke samengaan met de
oplossing der veelvoudige problemen waardoor
de gehele eindige schepping wordt gekweld
tijdens haar eeuwige zoektocht naar volmaaktheid
en bevrijding uit de boeien van onvolledigheid.
Opmerking Winston:
De eerste stap op de eeuwige zoektocht naar
volmaaktheid en bevrijding uit de boeien van
onvolledigheid is voor mij: 'de stap van DUALITEIT
naar EENHEID’.
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Daarnaast levert dit stukje tekst ook een inzicht op
dat 'WISSELVALLIGHEDEN IN HET LEVEN ERBIJ
HOREN EN ONS MAKEN WIE WE ZIJN, OP WEG NAAR
DE EEUWIGE ZOEKTOCHT NAAR VOLMAAKTHEID.
We hebben de neiging om alle problemen die er op
onze weg komen door de wisselvalligheden van het
leven en die ons pijn en verdriet opleveren, 'te
moeten verwerken en weg te moeten gooien', terwijl
de resultaten van deze onvoorziene
wisselvalligheden, ons hebben gemaakt wie we zijn.
Wie we nu zijn, is altijd de basis van nu om te
groeien naar volmaaktheid. Waarom zou ik stukken
moeten verwerken, uit mijzelf moeten snijden en
weg moeten gooien alsof ze niet zijn gebeurt? Het
maakt me wie ik nu ben en het is mijn fundament
voor verdere groei.
Alle pijn, al het verdriet is van mij, is wie ik ben.
Omarm het, koester het, heb het lief en deel het met
jouw God.
Een andere benadering van dit zelfde probleem is,
dat wisselvalligheden en chaos blijkbaar dus horen
bij de schepping. Er is een chaotisch universum dat
streeft naar volmaaktheid en die weg naar
volmaaktheid gaat middels ervaringen.
De vraag is of de wereld kan worden veranderd en
als dat zo is dan ligt die verandering niet
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opgeslagen bij anderen maar bij mij. Ik heb geen
invloed op ervaringen en vooral op de belevingen
van de ervaringen van ANDERE MENSEN. Ga zelf
naar binnen, ervaar, beleef en groei. De groei is
altijd evolutionair. Morgen is de wereld niet
veranderd. Morgen kan ik een beetje zijn veranderd
en daarmee verander ik de wereld een beetje.
Tevens geeft het gegeven om te weten dat er
vooralsnog chaos in de schepping ligt opgeslagen,
rust.
Ik kan binnen mijzelf de chaos 'herscheppen' tot
harmonie. En zoals ik ben ‘van binnen', zo creëer ik
de wereld 'van buiten'.
(1280.5) 117:2.5 Dit geldt niet voor de volkomenen of
voor enig andere evolutionaire, experiëntiële orde die
deelneemt in het groeiproces van de Allerhoogste. Gij
stervelingen die thans op Urantia leeft en moogt
streven naar het bereiken van het Paradijs en de
status van volkomenen, dient te begrijpen dat deze
bestemming alleen is te verwezenlijken omdat ge
in en van de Allerhoogste zijt en hierom deelhebt
aan de groeicyclus van de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Wij zijn in de Allerhoogste. De Allerhoogste moet
groeien naar volmaaktheid, dan is er een volmaakt
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universum. De Allerhoogste groeit door ons, dus wij
moeten groeien. Wij groeien door ervaringen die
leermomenten opleveren.
Daar hoort ook chaos bij.
Daar horen onverwachte dingen bij die ons
dwingen met steeds meer bewustzijn te handelen.
Wat een prachtige, boeiende weg. Pak het leven, leef
het leven met alles wat het biedt en zonder pijn,
verdriet en ellende, omdat ik alles omarm en in
liefde en vreugde aanreik aan de Moeder, aan de
Godin, aan de Allerhoogste.
Zij is mij eeuwig dankbaar.
Hier is nog een voorbeeld van hoe wij met
wisselvalligheden moeten worstelen in relatie en
verbinding met de Allerhoogste’.
(1283.3) 117:4.1 Wanneer wij de onophoudelijke
worstelingen van de schepsel-scheppingen om
volmaaktheid van status en goddelijkheid van zijn
aanschouwen, moeten wij wel geloven dat deze
eindeloze inspanningen getuigen van de niet aflatende
worsteling van de Allerhoogste om goddelijke
zelfverwerkelijking. God de Allerhoogste is de eindige
Godheid, en hij moet het hoofd bieden aan de opgaven
van het eindige in de totale zin van dat woord. Onze
worstelingen met de wisselvalligheden van de tijd
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in de evoluties in de ruimte zijn weerspiegelingen
van zijn inspanningen om realiteit van zijn
zelfheid en de voltooiing van zijn soevereiniteit te
bereiken, binnen de sfeer van handeling die door
zijn evoluerende natuur wordt uitgebreid tot de
uiterste grenzen van wat mogelijk is.

Hieronder is mijn 'menselijke weergave’ gemaakt met
'menselijk gevoel’ over de weergave van de Moeder, van
de Godin, van de Allerhoogste, waarin het kind staat
voor de hele schepping.
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Wat deze stof over de
Allerhoogste mij in het
bijzonder heeft geleerd
4 april 2021
In de eerste plaats is er iets heel moois naar
voren gekomen en dat heeft te maken met:

Chaos
En wat wij daarvan moeten
vinden en vooral, wat wij
daarmee moeten doen.
Nederland heeft net landelijke verkiezingen
gehad en er hebben zich negentig partijen
aangemeld om mee te mogen strijden in deze
verkiezingen.
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Ongeveer veertig partijen zijn toegewezen om
daadwerkelijk in het circus mee te mogen doen.
Allemaal partijen, gedragen door mensen, die
vinden dat de chaos te groot is, dat de zittende
macht er een puinhoop van heeft gemaakt, dat
zij het beter weten en die jagen op de macht om
de wereld of in elk geval Nederland wel even te
verbeteren.
Na het bestuderen van alles wat het Urantiaboek
meldt over de Allerhoogste is het duidelijk dat
deze visie ongelooflijk onbewust is, wordt
gedragen door opgeblazen ego’s, die met hun
arrogantie en onbewustheid de situatie van
de onvolmaaktheid (chaos) alleen maar
vergroten en de situatie dus niet verbeteren,
maar verslechteren.
Hoe kom ik tot deze conclusie?
We hebben gezien dat de opzet van de
schepping 'chaos’ is.
Onze planeet is nog steeds in ontwikkeling en in
chaos met regelmatig natuurlijke uitbarstingen
als aardschokken, vulkaanuitbarstingen,
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tsunami’s en extreme stormen. Ook het heelal is
nog in ontwikkeling.
De chaos binnen de schepping, de
onvolmaaktheid binnen de schepping is nodig
om tot volmaaktheid te kunnen worden
omgevormd.
De groei van onvolmaaktheid tot volmaaktheid
is afhankelijk van de individuele groei van
ieder afzonderlijk mens, van iedere
afzonderlijke ziel.
Door de groei van iedere ziel groeit de wereld,
het universum en de Allerhoogste.
Het is dus onmogelijk voor een leider of een
partij om de chaos om te vormen tot
harmonie en om zo de onvolmaaktheid tot
volmaaktheid te veranderen.
De status van volmaaktheid is afhankelijk
van jouw en mijn groei, van onze groei in
bewustzijn, van onze kracht en inzet om het
pad van DUALITEIT te verlaten en de weg in
te slaan naar een ander pad van een groter
besef van EENHEID. Het is dus afhankelijk
van onze keuzes om niet meer DE KEIZER TE
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DIENEN (PAD VAN DUALITEIT) MAAR OM
GOD TE GAAN DIENEN (PAD VAN EENHEID).
Die weg zal IEDEREEN, geen mens
uitgezonderd, zelf moeten gaan en door zelf
te groeien, door zelf te veranderen,
verandert de status van onvolmaaktheid
naar volmaaktheid. Stapje voor stapje en ziel
voor ziel. Hoe meer zielen in de verandering
gaan en groeien, hoe meer deze wereld
verandert, het universum verandert en hoe
meer de Allerhoogste groeit naar
volmaaktheid.

Geen politicus, geen politieke partij, geen
politiek systeem is in staat om de
onvolmaaktheid om te zetten en te
veranderen tot volmaaktheid.
Iedere politicus of iedere politieke partij
of politiek systeem, die ervan uitgaat dat
ze dat wel kunnen, zijn vooral onbewust,
arrogant en remmen juist de
vooruitgang, omdat er binnen dit
politieke circus per definitie rivaliteit,
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dus strijd, dus een vergroting van de
chaos is.
Vergroting van de chaos heeft niets te
maken met groei naar volmaaktheid.

Lieve, lieve mensen we moeten het
zelf doen. Door niet meer achter de
keizer aan te rennen maar door te
gaan zoeken naar God de Vader, die
je vindt diep van binnen in je eigen
hart, door te gaan zoeken naar God
de Allerhoogste, die we vinden in de
harten van alle andere mensen.
Deze visie geeft ook heel veel rust.
Iedere weg van iedere ziel is uniek,
individueel, persoonlijk en dus anders.
Het is dus onvoorstelbaar zinloos om je te
gaan verdiepen in de INHOUD van de Weg
van een ander, om daar iets van te vinden en
om daarover te oordelen of te veroordelen.
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Ik ken de uniciteit van de ander niet. Ik weet
niet wat de blauwdruk van de ziel van een
ander is. Ik weet niet op welke unieke wijze
de Richter en de engelen van die persoon
inwerken op die persoon. IK WEET NIETS,
DUS WAAR MOET IK IETS VAN VINDEN, LAAT
STAAN OORDELEN EN AL HELEMAAL, WAT
MOET IK VEROORDELEN?

Dus waar bemoei ik mij mee?
Het enige wat ik kan vaststellen, is of iemand
de keizer dient of God dient. Er zijn vele
verschillende niveaus van bewustzijn op
deze wereld, dus wie iemand dient, kan nooit
leiden tot een oordeel maar hooguit worden
vastgesteld als een constatering.
Je weet niet waar iemand staat, dus is het
altijd goed.
Je kunt er niets van vinden, dus is het goed.

Het enige dat je kunt doen, het enige dat
je moet doen, is:
De deur openen als er wordt geklopt.
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Antwoord geven als er vragen worden
gesteld.
Hulp bieden waar mensen in nood zijn.
Dit betekent nog iets anders.
Dit betekent dat ik mij dus niet moet
bemoeien met het leven van anderen, met de
inhoud van de keuzes van anderen.
Jouw persoonlijke groei is jouw
verantwoordelijkheid en dus jouw probleem,
zoals mijn persoonlijke groei mijn
verantwoordelijkheid en dus mijn probleem
is.
Ik moet mij dus uitsluitend focussen op mijn
keuzes, op mijn groei, op mijn leven. Daar
mag ik iets van vinden en daar mag ik een
oordeel over hebben.
Als de focus dan uitsluitend gericht is op
mijzelf, op mijn eigen groei, DAN LIGT
‘EIGENLIEFDE’ IN HET VERLENGDE VAN DIT
INZICHT. IK HEB MET MIJZELF TE MAKEN,
NIET MET EEN ANDER, TENZIJ EN ALLEEN,
ALS:
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Een andere klopt aan mijn deur.
Iemand mij iets vraagt.
Iemand in nood is.
Als ik dat aanhoud, zal de eigenliefde puur
zijn en puur blijven en nooit omslaan in
egoïsme.
Hoe kan ik vaststellen of iemand of ikzelf de
keizer dient of God dient?
Dat antwoord is eenvoudig, kijk naar de
BOOM.
Voor wat betreft de kwaliteit van de boom
gaat het niet om het 'GERITSEL VAN DE
BLADEREN’, om de praatjes die iemand
verkoopt en waar hij maar al te snel zelf in
gaat geloven, het gaat om de ‘KWALITEIT
VAN DE VRUCHTEN DIE DE BOOM
VOORTBRENGT’.
Het gaat dus niet om wat iemand probeert je
te laten geloven met mooie verhaaltjes. Het
gaat om wat je ziet, hoe hij leeft en welke
vruchten hij zijn naasten te bieden heeft.
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Wat geldt voor de boom van een ander, geldt
onveranderd op precies dezelfde wijze zo,
voor mijn eigen boom.
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Nawoord
5 april 2021

In het voorwoord heb ik al stukjes uit het
Urantiaboek opgenomen die mij diep hebben
geraakt.
In dit nawoord staan stukjes tekst die mijn
toekomst en mijn koers bepalen.
(1289.2) 117:6.9 Mensen vergeten maar al te vaak
dat God de grootste ervaring in het menselijke
bestaan is. Andere ervaringen zijn beperkt van
aard en inhoud, maar de ervaring van God kent
geen beperkingen behalve die van het
begripsvermogen van het schepsel, en deze
ervaring op zichzelf vergroot dat vermogen.
Wanneer mensen God zoeken, zoeken zij alles.
Wanneer zij God vinden, hebben zij alles
gevonden. Het zoeken naar God is het onbeperkt
schenken van liefde, vergezeld van
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verbazingwekkende ontdekkingen van nieuwe,
grotere liefde die kan worden geschonken.
Opmerking Winston:
En dat alles maakt voor mij: 'mijn
WONDERBAARLIJKE REIS’, die voor mij al bewust is
begonnen.
(1289.3) 117:6.10 Alle ware liefde komt van

God, en de mens ontvangt de goddelijke
liefde naargelang hijzelf deze liefde aan zijn
medemensen schenkt. Liefde is dynamisch.
Zij kan nooit gevangen worden, zij is levend,
vrij, opwindend en altijd in beweging. De

mens kan de liefde van de Vader nooit
opsluiten en gevangen houden in zijn
hart. De liefde van de Vader kan alleen
werkelijk worden voor de sterfelijke
mens als zij door de persoonlijkheid van
die mens heengaat, wanneer hij op zijn
beurt deze liefde aan zijn medemensen
schenkt. Het grote circuit van liefde
loopt van de Vader via zonen naar
broeders, en vandaar naar de
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Allerhoogste. De liefde van de Vader
verschijnt in de sterfelijke
persoonlijkheid door het dienstbetoon
van de inwonende Richter. Zulk een
Godkennende zoon openbaart deze
liefde aan zijn universum-broeders, en
deze broederliefde is het wezen van de
liefde van de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Dat is de enige weg, dat is de eeuwige weg: DE
LIEFDE KOMT VAN GOD (DE VADER), GAAT
DOOR DE MENS NAAR DE MENSHEID EN
STROOMT TERUG NAAR GOD (DE MOEDER).

Dit betekent dat er maar één weg is,
LIEFDE ZIJN.
DAN WORD IK DE TRANSFORMATOR TUSSEN GOD
DE VADER (DE RICHTER) EN GOD DE MOEDER (DE
ALLERHOOGSTE).

De Wil van de Vader wordt vertolkt door
de liefde van de Vader, geschonken aan
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de mens. Als de mens in staat is deze
liefde van de Vader te schenken aan al
zijn naasten, dan zijn de Wil van de mens
en de Wil van God gelijk. Pas als de
stroom terug naar de Allerhoogste, als
een enorme rivier van liefde, geïnitieerd
kan worden door de mens, komt de trein
van het leven van de mens werkelijk in
beweging op weg naar fusie.
Dit is de ‘ultieme ervaring van eenheid’
en leidt tot de ultieme vereniging (één
zijn) met God.
(1290.9) 117:6.23 De mens kan de Vader in

zijn hart ontdekken, maar hij zal de
Allerhoogste moeten zoeken in de
harten van alle andere mensen; en
wanneer alle schepselen de liefde van
de Allerhoogste volmaakt openbaren,
dan zal hij een universum-actualiteit
worden voor alle schepselen. En dit is
alleen een andere manier om te zeggen
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dat dan de universa bestendigd zullen
zijn in licht en leven.
Opmerking Winston:

De Allerhoogste is uitsluitend te vinden in
de harten van alle andere mensen.

Als je hier één persoon bij uitsluit,
VERWERP JE DE ALLERHOOGSTE.
Zij vertegenwoordigt alles, iedereen, het
totaal. Mijn liefde zal zich dus moeten
richten op alles en iedereen.
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Onze eigen Godsvonk vinden we in ons eigen hart.
De Allerhoogste is de beweging, is de keus, wij
vinden haar uitsluitend in de harten van ALLE
ANDERE MENSEN.
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Wij zullen eerst ‘iets moeten doen' om haar te
kunnen vinden.

Het volgende stukje uit het Urantiaboek laat ons zien
dat de chaos op onze planeet, de chaos in de mens en
tussen de mensen onderling en zelfs de chaos in het
universum, een gepland en bewust onderdeel van de
schepping is.
(1292.7) 117:7.13 Het huidige doel van de
superuniversa is om, zoals zij zijn en binnen hun
potentialiteiten, volmaakt te worden evenals
Havona dat is. Deze volmaaktheid heeft betrekking
op fysische en geestelijke verworvenheden, en op
administratieve, goevernementele en broederlijke
ontwikkeling. Wij geloven dat in de toekomende
tijden de mogelijkheden tot disharmonie,
onevenwichtigheid en onaangepastheid in de
superuniversa tenslotte zullen zijn uitgeput. De
energiecircuits zullen dan in volmaakt evenwicht
zijn en volledig zijn onderworpen aan bewustzijn,
terwijl geest, in de tegenwoordigheid van
persoonlijkheid, de dominantie over bewustzijn
zal hebben bereikt.
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Opmerking Winston:
Hierboven staat iets bijzonders. Er staat dat er een
moment komt dat ‘alle mogelijkheden tot
DISHARMONIE, ONEVENWICHTIGHEID en
ONAANGEPASTHEID ZULLEN ZIJN UITGEPUT.
Dit betekent dat deze mogelijkheden dus bewust zijn
gecreëerd in de schepping, dat deze mogelijkheden
benut moeten worden totdat ze zijn uitgeput. Dit is

dus DOELBEWUST ZO GECREËERD.
ERVARING, ERVARING, ERVARING!

Deze diepe studie over de Allerhoogste, in
relatie tot alles wat ik tot nu toe aan
inzichten heb ontvangen, leert mij en laat mij
inzien, dat:
Ik geen enkel oordeel meer heb, mag en kan
opbrengen over het pad van wie dan ook. Het
is op geen enkele wijze mijn zaak en mijn
verantwoordelijkheid aangaande een ander,
hoe deze persoon zijn of haar leven leeft en
welke keuzes anderen maken.
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We zijn allemaal ervaringsinstrumenten
voor onze eigen ontwikkeling en voeden
daarmee de Godin. We zijn dus de
‘VOELHAREN’ VOOR EN VAN DE GODIN, VOOR
DE MOEDER, VOOR DE ALLERHOOGSTE.
Zij heeft ieder van ons nodig in haar groei,
waarbij ieder van ons zijn of haar eigen weg
moet bewandelen, daar een eigen
verantwoordelijkheid voor heeft, die ik van
niemand kan en mag overnemen.

Voor ieder van ons geldt dus:
‘DOE JE DING, LEEF, ERVAAR EN LEER.
VOED JEZELF, HET UNIVERSUM EN DE
GODIN'.
Ongevraagd zal ik dus niemand meer lastig
vallen of een oordeel over iemand vellen. Wat
niet betekent dat onvoorwaardelijk blijft
staan dat:
Wie vraagt antwoord krijgt.
Wie klopt zal worden open gedaan.
Wie in nood zit en om hulp vraagt, altijd
geholpen zal worden, ……….. omdat:
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Dit dan past binnen het verzoek van de ander,
waarmee de ander zijn of haar vrije wil
kenbaar maakt en ik mij er dus mee kan gaan
bemoeien op zijn of haar verzoek.
Dit inzicht voelt als een bevrijding en
betekent dat in eerste instantie ‘IK MIJN
ENIGE ZORG BEN, TENZIJ ANDEREN MIJN
HULP INROEPEN'.

Ik ben niet mijn broeders hoeder.
Iedereen moet zijn eigen broek
omhoog houden, onderzoeken, vallen,
opstaan, ervaren en leren, zonder
bemoeienis van anderen, tenzij daar
nadrukkelijk om wordt verzocht.
Daar is de ander bij gebaat,
Daar ben ik bij gebaat en daar is het
universum en de Godin bij gebaat.
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De opzet van de schepping is chaos,
turbulentie en onvolmaaktheid en de
opdracht voor de mens is om daar zelf,
voor zichzelf bovenuit te groeien, door te
vallen, op te staan en te leren. Niemand
kan dat voor jou doen of voor mij doen en
onze verbinding met de Allerhoogste
voedt door onze groei de Allerhoogste,
waardoor zij groeit en waarin alle
ervaringen uit de complete schepping is
opgeslagen en manifest wordt.
Zo wordt ieder mens volmaakt, zo wordt
de Allerhoogste volmaakt en zo wordt de
schepping volmaakt.
Je hoeft op deze weg niets meer van
anderen te vinden, je hoeft er alleen
maar te ZIJN, in jouw eigen volle
krachtveld, bewust verbonden met de
Vader (de Richter) en de Moeder en te
STRALEN. Straal alle liefde die er in je is
de wereld in en LEEF en GROEI.
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