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Voorwoord
Mijn vorige boek ging over de Allerhoogste, de Godin,
de Moeder.
Dat boek is een neerslag van mijn onderzoek over de
Godin, zoals is vastgelegd in het Urantiaboek, dat op
dit moment voor mij een norm is.
Het belangrijkste aspect uit dat onderzoek is voor
mijzelf het besef dat er onvolmaaktheid is, omdat dat
binnen de schepping zo is gecreëerd.
De mens is een onvolmaakt wezen, geplaatst in een
onvolmaakte en dus vijandige omgeving, waardoor
alles een bedreiging is en derhalve bestreden moet
worden.
Dit besef en deze angst heeft geleid tot het besef van
dualiteit.
Ook hebben we bij dit onderzoek kunnen lezen dat
ieder mens binnen de opzet van de schepping
onvolmaakt is en de opdracht heeft om op te klimmen
tot het niveau van volmaaktheid. Deze
opklimmingsreis wordt in het Urantiaboek ‘een
worsteling' genoemd. Bij deze reis heeft ieder mens
hulp van ‘Geest’.
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We hoeven ons dus niet druk te maken over de
onvolmaaktheid van anderen, we hoeven ons allen
maar druk te maken over onze eigen onvolmaaktheid
en over onze eigen reis naar volmaaktheid. Dat scheelt
heel veel energie, heel veel onzinnige strijd en je alleen
richten op je eigen opdracht, bespoedigt jouw eigen
reis.
Als dit besef echt begint te landen en verankerd wordt
in je systeem, kom je op een punt dat je 'de strijd
voorbij en voorbij de strijd bent’.
Dan ontstaat een innerlijke ervaring van rust, vrede en
vreugde en begin je de invloed van deze wereld los te
laten en begin je aangetrokken te worden tot de
nieuwe wereld, het koninkrijk en kom je onder invloed
van mota.
Wat dat allemaal betekent, kun je lezen in dit boek.
Opnieuw vermeld ik dat ik alle teksten één keer
doorlees en vervolgens weer snel verder doorga met
schrijven en schilderen.
Er zitten daarom ongetwijfeld oneffenheden in de
teksten, waarvan ik hoop dat je mij dat wilt vergeven.
Ik wens je veel leesplezier.
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Voor de goede orde wil ik hier toch nog een keer
vermelden dat mijn boeken mijn reis
verslaan. Iedere reis is uniek, persoonlijk,
geestelijk en is een ERVARINGSREIS.
Ik ervaar een hele sterke leiding die ertoe leidt
dat ik een zeer uitgebreide beschrijving mag
geven, geïllustreerd door vele tekeningen en
schilderijen.
Leiding heeft ieder mens en ook nog in zeer
grote mate.
Ik bezit niet de waarheid. Ik hanteer een
tijdelijke, persoonlijke waarheid die mij op een
gegeven moment weer een treetje verder helpt
op de trap, op mijn trap.
Als ik weer een treetje hoger sta, kan ik iets
verder kijken, is mijn horizon iets verlegd en
levert dat weer een kleine toevoeging of
verandering op van mijn waarheid.
Zo worstel ook ik verder maar inmiddels is mijn
reis een vreugdereis geworden, waarbij ik ook
intens geniet van de reis.
Geloof in jouw eigen reis die je maakt op jouw
eigen kracht. Geloof ook in jouw eigen kracht.
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Geloof ook in jouw hulp die je vol liefde en
onafgebroken wordt aangeboden.
Geniet ook van jouw reis.
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Grote impact, ‘ginder’
doemt op en de
gevolgen daarvan
7 april 2021
De studie over en het mediteren op de Allerhoogste en
de uitwerking hiervan zoals ik die heb vastgelegd in
mijn vorige boek, heeft een grote impact op mij gehad.
Dit (veertiende) boek bouwt voort op het dertiende
boek.
Deze impact is één van de heftigste ervaringen in mijn
leven. Heftig, wonderschoon en vooral BEVRIJDEND.
Sinds een aantal dagen zie ik steeds het beeld dat ik in
het universum zweef en kijk naar de aarde onder mij
en vooral hoe het dualisme daar wordt gebotvierd,
hoe iedereen duwt tegen en trekt aan elkaar.
De ruimte om mij heen is pikzwart met hier en daar
wat lichtjes van sterren.
Dan voel ik hoe een kracht mij omdraait. Ik wordt
geparkeerd met mijn rug naar de aarde, die langzaam
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vervaagt. Ik kan mijzelf niet bewegen en ook mijn
hoofd kan ik niet bewegen. Langzaam worden de
contouren zichtbaar van een planeet. De planeet
wordt steeds helderder en trekt aan mij.
Een nieuwe wereld, mijn nieuwe wereld. Er voelt geen
onrust zoals de aarde uitstraalt. Vreugde, rust en
blijdschap.
Er is iets veranderd, iets in mijn basis. Ik ben iets kwijt
en ik krijg iets terug.
Dit is 'GINDER'.
Deze planeet is 'ginder’, het is de wereld na deze
wereld, het is mijn nieuwe wereld, het is wat Jezus 'het
Koninkrijk’ noemt. Dit is de kosmische stap naar de
nieuwe wereld die je pas kunt maken als je los bent
van de oude wereld.
Je kunt niet in twee werelden tegelijk leven, als de
oude wereld nog aan je trekt, heeft de nieuwe wereld
nog geen vat op je en heb jij geen vat op de nieuwe
wereld.
De weg naar deze wereld is 'HET DIENEN VAN GOD,
OPGAAN IN DE EENHEID, WAARIN JE DE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE EIGEN GROEI,
VOOR DE GROEI VAN DE PLANEET, HET UNIVERSUM
EN VOOR DE ALLERHOOGSTE, VOLLEDIG NEEMT,
ACCEPTEERT EN DAAR NAAR LEEFT.
Het vasthouden aan de oude wereld is gelijk aan het
DIENEN VAN DE KEIZER, aan het najagen van de
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dualiteit, aan het waarde hechten aan de inhoud, de
waarheid en om bereid te zijn, om voor deze waarheid
te vechten. Om de inhoud en de waarheid, de rivaliteit
en de strijd, DUS ALLES IN HET KRACHTVELD VAN
HET DUALISME, zijn sinds mensenheugnis complete
oorlogen en vele slachtpartijen gevoerd.
DUALITEIT IS CHAOS EN ONVOLMAAKTHEID.
ONVOLMAAKTHEID IS DE OPZET BINNEN DE
SCHEPPING VAN AL HET LEVEN.
Zoeken en opklimmen naar volmaaktheid is de
opdracht. Eenheid is de weg en het Paradijs is het doel.
Als het laatste stervelijke opklimmingswezen het
Paradijs heeft bereikt, zijn de zeven super-universa
volmaakt. Wij moeten de weg naar boven, de weg uit
de chaos naar volmaaktheid, zelf realiseren. Wij
moeten daarbij onszelf overwinnen en bereid zijn om
hand in hand te wandelen met God, die woont in ons
hart en er alleen is voor jou, voor mij en voor iedereen.
We kunnen alleen onszelf overwinnen als wij onszelf
zien als deel van het totaal, eeuwig existerend binnen
één enorme kosmische eenheid.
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Zo zag ik mijzelf in mijn visioen, hangend in het
universum met de aarde onder mij.
Ik zag hoe de mensen achter elkaar aan rennen,
ik zag hoe er wordt geduwd en getrokken en hoe
belangrijk de inhoud, de waarheid voor iedereen
is.
Ik zag de DUALITEIT en ik zag hoe de KEIZER
overal wordt gediend.

Dit is hoe wij als opklimmingswezens,
onbewust, staan in de chaos die is
opgeslagen in de opzet van de schepping en
hoe wij worstelen om uit de chaos, de
onvolmaaktheid, op te klimmen tot
volmaaktheid.
Iedereen zal hierin zijn eigen inspanning
moeten leveren, zijn eigen unieke pad
moeten zoeken en de klimpartij zelf moeten
realiseren. Jouw groei is jouw
verantwoordelijkheid zoals mijn groei mijn
verantwoordelijkheid is. God zelf, Jezus, de
engelen en allerlei geesten steunen ons dag
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en nacht, luisterend naar onze eigen VRIJE
WIL.
Voor mij geldt dat ik er ben voor iedereen die
klopt aan mijn deur, die vragen stelt en die in
nood is.
De dualiteit is duidelijk en ik ben zover dat ik
er onpasselijk van wordt. Ik ben die energiefrequentie ontgroeid.
DE ILLUSIE LOST OP EN DE NIEUWE WERELD
VERSCHIJNT.

God zij dank, op naar deze nieuwe
werkelijkheid.
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Vervolgens werd ik in mijn visioen gedraaid met
mijn rug naar de aarde die langzaam vervaagde.
Ik keek het diepe oneindige universum in en er
was slechts een immense zwarte ruimte.
Langzaam verscheen er een lichtende schijf en ik
zag een nieuwe planeet, een nieuwe wereld voor
mijn ogen opdoemen.

Mijn nieuwe wereld, het Koninkrijk van
Jezus.
Mijn eerste kosmische stap op mijn weg
terug naar huis.
Later die dag zag ik het beeld van een boom.
Een boom vol bladeren en vruchten.
De bladeren zijn vaak het verborgen domein
van de keizer, waarbij de vruchten zich niet
kunnen vermommen of zij de keizer of God
toebehoren.

Aan de vruchten is te zien wat aan het
ritselen van de bladeren maar al te vaak
niet kenbaar is en verborgen blijft.
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Mensen hebben vaak mooie praatjes terwijl
ze achter de keizer aanrennen. Die praatjes
zijn als het ritselen van de bladeren.
Als de vruchten zichtbaar worden en afvallen, is
zichtbaar wie er werkelijk wordt gediend, God
of de keizer.
Zo kun je ook zelf vaststellen wie je zelf dient,
God of de keizer kijk naar je eigen vruchten.
Grafisch geeft dat de volgende afbeelding.
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Twee appelbomen, de linker boom is de boom van de
keizer, gekenmerkt door de kroon, die staat voor de
DUALITEIT. Zijn bladeren ritselen heftig in de wind en
vliegen soms zelfs door de lucht. Het ziet er allemaal
indrukwekkend en spannend uit, totdat de vruchten
verschijnen.
De kwaliteit van de vruchten kenmerkt altijd de boom.

De rechter boom is de boom in de dienstbaarheid van
God. Het hart verbeeldt de EENHEID. Er is rust in het
bladerdak, er is weinig geritsel en als de vruchten
verschijnen zijn ze zoet, rijp, gaaf en uitnodigend.
De boodschap die deze beelden aan mij kenbaar
maken zijn duidelijk.
De volgende visie is als een tsunami over mij heen
gekomen.
Chaos vond ik moeilijk. De ongelijkheid, de
onrechtvaardigheid, de turbulentie, het verdriet en de
pijn die dat veroorzaakt. Ik vond het moeilijk en ik
begreep het niet.
Ik begrijp nu dat chaos noodzakelijk is, het is
opgenomen als ‘opzet in het plan van de schepping'.
Alle wezens dienen of de keizer of God op basis van
vrije wil en naar vermogen en met behulp van God, de
engelen en heel veel geestkrachten, die klaar staan als
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wij ons daarvoor openen. Zo moeten wij de weg terug
zien te vinden naar volmaaktheid, naar het Paradijs.
De grote ontdekking voor mij is, dat de schepping
is geschapen door een bron die volmaakt is en die
wenst te ervaren wat onvolmaaktheid is en hoe de
reis terug naar volmaaktheid gemaakt wordt.
Ieder mens maakt hierbij een eigen unieke,
persoonlijke reis en helpt mee in zijn terugkeer
naar volmaaktheid, de wereld, het universum en
de Allerhoogste op te tillen tot het stadium van
volmaaktheid. Al deze ervaringen vormen de
Allerhoogste, die in verbinding staat met God, met
de Triniteit.
In de onvolmaaktheid begint de reis altijd in de
dualiteit. Dat is het besef van afsplitsing, waarin ik ga
meten en ga vaststellen dat anderen niet deugen,
leugenaars zijn en waarin ik al mijn tegenstanders
verklaar tot vijanden. De anderen hoeven niet te
vinden dat ze jou tegenstander zijn, dat is ook niet
nodig want dat heb ikzelf al lang besloten. De illusie
die je creëert is angstvallig echt en dus is het duidelijk,
dat de ander niet deugt. Op basis van dit besluit zijn
mensen uit de weg geruimd en dit gebeurt nog steeds.
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Ik heb hier inmiddels geen oordeel meer
over. We worden als mensen
geparkeerd in de chaos en moeten daar
bovenuit groeien, in absoluut vrije wil.
Dat is een zware weg. We hebben hulp
maar het blijft een worsteling.
WE MOETEN BOVEN DE ILLUSIE, BOVEN
DE DUALITEIT UITGROEIEN EN DE
ENIGE WEG DAARVOOR IS DE WEG VAN
EENHEID.
GA GOD ZOEKEN, MAAR DAN MOET JE JE
WEL EERST GAAN REALISEREN, DAT
GOD EEN REALITEIT IS, EEN REALITEIT
VAN LIEFDE.
Ieder mens moet dus op eigen kracht de weg terug
naar huis vinden en werken aan zijn eigen
volmaaktheid. Ik kan de volmaaktheid voor jou niet
regelen zoals jij het niet voor mij kunt regelen.
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Ik kan dus alles en iedereen loslaten en mijn
eigen weg gaan en werken aan mijn eigen
groei.
Ik hoef me met niemand meer te bemoeien.
Hoe jij jouw weg gaat, is jouw zaak en jouw
probleem. Wij zullen het allemaal voor
onszelf moeten opknappen.

Dit creëert voor mij een immens
gevoel van VRIJHEID, van
onbelemmerd mijn eigen weg
kunnen gaan en dit ook te kunnen
gaan oppakken.

Ik ben vrij en bevrijd en kies
mijn eigen weg. Wat een
vreugde, wat een rust, wat een
bevrijding.
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Het enige dat onvoorwaardelijk geldt en
altijd blijft gelden, is:
 Doe je deur open als ze kloppen.
 Geef antwoord als ze vragen stellen.
 Bied onvoorwaardelijk hulp waar
mensen in nood zijn.
We blijven elkaar onder iedere voorwaarde
nodig hebben in liefde en dienstbaarheid,
want we kunnen de Allerhoogste slechts
ontdekken en leren kennen in de harten
van alle andere mensen.
Maar in essentie, in de kern, ben ik
ONVOORWAARDELIJK VRIJ, WAARDOOR
OOK IEDERE VERWACHTING OPLOST EN
DAT BEVRIJDT MIJ WEER VAN
TELEURSTELLINGEN.
Om een misverstand te voorkomen wil ik
graag even melden dat er niets op tegen is
om de keizer te dienen. Als dat overeenstemt
met de hoogte van je bewustzijn is dat voor
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jou op dat moment de enige weg die mogelijk
en haalbaar is.
‘Onderzoek alles en behoud het goede’, is een
wijze raad. Ervaringen zijn noodzakelijk en
ervaringen geven waardevolle
leermomenten.
De discussie over het wel of niet dienen van
God, geldt voor mensen die qua bewustzijn
het tweede pad beginnen te verlaten en het
derde pad gaan verkennen.
Deze mensen worden nieuwsgierig en gaan
voorzichtig naar binnen, voelende dat er
meer is. Gedurende het hele derde pad blijft
de aantrekkingskracht van de dualiteit
binnen jouw invloedssfeer nog altijd
voelbaar. Val je daarin terug, dan val je
onder de keizer. Kies je voor eenheid, dan
krijgt God invloed op je en begin je God te
dienen. Dat kan een tijdje heen en weer gaan.
Jezus zei: “Wie niet voor mij is, is tegen mij”.
Je kunt dus maar één meester tegelijk
dienen.
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Of je volgt de dualiteit of je leeft in het besef
van eenheid.

Het risico van terugval naar de
gelederen van de keizer blijft altijd
aanwezig zolang wij op aarde leven, ook
op de hogere bewustzijnspaden is dit
risico reëel. Blijf altijd kritisch en alert.
Zelfs op zeer hoog niveau zijn er engelen
omgekomen in het drijfzand van de
dualiteit. Denk aan Lucifer, Satan en
Calgastia.
Ik realiseer mij op dit moment nog iets.
Ik heb een ongelooflijk krachtig beeld gezien, dat ik
werd omgedraaid door een externe kracht, met mijn
rug naar deze wereld en met mijn blik gericht op een
andere wereld.
Dit beeld hangt al dagen voor mijn ogen en zit in mijn
systeem, samen met de euforie van het gevoel en het
besef van vrijheid en bevrijd zijn.
Dit betekent dat ik mijn weg op deze wereld, van het
gaan van de vijf paden van bewustzijn, heb volbracht
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en dat er een invloed gaat komen vanuit de nieuwe
wereld.
Ook van deze realisatie word ik blij.

Al deze dingen van de afgelopen week
typeren de titel van boek veertien: De
strijd voorbij en voorbij de strijd’.
Het voelt of mijn worsteling en mijn strijd op dit
moment voorbij is. Ik hoop dat dit gevoel structureel
is, net als het euforische gevoel van vrijheid. Dat staat
voor ‘Een strijd voorbij’. Het andere deel van de titel
‘En voorbij de strijd’, is mijn nieuwsgierigheid voor
wat er gaat komen nu die strijd voorbij is.
We gaan het zien en ik zal het bijhouden in de
dagboeken, die de inhoud van mijn boeken vormen.
Van het verslaan van mijn ‘wonderbaarlijke reis'.

De worsteling is voorbij, de strijd is
voorbij. De strijd was er omdat ik in een
situatie zat, een situatie van structurele
ongeregeldheden, turbulenties en chaos,
die ik niet begreep en eigenlijk niet
accepteerde en dus wilde ik die chaos
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voor de hele wereld 'recht breien en
ongedaan maken’.
Uiteraard een onmogelijke opgave, dus
er resteerde slechts een blijvende vorm
van frustratie en pijn, van een illusie.
Dat is nu over, omdat ik de chaos begrijp
en accepteer en mij realiseer dat ieder
mens voor zichzelf, dus zijn of haar
eigen onvolmaaktheid moet
terugbrengen tot volmaaktheid.
Deze reis wordt nu geen worsteling
meer maar een prachtige reis met
uitdagingen, kansen en successen.
Mislukkingen zijn altijd tijdelijk en hoe
sneller ik er overheen stap, hoe korter
mijn tijdverlies is.

Ik voel hierdoor mijn eigen
krachtveld groeien. Ik snap de
reis, de reis is vreugde en mijn
verbinding met mijn eigen
28

Godsvonk en engelen wordt hier
enorm door versterkt.

De volgende afbeelding is een impressie van hoe
ik dit nu zie en voel.
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‘Ontdekken door te
vinden' betekent ook
‘ontdekken door te
brengen'
9 april 2021
Dit is een prachtig inzicht dat het plaatje weer een
stukje completer maakt.
In het vorige hoofdstukje heb ik mijn euforie kenbaar
gemaakt van mijn realisatie dat mijn eerste taak en
opdracht is om zelf vanuit de onvolmaaktheid te
komen tot volmaaktheid. Ik ben mijn eigen
probleem, ik ben mijn eigen , ik ben mijn eigen
Weg en ik ben mijn eigen resultaat.
Er is een onvoorwaardelijke vrije wil en een
kosmische opdracht die beide betekenen, dat we het
zelf moeten doen. Ik kan jouw weg niet voor jou lopen
en jij kunt mijn weg niet voor mij lopen.
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DOE HET DUS ZELF, WORSTEL ZELF, ERVAAR ZELF,
LEER ZELF EN KOM ZELF VOORUIT.
Hoef ik mij dan werkelijk niets meer van wie dan ook
aan te trekken en betekent dit, dat ik een ander
probleemloos kopje onder kan laten gaan en kan laten
verdrinken?

Ja en nee.
Ja, omdat:
Iedereen heeft zijn eigen Godsvonk aan boord en
iedereen heeft steun van de engelen en van allerlei
geestkrachten, dus als ze daar niet naar luisteren,
waarom moet ik mij daar dan mee bemoeien?

Nee, omdat:
Nee vanwege de Godin, de Moeder, de Allerhoogste.
Er is uitsluitend, onvoorwaardelijk eenheid in en
binnen de complete schepping. HET BINDMIDDEL
BINNEN DIE EENHEID IS DE GODIN. De schepping is
geschapen binnen de Godin, zij is
ALLESOMVATTEND.
God de Vader is gericht op ieder mens op zich en ieder
mens is in het bezit van een vonk van de Vader, die er
alleen voor mij is en er alleen voor jou is.
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De MOEDER, de GODIN, de ALLERHOOGSTE IS
ALOMVATTEND.
Hoe was het ook alweer?
God de Vader, de Richter vinden we in ons eigen
hart en de Moeder, de Godin, God de Allerhoogste
vinden we in de harten van ALLE ANDERE
MENSEN.
Wie vraagt krijgt antwoord.
Wie klopt wordt opengedaan en
Wie in nood is, wordt geholpen.

Door mijn onvoorwaardelijke hulp aan mijn
naasten wanneer zij hun vrije wil kenbaar
maken en om hulp vragen, vind ik de
Allerhoogste in de harten van de mensen die
ik liefdevol te hulp schiet. De EENHEID

komt tot stand door de alles
verbindende kracht van de
Allerhoogste.

33

Door mijn hulp aan mijn naasten, vind ik
dus in de harten van mijn naasten de
Allerhoogste.

Zo kan ik haar ontdekken door haar
bij ieder ander te vinden als resultaat
van mijn liefdevolle hulp, die ik
aanbied op basis van de vrije wil van
de ander.
Maar er gebeurt nog iets.
Door op verzoek van de ander er
onvoorwaardelijk te zijn en de ander op te tillen,
mee te nemen en te verzorgen, geef ik de ander
ook de kans om iets te ontdekken en te vinden.

Door mijn liefdevolle,
onvoorwaardelijke hulp aan een
ander, geef ik de ander de kans en de
mogelijkheid om de Godin, de Moeder,
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de Allerhoogste te ontdekken in mijn
hart.
De Moeder is de verbindende kracht
binnen de schepping, omdat zij de totale
schepping, het complete grootuniversum omvat.

EIGENLIJK VERTEGENWOORDIGT DE
MOEDER DUS DE EENHEID BINNEN DE
TOTALE SCHEPPING.
Door zelf de Moeder in de harten van
mijn naasten te ontdekken, GROEI IK IN
HET BESEF VAN EENHEID EN DAT IS DE
WEG NAAR VOLMAAKTHEID.
DOOR ALLE ANDERE MENSEN DE KANS TE
GEVEN OM DE GODIN TE LEREN KENNEN
EN TE KUNNEN LATEN ONTDEKKEN IN
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MIJN EIGEN HART, GEEF IK IEDEREEN DE
KANS EN DE MOGELIJKHEID OM TE
KUNNEN GROEIEN IN HET BESEF VAN
EENHEID EN ZO HELPEN WIJ ELKAAR IN
ONZE OPGAANDE WORSTELING OP WEG
NAAR VOLMAAKTHEID, WAARBIJ DE WEG
‘EENHEID’ IS.

En waarbij altijd de WEG VAN DE
VRIJE WIL leidend is.
Wat een prachtige ontdekking. De Godin
en de noodzaak voor het besef van
EENHEID als voorwaarde om de weg
opwaarts te kunnen beklimmen, zijn
dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

DE GODIN WAARBORGT DE
EENHEID EN ‘DIENSTBAARHEID
IS DE WEG NAAR DE GODIN' EN
36

DUS DE WEG NAAR ELKAAR EN
DUS DE WEG NAAR EENHEID
EN DUS DE WEG NAAR GROEI.
DUALITEIT is duwen tegen en
trekken aan elkaar en heeft dus
niets met dienstbaarheid te maken.
DUALITEIT heeft dus niets met
eenheid te maken en wel alles met
afsplitsing.
DUALITEIT en leven in dualiteit
maakt het dus onmogelijk om de
Godin te leren kennen, te kunnen
vinden en te kunnen ontdekken.
De Godin heeft ons nodig om te
groeien naar volmaaktheid, dus
iedereen die leeft in dualiteit, remt
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zichzelf, de wereld, het universum
en de Godin in haar groei.
Wat een ontdekking !!
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De mens en het universum.
De mens in het universum.
De mens en zijn Richter, als een eeuwig schijnend licht
boven zijn hoofd, dat hem de weg wijst.
De mens en de planeten in het universum.
Zij vertegenwoordigen de complete schepping, die weer
is geschapen in de Allerhoogste, één met de
Allerhoogste, één met alles.

ALLES IN EENHEID.

De GODIN is en
vertegenwoordigt de EENHEID.
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De weg naar 'MEER'
9 april 2021
Jaren geleden heb ik voor mijzelf de eed afgelegd naar
en voor Jezus, dat ik onvoorwaardelijk zijn
discipelschap aanvaardde voor de rest van mijn leven.
Als ik op die jaren terugkijk, kan ik met mijn hand op
mijn hart zeggen:

IK WIL.
Mijn wil en gedrevenheid overschrijdt voor mij al mijn
denkbare grenzen.

IK KAN.
Door mijn wil en gedrevenheid ben ik veranderd in
bewustzijn, ben ik gegroeid en kan ik dus steeds hoger
reiken, omdat ik groter ben geworden.

IK DURF.
Ik beschrijf alle lessen die ik doorkrijg, vorm het tot
boeken en publiceer het op het internet met mijn
naam en toenaam. Met open vizier meld ik de wereld
mijn blijde boodschap en ga geen confrontatie uit de
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weg, zonder strijd, zonder dualiteit, maar met liefde
omdat ik in het hart van die ander, de Godin of een
nieuw ASPECT van de Godin kan ontdekken.

IK DOE.
Ik doe niet alleen mee aan het ‘geritsel der bladeren’
maar ik toon mijn vruchten middels mijn boeken en jij
mag de kwaliteit bepalen. Naast mijn boeken kunnen
de mensen met wie ik dagelijks omga de kwaliteit van
mijn vruchten bepalen.

Doordat ik WIL, doordat ik eraan
werk dat ik steeds meer KAN,
zonder angst mijn ‘ware ik’ DURF
te tonen en tenslotte DOE,
Kan ik zeggen:
IK BEN.
En ik zal er persoonlijk zelf voor
zorgen en er keihard aan werken, dat
ik voor ‘vandaag meer zal zijn dan
gisteren en weer minder zal zijn dan
morgen'.
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Onderzoek jezelf en bepaal wat jij:
WILT, ……… GEDREVENHEID.
KUNT, ……… BEWUSTZIJN.
DURFT, ……… MOED.
DOET ……. SLAGKRACHT en dus …….

…… BENT.
Gisteren,
Vandaag en
Morgen.
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Willen, kunnen, durven en doen
leidt in die volgorde uiteindelijk tot
een verankering in het hart van:

‘IK BEN’.
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De onzichtbare valkuil
en wat dat betekent
10 april 2021
Er is een valkuil.
Deze valkuil geldt voor iedereen op deze wereld en
iedereen valt er in.
We hebben het er al eerder over gehad maar dit punt
mag of moet van alle kanten belicht worden.
Die valkuil ligt midden in de doorgang van het tweede
en ook nog op het derde pad. Er is minstens het
bewustzijn van het vierde pad nodig om de valkuil te
gaan doorzien en om te voorkomen dat we erin vallen.
Onze hele maatschappelijk bestel is gebouwd op
de energie-frequentie van deze valkuil en dit heeft
dus ook te maken met en wordt veroorzaakt door
de hoogte van het collectieve bewustzijn.
Doordat we massaal met volle overgave in de valkuil
vallen en naar beneden storten, zonder dit overigens
door te hebben of er bewust van te zijn, blijft het
resultaat van deze grootschalige misstap onveranderd.
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Het is allemaal een deel van de illusie die opnieuw,
weerzinwekkend echt is, waardoor het nog heel lang
zal duren voordat deze illusie, die een onderdeel is van
het collectieve bewustzijn, zal verdampen en oplossen.
Ik denk dat het wederkerig zou kunnen werken:
 Enerzijds kan het doorzien van deze illusie invloed
hebben op een verandering, op een verhoging van
het collectieve bewustzijn.
 Anderzijds zal een stijging van het collectieve
bewustzijn invloed kunnen hebben op het doorzien
van de valkuil.
Zowel het doorzien van de valkuil als een verandering,
een verhoging van het collectieve bewustzijn, heeft
alles te maken met een groeiend besef van EENHEID
en is daarmee dus ook gekoppeld aan onze relatie,
onze STEEDS BEWUSTER WORDENDE RELATIE EN
VERBINDING, met de ALLERHOOGSTE. We hebben
namelijk gezien dat de Allerhoogste de eenheid is en
de eenheid vertegenwoordigt.

Wat is de valkuil?
De valkuil is de behoefte en de drang om te vinden dat
wij ons altijd ‘moeten bemoeien' met wat een ander
doet, hoe een ander ageert, reageert, wat hij vindt en
hoe hij zich uit. Wij moeten ons daarmee bemoeien en
wij zullen er vooral wat van vinden.
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Zo kijken we naar elkaar, zo vinden we iets van elkaar,
zo hebben we vooral kritiek op elkaar en zo duwen we
tegen en trekken we aan elkaar.
Dit is een herkenbaar patroon.

Het is namelijk het patroon van de
DUALITEIT.
Waarom moet iedereen zich met iedereen bemoeien?
Waarom moet iedereen iets van iedereen vinden?
Waarom heeft iedereen op iedereen kritiek?
Waarom stopt iedereen, ieder ander in het vakje van
‘deugt’ of ‘deugt niet’, van vriend of vijand.
Waarom doen we dit allemaal?
Waarom moet ik mij veranderen zodat jij het naar je
zin hebt?
Waarom moet ik mij aanpassen om jouw wereld beter
te maken?
Dit alles doen we individueel met elkaar. Iedereen
doet het met iedereen.
Dit alles doen we ook in groepen met elkaar.
Dit alles doen we zelfs ‘in de politiek met elkaar’. Ik
begin een partij met regels die mij het beste uitkomen
en ik probeer de macht te krijgen, zodat ik ieder ander
mijn regels door de strot kan stampen.
De macht kan ik grijpen door desnoods misleidende
beloftes te doen en mooie praatjes te houden,
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waardoor jij op mij stemt en ik dus kan doen wat voor
mij belangrijk is. Voor het gemak maak ik iedereen
wijs, dat dit goed is voor iedereen, dus voor het hele
land.
Ik probeer jou als aanhanger te vangen en dan zal
mijn wil geschieden. Mijn wil die ik jou kan
opleggen. Aangezien dat wat ik wil uitstekend is,
profiteer jij mee van het feit dat ik het collectief
mijn wil opleg.

Zo kan ik met mijn briljante ideeën het land
verbeteren of de wereld verbeteren.
Ik hoorde laatst in de aanloop van het
verkiezingscircus een politica zeggen, 'stem op mij
want ik wil een mooie wereld voor iedereen’.
Wie zegt dat haar mooie wereld ook als mooi geldt
voor jou of voor mij? Wat moet ik met haar mooie
wereld?
Ik zou zeggen: “Maak een mooie wereld voor jezelf
en laat mij met rust”.

Dit alles heeft dus op ieder vlak te
maken met DUALITEIT en heeft dus
niets, helemaal niets te maken met
EENHEID.
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Aangezien de menselijke maat volledig
is verdwenen bij de regerende en
uitvoerende macht, wordt het volk
misleid, belogen, gekastijd en
maatschappelijk of economisch
platgeslagen.
Dat is allemaal mogelijk omdat ‘een volk
de regering krijgt die ze verdient’. En
dat heeft weer alles te maken met het
collectieve bewustzijn van dat volk.
Per slot van rekening kiezen we zelf
onze beulen.
Het punt is dat er chaos en disharmonie
‘IS' en dat wij de neiging hebben om: DIE
CHAOS EN DISHARMONIE VOOR HET
COLLECTIEF TE WILLEN VERBETEREN,
WAARBIJ WIJ ER VOORAL ALLEMAAL
VANUIT GAAN, DAT HET PROBLEEM BIJ
JOU LIGT, BIJ IEDER ANDER LIGT EN DAT
IEDER ANDER ZICH DUS VOORAL MOET
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VERANDEREN EN AANPASSEN,
CONFORM DE REGELS DIE IK DAARVOOR
VERZIN EN DICTEER, MET ALS GEVOLG
DAT DOOR MIJN REGELS EN BESTUUR,
DE CHAOS VERDWIJNT.
Zo gaan we individueel met elkaar om en zo
gaan we als totaal met elkaar om.
En zo definiëren we dus goede en slechte
mensen, vriend en vijand, waarheid en
waanzin.

Wij accepteren de chaos en
disharmonie niet. Wij beslissen dat
het de schuld van de ander is en dat
iedereen zich dus zal moeten
veranderen en aanpassen op de wijze
die ik aangeef, zodat de harmonie en
de schoonheid weer in deze wereld
terugkomt, volgens de regels die ik
daarvoor bepaal.
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En dat is precies datgene dat de
valkuil voor deze wereld is. Een
valkuil die dus gekoppeld is aan
het huidige collectieve bewustzijn,
dat gedragen wordt door
dualiteit.
Zo voedt de dualiteit de valkuil en
zo voedt de valkuil de dualiteit.
De oplossing van dit probleem is dat wij moeten
gaan inzien wat de aard, de opzet en het plan
van de schepping is.
De aard, de opzet, is ONVOLMAAKTHEID OF
DISHARMONIE en de opdracht VOOR IEDER
MENS OP ZICH is, om VOOR ZICHZELF te
zorgen dat je de onvolmaaktheid ontgroeid
en overgroeid en terugkomt naar de status
van VOLMAAKTHEID.
Ik hoef mij om het pad van een ander niet druk
te maken. Iedere levensweg op weg naar
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volmaaktheid is uniek, persoonlijk, individueel,
geestelijk en is een ervaringsreis.
Hoe kunnen wij ons dan in godsnaam met
elkaars reis bemoeien en er over oordelen,
zonder dat we ook maar iets van de uniciteit of
de ervaringen van anderen, begrijpen.

Maak je druk om jouw eigen reis, dan
doe ik dat over mijn reis.
Er is ook nog zoiets als een vrije wil, dus
hoe kan ik bepalen wat jij volgens mij
moet doen en hoe kan ik bepalen dat jij
het helemaal verkeerd doet?
Dat is arrogantie op basis van een
ernstige onbewustheid.
Doorzie het scheppingsproces en je doorziet
de waanzin van de dualiteit. Doorzie de
dualiteit en je gaat het scheppingsproces
begrijpen.
Jij bent niet mijn probleem, IK BEN MIJN
PROBLEEM ZOALS JIJ JOUW PROBLEEM BENT.
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CREËER JOUW EIGEN MOOIE WERELD DAN
CREËER IK DE MIJNE.
ACCEPTEER MIJN UNICITEIT, MIJN
PERSOONLIJKHEID, DE UNIEKE BLAUWDRUK,
TAKEN EN OPDRACHTEN VAN MIJN ZIEL EN
MIJN UNIEKE ERVARINGSREIS, DAN
ACCEPTEER IK AL DEZE FACETTEN VAN JOU.

Deel ervaringen en leer van elkaar. Dicteer
niets, oordeel niet, veroordeel niet. Als we
dat allemaal gaan begrijpen en kunnen gaan
leven, kunnen we morgen de dualiteit aan de
wilgen hangen en is er overmorgen een
andere, betere wereld.

Doorzie de valkuil, negeer hem,
ontwijk hem. Werk aan jezelf en
verbeter jouw eigen wereld. Binnen
de eenheid heeft jouw betere wereld
een onmiskenbare invloed op alles
en iedereen.
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Zei Jezus niet:

“Verbeter de wereld begin
bij jezelf”.
Dit raakt ook aan MOTA.
Als we de valkuil gaan doorzien en daardoor de
dualiteit kunnen omzeilen, raken we de
EENHEID en vergroten we het BESEF VAN
EENHEID.
Als we de uniciteit van de opdracht in de
WORSTELING terug naar volmaaktheid gaan
begrijpen, waardoor we elkaar niet meer onze
regels en eisen opleggen, wanneer we elkaar
gaan waarderen en met rust laten en bereid en
in staat zijn om onze unieke ervaringen
onderling te delen, verdwijnt de ‘waanzin van de
huidige waarheid’, zoals wij hem nu formuleren
en zullen wij steeds meer in staat zijn 'om de
waarheid te gaan onderscheiden, binnen het
kennen van een dieper besef van eenheid’.
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Het begrip van de disharmonie en de
onvolmaaktheid in de opzet van de schepping
en het feit dat wij de reis naar volmaaktheid
helemaal voor onszelf moeten maken, IS VOOR
MIJ ONWEERLEGBAAR EEN BELANGRIJK
ONDERDEEL VAN DE BLIJDE BOODSCHAP.
De politiek mag zich hierin bezig houden met
afspraken maken dat we allemaal rechts of links
rijden, omdat er anders niet te rijden valt.
De politiek mag zich bezighouden met het
inzamelen van belasting gelden om
investeringen te doen voor veiligheid,
gezondheid, onderwijs, vervoer, enzovoort.
De politiek kan ook de chaos die IS, niet
opruimen en veranderen maar zou de mens
moeten stimuleren en moeten ondersteunen om
zijn eigen reis ‘van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid' aan te vangen.

Ook de overheid kan, zelfs
goedbedoeld, de chaos of
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disharmonie die ieder sterfelijk
opklimmingswezen onder ogen
moet zien om van
onvolmaaktheid tot
volmaaktheid te komen, niet
elimineren en omvormen tot
harmonie voor het collectief.
In de schepping ligt opgeslagen:
‘Shit happens’.
Wijzelf bepalen hoe we daarmee omgaan
en vooral, wat we ervan leren en hoe we
het gebruiken op onze unieke, eigen,
persoonlijke weg naar volmaaktheid.
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Een tweede valkuil
11 april 2021
We hebben de valkuil gezien van het probleem dat we
geen disharmonie en onvolmaaktheid kunnen
accepteren en dat wij continu proberen om 'ONZE
HARMONIE’ te creëren en om ons te verzetten tegen
disharmonie. Onze harmonie is de situatie die voor
ons gunstig is, waar wij onszelf okee bij voelen en
waarvan wij verwachten dat die toestand van ‘onze
harmonie’ ontstaat, wanneer een ander zich aanpast
aan ons en doet wat wij willen. Wij leggen de
oplossing voor de verandering die wij wensen,
neer bij anderen.
DE DISHARMONIE IS ONAANVAARDBAAR, MOET
BESTREDEN WORDEN EN IS JOUW SCHULD. ALS JIJ JE
AANPAST, KOMT ALLES WEER GOED. WIJ ZULLEN DE
WERELD BETER MAKEN EN DE WERELD WORDT
BETER, ALS JIJ DAARVOOR JE BEST DOET, ZODAT IK
WEER BLIJ WORD EN IK MIJN HARMONIE ZAL
VINDEN.
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DIT IS VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI WANT
DISHSRMONIE, ONEVENWICHTIGHEDEN,
TURBULENTIE IN DE SCHEPPING ‘IS’, IS
ONVERANDERBAAR EN WE ZULLEN ER MEE
MOETEN ‘DEALEN’ EN ER ZELF MEE MOETEN GAAN
WERKEN.
Het heeft te maken met de opdracht om op te
stijgen uit de disharmonie en de onvolmaaktheid
en om op individueel niveau, dus ieder voor zich,
op te stijgen uit de onvolmaaktheid en op te
klimmen en te groeien naar volmaaktheid, naar
harmonie.

Dus ik voor mij en niet ik voor jou en …….
Jij voor jou en dus niet jij voor mij.
Dit hele punt van streven naar een
harmonische situatie, uitgevoerd en
gecreëerd door derden, door anderen,
SCHEPT EEN NIEUW PROBLEEM, EEN
TWEEDE VALKUIL.
Dit probleem, deze tweede valkuil is de:
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VERWACHTING.
Het feit dat we continu bezig zijn om harmonie,
onze eigen harmonie, te creëren en af te
dwingen, in een leefomgeving, op een wereld, in
een universum die niet in harmonie is en die pas
tot harmonie, tot volmaaktheid zal uitgroeien,
als ieder individu de harmonie, de
volmaaktheid, op eigen kracht heeft bereikt.
Mogelijk wordt de behoefte om overal harmonie
te creëren, ook al is dat op basis van egogedrevenheid, veroorzaakt door de
aantrekkingskracht van Geest, de
aantrekkingskracht van God.
God is harmonie en volmaaktheid, dus is de
aantrekkingskracht van God op ons, de
gedrevenheid om van chaos harmonie te maken,
ook al wordt die gedrevenheid in de verkeerde
richting, op ieder ander, geprojecteerd.
Die behoefte om alles te verbeteren LEIDT TOT
VERWACHTINGEN voor wat betreft het
resultaat van die gedrevenheid.
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Verwachtingen zijn vooruit geprojecteerde
resultaten, die moeten voldoen aan het
verlangen op een uitkomst van de gedrevenheid.
In de roman (Boek twee) hebben we al gezien
dat iedere projectie de wereld creëert waarin
we leven en als de uitkomst van onze
verwachting, dus van de projectie, uiteindelijk
niet overeenkomt met het resultaat in onze
werkelijke wereld, dan botsen onze illusoire
(geprojecteerde) wereld en onze werkelijke
wereld met elkaar. Dat heeft altijd het
volgende resultaat, namelijk:

TELEURSTELLING.
Aangezien de geprojecteerde of illusoire
wereld nooit overeenkomt met onze
werkelijke wereld, betekent dit de volgende,
trieste conclusie:
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Iedere of nagenoeg iedere
VERWACHTING leidt tot een
TELEURSTELLING.
Zo heeft de ene valkuil automatisch een
andere valkuil tot gevolg.
En al die valkuilen vertragen onze groei,
zolang wij keer op keer in de valkuilen
blijven vallen.
De kennis van en over de Allerhoogste
heeft mij dit inzicht gegeven.
Het inzicht over de opzet van de
schepping, met alle consequenties van
dien.
De Allerhoogste is een door de Triniteit
geschapen God, die het smeltpunt en de
verbindingsfactor is van een
onvolmaakte, disharmonische en
chaotische schepping. Alle geschapen
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wezens, zowel de afdalende als de
sterfelijke opklimmingswezens zijn de
'’VOELHAREN’, de
‘ERVARINGSINSTRUMENTEN’van en
voor de Allerhoogste’. Als wij in staat
zijn om te groeien, groeit de
Allerhoogste. Als een ander mens groeit,
groeit de Allerhoogste en via de harten
van alle andere mensen, kunnen wij in
contact komen met de Allerhoogste en
daardoor meegroeien, wanneer wij ons
kunnen afstemmen op de liefde van de
Godin, via de harten van al onze naasten.
Voor mij is de grote les die ik heb
geleerd, om de onvolmaaktheid van de
schepping, van het leven en van mijn
leven te accepteren en te omarmen. Het
leert mij dat MIJN TAAK EN OPDRACHT
is om AAN MIJZELF TE WERKEN OM VAN
ONVOLMAAKTHEID TOT
VOLMAAKTHEID TE KOMEN.
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Dit houdt in dat ik de vijf paden of de
zeven cirkels van bewustzijn moet
doorlopen en daarna, om de weg naar
fusie te volbrengen, moet ik:
'MIJN WIL IN OVEREENSTEMMING
BRENGEN MET DE WIL VAN DE VADER’.
De les is:
Laat anderen met rust, laat de boel de
boel, trek je volledig terug uit de
dualiteit en omarm het besef van
eenheid, RICHT JE OP JE EIGEN GROEI,
AANVAARD EN OMARM DE
ONVOLMAAKTHEID. HEB GEEN
VERWACHTINGEN EN DUS OOK GEEN
TELEURSTELLINGEN MEER.
Als je hiertoe in staat bent en dit vandaag
wilt, kunt en durft te gaan oppakken en
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ook doet, HEB JE MORGEN EEN ANDER
LEVEN EN IS MORGEN ZOWEL JIJZELF, DE
WERELD, HET UNIVERSUM EN DE
ALLERHOOGSTE, IETS VERANDERD EN
KUN JE MORGEN ZEGGEN DAT JE IETS
MEER BENT DAN DAT JE GISTEREN WAS.
Twee valkuilen, te weten de eeuwige
strijd tegen disharmonie in onze
'buitenwereld’ in plaats van het
aanpakken van de disharmonie in onze
‘binnenwereld’ en de daaruit
voortkomende verwachting dat onze
buitenwereld en iedereen die zich
daarin bevindt, verandert, ten einde ons
leven aangenamer en prettiger te
maken, ZIJN DE GROTE ILLUSIES DIE
ONS VASTHOUDEN IN HET DRIJFZAND
VAN DE DUALITEIT.
Het realiseren van deze twee aspecten en
het groeiende verlangen naar ‘meer’, naar
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het contact met Geest of God, zijn de grote,
enigst werkende instrumenten die ons
kunnen helpen om aan de ‘zuigkracht van
het drijfzand van het moeras van de
dualiteit', te kunnen ontsnappen en de
eerste grote stap naar groei in bewustzijn,
op weg naar het besef van EENHEID, te
kunnen beginnen.
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‘DISHARMONIE’ IS EEN GRAADMETER.
Als je disharmonie, onvrede, chaos constateert binnen je
eigen systeem, zoek dan niet de oorzaak in de
buitenwereld maar zoek die altijd in de binnenwereld,
in de wetenschap dat ‘DISHARMINIE IS’. Het is een
leermoment of een test. Sleutel binnen in jezelf en niet
aan anderen, zij kunnen de disharmonie nooit voor jou
oplossen.
Je hoeft het probleem nooit alleen op te lossen. Roep de
hulp in van Geest, van jouw eigen Godsvonk en engelen.
Zo kun je aan het drijfzand van het moeras van de
dualiteit langzaam ontsnappen en het achter je laten en
ben je de weg naar binnen, de weg naar een dieper besef
van eenheid, ingeslagen.
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Vanuit de illusies
(valkuilen) via
bewustzijn en mota
naar fusie
11 april 2021
Dit is een hoofdstukje dat begint te raken aan 'de
strijd voorbij en voorbij de strijd’, zoals is
aangegeven in de titel van dit boek.
De buitenwereld is uitsluitend illusie en daardoor een
doolhof waar wij worden misleid door die illusies,
waar wij verdwalen en de weg kwijt raken.
In de studie over mota hebben we al gezien en
vastgesteld dat wij op onze wereld met het huidige
collectieve bewustzijnsniveau (nog) niet in staat zijn
om 'de waarheid te kunnen onderscheiden en om de
eenheid te kennen’.
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Als wij leven in de ‘NIET WAARHEID’, leven wij dus in
de ‘ILLUSIE’, in één grote illusie.
In onze binnenwereld vinden we Geest, zonder enige
manifestatie van welke illusie dan ook.
De binnenwereld, GEEST, is de manifestatie van
eenheid, dus de manifestatie van waarheid. Dit is de
ruimte waar de illusie is verdrongen door onze relatie
en verbinding met God.
Om verder te kunnen komen op onze reis vanuit
onvolmaaktheid naar volmaaktheid, zullen wij dus
naar binnen moeten gaan, omdat daar eenheid, dus
waarheid te vinden is en omdat we alleen ‘door
beïnvloeding van God in volkomen vrije wil, uit de
illusie kunnen stappen en ontsnappen'.
Het eerste, grootste en meest belangrijke deel van
onze groei in bewustzijn, op weg naar eenheid,
komend vanuit de dualiteit, is dus de zoektocht en het
beginnend verlangen naar God. Het typeert de weg
naar binnen, het onderzoek naar onszelf, diep van
binnen, waar wij in verbinding en contact kunnen
komen met onze eigen Richter.
Tegelijkertijd zullen wij aan andere aspecten van
'BEWUSTZIJN’ moeten werken.
Voor alle duidelijkheid zet ik nog even de aspecten
waaruit bewustzijn is opgebouwd, op een rijtje.
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Bewustzijn is opgebouwd uit:
 Kennis,
 Eigenliefde,
 Naastenliefde,
 Liefde voor God.
Kennis is noodzakelijk om op basis van een
verstandelijke benadering te kunnen gaan starten met
de reis die ons uit de dualiteit, op weg naar eenheid
moet leiden.
Eigenliefde is belangrijk omdat we moeten leren dat
wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen kosmische
reis. Ik kan voor niemand deze reis maken alleen voor
mijzelf. Leer kiezen en handelen voor jezelf, niet op
basis van egoïsme, maar op basis van eigenliefde.

Eigenliefde leert je jouw eigen Godsvonk
kennen in jouw eigen hart.
Naastenliefde is belangrijk omdat alles en iedereen
verbonden is binnen de allesomvattende eenheid
binnen de schepping. ‘Heb uw naasten lief’, maar wel
'gelijk Uzelf’.

God vinden we in ons eigen hart naar de
Allerhoogste vinden we alleen maar in de
harten van alle andere mensen.
Onderzoek en koester dus ook de harten van al je
naasten.
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Het laatste onderdeel van Bewustzijn is eigenlijk het
deel van Bewustzijn dat al heel erg sterk onder invloed
staat van mota en dus heel sterk onder invloed staat
van de morontia-werelden.
Het laatste deel van het bewustzijn of mota is de
liefde voor God.

Het wezenlijke aspect van de liefde voor God
overschrijdt ons aards bewustzijn,
overschrijdt het niveau van het vijfde pad of
van de eerste cirkel.
Er is een stukje in het Urantiaboek dat mij dit gegeven
deed beseffen.
Ik neem de teksten uit het Urantiaboek hieronder op.
(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten

ervaring van de sterveling van het hoogste
zuiver dierlijke niveau tot het laagste
daadwerkelijk contactuele morontia-niveau
van zelf-bewustheid als een
persoonlijkheidservaring. De beheersing van
de eerste kosmische cirkel geeft aan dat de
pre-morontia-rijpheid van de sterveling is
bereikt en markeert de beëindiging van het
vereende dienstbetoon van de assistentbewustzijnsgeesten als een exclusieve invloed
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van bewustzijnsactiviteit in de menselijke
persoonlijkheid. Voorbij de eerste cirkel
vertoont het bewustzijn steeds meer
verwantschap met de intelligentie van het
morontia-stadium der evolutie – het
verenigde dienstbetoon van het kosmische
bewustzijn en de boven de assistent-geesten
uitgaande gift van de Scheppende Geest van
een plaatselijk universum.
(1212.1) 110:6.22 De hoogtijdagen in de

individuele loopbaan van een Richter zijn:
TEN EERSTE, wanneer het menselijke subject
doorbreekt in de derde psychische
cirkelgang en daarmee de zelf-activiteit van
de Mentor zekerstelt, waardoor het gebied
waar deze kan functioneren groter wordt
(aangenomen dat de inwonende Richter niet
reeds zelf-handelend was); VERVOLGENS
wanneer de menselijke partner de eerste
psychische cirkelgang bereikt en de twee
daardoor onderling kunnen gaan
communiceren, althans tot op zekere hoogte;
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en TENSLOTTE wanneer zij eindelijk en voor
eeuwig gefuseerd worden.
(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van de zeven
kosmische cirkelgangen staat niet gelijk aan
fusie met de Richter. Er leven vele
stervelingen op Urantia die hun cirkels
hebben bereikt; fusie hangt echter af

van andere, nog grotere en
subliemere geestelijke prestaties, van
het bereiken van een finale, volledige
overeenstemming van de wil van de
sterveling met de wil van God zoals
deze zetelt in de Gedachtenrichter.
Uit deze teksten blijkt dat er drie ‘Hoera-momenten’
zijn voor de Richter. Het eerste moment is als de mens
de derde cirkel bereikt, het tweede moment is als de
mens de eerste cirkel bereikt en het derde moment is
op het moment van fusie.
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Het bereiken van de eerste cirkel staat
nog ver weg van het moment van fusie.
Voorbij de eerste cirkel vertoont het bewustzijn
steeds meer verwantschap met de intelligentie van
het morontia-stadium der evolutie en komt dus
onder invloed van mota.
Dit stadium van onder invloed komen van mota
voltrekt zich dus na het stadium van de eerste
cirkel of het vijfde pad.

Dit is echter de grens van het haalbaar
bewustzijnsniveau dat betrokken en gerichte
is op de aarde. Om onder invloed van mota te
kunnen komen, MOETEN WE DUS ALLE
BETROKKENHEID OP DE AARDE LOSLATEN. AL
HET GENEUZEL, AL HET GEHARREWAR, IEDER
GEDUW EN GETREK MOET OVERSTEGEN
WORDEN.
Jezus vermeldt dat aan zijn discipelen in de
volgende tekst van het Urantiaboek:
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet
wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze tijd
geleerd dat jullie band met het koninkrijk
geestelijk en individueel is, geheel een zaak van
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eigen persoonlijke ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God bent?
Wat moet ik nog meer zeggen? De val van
naties, het ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het
einde van een tijdperk, ja zelfs het einde van
de wereld, wat raken deze zaken een mens
die dit evangelie gelooft en die zijn leven
geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en het
evangelie gelooft, hebt reeds de garanties van
het eeuwige leven ontvangen. Aangezien jullie
leven in de geest is geleid en voor de Vader, is er
niets waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te
zijn. Bouwers van het koninkrijk, de erkende
burgers van de hemelse werelden, moeten
zich niet laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie
die dit evangelie van het koninkrijk gelooft,
wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
eindigt, of alle zichtbare dingen
ineenstorten, aangezien jullie weet dat je
leven het geschenk van de Zoon is, en dat het
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eeuwig veilig is in de Vader? Nu jullie het
tijdelijke leven in geloof hebt geleefd en de
vruchten van de geest hebt voortgebracht als
de rechtvaardigheid van liefdevol dienen van
jullie medemens, kunnen jullie met
vertrouwen uitzien naar de volgende stap in
de eeuwige loopbaan, met hetzelfde geloof in
je overleving dat jullie door je eerste, aardse
avontuur in het zoonschap van God heeft
heengedragen.
Wend je dus af van de aarde, richt je op mota, richt je
op het koninkrijk en laat de ‘duwers en de trekkers’
hier maar hun gang gaan.
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Tijdens onze reis over de vijf paden of de zeven cirkels
van bewustzijn kunnen wij ‘in afstemming op de aarde'
de facetten van bewustzijn als Kennis, Eigenliefde en
Naastenliefde ons eigen maken.
Daarmee kunnen we het bewustzijnsniveau van het
vijfde pad of de eerste cirkel bereiken.
Dit niveau is echter nog niet het niveau van fusie.
Om verder te kunnen op de weg en het niveau van fusie
te kunnen bereiken, hebben we een hoger bewustzijn
nodig dat gekoppeld is aan Liefde voor GOD: MOTA.
Mota is nodig om een subliemere geestelijke
prestatie te behalen, namelijk ‘het bereiken van een
finale, volledige overeenstemming van de wil van de
mens met de WIL VAN GOD zoals deze zetelt in de
Gedachtenrichter, die op de afbeelding is afgebeeld
als de kosmische ZON.
Het in staat zijn om ‘De Wil van God’ te kunnen
leven, heeft alles te maken met ‘Liefde voor God op
een hoger niveau’,  MOTA.

Voor het laatste traject naar fusie gaat het dus
om mijn samenwerking met mijn
Gedachtenrichter. Het gaat om mijn wil volledig
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in overeenstemming te brengen met de Wil
van mijn Godsvonk.
Dat is het gebied dat mota kan toevoegen aan
het aards bewustzijn voor zover het kennis,
eigenliefde en naastenliefde betreft.

De liefde voor God betekent dag
en nacht werken aan
overeenstemming met en
afstemming op de Wil van God.
Overeenstemmen met en
afstemmen op is toestemming
geven aan.
Laat God weten dat je
onvoorwaardelijk toestemming
geeft om God zijn Wil aan jou
kenbaar te maken. Dit is een
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traject van 'werken’. Dit is het
traject van ‘doen’.
Hier gaat het op geen enkele wijze
om het 'geritsel van mijn
bladeren’ maar om de 'vruchten
die mijn boom voortbrengt’

WILLEN KUNNEN, DURVEN,
DOEN, geldt nu meer dan ooit.
En wie doet, die IS.
Hieronder nog een schematische weergave van de
werking van mota en de afstemming op het koninkrijk,
om het laatste stuk van de reis tot en met fusie, te
kunnen volbrengen.
Mota is hier het verlengde van het aards bewustzijn en
om beïnvloed te kunnen worden door mota zullen we
een afstemming moeten hebben op de
woningwerelden en dus los moeten zijn van de aarde.
79

Fusie met de Richter via de weg van bewustzijn en
het pad naar mota.

Dit is geen strijd meer en dit is wat
zichtbaar wordt, na de worsteling, na de
strijd.
Dit is het traject van God omarmen in mijn
eigen hart en mijn wil door ZIJN WIL, in
volledig vrije wil, te laten opnemen. Dit is
de manifestatie van eigenliefde, door
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mijzelf te gunnen, om een volwaardig kind
van God de Vader te worden en te ZIJN.
Dit is het traject van de manifestatie van
naastenliefde door mijn naasten te
omarmen en om in hun harten de glimlach
en de liefde van de Moeder te vinden.
Dit is leven zoals het leven is bedoeld.
Dit is de onvolmaaktheid aanvaarden en
transformeren tot volmaaktheid, drijvend
op de kracht en de Wil van mijn eigen God.
Dit is:

‘ZIJN’ in ieder aspect.
‘To be or not to be', is geen
vraag meer maar een essentie
van LEVEN EN ZIJN.
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Voorbij ‘de strijd voorbij' ligt de stilte en
de vreugde van de eenheid met God.
Voorbij ‘de strijd voorbij’ ligt het
afstemmen op en het in
overeenstemming komen met de WIL
VAN DE VADER.
Voorbij ‘de strijd voorbij' ligt mijn
toestemming aan de Vader om mijn Wil
te transformeren tot zijn Wil.

En wat er ligt 'voorbij de strijd' in de
stilte met de Vader, zal de toekomst
leren.
De focus is nu op een nog grotere
eenwording, afstemming en
overeenstemming met mijn eigen God.
Overgave en toestemming en loslaten van
mijn eigen Wil.
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De conclusie van dit hoofdstuk is
dus, dat om door te kunnen groeien
in Bewustzijn, je werkelijk al de
wereldse (aardse) problemen los
moet kunnen laten en je volledig
moet gaan richten op het Koninkrijk
en dus op Mota.

Een diepere liefde, een grotere
afstemming op en een intensere
overeenstemming met God vereist
een ‘subliemere geestelijke
prestatie’, waarvoor dit aards
bewustzijn tekort schiet en
waarvoor beïnvloeding van mota
noodzakelijk is.
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Waar al iets is, kan
niets anders zijn
13 april 2021
Afstemmen op, in overeenstemming komen met, is
toestemming geven aan em om.
Als ik toestemming geef aan de Vader om mij, uit
volledig vrije wil, te vullen met zijn Wil, zal ik ruimte
moeten maken, om gevuld te kunnen worden.

God kan niet iets, ergens brengen waar ik zelf
al iets heb gebracht en waar ik zelf al de
ruimte heb gevuld en volgestopt.
Of de ruimte wordt gevuld door God of de
ruimte wordt gevuld door de keizer. God kan
en zal niet gaan zitten, waar de keizer reeds
zit.

84

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat de
liefde van God op het laatste traject naar fusie,
subtieler moet worden geleefd en ervaren en hiervoor
is de wijsheid van MOTA nodig.
Ook mota gaat niet samen met de instelling van de
keizer, dat altijd een product is van DUALITEIT.

Het criterium is dus ‘opruimen’, ‘leegmaken’,
‘plaatsmaken’ van mijn eigen wil, zodat God mij
kan vullen met ZIJN WIL.
Dat gaat niet vanzelf.
Dat moet je willen.
Dat moet je kunnen.
Dat moet je durven en tenslotte moet je die stap
maken en het DOEN en als je die stappen ook
werkelijk allemaal neemt, dan:

BEN JE (LEEG) en kun je worden
GEVULD, met nieuw LEVEN en met
nieuwe INZICHTEN (MOTA) en
tenslotte met de WIL VAN GOD.
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En als je zo leeg wordt dat je
'transparant’ bent, dan kan God
door jou werken en BEN JE ... ... DE
OPEN DEUR.
De weg is dus: afstemmen, overeenstemmen,
toestemmen, leegmaken, bidden en mediteren.
Fusie is ultieme eenheid, dus eenheid is de
weg …….
Die eenheid kun je vandaag al meer zijn dan
gisteren en morgen weer meer dan vandaag,
door er keer op keer voor te KIEZEN, door
het te WILLEN, door het met alles wat je in
huis hebt te KUNNEN (niveau van
bewustzijn), door het te DURVEN (niet
dankzij maar ONDANKS de externe
omstandigheden), door het dus keer op keer
gewoon …..

TE DOEN.
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en dus …

TE ZIJN.
Dat geldt voor jou en dat geldt voor mij.
Er is een meetinstrument om ongeveer vast te
stellen waar je staat en of je vorderingen maakt.
Dat meetinstrument verkrijg je door vast te
stellen of je:
 In rust bent.
 In harmonie bent.
 Vrede kent.
 Of je je druk maakt om het circus van deze
wereld waar iedereen aan elkaar trekt en
iedereen tegen elkaar duwt en of je behoefte
voelt om je ermee te moeten bemoeien of dat
je er mijlenver bovenuit bent gegroeid.
 Maar bovenal of JE LIEFDE VOELT, LIEFDE
KUNT STRALEN EN LIEFDE KUNT ZIJN.
 Al deze facetten tonen aan dat je reeds hebt
gekozen voor het dienen van God.
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Zolang er onrust, irritatie, boosheid, rancune,
jaloersheid, hebzucht, wraakzucht in je systeem
is, sta je nog ver weg van mota en ben je nog
gevangen in het drijfzand van de dualiteit.
Al deze facetten tonen aan dat je nog hard
achter de keizer aanrent en deze nog altijd dient.

Maak een keus en vraag je af of je
het ook werkelijk wilt, of je het ook
kunt, of je het durft en of je het
onvoorwaardelijk gaat doen en
dus gaat zijn.
Is het een beslissing die slechts
klinkt als het geritsel der bladeren
of is het al zichtbaar aan de
kwaliteit van de vruchten van
jouw boom.
En als je gaat, dan ga je niet meer
alleen, dan is God paraat om je te
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vullen, te sturen, te steunen en te
leiden en om eens, door jou te
kunnen werken.

Word een door God gevuld hart.
Word de open deur.
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Word de open deur om God toestemming en
toegang te geven om jouw complete systeem en
hart te vullen met ZIJN WIL.
Word de open deur om God door jou in de wereld te
kunnen laten werken en waarachtige transformaties te
kunnen laten creëren.

Het gaat dus om de verbinding van de mens met zijn
Godsvonk, met zijn Richter. Het Urantiaboek meldt
daar het volgende over en ik benoem het hier
nogmaals:

(1212.1) 110:6.22 De hoogtijdagen in de
individuele loopbaan van een Richter zijn: ten
eerste, wanneer het menselijke subject
doorbreekt in de derde psychische cirkelgang
en daarmee de zelf-activiteit van de Mentor
zekerstelt, waardoor het gebied waar deze
kan functioneren groter wordt (aangenomen
dat de inwonende Richter niet reeds zelfhandelend was); vervolgens wanneer de
menselijke partner de eerste psychische
cirkelgang bereikt en de twee daardoor
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onderling kunnen gaan communiceren,
althans tot op zekere hoogte; en tenslotte
wanneer zij eindelijk en voor eeuwig
gefuseerd worden.

Dit zijn zeer belangrijke momenten voor de verdieping
van het contact van de mens en zijn God en het gaat in
het traject op weg naar fusie, om het contact te
intensiveren.
Vanaf de derde cirkel heeft de mens het
bewustzijnsniveau dat hij na de stoffelijke dood op
deze wereld, direct doorgaat op de woningwerelden
en niet in een duizendjarige slaap gaat, alvorens te
worden opgewekt.
Maar er is nog iets, de Richter wordt als de mens de
derde cirkel bereikt ‘ZELFHANDELEND’, waardoor
het gebied waar de Richter kan functioneren, groter
wordt. De Richter kan nu gaan handelen in beider
belang. Dit kan en zal waarschijnlijk ook, het proces op
weg naar fusie versnellen.
Als het bewustzijn van de mens raakt afgestemd op de
eerste cirkel onstaat er een mogelijkheid om tot op
zekere hoogte met de Richter te kunnen
COMMUNICEREN.
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Dat geeft een enorme verbetering in de mogelijkheid
om je als mens te kunnen openen voor de Richter,
waardoor je nog meer en sneller in overeenstemming
kunt komen met de Wil van de Vader.
De focus is en blijft op ‘groei van bewustzijn', groei
is richten op mijzelf leegmaken en richten op
afstemmen met God waardoor God automatisch
toestemming krijgt om mijn leegte te vullen.

‘Waar al iets is, kan niets anders

zijn’.

93

De omhelzing
14 april 2021
Op het traject van de weg: ‘Voorbij de strijd en de
strijd voorbij’, komt er rust in het hart, rust in het
hoofd, en een gevoel van liefde, vrede en vreugde.
Er is geen strijd meer, geen dualiteit, geen duwen en
geen trekken meer. Er is een diep besef van eenheid
en een besef dat ik de wereld kan veranderen, door
mijzelf te veranderen. Er is een groot gevoel van
verantwoordelijkheid voor de hele schepping,
gebaseerd op eigenliefde, naastenliefde en een steeds
intensere liefde voor God.
Er is een besef dat je deze wereld moet kunnen
loslaten om je op de volgende kosmische stap te
kunnen richten. Er is een aantrekkingskracht van de
nieuwe wereld, van het koninkrijk en van de
beïnvloeding van mota.
Er is een groeiend verlangen en een toenemende
hunkering naar God. Er is een besef dat ik de ruimte
van mijn hart compleet moet legen en moet reinigen
om door God gevuld te kunnen worden. Dit besef komt
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voort, uit een keus, op basis van een volkomen vrije
wil.
Er is een besef dat het één worden, het
samensmelten en het fuseren met mijn God, voor
mij een realiteit en mijn volgende doel en opdracht
is.

Er is een verlangen om God te
OMHELZEN en om God nooit meer los
te laten.
Wat betekent nu precies dat proces van fusie en wat
zegt het Urantiaboek daarover?
Het is mogelijk om het proces van fusie al gedurende
het stoffelijk leven op aarde te laten plaatsvinden, als
de ziel daar klaar voor is. Henoch en Elia, bekend uit
de Bijbel, zijn beiden één van de zeer weinig mensen
die dit tijdens hun leven is overkomen. Dit is dus
uiterst zeldzaam en indien dit proces plaatsvindt, zal
het volgende gebeuren.

(1212.3) 110:7.2 Wanneer een mens de
kosmische cirkelgangen heeft voltooid, en
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voorts, wanneer de finale keuze van de wil van
de sterveling het de Richter toestaat om het
deelgenootschap van de menselijke identiteit
met de morontiale ziel te voltooien gedurende
het evolutionaire, fysieke leven, dan gaan de ziel
en de Richter in deze geconsummeerde
verbinding onafhankelijk van elkaar naar de
woningwerelden, waar het mandaat van Uversa
wordt uitgegeven dat voorziet in de
onmiddellijke fusie van de Richter en de
morontiale ziel. Deze fusie nog tijdens het
fysische leven verteert het materiële lichaam
onmiddellijk: mensen die getuige zouden
zijn van zulk een schouwspel, zouden alleen
zien dat de sterveling die wordt
overgebracht, ‘in vurige wagens’ verdwijnt.

Over Elia zegt de Bijbel het volgende:
Elia. De profeet Elia werd in een vurige wagen
opgenomen. Zijn dienaar en opvolger Elisa was
daarvan getuige. Meerdere tijdgenoten wisten
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en waren in de verwachting dat Elia zou worden
weggenomen.
2Kon 2:11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend
verder gingen, zie, dat er een vurige wagen met
vurige paarden kwam, die tussen hen beiden
scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm
naar de hemel.
2Kon 2:12 Elisa zag het en hij riep: Mijn vader,
mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En
hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren
en scheurde ze in twee stukken. (HSV)

Wat het Urantiaboek verder zegt over onze
Richter en het proces van fusie:
(1212.4) 110:7.3 De meeste Richters die hun
subjecten van Urantia hebben overgebracht,
waren zeer ervaren en hadden volgens onze
registers tevoren in talrijke stervelingen op
andere werelden gewoond. Vergeet niet dat
Richters ook waardevolle ervaring opdoen
tijdens het inwonen op planeten waar ze alleen
worden geleend; het is dus niet zo dat Richters
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alleen maar ervaring voor gevorderd werk
verwerven in de sterfelijke subjecten die niet tot
overleving komen.
(1212.5) 110:7.4 Na fusie met de sterveling
delen de Richters uw bestemming en
ervaring: zij zijn u. Na de fusie van de
onsterfelijke morontia-ziel en de met haar
verbonden Richter, komen de gehele
ervaring en alle waarden van de één
uiteindelijk in het bezit van de ander, zodat
de twee in feite één entiteit zijn. In zekere zin
is dit nieuwe wezen een entiteit met een
eeuwig verleden en een eeuwige toekomst. Al
wat eens menselijk was in de overlevende ziel
en al wat experiëntieel goddelijk is in de
Richter, wordt nu daadwerkelijk het bezit van
de nieuwe, immer opklimmende universumpersoonlijkheid. Doch op ieder universumniveau kan de Richter de nieuwe mens
slechts die eigenschappen schenken die op
dat niveau zinvol en waardevol zijn. Een
absolute eenheid met de goddelijke Mentor,
een volledige uitputting van hetgeen een
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Richter kan schenken, kan slechts in de
eeuwigheid tot stand komen, na het finale
bereiken van de Universele Vader, de Vader
der geesten, hij die immer de bron is van
deze goddelijke geschenken.
Opmerking Winston:
Ook al wordt of is de ziel de Richter en de Richter
de ziel, voor het overdragen van al het weten en
het bewustzijn van de Richter op de ziel (de mens)
is de eeuwigheid nodig en is dit afhankelijk van
het eeuwig groeiende bewustzijn van de mens.
Ook dan geldt, 'dat je niet hoger kunt reiken dan
dat je groot bent'.
(1212.6) 110:7.5 Wanneer de evoluerende
ziel en de goddelijke Richter eindelijk voor
eeuwig zijn gefuseerd, verwerft elk alle
ervaarbare kwaliteiten van de ander. Deze
gecoördineerde persoonlijkheid bezit de
gehele experiëntiële herinnering aan de
overleving, die eens was opgeslagen in het
voorouderlijk sterfelijke bewustzijn en zich
toen in de morontia-ziel bevond, en
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daarenboven omvat deze potentieel
volkomene de gehele experiëntiële
herinnering van de Richter van zijn inwoning
in stervelingen van alle tijd. Doch de Richter
zal een eeuwigheid van toekomst nodig
hebben om het
persoonlijkheidspartnerschap ooit volledig
te begiftigen met de betekenissen en
waarden die de goddelijke Mentor uit de
eeuwigheid van het verleden met zich
meedraagt.
(1213.1) 110:7.6 Bij de overgrote meerderheid
der Urantianen moet de Richter echter geduldig
de komst van de verlossende dood afwachten,
moet hij wachten tot de wordende ziel wordt
bevrijd uit de welhaast volledige overheersing
door de energiepatronen en chemische krachten
die inherent zijn in uw materiële orde van
bestaan. De voornaamste moeilijkheid die ge
ondervindt wanneer ge in contact wilt komen
met uw Richter, bestaat juist in deze inherente
materiële natuur. Er zijn maar zo weinig
stervelingen die echte denkers zijn:
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geestelijk ontwikkelt en disciplineert ge uw
denken niet zover, dat er een gunstige
verbinding kan ontstaan met de goddelijke
Richter. Het oor van het menselijk bewustzijn is
bijna doof voor de geestelijke smeekbeden die
de Richter overbrengt uit de veelvuldige
boodschappen in de universele uitzendingen
van liefde die van de Vader der
barmhartigheden uitgaan. De Richter bevindt
dat het bijna onmogelijk is deze inspirerende
geest-aanwijzingen te registreren in een dierlijk
bewustzijn dat zo volledig wordt overheerst
door de chemische en elektrische krachten die
eigen zijn aan uw fysische natuur.
(1213.2) 110:7.7 Richters verheugen zich
wanneer zij contact maken met het
sterfelijke bewustzijn; zij moeten echter
geduld oefenen gedurende de lange jaren
waarin zij in stilte in u wonen en niet in staat
zijn door de dierlijke weerstand heen te breken
en rechtstreeks met u te communiceren. Hoe
hoger de Richters opklimmen op de treden van
dienst, hoe efficiënter zij worden. Zij kunnen u,
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in het vlees, echter nimmer met dezelfde volle,
meevoelende en uitdrukkingsvolle genegenheid
begroeten, als wanneer ge hen van bewustzijn
tot bewustzijn zult ontwaren op de
woningwerelden.
(1213.3) 110:7.8 Tijdens het sterfelijke leven
houden het materiële lichaam en bewustzijn
u gescheiden van uw Richter en beletten zij
een vrije communicatie met hem; na de dood
en na de eeuwige fusie, zijt gij en de Richter
één – ge zijt niet als afzonderlijke wezens te
onderscheiden – en dus bestaat er geen
behoefte aan communicatie zoals gij dit
begrip verstaat.
(1213.4) 110:7.9 Hoewel de stem van de Richter
steeds binnen u is, zullen de meesten van u haar
gedurende hun leven zelden horen. Mensen die
nog niet gevorderd zijn tot de derde en
tweede cirkelgang horen de stem van de
Richter zelden rechtstreeks, behalve in
momenten van allerhoogst verlangen, in een
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situatie van allerhoogst gewicht, en na een
beslissing van allerhoogste strekking.
(1213.5) 110:7.10 Tijdens het maken en
verbreken van een contact tussen het sterfelijke
bewustzijn van een bestemmingsreservist en de
planetaire supervisoren is de inwonende
Richter soms zo gesitueerd, dat het hem
mogelijk wordt een boodschap aan zijn
sterfelijke partner door te geven. Niet lang
geleden werd op Urantia zo’n boodschap door
een zelfhandelende Richter doorgegeven aan
zijn menselijke partner, een lid van het korps
der bestemmingsreservisten. Deze boodschap
werd ingeleid met de volgende woorden: ‘En wil
nu, zonder het subject van mijn zorgzame
toewijding te kwetsen of aan risico’s bloot te
stellen, en zonder al te streng te zijn of hem te
ontmoedigen, mijn hiernavolgende smeekbede
aan hem voor mij optekenen.’ Daarop volgde
een ontroerend schone en dringende
aansporing. Onder meer drong de Richter er
op aan ‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte
medewerking moge verlenen, dat hij met
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meer opgewektheid moge volhouden bij het
verrichten van de taken waarvoor ik hem
plaats, getrouwer moge zijn in het uitvoeren
van het programma dat ik heb opgesteld,
geduldiger de beproevingen onderga die ik
heb uitgekozen, met meer volharding en
opgewektheid het pad moge volgen van mijn
keuze, en met meer nederigheid de
erkenning moge ontvangen die hem wellicht
zal toevallen ten gevolge van mijn
onafgebroken inspanningen – wil aldus mijn
aansporing aan de mens in wie ik woon
overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste
toewijding en liefde van een goddelijke
geest. En zeg voorts tot mijn geliefd subject
dat ik met wijsheid en kracht werkzaam zal
blijven tot het allerlaatst, totdat de laatste
aardse worsteling voorbij zal zijn: ik zal
trouw zijn aan de mij toevertrouwde
persoonlijkheid. Ik spoor hem aan tot
overleving te komen, mij niet TELEUR TE
STELLEN, mij niet de BELONING te doen
missen voor mijn geduldige, intense
WORSTELING. Het hangt van de menselijke
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wil af of wij persoonlijkheid verwerven.
Geduldig ben ik cirkel na cirkel
opgekommen in dit menselijke bewustzijn,
en mij is bevestigd dat mijn werk de
goedkeuring wegdraagt van het hoofd van
mijn gelijken. Cirkel na cirkel ga ik verder
naar de beoordeling. Ik wacht met vreugde
en zonder vrees het appèl der bestemming
af; ik ben gereed om alles voor te leggen aan
het oordeel van de rechtbanken van de
Ouden der Dagen.’
Opmerking Winston:
Er is een relatie, een samenwerkingsverband
tussen de mens en God, waarvan God zich dit
bewust is en de mens niet.
De mens heeft een hoop te winnen maar ook God
heeft hier belang bij en God heeft zelfs een
verlangen naar een goed resultaat van deze
samenwerking.
God kan in deze samenwerking teleurgesteld
worden en ook God kent de worsteling en
verlangt naar de beloning.
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Dat betekent voor mij:
VERANTWOORDELIJKHEID.
Zo is er een continue interactie tussen de mens en de
Richter, waar door de keuzes van de mens, onder
invloed van de Richter, het kleed van de ziel wordt
geweven.
Het Urantiaboek meldt over de interactie van Richter
en ziel:

(1215.2) 111:0.2 De begrippen ziel en
inwonende geest zijn niet nieuw op Urantia:
zij zijn reeds dikwijls in de verschillende
geloofsstelsels op de planeet aan de dag
getreden. Vele Oosterse, en sommige Westerse
godsdiensten hebben ingezien dat de mens een
goddelijk erfdeel bezit, naast wat hij van zijn
voorouders erft. Het voelen van de innerlijke
tegenwoordigheid naast de uiterlijke
alomtegenwoordigheid van de Godheid, maakt
reeds lang deel uit van vele religies op Urantia.
Mensen geloven reeds lang dat er binnen de
menselijke natuur iets groeit, iets vitaals dat
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bestemd is om langer te bestaan dan de korte
spanne van het tijdelijke leven.
(1215.3) 111:0.3 Voordat de mens zich
realiseerde dat zijn evoluerende ziel werd
VERWEKT door een goddelijke geest, dacht
men dat deze ziel zetelde in verschillende
fysieke organen – het oog, de lever, de nieren,
het hart, en later de hersenen. De primitieve
mens associeerde zijn ziel met bloed, adem,
schaduwen, en met zijn eigen spiegelbeeld in het
water.
Opmerking Winston:
De ziel wordt dus verwekt door de Goddelijke
geest, door de Richter en groeit afhankelijk van de
keuzes die de mens maakt uit vrije wil, gedurende
zijn of haar leven.
Hierover zegt het Urantiaboek:
1217.6) 111:2.2 Het materiële bewustzijn van
de sterfelijke mens is het kosmische
weefgetouw dat de morontia-weefsels draagt
waarop de inwonende Gedachtenrichter de
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geest-patronen rijgt van een universumkarakter dat blijvende waarden en
goddelijke betekenissen kent – een
overlevende ziel met een ultieme
bestemming en een nimmer eindigende
loopbaan voor zich, een potentieel
volkomene.
Opmerking Winston:
De Richter weeft op het materiële bewustzijn het
morontia-kleed van onze ziel.
De draden voor dit kleed zijn de keuzes die wij
maken in het leven.
Het benadrukt ook het belang van ons
bewustzijn en het belang van ‘een GROEIEND
BEWUSTZIJN’.

Hoe meer wij in staat zijn om onze
Richter te OMHELZEN en naar de
aanwijzingen van de Richter te
kunnen luisteren, hoe sneller wij
groeien over de zeven cirkels of de vijf
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paden van bewustzijn en hoe eerder
onze eeuwige overleving door de fusie
met de Richter gerealiseerd kan
worden.
Dit traject op onze kosmische weg,
vanaf de eerste cirkel of het vijfde
pad, tot het moment van fusie is het
prachtige traject van:

‘DE STRIJD VOORBIJ
en
VOORBIJ DE STRIJD’.
Dit laatste stuk van de eerste cirkel tot het
moment van fusie vereist dus een diepere
relatie met en een grotere liefde voor God. Dit is
niet mogelijk zonder de invloed van mota en
zonder de invloed van het koninkrijk, de
nieuwe planeet.
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Omhels dus ook die gerichtheid en dat betekent
dus ook dat je de invloed en de beïnvloeding van
deze wereld moet loslaten en daar afstand van
moet nemen.
Hoe moeilijk is dat?
Ik ben zelf met pensioen, hetgeen betekent dat
ik niet meer afhankelijk ben van het, op deze
wereld blijkbaar noodzakelijke, geduw tegen en
getrek aan elkaar en dat geldt bijna voor
iedereen met iedereen.
Als je nog in het maatschappelijke circus moet
overleven, is dat absoluut anders.
Toch kun je het spel spelen, zonder je erdoor
te laten beïnvloeden. Als je weet hoe het werkt
en dat het zo werkt op het niveau van dit huidig
collectieve bewustzijn, is het makkelijker om het
waar te nemen zonder erdoor beïnvloed te
worden.
Vergeet ook niet dat: WEERSTAND ERVARING
OPLEVERT EN ERVARING LEVERT
LEERMOMENTEN OP EN LEERMOMENTEN
LEVEREN GROEI OP.
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Groei in bewustzijn is de motor van het voertuig
waarin we onze reis maken.

Het uitgangspunt is dat de opzet van de
schepping WISSELVALLIGHEDEN, dus
TURBULENTIE, dus CHAOS is.
We moeten onze weg zoeken en vinden van
ONVOLMAAKTHEID tot VOLMAAKTHEID.
HET GAAT DUS NIET VANZELF EN HET IS
NIET GEMAKKELIJK.
HET IS EEN EEUWIGE REIS,
Ondanks alles ……. Of misschien zelfs wel
…..
Dankzij alles …..

GENIET VAN DE REIS!

Jouw God is van jou,
Omhels hem voor eeuwig.
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Ook nu begint het met
WILLEN en het eindigt
met DOEN, waardoor
IK BEN
14 april 2021
Er zijn mensen die de wereld willen verbeteren.
Met een groot plan, bedrijfsmatig, planmatig of
gewoon door te protesteren tegen alles waarvan zij
vinden dat het niet deugt.
Ook die protesten kunnen al of niet planmatig en
georganiseerd worden opgezet of kleinschalig te pas
en te onpas door individuen of kleine groepen worden
uitgevoerd.
Ongetwijfeld bedoelen al die organisatoren van al die
'protest-festijnen' het goed en oprecht.
Wat betekent dit?
Waarom wordt onze technische kennis niet ingezet
om de wereld te verbeteren?
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Waarom werken al die plannen van protesteren en
verbeteren niet?
Waarom werken al die protestacties wereldwijd niet?
Waarom zien we, zelfs in Nederland, het verschil
tussen arm en rijk alleen maar toenemen en waarom
groeit de armoede?
Waarom neemt het geweld toe en waarom neemt de
discriminatie toe, niet alleen hier, maar overal.
Doen we iets fout en als dit zo is, wat doen we dan
fout?
En nu de belangrijkste vraag, waarom is er nog nooit
een periode en een plek geweest, waar ook ter
wereld, waar een volk in rust, vrede, harmonie,
liefde, gelijkwaardigheid en in overvloed heeft
geleefd voor een hele lange tijd?
Is er een oorzaak en zo ja, wat is die dan?

Ja, er is een oorzaak en die
oorzaak kan worden gekenmerkt
door twee begrippen:
GOD (of Geest) en
INDIVIDUEEL.
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Dit is al eerder langs gekomen in mijn boeken maar ik
noem dit opnieuw en ook met een reden.
Ik realiseerde mij vandaag het volgende aspect:
Als technische ontwikkelingen en uitvindingen geen
geestelijke ontwikkeling (groei in bewustzijn) als
tegenpool hebben, dan gebruiken we de techniek om
chaos te stichten en om bijvoorbeeld oorlogstuig uit te
vinden, te maken en te gebruiken en dan komt deze
technische vooruitgang de ontwikkeling van een volk
niet ten goede en kan het (weer) tot de ondergang van
een cultuur leiden, zoals dit al ongelooflijk veel keer in
de geschiedenis van de mensheid is gebeurt.
Als we blijven vaststellen wat er allemaal niet goed
gaat (in onze ogen) en als we blijven protesteren,
duwen tegen en trekken aan elkaar en roepen dat alle
mensen waarvan wij vinden dat zij ernstig falen,
moeten verdwijnen, creëren we een energie die,
omdat ze gefundeerd is op dualiteit, gelijk is aan
drijfzand, waar uiteindelijk alles in weg zakt. De
ene weerstand genereert altijd een 'contraweerstand’ en vergroot dus de verschillen in de
afstand tot elkaar, de acceptatie van elkaar en de
tolerantie voor elkaar.
Dit zal bijna altijd leiden tot een vergroting van de
agressiviteit naar elkaar.
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Roepen en eisen dat leiders, hun participanten of wie
dan ook moeten verdwijnen, creëert weerstand.
Weerstand zal altijd ook weer weerstand genereren
waardoor we blijven duwen en blijven trekken, en
waarmee we ook weer in het drijfzand wegzakken van
diezelfde dualiteit.
Bovendien is deze houding geen houding waarin we
bereid zijn verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen
en waarin het besef van eenheid groeit.
Juist het tegenovergestelde vindt plaats, een
vergroting van de afscheiding en de intolerantie.
Dit alles leidt dus niet tot een geestelijke groei, tot
een groei van bewustzijn en vergroot alleen maar
de verschillen, het wantrouwen, de boosheid en
uiteindelijk de agressiviteit.

Hoe doorbreken we ooit deze cirkel die
regelmatig juist werkt als een
neerwaartse spiraal?
Hoe krijgen wij, jij, ik, ooit invloed op de
massa die leidt tot veranderingen, tot een
groei van het collectieve bewustzijn?
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Er is een antwoord en dat wordt
dus gekenmerkt door twee
begrippen GOD (of Geest) en
INDIVIDUEEL.
Hoe trek je de massa mee omhoog, naar een
situatie waarin de interesse voor God begint te
ontwaken en waardoor het bewustzijn kan gaan
stijgen?
Heb ik invloed op de massa?
Mag ik ze vertellen wat ze moeten doen en
werkt dat, los nog van het feit of ze dat willen?
Bovendien, wat heb ik ze te vertellen want ik
kan niet anders dan onvoorwaardelijk de vrije
wil, respecteren.
Het helpt dus niet als hele groepen de wereld
willen veranderen door aan te geven wat er
allemaal fout is en wat er allemaal moet
veranderen.
Het helpt ook niet als ik jou ga vertellen wat jij
fout doet en hoe jij je moet veranderen om de
situatie te verbeteren.
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Het helpt dus ook niet als ik de straat op ga en
ga roepen wat er allemaal niet deugt en wie er
onmiddellijk moet verdwijnen.
Het helpt ook niet als ik er een project of een
onderneming van maak om de wereld te
veranderen en te verbeteren.
Wat hier mist is de connectie met Geest, met
GOD.
Wat hier mist is de warmte die altijd warmte
zal genereren.
Wat hier mist is de liefde, die mensen optilt
en kracht geeft.
Wat hier mist is de verantwoordelijkheid die
we voor elkaar willen nemen door een
groeiend besef van eenheid.
Al die mensen die protesteren en roepen dat
anderen weg moeten en tegelijkertijd
‘kraaien over liefde’, hebben het niet
begrepen.
Protesteren is weerstand, weerstand is
dualiteit en dualiteit is altijd gekoppeld aan
angst.
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PROTESTEREN EN LIEFDE GAAN DUS NOOIT
SAMEN. Dat is een illusie en dus een leugen.
De wereld willen veranderen door anderen
te veranderen op basis van liefde is ook een
illusie en dus opnieuw een leugen.
Als ik niemand kan en mag veranderen (vrije
wil), als het geen zin heeft om te protesteren,
als het op dit moment ook geen zin heeft om
de oplossing in de techniek te zoeken of in
het opzetten van grootschalige projecten of
ondernemingen waarmee ik de wereld wil
veranderen, hoe moeten we dan deze wereld
optillen en hoe kunnen we de liefde,
tolerantie en vreugde terugbrengen voor
iedereen?
We hebben al gezegd dat het kenmerk God of
Geest hier bepalend is.

De enige weg voorwaarts, de enige
weg naar boven, de enige weg op
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weg naar liefde, vreugde, vrede en
overvloed voor iedereen is de weg:

NAAR GOD, DOOR GOD EN MET
GOD.

En de enige die dat kan doen:

Ben JIJ.
Jij hebt macht en zeggenschap over JOUW
EIGEN VRIJE WIL. Als jij deze richting wilt
inslaan en dit pad wilt bewandelen, begrijp
jij de eenheid en wil je die eenheid leven.
Door die eenheid die jij begrijpt, weet je ook
dat er door die eenheid onvoorwaardelijk
verbondenheid en dus invloed is.
Alles wat jij doet, heeft invloed op het totaal.
‘Jij bent’, maar binnen de eenheid ‘ben jij de
complete schepping’. De hele schepping ligt
in jou opgeslagen.
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Er is echter nog een reden die al een tijdje in
mijn systeem brandt.

Als je zover bent gekomen dat je de
eerste cirkel of het vijfde pad hebt
bereikt, kom je los van de invloed van
deze wereld en word je aangetrokken
door het Koninkrijk en word je steeds
meer en steeds intenser beïnvloed door
mota.
Dit heeft consequenties.
Hierdoor win je aan innerlijke
kracht. De invloed van jouw
Godsvonk wordt steeds groter.
Ik moet nu voor mijzelf de keus gaan
maken, de keus van ‘DOEN’.
Ik wil, ik kan, ik durf en ik DOE, dus
zal IK veranderen.
WAT DAT DOEN PRECIES INHOUD OF IN
GAAT HOUDEN, ZAL IK GAAN BELEVEN EN
ERVAREN. HET DOEN ZAL NIET BEPAALD
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WORDEN DOOR MIJN WIL MAAR DOOR DE
WIL VAN DE VADER EN IK LAAT HET
GEBEUREN. DAGELIJKS FOCUS IK DAAROP EN
GEEF MIJ OVER, DOOR GOD TOESTEMMING
TE GEVEN OM MIJ TE VULLEN EN OM DOOR
MIJ TE KUNNEN WERKEN.

Dit heeft nog nooit zo intens in mijn
systeem gebrand en dus is het nu
daarvoor de tijd en is het goed.

Het WILLEN leeft al een lange
tijd en het DOEN zal steeds
meer gaan gebeuren, niet door
‘TE DOEN’ , maar door te
'LATEN DOEN’.

‘To do or not not do', leidt
tot: ‘To be or not to be’.
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Wie doet, die IS.
Dit is een wezenlijke manifestatie
van het traject van:
'De strijd voorbij en voorbij de
strijd’.

Er is geen weerstand meer, er is geen angst
meer, ik hoef niemand meer te veranderen, ik
hoef alleen maar mijzelf te veranderen door de
invloed van mota en door de inwerking van mijn
Godsvonk.
Hoe krachtiger mijn verandering, hoe groter de
invloed op de wereld, het universum en de
Godin.
WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN, ZIJN, leidt
tot een MANIFESTATIE VAN …
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VERANDERING.
Een verandering die IK voor het hele
universum kan realiseren.
Een verandering die JIJ voor het hele
universum kunt realiseren.
Door het aanwenden van onze eigen
vrije wil, waarvan we de INHOUD
VRIJWILLIG OVERDRAGEN AAN DE
WIL VAN DE VADER.
Het laatste deel van de reis tot het moment
van fusie, dus vanaf de eerste cirkel, is een
reis die wordt bepaald door grotere
sublieme geestelijke prestaties,
prestaties die moeten worden geleefd, in
praktijk moeten worden gebracht, moeten
worden GEDAAN en waarvan de vruchten
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zichtbaar moeten worden. Het
afstemmen van de wil op de Wil van de
Vader is een actie, zijn handelingen
veroorzaakt door genomen besluiten, die in
overeenstemming zijn met de Wil van de
Vader, zoals te lezen is in het volgende
stukje uit het Urantiaboek:
(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van de
zeven kosmische cirkelgangen staat niet
gelijk aan fusie met de Richter. Er leven
vele stervelingen op Urantia die hun cirkels
hebben bereikt; fusie hangt echter af van
andere, nog grotere en subliemere
geestelijke prestaties, van het bereiken
van een finale, volledige
overeenstemming van de wil van de
sterveling met de wil van God zoals deze
zetelt in de Gedachtenrichter.
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Overgave begint met
'OVERGAVE', maar
dan wel
ONVOORWAARDELIJK
16 april 2021
Wat betekent het om de Wil van de Vader te leven, te
doen en te zijn?
Moeilijke vraag waar niemand, denk ik, een concreet
antwoord op heeft. Ik heb dat antwoord in ieder geval
niet.
Misschien is het makkelijker om je af te vragen wat het
in ieder geval niet betekent.
Terwijl ik dit schrijf, rolt er iets in mijn systeem en dat
iets is: VERWACHTINGEN.
Verwachtingen zijn uitkomsten die ik wens, die ik wil,
waar ik blij van word, die mij goed uitkomen.
In deze zin staat drie keer ‘IK’ en één keer ‘MIJ’.
Ik en mij is toch iets anders als ‘de Vader'.
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Verwachtingen voldoen perfect aan MIJN WIL, MAAR
MIJN WIL IS NIET ZIJN WIL, dus ‘schrappen’ met
die verwachtingen.
Een ander aspect wat alles te maken heeft en dikwijls
ook een gevolg is van verwachtingen, zijn de
TELEURSTELLINGEN.
Ook teleurstellingen zijn een product van ‘MIJN
WIL’.
Er gebeurt iets dat niet past in mijn verwachting,
waar ik niet blij van word, wat ik niet wil en het
gevolg zijn teleurstellingen.

TELEURSTELLINGEN en
VERWACHTINGEN zijn dus graadmeters
in hoeverre ik mijn eigen weg bewandel
of in hoeverre ik bereid ben om de weg
en de Wil van de Vader te volgen.
Gestuurd worden door teleurstellingen
en verwachtingen betekent dus ‘niet de
Wil van de Vader volgen' en dit betekent
dus ook dat ik niet de keus maak om God
te dienen.
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Als ik God niet dien, dan dien ik de
keizer. Er zijn maar twee mogelijkheden,
dus als de ene mogelijkheid is
geëlimineerd (God dienen) dan is de
andere mogelijkheid (dienen van de
keizer) per definitie geactiveerd.
Het hebben van verwachtingen en
teleurstellingen heeft dus alles te maken
met het:

‘DIENEN VAN DE KEIZER’.
Hoe kan ik het ondergaan van teleurstellingen
en verwachtingen voorkomen en hoe kan ik dus
voorkomen dat ik de keizer zal dienen?
Als ik geen verwachtingen en geen
teleurstellingen wil ondergaan, dan zal ik in een
‘modus’ moeten komen van acceptatie.
Als datgene dat mij overkomt, wat dat ook mag
zijn, door mij per definitie als aanvaardbaar
wordt verklaard, dan zijn er geen
teleurstellingen, dan:
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Zal ik mij dus moeten overgeven aan
wat er ook op mijn pad komt, IN DE
WETENSCHAP DAT DAT EEN REDEN
HEEFT (EEN LES OF EEN TEST) EN
DAT IK ONVOORWAARDELIJK
BEREID BEN OM IEDERE 'BEKER TE
DRINKEN’, om iedere les te leren of
iedere test te aanvaarden.
Ik onderken onvoorwaardelijk de aanwezigheid
in mij en de gerichtheid op mij van mijn
Godsvonk en GEEF MIJ OVER AAN DE WIL

VAN DE VADER.
God volgen is jezelf overgeven op ieder vlak, met
alles en onvoorwaardelijk.
Wat er ook in jouw leven gebeurt, aanvaard het
in overgave, in samenwerking met jouw God,
maar vooral in het DIEPSTE VERTROUWEN,
dat het je geestelijke groei oplevert en God altijd
het goede met je voor heeft.
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Dit betekent niet dat je alles moet accepteren. Je
hoeft zeker niet onvoorwaardelijk in te gaan op
de ‘ego-eis’ van andere mensen.
Het aspect van eigenliefde blijft ook van kracht.
Dienstbaarheid is wat anders dan de slaaf zijn
van het ego van anderen. Dienstbaarheid aan
jezelf is de keus kunnen maken voor jezelf als
het jouw leven en jouw geestelijke groei raakt,
zonder dat dit ten koste gaat van anderen, waar
de ego-eis van anderen echter niet onder valt.
Je kunt de beker die jou wordt aangereikt
drinken in overgave, zonder een slachtoffer te
zijn. Zie in alles een uitdaging, een leermoment
of een test. Door het samen met jouw God, in
overleg met jouw God, te benaderen, in het
volste vertrouwen dat ik het beste voor mij, op
dat moment, krijg aangeboden.

Ik heb hierboven genoemd dat je de
beker die je wordt aangeboden, moet
drinken in vol vertrouwen van de goede
bedoeling van God, maar wat betekent
129

dat eigenlijk. Ik heb hier het
Urantiaboek op nageslagen en bekeken,
wat daar over het 'drinken van de beker’
wordt gemeld.
Het gaat dan voornamelijk over wat
Jezus meldt aan zijn apostelen.
Ik stel me niet voor dat ik een apostel ben
van Jezus. Ik realiseer me wel dat het hier
gaat om het laatste traject, van eerste cirkel
tot fusie. Het gaat om het traject, waarvoor
geldt dat het gaat om een ‘andere, grotere
sublieme geestelijke prestatie, gericht op
het doen van de Wil van de Vader’. Dit is op
het geestelijk vlak, alles tot nu toe
overschrijdend.
Dit is het traject van alles of niets. Dit is het
traject van het dienen van God of het
dienen van de keizer. Het is onmogelijk om
de keizer en God tegelijk te dienen.
We zullen zien wat het Urantiaboek te
melden heeft.
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(1522.3) 136:9.4 Naarmate de dagen
verstreken, zag Jezus steeds duidelijker op
welke wijze hij de waarheid zou openbaren. Hij
zag in dat Gods weg niet de gemakkelijkste
weg zou zijn. Hij begon zich te realiseren dat
de drinkbeker van het resterende gedeelte
van zijn menselijke ervaring mogelijkerwijs
bitter zou zijn, maar hij besloot hem leeg te
drinken.
Opmerking Winston:
Dit geldt natuurlijk voor het leven van Jezus maar
het kan voor ieder mens op een zeker moment
gelden, dat: ook voor jou of voor mij de beker
die ons wordt aangeboden niet makkelijk is.
Ook wij zullen dan moeten besluiten om die
beker leeg te drinken of niet, om te kunnen
vertrouwen op de hand van God of niet.
(1577.3) 140:6.9 Toen vroeg Natanael: ‘Meester,
moeten we geen plaats geven aan het recht? De
wet van Mozes zegt: “Oog om oog, en tand om
tand.” Wat zullen wij zeggen?’ Jezus
antwoordde: ‘Jullie moeten kwaad met goed
131

vergelden. Mijn boodschappers moeten niet
twisten met de mensen, doch zachtmoedig
zijn jegens allen. Leer om leer moet niet
jullie regel zijn. De regeerders der mensen
hebben dan wel zulke wetten, maar zo gaat
het niet in het koninkrijk: barmhartigheid
dient altijd ten grondslag te liggen aan jullie
oordeel en liefde aan jullie optreden. En
indien dit lastige uitspraken zijn, kunnen jullie nu
nog teruggaan. Als jullie de eisen van het
apostelschap te zwaar vindt, mogen jullie
terugkeren naar het minder strenge pad van het
discipelschap.’
Opmerking Winston:
Het laatste stuk naar fusie zal niet het meest
eenvoudige traject van het pad zijn. Er is een punt
‘of no return’. To be or not to be, wordt het God of
de keizer?
(1577.4) 140:6.10 Toen de apostelen deze
alarmerende woorden hoorden, trokken zij zich
een poosje onder elkaar terug, maar zij kwamen
al snel terug en Petrus zei: ‘Meester, wij willen
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graag met u verder gaan; niemand van ons
wil terug. Wij zijn geheel bereid de extra
prijs te betalen; wij zullen de drinkbeker
drinken. Wij willen graag apostelen zijn, niet
alleen discipelen.’
Opmerking Winston:
De apostelen kozen voor het verschil en wilden
het verschil zijn. Ieder mens komt ooit op een
punt dat je moet kiezen, om het verschil te
kunnen zijn en ook het verschil zult zijn.
(1577.5) 140:6.11 Toen Jezus dit hoorde zei hij:
‘Wees dan bereid om jullie
verantwoordelijkheden op je te nemen en volg
mij. Doe je goede werken in het verborgene:
wanneer jullie aalmoezen geeft, laat je
linkerhand dan niet weten wat je rechterhand
doet. En wanneer je bidt, zonder je dan af en
gebruik geen ijdele herhalingen en zinnen
zonder betekenis. Bedenkt steeds dat de
Vader weet wat je nodig hebt, zelfs voordat
je het hem vraagt. En maakt er geen gewoonte
van te vasten met een droevig gelaat om door de
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mensen gezien te worden. Verzamel je, als
mijn uitverkoren apostelen, speciaal
bestemd voor de dienst van het koninkrijk,
geen schatten op aarde, maar verzamel je
door jullie onzelfzuchtige dienstbaarheid
schatten in de hemel, want waar jullie schat
is, daar zal ook je hart zijn.
(1577.6) 140:6.12 ‘De lamp van het lichaam is
het oog; als jullie oog edelmoedig is, zal
derhalve je hele lichaam verlicht zijn. Maar
indien jullie oog zelfzuchtig is, zal jullie hele
lichaam vol duisternis zijn. Indien zelfs het
licht dat in jullie is tot duisternis wordt, hoe
groot is dan die duisternis!’
Opmerking Winston:
Op het niveau vanaf de eerste cirkel is het licht
aan of uit. Je bent of je bent niet. Als je bent en het
licht in je oog blijft niet branden, dan kun je diep
vallen. Houd het licht brandend.
(1968.3) 182:3.2 De Meester bleef enkele
ogenblikken in biddende houding en ging
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daarop naar de drie apostelen die hij vast in
slaap aantrof, want hun oogleden waren zwaar
en ze konden niet wakker blijven. Jezus maakte
hen wakker en zei: ‘Wat! kunnen jullie zelfs niet
één uur met mij waken? Zien jullie niet dat mijn
ziel diepbedroefd is, dodelijk bedroefd, en dat ik
hunker naar jullie gezelschap?’ Toen het drietal
de slaap van zich had geschud, ging de Meester
weer alleen weg, viel neer op de grond en bad
wederom: ‘Vader, ik weet dat het mogelijk is
deze beker te vermijden – alle dingen zijn
mogelijk bij u – maar ik ben gekomen om uw
wil te doen, en hoewel dit een bittere beker
is, wil ik hem drinken indien het uw wil is.’
Toen hij aldus gebeden had, daalde een
machtige engel naast hem neer en hem
toesprekend, raakte deze hem aan en sterkte
hem.
(1968.5) 182:3.4 En toen trok de Meester zich
voor de derde maal terug en bad: ‘Vader, ge ziet
mijn slapende apostelen, heb mededogen met
hen. De geest is wel gewillig maar het vlees is
zwak. En nu, o Vader, indien deze beker niet
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voorbij kan gaan, dan wil ik hem drinken.
Niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ En
toen hij zijn gebed beëindigd had, bleef hij nog
een ogenblik ter aarde liggen. Toen hij opstond
en naar zijn apostelen terugkeerde, vond hij hen
opnieuw in slaap. Hij zag op hen neer, maakte
een gebaar van medelijden en zei op tedere
toon: ‘Slaap nu maar door en rust uit: het
beslissende uur is voorbij. Het uur is nu
aangebroken dat de Zoon des Mensen verraden
zal worden en zal worden overgeleverd in de
handen van zijn vijanden.’ Hij bukte zich om hen
wakker te schudden en zei: ‘Staat op, laten we
teruggaan naar het kamp, want ziet, hij die mij
verraadt is al dichtbij, en het uur is aangebroken
dat mijn kudde verstrooid zal worden. Maar ik
heb jullie al over deze dingen gesproken.’
(2048.4) 192:2.8 Daarop richtte Jezus zich tot
Jakobus en vroeg: ‘Jakobus, heb je vertrouwen in
mij?’ En natuurlijk antwoordde Jakobus: ‘Ja,
Meester, ik vertrouw u van ganser harte.’ Hierop
zei Jezus: ‘Jakobus, als je meer op mij vertrouwt,
zul je minder ongeduldig zijn met je broeders.
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Indien je vertrouwen in mij wilt hebben, zal dit
je helpen om vriendelijk te zijn voor de
broederschap der gelovigen. Leer om de
gevolgen van je woorden en daden goed te
overwegen. Onthoud dat het oogsten
overeenkomstig het zaaien is. Bid om kalm
van geest te mogen worden en oefen je in
geduld. Deze deugden, samen met levend
geloof, zullen je ondersteunen wanneer het
uur komt dat je de beker van de
zelfverloochening zult moeten drinken. Maar
raak nooit ontzet: wanneer je klaar bent op
aarde zul jij ook komen om bij mij te zijn.’

We hebben gezien dat we vanaf de eerste
cirkel of het vijfde pad, doorgaande tot
het punt van fusie, moeten leren
AANVAARDEN.
DE BEKER DIE ONS IN ONS LEVEN
WORDT AANGEBODEN, ZULLEN WE
MOETEN LEGEN, ZONDER
VERWACHTINGEN, TELEURSTELLINGEN,
FRUSTRATIE, MOKKEN OF MORREN.
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De titel van dit boek luidt:

De strijd voorbij en voorbij de strijd.
De strijd is voorbij dus we gaan in
vreugde en vertrouwen verder op het
pad.
Weerstand en strijd is vertraging en
weerstand en strijd hebben niets te
maken met AANVAARDING.
‘WIJ ZIJN', DUS LATEN WE VOORAL
OOK ‘ZIJN’ EN IEDERE BEKER LEEG
DRINKEN.
Met God aan de hand en aan de hand
van God gaat geen zee te hoog en is geen
storm te hard.

‘To be or not to be’,

‘WIJ ZIJN'.
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En ik ben niet omdat het moet, maar
IK BEN, op basis van een volledige
onvoorwaardelijke vrije wil.
Daar komt nog iets extra’s bij.
Om onze bekers te willen en te kunnen legen,
moeten we ons ook realiseren dat 'shit happens’.
‘Onvolmaaktheid IS'.
Onvolmaaktheid is de opzet van de
schepping.
Ga iedere uitdaging aan, drink je beker,
vertrouw op God, groei in bewustzijn en
wordt volmaakt, op weg naar fusie, op weg
naar de eeuwigheid.

Onvoorwaardelijke overgave,
onvoorwaardelijk vertrouwen, accepteer
iedere beker en wandel met God, accepteer
de onvolmaaktheid en klim naar
volmaaktheid, met vrede, vreugde, liefde en
het besef van eenheid in je hart ……
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Geen weerstand en geen strijd meer, maar
…... VREUGDE EN VREDE …….

De strijd voorbij en voorbij de
strijd.
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Hand in hand wandelend met God.
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Wandelend zij aan zij met God,
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Vertrouwend op God,
Eén zijn met God,
Verlangend naar God,
Wetend dat het mijn opdracht is om te klimmen van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid,
Is iedere beker te drinken.
Zonder weerstand,
Zonder strijd.

De strijd voorbij en voorbij de
strijd.
Het doen van de Wil van de Vader, is
dus in ieder geval, zoals Jezus ons
heeft laten zien, iedere beker legen
zonder weerstand, zonder
teleurstelling en met vreugde en

143

vrede in je hart, zelfs als de inhoud
bitter is.
Iedere drank in iedere beker verrijkt
onze ziel, want God heeft uitsluitend
het goede met ons voor.
Weerstand is altijd stilstand.
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In de beker raakt voor
ons, de Vader aan de
Moeder
17 april 2021
Het leegdrinken van de beker heeft alles te maken met
het doen van de Wil van de Vader. De hulp die wij
hierbij van onze Godsvonk ontvangen, bevindt zich in
ons eigen hart, waar onze God woont en waar we onze
gids kunnen vinden.
Het drinken van de beker is de uiting van de
manifestatie van de mens in relatie tot alle andere
mensen, door zijn omgang en zijn interactie met
andere mensen.
Ervaringen, leermomenten en groei krijgen wij: ‘in het
voorbijgaan der mensen’, dus in het samen drinken
van onze bekers.
In de interactie met andere mensen kunnen we, in de
harten van alle andere mensen, de Moeder herkennen
en leren kennen.
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Iedere teug uit iedere beker raakt ons eigen hart en
confronteert ons met de Vader en iedere teug uit
iedere beker is altijd gerelateerd aan de harten van
andere mensen waar de Moeder voor ons herkenbaar
kan worden.
We hebben andere mensen nodig om te kunnen
ervaren en dus, om te kunnen leren en te kunnen
groeien en de Godin heeft ons allemaal nodig in haar
groei en ontwikkeling.
In de beker, die altijd staat tussen ons en onze naasten,
raken altijd de Vader en de Moeder elkaar en de beker
is de plaats waar ons hart wordt getest of het de
glimlach van de Moeder accepteert en zich in het
leven, in relatie tot alle andere mensen, op kan stellen
met de kosmische waarden van:
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID.
Deze waarden zijn het fundament van opwaartse
groei.
Liefde is iets om te geven en om te kunnen geven
hebben we anderen nodig.
Liefde is de ervaring van eenheid en het besef van
eenheid, dus het oplossen van dualiteit en kan alleen
maar ontwikkeld worden in onze relatie met anderen.
Door liefde te geven, kunnen we liefde ontvangen en
God leren kennen, want: GOD IS LIEFDE.
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De manifestatie van liefde is de uiting van het
besef van eenheid. Die eenheid komt voort uit
de schepping, uit en door de Vader, en ligt
opgeslagen in de Godin, de Moeder.
De WEG kan alleen maar worden afgelegd door
de weg te LEVEN.
Jezus heeft ons in zijn missie op aarde laten zien
hoe de weg geleefd kan en moet worden. Het
Urantiaboek geeft daar een prachtige weergave
van.
Op onze weg komt, door onze manier van leven,
door de vruchten die onze boom voortbrengt en
de wijze waarop wij onze beker legen, de Vader
en de Moeder samen, in onze bekers.
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De beker en het legen van de beker, weerspiegelt onze
weg. Op die weg, in die beker, vinden we in de harten
van de mensen met wie wij onze bekers legen, de Godin,
de Moeder.
In ons eigen hart, waar wordt bepaald of wij de beker
willen legen en hoe, woont de Vader, onze vriend en
onze gids op de weg naar de eeuwigheid.
De vreugde van het drinken van de beker, is dat iedere
teug een ervaring is, iedere ervaring is een leermoment
en ieder leermoment kan groei opleveren, waardoor we
verder kunnen op onze weg.

Wanneer wij het punt hebben bereikt op onze weg van
de eerste cirkel of het vijfde pad, is de worsteling nog
altijd niet voorbij. De worsteling is voor ons voorbij als
wij van onvolmaaktheid zijn gegroeid naar
volmaaktheid en dat zal gebeuren wanneer wij landen
in het paradijs.
Het is nog een immense reis, maar de grote kracht die
we nu hebben verworven is, dat de worsteling geen
strijd meer hoeft te zijn.
Ondanks dat het vervolg van de reis absoluut
moeilijke leermomenten zal opleveren, hebben we nu
het vermogen verworven om VAN DE REIS TE
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KUNNEN GENIETEN EN IEDERE BEKER MET
VREUGDE TE KUNNEN LEGEN, ONGEACHT WAT DE
SMAAK IS VAN DE DRANK VAN HET LEVEN VAN
DAT MOMENT.
Hier is het moment aangebroken, DAT WIJ WETEN,
en wie weet gaat er anders mee om, dan wie niet weet.

Wij zijn nu in staat om op ieder
moment de Vader en de Moeder te
verenigen, door onze harten te laten
versmelten met de harten van ieder
ander mens die ons pad kruist.
Je kunt niet meer gekwetst worden, OMDAT
JE WEET en wie weet, IS
VERANTWOORDELIJK en wie zijn
verantwoordelijkheid neemt, kent, leeft en IS
HET VOLLE BESEF VAN EENHEID EN DUS EEN
MANIFESTATIE VAN LIEFDE.

Ook dit is het punt waarvoor geldt:
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De strijd voorbij en voorbij de
strijd.
Met de bewuste ervaring en het
groeiende besef dat de Vader aanwezig is
in ons eigen hart en dat wij bewust
contact hebben met de Vader in ons hart
en dat de Moeder te vinden is in de
harten van ieder mens.

Het bewust samenbrengen van de
Vader en de Moeder is een deel van
de opdracht van ieder mens, op zijn
weg naar het paradijs.
Als dit weerspiegelt in jouw hele
wezen, ben je een licht of een
vuurtoren voor anderen, die zich nog
bevinden in de duisternis van de
dualiteit.
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Het vuur in je hart, het vuur van de eerste cirkel of het
vijfde pad, waarbij je inmiddels jouw God binnen in je
hebt gevonden, zal andere zoekenden, andere harten
aantrekken en hun pad verlichten en hen de weg wijzen.

Houd dat vuur altijd brandend.

Zo is de schepping samen te vatten
binnen de onderdelen die nu allemaal
zijn beschreven.
154

De Moeder (M) is allesomvattend en de
totale schepping ligt in haar opgeslagen.
De Triniteit, bestaande uit de Vader (V),
de Zoon (Z) en de Geest (G) zijn voor de
Allerhoogste, voor de Moeder, wat de
Richter, de Vader (V) is voor de mens
(gesymboliseerd met een hart).
De mens zal vele bekers moeten legen
met zowel zoete als bittere dranken,
gesteund door de Vader, die woont in
ons hart. De beker verbindt ons met de
Allerhoogste, de Moeder, want door de
ervaringen (de bekers) van de mens
groeit de mens en ontwaakt en groeit de
Allerhoogste, de Moeder.

Grafisch heb ik dit als volgt weergegeven,
beginnend met de Moeder, de Vader, de Zoon en
de Geest;
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Vervolgens voegen we in dit beeld het
HART toe. Het hart staat voor de mens in
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wiens eigen hart de Vader woont en waar
we in de harten van alle anderen de
Moeder kunnen vinden.
Tenslotte voegen we nog de BEKER toe. De
beker verbindt dus de mens met alle
andere mensen en met de Moeder en staat
voor de interactie tussen de mensen, de
ervaringen (zoet en bitter) die het drinken
van iedere beker oplevert en de
leermomenten en groei die daaruit
voortkomten.
Zo gaan we allemaal samen voorwaarts op
het pad.

Dit beeld toont de onderlinge
verbondenheid als gevolg van de
onvoorwaardelijke
EENHEID.
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En als wij in staat zijn onze bekers
te drinken en te legen zonder
weerstand, in vertrouwen dat God
het beste met ons voor heeft,
DOEN WIJ EN LEVEN WIJ:
‘DE WIL VAN DE VADER’, wat de
voorwaarde is om te komen tot het
moment van fusie.
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God of de keizer
dienen? Wat is precies
het verschil?
18 april 2021
Alles.
Dat is het antwoord.
Het antwoord is: ALLES.
Het verschil tussen God dienen of de keizer dienen is
'alles’, omdat het één het ander uitsluit.
Als ik God dien, is het onmogelijk om de keizer te
dienen en als ik de keizer dien, is het onmogelijk om
God te dienen.
Het verschil is gelijk aan het verschil tussen: ‘AAN
STAAN OF UIT ZIJN’.
De enige REALITEIT is God dienen en als ik uit de
realiteit stap, dien ik God niet, kan ik God niet dienen.
Buiten de realiteit ligt het complete gebied waar de
keizer heerst en waar de keizer dus wordt gediend.
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Als de REALITEIT een rol speelt, wat is dan die
realiteit?
Deze realiteit valt samen met de enige realiteit die IS.
Er bestaat maar één realiteit en als ik die realiteit volg,
als ik die realiteit leef en nastreef, dan dien ik God.
Als ik uit die realiteit stap dan dien ik dus de keizer.

Er is in de kosmos, in de schepping maar
één realiteit en die realiteit is:

Eenheid.
Dat betekent dat 'LEVEN IN HET BESEF VAN
EENHEID’ gelijk is aan ‘AAN STAAN’ en dus
gelijk is aan ‘HET DIENEN VAN GOD’.
Alles dat wordt geleefd en wordt
geprojecteerd buiten het ‘besef van eenheid',
dus binnen de ‘NIET EENHEID’ of de
‘AFSPLITSING’, heeft dus te maken met het
dienen van de keizer. Leven buiten het besef
van eenheid levert altijd DUALITEIT op,
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omdat het ego daar regeert en de drijfveer
daar altijd ANGST is.

Dus DUALITEIT, EGO, ANGST zijn
allemaal uiterlijke kenmerken van
het DIENEN VAN DE KEIZER en deze
'uitingsvormen’ hebben altijd en
allemaal te maken met een zeker
niveau van BEWUSTZIJN.
Tot en met het derde pad regeert de
dualiteit en pas wanneer we een eind
zijn gevorderd op het derde pad,
gaan we voorzichtig inzien dat het
vechten om de inhoud, het vechten
om de waarheid, het duwen tegen en
het trekken aan elkaar, alleen maar
KLEERSCHEUREN EN DUS SCHADE
OPLEVERT, VOOR IEDEREEN.
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe politieke
partijen op het toneel verschenen, waarvan er
één partij is die in het logo ‘eenheid, vrijheid
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en liefde’ heeft staan en vervolgens claimt, de
waarheid te kennen en alle anderen bestempeld
tot waanzin en eist dat de ‘oude macht moet
verdwijnen’.
Dat is typisch een voorbeeld van een laag
bewustzijn omdat het onmogelijk is om
binnen de eenheid te vechten om de
waarheid, waarheid en waanzin tegenover
elkaar te stellen en dan te claimen dat je gaat
voor ‘eenheid en liefde'.

Het is altijd en uitsluitend een keus van:
OF de keizer dienen.
OF God dienen.
We hebben inmiddels ook gezien dat er op deze
wereld, waar iedere ziel zijn oorsprong vindt en
zijn loopbaan begint, heel veel verschillende
niveaus van bewustzijn zijn. Sommige zielen,
sommige mensen beginnen met een lager
bewustzijn en anderen met een hoger
bewustzijn en je kunt uiteindelijk ook nooit
hoger reiken dan dat je groot bent.
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Dit verschijnsel zit ingebakken in de schepping
van het leven op deze planeet.
We hebben allemaal een kosmisch doel.
Dit doel is om uit de onvolmaaktheid te kruipen
en om op te klimmen tot een status van
volmaaktheid.
Deze weg is een worsteling, zeker als je hiervan
geen kennis hebt en jezelf dus afvraagt waarom
het in godsnaam allemaal moet, waarom al dat
lijden en die complete worsteling nodig is.
Waarom moet keer op keer de beker met al die
bittere drankjes gedronken worden, tot aan de
laatste druppel toe? Waar is dat nu echt goed
voor?
Waarom doen al die mensen dit mij aan en
waarom deugen al die mensen niet die mij, keer
op keer, het leven zuur maken?
Is er niet iets of iemand die mij kan helpen met
al mijn narigheid?
Gelukkig is er een politieke partij die zegt dat ze
het beter weten en die ook nog voor liefde gaat
en al die mislukkelingen die nu de scepter
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zwaaien, er wel uit zullen gooien. Dan wordt het
leven weer mooi.
Hoe misleidend is het volgen van de keizer en
hoeveel inzicht, wijsheid of bewustzijn heb ik
nodig om in te zien dat het een illusie, een
leugen en misleidend is?
Als je het bewustzijn, die wijsheid of dat inzicht
niet hebt, is daar niets mis mee. Je kunt niet
hoger reiken dan dat je groot bent, maar ga je
proberen te realiseren, dat de keizer met als
zijn dienaars het dualistisch systeem per
definitie in stand houdt, dus houd jij als de
dienaar van de keizer, dat systeem ook mede
in stand.

Iedere gerichtheid genereert een
resultaat dat die gerichtheid
versterkt en dus steeds meer in
stand houdt en het daardoor steeds
vaster in het zadel parkeert.
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Wat betekent dit en wat speelt hier?
Focus is GERICHTHEID en gerichtheid is
AFSTEMMING OP en OVEREENSTEMMING MET.
AFSTEMMEN OP EN OVEREENSTEMMEN MET
IS HETZELFDE ALS ‘TOESTEMMING GEVEN
AAN’.
Als ik mij dus afstem op DUALITEIT, dat
altijd strijd inhoudt, stem ik mijzelf af op
energieën van strijd, intolerantie,
onverdraagzaamheid, boosheid, frustratie,
teleurstelling, verwachtingen, weerstand en
uiteindelijk zelfs op oorlog, want deze
energie-frequenties zijn per definitie
gekoppeld aan dualiteit, aan afsplitsing, aan
het ego, aan angst en dus: AAN HET DIENEN
VAN DE KEIZER.
Als ik toestemming geef aan deze energieën,
open ik de deuren van mijn systeem en laat ik
alles dat aan deze energieën gekoppeld is,
onbeperkt in mijn systeem binnenkomen en
mijn systeem, dus mijzelf, overnemen.
Realiseer je daarbij één ding heel goed:
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Deze energieën zijn zo binnen maar ze
zijn niet zomaar weer buiten.
‘Ze’ zijn in dit geval de energieën van
entiteiten die je niet binnen wilt hebben.
Deze entiteiten nemen bezit van mij en
werken ‘door mij’ en je mag zelf invullen,
waar die werkzaamheden op zijn gericht.
Het tegenovergestelde geldt ook:
Als ik mij afstem op EENHEID, dat per
definitie liefde, verdraagzaamheid,
verantwoordelijkheid, schoonheid,
waarheid en goedheid genereert, geef ik
dus toestemming aan entiteiten die deze
energie-frequenties vertegenwoordigen
(engelen) om vrijelijk in mijn systeem te
komen en om door mij te mogen en te
kunnen werken.
Engelen doen dit alleen als het noodzakelijk
is en een doel dient, waar altijd het
TOTALE BELANG BIJ GEBAAT IS.
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Dat is het verschil tussen God dienen of
de keizer dienen.
Dat is het verschil (met alle gevolgen) in
het aanhangen van de dualiteit of het zijn
en dragen van het besef van eenheid.
Het één sluit altijd het ander uit.
Dualiteit sluit altijd eenheid uit.
Angst sluit altijd liefde uit.
Iedere keus in het leven heeft gevolgen.
Iedere keus is een afstemming op en een
uitnodiging aan. Iedere keus inviteert zijn
eigen gasten die onbeperkt toegang krijgen
tot mijn huis, mijn systeem.
Drink daarom iedere beker leeg met de
gerichtheid op het dienen van God, ook als
de drank bitter is. Iedere beker die ik leeg
maak zonder weerstand, zonder boosheid,
zonder frustratie en zonder verwachting en
teleurstelling, maakt de drank van de
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volgende beker aangenamer en makkelijker
te legen.
Uiteindelijk is er maar één weg. Dat is de
weg met God, naar God en door God en
alle andere wegen zijn illusies, leugens
en doodlopend.
Die engelen die je uitnodigt door de
afstemming op God en die je daardoor
onbeperkt toestemming geeft, zijn
grotere en krachtigere helpers dan de
demonen die zich aandienen vanuit de
dualiteit.
Bovendien kennen de engelen de weg en
zijn alle entiteiten uit het hof van de
keizer ooit zelf misleid en zelf het spoor,
compleet bijster.

Eigenlijk is er GEEN keus. Het is niet
of het één, de keus voor God, of het
ander, de keus voor de keizer, maar
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het gaat om WEL KIEZEN OF NIET
KIEZEN, om ‘aan staan’ of ‘uit staan’,
om ‘ZIJN’ of 'NIET ZIJN’, dus om:

‘To be or not to be'.
Zorg dus dat je ‘AAN STAAT'!
Er is nooit een beker die enige garantie biedt.
Welke beker je ook leegt, hoe bitter de drank
ook was, hoe groot je ook bent gegroeid, hoe
hoog je inmiddels ook kunt reiken, er is altijd
een verleiding voor de pracht en praal en
voor de glamour van de keizer.
Het krijgen of hebben van macht, aanzien en
invloed is de grote misleidende factor van de
instrumenten van de keizer en ik heb mensen
ten prooi zien vallen aan deze verleidelijke
elementen en naar beneden zien tuimelen.
Je valt snel maar het kost je weer heel veel
moeite om terug te klimmen naar boven.
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Er is maar één garantie die je zekerheid geeft
voor een opwaartse weg voor de rest van de
eeuwigheid en dat is het proces van fusie met
onze eigen Godsvonk.
Tot die tijd is GEDREVENHEID,
NEDERIGHEID en DIENSTBAARHEID aan
God, de enige weg en op deze weg loert dus
altijd het gevaar van de misleiding van de
uitnodiging van de keizer.
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Opnieuw dezelfde afbeelding van het hart, de beker en
God die woont in ons hart.
Deze afbeelding typeert onze weg naar boven waar het
kruis geplaatst voor de beker, staat voor onze opgaande
weg in het dienen van God, de weg die Jezus ons heeft
gewezen.
De vervagende kroon onder aan de afbeelding staat
voor het steeds makkelijker kunnen doorzien van de
verleidende en misleidende uitnodigingen van de keizer,
totdat de kroon is opgelost en voor ons de keizer niet
meer bestaat en de dualiteit volledig is overwonnen.

Gaande vanaf het punt van de eerste cirkel
of het vijfde pad tot aan het moment van
fusie, heb je kennis, inzicht en wijsheid
genoeg om de verleidende en misleidende
instrumenten van de keizer te kunnen
doorzien en te kunnen weerstaan.
Dit is het punt van ‘de strijd voorbij en
voorbij de strijd’.
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Blijf alert en blijf de hand van God
vasthouden. Blijf de Godin zien in de harten
van alle andere mensen en dan wordt het
laatste stuk tot het eerste grote doel, ‘FUSIE
MET JOUW GODSVONK’ een reis van
Vreugde, Licht, Vrede en Overwinning. Dan
wordt het een reis waarvan het doel
belangrijk is maar waarbij je ook intens van
de reis zelf kan en mag genieten.

Waar een WIL is, is een KUNNEN. Waar
een KUNNEN is, is een DURVEN. Waar
een DURVEN is, zul je DOEN en wie
doet, die IS.
DUS …..
WAAR DE WIL IS, IS DE WEG.
WIE DIE WEG BEWANDELT, DIE
ARRIVEERT.
Ik had vandaag een gesprek met een goede
vriendin en dat leverde mij nog een volgend
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inzicht op met betrekking tot WILLEN,
KUNNEN, DURVEN, DOEN en ZIJN.
Ieder mens is uniek met eigen taken en
opdrachten in de eigen unieke blauwdruk van
de eigen unieke ziel.
Dat betekent dat iedereen op deze wereld een
taak en een opdracht heeft. Als je in staat bent
om dat te kunnen aanvoelen en uitvoeren, dan
zit je volkomen in JOUW FLOW.
Dat hoeft absoluut niet beroepsmatig te zijn en
dit kan op velerlei manieren worden ingevuld en
uitgevoerd.
Onderzoek wat je zou willen, wie je bent en wat
je bent.
Onderzoek van welke gerichtheid je gelukkig
wordt en wat helemaal ‘jouw ding’ is.
Zoek uit wat je wilt, wat je wilt doen en wie je
wilt zijn.
Of je het kunt is waarschijnlijk geen punt want je
wilt het, het is alles wat jij bent, het is jouw ding,
dus je zult het kunnen.
Bepaal vervolgens of je het durft en waarom zou
je het niet durven? Je wordt er immers gelukkig
van.
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Dan rest voor jou slechts één ding, namelijk: GA
HET DOEN EN DAT MAAKT JOU TOT WIE JIJ
BENT en het MAAKT JOU GELUKKIG.
Als je ervoor kiest om te zijn wie je bent, om te
zijn wie je kunt zijn omdat alles in jou roept om
dit te zijn, DAN ZUL JE VANZELF DICHTER BIJ
JOUW GOD KUNNEN KOMEN OMDAT DE
ENERGIE IN JOU VOLLEDIG KAN STROMEN,
EEN STROMING WAAR JE GELUKKIG VAN
WORDT.

Dat maakt het vanzelf makkelijker om
God te dienen en om de kroon van de
keizer te laten vervagen.
Je hoeft niet meer beter te zijn dan
anderen want dan ben je ‘JOUW EIGEN
UNIEKE JIJ' EN DAT IS ALLES WAT JE
NODIG HEBT.
Als je dicht bij jezelf staat en kunt staan, sta
je ook vanzelf dichter bij de God in jou.
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Dat is het grote belang van mensen
terug te geven aan zichzelf en vooral om
jezelf terug te geven aan JOUZELF.

Dan wordt ook voor jou de kroon van
de keizer vervangen door het kruis
van Christus en dan weet je dat je
naast jouzelf alleen maar God kunt
dienen. Jezelf dienen is ook God
dienen want als ik geen oog heb voor
mijzelf, kan ik ook geen oog hebben
voor de GOD IN MIJZELF.
Leer jezelf kennen en je leert de God
in jezelf kennen.

Zo simpel en slechts zo simpel is
het.
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Durf de eenheid te claimen, eenheid
met jezelf en eenheid met de God in
jezelf en dan ……..

Zul je God dienen en zal voor
jou de keizer met zijn kroon
oplossen en zal het besef van
eenheid de dualiteit
structureel laten vervagen.
Dan zul jij jouw deuren openen
voor de energieën van de
engelen en zullen jouw werken
jezelf en de wereld verbazen.
Wij zijn ‘GODEN IN WORDING’,
daar kun je nu al, op het niveau dat
mogelijk is, mee beginnen.
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De verdiepende visie
van bewustzijn
19 april 2021
Tot nog toe hebben we bewustzijn altijd als volgt
gedefinieerd en onderverdeeld. Bewustzijn bestaat
volgens het Urantiaboek uit:
 Verstandelijk aspect (Kennis).
 Spirituele perceptie (Liefde).
 Bovengenoemde aspecten kunnen combineren.
Bovenstaande hebben we verfijnd tot:
 Kennis
 Eigenliefde
 Naastenliefde
 Liefde voor God
 Kennis en liefde combineren in ons leven
Met alle onderzoeken die we tot dit punt hebben
gedaan en met de kennis, gebaseerd op de inhoud van
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het Urantiaboek en ons stijgende bewustzijn, kunnen
we nu een diepere inhoud geven aan het begrip
bewustzijn en hoe het is opgebouwd.
Voor deze verfijning is dus wel een hoger bewustzijn
nodig.
We krijgen dan:

Bewustzijn kun je verdelen in:
 KENNIS.
 LIEFDE VOOR DE VADER. Dit is gericht op
EIGENLIEFDE want de Vader zetelt in ons
eigen hart en is voor ons, direct aan ons
gekoppeld. Als wij onszelf verloochenen,
verloochenen wij ook onze Richter, de God in
ons.
 LIEFDE VOOR DE ALLERHOOGSTE, DE
MOEDER. Liefde voor de Moeder is
gebaseerd op NAASTENLIEFDE, omdat wij
de Moeder kunnen vinden in de harten van
alle andere mensen en met haar in contact
kunnen komen en haar kunnen ervaren, via
de interactie met andere mensen.
 HET DOEN VAN DE WIL VAN DE
VADER. Als we zowel de liefde voor de Vader
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als de liefde voor de Moeder gaan voelen,
ervaren en begrijpen, dienen we deze liefde te
gaan leven, stralen en zijn. Het laatste traject
vanaf de eerste cirkel of het vijfde pad tot het
moment van fusie wordt gerealiseerd door
het gaan leven, het doen en het zijn van de Wil
van de Vader.

Het laatste aspect is het allesomvattende
van de voorgaande aspecten en daarin
komt alles tezamen.
Zo wordt ook zichtbaar en duidelijk hoe
belangrijk het aspect van EIGENLIEFDE is.
Zelfvertrouwen en zelfbewustheid geven
mij het vermogen om naar binnen te
kunnen gaan, zonder angst en mijn eigen
diepten daar te gaan onderzoeken.
Alleen een persoonlijkheid met
zelfvertrouwen is in staat om de God in
zijn/haar hart te zoeken en te vinden.
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Hoe ben ik ooit in staat om de 'Wil van de
Vader te leven’ als ikzelf omval door angst
en gebrek aan zelfvertrouwen?
En fusie is mijn eerste grote doel!
Het opklimmen vanuit onvolmaaktheid tot
volmaaktheid is een worsteling in een, voor de
meeste mensen, vijandige omgeving. Zeker voor
de mensen die de kennis of het bewustzijn nog
missen.
In die vijandige omgeving voel ik mij bedreigd,
dus zal ik goed voor mijzelf moeten zorgen en
daar helpt ons ego ons bij. Door die vijandige
ervaring leven wij in angst. We zijn een
bedreiging voor elkaar en dus duwen we tegen
en trekken we aan elkaar. Zo wordt de
dualiteit gevormd en in stand gehouden.
DUALITEIT heeft dus alles te maken met en
wordt veroorzaakt door de 'in opzet chaotische,
bedreigende en vijandige wereld, waar ik moet
overleven en als het nodig is, doe ik dat over
jouw lijk'.
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Vanaf de tweede en de derde cirkel (vijfde pad)
gaan we het totaal zien en begrijpen, waardoor
we met name steeds meer de ware realiteit van
‘EENHEID’ gaan zien, voelen en ervaren.
Hierdoor gaan we ook steeds meer en meer
leven in het besef van eenheid en gaan we onze
verantwoordelijkheid voor het TOTAAL zien,
voelen, begrijpen en dus gaan we onze
verantwoordelijkheid nemen, zijn en leven.
Door ons groeiend bewustzijn en ons besef dat
wij een unieke, geestelijke persoonlijkheid zijn
binnen en als onderdeel van het totaal, gaan wij
de illusie van de afsplitsing, de illusie van de
angst en dus van de dualiteit, zien, proeven,
ruiken, voelen, ervaren, begrijpen en afleggen.

Dan zijn we voorbij de angst.
Dan is niets en niemand meer
bedreigend.
Dan hoeven we niet meer te
trekken aan en niet meer te
duwen tegen elkaar.
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Dan hoef ik niet meer te vechten
om de bevestiging van MIJN
INHOUD en MIJN WAARHEID,
omdat ik weet, dat ook dat een
onderdeel is van de illusie.
Dan verlies ik de interesse in het
geharrewar, gekibbel en geleuter
van deze wereld en zal mijn focus
gericht worden op de nieuwe
wereld, die mij zal aantrekken.
Dan zal ik worden beïnvloed door
Mota en steeds meer en meer in
staat zijn om 'de waarheid te
leren onderscheiden en de
eenheid te kennen’.
Dan:

184

‘Ben ik voorbij de strijd en is de
strijd voor mij voorbij'.
Dan is er nog maar één projectie
en gedrevenheid;
Leven, stralen en zijn, volgens de
Wil van de Vader.
Zo is het dus essentieel om kennis te
hebben van onze relatie met zowel God
de Vader als God de Moeder, de
Allerhoogste.
Zo is het dus essentieel om te weten dat
de OPZET van de schepping
disharmonie, chaos en onvolmaaktheid is
maar dat de OPDRACHT binnen de
schepping is om van onvolmaaktheid tot
volmaaktheid te komen.
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Zo is het dus essentieel om te weten dat
de opzet van de schepping weliswaar
onvolmaaktheid is maar dat wij nooit tot
volmaaktheid kunnen opklimmen en
komen, ALS DIE VOLMAAKTHEID AL
NIET IN ESSENTIE BESTAAT.
Als de volmaaktheid er nu al niet is,
kunnen wij die volmaaktheid ook nooit
bereiken.
Zo is het dus essentieel om je te gaan
realiseren dat de chaos en de
onvolmaaktheid in wezen een misleidend
en illusoir beeld is, dat alleen maar
bestaat omdat wij nog volop in de illusie
leven en dat wij daar nog niet zijn
uitgebroken door ons gebrek aan inzicht,
dus door ons gebrek aan bewustzijn.
Dit onderschrijft dus nogmaals dat de enige
trap waarlangs wij naar boven kunnen
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klimmen, de trap van het bewustzijn,
ofwel het groeiend bewustzijn is.

Dit groeiend bewustzijn steunt
altijd op liefde voor de Vader,
liefde voor het eigen systeem,
EIGENLIEFDE, omdat ons eerste
doel is gericht op ‘één zijn en
FUSIE zijn met de VADER'.
Ik hoop dat mijn boeken in de tijd, een
bijdrage mogen en kunnen leveren om
het inzicht en dus het bewustzijn in deze
wereld een klein beetje te kunnen laten
toenemen, waardoor steeds
grootschaliger de illusie als een zeepbel
zal openspatten, waardoor de eenheid
en de waarachtige waarheid, steeds
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meer en meer zichtbaar mogen en
kunnen worden.

Als we op onze klimtocht naar boven, over de trap
van bewustzijn steeds hoger komen en de eerste
cirkel hebben bereikt, dan passeren we de
regenboog, waarachter de zon schijnt,
waarachter de illusie uiteen spat en waarachter
188

de waarheid van de eenheid zichtbaar, voelbaar
en leefbaar wordt.

Dit is het punt van:
‘De strijd voorbij en voorbij de strijd’.

Rust,vreugde, vertrouwen en vrede..
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Hoe overstijg ik deze
wereld?
20 april 2021
Hoe bestijg ik de trap van bewustzijn tot het punt
waarop ik de regenboog bereik en waar ik die kan
passeren en waarop de illusie van de dualiteit volledig
uit elkaar spat, zodat een hogere kracht mij omdraait
met mijn aangezicht naar elders, naar ginder, naar het
koninkrijk en waarop ik beïnvloed ga worden door
mota?
Er is één facet dat daarin een sleutel is, een onmisbaar
gegeven. Het is het anker dat mijn schip vasthoudt als
ik in zware stormen dreig op rotsachtige kusten ten
onder te gaan.
Dat facet is niet alleen een basis voor mijn reis maar
ook een nooit aflatende, werkende motor om mijn reis
te kunnen vervolgen.
Er zijn altijd momenten van grote hindernissen, van
gevaarlijk drijfzand, van momenten waarop ik op mijn
knieën ga.
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De reis naar boven is niet vanzelfsprekend. De weg is
een worsteling en de wereld waarin wij die reis maken
is turbulent, chaotische en onvolmaakt.
Om te beginnen is het weten en accepteren van die
onvolmaaktheid al een pluspunt. Iedereen wordt
daarmee geconfronteerd en het is wat het is, het is hoe
de schepping in elkaar zit.
Als je weet dat het niet anders is en dat het dus
absoluut zinloos is om je daar druk om te maken, om
daar erg veel weerstand in te gooien, scheelt dat al een
hoop ergernis en dus een hoop verloren energie. Dat is
de eerste winst.
Probeer niet zaken weg te duwen maar probeer zo
goed mogelijk om te gaan met de wijze waarop de
dingen gaan en zich voordoen.
Chaos aanvliegen en oplossen zonder frustratie,
weerstand, ergernis, boosheid, teleurstelling en
rancune, helpt ontzettend in de snelheid waarmee ik
dan dingen kan veranderen.
De enige chaos die je hoeft op te ruimen is de chaos
die jij tegenkomt op jouw pad. De rest is niet voor jou.
Iedereen moet leren van onvolmaaktheid te komen tot
en te klimmen naar volmaaktheid. Ruim dus niet de
rotzooi van en voor een ander op. Je pakt anderen
daarmee ervaringen en leermomenten af.
Natuurlijk moet je en kun je anderen helpen hun chaos
weg te werken, ALS ZE DAAR OM VRAGEN, maar het
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is niet jouw verantwoordelijkheid en niet jouw
probleem.
Het kan al heel erg helpen om uit te leggen, dat er niets
mis is met chaos en dat iedere vorm van chaos een
trede op de trap kan zijn op onze weg naar boven, op
onze weg naar volmaaktheid.
Als je deze kennis of deze wijsheid werkelijk gaat
voelen, dan wordt het een UITDAGING om te zien
wat het leven vandaag weer op mijn pad parkeert
om mij iets te leren of om mij te testen en als ik
deze uitdaging accepteer en ‘mijn ding doe’ zonder
weerstand en met vreugde, rust en vrede in mijn
hart, DAN GAAT DE OPLOSSING ALS VANZELF.

Dit brengt mij tevens bij de sleutel die voor
mij werkelijk deuren opent, die nieuwe
wegen zichtbaar maakt, die mij kracht geeft
en die op zichzelf al KRACHT IS. Voor mij
en voor jou!

Die sleutel is ………
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Vertrouwen in mijn Weg.
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Vertrouwen in de onvoorwaardelijke hulp
van mijn engelen, Jezus en mijn eigen God.
Vertrouwen in de verbinding en hulp van de
Allerhoogste.
Vertrouwen in VOORAL: MIJN EIGEN
KRACHT.
Vertrouwen in de onvoorwaardelijke en
ultieme liefde en goedheid van God en zijn
liefde en goedheid voor mij.
Vertrouwen in het feit dat God vreugde heeft
in het feit dat ik vreugde, vrede en rust opeis
en claim, omdat het mijn onvoorwaardelijke
vrije wil is om in vreugde, rust, vrede en
liefde de Wil van God te doen.
Vertrouwen in de
VERANTWOORDELIJKHEID die ik heb en
neem op basis van de onvoorwaardelijke
EENHEID dat het eeuwige kenmerk is van de
schepping.
Vertrouwen in MIJN EIGEN VERTROUWEN
IN GOD EN IN MIJN WEG OP WEG NAAR
GOD.
Vertrouwen in God is het kenmerk van het
bereiken van de derde cirkel omdat de
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Richter dan weet dat hij het vertrouwen van
ons heeft en zelfhandelend kan optreden. Dat
zelfhandelen is in ons beider voordeel.

Dus gewoon:

VERTROUWEN,
VERTROUWEN,
VERTROUWEN,
VERTROUWEN.
VERTROUWEN is het hulpmiddel en het
voertuig dat jou uiteindelijk onder de
regenboog plaatst, al hoog op de trap van
bewustzijn en je doet realiseren, dat ‘de strijd
voorbij is en dat je voorbij de strijd bent',
omdat de illusie van de dualiteit als een
zeepbel of als vuurwerk
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uit elkaar is gespat.

Vuurwerk en zeepbellen die uiteen spatten in een
donkere hemel tonen de vergelijking van het
uiteenvallen van dualiteit waardoor er overblijft wat IS,
‘EENHEID’.
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Het gevoel van rust, vrede, vreugde en zelfvertrouwen
wat dat creëert, is immens.
Wat doen we onszelf aan in de energieverslindende
‘ratrace van de gevechten om de inhoud en de waarheid
van het grote en zogenaamd zo belangrijke NIETS’, van
de dualiteit.

Er is nog één belangrijk aspect van het hebben
van Vertrouwen.
Vertrouwen en dan vooral vertrouwen in God,
voert je omhoog op de trap van bewustzijn.
Vertrouwen in God is ook weer gestoeld op
Zelfvertrouwen want als je niet in staat bent om
jezelf te vertrouwen, kun je ook niet naar binnen
gaan en de God in jezelf vertrouwen.
Als het vertrouwen in God is gefundeerd en
verankerd, dan betekent dat, dat je de derde
cirkel hebt bereikt en als je de derde cirkel
bereikt, wordt onze Richter zelfhandelend en
kan dus zelfstandig optreden voor ons
samen, voor ons beider belang, buiten minj
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vrije wil om. Er is immers voldoende
vertrouwen in God.
Het Urantiaboek meldt dit in de volgende
verhandeling:
(1196.3) 109:2.1 Wij hebben u ingelicht
aangaande de klassificatie van Richters met
betrekking tot hun ervaring – maagdelijke,
gevorderde, en allerhoogste Richters. Ge dient
echter ook een bepaalde functionele categorie te
onderkennen, namelijk de zelfhandelende
Richters. Een Richter is zelfhandelend:
(1196.4) 109:2.2 1. wanneer hij een bepaalde
vereiste ervaring heeft opgedaan in het
evoluerende leven van een wilsschepsel, hetzij
als tijdelijke inwoner bij een schepsel op een
type wereld waar Richters slechts aan sterfelijke
subjecten geleend worden, hetzij op een echte
fusie-planeet, waar de mens niet tot overleving
kwam. Zo’n Mentor is ofwel een gevorderde
ofwel een allerhoogste Richter.
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(1196.5) 109:2.3 2. Wanneer hij het geestelijk
machtsevenwicht tot stand heeft gebracht in
een mens die de derde psychische cirkel heeft
bereikt en een persoonlijke serafijnse
behoeder toegewezen heeft gekregen.
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De vreugde van de
chaos
21 april 2021
We hebben het al vele malen gehad over chaos en
disharmonie.
Chaos en disharmonie is alles wat we niet willen.
Chaos en disharmonie is alles wat er is en zal zijn,
gisteren vandaag en morgen en voorlopig voor nog
vele miljoenen jaren.
Chaos hoort er bij.
Chaos is ingebakken in de schepping.
We hebben al gezien hoe dat zit.
Wat is chaos?
Chaos is in elk geval een persoonlijke ervaring. Dit
geldt voor wat chaos is, maar ook voor hoe we chaos
beleven.
Wat voor de één chaos is, hoeft dat niet te zijn voor de
ander en als er chaos is die voor ons beiden als chaos
wordt gezien, dan is de kans heel erg groot dat de
waarde die we aan die chaos geven, toch verschillend,
uniek en persoonlijk is.
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Dat betekent DAT CHAOS IS maar eigenlijk ook
weer niet is.
Dat betekent dat we de definitie of de omschrijving
van chaos moeten aanpassen.
Dat betekent dat chaos is maar niet per definitie op
gelijke wijze voor iedereen gelijk is. Eigenlijk geldt:
Er is chaos voor iedereen en iedereen krijgt zijn
eigen unieke chaos en ervaart dat op zijn of haar
eigen unieke, persoonlijke wijze.
Blijkbaar is chaos essentieel en blijkbaar is
persoonlijke chaos dus essentieel.

Chaos is gemeen goed maar de aard en
de mate van de chaos en hoe we er mee
omgaan, is persoonlijk en uniek. De
invloed op en de uitwerking van de
chaos is dus gebaseerd op ERVARING, op
PERSOONLIJKE, UNIEKE ERVARING.
De chaos is iets wat er zal zijn en wat er
moet zijn, maar de ervaring is gebaseerd
op de KEUS. Een ervaring is altijd het
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gevolg van een keus en het mooie is dat
we van die ervaring ook nog iets kunnen
leren.
Dit maakt het plotseling ineens nog iets
ingewikkelder. Blijkbaar krijgen we dus allemaal
chaos op ons pad en mogen we zelf kiezen wat
we er mee doen. Je kunt dan ook zeggen dat je er
geen behoefte aan hebt om het als chaos te
bestempelen en als chaos te zien.
Als dat zo is, dan is:

Chaos dus niet meer en niet
minder dan een gebeurtenis die
plaatsvindt en waarvan we zelf
kunnen beslissen wat we ervan
vinden en of we er iets mee willen
of kunnen doen.
Een gebeurtenis is niet meer dan
een rimpeling in het energetisch
veld en de vraag is, vind ik iets van
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die rimpeling, moet ik iets met die
rimpeling en ga ik mijn strijkijzer
pakken om die rimpeling glad te
strijken of laat ik hem voor wat
het is.
Eigenlijk willen we per definitie GEEN chaos.
Chaos is eng en dus duwen we het weg.
Ik weet precies wat chaos is en wat de manier is
om het weg te duwen en weg te krijgen, zodat
mijn wereld en mijn leven weer aangenaam
wordt en dat zal ook jouw leven
veraangenamen en minder bedreigend
maken.
Helaas, pindakaas, zo werkt het niet want
mijn chaos is niet jouw chaos, dus jij zult
niets voelen voor mijn oplossing.
Je snapt het al, we krijgen:
Welles nietes!
Goed en fout!
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Meewerken en tegenwerken!
Waarheid en waanzin, dus strijd om de
inhoud en strijd om de waarheid om met
oplossingen te komen om DE CHAOS OP TE
LOSSEN!
Dus duwen tegen en trekken aan elkaar, dus:

Dualiteit!
Dualiteit is dus het gevolg van de per
definitie aanwezige chaos waarvan
iedereen beslist hoe het voor het
‘totaal’ moet worden opgelost en
waarbij eigenlijk iedereen een andere
oplossing heeft of prefereert.
MAAR ER IS GEEN 'DE CHAOS’. ER IS EEN ‘MIJN
CHAOS’ EN EEN ‘JOUW CHAOS’. Dus de strijd
om deze chaos is IRREËEL. Duwen tegen en
trekken aan dingen die niet bestaan, is
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onzinnig en zinloos en creëert de problemen
waar we allemaal tegenaan lopen.
Jouw probleem is of je de onvolmaaktheid die
zich voordoet op jouw pad wilt bestempelen
tot chaos of je er dan iets mee wilt doen en hoe
je dat wilt doen.
Mijn probleem is of ik de onvolmaaktheid die
zich voordoet op mijn pad wil bestempelen tot
chaos of ik er dan iets mee wil doen en hoe ik
dat wil doen.
Er is geen ‘HET PROBLEEM' EN ER IS GEEN ‘DE
OPLOSSING’.
Je kunt afspraken maken waarin je tot
overeenstemming komt om een hoop
individuele problemen te elimineren.
Als iedereen met autorijden zelf kiest aan welke
kant van de weg hij of zij rijdt, ontstaan er een
hoop individuele, persoonlijke problemen met
schade en letsel.

205

Dat kun je oplossen door af te spreken dat
iedereen er voor kiest om of alleen maar rechts
of alleen maar links te rijden.
Zolang ik met 'mijn probleem nergens tegenaan
bots,' zal ik het zelf moeten oplossen.
Laten we vooral onderkennen dat
problemen bijna altijd uniek en persoonlijk
zijn, dat iedereen zijn eigen problemen moet
oplossen, maar vooral: 'dat iedereen de keus
heeft om over de rimpelingen in zijn of haar
energetisch veld zelf te bepalen wat hij of zij
ervan vindt en of hij of zij vindt dat, hoe en
wanneer, er iets aan die rimpelingen moet
worden gedaan’.
Een volgende stap zou dan kunnen zijn dat,
uitgaande van het feit dat we weten dat de
schepping per definitie onvolmaaktheid en
chaotisch is, we voor ons zelf kunnen
vaststellen, wat wij met de onvolmaaktheden of
de chaos, die zich aandienen op onze weg,
willen, kunnen en gaan doen.
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Is het een bedreiging of is het een uitdaging? Ga
ik het wegduwen of ga ik er iets leuks mee doen?
Ga ik het omarmen en oplossen of ga ik eraan
tenonder?
Wordt het mijn vriend of wordt het mijn vijand?
Dat is ook weer een onderdeel van de keus die
wijzelf kunnen maken.
Ik heb inmiddels de onvolmaaktheid als
wezenlijk onderdeel van de schepping leren
kennen en ik heb dus de chaos AANVAARD en
OMARMD en daarmee is de chaos geworden
tot mijn vriend, die mij uitnodigt tot nieuwe
prachtige ervaringen, waarmee ik DE
VREUGDE VAN DE CHAOS HEB LEREN KENNEN.

De acceptatie en de omarming van de
CHAOS IN MIJN LEVEN, heeft de
angst uit mijn leven verwijderd en de
ervaring van:
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VREDE, VREUGDE, RUST EN LIEFDE
…..
TERUGGEBRACHT.
Iedere dag kijk ik nu vol verwachting
wat de chaos mij voor schoonheid en
vreugde zal komen brengen, waarbij
ik kan melden dat er zich al een
aantal bijzondere aangelegenheden
hebben aangeboden.
‘Shit happens’, maar als ik shit over de
akkers strooi, komen daar als vanzelf
nieuwe gewassen uit tevoorschijn, dat
ons nieuw voedsel en dus nieuw leven
brengt.
Hoe schoon is dus de schoonheid van
zelfs: SHIT?
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Shit of chaos wordt dus voor een heel
groot deel bepaald door wat ik ervan
vind en hoe ik ermee omga.

Het wordt dus door KEUS bepaald!
Heb jij nog last van jouw eigen chaos,
bepaald door jouw eigen KEUS?
Ik zou zeggen:

Eigen keus, dikke neus!
Dat is voor nu mijn leus.
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Van: ‘Wie je lijkt te
zijn’ naar ‘Wie je
werkelijk bent'
22 april 2021
We hebben het er al eerder over gehad.
Toch benoem ik het hier nog een keer. Ik doe dit
omdat er in dit land het ene grootschalige politieke
schandaal na het andere naar boven komt. Het gaat
om misleiding, leugen en bedrog.
Veel prominente politici blijken niet te zijn wie ze
lijken te zijn.
Het gaat hier niet om anderen aan de schandpaal te
nagelen, maar dit stukje tekst is nogmaals bedoeld om
continu eerlijke zelfreflectie op jezelf toe te passen
en toe te blijven passen.
Wijzen met de vinger naar een ander en daar van alles
over vinden is dualiteit, maar hoe kunnen wijzelf de
volgende toets doorstaan?
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Wie ik lijk te zijn wordt de wereld kenbaar gemaakt
door het ritselen van mijn bladeren, dus door de
praatjes die ik aan de wereld verkoop.
De bladeren van een boom ritselen altijd door externe
omstandigheden, door de wind die opsteekt.
Afhankelijk van de kracht van de wind en de
windrichting, ritselen mijn blaadjes anders.
Vaak zijn de praatjes van mensen, die staan voor het
ritselen van de bladeren van hun boom, ernstig
beïnvloed door de externe omstandigheden, waaien ze
letterlijk met winden mee maar kletsen ook mee met
de wind die op dat moment het gunstigst waait.
Dan komt de vraag op of hun bladeren sterk genoeg
zijn om die wind te overleven of worden ze afgerukt
en meegenomen door de energie van die wind en
beschadigen die mensen daarmee hun eigen boom?
Er komt altijd een moment dat aan de daden van een
mens vastgesteld kan worden of deze in
overeenstemming zijn met de praatjes die ze ooit of
regelmatig hebben verkocht.
Met andere woorden, er komen altijd momenten dat
de boom zijn vruchten laat vallen en dat blijkt of deze
gaaf, sappig en zoet zijn of zuur, misvormd en verrot.
Als de takken al beschadigd waren doordat er veel
bladeren waren afgerukt doordat de wind met wie zijn
mee waaiden te sterk was of uit de 'verkeerde hoek
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kwam’, dan zal dat ook invloed hebben op de kwaliteit
van de boom. Op een gegeven moment zijn de
bladeren op, weggewaaid door gure winden uit
verkeerde hoeken en zijn dus ook de praatjes op om
de ware kwaliteit van de boom te verhullen.
Dan komt er een moment dat de vruchten vallen en
iedereen de werkelijke waarde van de boom kan
inschatten.
Een verstandige boom kiest de juiste winden om zijn
bladeren in te laten ritselen, zodat deze al niet tijdens
het ritselen worden afgedrukt en de boom zullen
beschadigen.
Als dan de vruchten vallen zal de geur van de heerlijke
rijpe vruchten mensen aantrekken, voeden en blij
maken.
Een boom die God dient, zal weinig ritselen maar
heerlijke vruchten voortbrengen.
Een boom die de keizer dient, zal veel ritselen, vaak
kale takken hebben en de kwaliteit van de vruchten
zal en stuk minder zijn.
Naarmate ons bewustzijn groeit en wij ervoor kiezen
om te leven en te zijn volgens het besef van eenheid,
zullen onze vruchten groter, rijper, zoeter en sappiger
zijn.
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Kijk niet of niet te veel naar andere bomen
maar houd vooral de kwaliteit van je eigen
boom, je eigen bladeren en je eigen vruchten
in de gaten.

Tot het moment van fusie met
onze Richter blijft het gevaar van
terugval altijd reëel.
De keizer blijft zijn best doen om ons
te verleiden.
Luister naar het ritselen van je eigen
bladeren en blijf kijken naar de
kwaliteit van je eigen vruchten.
Wat je WILT, wordt vaak kenbaar gemaakt door het
ritselen van jouw bladeren.
Wat je KUNT, wordt zichtbaar aan hoe je in staat bent
om je bladeren niet te laten afrukken door de wind.
Wat je DURFT, levert een uitgestelde reactie op en
heeft invloed op hoe de vruchten rijpen.
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Wat je KUNT en wat je DURFT bepaalt en
wordt bepaald door de hoogte ‘van jouw
bewustzijn', waarvoor uiteraard weer
voor iedereen geldt, dat je nooit hoger
kunt reiken dan dat je groot bent.
Wat je DOET, tekent zich ook af in het rijpingsproces
van jouw vruchten.
Wat je doet, is wie je bent en wie je uiteindelijk BENT
is zichtbaar aan de vruchten die afvallen en
terechtkomen op de grond.
Zijn ze aantrekkelijk of zijn ze niet te eten?

Het geritsel van jouw bladeren en de
kwaliteit van jouw vruchten valt onder
jouw verantwoordelijkheid en is ofwel
jouw probleem ofwel de zegen voor jou.
Het betaalt wie je bent een wat je bent.

Ben ik het of ben ik het niet?
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De bladeren tonen wie wij lijken te
zijn en de vruchten tonen wie wij
werkelijk zijn.
Het 'lijken te zijn’ en het 'werkelijk
zijn’, kan natuurlijk ook samenvallen.
De energie-frequentie van het
ritselen der bladeren kan
overeenkomen met de kwaliteit van
de vruchten.
Dat wordt mede beïnvloed en bepaald
door het niveau van BEWUSTZIJN.
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Het ‘Centrum der
dingen'
22 april 2021
De schepping is geschapen in een ‘onbalans van
onvolmaaktheid', onvolmaaktheid die leidt tot
turbulentie, disharmonie en chaos en deze chaos is
vooralsnog structureel.
Ieder mens ontmoet in zijn of haar leven
tegenwerking, te nemen bergen, te passeren oceanen
en te overleven woestijnen.
Niemand wandelt volkomen probleemloos, vlekkeloos
en onbevangen door het leven.
Dat is zo, omdat dat de bedoeling is binnen het plan
van de schepping.
Blijkbaar moeten wij die ongeregeldheden en die
chaos 'doorleven’ met de bedoeling om daar iets van te
leren.
Sommige mensen zijn in staat om in het aardse leven
te leren en te overleven en sommigen leren niets en
gaan tenonder.
Onze eerste reactie is altijd om onszelf te verzetten,
om te vechten tegen alle ellende, om te duwen tegen al
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het onrecht dat ons wordt aangedaan en om keer op
keer de strijd opnieuw aan te gaan.
Zo glijden we af tot we de bodem van de put bereiken,
totdat we moe en ten einde raad zijn en dan roepen
we: “genoeg is genoeg, tot hier en niet verder!”
Meestal is er dan een vorm van capitulatie, van
overgave en gaat het vaak ineens weer voorzichtig
bergopwaarts met deze mensen.
Hoe zou dat kunnen werken?
‘Vechten tegen' geeft zelden een verbetering maar veel
meer en veel vaker een verslechtering van de situatie.
Hoe harder we duwen, hoe harder er wordt
teruggeduwd en hoe moeier en meer uitgeput we
raken.
Zou het kunnen zijn dat leven in een continue vorm
van (onbewuste) weerstand en onvrede, voor ons
werkt als een magneet, waardoor we juist steeds meer
ellende op ons dak krijgen om te leren dat dit juist een
houding is die ons neerwaarts in plaats van opwaarts
brengt.
Hoe harder we duwen hoe groter de berg wordt
waartegen we duwen. Hoe meer ontevreden we zijn,
hoe meer we op ons bord krijgen om ontevreden over
te zijn.
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Er zijn mensen die krijgen het één na het ander voor
hun kiezen en het lijkt niet op te houden met tegenslag
op tegenslag. Ze gaan steeds krommer lopen met al het
gewicht op hun schouders en dreigen eronder te
bezwijken of bezwijken eronder.
Tot het punt van ‘genoeg is genoeg'.
Tot het punt van ‘tot hier en niet verder’.
De strijd begint altijd met de afkeuring, met beslissen
dat ze dingen niet willen, niet accepteren, het niet
pikken, waarna verzet en weerstand volgt, totdat ze er
bijna of helemaal bij neervallen.
Een vorm van overgave of berusting waarbij de
weerstand wegvalt, doet vaak het tij keren.
Zou daar de les in kunnen zitten?
Als ik dingen niet pik en niet accepteer en ertegen
vecht, dan manifesteer ik op dat moment MIJN
WIL. Namelijk ‘MIJN WIL DAT IK DIT NIET WIL'.
Eigenlijk zien we dat overal. Mensen accepteren
niet voor in hun leven dat er oneffenheden of
onvolmaaktheid is en gaan ertegen in verzet.
Mensen accepteren niet dat er dingen gebeuren of
zijn het niet eens met anderen en gaan daar tegen
in verzet.
Als ik tegenwoordig in de krant kijk of de televisie
aandoe, dan zie ik bijna uitsluitend nog VERZET.
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Verzet zonder geweld en verzet met geweld.
Verzet, weerstand, weerstand, verzet, want we zijn
het er niet mee eens.
IK WIL DIT NIET.
IK WIL DIT NIET.
IK WIL DIT NIET, DUS IK VERZET MIJ, IK
PROTESTEER, IK DEMONSTREER, MET OF ZONDER
HET GOOIEN VAN VUURWERK OF STRAATSTENEN

Ik wil dit niet en …..
MIJN WIL ZAL GESCHIEDEN, niet
goedschiks, dan maar
kwaadschiks!!!!
Er komt hier voorzichtig iets tevoorschijn.

IK WIL DIT NIET EN MIJN WIL ZAL
GESCHIEDEN.
Dat wordt er geroepen voor zover het individuele
chaos van mensen betreft en dat roepen we op het
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Museumplein in Amsterdam met vijfduizend mensen
tegelijk voor zover het om collectieve chaos gaat.
Ik wil dit niet.
Ik ben het er niet meer eens.
Het moet veranderen ZOALS IK HET WIL.
Voor het gemak hebben we het hier even helemaal
niet over de inhoud. Dat is trouwens onzinnig want
ieder mens van die vijfduizend mensen op het
Museumplein heeft een net weer wat andere
oplossing voor het probleem, waarvoor ook nog
geldt dat ieder mens de beste oplossing heeft.
Er zijn op geen enkele plek op de wereld voor geen
enkel probleem waarvoor ooit massaal is
gedemonstreerd, door die demonstraties, voor die
problemen, bevredigende en structurele oplossingen
gekomen.
Het vreemde is, dat je niet gestudeerd hoeft te
hebben om vast te kunnen stellen, dat al dat
verzet, al die demonstraties, al die weerstand, al
dat geduw tegen, al dat getrek aan, al die strijd,
voor zowel individuele chaos als collectieve chaos,
voor alle dingen die we NIET WILLEN, NOG NOOIT
TOT BEVREDIGENDE STRUCTURELE OPLOSSINGEN
HEEFT GELEID, HOOGUIT ZIJN ER TIJDELIJKE
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VERBETERINGEN GEBOEKT, DIE OOK DE TAND
DES TIJDS NIET HEBBEN OVERLEEFD.
ONDANKS DAT ………,

Blijven we onvoorwaardelijk in de
weerstand en blijven we vechten
tegen alles wat WE NIET WILLEN
en dit doen we individueel of
collectief.
We hebben nog iets gezien.
We hebben gezien dat het de bedoeling is in de
schepping, dat het onze opdracht is om omhoog te
klauteren van onvolmaaktheid tot volmaaktheid. Wij
kunnen dit realiseren door te groeien in bewustzijn en
ons omhoog te worstelen naar het vijfde pad of de
eerste cirkel.
Als we die plek van de eerste cirkel op de Weg
bereiken, hebben we geleerd het besef van eenheid te
omarmen en zijn we bereid om verantwoordelijkheid
te nemen voor de hele schepping.
Onze volgende stap is dan om op weg te gaan naar het
moment van fusie van onze ziel met onze Richter.
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De onvoorwaardelijke voorwaarde om tot dat moment
te komen is:

Om onvoorwaardelijk in staat te
zijn om de WIL VAN DE VADER TE
LEVEN, TE STRALEN EN TE ZIJN.
Dat is wel wat anders dan heel hard te roepen, al of
niet met een straatsteen in je handen: “DAT WIL IK
NIET, DAT PIK IK NIET EN MIJN WIL ZAL
GESCHIEDEN!”
Het manifesteren van mijn wil is 'gaan in de
weerstand’, 'gaan in de protesten’, 'duwen tegen
en trekken aan elkaar’.
DAT WERKT DUS NIET.
DAT WERKT NIET VOOR DE CHAOS BINNEN HET
INDIVIDU.
DAT WERKT OOK NIET VOOR DE CHAOS BINNEN
EEN MASSA.

De schepping is onvolmaaktheid, zowel
voor ieder individu als voor de massa.
Met weerstand, met duwen tegen en
trekken aan, met demonstreren en het
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gooien van straatstenen, met roepen dat
alle anderen idioot zijn en er niets van
hebben begrepen, met vrienden en
vijanden benoemen,
LOSSEN WE NOOIT IETS OP.
DAT WERKTE NOOIT IN HET
VERLEDEN, DAT WERKT NIET IN HET
HEDEN EN DAT ZAL NOOIT WERKEN IN
DE TOEKOMST.
Al de gerichtheid waar we over hebben gesproken in
dit hoofdstukje LIGT BUITEN ONS.
We nemen het waar buiten ons en gaan vervolgens in
de weerstand en willen daarmee onze omgeving,
ALLES BUITEN ONS, VERANDEREN. Daarvoor zullen
we natuurlijk ook andere mensen moeten veranderen,
want die zijn voor ons een deel van de buitenwereld
en vaak een onderdeel of zelfs de oorzaak van ONS
probleem.
Als de buitenwereld zich dan aanpast en DOET WAT
IK WIL, DAN BEN IK WEER GELUKKIG.
Helaas pindakaas, dat geluk is van buitengewoon
korte duur want binnen de kortste keren is er weer
een andere idioot die het niet heeft begrepen, mijn
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geluk komt verzieken, niet doet wat ik wil, dus ook die
zal moeten veranderen en zich naar mijn wil moeten
aanpassen.
Kortom:
IK WIL, IK WIL, IK WIL en dat zal iedereen weten.

Zolang ik wil dat mijn wil geschiedt, zal
zeker niet ZIJN WIL GESCHIEDEN EN
STAAT DE ONTWIKKELING VAN MIJN
BEWUSTZIJN EN DE GROEI VAN MIJN
ZIEL VOLKOMEN STIL EN VALT
MISSCHIEN ZELFS WEL IN EEN SPIRAAL
NAAR BENEDEN.
Dit zal nooit de weg, op weg naar
fusie, zijn.
Welke kant ik op dit moment ook opkijk, DIT
IS WAT IK ZIE, OVERAL, STEEDS MEER
WEERSTAND EN RESULTAAT VAN DE
WEETSTAND IS ….. NUL, DUS DAARDOOR
NOG MEER WEERSTAND.

We leren het dus blijkbaar nooit!
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Die buitenwereld is dus blijkbaar niet de plek
waar we moeten zijn.
In die buitenwereld bevindt zich ‘MIJN WIL’,
‘ONZE WIL’, en het lijkt dat mijn wil, onze
wil, ZIJN WIL OVERSCHADUWT.
Wat geldt voor het individu geldt ook voor
het totaal, voor het COLLECTIEF.
Als het individu niet de groei en de
aansluiting vindt in de buitenwereld, dan
geldt dat ook voor het collectief.
In de buitenwereld vinden we de weerstand
en pas als we wanhopig en uitgeput raken,
gaan we in onze ellende naar binnen en
besluiten daar, dat GENOEG GENOEG IS EN
WORDT ONZE WEERSTAND, ONZE
VECHTMODUS GEBROKEN.
Daar knielen we neer en buigen ons hoofd en
daar vindt op dat moment de eerste
verandering plaats.

De verandering die we eigenlijk allemaal
nastreven, de oplossing voor de chaos die
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we allemaal willen overbruggen en
willen afleggen, vinden we dus niet in de
BUITENWERELD, MAAR IN HET
‘CENTRUM DER DINGEN’, ook IN HET
CENTRUM VAN ONSZELF.
Als er een probleem is, als je chaos
constateert, ga er dan in. Ga er in en omarm
het. Dank God voor dit moment en pak het
leermoment en de groei die daar uit
voortkomt. Omarm deze ervaring!
Binnenin de donkerste chaos is het licht van
de kans om van een stukje onvolmaaktheid te
kunnen komen tot een stukje volmaaktheid.
Binnen in de chaos vind je jouw God en door
de les te omarmen en het stukje
volmaaktheid te accepteren, DOEN WE ZIJN
WIL EN LOST DAT STUKJE CHAOS OP.
Richt je niet meer op het uitwendige, op de
buitenwereld, maar op het 'CENTRUM DER
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DINGEN’, OOK OP HET CENTRUM VAN
JOUZELF, JOUW HART.
DAAR SCHIJNT PER DEFINITIE HET LICHT
VAN DE ERVARING EN DE GROEI EN DAAR
IS GOD ALTIJD AANWEZIG

Als je dit gaat begrijpen, gaat practisen
en gaat omarmen,
ben je de 'STRIJD VOORBIJ EN BEN JE
VOORBIJ DE STRIJD’.
Dan verdwijnt de angst en verschijnt de
vreugde, de vrede en de rust in je leven
en kun je liefde zijn, stralen en leven en
dan kom je in de flow van de Wil van de
Vader.
De Wil van de Vader is nooit leven in
weerstand.
De Wil van de Vader is acceptatie,
omarmen, knielen en je hoofd buigen.
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Ga naar binnen en ga naar het
‘centrum de dingen'.
In het centrum der dingen ligt de
oplossing van onze strijd en daar
leer je dat strijd zinloos is en
slechts verloren energie oplevert.
In het centrum is het licht en het
leermoment en opent zich een
deur om verder te kunnen.
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Alle oneffenheden, alle onvolmaaktheid, alle chaos,
ervaren wij als 'duistere confrontaties', als dingen die
wij niet willen en dus duwen we het weg en vechten
ertegen.
We blijven in deze worsteling aan de buitenkant der
dingen.
In het centrum der dingen is altijd het licht, is de
ervaring, de les, de test, de vooruitgang en is God.
Ga naar en in het centrum der dingen, inclusief in jezelf.
Ga naar het licht en omarm de ervaring en God en die,
in onze ogen onvolmaakheid, lost als vanzelf op.
Dan is de chaos geworden tot schoonheid.

De buitenwereld is niet de plek waar de
oplossingen liggen.
De buitenwereld is ook niet de plek waar we de
aansluiting vinden met het koninkrijk.
De buitenwereld en al het gedoe van al die mensen
die daar duwen tegen en trekken aan elkaar en
waar ‘hun wil zal geschieden’, is niet de omgeving
waar we God vinden en kunnen groeien in
bewustzijn.
Jezus waarschuwde zijn leerlingen daarvoor met
de woorden:
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(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet wat ik
heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze tijd geleerd dat
jullie band met het koninkrijk geestelijk en
individueel is, geheel een zaak van eigen
persoonlijke ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God bent? Wat
moet ik nog meer zeggen? De val van naties, het

ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het
einde van een tijdperk, ja zelfs het einde van
de wereld, wat raken deze zaken een mens
die dit evangelie gelooft en die zijn leven
geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en het
evangelie gelooft, hebt reeds de garanties van het
eeuwige leven ontvangen. Aangezien jullie leven in
de geest is geleid en voor de Vader, is er niets
waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te zijn.

Bouwers van het koninkrijk, de erkende
burgers van de hemelse werelden, moeten
zich niet laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie
die dit evangelie van het koninkrijk gelooft,
wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
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eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het geschenk van
de Zoon is, en dat het eeuwig veilig is in de Vader?
Nu jullie het tijdelijke leven in geloof hebt geleefd en
de vruchten van de geest hebt voortgebracht als de
rechtvaardigheid van liefdevol dienen van jullie
medemens, kunnen jullie met vertrouwen uitzien naar
de volgende stap in de eeuwige loopbaan, met
hetzelfde geloof in je overleving dat jullie door je
eerste, aardse avontuur in het zoonschap van God
heeft heengedragen.

De reis is een 'persoonlijke, unieke ervaring in
de geest. ‘In de geest’ vinden we niet in het
strijdgewoel aan de buitenkant der dingen, maar
de geest zit altijd 'in het centrum der dingen’ en
dat geldt ook voor onszelf.

Je bent dus de strijd voorbij en voorbij de
strijd als je niet meer ‘VAN’ maar
uitsluitend nog ‘IN’ de wereld bent, als je
begrijpt dat de onvolmaaktheid in het
leven geen strijd maar een uitdaging is
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en als je de oplossing niet meer zoekt in
de buitenwereld en buiten de dingen,
maar zoekt in jezelf en in het centrum
der dingen.
Duw de onvolmaaktheid niet weg, strijd
er niet om en strijd er niet mee, maar ga
‘in de onvolmaaktheid'. Omarm haar en
maak je één met haar. Ga in het centrum
der dingen en ze lossen op.

Daar ligt de kracht van de rust, van de
vrede en de vreugde. In energie van rust,
vrede en vreugde, ontstaat als vanzelf de
liefde. Dan ben je het resultaat en vang je
in jouw wezen en afstemming de
oorzaak of de bron van het resultaat.
Deze oorzaak of bron is eenheid.
Eenheid met alles, ook met
onvolmaakheid, disharmonie en chaos,
want ook in de chaos is het licht en is
God aanwezig.
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Door in het centrum der dingen te gaan,
maak je je één met alle dingen en als je
één bent met alles van deze wereld, ben
je boven deze wereld uitgestegen en
wordt het tijd om een nieuwe wereld, het
koninkrijk te gaan verkennen. Daarvoor
moet je dus minimaal het
bewustzijnsniveau hebben van de derde
cirkel of het vierde pad.
Als je de oude wereld, Urantia, nog niet
hebt overwonnen, zul je nog geen
nieuwe wereld kunnen betreden en
verkennen.

Pas als je deze wereld ‘bent’, door er los
van te zijn, kun je gaan beginnen aan
een nieuwe kosmische stap, aan het
verkennen en veroveren van een nieuwe
wereld.
Zolang je nog vecht op deze wereld en
vastzit aan deze wereld is dat niet
mogelijk.
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Pas als je los bent van deze wereld is hier
de strijd voorbij en ben je voorbij de
strijd.
Dan ben je, dan adem je, dan straal je
vrede, vreugde en rust en dus …

LIEFDE.

Maak je niet druk om de wereld.
Maak je niet druk om de chaos in de wereld.
Chaos IS, chaos HOORT.
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Ga zelf naar binnen, ga zelf in het centrum der
dingen en je zult rust, vrede, vreugde en liefde
vinden en liefde worden in één-wording met het
licht en met God.

Jij bent de wereld, dus als jij rust,
vrede, vreugde en liefde wordt en
bent, verander jij de wereld.
Zolang we nog duwen tegen en
trekken aan elkaar, zolang als we
nog vechten om de inhoud en om de
waarheid, regeert de angst en
worden we geregeerd door angst.
Zolang we nog uitsluitend bezig zijn
aan de ‘buitenkant der dingen'
heerst er duisternis en angst.
Zolang ik nog leef in angst, leeft de
wereld in angst.
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De verandering en het creëren
van de verandering zit dus
uitsluitend: 'IN HET RICHTEN OP
HET CENTRUM DER DINGEN’,
Inclusief in het richten op het
centrum van JOUZELF. In het
centrum vind je de werkelijkheid.
Als je naar binnen gaat, naar je eigen
centrum, en één wordt met jezelf en
daardoor één wordt met alles en dus
één wordt met de Vader en de
Moeder, kun je zeggen:

“ IK BEN “
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Maya
24 april 2021
Maya.
Wat is Maya?
Volgens Wikipedia is Maya:

Maya (Sanskriet; oorspronkelijke betekenis:
ILLUSIE) is een begrip uit het hindoeïsme en het
boeddhisme, dat vertaald kan worden als "sluier
van illusies". Beide religies wijzen erop dat de
mens meestal een wereldbeeld heeft dat ver van de
werkelijkheid af staat, zodat het de mens belet
inzicht te hebben. Dit onwerkelijke beeld is het
resultaat van materiële waarneming via de
zintuigen (empirisme) en een foute interpretatie
ervan. Omdat de mens hierdoor door een sluier
van illusies is omgeven, wordt de ware toestand
van de wereld aan het zicht onttrokken. Zowel het
hindoeïsme als het boeddhisme gaan ervan uit dat
deze toestand van onwetendheid (avidya) de mens
verhindert het ware geluk te vinden.
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Maya is dus ILLUSIE.
De illusie ontstaat en komt voort uit de
chaos. De chaos die is ingebakken in de opzet
van de schepping. De chaos die ons verwart,
misleidt, beangstigt en waaruit de door
onszelf geschapen dualiteit is voortgekomen.

Wij leven dus in één grote illusie, waarin
we een wereld hebben gecreëerd die is
gebouwd op angst en waar bijna
iedereen de weg kwijt is en dit alles komt
voort: 'uit een gebrek aan bewustzijn’,
waardoor de dualiteit nog overheerst en
het besef van eenheid nog moet
ontwaken.
We doen continu moeite om de illusie op te
laten lossen door te vechten tegen de chaos,
'een chaos die IS’.
In dat gevecht vechten we in onze buitenwereld
tegen allerlei gebeurtenissen die we niet willen,
die we niet accepteren en waarvan we altijd
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anderen de schuld geven en hierdoor dus
ook altijd met elkaar moeten en zullen
vechten.
De illusie ontstaat door onwetendheid, door
gebrek aan inzicht, door gebrek aan wijsheid,
door gebrek aan BEWUSTZIJN, waardoor we
(nog) afstemmen op dualiteit.
Wat zegt het Urantiaboek over illusie?
(1219.6) 111:3.7 Voorzover ’s mensen
evoluerende morontia-ziel doortrokken
raakt van waarheid, schoonheid en
goedheid, als besef dat zij zich bewust is van
God, wordt zulk een resulterend wezen
ONVERNIETIGBAAR. Indien er geen
overleving van eeuwige waarden zou zijn in
de zich ontwikkelende ziel van de mens, dan is
het sterfelijke bestaan zinloos en is het leven
zelf een tragische ILLUSIE. Maar immer geldt
dat ge wat ge in de tijd begint, vast en zeker in
de eeuwigheid ten einde zult brengen – indien
het waard is om ten einde te worden gebracht.
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Opmerking Winston
‘Bewust zijn van God is de weg’, de enige weg is
met God, door God en naar God.
(1449.2) 131:4.7 ‘God is onze Vader, de aarde
onze moeder, en het universum onze
geboorteplaats. Zonder God is de ziel een
gevangene: God te kennen bevrijdt de ziel.
Door na te denken over God, door vereniging
met hem, ontstaat er bevrijding van de
ILLUSIES van het kwaad en ultieme
verlossing van alle materiële boeien.
Wanneer de mens de ruimte zal oprollen als een
stuk leer, dan zal het kwaad ten einde komen
omdat de mens God gevonden heeft. O God, red
ons van het drievoudig verderf van de hel –
wellust, toorn en hebzucht! O ziel, gord u aan
voor de geest-worsteling der
onsterfelijkheid! Wanneer het sterfelijk
leven ten einde loopt, aarzel dan niet dit
lichaam los te laten voor een passender,
schonere gestalte, en te ontwaken in de
gebieden van de Allerhoogste en
Onsterfelijke, waar geen vrees, smart,
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honger, dorst, of dood bestaat. God te kennen
betekent de banden des doods verbreken. De
ziel die God kent, stijgt in het universum
omhoog zoals de room op de melk komt
bovendrijven. Wij aanbidden God die alles
bewerkt, de Grote Ziel die immer zetelt in het
hart van zijn schepselen. En zij die weten dat
God ten troon zit in het menselijk hart, zijn
voorbestemd om te worden zoals hij is –
onsterfelijk. Het kwaad moet worden
achtergelaten in deze wereld, maar deugd volgt
de ziel ten hemel.
Opmerking Winston
‘Wanneer het sterfelijk leven ten einde loopt,
aarzel dan niet dit lichaam los te laten voor een
passender, schonere gestalte, en te ontwaken in
de gebieden van de Allerhoogste en Onsterfelijke,
waar geen vrees, smart, honger, dorst, of dood
bestaat. God te kennen betekent de banden des
doods verbreken. De ziel die God kent, stijgt in
het universum omhoog zoals de room op de melk
komt bovendrijven'.
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Om het lichaam bij de dood los te kunnen laten,
moet je ook los zijn van deze wereld. Wie aan
deze wereld hangt, hangt aan zijn stoffelijk
lichaam en als je alles kunt loslaten, dan zal
de ziel omhoog drijven zoals room op de melk.
Begin dus nu al in alles los te laten, doorzie de
illusie en wees niet meer'VAN' maar
uitsluitend nog ‘IN’ de wereld.
(1490.9) 134:6.6 Het is niet een kwestie van
bewapening of ontwapening. Evenmin heeft de
vraag van verplichte of vrijwillige militaire
dienst te maken met de problemen van het
handhaven van vrede in de gehele wereld. Als
ge de sterke naties iedere vorm van moderne
mechanische bewapening en alle soorten
explosieven afneemt, zullen ze vechten met
vuisten, stenen, en knotsen zolang ze blijven
vasthouden aan hun ILLUSIES aangaande
hun godgegeven recht op nationale
soevereiniteit.
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Opmerking Winston
De illusie van het recht op nationale soevereiniteit
is de ultieme vorm van afsplitsing, dus van
dualiteit, waarin alles wat we niet willen in de
schoenen wordt geschoven van anderen en
waarvoor we, als het nodig is, zullen vechten tot
we er bij neervallen. Hebben we geen wapens, dan
vechten we met onze vuisten, maar vechten
zullen we.
(1773.4) 160:1.7 Voorspoedig leven is niets
meer of minder dan de kunst om zich
betrouwbare methoden eigen te maken ter
oplossing van gewone problemen. De eerste
stap in het oplossen van ieder probleem is
het localiseren van de moeilijkheid, het
isoleren van het probleem, en de eerlijke
onderkennning van de aard en ernst ervan.
Onze grote fout is dat wanneer de problemen
van het leven onze diepliggende angsten
opwekken, wij weigeren ze onder ogen te
zien. Ook is het zo, dat indien het onderkennen
van onze moeilijkheden met zich meebrengt dat
onze lang gekoesterde eigendunk te lijden heeft,
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dat wij moeten toegeven jaloers te zijn, of dat
wij diepgewortelde vooroordelen moeten laten
varen, de gemiddelde mens liever vasthoudt aan
zijn oude ILLUSIES van veiligheid en zijn lang
gekoesterde valse gevoelens van zekerheid.
Alleen een dapper mens is bereid eerlijk te
aanvaarden en onbevreesd onder ogen te
zien wat zijn oprechte, logische denken
ontdekt.
Opmerking Winston
Dit sluit zo mooi aan bij het vorige hoofdstukje
‘Het Centrum der dingen’.
Ga bij problemen naar binnen, zowel binnen in
het probleem, als binnen in jezelf en durf het
probleem onder ogen te zien, omarm het, zoek de
les, zoek de test en los het op. Ga naar het
centrum der dingen.
‘Alleen een dapper mens en een BEWUST
MENS is bereid de onvolmaaktheid eerlijk te
herkennen en te aanvaarden en er
onbevreesd in te gaan en onder ogen te zien
wat zijn oprechte, logische denken ontdekt’.
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Ga naar het centrum der dingen zowel voor de
omstandigheden (onvolmaaktheden) die op je
weg komen als voor het onderzoek dat je diep
van binnen, eerlijk en oprecht, in jezelf moet
plegen.
Een dapper en oprecht mens omarmt het
besef van eenheid. Een kenmerk van het leven
van het besef van eenheid, is het nemen van
verantwoordelijkheid. Het nemen van
verantwoordelijkheid, op basis van
dapperheid en oprechtheid betekent dat je
onvoorwaardelijk afdaalt tot in het centrum
der dingen en er onbevreesd ingaat en onder
ogen ziet wat jouw oprechte, logische denken
ontdekt’.
(1779.6) 160:4.14 Succes kan moed geven en
bevorderlijk zijn voor het zelfvertrouwen,
maar wijsheid verwerft men alleen door de
ervaringen van aanpassing aan de gevolgen
van falen. Mensen die de voorkeur geven aan
optimistische ILLUSIES boven de realiteit,
kunnen nooit wijs worden. Alleen zij die feiten
onder ogen zien en deze aan idealen
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aanpassen, kunnen wijsheid verwerven.
Wijsheid omvat zowel het feit als het ideaal, en
behoedt degenen die haar betrachten daarom
voor de twee onvruchtbare uitersten der
filosofie – de mens wiens idealisme de feiten
buitensluit en de materialist die gespeend is van
alle geestelijk perspectief. De angstige zielen
die de levensstrijd slechts kunnen volhouden
met behulp van ononderbroken valse illusies
van succes, zijn gedoemd te falen en het
onderspit te delven wanneer zij uiteindelijk
ontwaken uit de droomwereld die zij zich
hebben verbeeld.
Opmerking Winston
‘Succes kan moed geven en bevorderlijk zijn voor
het zelfvertrouwen, maar wijsheid verwerft men
alleen door de ervaringen van aanpassing aan
de gevolgen van falen’.
De weg is een ervaringsreis, die ook nog
persoonlijk, uniek en geestelijk is.
‘Het succes op basis van dualiteit' is een valse
illusie en is gedoemd om te falen'. Er is nooit
succes, er wordt alleen maar energie verplaatst.
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Wat je vandaag wint, ben je morgen weer kwijt,
‘Zo gewonnen, zo geronnen’.
(2082.4) 195:8.12 Het seculiere (niets te maken
willen hebben met godsdienst) sociale en
politieke optimisme is een ILLUSIE. Zonder God,
zal onafhankelijkheid noch vrijheid, bezit noch
rijkdom, tot vrede leiden.
Opmerking Winston
Er is maar één weg: DE WEG MET GOD, DOOR
GOD EN NAAR GOD.
(2095.5) 196:3.21 De heerlijke, transcendente
ervaring te beminnen en bemind te worden is
niet maar een psychische ILLUSIE omdat zij zo
zuiver subjectief is. De enige waarlijk
goddelijke en objectieve werkelijkheid die
verbonden is met sterfelijke wezens, de
Gedachtenrichter, functioneert in de
menselijke waarneming klaarblijkelijk als
een uitsluitend subjectief verschijnsel. Het
contact van de mens met de hoogste
objectieve realiteit, God, vindt slechts plaats
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door de zuiver subjectieve ervaring dat men
hem kent, hem vereert, zich bewust wordt
van zijn zoonschap bij hem.
(2096.5) 196:3.29 Religieus inzicht bezit de
kracht om nederlagen om te zetten in hogere
verlangens en nieuwe, vaste voornemens. Liefde
is de hoogste motivering waarvan de mens
gebruik kan maken in zijn opklimming in het
universum. Maar liefde ontdaan van
waarheid, schoonheid en goedheid, is niet
meer dan een sentiment, een filosofische
verdraaiing, een psychische ILLUSIE, een
geestelijke misleiding. Liefde moet steeds
opnieuw gedefinieerd worden op de
achtereenvolgende niveaus van morontia- en
geest-voortgang.
Opmerking Winston
Liefde is het gevolg en de ervaring van het besef
van eenheid.
Liefde op basis van dualistisch denken heeft niets
te maken met liefde omdat dualiteit uitsluitend
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angst kan genereren en angst nooit samen kan
gaan met liefde.
(2096.5) 196:3.29 Religieus inzicht bezit de
kracht om nederlagen om te zetten in hogere
verlangens en nieuwe, vaste voornemens.
Liefde is de hoogste motivering waarvan de
mens gebruik kan maken in zijn opklimming
in het universum. Maar liefde ontdaan van
waarheid, schoonheid en goedheid, is niet meer
dan een sentiment, een filosofische verdraaiing,
een psychische ILLUSIE, een geestelijke
misleiding. Liefde moet steeds opnieuw
gedefinieerd worden op de achtereenvolgende
niveaus van morontia- en geest-voortgang.
Opmerking Winston
Als liefde de hoogste motivering is waarvan de
mens gebruik kan maken in zijn opklimming in
het universum dan is de enige werkende en reële
weg, DE WEG DIE HET PAD VOLGT VAN EEN
STEEDS GROTER BESEF VAN EENHEID, want
liefde is uitsluitend de ervaring van eenheid.
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Liefde en eenheid zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

Iedere andere weg dan de weg van
eenheid is doodlopend. De enige weg
naast de weg van eenheid is de weg van
‘niet eenheid', dus de weg van de
dualiteit.
De weg van de dualiteit is dus
doodlopend, is MAYA, is een ILLUSIE.
Eenheid en dualiteit gaan nooit samen.
De weg van eenheid is de weg van het
dienen van God, de weg van de
werkelijkheid.
De weg van dualiteit is de weg van het
dienen van de keizer.
Alles wat met de keizer te maken heeft, is
maya, is ILLUSIE.

251

Het collectieve bewustzijn van deze
wereld is nog afgestemd op dualiteit.
DEZE WERELD IS DUS NOG ÉÉN GROTE
ILLUSIE.
Alleen collectieve groei in bewustzijn zal
de sluier van de illusie opheffen.

Die groei begint bij jou en die
groei begint bij mij.

Groei je mee?
De sluier van de illusie die iedereen zelf zal
moeten kunnen vinden en zelf zal moeten
oplichten om de illusie te laten oplossen en
de werkelijkheid te kunnen laten verschijnen.
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Dualiteit = de Illusie of Maya
Eenheid = de Werkelijkheid
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Mijn weerstand is
mijn eigen
graadmeter
25 april 2021
Wat hebben we tot zo ver gezien?
We hebben gezien dat er een tweesplitsing is die alles
bepaalt:
EENHEID, het besef van eenheid, creëert de
WERKELIJKHEID, waarin ik weet en accepteer dat
mijn weg hobbels en kuilen (chaos) kent, waarbij ik
deze chaos accepteer en omarm en waarin ik uit de
lessen en de testen die ik uit de chaos haal (ervaring),
groei en verder kom op het pad. Deze weg kent een
groeiend gevoel van vreugde, vrede en rust. Dit is de
basis voor het kunnen zijn van liefde.
Dit is de weg die leidt tot het DIENEN VAN GOD. Deze
weg is reëel omdat God realiteit is.
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DUALITEIT, het besef van afsplitsing, creëert Maya,
ILLUSIE.
Het collectieve bewustzijn van deze wereld is (nog)
afgestemd op dualiteit en dus leeft deze wereld in één
grote illusie.
Wij zijn niet in staat om te onderkennen en te
begrijpen dat de schepping chaos is en dat de chaos
een doel heeft. De chaos is bedreigend, is altijd de
schuld van anderen die het niet begrijpen en die niet
doen wat ik wil, dus duwen we tegen en trekken we
aan elkaar. Dualiteit steunt op angst en creëert angst.
De angst genereert een continue houding van
vijandigheid.
Dit is de weg van het DIENEN VAN DE KEIZER. Deze
weg is illusoir omdat de keizer een illusie is.

De weg van de keizer, de weg van
de illusie kenmerkt zich door een
altijd aanwezige …

WEERSTAND.
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Deze weerstand komt voort uit
onvrede en 'niet-acceptatie’, deze
weerstand creëert angst en plundert
onze energie.
Als je jezelf betrapt op onvrede en weerstand,
tegen wat dan ook, dan zak je terug in de
dualiteit en dan dien je op dat moment de
keizer. Dan laat je je meeslepen door de
onrust, de boosheid en de onvrede van het
collectieve bewustzijn en dan sta je toe, dat je
weer wegzakt in het drijfzand van de illusie.
In dit drijfzand wordt gevochten om de
waarde van de inhoud en dus om de
waarheid.
VERGEET NIET DAT DE
AANTREKKINGSKRACHT VAN HET
COLLECTIEVE BEWUSTZIJN IMMENS IS,
DUS DAT JE CONTINU WAAKZAAM MOET
ZIJN OM NIET 'MEE TE STRIJDEN AAN DE
BUITENKANT DER DINGEN, IN DE ILLUSIE',
MAAR OM JE TE RICHTEN OP ‘HET
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CENTRUM DER DINGEN, OM DAAR EERLIJK
EN OPRECHT ONDERZOEK TE DOEN EN OM
DAARMEE JE LES TE LEREN’. IN HET
CENTRUM DER DINGEN RAAK JE AAN DE
REALITEIT.
Deze stap vereist kracht, oprechtheid,
eerlijkheid, wijsheid en het besef van
verantwoordelijkheid. Alleen de laatste
houding, het afdalen in het centrum der
dingen, genereert groei en dus een opwaartse
ontwikkeling van mijn ziel.

Weerstand in welke vorm dan ook en tegen
wat dan ook, is strijd en strijd is altijd illusoir
en genereert altijd angst.
De strijd lost nooit op wanneer ik gelijk krijg
en wanneer iedereen doet wat ik wil.
De strijd lost pas op als niemand meer
geïnteresseerd is in het zogenaamde ‘gelijk'
en wanneer niemand meer verwacht dat wie
dan ook mijn, zijn of haar zin doet of zal
doen en wanneer we afscheid nemen van de
rivaliteit en de strijd om de waarheid.
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De weerstand is dus de graadmeter, zowel
voor jezelf als voor anderen.
Zelfbeheersing, inclusief zelfvertrouwen is
niet alleen maar mooi en nobel, maar bewijst
ook dat je het begrijpt, dat je het bewustzijn
en dus de wijsheid bezit om afstand te
kunnen nemen van het dienen van de keizer,
dat je niet meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog
‘IN’ deze wereld bent en dat je 'de strijd
voorbij en voorbij de strijd bent’.
Als je die wijsheid bezit, is zelfbeheersing en
zelfvertrouwen vanzelfsprekend.

Je bent dan in staat om op eigen benen te
staan en je kent de enige juiste richting
en weet de weg.
Dit is het punt waarop structurele vrede,
vreugde, rust en liefde het kenmerk van jouw
leven zal zijn.
Dit is het punt waarop je de dualiteit hebt los
gelaten en kunt loslaten en waarmee je het
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besluit hebt genomen om te leven in het besef
van eenheid en om God te dienen.
Dit is het punt waarop je afstand neemt
omdat je de illusie hebt ontdekt en de
misleiding hebt ontmaskerd.
Dit is het punt waarop een kracht je zal
omdraaien en je gericht wordt op het
koninkrijk en waarop je wordt beïnvloed
door mota.
Dit is het punt waarop je de kracht voelt van
de werking van het richten op: 'Het centrum
der dingen’.
Zolang de strijd nog woedt, is er alleen maar
een strijd tegen mijzelf.
Ik denk dat ik tegen anderen vecht maar ik
beschadig met iedere slag alleen mijzelf.
Als ik denk tegen anderen te duwen, duw ik
tegen mijzelf.
Zolang de illusie bestaat, houdt de strijd mij
gevangen.
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De illusie is als een spiegel.
Alles wat ik doe, spiegelt zich terug naar
mijzelf.
Bevrijd jezelf …..

Breek de illusie,
Breek de spiegel.
Alleen de weg van het dienen van God, vrij
van de illusies, is de weg van GROEI VAN DE
ZIEL.
Alle andere wegen zijn de wegen die leiden
naar de keizer en waar de ontwikkeling van
de ziel niet bij gebaat is.
De ziel klimt naar God.
Het gaat niet om de roem, niet om het
aanzien, niet om de belangrijkheid, niet om
een positie in de hofhouding van de keizer.
Dat is slechts de illusie.
De weg van de illusie dient alleen maar om te
leren hoe het niet moet en hoe we, als we een
bodem van welke put dan ook raken,
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begrijpen dat genoeg genoeg is. Dat kan dan
een keerpunt zijn om uit de illusie te breken
en de weg naar God te gaan kiezen.
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Iedere vorm van weerstand is een strijd met en tegen
jezelf.
Doorzie de illusie. Stop de strijd
Iedere vorm van rivaliteit en strijd is dienstbaarheid
aan de keizer.
Dienstbaarheid aan God verschijnt als de illusie, de
irrealiteit van het dienen aan de keizer stopt en oplost.
Dan houd je over wat altijd was, IS en altijd zal zijn,
omdat God het enige is dat IS.
Uiteraard geldt ook nu dat je het pas ziet als je het ziet
en snapt als je het snapt want niemand kan hoger
reiken dan dat hij groot is.
Jij hebt mijn boeken tot hier gelezen dus jij ben groot
genoeg.

Weerstand kan ook op een andere, subtielere
manier geuit worden.
Weerstand die is ingebakken in ons ego is
een subtiele uiting van het dienen van de
keizer.
Veel mensen willen dienstbaar zijn aan het
volk door op welke wijze dan ook de leiding
te nemen en het volk te vertellen wat goed
voor hen is.
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Deze mensen weten het of denken dat ze het
weten. Hun visie is goed voor henzelf en
goed voor iedereen. Dit is het ‘prototypebeeld' van bijvoorbeeld de politicus.
Deze mensen zeggen dat zij zichzelf geven
aan en voor het volk maar in wezen geven ze
zichzelf aan zichzelf, waarbij ze volgers en
aanhangers nodig hebben om hun
eigendunk, hun ego, te vullen en te laten
schitteren.
Ze roepen: “als we hen volgen, komen we
thuis”.
Dit gedrag is echter uitsluitend
dienstbaarheid aan de keizer.
Ik kan jou niet naar huis brengen want ieder
mens heeft een eigen, unieke, persoonlijke
weg naar huis, die voor ieder mens zichtbaar
moet worden aan de hand van de ervaringen
van die mens. Ik kan jou niet de weg wijzen
want ik kan niet voor jou ervaren. Dat zullen
we allemaal zelf moeten doen. Wij moeten
zelf de onvolmaaktheid 'doorworstelen' om
tot volmaaktheid te komen.
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Het enige wat ik kan doen is 'de mensen
teruggeven aan zichzelf’, om die mens te
helpen zelfvertrouwen te krijgen en om
die mens te helpen in zijn of haar eigen
krachtveld te kunnen komen en te
kunnen blijven.
Dat helpt die mens op zijn of haar
ervaringsreis. Ik moet een ander helpen
zodat die ander voor zichzelf kan
schitteren. Ik hoef voor niemand te
schitteren, alleen voor mijzelf en voor de
God in mijzelf.

Dat is God dienen en dat ligt op een heel
ander gebied.
Dat is leven zonder weerstand. Iedereen
gaat zijn of haar eigen weg en ik hoef jou
alleen maar te bevestigen. Dat is God
dienen.
Tegen anderen roepen dat ze er niets van
kunnen en dat ze mij nodig hebben,
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creëert weerstand en is gelijk aan het
dienen van de keizer.
Dat is de reden dat voor het
discipelschap van Jezus de weg van
hervorming en de weg van het helpen
om anderen te hervormen, zowel politiek
als sociaal-maatschappelijk, uit den boze
is.
Als je God dus wilt dienen, hoef je alleen
maar de mensen terug te geven aan
zichzelf en te stimuleren om hun eigen
unieke, persoonlijke, GEESTELIJKE
ervaringsreis bewust te gaan starten, een
reis terug naar huis, terug naar God.
Ervaringen onderling delen, kan helpen
om anderen mede te ondersteunen in
hun worstelingen, kan anderen helpen
op hun eigen reis uit de dualiteit op weg
naar eenheid, op weg naar ginder, op
weg naar het koninkrijk, op weg naar
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fusie met hun eigen Godsvonk, op weg
naar huis.

Voorbij de weerstand, voorbij de sluier van de illusie,
voorbij de dualiteit, ‘de strijd voorbij en voorbij de
strijd, ………'
Op weg naar eenheid, op weg naar het centrum der
dingen, op weg naar ginder, op weg naar het koninkrijk,
op weg naar mota, op weg naar fusie, op weg naar God,
op weg naar huis.
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Een belangrijk handvat hiervoor en
hierbij is de VERWACHTING.
Verwachting leidt tot teleurstelling.
Teleurstelling leidt tot weerstand,
dus:

ELIMINEER ALLE
VERWACHTINGEN!
Daarmee elimineer je de
teleurstelling, de weerstand en
uiteindelijk de dualiteit.
Dus ook het afleggen van
verwachtingen is een begin om te
kunnen komen tot het punt van:
‘De strijd voorbij en voorbij de strijd'.
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Een overzicht tot
zover
26 april 2021
Ik maak hier voor mijzelf even een pas op de plaats om
te proberen een totaal overzicht te maken tot het punt
waarop we nu zijn aangekomen. Uiteraard is ook dit
overzicht bepaald en tevens gelimiteerd door mijn
eigen niveau van bewustzijn.
Niemand kan qua bewustzijn hoger reiken dan dat hij
groot is.
Het uitgangspunt is gebaseerd op de informatie die ik
zelf heb ontvangen en die ik regelmatig toets aan de
inhoud van het Urantiaboek, wat ik voor mijzelf, op dit
moment, tot mijn norm heb verheven.
Het uitgangspunt is dat het kenmerk van de schepping
ONVOLMAAKTHEID is. Onvolmaaktheid waarmee
iedereen en alles binnen de materiële schepping in de
plaatselijke universums wordt geconfronteerd. Al deze
sterfelijke opklimmingswezens zijn onvolmaakt,
worden geplaatst in een omgeving die onvolmaakt is
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en hebben als opdracht om op te klimmen naar
volmaaktheid. Deze weg wordt omschreven als een
worsteling en is volbracht als wij het paradijs bereiken
en worden verheven tot ‘volkomenen’.
Het opklimmen en het bewandelen van deze
kosmische weg is een ‘UNIEKE, PERSOONLIJKE,
INDIVIDUELE, GEESTELIJKE ERVARINGSREIS.
Al onze ervaringen voeden de Allerhoogste.

De reis is dus PERSOONLIJK, UNIEK,
GEESTELIJK EN STEUNT OP
ERVARINGEN.
Er zijn dus geen twee reizen van wie
dan ook gelijk.
Het doel is om door ervaring te leren en te groeien.
IK BEN ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR MIJN
EIGEN REIS.
Ik kan niet voor jou ervaren, ik kan jouw weg niet
bewandelen, dat moet iedereen voor zichzelf doen
en iedereen draagt daar ook zelf
verantwoordelijkheid voor.
Iedereen heeft een eigen Godsvonk, engelen en
geestkrachten (de geest van waarheid en de zeven
assistent-bewustzijnsgeesten) om daarbij te
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worden geholpen voor zijn of haar eigen unieke
reis.
Dit wordt echter niet zo ervaren.

Daar ligt het eerste grote probleem. Iedereen
vindt dat hij of zij zich moet bemoeien met
hoe een ander zijn of haar worsteling
volbrengt. Wij bepalen de weg voor anderen
en oordelen en veroordelen over de juistheid
van keuzes gemaakt door anderen.
Niet ieder mens is in relatie tot anderen, gelijk. We zijn
allemaal gelijkwaardig maar er is op deze wereld een
verschil in bewustzijn.
De ene mens wordt geboren met een hoger of lager
bewustzijnsniveau dan een ander mens.
Het Urantiaboek onderscheidt de zeven cirkels
van bewustzijn waarbij de zevende cirkel het
laagste bewustzijn vertegenwoordigt en de eerste
cirkel het hoogst haalbare niveau van bewustzijn,
op deze wereld.
De derde cirkel is het niveau van een kentering,
waar ik later op terugkom.
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Aangezien niemand ooit hoger kan reiken dan dat hij
op een gegeven moment groot is, bepaald het niveau
van bewustzijn op een zeker moment, waartoe een
ieder in staat is.
De opdracht binnen onze schepping is om op te
klimmen naar volmaaktheid. Dat is alleen maar
mogelijk als we de weg bewandelen van God, met God
en naar God.
Onze weg op deze wereld wordt voor een deel
gekenmerkt, waarop ik slechts in staat ben om de
keizer te dienen, dat betekent dat ik nog ben
afgestemd op DUALITEIT, dat voortkomt uit de angst
die wij ervaren als onvolmaakt wezen in een
onvolmaakte wereld waarin wij ons per definitie
bedreigd voelen.
Het andere deel van de weg is het deel waarop wij God
dienen. De overgang van het dienen van de keizer
naar het dienen van God begint op de vierde cirkel
maar wordt gerealiseerd op de DERDE CIRKEL,
waar wij het besef van afsplitsing of dualiteit gaan
inwisselen voor het besef van EENHEID, dat
gekenmerkt wordt door de bereidheid om de volle
verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat is.
Dus van de zevende tot en met de vierde cirkel ben je
uitsluitend in staat om de keizer te dienen en vanaf de
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derde cirkel komt het besef en groeit het verlangen om
God te dienen. Dit proces begint aan het eind van de
vierde cirkel.
Ook vanaf dit punt (de derde cirkel) blijft er een
risico dat we ons laten verleiden om terug te
vallen tot dualiteit en om opnieuw te kiezen voor
de hofhouding van de keizer.
De val gaat altijd aanzienlijk sneller dan het weer
terug worstelen tot het niveau waarop ik ben
gevallen. Dus waakzaamheid blijft altijd een

voorwaarde voor groei.
Als de val gebeurt op basis van een bewuste keuze
is dit een zonde, omdat er reeds een mate van
BEWUSTHEID is waarop ‘je weet’ en dus
verantwoordelijk bent. De waakzaamheid kan het
best geleefd worden in DIENSTBAARHEID EN
NEDERIGHEID NAAR GOD EN AL HET LEVEN, OOK
NAAR JEZELF.
Hoogmoed en arrogantie zijn energieën die altijd
zullen leiden tot een val.
Tot de vierde cirkel is de onderlinge bemoeienis
van elkaar en met elkaar groot, daar leeft nog
sterk de behoefte om voor anderen te bepalen wat
voor anderen goed is, met alle goedkeuring en
afwijzing, dus in het besef van dualiteit.
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Er is vóór de derde cirkel nog geen besef dat
iedere weg van ieder mens PERSOONLIJK,
INDIVIDUEEL, UNIEK en GEESTELIJK is en dat
de weg een ERVARINGSREIS is. Door dit
gebrek aan besef bemoeit iedereen zich met
iedereen, oordeelt en beoordeelt,
veroordeelt en eist de waarheid op, benoemt
vrienden en wijst vijanden aan, vijanden die
altijd moeten worden bevochten.

De weg van de ander en hoe die weg
bewandeld moet worden, is de
verantwoordelijkheid van die ander
en van niemand anders. Dat besef
gaat pas groeien vanaf het
bewustzijnsniveau van de derde
cirkel.
Als je gaat begrijpen dat de reis uitsluitend
GEESTELIJK is en uitsluitend gelopen kan worden op
basis van PERSOONLIJKE ERVARINGEN, dan ga je
ook begrijpen dat al het geharrewar en al het
gekissebis, al het geduw en al het getrek, al de
rivaliteit en al de strijd om de waarde van de inhoud,
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dus om de waarheid, nergens toe leidt en ons
vasthoudt in het drijfzand van het moeras van de
dualiteit. Daar dien je dus uitsluitend de keizer of het
beest.
Zolang je op deze wijze nog vastzit aan deze planeet
kun je niet verder naar de volgende kosmische stap
want je kunt maar op één planeet tegelijk afstemming
hebben.
Het loslaten slaat werkelijk op al het aardse
maatschappelijke, sociale en politieke geneuzel. De
Weg is uitsluitend geestelijk en alleen op onze
geestelijke groei is de winst te behalen, niet op
maatschappelijke groei of maatschappelijk
aanzien.
Bovendien is al het aardse, al het
maatschappelijke, sociale en politieke geharrewar
altijd TIJDELIJK, VAN DEZE TIJD en is het
geestelijke aspect altijd gericht op DE
EEUWIGHEID, OP ONZE EEUWIGHEID, OP DE
GROEI VAN ONZE ZIEL DIE TOT UITDRUKKING
KOMT IN DE GROEI VAN ONS BEWUSTZIJN,
GETOOND DOOR DE VRUCHTEN DIE WIJ
VOORTBRENGEN.
Die vruchten worden bepaald door hoe wij leven,
hoe wij in het leven staan, waar wij ons op richten
en waar wij OVEREENSTEMMING IN VINDEN.

274

Wij hebben gezien dat 'overeenstemming vinden
met’ gelijk is aan 'afstemmen op’.
‘Afstemmen op’ is gelijk aan ‘TOESTEMMING
GEVEN AAN’.
Waar je je op afstemt of waar je mee omgaat,
‘wordt je mee besmet’.
Waar je toestemming aangeeft, kan vrijelijk 'in en
uitlopen in jouw systeem en jou besmetten en
beïnvloeden'.
Kijk dus uit en zoek waar je je op wilt afstemmen.
In het maatschappelijk leven overal weerstand
aan bieden, betekent dat je gevuld wordt en
versterkt wordt door energieën van weerstand en
dat houdt iedere ‘VULLING DOOR GEEST' TEGEN.
GOD KAN NIET ZITTEN IN EEN RUIMTE DIE JIJ
GEVULD HEBT ‘MET DE KEIZER' en de hoogste wet
is de wet van de vrije wil, dus jij bepaalt, maar hij
bent ook verantwoordelijk voor al jouw keuzes.
Al op de vierde naar zeker vanaf de derde cirkel
zul je bewust je keuzes van ‘afstemming op' en dus
‘toestemming geven aan’, moeten kiezen.

Hiermee kun je dus testen bij jezelf en bij anderen
of er nog grote waarde wordt gehecht aan het lid
zijn van de hofhouding van de keizer en of men
gaat voor roem, aanzien en belangrijkheid,
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waarmee men zich graag wil onderscheiden. Dit
zijn kenmerken voor het dienen van de keizer en
kenmerken voor het niveau van bewustzijn dat
niet hoger reikt dan de vijfde cirkel. De vierde
cirkel is de grote wissel van het 'dienen van de
keizer' naar het 'dienen van God’, van het gericht
zijn op dualiteit naar het gericht zijn op eenheid.
Na dit alles te beseffen, komt er een moment dat je
niet meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’ de wereld
bent.
Dan raak je de interesse in het maatschappelijke en
politieke circus kwijt en ga je je richten op de volgende
kosmische wereld, op ginder, op het koninkrijk en
begin je beïnvloed te worden door mota, een vorm van
bewustzijn dat ver uitreikt boven het haalbare
bewustzijn op deze wereld.
Het collectieve bewustzijn zit thans nog vast op de
vijfde cirkel en is doordrenkt van dualiteit, dus
van rivaliteit, strijd, oordeel, veroordeling, van het
vechten om de waarheid en van het benoemen van
vriend en vijand, waarbij de vijand altijd moet
worden bestreden.
De reis tot de derde cirkel is zwaar. De stap van de
vierde naar de derde cirkel en ook op het
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overgangsgebied van de vierde naar de derde
cirkel is een ongelooflijk zware opgave omdat de
aantrekkingskracht van de dualiteit van het
collectieve bewustzijn immens is, gedragen en
gevoed door een enorme massa. Uit die
aantrekkingskracht moeten wij onszelf zien te
bevrijden.
De reis vanaf de derde cirkel is eenzaam omdat er
maar weinig mensen zijn die je op dit stuk van de
weg vergezellen. Als je jouw tocht over de tweede
en eerste cirkel kunt volbrengen komt het punt
waarop je ‘de strijd voorbij en voorbij de strijd'
bent en waarop je gevuld gaat worden door een
structureel gevoel van vrede, vreugde en rust en
vooral van liefde. Regelmatig ervaar je
ondergedompeld te worden in tsunami’s van
liefde, kenmerkend voor de groeiende band met
jouw Godsvonk en engelen.
Vanaf het moment dat je de derde cirkel bereikt, is
jouw band met God zo toegenomen dat je God
onvoorwaardelijk gaat vertrouwen. Je vertrouwen
groeit en dat is voor jouw Gedachtenrichter een
sein dat hij ‘zelfhandelend’ mag en kan optreden.
Hij neemt dan zelfstandig beslissingen omdat mijn
wil al begint samen te vallen met de Wil van de
Vader. Dit werkt versterkend in ons beider
voordeel.
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Het laatste stuk vanaf de eerste cirkel tot fusie
kent alleen nog voortgang als ik meer en meer in
staat ben om mijn wil af te stemmen op zijn Wil.

Belangrijk is nog om je te realiseren dat
je OF GOD OF DE KEIZER DIENT.
JE KUNT ZE NOOIT BEIDEN TEGELIJK
DIENEN.
Ga je eigen weg en bemoei je niet met de weg van
een ander. Iedereen heeft hulp genoeg, bovendien
heeft ieder mens een alles overheersende,
onvoorwaardelijke VRIJE WIL.
Laat een ander ploeteren en rommelen want zowel
tegenslag als succes zijn ervaringen en ervaringen
zijn leermomenten.
Als iemand om hulp vraagt, zul je die
onvoorwaardelijk, voor zover mogelijk, moeten
geven.
‘Wie vraagt krijgt antwoord en wie klopt wordt
opengedaan’.

Er zijn veel mensen die pretenderen een hoge
mate van bewustzijn te hebben, juist binnen
spirituele groeperingen, ook binnen de Urantia278

beweging. Als ze echter nog meelopen in de
stoet van de keizer en er alles voor over hebben
om daar hoog in aanzien te zijn, zijn ze nog
volkomen onbewust. Daar is niets mis mee,
want je kunt niet hoger reiken dan dat je groot
bent.
Hanteer dit vooral als graadmeter voor jezelf.

Uiteindelijk wordt de boom niet
getypeerd door het ritselen der bladeren
maar door de vruchten die hij
voortbrengt.
We hebben ook gezien hoe er een overeenkomst
is van de zeven cirkels van bewustzijn
(genoemd in het Urantiaboek) met de vijf
paden van bewustzijn (zoals ik die zelf heb
doorgekregen).
Ook inhoudelijk komt de typering van de zeven
cirkels overeen met de typering van de vijf
paden.
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De verbinding hiervoor is gevonden in de
beschrijving van de 'zeven stadia van
civilisatie’.
Zie hiervoor onderstaande afbeelding.
De derde cirkel, overeenkomend met het
vierde pad, is het grote keerpunt of
kantelpunt in het ‘dienen van de keizer' naar
het ‘dienen van God’, in het loslaten van het
besef van ‘dualiteit' naar het omarmen van
het besef van ‘eenheid’.
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Leven waar ‘de strijd
voorbij is en waar jij
voorbij de strijd bent'
28 april 2021
Leven waar de strijd voorbij is en waar jij voorbij de
strijd bent, is leven in een energie van acceptatie, rust,
vrede, vreugde, gedragen door continue ervaringen
van liefde.
Wat je bent is wat je straalt.
Wat je bent, komt voort uit de energieën waar je uit
bestaat.
Energieën van rust, vrede, liefde, vreugde worden
gedragen door een gerichte dienstbaarheid. Deze
gerichte dienstbaarheid is de dienstbaarheid aan God.
Deze ervaringen kunnen er niet zijn en zullen er niet
zijn als je de keizer dient, als je achterdochtig bent,
argwanend, jaloers, rancuneus, kortom als je nog
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opereert in het speelveld van en gevangen bent in het
drijfzand van het moeras van de dualiteit.
Oorzaak creëert een gevolg en een gevolg wordt
altijd gedragen door een oorzaak.
De enige weg om ergens te komen is 'om te starten om
op weg te gaan naar’. De richting van waar je naar op
weg gaat, wordt altijd bepaald door jouw 'afstemming
op’ of 'overeenstemming met’. Hierdoor 'geef je
toestemming aan’ waardoor je 'wordt gevuld en
datgene waarmee je wordt gevuld, bepaalt en
versterkt de richting van jouw reis’.
Jouw afstemming heeft je gebracht tot het punt
waarop voor jou de strijd voorbij is en waarop jij
voorbij de strijd bent. Bij het maken van die keuzes
heb je veel steun gehad van geestelijke helpers.
Op het moment dat je de derde cirkel hebt bereikt en
dat bewustzijn hebt veroverd, zul je nu op eigen
kracht de keus van jouw afstemming moeten maken.
Jij bent nu bewust, dus je weet en wie weet is
verantwoordelijk.
Vanaf dit punt bepaal jij of je doorreist in deze
richting of dat je terugvalt.
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Vanaf dit punt zul je jouw keuzes bewust moeten
maken en ook nu is er een onmiddellijke werking
van oorzaak en gevolg, van keus en richting, van
afstemmen op en toestemming geven aan.

Welke energieën nodig je uit?
Wie geef je toestemming om jou verder te
vullen?
Met wie vervolg je jouw reis?
Duik je terug in de illusie van de dualiteit
van de hofhouding van de keizer of richt
je je op het vervolg van jouw reis op de
realiteit van de eenheid, op de realiteit
van God.
Nodig je God uit of toch de keizer?
Het is niet vanzelfsprekend.
Het gaat pas vanzelfsprekend worden als je
onvoorwaardelijk de 'Wil van de Vader' leeft,
straalt en bent.

Het gaat pas vanzelfsprekend worden als
je een continue afstemming hebt op de
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Vader, als je continue toestemming
verleent aan de Vader om jouw huis als
zijn huis te zien, als je je door hem hebt
laten vullen en dus iedere ruimte
leegmaakt met oude spullen van de
keizer, zodat God jou kan ‘doordrenken’
en er een complete eenheid kan ontstaan.
Dan is het pad geëffend om het laatste
stuk van de reis, op weg naar fusie af te
leggen.
Dit wordt het moment van 'kleur bekennen bij vol
bewustzijn’.
Dit wordt het moment dat gaat gelden, 'wie weet is
verantwoordelijk’ en dus pluk je direct de vruchten
van je keuzes en jij bepaalt of deze vruchten zoet of
zuur zijn.
Dit wordt het moment waar 'je bent of niet bent’. Een
beetje zijn is onmogelijk.
Dit wordt het moment waarop jij bepaalt dat je
definitief en structureel de kroon van de keizer inruilt
voor het kruis van Christus.
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Dit wordt het moment waarbij je je ieder moment
afvraagt waar je je op afstemt, op welke energie en
wat of wie je daardoor dus uitnodigt om bij jou te
komen inwonen, structureel of tijdelijk.
Dit wordt het moment dat je nog maar één ding wilt,
namelijk uit volkomen vrije wil, onvoorwaardelijk met
jouw eigen wil aanhaken aan de Wil van de Vader, dat
jij jouw verantwoordelijkheid neemt en dienstbaar
bent aan Jezus, God, de Godin en het universum.
Dit wordt het moment dat ‘je weet omdat je weet',
omdat je de strijd voorbij bent en ook voorbij de strijd
bent en dus leeft in vreugde, harmonie, vrede, rust en
liefde.
Dit wordt het moment dat je niet meer geraakt kan
worden door de pijlen uit de boog van de dualiteit,
omdat je hoog en vrij zweeft tussen deze aarde en het
koninkrijk en door het koninkrijk wordt
aangetrokken.
Dit wordt het moment dat je kunt zeggen:

‘ IK BEN '.
Ik ben en morgen zal ik meer zijn dan
vandaag en weer minder dan
overmorgen, want mijn groei zal
doorgaan, iedere dag, dag voor dag voor
dag.
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Er zal één facet constant in mijn systeem zijn:
Wie ben ik bereid om toe te laten, wie nodig ik uit, op
wie stem ik mij constant af?
Wie mag er wonen in mijn systeem alsof het zijn of
haar eigen huis is?
Het antwoord heeft alles te maken met het willen doen
van zijn Wil.
Het antwoord is dat ik in volledige vrije wil mijn volle
vertrouwen schenk en de sleutels van mijn huis
schenk aan God die eens ‘mij zal worden zoals ik God
zal worden’.
Ik draag nu al al mijn bezit over aan ons, want ‘IK’
bestaat niet meer, het is nu ‘WIJ, WORDEND TOT MIJ’.

Ik ben.
Wij zijn.
‘Wij BEN en Ik ZIJN’.
Nu je de strijd voorbij en voorbij de
strijd bent, is jouw volgende vraag
met wie je verder reist of wilt reizen?
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Overeenstemmen met …… is,
Afstemmen op ……. is,
Toestemming geven aan ….. is,
Reizen met ……. is,
Samen groeien als één ….. is,
Één gedachte …….. is,

ÉÉN WIL ….. is,
NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL
GESCHIEDE.
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