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Voorwoord
In het vorige boek hebben we een punt bereikt waar
we 'de strijd voorbij en voorbij de strijd zijn’.
We zijn los van de invloed van deze wereld, we zijn
niet meer 'VAN deze wereld’ maar uitsluitend nog 'IN
deze wereld’. We zijn in staat om de dualiteit volledig
te doorzien en om deze af te leggen.
Als we afleggen 'wat eigenlijk niet is’, omdat de
dualiteit uitsluitend illusoir is, dan houden we over
wat IS, en wat het enige is dat kan zijn en dus IS,
omdat dat de REALITEIT IS.

WAT WE OVERHOUDEN IS DE EENHEID
EN WIJ ZIJN NU IN STAAT OM DE
EENHEID TE DOORGRONDEN, TE
HERKENNEN EN TE OMARMEN.
We hebben het vijfde pad bereikt en het enige dat ons
nu nog rest op de weg 'op weg naar fusie’, is, om meer
en meer in overeenstemming te komen met de Wil
van de Vader.
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Om dit te kunnen realiseren zullen we ons moeten
afstemmen op de Vader om ons leven, in
dienstbaarheid van het totaal, in dienstbaarheid van
de EENHEID, te kunnen leven.
Dit boek zal ons leren dat:
‘In overeenstemming komen met’ hetzelfde is als:
‘Afstemmen op’ en dat ‘afstemmen op’ weer leidt tot:
‘Uitnodigen van’.
Alles wat ik uitnodig kan vrij in en uit mijn systeem
komen lopen en kan dus mijn huis, mijn systeem
bevolken.

Mijn afstemming bepaalt dus met wie en met
wat ik omga en met welke intentie.
Afstemming op dualiteit trekt mij naar
beneden en afstemming op eenheid trekt mij
omhoog.
Ik ben bewust en maak die keus nu dus in vol
bewustzijn.
Dat betekent dat ik nu ook ten volle de
verantwoordelijkheid voor mijn keuzes
moet accepteren en ten volle de
consequenties van die keuzes zal moeten
incasseren.
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Of ik nu God of de keizer dien, maakt
nu een essentieel verschil en heeft
nu direct consequenties.
Wij hebben al eerder gezien dat wij met iedere
gedachte, met iedere daad, met iedere focus en dus
met iedere AFSTEMMING, energetische, levende,
gedachten-krachten, gedachten-entiteiten creëren.
Wij noemen deze entiteiten: ELEMENTALEN.
Iedere AFSTEMMING van de mens creëert dus
ELEMENTALEN, waarbij de elementalen die door
ons zijn gecreëerd, op basis van dualiteit een
compleet andere uitwerking op deze wereld
hebben dan entiteiten, elementalen, die wij
creëren op basis van het besef van eenheid.

Weet dus wat je creëert.
Weet dus en ben je ieder moment ten
volle bewust, waar je je op afstemt, op
dualiteit of op eenheid. Die keuzes
leiden nu tot volle verantwoordelijkheid
en bepalen voor jou jouw consequenties.
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Daarnaast zijn er ook nog de wezens, de
natuurkrachten, de ELEMENTENWEZENS die de
hoeders, de beschermers en de genezers zijn van
natuur, dier en mens en die worden gecreëerd uit de
daden van de engelen.
Er is een wisselwerking tussen mens, engel,
elementenwezen en elementaal, waarbij wij als
mensen een grote, gerichte, opbouwende taak kunnen
hebben. Hoe bewuster wij worden en hoe bewuster
wij zijn, hoe gerichter wij kunnen meewerken in dat
samenspel, ten gunste van al het leven op deze
planeet.
Boven dat samenspel staat voor ieder mens nog de
Richter, de Godsvonk, die woont in de harten van alle
mensen en die dat leven en dat samenspel probeert te
‘richten, te sturen’, met de onvoorwaardelijke
inachtneming van de ‘VRIJE WIL’ van ieder mens.
Daar zal dit boekje over gaan.
Ook voor dit boek geldt weer dat er ongetwijfeld typefoutjes in zullen zitten en dat het misschien hier en
daar niet helemall lekker loopt. Ik heb het één keer
doorgelezen en ben toen weer snel doorgegaan. Ook
nu kon ik de voeding van informatie nauwelijks
bijhouden. Mijn oprechte excuses. 
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Het besef

29 april 2021
In boek veertien, ‘De strijd voorbij en voorbij de strijd’,
hebben we onder andere gezien dat acceptatie en
omarming de weg is die leidt tot loslaten en dat
loslaten leidt tot vertrouwen.
Vertrouwen is de sleutel van groei.
De schepping is gebaseerd op onvolmaaktheid.
Wij zijn onvolmaakte wezens met de opdracht om de
weg omhoog, de weg naar volmaaktheid, te gaan
bewandelen.
Wij zijn als onvolmaakte wezens geplaatst in een
onvolmaakte omgeving die als vijandig wordt ervaren.
In die vijandige omgeving is de dualiteit ontstaan. We
onderscheiden 'goed en slecht’ en etiketteren mensen
en omstandigheden tot één van beide categorieën.
Daarmee onderkennen we vrienden en vijanden. Deze
vijanden moeten worden bevochten. Deze dualiteit
staat aan iedere wieg van iedere oorlog.
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Ik ga nu even ver terug in het verleden. Ik ga terug
naar boek twee, de roman, het eerste boek in de reeks
van: ‘Een wonderbaarlijke reis’, waarin we gezien
hebben dat wij en hoe wij met onze overtuigingen de
wereld waarin wij leven creëren. Ieder mens heeft een
uniek pakket van overtuigingen dus ieder mens leeft
in een unieke wereld.
Onze omgeving is onvolmaakt, niet de wereld
waarin wij leven is onvolmaakt, maar de omgeving
is onvolmaakt.
Met een onvolmaakte omgeving en met een eigen
unieke, persoonlijke overtuiging, gedragen door een
mens die per definitie onvolmaakt, bedreigd en
angstig is, creëren WIJZELF de onvolmaakte wereld.
De wereld is dus niet onvolmaakt maar wij
creëren een onvolmaakte wereld en iedereen doet
dat, op basis van zijn of haar eigen unieke
overtuigingen, op zijn of haar eigen unieke
manier. Levend in een omgeving van vijandigheid
waarin wij ons structureel bedreigd voelen,
creëert dat, veroorzaakt door ons allen, dus
veroorzaakt door het collectief, de wereld waarin
wij nu leven.

Er passeren dus een aantal ingrediënten, die
gemixed bij elkaar, de basis vormen voor de
taart die wij de wereld noemen.
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Deze ingrediënten zijn:
 Onvolmaaktheid.
 Bedreigd voelen.
 Angst.
 Overtuigingen.
 Mensen zijn wezens met een creatief
vermogen.
Dit heeft allemaal ongelooflijke consequenties.
Blijkbaar zijn wij wezens die onvolmaakt zijn en
leven in een onvolmaakte, bedreigende omgeving,
dat leidt tot angst, tot waakzaamheid en tot de
behoefte om vijanden aan te wijzen en deze te
bevechten en wij creëren de wereld waarin wij
leven, een wereld die overeenkomt met de
energetische frequenties van onze eigen
overtuigingen. Zo creëren wij illusies die
levensecht lijken en die ons gevangen houden.
Gebrek aan inzicht, gebrek aan wijsheid, gebrek
aan bewustzijn, is het drijfzand van het moeras
waarin wij gevangen zitten.

Overtuigingen zijn dus blijkbaar een belangrijk
ingrediënt.
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Datgene waarvan wij overtuigd zijn, zal ons
richten, gestuurd door onze afstemming.
Wij zullen ons dus afstemmen op alles
waarvan wij overtuigd zijn.
Onze overtuiging heeft ook weer kenmerken en
deze zijn: onvolmaaktheid, bedreigd voelen,
vijanden benoemen en de behoefte om mijzelf te
moeten verdedigen door anderen te moeten
bevechten.
Dus onze overtuiging is uiteindelijk gericht
op strijd.
Wij creëren dus een wereld van strijd.

Kijk om je heen, ongeacht naar
welke kant je kijkt, is het strijd
wat je ziet.
Een strijd van argumenten tot aan
ruzies toe en te vaak eindigend in
oorlogen, die al veel te lang leiden
tot ongelooflijke en waanzinnige
slachtpartijen.
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Overtuigingen zijn dus een essentieel ingrediënt
in wat er gebeurt in ieders leven en waarmee we
tegenover de levens van anderen komen te
staan.
Overtuigingen zijn ook nog op een andere wijze
bepalend.
 Overtuigingen leiden tot een zekere
‘overeenstemming met’.
 ‘overeenstemming met’ leidt tot een
‘afstemming op’.
 Alles waar je je op afstemt is alles wat je
'toestemming geeft’.
 Alles wat je toestemming geeft, is alles wat je
uitnodigt om vrij in en uit jouw systeem te
wandelen.
 Alles wat vrij in en uit jouw systeem wandelt
met jouw toestemming, heeft
onvoorwaardelijk INVLOED OP JOU.

Concluderend kunnen we dus
stellen dat alles waar jij je op
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afstemt, INVLOED HEEFT OP
JOU.
Dat betekent nogal iets.
We stemmen ons dagelijks af op van alles en nog
wat. Denk aan emoties als blijheid, irritaties,
boosheid, jaloezie enz.
Al deze emoties hebben verschillende energiefrequenties. Al deze emoties creëren elementalen
zoals we eerder hebben gezien. Zie boek vijf
(deel vier in de reeks van een 'Een
wonderbaarlijk reis’).
Al die elementalen zoeken energievoorziening
bij mensen die diezelfde frequenties
voortbrengen met gelijke emoties als waaruit
deze elementalen zijn opgebouwd.
Jouw afstemming op deze energieën geeft
toestemming aan deze entiteiten en nodigt
ze uit. Allerlei energetische entiteiten met
gelijke energieën als jouw emoties wandelen
jouw systeem binnen, hebben vrij baan en
doen hun ding.
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Men zegt: “Waar je mee omgaat (of waar je je
op richt), word je door besmet”.
Voor de goede orde meld ik nog even het
verschil tussen elementenwezens en
elementalen. De elementenwezens zijn
geestelijke krachten (entiteiten) die voortkomen
uit de daden van engelen en de elementalen
komen voort uit de daden, focus, afstemming
van mensen. Het zijn de tot leven gebracht
vruchten van de boom, van de engelen of van de
mens.

Denk dus heel goed na want hoe hoger je
bewustzijn is, hoe krachtiger je energie wordt
en hoe groter de uitwerking wordt van je
gerichtheid, afhankelijk van jouw emoties.
Denk dus heel goed na want je bent nu
verantwoordelijkheid.
Vraag je af welke energie je wilt versterken,
creëer die energie dan bewust en richt die
energie ook bewust.
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Vraag je dus ook af en word je bewust hoe je
moet reageren om geen verkeerde of
ongewenste uitwerking te genereren.

Dit betekent dat nu je weet, nu je ‘de

strijd voorbij en voorbij de strijd
bent' en een fase van rust, vrede en
vreugde hebt bereikt, je
GECONTROLEERD KUNT REAGEREN.
Jij kunt nu vooraf jouw reactie en dus
ook het gevolg van jouw reactie
bepalen, vaststellen en uitvoeren.
Er moet een continue bewustwording
van dit proces komen, een continue
controle en een continue besef van
wie je wilt zijn, hoe je wilt reageren
en wat je wilt creëren.
Waar stem je jezelf op af en wie nodig
je uit?
Wat wil je voor deze wereld creëren?
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Als al jouw reacties worden gedragen
door de energieën van goedheid,
waarheid en schoonheid, zal dat deze
wereld verlichten.
Dan zul je entiteiten scheppen die die energiefrequenties in de wereld verspreiden.
Realiseer je wat je zult creëren als je God dient en wat
je zult creëren als je de keizer dient.
Het dienen van God is de enige weg op weg naar
volmaaktheid.
God NIET dienen is de keizer dienen dus wanneer je
God niet dient, creëer je en vergroot je de
onvolmaaktheid, de chaos en houd je groei op weg
naar volmaaktheid tegen.
Er is dus maar één weg en als je die weg gaat, is er
realiteit, is er leven, is er een groeiend besef van
eenheid en dus van liefde.
Alle andere wegen dan die ene weg zijn die ene weg
dus niet en wij creëren op al die andere wegen
uitsluitend illusies en missen dus iedere vorm en ieder
besef van realiteit.
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Als ik 'uit de realiteit stap en verdwaal in de illusies',
BEN IK NIET en zolang ik dwaal in de illusies, in de
dualiteit, in de stoet en aan het hof van de keizer, ZAL
IK OOK NOOIT ZIJN.
Op al die andere wegen dan die ene weg vind je chaos
en entiteiten, door ons gecreëerde elementalen van
chaos, die de wereld zullen infecteren met nog meer
chaos.

Weet dus met wat of met wie je
omgaat, want ….
Waar je mee omgaat, word je
door besmet.
Waar je je op afstemt, nodig je uit
en geef je vrij baan in jouw eigen
huis en die energie zal het kleed
van je ziel rafelige draden geven
of gouden draden schenken, de
energie zal in jouw huis versterkt
worden en zijn werk in deze
wereld doen.
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Alle energieën die voortkomen
uit onvrede, boosheid en welke
vorm van weerstand dan ook, zijn
afstemmingen en dus
uitnodigingen van al deze
energieën, die dan jouw huis
zullen betreden en jou zullen
infecteren.
Vanaf de eerste cirkel is de enige weg op
weg naar fusie ‘om steeds meer en meer
in overeenstemming te komen met de
Wil van de Vader'.
De Wil van de Vader heeft alles te maken
met schoonheid, waarheid en goedheid.
In overeenstemming komen met de
Vader is je afstemmen op de Vader, is de
Vader toestemming geven en uitnodigen
om je huis te betreden en om de Vader
te melden: 'Doe alsof je thuis bent’.
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Die energie creërt entiteiten,
elementalen die afgestemd zijn op jouw
permanente gast , op de energie van God
en zullen de wereld in gaan en hun werk
doen.
Op deze wijze kan God door ons werken.
Door onze afstemming, toestemming,
uitnodiging zijn wij de open deur voor
God en de toegangspoort voor God in
deze wereld.

Je weet nu en …
Wie weet, is verantwoordelijk.
Weet dus wat je weet en weet
vooral wat je doet, Weet vooral
waar je je op afstemt en wie je
dus uitnodigt.
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Ik heb nog al eens de opmerking gekregen,
dat het kwaad een realiteit is en dat je daar
je ogen niet voor moet sluiten.
Er is kwaad in de wereld.
Onze omgeving is onvolmaakt en de mens
is onvolmaakt. Dat zorgt ervoor dat onze
omgeving bedreigend is, dat de mens bang
is en dat er inderdaad kwaad is in de
wereld, ook kwade opzet.
We zien elkaar als bedreiging en we
benoemen vriend en vijand. Vijanden moet
je bevechten.
Ik sluit mijn ogen daar niet voor en ontken
dat niet.
Waar het om gaat is of ik mij er mee wil
VERBINDEN of niet.
Waar het om gaat is of ik mij er op wil
afstemmen, of ik het kwaad toestemming
wil geven en uit wil nodigen om mijn
systeem binnen te komen.
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Waar het kwaad zit, waar spullen van de
keizer zijn, is geen ruimte voor God.
Het is of het één of het ander.
Het is of God dienen of de keizer.
Het is of verlicht worden of verduisterd
worden.
Het is 'ZIJN’ of ‘NIET ZIJN’.
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De REALITEIT is ons
grote erfdeel

29 april 2021
We hebben in het vorige hoofdstukje gezien dat het
besef van eenheid, het dienen van God, leidt tot
REALITEIT. Er komt een punt waarop we de strijd
voorbij en voorbij de strijd zijn. Die ervaring en het
besef van realiteit uit zich in de ervaring van rust,
vrede, vreugde en liefde.
Daarnaast of beter gezegd, daarvoor, zitten we nog op
paden van lager bewustzijn, van dualiteit, van het
dienen van de keizer en leven we in de ILLUSIE. Deze
fase kent onzekerheid, een ervaring van vijandigheid,
we benoemen vrienden en vijanden, waarheid en
waanzin. De fase van de illusie is de fase van de
irrealiteit.
De fase van de illusie is de fase waarin het huidig
collectieve bewustzijn zich bevindt.
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Typerend is dat ‘GOD IS’ en ‘niet God, IS NIET’.
Dus realiteit is en niet realiteit is dus niet. Illusie is dus
niet.
De illusie op zich is dus eigenlijk al een illusie!
Wat moeten wij met de illusie, waar iedereen in leeft
en die dus eigenlijk niet is. Leven in de illusie is dus op
zich een heel vreemd verschijnsel. Het is maar het is
ook weer niet.
De illusie bezorgt mensen onzekerheid, angsten,
argwaan en strijdlust. Wij worden dus gek gemaakt
door iets dat eigenlijk niet is, omdat de irrealiteit niet
kan zijn, omdat het enige dat is, God is, dus het enige
dat is, is God en dus het wezenlijke.
Als iets dat zo ONWEZENLIJK is toch zo reëel is voor
bijna alle mensen, dan zou je zeggen dat het
onwezenlijke, omdat het niet is en dus ook niet kan
bestaan, heel snel opgelost zou kunnen worden.
Misschien is dat ook wel zo.
Wat moeten we afleggen om het onwezenlijke af te
kunnen leggen en kunnen we dit dan ook afleggen?
In elk geval zullen we moeten winnen aan bewustzijn,
omdat een groeiend niveau van bewustzijn nodig is
om verder te kunnen kijken, om te kunnen groeien en
dus verder te kunnen reiken.
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Groei in bewustzijn is dus blijkbaar in staat om ‘uit
iets te kunnen stappen', om iets te kunnen
afleggen.
REALITEIT IS.
HET WEZENLIJKE IS.
DAT WAT IS, IS ER, WAS ER GISTEREN EN ZAL ER
MORGEN EN ALLE DAGEN NA MORGEN ZIJN.
HET FEIT DAT HET WEZENLIJKE ER IS MAAR NOG
NIET ZICHTBAAR IS EN NOG NIET IN MIJN BEZIT IS,
LIGT DUS NIET AAN HET WEZENLIJKE (WANT DAT
IS) MAAR LIGT DUS BLIJKBAAR AAN MIJ.
HET LIGT AAN DE SLUIER VAN DE ILLUSIE DIE
VOOR MIJ BLIJKBAAR NOG MEER WAARDE HEEFT
DAN HET WEZENLIJKE. DOOR DE SLUIER VAN DE
ILLUSIE WORDT VOOR MIJ, HET WEZENLIJKE NOG
VERSLUIERD EN DUS ONZICHTBAAR GEHOUDEN.
Ik moet dus niet op zoek gaan naar het wezenlijke,
want dat is en is overal aanwezig, maar ik moet op
zoek gaan naar een voor mij werkende methode
om zelf, structureel, de sluier te kunnen afleggen.

Het kenmerk van het onwezenlijke,
het kenmerk van de illusie is, dat het
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te maken heeft met het bewustzijn
van AFSPLITSING, met het bewustzijn
dat ik blijkbaar alleen sta met mijn
onvolmaaktheid, met mijn
beperkingen, in een omgeving
waarin de mogelijkheden beperkt zijn
en die dus onvolmaakt is. Die situatie
is vijandig en dus moet ik op mijn
hoede zijn, alles en iedereen
argwanen en alles en iedereen zien
als een bedreiging. Niets of niemand
is namelijk te vertrouwen.

Dat is dus blijkbaar de illusoire
realiteit, die, omdat het de illusie is,
ook ONWEZENLIJK is.
Hoe stap ik in godsnaam dan uit die
situatie, uit die illusoire situatie, om
het mogelijk te kunnen maken om de
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sluier van het onwezenlijke te
kunnen afleggen en om daardoor dus
blijkbaar in de ervaring van het
wezenlijke te kunnen zijn, te kunnen
leven en om de (groeiende) ervaring
van rust, vrede, vreugde en liefde te
kunnen ondergaan?

Hoe graag ik het ook zou willen
verstrekken, daar is geen
antwoord voor.
Wij krijgen niet voor niets de
eeuwigheid om die weg te gaan en
om de werkelijkheid, om het
wezenlijke, te zoeken en misschien
ergens in de eeuwigheid, volwaardig
en in alle volheid te vinden.
Maar we zijn wel iets tegen gekomen.
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We hebben in ieder geval gezien dat ons grote
probleem is dat wij ons ‘AFGESPLITST’ voelen
en blijkbaar is dat de eerste grote dissonantie,
om je afgesplitst te voelen in een omgeving die
gekenmerkt wordt door EENHEID.
Het eerste handvat om vat te krijgen op de
ongrijpbare sluier van de illusie is dus blijkbaar
de ‘contradictio in terminis’, namelijk 'HET
AFGESPLITST ZIJN IN EEN OMGEVING VAN
UITSLUITEND EENHEID’.
Daar lijkt dus de schoen te wringen. Dit wordt
dus ernstig versterkt doordat wij bevestigd zien
wat wij vinden. Die bevestiging wordt
veroorzaakt door onze eigen gerichtheid, onze
eigen afstemming. Een afstemming die
toestemming geeft aan en die uitnodigt. Wij
nodigen dus die energieën, die elementalen uit,
die wij creëren door onze overtuigingen, die
gecreëerd worden door onze afstemmingen, die
onze deuren openzetten om datgene binnen te
laten waar wij ons op afstemmen en wat wij dus
uitnodigen om ons huis te betreden en volledig
toestemming geven om de kracht van hun
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energie-frequentie te laten werken en zijn
(vernietigende) ding te laten doen.
Waarom vernietigend?
Omdat de afsplitsing een IK, een JIJ, een HIJ en
een ZIJ creëert, die tegenover elkaar staan, die
bedreigend zijn voor elkaar en die we dus altijd
zullen moeten bevechten.
Even lekker kort door de bocht:

Het besef van afsplitsing
betekent dus per definitie
oorlog, in welke vorm dan ook.
Vraag aan ieder mens of hij of zij
oorlog wil in zijn of haar eigen
achtertuin, dan zegt ieder mens:
‘NEE, NIET IN MIJN ACHTERTUIN
EN NIET IN MIJN VOORTUIN’.
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Maar er is oorlog, in iedere
achtertuin en in iedere voortuin!
Raar en onbegrijpelijk dat we doen en
vooral blijven doen wat we niet
willen, niet eens een beetje willen.
Er is echter nog iets veel vreemder:

Ook wijzelf zijn het kenmerk
van eenheid, omdat dat het
enige is, dat is, maar wij
handelen vol overtuiging als
'afgesplitst te zijn’, met alle enge
en bedreigende gevolgen van
dien.
Die sluier van de illusie moet
wel erg dik en ondoorzichtig
zijn. Dat maakt ons dus letterlijk
31

blind voor de werkelijkheid,
blind voor het WEZENLIJKE.
Opnieuw even een pas op de plaats.
Waar hebben we het nu over:
 Afsplitsing
 Illusie.
 Overtuigingen.
 Afstemming.
 Uitnodiging.
Daar zullen we iets mee moeten doen.
Laten we zien wat dat ons brengt en
waar dat ons brengt. Ook voor mij is dit
boek nog volkomen ongeschreven, leeg,
één groot vraagteken en ook ik heb
geen idee waar we uit gaan komen.
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Die REALITEIT is van
ons, het is ons grote

ERFDEEL.
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Voor het eerst is daar
het grote: ‘Waarom’

30 april 2021
Ik zag een beeld en dat beeld schokte mij intens.
Ik zag het volgende:

Ik zag mijzelf als man en er was ook een
vrouw, zij is mijn geliefde, mijn partner,
mijn alles op ieder vlak en ik zei haar:
“Lieve schat je hebt een vrije wil maar ik
wil dat jij op basis van die vrije wil
precies alles en uitsluitend doet, wat ik
wil en op de manier zoals ik het wil”.
Dat beeld deden mijn haren rijzen en vertelde
mij dat aan dat beeld van alles fout was, dat dat
voor mij indruist tegen al het toelaatbare.
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Dat beeld lijkt egoïstisch, respectloos en
compleet misvormd.
Toen zag ik de zin die ik reeds vele, vele malen
heb opgeschreven:

‘Niet mijn wil maar Uw wil
geschiede en dat wil ik uit vrije
wil’.
Dat is niets anders dan het beeld dat ik zag
en waarin ik mijn partner, mijn geliefde,
mijn alles, verzoek om uitsluitend en blind
mijn wil te doen, zonder weerstand, met
volledige overgave en uit volledige,
onvoorwaardelijke vrije wil ……..!

Waarom?
????
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In godsnaam,
waarom?
Het antwoord zag ik gelukkig ook. Naast het feit
dat ik mij verbaas dat ik dat ‘waarom’ nog nooit
had geroepen, begreep ik op dit moment ook het
waarom.
Het opent nieuwe deuren en maakt opnieuw het
beeld weer een heel stuk completer.
De mens creëert energieën door overtuigingen
en emoties als reacties op situaties. De aard van
die emoties worden ook weer voor een heel
groot deel bepaald door de aard van de
overtuigingen van die mens.
Die energieën zijn 'levende gedachten-krachten’
die wij in de esoterische wereld zetten. Deze
levende gedachten-krachten zijn entiteiten die
elementalen worden genoemd. Door een emotie
van mij wordt een energetische entiteit, een
elementaal geschapen door mij, die de
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esoterische wereld ingaat en die met zijn
energie andere mensen kan beïnvloeden.
Die elementaal draagt als kenmerk de energiefrequentie waarmee hij is geschapen.
Deze entiteit, deze elementaal heeft voeding van
energie nodig dus hij zoekt mensen die in het
bezit zijn van de energie-frequentie waar hijzelf
uit bestaat en voedt zich met de energie van die
mens. Hij kan die mens ook beïnvloeden om
bijvoorbeeld woede uitbarstingen te hebben
waardoor die mens een energie genereert die
die elementaal nodig heeft. De mens is de
meester over deze planeet, inclusief de daarbij
behorende esoterische sfeer.
Zolang wij een laag bewustzijn hebben, zolang
wij de keizer dienen, gevangen zitten in de
dualiteit, leven in het besef van afsplitsing, bang
zijn, ons bedreigd voelen en de behoefte hebben
om onszelf te verdedigen en dus probleemloos
iedere strijd aangaan, zolang scheppen wij
elementalen met die energetische afstemming.
Als wij die afstemming hebben, geven wij dus
ook toestemming aan elementalen met die
afstemming om ons systeem binnen te komen
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en ons leeg te zuigen met de energie die zij
nodig hebben.
Elementalen die afkomstig zijn vanuit een
afstemming gericht op dualiteit, dus die
voortkomen uit strijd, worden niet gevoed door
energie uit de kosmos, omdat die energie een
hogere energie-frequentie heeft dan hun eigen
energie. Het hogere is altijd onbereikbare voor
het lagere.
Zij moeten dus zichzelf voeden en zoeken
daarvoor bronnen, dat zijn de mensen met
eenzelfde afstemming. Afstemming op is
toestemming geven aan en dus een
uitnodiging. Zij wandelen vrij in en uit in de
systemen van iedereen met dezelfde
afstemming.
Daarnaast geldt voor de mensen met een hoger
bewustzijn, voor mensen die God dienen en
leven in het besef van eenheid, die dus ook een
hogere energie-frequentie hebben hetzelfde
maar dan op een ander vlak.
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Ook voor deze mensen geldt de wet van
afstemming op is toestemming aan en is een
uitnodiging voor.
Hun overtuigingen zijn anders, zijn meer gericht
op het licht van nederigheid en dienstbaarheid
en hebben dus een veel hogere energiefrequentie.
Ook deze mensen creëren elementalen maar
deze elementalen hebben dezelfde energiefrequentie als hun scheppers en deze energie
wordt, doordat de hoogte van de frequentie
overeenstemt met de kosmische frequentie,
aangevuld vanuit de kosmos.
Deze wezens hoeven zich dus niet te voeden
maar worden gevoed door de kosmos. Zij
halen of stelen geen energie, zij brengen
energie aan wezens met dezelfde energiefrequentie. Zij helpen binnen de energiefrequentie van het besef van eenheid, mee
om deze planeet op te tillen.
Een mens die zich bewust is van deze wetten en
die een bewustzijn heeft, afgestemd op het besef
van eenheid, die dienstbaar is naar alles wat is
en die zijn verantwoordelijkheid kent en neemt,
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gaat zijn eigen elementalen ‘managen’ en
gebruiken om andere mensen te helpen. Die
mens kan bewust een elementaal scheppen en
die wegsturen met een opdracht.
Wij zijn de meesters over onze planeet, over
onze omgeving en naarmate wij groeien en
verder doordringen in het universum, verandert
en vergroot onze omgeving.
Voorlopig houden we ons tot deze wereld, deze
planeet.
Dit is het kenmerk van de magiër op een hoger
vlak.
En dan nu over het beeld dat ik had van een
partner, een geliefde, die ik verzoek om
uitsluitend te doen maar vooral om te willen,
wat ik wil.
God woont in ons. Het verschil tussen God en
mijzelf is op het niveau van bewustzijn
nagenoeg niet overbrugbaar. We hebben ergens
gelezen in het Urantiaboek dat de Richter na het
moment van fusie de eeuwigheid nodig heeft om
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zijn fusiepartner vol te gieten met zijn
bewustzijn.
Ik kan dus nooit de Wil van de Vader laten
geschieden want het gat tussen God en mij is
universeel groot.
Wat ik kan doen, is mijzelf AFSTEMMEN op de
Wil van de Vader, tot het punt dat ligt binnen
mijn vermogen en binnen het niveau van mijn
bewustzijn en om op dat niveau mijn wil te
uiten, afstemmingen te maken, toestemmingen
te geven en dus uitnodigingen te versturen.
Reiken naar de Vader betekent dat als ik met
één vinger grip heb, de lat hoger gelegd kan
worden en ik opnieuw kan reiken. Zo kan ik
mijzelf langzaam omhoog worstelen.
Afstemmen, reiken, grip hebben en opnieuw
afstemmmen, reiken, grip hebben, enz., enz.
Het Urantiaboek zegt dat wij vanaf het niveau
van de eerste cirkel 'in overeenstemming
moeten komen met de Wil van de Vader’,
stapje voor stapje voor stapje.
In overeenstemming komen is afstemmen op is
toestemming geven aan is UITNODIGEN.
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Het begint dus met de Vader uit te
nodigen in mijn bewustzijn, in het
bewuste deel van mijn systeem, om
mij te laten beïnvloeden op het
niveau, op de trede van mijn trap
waar ik op dit moment sta, om
beïnvloed te worden met het
bewustzijn van God, dat ik op dit
moment als hoogste aan kan. Als ik
daardoor een stapje verder kom en
de frequentie van mijn energie iets
toeneemt, heeft dat ook invloed OP
DE ELEMENTALEN DIE
VOORTKOMEN UIT MIJN
OVERTUIGINGEN EN OP DE
INTERACTIE IN HET LEVEN MET
ANDERE MENSEN.
Dus hoe meer ik uit vrije wil, dus uit
volle overtuiging, streef naar het
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voor mij op dit moment hoogst
haalbare, hoe meer de energetische
entiteiten die ik creëer, raken aan de
energie-frequentie van eenheid en
hoe meer deze entiteiten in deze
wereld in staat zijn om hun energie
te schenken aan mensen die naar
deze frequentie op weg zijn en die
gevoed moeten worden om sneller
te kunnen groeien.
Dat betekent dus dat door een afstemming
op de Wil van de Vader, op het op dit
moment voor mij hoogst haalbare, ik
veroorzaak dat de energie van die
afstemming als elementaal in deze wereld
zijn werk kan doen.

In overeenstemming komen met
de Wil van de vader, in en uit
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vrije wil, is de kans krijgen en
deze kans vrijwillig pakken om
op ultiem niveau op dit moment
het meest haalbare te schenken
aan deze wereld.
God vult mij als ik mij laat vullen
uit vrije wil, voor wat ik aankan
en zo kan God door mij, door mijn
afstemming, toestemming,
uitnodiging, WERKEN DOOR MIJ
IN DEZE WERELD. ZO KAN IK
WEZENLIJK VOOR GOD IN DEZE
WERELD DE OPEN DEUR ZIJN.
MIJN WIL, MIJN VRIJE WIL MOET
DAARBIJ EEN FACTOR ZIJN,
WANT WIJ ZIJN HEER EN
MEESTER, WIJ ZIJN DE
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INITIATOR, IN DEZE, IN ONZE
PLANETAIRE OMGEVING.

De mens opent zich in vrije wil
en God vult door de open mens
deze wereld met een energie,
dus met ELEMENTALEN die de
hoogst haalbare energiefrequentie vertegenwoordigen,
die uit de samenwerking van
God en mens op dat moment,
haalbaar is.

‘GOD NIET MIJN WIL
MAAR UW WIL
GESCHIEDE'.
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DIT IS MIJN KEUS UIT
VOLLEDIG VRIJE WIL.
Een mens op de afstemming van dualiteit
creëert elementalen die energie roven bij de
mens om zichzelf te voeden. Dit zijn de
energetische vampiers. Hoeveel mensen voelen
zich niet heel vaak leeggeroofd van energie?
Een mens op de afstemming van eenheid
creëert elementalen die energie brengen om
mensen te voeden met energie. Prachtige
momenten van aandacht voor elkaar,
bezorgdheid om elkaar en verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar geeft een ervaring van
'letterlijk gevuld worden met leven, met kracht
en met schoonheid’.
Je dit gegeven bewust realiseren, is het
fundament van de verandering van jouw
leven en van het leven op deze planeet.
Wordt je bewust van je focus.
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Bouw je elementalen die de wereld en de
mensheid leeg roven van energie, inclusief
van JOUZELF of bouw je elementalen die de
wereld voeden, overeind houden en helpen
groeien, inclusief JOUZELF.
Pas op waar je focus ligt.
Pas op waar je overtuiging is.
Pas op waar je je op afstemt.
Pas op wie je toestemming geeft en uitnodigt
om jouw huis te betreden.
Pas op wat je bouwt, welke elementaal jij
creëert, de rover of de brenger.
Pas op wiens wil je doet, je eigen wil of Gods
Wil.
Pas op wie je dient, God of de keizer.

Iedere keus heeft
onmiddellijk
consequenties.
47

Wij zijn de wezens die moeten groeien van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Wij zijn de wezens die eerst deze planeet
moeten helpen om te komen van een status van
onvolmaaktheid tot een status van volmaaktheid
en daarna datzelfde werk moeten doen met het
universum.
God heeft ons nodig en je hoeft alleen maar te
kiezen, uit volledig vrije wil.
Wat betekent dit in het dagelijks leven?
Iedere vorm van weerstand op basis van
onvrede, iedere vorm van verzet, iedere vorm
van afkeur en veroordeling genereert
elementalen die energie zullen stelen en roven
in de wereld en zij verzwakken de mensheid.
Iedere vorm van ‘de hoogte kiezen' waarop je
niet meer 'VAN’ de wereld maar uitsluitend nog
‘IN’ de wereld bent en dus los bent van de
dualiteit en het besef van eenheid hebt omarmd,
schept elementalen die energie brengen, dit legt
een sterk fundament en vormt een bron
waaraan iedereen zich kan voeden.
48

Bouw de juiste elementalen en stuur ze naar
plekken en mensen waar hulp, energie en kracht
nodig is, waar ze iedereen kunnen voeden, die
hulp en kracht nodig heeft.

Jij kunt de brenger zijn van
Licht of van duisternis.
Houd de focus vast, op de
momenten dat je waakzaam
bent en zelfs op de momenten
dat je slaapt.
Ga er mee naar bed en sta er
mee op.
Wees het omdat je het bent,
vandaag, gisteren en morgen.
Schenk energie door de
elementalen, die je eerst zelf
creëert en waarover jij heer en
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meester bent, in grote
nederigheid en
onvoorwaardelijke
dienstbaarheid.
Kom in overeenstemming met
God door hem
onvoorwaardelijk de
gastvrijheid van jouw huis aan
te bieden en hem uit te nodigen
en zijn Wil te laten geschieden.

Dit is voor mij het
antwoord op het grote
WAAROM.
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God heeft een onvolmaakte omgeving
gecreëerd met wezens die onvolmaakt zijn.
Die wezens zijn tevens ‘mede-scheppers’ en
kunnen door te handelen in vrije wil, door
de keuzes die ze maken, die onvolmaakte
omgeving 'herscheppen’ tot een steeds
grotere vorm van volmaaktheid.
De continue cyclus van keus, ervaring,
leermoment doet zowel onszelf groeien
alswel de Godin de Allerhoogste.
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Een diepere
‘bewustwording’

1 mei 2021
We hebben gezien dat het in het leven gaat om het
maken van keuzes. Het gaat er in het leven om wie je
dient in het maken van je keuzes. Dien je God en laat je
je leiden door het besef van eenheid of dien je de
keizer en laat je je leiden door het besef van afsplitsing
of dualiteit?
Aangezien niemand hoger kan reiken dan dat hij groot
is, hangt het dienen van of God of de keizer dus
primair af van hoe groot je bent, van de hoogte van
jouw bewustzijn.
De weg van groei van bewustzijn is voor deze wereld
te verdelen in vijf paden, waarbij het eerste pad het
laagste niveau is en het vijfde pad het hoogste niveau
van bewustzijn voor deze wereld vertegenwoordigt.
Het kantelpunt van het dienen van de keizer naar het
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dienen van God begint op het derde pad en ontwikkelt
zich op het vierde pad.
Het Urantiaboek geeft ook een indeling van de weg
van de groei van bewustzijn in zeven cirkels, waarbij
de zevende cirkel het laagste niveau en de eerste
cirkel het hoogste niveau geeft. Het begin van het
kantelpunt van het besef van dualiteit (keizer) naar
het besef van eenheid (God) begint in de vierde cirkel
en manifesteert zich op de derde cirkel. Het niveau
van de derde cirkel markeert het grote kantelpunt van
wel of niet direct worden opgebouwd van de ziel na de
stoffelijke dood op de eerste woningwereld. Op het
niveau van de derde cirkel wordt de Richter
zelfhandelend, wat de groei van bewustzijn enorm kan
versnellen.
Het maken van keuzes begint bij het kiezen van je
overtuigingen. De overtuigingen die je kiest bepaalt
jouw focus, jouw gerichtheid, jouw afstemming. De
keuze van jouw overtuiging wordt bepaald door jouw
niveau van bewustzijn, wordt bepaald door jouw
grootte en dus ook beperkt door jouw grootte want
jouw grootte bepaalt jouw reikwijdte.
Jouw afstemming bepaalt jouw ‘speelveld’. Jouw
afstemming betekent ook dat dat bepaalt wat jij
uitnodigt om jouw systeem binnen te komen om jou
en jouw wereld te beïnvloeden. Jouw wereld wordt
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daardoor bepaald en dus wordt je afstemming en jouw
overtuiging bevestigd door jouw wereld. Die wereld
heb je echter zelf geschapen en wordt mede gecreëerd
door alle entiteiten, elementalen, die jouw wereld
komen verbouwen conform jouw overtuiging en
afstemming en dus op jouw uitnodiging.
Dit is een vicieuze cirkel die heel moeilijk te
doorbreken is. Hiervan kennis hebben is een grote
winst.

Opnieuw blijkt hieruit dat
BEWUSTZIJN het fundament van
verandering is. Het is het enige
fundament voor verandering.
Als het bewustzijn stijgt, ga ik
begrijpen dat ik mijn
overtuigingen moet herzien.
Andere overtuigingen creëren
een andere cyclus van een andere
afstemming en uitnodiging van
andere elementalen die qua
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energie-frequentie een
afstemming hebben op het
bewustzijnsniveau van jouw
nieuwe overtuigingen. Jouw
nieuwe overtuigingen zullen een
voor jou, nieuwe wereld
scheppen waar opnieuw een
bevestiging van jouw (nieuwe)
overtuigingen zal plaatsvinden.
Als je op het vijfde pad of de eerste cirkel van
bewustzijn bent aangekomen, ga je dit begrijpen,
voelen, proeven, ruiken, horen en zien en ga je je
realiseren dat al deze wetten ook mogelijkheden
bieden.

Met als uitgangspunt het dienen van God, het
bewust helpen aan het volmaakt worden van
een omgeving die onvolmaakt is, kunnen we
aan de slag met het volgende proces.
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Dit proces wordt bepaald door de
cyclus:
 Bewuste keuze van overtuiging
gericht op het besef van eenheid, dus
het dienen van God.
 Afstemming conform deze
overtuiging.
 Uitnodiging conform de afstemming.
 Bewuste creatie van elementalen en
deze de wereld insturen en ze zelf
gaan managen, gericht op
bovengenoemde dienstbaarheid.

Hierbij dient echter één hele grote
waarschuwing geplaatst te worden:

Dit proces werkt en wordt
bepaald door de overtuiging en
de dienstbaarheid van de
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overtuiging. Dien ik God hiermee
of dien ik de keizer?
Er zijn in de geschiedenis van de
mensheid genoeg mensen
geweest die terugvielen in
bewustzijn en zich weer
aansloten in de gelederen van de
keizer.
Dan is de uitwerking dramatisch
voor wat betreft onze opdracht
om van deze onvolmaakte
omgeving (deze planeet) een
volmaakte omgeving te maken.
Bewust deze terugval ondergaan
is het plegen van een zonde met
een absolute neerslag op onze
ziel.
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We hebben al eerder gezien dat het niet gaat om
het ritselen der bladeren van onze boom maar
om de vruchten die onze boom voortbrengt.
De elementalen die wij creëren, voortkomend
uit de cyclus van onze overtuiging, afstemming,
uitnodiging, zijn de vruchten van onze boom.
Zijn onze vruchten energetische vampiers of
komen ze energie brengen en iedereen die het
nodig heeft, voeden?
Jij bent de schepper, jij bepaalt en jij bent
verantwoordelijk voor al jouw keuzes net zoals
dat geldt voor mij.
Dit is de nieuwe weg van een diepere
bewustwording, van een groeiend bewustzijn,
waarin al ons handelen gericht is op
dienstbaarheid, op het dienen van God, op het
nemen van mijn volle verantwoordelijkheid, op
het volledig omarmen van het besef van
eenheid, op het bewust helpers in deze wereld
zetten en deze aansturen om al het leven te
dienen door energie te brengen waar het nodig
is.
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Wij zijn Goden in
wording en iedereen helpt
uiteindelijk mee om de
schepping te
‘vervolmaken’.
Je kunt nu al bewust
beginnen aan dat proces
met een nooit stoppend
kritisch vermogen om je
constant af te vragen aan
wiens kant je nog staat:
Aan de kant van God of
aan de kant van de keizer.
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Het scheppingsproces
binnen het
discipelschap van
Jezus
1 mei 2021
Het scheppingsproces zoals hierboven beschreven
past in het dienstbaar zijn aan het proces van het
vervolmaken van de onvolmaaktheid, op basis van
persoonlijke, unieke en geestelijke ervaringen. Het
past dus in het dienen van God en dus past het
volkomen binnen het discipelschap van Jezus.
Het gaat niet om mij, het gaat om het belang van het
totaal, dus het belang van alles en iedereen. Het gaat
niet om mij, maar …… het gaat door mij en door mij
heen, waar een zo groot mogelijke afstemming op
de Wil van de Vader, een scheppingsproces op
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gang brengt, uitgevoerd door de elementalen die
door onze (God en mijn) inzet, tot stand komt.
Mijn focus, mijn overtuiging, mijn bewustzijn is het
fundament van dit proces en geeft de kwaliteit aan
van dit proces, dus mijn zorg is om morgen een
hoger bewustzijn te hebben met nog meer en
hogere overtuigingen die een nog dienstbaarder
scheppingsproces op gang brengt.

Dit is de directe
PRACTISCHE invulling
van de inhoud van al
mijn boeken.
Dit is de uitvoering
van:
‘To be or not to be’.
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‘Zijn’ betekent: aan staan of uit
staan.
Je bent het of je bent het niet.
Je kunt het niet een beetje zijn.
Als je God dient, ben je het, ook al is
dat op jouw huidige niveau.
Als je de keizer dient, ben je het niet
en je kunt uitsluitend maar één
meester tegelijk dienen.

Of je het bent, bepaal alleen
jij en wordt uitsluitend
gemeten aan de hand van de
keuzes die je maakt.
Het gaat hierbij niet om het ritselen der
bladeren maar om de vruchten, ook de
elementalen, die jouw boom, die jij voortbrengt.
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Iedere keus bestaat uit: WILLEN, KUNNEN,
DURVEN, DOEN, ZIJN.

WEES OMDAT JE DOET
DOORDAT JE DURFT EN
JE WEET DAT JE HET
KUNT OMDAT JE GOD
WILT DIENEN.
Jezus stuurde zijn discipelen de wereld in om zijn
boodschap over het koninkrijk te verkondigen.
Wij kunnen de door ons gecreëerde elementalen
de wereld in sturen. Elementalen die zijn
voortgekomen uit onze overtuiging van het besef
van eenheid, onze overtuiging van het nemen van
onze verantwoordelijkheid dat wij liefde moeten
schenken aan de onvolmaakte omgeving waarin
wij leven en waar mensen bepalen dat zij lijden en
diep ongelukkig zijn en nog ONBEWUST zijn over
de mogelijkheden die ons bestaan ons biedt.
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Als anderen niet hoger kunnen reiken omdat ze
aan grootte missen, laat dan jouw grootte de
opstap zijn om ze op weg te helpen, niet met
woorden maar met daden, niet door met jouw
bladeren te ritselen maar om hen jouw vruchten
aan te reiken die hen van nieuwe, op liefde
gebaseerde energie, zullen voorzien en hen zullen
voeden.
Dat zal mensen wakker schudden en de ogen
openen.

Zo zul je dragen en gedragen
worden.
Zo zul je zijn, omdat je doet,
doordat je de ballen en dus het lef
hebt, omdat je het kunt en jouw
grootte jou aangeeft dat je niet
anders meer wilt.
Zo zijn wij en kunnen wij Jezus discipelen
zijn door overal waar je kunt liefde, kracht,
ondersteuning en wijsheid te brengen en te
sturen, door uiteindelijk alleen maar af te
64

stemmen op zijn Wil, door ermee in
overeenstemming te komen, stapje voor
stapje op een steeds hoger niveau en door
jouw God op bewust niveau uit te nodigen in
jouw huis. Hij woont er al maar maak
kenbaar dat je hem herkent, onderkent,
omarmt en wilt dienen.
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Van uitnodigen en
ontvangen naar
aanbieden en
bezoeken

1 mei 2021
Onze overtuigingen leiden tot ‘afstemming met'.
Ons ‘afstemming met' leidt tot ‘uitnodiging van'.
Wat wij uitnodigen door ons erop af te stemmen, zal
ons huis en ons systeem bevolken en zal ons
beïnvloeden.
Wie en wat we in ons huis willen hebben, bepalen wij
dus zelf, mits we de grootte hebben om zover te
kunnen reiken, mits we het bewustzijn daarvoor
hebben.
Jij hebt mijn boeken tot hier gelezen, dus jij hebt het
bewustzijn, anders had je het al lang als onzin van je
afgeworpen.
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Jij bent dus in staat om in vol bewustzijn aan de slag te
gaan, in samenwerking met jouw Godsvonk maar
vooral met ZIJN WIL, GETRANSFORMEERD TOT
MIJN NIVEAU, TOT HET VOOR MIJ HOOGST
HAALBARE NIVEAU, WAARDOOR GOD DOOR MIJ IN
DEZE WERELD KAN WERKEN. DIT ALLES
GEGENEREERD DOOR MIJN WIL, ‘DAT NIET MIJN
WIL MAAR ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN, UIT VRIJE
WIL EN VOOR ZOVER ALS IK KAN HANTEREN MET
ALLES WAT IK KAN, MET ALLES WAT IK HEB OM
DEZE WERELD TE VOORZIEN VAN ELEMENTALEN
DIE LIEFDE, VREUGDE, KRACHT EN LIEFDE KUNNEN
BRENGEN, WAARDOOR DEZE WERELD ZAL
TRANSFORMEREN NAAR EEN STEEDS HOGERE
VORM VAN VOLMAAKTHEID'.
Ik stem mij af op de Wil van de Vader en nodig
daardoor mijn God uit op een bewust niveau om mijn
huis als zijn huis te zien.
Daardoor ontvang ik de mogelijkheid om bewust
gevoed te worden met een groeiend bewustzijn
binnen het voor mij op dat moment hoogst haalbare.
Daardoor kan ik steeds meer elementalen creëren die
hun kracht, liefde, genezing en wijsheid kunnen
aanbieden aan de wereld.
Ik kan deze elementalen sturen naar mensen en
plekken waar hulp nodig is, waar zij hun hulp kunnen
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bieden, onuitputtelijk want zolang de energie
gebaseerd is op het besef van eenheid, worden zij
onbeperkt gevoed vanuit de kosmos. De kosmos zelf
bestaat uit energie afgestemd op eenheid, omdat
EENHEID IS, EENHEID IS HET ENIGE DAT IS.
Zij brengen energie en roven niet.
Realiseer je je nu wat er op deze wereld gebeurt?
Realiseer je dat wij continu onbewust ontevreden zijn,
boos zijn, rancuneus, gefrustreerd, verbitterd,
achterdochtig, argwanend, haatdragend en geïrriteerd
zijn en noem verder nog maar op.
Al deze gerichtheid, al deze afstemmingen creëren
hele kuddes vampiristische elementalen, die hun ding
doen, die de chaos vergroten en die ook niet zo maar
weer zijn verdwenen.

Wordt je bewust van jezelf, van je
acties, van je reacties, van je
gedachten, van wat je zegt, van wat
je vindt, van wat je overtuigingen
zijn en van waar je je op afstemt.

Wordt je bewust want de
gevolgen zijn immens.
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Wie niet weet, kan niet
verantwoordelijk worden
gehouden, maar wie weet, is

verantwoordelijk.

Begrijp je nu dat een
groeiend bewustzijn,
dat het besef van
eenheid, slechts één
eindstation kent en dat
eindstation is

Verantwoordelijkheid
.
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Verantwoordelijkheid
voor alles wat is.
Wat stuur ik waar
naartoe?
Kom ik om te roven of
kom ik om te voeden?
Dus opnieuw:
Dien ik de keizer of
Dien ik God?
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Voor de goede orde hierboven nog even de
tekening.
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VERANTWOORDELIJKHEID
heeft nog nooit zo zwaar gewogen
als het gewicht dat het nu
vertegenwoordigt.
Vertil je er niet aan!
De hoogste wet in de schepping is de wet van de vrije
wil.
Iedereen beslist uitsluitend voor zichzelf welke keuzes
er worden gemaakt.
Daar valt nooit aan te tornen. Ik kan in die zin dus
nooit iets beslissen voor een ander of een ander voor
mij.
Ik kan wel iets anders doen.
Ik kan werken aan de omgeving van anderen
waardoor er energetische veranderingen ontstaan in
de omgeving van een persoon, wat het maken van
andere keuzes zou kunnen helpen of
vergemakkelijken.
Het wel of niet kiezen, wat en hoe er gekozen wordt, is
aan ieder mens zelf.
Ook daar kunnen elementalen bij ondersteunen.
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Nooit mag er een beïnvloeding zijn van de keus van
een ander. Wel mag er gewerkt worden, op
energetisch niveau aan de omgeving waar een ander
zich in bevindt.

Werk ook altijd samen met de Vader.
Vraag en overleg of een idee van jou
om anderen te helpen in
overeenstemming is met zijn Wil. Je
zult altijd op de een of andere
manier antwoord ontvangen en je
zult het weten, als je afstemming
zuiver is.
Dit is het ware werk van de magiër, dit is de ware
uiting van dienstbaar zijn aan God. De magiër, de
dienaar van God werkt in de stilte, in de schaduw,
onopvallend, omdat het voor de magiër niet om de
magiër gaat maar om wat de magiër kan doen, kan zijn
of betekenen voor anderen en voor het algemeen
belang, binnen het besef van eenheid.
In tegenstelling tot de dienaar van de keizer die
meeloopt in de stoet en graag aanwezig is bij de
hofhouding van de keizer, waar praal en pracht een
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belangrijke rol spelen en waar altijd het spel om de
macht en om belangrijkheid wordt gespeeld.
Belangrijkheid en aanzien zijn belangrijke
ingrediënten voor de ‘hoftaart’. Voor de dienaar van
de keizer gaat het wel degelijk alleen om hem of haar
en om het instandhouden en veilig stellen van zijn of
haar belangrijke positie.
Als je los bent van deze wereld, als je niet meer ‘VAN’
maar uitsluitend nog ‘IN’ de wereld bent, kun je je
verder losmaken en wordt je aandacht gericht naar
'ginder’, naar het koninkrijk en ben je niet meer
geïnteresseerd in pracht en praal, behalve in de pracht
en praal van de ontwikkeling van je eigen ziel.

Door de keus te maken dat
niet jouw wil maar zijn Wil
geschiede, door je af te
stemmen op de Vader, nodig
je de Vader bewust uit in
jouw huis, daardoor zul je
ontvangen en wat je krijgt
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mag je doorgeven, mag je
aanbieden aan anderen.
Dit betekent dat jouw
energie en alles wat je te
bieden hebt via jouw
elementalen kan worden
aangeboden aan iedereen
die jouw hulp nodig heeft.
Jij kunt jouw elementalen
sturen en richten.
Ook dat is focus en gerichtheid.
Ook dat is afstemming.
Ook dat is een uitnodiging, maar dan
bewust gecreëerd en gecontroleerd, omdat
ik weet wat ik schep, omdat ik schep wat ik
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wil, in overeenstemming met de Wil van de
Vader.
Dat is afstemming op eenheid, op realiteit,
dat creëert waarheid, gebouwd op eenheid.
Dat is Leven, groei en dat is de enige weg
op weg naar volmaaktheid. Dat is de weg
die we uiteindelijk allemaal zullen moeten
gaan bewandelen.
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De ongekende diepte
en de ernst van de
consequenties

2 mei 2021
Afstemming leidt tot uitnodiging.
Afstemming creëert en versterkt de energiefrequentie die je uitnodigt op basis van je afstemming.
Alles draait dus om afstemming.
Afstemming is de resultante of het gevolg van de
overtuiging, de gedachte, de emotie en de handeling.
Alles wat ik doe heeft onmiddellijk consequenties.
Als ik gif zaai, zal ik gif oogsten. Wat ik uitzend, wordt
vermeerderd in het universum en dit betekent dat ik
veel meer terugkrijg dan dat ik veroorzaakt of gezaaid
heb.
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Dit werkt intenser dan we durven vermoeden, ook in
het onzichtbare of beter gezegd, juist in het
onzichtbare.
Een voorbeeld van wat ik vandaag meemaakte.
Er is een stichting waar een machtsstrijd woedt in het
bestuur. Ik vroeg iemand die dicht bij het bestuur staat
en van de zaken op de hoogte is, wat er speelt.
Het antwoord was: 'Niets bijzonders er is onenigheid
in het bestuur maar alle activiteiten gaan gewoon
door’.
Inmiddels was ik gebeld door mensen van die
stichting, die mij vertelden dat ze zich hadden
uitgeschreven, met als reden dat de energie niet meer
deugt. Het voelde niet meer goed’.
Rivaliteit, machtsstrijd waar meestal smerige
spelletjes worden gespeeld, is een afstemming,
gebaseerd op overtuigingen, oordelen, veroordelen,
die allemaal elementalen genereren. Deze elementalen
gaan de wereld in en de persoon die mij belde, zei dat
het inmiddels 'vies voelt’. Dat is het werk van de
elementalen.
Het bestuur denkt nog steeds dat ze hun strijd in een
achterkamertje kunnen uitvoeren, dat niemand het
merkt en dat de activiteiten ongestoord kunnen
doorgaan.
Dit incident is al lang ‘tot leven gekomen' en ook dat
heeft consequenties. De energetische entiteiten zijn
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geschapen en doen hun ding afgestemd op de energiefrequentie waarop ze zijn geschapen.
Betrokkenheid geeft voeding.
Op het moment dat je je in een conflict of in een
situatie mengt, ben je betrokken en een betrokkenheid
op een conflict, vergroot de energie van het conflict,
inclusief de daarbij ontstane elementalen.
In de voorgaande boeken hebben we al vele malen
gezien dat Jezus zijn discipelen met klem verbood om
zich te mengen in de problemen die er waren met de
Romeinse overheersers.
Problemen met Romeinse overheersers zijn niets
anders dan problemen met wie dan ook.
Je verbinden met problemen houdt de dualiteit in
stand. Waar dualiteit is kan geen eenheid zijn.
Afstand houden en er niets van vinden, voedt in ieder
geval het gif niet. De enige manier om te kunnen
groeien en om aan het drijfzand van het collectieve
bewustzijn te kunnen ontsnappen is ‘leegte’, afstand
nemen, geen betrokkenheid hebben op situaties.
Dat is wat anders dan betrokken zijn bij mensen die
hulp vragen en hulp nodig hebben.
Daarom is het zo belangrijk voor spirituele groei om
niet meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’ de wereld te
zijn.
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Waar stem je op af en waarom?
We denken allemaal dat we ons ergens mee moeten
bemoeien want wij kennen de waarheid. Duwen,
trekken, welles, nietes, waarheid en waanzin en al die
strijd creëert elementalen waar we geen macht met
over hebben op het moment dat ze los zijn. We zijn het
ons niet eens bewust en iets waarvan je niets weet, is
ook iets waar je niets mee kan niets mee zult doen.
Er is echter nog iets.
In boek vijf hebben we het gehad over elementalen en
elementenwezens. De eerste zijn entiteiten die
voortkomen uit de focus, gerichtheid, afstemming,
overtuiging van mensen.
Elementenwezens zijn entiteiten die voortkomen uit
het handelen van engelen en zijn dienstbaar aan het
leven, bijvoorbeeld aan de natuur als verzorgers en
beheerders van bomen, planten, dieren en mensen.
Deze elementenwezens zijn dienstbaar omdat engelen
dienstbaar zijn. Zij zijn altijd gericht op het besef van
eenheid.
Elementalen hebben echter ook andere energiefrequenties dan een afstemming op eenheid,
afhankelijk vanuit welke afstemming ze zijn gecreëerd.
Die werking is niet altijd opbouwend en werkt niet
altijd mee aan het vervolmakingsproces van de
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schepping maar is vaak afbrekend en kan zeer
afbrekend zijn.
Dat betekent dat het functioneren van
elementenwezens belemmerd en gefrustreerd kan
worden door elementalen.
Realiseer je dat de wereldbevolking snel en fors groeit.
De irritatie en de weerstand wordt ook niet minder.
Overal is weerstand, overal wordt gedemonstreerd en
op veel plaatsen is strijd. De mens heeft een steeds
korter lontje en dat bepaalt zijn afstemming. De
afstemming bepaalt wat je aantrekt en wat je creëert,
dus ook wat we met zijn allen vermeerderen.
Als er per saldo meer en meer elementalen bijkomen
met een afstemming op dualiteit, een afstemming van
duwen tegen en trekken aan elkaar, een afstemming
die thuishoort aan het hof van de keizer, dan zullen de
elementenwezens ook steeds meer gestoord worden
in het uitvoeren van hun werk.
Onze afstemming is allesbepalend.
Ons gedrag is allesbepalend.
Wij zijn heersers over de sferen die horen bij deze
planeet en omdat er een allerhoogste wet van de vrije
wil is, wordt er ook niet door de hemelen ingegrepen.
Iedereen zal zich ooit afzonderlijk, voor zichzelf
moeten verantwoorden. Je bent verantwoordelijk voor
je eigen gedrag. Je ben verantwoordelijk voor je eigen
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afstemming. Je eerste verantwoordelijkheid is om te
zorgen dat jezelf groeit.
GERICHTHEID OP JEZELF IS GEKOPPELD AAN HET
CONTACT MET DE VADER WANT WE TREFFEN DE
VADER IN ONS EIGEN HART EN ONZE EERSTE GROTE
OPDRACHT IS KOMEN TOT FUSIE MET DE RICHTER.
GERICHTHEID OP DE ANDER IS VAN BELANG OMDAT
WE ALLEEN IN DE INTERACTIE MET ANDEREN DE
GODIN DE ALLERHOOGSTE KUNNEN TREFFEN. ZIJ IS
VOOR ONS WAARNEEMBAAR IN DE HARTEN VAN
ALLE ANDERE MENSEN.

Houd je dus primair bezig met je
eigen afstemming, met het nemen
van je eigen verantwoordelijkheid.
Realiseer je dat dit beeld zwart-wit
is. Grijs bestaat niet. Jezus zei: “Wie
niet vóór mij is, is tegen mij”.
Je dient of God of de keizer. Je kunt
maar één meester tegelijk dienen.
Van twee walletjes tegelijk eten, is
onmogelijk.
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Je kunt niet en de geit en de kool
sparen.
Kijk wat wij doen met de natuur en hoe wij
omgaan met de natuur. Dat betekent ook
dat wij daarmee het werk van de
elementenwezens frustreren en
tegenwerken, zowel in de materiële sfeer
als in de esoterische en energetische sferen.

Alles begint bij mij. Alles begint
met mijn afstemming. Als ik
mijzelf afstem op eenheid
genereert dat een bepaalde
energie-frequentie. Die energiefrequentie zal anderen
beïnvloeden, waardoor zij
geïnspireerd kunnen worden om
hun afstemming te veranderen.
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Je mag je niet bemoeien met de
wil van andere mensen. Je mag
wel andere mensen
INSPIREREN om hun wil, op
basis van eigen keus, anders te
gaan richten.
Inspireren betekent niet om te
vertellen wat ze moeten doen,
inspireren betekent
VOORLEVEN, ZOALS JEZUS ONS
HEEFT VOORGELEEFD.
Deze wereld bestaat uit vele sferen, waar vele
wezens leven en werken. Alles is één, dus er is
altijd een onderlinge beïnvloeding.
Realiseer je het veel grotere en ruimere verhaal.
Er is meer tussen hemel en aarde dan wij ons
beseffen.
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Al die sferen die de aarde omvatten herbergen
wezens die taken hebben om de planeet verder
te helpen in de ontwikkeling van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Groei is groei op ieder niveau.
Als er in de ene sfeer, de materiële sfeer, wordt
afgebroken, heeft dat invloed op het complete
lichaam dat Urantia is. Wat wij ook doen in onze
sfeer, in de materiële manifestatie van onze
planeet, welke afstemming wij ook richten, de
door ons gecreëerde elementalen zetten dat
werk op basis van die afstemming door in de
esoterische sfeer en kunnen daar ook weer
andere mensen mee infecteren.
Wat je ook bekokstoofd in welke afgesloten
kamertjes dan ook, uiteindelijk blijft niets
geheim en zal alles wat ik creëer zich als een
olievlek verspreiden.
Wees waakzaam en …..

(Be)zint eer ge begint, aan
wat dan ook, maar vooral,
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wat de intentie of de
afstemming zal zijn, want
die is uiteindelijk
allesbepalend.
Realiseer je de diepte en
de ernst van al die
consequenties.
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Het grote esoterische
web

3 mei 2021

De schepping is complex en de
schepping is één omdat er eenheid is
binnen alles wat is.
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Die eenheid geeft een
onvoorwaardelijke
VERBONDENHEID van alles met alles
en dus ook een onvoorwaardelijke
BEÏNVLOEDING. Het is één groot
energetisch, esoterisch web waarin
alles met iedereen en iedereen met
alles is verbonden.
Wat speelt zich allemaal af in dat kosmisch web,
in die schepping, die eenheid en in die
verbondenheid? Ik kan niet verder reiken dan
dat ik nu groot ben, dus wat ik vertel is op basis
van mijn inzichten, mijn gevoel op dit moment
en wat ik aan informatie doorkrijg.
Er is een verbinding voor de mens met zijn eigen
Godsvonk, met zijn engelen en met
Geestkrachten zoals de Geest van Waarheid
(verbinding met Jezus) en de zeven assistentbewustzijnsgeesten. Zij richten zich allemaal op
ons, allemaal binnen hun eigen 'taken en
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opdrachten’. Een gerichtheid die de mens niet
kan beïnvloeden. Zij nemen het initiatief om ons
in de gegeven situatie op een gegeven moment
zo goed als mogelijk te leiden, te ondersteunen
of te testen. Zij leiden ons en wij hebben daar
geen invloed op.
Daarnaast zijn er de elementenwezens en de
elementalen, waar de mens invloed op kan
hebben en vanuit het initiatief van de mens, mee
kan samenwerken.
Wij kunnen God niet sturen en wij kunnen de
engelen niet sturen, die werken volgens eigen
wetten en regels.
Op de elementenwezens en elementalen hebben
we invloed, ook vanuit ons initiatief.
Als ik dus vanuit mijn initiatief wil werken op
energetisch niveau met esoterische wezens, om
het collectief te dienen, kom ik bij deze wezens
uit.
Daar gaat mijn aandacht nu naar toe. Wat kan ik
doen en hoe kom ik in contact?
Elementenwezens komen dus voort uit de daden
van engelen en werken vaak onder leiding van
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een engel. Zij werken op deze wereld en zij
werken voor deze wereld en zij werken vanuit
de energetische en esoterische sfeer om onze
materiële wereld te onderhouden, te genezen en
zuiver te houden.
Wij kunnen ze vanuit onze sfeer helpen en wij
kunnen vanuit onze wereld met hen
samenwerken.

In deze samenwerking met
elementenwezens en met
zelf gecreëerde elementalen
is het altijd een absolute
voorwaarde om ‘dienstbaar
te zijn aan het ALGEMEEN
BELANG'.
Het gaat nooit om het eigen
belang.
90

Overweeg altijd zorgvuldig wat je
wilt gaan doen en vraag altijd
toestemming aan jouw eigen
Godsvonk, zodat mijn wil overeen
zal stemmen met de Wil van de
Vader.
Alle samenwerking komt altijd 'in beweging en
op gang’ door afstemming, want afstemming
genereert een flow en de richting van die flow
wordt bepaald door de energie-frequentie, door
het bewustzijnsniveau van de afstemming van
de afstemmer.
Wie gif zaait, zal gif oogsten.
Wie liefde zaait, zal liefde oogsten.
‘What goes around, comes around’.
In de samenwerking gaat de energie twee
kanten op. De mens kan ontvangen en de mens
kan schenken.
Alles heeft te maken met afstemming.
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Afstemming leidt tot uitnodiging. Alles waar ik
mij op afstem, is alles wat ik uitnodig en wat ik
uitnodig kan mijn systeem bevolken.
Dat kan grote nadelen maar ook grote voordelen
hebben. Wat mijn systeem komt bevolken, kan
mij komen leegzuigen of kan mij schoonheid,
kracht en gezondheid brengen.
Ik kan er bewust mee samenwerken en met wie
of wat ik samenwerk, wordt bepaald door mijn
afstemming, door mijn eigen energie, gedragen
door mijn eigen niveau van bewustzijn.
Kies ik voor het licht of kies ik voor de
duisternis?
Kies ik voor eenheid of kies ik voor dualiteit?
Dien ik God of dien ik de keizer?

Ik kan ontvangen en ik kan
schenken, inhoudelijk altijd bepaald
door mijn afstemming en mijn
afstemming wordt weer bepaald
door de hoogte van mijn bewustzijn.
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Hieronder neem ik twee afbeeldingen
op waar in de eerste afbeelding de
afstemming gericht is op het hart
(rechterhand op het hart) en waarbij ik
entiteiten uitnodig met de energiefrequentie van het hart, dus eenheid,
dus liefde.
Ik zal moeten kiezen voor wie ik ben. Ik
zal kleur moeten bekennen en op ieder
moment moeten streven naar het
hoogst haalbare.
Dat bepaalt op ieder moment de
optimale mogelijkheden van mijn
interactie met al het leven om mij heen.
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De open linkerhand nodigt uit en ik
weet wat ik uitnodig want mijn
gerichtheid is op basis van het besef
van eenheid. Door uit te nodigen,
ontvang ik.
Ik kan echter ook schenken en mijn
energie, gedragen door mijn besef van
eenheid, overdragen aan anderen,
waarbij elementenwezens en
elementalen kunnen bemiddelen en
assisteren. Wij kunnen ermee
samenwerken. Zie volgende tekening,
waar twee open handen zijn om te
geven, te schenken, om over te dragen.
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Hierbij speelt afstand geen rol. Energetisch
gezien is alles één en de materiële barrières zijn
energetisch geen barrières.
Een verhoogd bewustzijn maakt je gevoelig voor
hogere sferen, dan alleen het materiële.
Hoewel de sferen verschillend zijn, vloeit alles in
elkaar over, ook al kunnen wij dat met onze
zintuigen niet waarnemen.

In samenwerking met elementenwezens en
onze eigen elementalen kunnen wij
dienstbaar zijn aan het leven. Het gaat
hierbij om de werkelijkheid, om het
werkelijke leven en niet om de illusies.
Werkelijkheid komt uitsluitend voort uit
eenheid, dus de enige DIENSTBAARHEID
DIE NOG IN AANMERKING KOMT, IS HET
DIENEN VAN GOD.
NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT
WIJ NIET ANDERS MEER KUNNEN, LOS
VAN DE ILLUSIE, LOS VAN DE DUALITEIT.
97

Zo zijn wij allemaal een deel van
het grote esoterische web en
verbinden de draden van het web
alles met iedereen en iedereen
met alles.
De elementenwezens en de
elementalen zijn hierin
belangrijke bondgenoten. Wij
kunnen met hen samenwerken
en we moeten buitengewoon
WAAKZAAM zijn wat we creëren
en waar we mee omgaan.
Als je je bewust wordt van deze
feiten, die ongekende
mogelijkheden bieden, gaan we
werkzaam worden in de sfeer die
zich bevindt tussen de materiëleen de morontia-sfeer.
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Zo stijgen we op, komend uit de gelederen en de
stoet van de keizer, klimmend naar een steeds
goddelijker sfeer, waar het leven eenheid is en
de dienstbaarheid een dienstbaarheid aan de
Godin is, die staat voor ‘alles wat is', voor ‘de
complete schepping'.

Dit is het gebied van de
ervaring, van onderzoek en
manifesteren. Dit is jouw weg,
varend op jouw bewustzijn,
vertrouwend op jouw God en de
engelen, werkend met
esoterische wezens om al het
leven te dienen, de keizer
verlatend en God tegemoet
tredend.
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Jouw bewustzijn op dit niveau creëert
twee nieuwe fenomenen in de cyclus
van:

Willen, Kunnen, Durven,
Doen, Zijn.
Die nieuwe fenomenen zijn: ZIJN en
WETEN. Hierdoor krijgen we nu:

‘ZIJN, WETEN,
WILLEN, KUNNEN,
DURVEN, DOEN,

ZIJN’.
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Omdat je reeds (bewust) bent, door het
niveau van je bewustzijn, weet je, doordat
je weet, richt je je afstemming bewuster, dit
is het willen. Doordat je reeds bent, en
weet wat je wilt, zul je zonder twijfel
durven. Dan rest nog slechts de stap om
het vanzelfsprekend te doen. Doordat je
het doet, zal er een nieuwe, hogere vorm
van ZIJN ontstaan en ben je gegroeid.

Je weten raakt aan de
werkelijkheid en de waarheid
omdat je leeft volgens het
besef van eenheid. Zo zul je de
realiteit meer en meer
tegemoet treden en zo zul je
alle illusies leren doorzien en
verlaten.
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Ieder ‘ZIJN’ aan het begin van
de cyclus is een opstap naar
een nieuwe vorm van ‘ZIJN’ aan
het eind van de cyclus,
enzovoort, enzovoort.
Zo zul je de draden van het
web volgen en bij ieder
knooppunt, bij iedere wissel
waar sporen elkaar kruisen,
zul je weten welk spoor je
moet kiezen, omdat bij iedere
nieuwe cyclus ook het weten
toeneemt.
Er zal geen aarzeling meer zijn
omdat je bent, weet, wilt, durft,
doet en opnieuw bent, zonder
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aarzeling en zonder twijfel.
Daardoor zal de snelheid van
de trein van jouw leven steeds
groter gaan worden, op weg
naar fusie, geholpen door God,
de engelen en de
Geestkrachten en
samenwerkend met de
elementenwezens en de
elementalen, die jezelf creëert.

Eenheid, liefde, God
dienend.
Omdat je bent en weet en doordat de
'status van ZIJN’ steeds toeneemt, zul je
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meer weten, daardoor zal jouw willen meer
en meer worden afgestemd op de Wil van
de Vader en meer en meer zekerheid
bieden, hierdoor is het durven
vanzelfsprekend geworden en zul je per
definitie doen, waardoor je opnieuw, in een
hogere vorm, ‘BENT’.

Dat is onze ervaring
en de leermomenten
creëren keer op keer,
een nieuwe, hogere
vorm van ZIJN.
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Zo creërt het web de
verbondenheid en zo
creëert de
verbondenheid de
eenheid.
Zo creëert de eenheid
steeds meer ‘het
kunnen
onderscheiden van de
waarheid en de
werkelijkheid', dus
het afleggen van de
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illusie en zo komen
we steeds meer en
meer onder invloed
van mota, op weg naar
ginder, op weg naar
het koninkrijk, op weg
naar fusie.
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Hoe doe ik het één
door het ander te
laten, ‘dat ik eigenlijk
niet kan laten'

5 mei 2021
We hebben het gehad over hoe afstemming de

uitnodiging bepaalt.
De gerichtheid van de afstemming, bepaalt het
niveau van de uitnodiging en wat je daardoor
zult uitnodigen om jouw systeem te bevolken.
Het gaat dus om gerichtheid.
Het gaat opnieuw om ‘kiezen voor God of kiezen
voor de keizer'.
We worden in het dagelijks leven, in onze
interactie met anderen, op ons werk, in de
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gezinssituatie, in onze relaties, bij de kruidenier,
in het verkeer, continu geprikkeld met allerlei
indrukken die leiden tot emoties en die weer
allemaal reacties creëren, waar we niet altijd
controle over hebben.
Wordt ik geïrriteerd, boos, vrolijk, geraakt of
gekwetst? Dat geldt voor ieder van ons.
Wat wordt er van ons verwacht als we het
discipelschap van Jezus willen volgen, als we
God willen dienen?
Hoe moet ik reageren, wat moet mijn
gerichtheid zijn en wat is daarvan de invloed en
de uitwerking?

Welke maat moet ik
daarbij hanteren?
Ik vond het volgende in het Urantiaboek:
(1770.1) 159:5.9 Jezus aarzelde niet om het
beste gedeelte van een passage uit de Schrift tot
het zijne te maken, terwijl hij het minder goede
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gedeelte afwees. Zijn grote oproep: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf’, ontleende hij aan de
passage uit de Schrift die luidt: ‘Gij zult geen
wraak koesteren jegens de kinderen van uw
volk, maar gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf.’ Jezus eigende zich het positieve gedeelte
van deze bijbeltekst toe, terwijl hij het negatieve
gedeelte verwierp. Hij was zelfs gekant tegen
negatieve of zuiver passieve geweldloosheid.
In dit verband zei hij: ‘WANNEER EEN VIJAND
U OP DE ENE WANG SLAAT, STA ER DAN NIET
SUF EN LIJDELIJK BIJ, MAAR KEER HEM MET
EEN POSITIEVE INSTELLING OOK DE ANDERE
TOE; dat wil zeggen, doe al het mogelijke om
metterdaad uw dwalende broeder van
slechte paden af te brengen en hem op de
betere wegen van een rechtvaardig leven te
leiden.’ Jezus verlangde van zijn volgelingen
dat zij op iedere situatie in het leven positief
en met initiatief zouden reageren. Het
toekeren van de andere wang, of welke
handeling ook die dit moge symboliseren, vraagt
initiatief, noodzaakt tot een krachtig, actief en
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moedig tot uitdrukking brengen van de
persoonlijkheid van de gelovige.

Toon uitsluitend het goede.
Ga niet in verzet, in welke vorm dan ook, WANT
IEDERE VORM VAN VERZET IS AFBRAAK.
Ik hoef geen slag van wie dan ook te
ontwijken of te blokkeren, maar Jezus vraagt
ons: 'Keer de andere wang toe met een
positieve kracht en instelling, dus met een
positieve afstemming’.
Dat zegt iets over onze verlangde
GERICHTHEID. Dat zegt iets over hoe we
contact en verbinding kunnen krijgen met
elementalen die op deze energie-frequenties
afstemming hebben.
Het gaat nu om een afstemming van het 'op
ieder moment hoogst haalbare’.
Dus:
‘Het hoogst haalbare, op ieder moment’.
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Dat betekent dus grote waakzaamheid, continue
waakzaamheid. Wie weet is verantwoordelijk,
dus: Laten we er voor gaan.

Verzet bieden, in de weerstand
gaan, met de vuist omhoog of
met de vuist naar beneden, is
een bewijs van (nog) onbewust
zijn.
Kijk eens tegenwoordig
hoeveel mensen er de straat op
gaan en weerstand bieden.
Zij doen er alles aan om
datgene dat zij tot een SLAG
van de VIJAND hebben
gedefinieerd, te ontwijken, te
blokkeren of ze slaan terug.
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Zij gaan de straat op om te
roepen en te protesteren en
protesteren is niet de andere
wang toekeren met een
positieve instelling en een
opgeheven hoofd.
Dit is een afstemming die
elementalen uitnodigt en deze
elementalen komen je
leegzuigen.
Jij creëert ook zelf elementalen
van dezelfde soort en deze
gaan de wereld in en remmen
de groei naar een meer
volmaakte situatie.
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‘What goes around, comes
around’, dus alles keert terug
naar de uitzender, als een
boemerang, onverwachts en de
klap kan hard aankomen.
Het leven is een
ERVARINGSREIS en van deze
ervaringen zullen we leren en
groeien.
Er is maar één weg en dat is de
weg zonder weerstand en met
een continue focus op deze
gerichtheid.
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Dat is de weg van het één,
de weg zonder weerstand,
de weg die we moeten
‘doen', die we moeten gaan,
de weg van het toekeren
van de andere wang, in
volle overtuiging en in het
besef van eenheid.
De weg van het ander is
iedere slag ontwijken,
blokkeren en terug slaan,
roepen, protesteren, met de
vuist naar beneden of met
de vuist omhoog.
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De eerste weg, de weg van het
toekeren van de andere wang is de
grote uitdaging, is de weg van de
juiste afstemming om de juiste
uitnodigingen te genereren, is de
weg van het discipelschap van
Jezus, is de weg van het dienen
van God en in deze weg te durven
zijn.
De weg van de weerstand, de weg
van het protest, de weg van
ontwijken, blokkeren en
terugslaan is de weg ‘die we
eigenlijk niet kunnen laten'. Dat is
de weg van het dienen van de
keizer. Iedere vorm van weerstand
is dualiteit en iedere vorm van
dualiteit betekent dat je vampieren
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uitnodigt in je systeem, die je
komen leegzuigen en iedere vorm
van groei naar een grotere vorm
van volmaaktheid of een kleinere
vorm van onvolmaaktheid,
verhinderen.
Tevens stuur je vampiristische
elementalen de wereld in die zich
tegoed zullen doen aan de energie
van andere mensen, met een zelfde
afstemming.

‘Bezint eer ge
begint'.
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What goes around,
comes around.
Dat is is onze grote uitdaging, om
de focus te richten EN TE
HOUDEN op deze afstemming, de
afstemming van het toekeren van
de andere wang, de afstemming
van geestelijke kracht.
Zowel op de werkvloer, als bij de
supermarkt, in de gezinssituatie
en in de interactie met ieder
ander mens.
Dan kunnen we ons ook gaan
richten op de samenwerking met
de elementenwezens die
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dienstbaar zijn aan het leven op
deze planeet en kunnen we
gericht elementalen creëren die
de energie van eenheid
vertegenwoordigen.
Zo kunnen we ons richten op het
leven waarin we het één doen,
door het andere te laten, hoe
moeilijk dat ook is en hoeveel
focus en controle dat ook van ons
vereist.

We zijn het en we willen
het, dus kunnen we het en
we hebben het lef. Dan
resteert slechts om het
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gewoon te doen,
waardoor we opnieuw
zijn, maar dan in een
verhoogde vorm.
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Binnen en buiten is
één, ‘de continue
afstemming'
5 mei 2021

Het vijfde pad is het pad, 'waarin er geen binnen
en geen buiten meer is en waarop alles
samenvalt'.
We zijn de strijd voorbij en voorbij de strijd. De
strijd speelt zich altijd af in de buitenwereld, in
de illusie van de buitenwereld.
De illusie van de buitenwereld is opgelost zodat
er alleen nog de binnenwereld overblijft. Een
binnenwereld die zich dus bevindt in de
binnenwereld en tegelijk in de buitenwereld.
Als de illusoire wereld langzaam maar gestaag
oplost, naarmate we doordringen op het vijfde
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pad, komt er rust, vrede en vreugde in ons
systeem.
Dit is een basis voor controle krijgen over jouw
leven.
Controle over de afstemming en de gerichtheid
die wij projecteren aangaande de
gebeurtenissen in ons leven.
Controle is essentieel maar controle begint nu
vanzelfsprekend te worden.
Het vijfde pad, het pad waar het besef van de
dualiteit is opgelost, waar het ego wordt
gecontroleerd door ons bewustzijn en waar de
angst is opgelost, levert ons nu de kracht om te
weten wat er speelt en hoe het werkt, het levert
ons de Wil om zijn Wil te leven. Het levert ons
het lef om te doen, omdat wij het kunnen en om
daardoor opnieuw te zijn, in een hogere vorm en
om dus te groeien.

De afstemming dient nu tegelijk op
twee vlakken te liggen. De
afstemming en controle moet liggen
op enerzijds onze afstemming op
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zijn Wil en mijn controle over mijn
eigen afstemming, mijn acties,
reacties en emoties.
Anderzijds dient onze afstemming
tegelijkertijd te liggen op onze
gerichtheid op de elementenwezens
en op de elementalen die wij zelf
creëren door hoe wij in het leven
staan, dus door onze overtuigingen.

Alles dient nu op elkaar te
worden afgestemd. Het
plaatje moet één geheel
worden, waarbij iedere
oorzaak een gevolg
oplevert, dat op zich weer
een oorzaak is voor een
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nieuw, vanzelfsprekend
gevolg.
Als je dit pad volgt en leeft
in zijn Wil, dan wordt de
rest van je leven min of
meer VANZELFSPREKEND.
Er is maar één ‘DE WEG’ en
eens komen we daar
allemaal op uit en zullen
we die Weg allemaal
moeten volgen.
Wie het vijfde pad bewandelt is fors gegroeid in
bewustzijn maar nu zul je jouw ‘Bewust-Zijn’
moeten gaan zijn en gaan leven.
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Realiseer je waar je toe in staat bent, afhankelijk
van je afstemming en gerichtheid. Je zult je nu
constant moeten afvragen waar jouw focus jou
heenbrengt en wat de gevolgen zijn van jouw
focus en afstemming, welke elementalen jij
schept en wat dat betekent voor deze wereld.
Hoe hoog is jouw zuiverheid om bewust en
gericht met de elementenwezens te kunnen
gaan werken.
Voor deze wereld ben je qua bewustzijn op het
vijfde pad volwassen dus je moet je nu als een
volwassene gaan gedragen, de
verantwoordelijkheid nemen en de
consequenties accepteren.

‘Zijn’ en 'jouw zijn’ te gaan
leven is geen
vanzelfsprekendheid. Daar
zit dus nog altijd iets tussen
en dat is altijd de stap van:
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Zijn  Willen 
Kunnen 
Durven  Doen
 ZIJN
Bij het doorlopen van de vijf
paden van bewustzijn, doorlopen
we in de ontwikkeling van
BEWUSTZIJN de volgende stadia:
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Onbewust onbekwaam 
Bewust onbekwaam 
Bewust bekwaam 
Onbewust bekwaam.
Deze stadia kunnen als volgt op
de vijf paden worden gelegd:

ONBEWUST
ONBEKWAAM
Dit bewustzijnsniveau van
onbewuste onbekwaamheid is
aanwezig tot en met het tweede
pad, het pad van 'van binnen naar
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buiten’. Het ego overheerst, de
dualiteit wordt ten volle ervaren.
We duwen massaal tegen elkaar en
we trekken massaal aan elkaar. Er is
rivaliteit om de ‘waarde van de
inhoud' en er is altijd strijd om de
waarheid. Dit is het niveau van het
collectieve bewustzijn van deze
planeet op dit moment. We weten
niet beter. Er is massaal onvrede,
boosheid, frustratie, angst en het is
altijd de schuld van een ander, die
er niets van begrijpt, die we tot
vijand bestempelen en die vooral
bevochten moet worden.
Ik vertegenwoordig de waarheid en
dus vertegenwoordigt de rest de
waanzin.
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Dit is nog het niveau waarop we
denken dat we alles in de
buitenwereld kunnen veranderen
door te vertellen hoe het moet en
door te verwachten en te verlangen
dat de anderen zullen doen wat jij
wilt en dat daardoor de wereld
verbetert. Er worden
overwinningen behaald voor korte
duur, die later ook zo weer
wegvallen. Er wordt slechts energie
verplaatst. Hier geldt: ‘Zo
gewonnen, zo geronnen’.
Zo is het, hoe onze politiek werkt.
Vanwege het feit dat deze beleving
onbewust en onbekwaam is, is het
ook het moeilijkste om te kunnen
opklimmen tot het volgende niveau,
128

waarop je je bewust wordt dat er
een grote mate van onbekwaamheid
is, dat dingen zo niet werken en zo
nooit zullen gaan werken, dat dit
een weg is die absoluut nergens toe
leidt en dat met deze instelling de
oorlog eeuwig in deze wereld blijft.
Op dit niveau is er geen willen, geen
kunnen, geen durven en dus ook
geen doen, want we hebben
absoluut nog geen idee, we zijn nog
volkomen ‘onbewust onbekwaam'.
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BEWUST ONBEKWAAM
Dit bewustzijnsniveau van bewuste
onbekwaamheid is aanwezig
helemaal aan het einde van het
tweede pad, het pad van 'van
binnen naar buiten’ en op het
overgangsgebied naar het derde
pad, het pad van 'van binnen naar
binnen’. Deze fase begint tot
ontwikkeling te komen als de wissel
van het tweede naar het derde pad
genomen moet worden en deze
verandering is de aanzet voor de
aanloop naar deze wissel. Op het
begin van het derde pad wordt dit
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besef steeds sterker en begint de
grote innerlijke strijd.
We beginnen ons te realiseren dat
wijzelf, net als ieder ander in een
kringetje lopen en dat we op deze
manier nooit verder komen.
We vinden het niet meer in de
buitenwereld waar iedereen stoeit
met iedereen, waar iedereen zijn
eigen waarheid heeft en waar
iedereen bereid is om voor die
waarheid te vechten.
Het nemen van deze wissel is een
enorme opgave. Dit proces is
uitgebreid verteld door Helena in
boek twee, het eerste boek in de
reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’
(de roman).
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Er begint voorzichtig een
verandering te komen in het facet
willen. Tegelijkertijd zijn we nog
niet overtuigd of we het kunnen en
of we het durven. Angst is hier nog
een belangrijke, werkzame factor.
De omgeving zal reageren als we
gaan veranderen. Het vereist veel
moed en lef om uiteindelijk de
eerste stap op het overgangsgebied
naar het derde pad te gaan zetten en
het dus ook werkelijk te gaan doen.
ONDERSCHAT DIT PROCES VAN
DEZE ENORME STAP NIET. Velen
bezwijken ook en raken in
depressies en overspannen, waarna
zij weer door de psychologen en
psychiaters terug worden gezet in
132

hun kooi op het tweede pad, omdat
dit het enige pad is, dat voor de
grote massa en dus ook voor de
wetenschap, bekend is en waarin
iedereen zich bevindt en waar de
kooi de enige bekende plek is,
waarin iedereen thuishoort. Ik
begrijp dat de oude weg niet meer
werkt en wordt mij dus bewust van
mijn onbekwaamheid maar ook van
de onbekwaamheid van de massa.

BEWUST BEKWAAM
Dit bewustzijnsniveau van bewuste
bekwaamheid start als wij goed en
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wel verankerd zijn op het derde
pad, het pad van 'van binnen naar
binnen’ en loopt door tot het eind
van het vierde pad, het pad van ‘van
binnen via naar buiten terug naar
binnen’.
We zijn gegroeid in bewustzijn en
zien continu bevestiging in het leven
om ons heen. Er begint rust te
komen in ons leven en we hebben
contact en verbinding gezocht en
gevonden met onze Godsvonk en
met de engelen en we begrijpen dat
de enige weg de weg is van 'niet
mijn wil maar UW WIL geschiede'.
Ik begin afstand te nemen van de
massa en kom heel voorzichtig
steeds meer onder invloed van
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mota. Ik ben steeds meer, niet meer
'VAN DE WERELD’, maar uitsluitend
nog 'IN DE WERELD’. Het besef van
dualiteit is afgelegd en heeft
plaatsgemaakt voor het besef van
eenheid. Ik begin me steeds meer
bewust te worden van de
verantwoordelijkheid die ik heb
omdat ik één ben met alles wat is,
daardoor verbonden en daardoor
beïnvloed, zowel door anderen als
aan anderen.
Ik ben mij bewust van mijn
bekwaamheid, ik ben mij bewust
van mijn gegroeide bewustzijn.
Ik heb mijn onbekwaamheid
begrepen en ben begonnen op de
reis naar een hoger bewustzijn,
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waardoor ik de onbekwaamheid
heb kunnen afleggen en mij dus
inmiddels bewust ben van mijn
verandering, van mijn groei naar
bekwaamheid, van mijn groei naar
een hoger bewustzijn.
Ik wilde veranderen en heb
begrepen dat ik het kan. Ik heb de
angst overwonnen, ik heb stappen
gezet en ik heb de stap gemaakt,
Daardoor ben ik toegenomen in
mijn status van zijn.
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ONBEWUST BEKWAAM
En zo komen we op het laatste
niveau van het hoogst haalbare
bewustzijnsniveau op deze wereld,
het bewustzijnsniveau op het
niveau van onbewuste
bekwaamheid. Dit start als wij
goed en wel verankerd zijn op het
vierde pad, gaand naar de wissel
van het vijfde pad, tot ten volle op
het vijfde pad, dus van het pad van
'van binnen via naar buiten terug
naar binnen’ naar het pad van ‘er
is geen binnen en geen buiten
meer, deze vallen samen als één’.
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Hier gaan we ons realiseren wat dit
betekent, wat onze positie is in de
kosmos en wat er van ons verwacht
wordt. We kennen de Vader (onze
eigen Godsvonk) en we kennen de
Moeder, de Godin (de Allerhoogste).
We weten dat we onze eigen God
vinden in ons eigen hart, waardoor
we eigenliefde hebben ontwikkeld.
Ook weten we dat we de Godin, de
Moeder vinden in de harten van alle
andere mensen, van al het leven,
van alles wat is en hebben daarom
naastenliefde en liefde voor al het
leven ontwikkeld. We begrijpen hoe
het werkt en we voelen wat het met
ons doet, ALS WIJ ZO WERKEN, ALS
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WIJ ZO HANDELEN, ALS WIJ ZO
ZIJN.
Onze afstemming is
allesbepalend. Onze afstemming
nodigt uit en biedt aan. We
nemen onze
verantwoordelijkheid ten volle,
omdat we niet meer hoeven te
kiezen.

Op deze fase, komend vanuit ‘het
zijn' van bewuste bekwaamheid,
weten we wat we willen, we
weten wat we kunnen en als we
het nog niet kunnen, werken we
daar gedreven aan, we durven
onvoorwaardelijk kleur te
bekennen, dus we doen per
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definitie, wat ons brengt naar een
steeds hogere vorm van ZIJN.
We hoeven er niet meer bij na te
denken, we staan onder invloed
van mota, dat ons begint voort te
stuwen en we gaan ons bewust
richten op het steeds meer en
meer in overeenstemming komen
met de Wil van de Vader.
In overeenstemming komen met
is gelijk aan afstemmen op, is
gelijk aan toestemming geven
aan en dus gelijk aan het
uitnodigen van, zowel naar mij
toe (ontvangen) als van mij af
(schenken of aanbieden).
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Het wordt een aangeboren
gewoonte, een
vanzelfsprekendheid, om te
dienen, om samen te gaan
werken met de
elementenwezens, om bewust
elementalen te scheppen die de
elementenwezens helpen en
ondersteunen. IK BEN MIJ
BEWUST, ONVOORWAARDELIJK.
IK KEN DE GEVOLGEN DUS
NEEM IK DE VOLLE
VERANTWOORDELIJKHEID.
Ik ben bewust bekwaam.
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Ik ben het leven en het
leven is in mij. Er is
slechts eenheid. Binnen
is buiten en buiten is
binnen.
Ik ben eenheid en dus
BEN ik verantwoordelijk.
Ik omarm de eenheid en
dus NEEM ik de volle
verantwoordelijkheid.
Ik weet hoe en waar ik
mij op moet afstemmen.
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Ik dien God, Jezus, de
Moeder, de kosmos.
Ik ben ‘onbewust
bekwaam', omdat:

‘Ik Ben’
Ik word gericht op
ginder, op het
koninkrijk, de volgende
kosmische stap in mijn
eeuwigdurende reis door
het universum, op weg
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naar huis, terug naar
God.
Grafisch:

Van het laagste bewustzijnsniveau

(pad 1) naar het hoogste
bewustzijnsniveau (pad 5),
geldend voor deze planeet.
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Niet iedereen begint bij het eerste
pad want de één komt met een
hoger bewustzijnsniveau op deze
wereld dan een ander.
De vijf paden van bewustzijn zijn
in mijn voorgaande boeken gelegd
naast de indeling van bewustzijn
in de zeven cirkels, zoals het
Urantiaboek deze geeft. De
overeenkomsten zijn ook in mijn
boeken vastgelegd.

Onze afstemming, onze
focus en onze
overtuigingen verraden de
kwaliteit van de vruchten
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van onze boom en op welk
bewustzijnsniveau deze
vruchten een
overeenstemming hebben.
Horen zij God of de keizer
toe?
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De eeuwig
verschuivende grens

6 mei 2021
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat we
kleur moeten bekennen en onze verantwoordelijkheid
ten volle moeten nemen.
Ik moet kleur bekennen, welke kleur?
Waar ligt de grens van mijn verantwoordelijkheid en
is er wel een grens?
Ik zie een aantal dingen maar het beeld is verwarrend.
Ik hoop al schrijvend het beeld helder te krijgen.
Groei in bewustzijn betekent: willen, kunnen, durven
veranderen en de stap ook echt maken door te DOEN.
Is er een grens aan de verandering en zo ja, waar ligt
die grens en zo nee, wat betekent dat?
Kan ik zelf de richting bepalen van mijn verandering?
Welke kant moet ik op en wat betekent dat in het
dagelijkse leven?
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Waar moet ik mij op richten om te kunnen veranderen
en wat moet ik loslaten om de verandering en de groei
niet te blokkeren of om zelfs terug te kunnen zakken
in mijn groei?
Hoe kan ik de elementenwezens helpen in hun werk
van het hoeden, verzorgen en genezen van de natuur?
Ook nu komen we primair weer uit op afstemming.
Afstemming is altijd gekoppeld aan wijsheid, dus aan
bewustzijn.
Streef altijd naar het voor jou hoogst haalbare op dat
gegeven moment.
Als je morgen bent gegroeid, zul je jouw grens morgen
moeten verleggen. Daag jezelf uit en ga voor het
optimaal haalbare binnen jouw kwaliteiten. Reik
iedere dag zo ver als je groot bent en probeer daar
dagelijks aan voorbij te komen.
Wat betekent dit allemaal?
Onze afstemming genereert energie-frequenties en die
frequenties zijn meedogenloos.
Iedere frequentie genereert reacties conform de
hoogte van die frequenties. Dit gebeurt onverbiddelijk
en de uitkomst ‘is, wat het is'.
Zo is het ook wat het is, als ik met kleren aan in de
sloot spring. Als ik die sprong maak, heb ik
onweerlegbaar een nat pak. De gevolgen maken zich
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niet druk over de waarde die ik toeken aan die
gevolgen. Of ik dat natte pak leuk vind of niet, heeft
geen waarde. Het is wat is.
Oorzaak en gevolg liggen vast en zijn
voorspelbaar.
Zo is het ook met onze afstemmingen.
Afhankelijk van de energie-frequenties van onze
afstemmingen zijn de gevolgen, de reacties, een
gegeven en ook hiervoor geldt: 'Het is wat het is’ en er
is vanuit die reacties nooit een waardeoordeel over de
kwaliteit van die reacties.
Spring ik in de sloot, dan zullen mijn kleren tot op de
draad toe drijfnat zijn.
Oorzaak en gevolg.
Eigen schuld, dikke bult.
Voorkomen is beter dan genezen.
We zullen dus waakzaam moeten zijn en waakzaam
moeten blijven, continu om ‘te voorkomen'. We weten
inmiddels hoe het werkt en wie weet is
verantwoordelijk, dus geen keus …… dus, ‘voorkomen’.
Vraag:
Wat moeten we voorkomen?
Antwoord:
Alles.
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Alles is wel veel maar er is geen keus. Het is alles of
niets, het is nu kleur bekennen, het is tot in iedere cel
van iedere vezel van ons complete systeem,
'VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN’.
Het gaat niet meer om het ritselen van mijn bladeren
maar het gaat om de vruchten van mijn boom. Het gaat
niet meer om mijn praatjes maar het gaat om mijn
afstemming, om mijn overtuigingen, om mijn daden,
dus om mijn acties en reacties. Die vruchten zijn niet
te camoufleren en de smaak verraadt mijn
afstemming. Energetisch valt er helemaal niets te
camoufleren, de frequenties van wat ik voortbreng,
bepaalt de waarde en de kleur van de inhoud.
Wat zie ik in deze wereld?
Ik zie films in de bioscoop en op de televisie. Iedere
film genereert een zeker frequentie-niveau afhankelijk
van hoe dicht of hoe ver deze frequentie nadert of
verwijderd is van de waarden van schoonheid,
waarheid en goedheid.
Dat geldt niet alleen voor films maar ook voor boeken,
computer spelletjes en zo kun je wel even doorgaan.
Ook hoe wij met elkaar omgaan genereert een
frequentie afhankelijk van hoe wij met elkaar omgaan
en het meetpunt blijft voor het gemak maar even de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid.
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Hebben jullie afgelopen weken de kamerdebatten
gevolgd aangaande de toeslagen problematiek en de
affaire ‘Pieter Omtzight'?
Die debatten vertegenwoordigen gif, pure afbraak, los
van wie er gelijk heeft.
Als wij zo met elkaar omgaan wat zijn dan de
elementalen die wij daarmee creëren?
Wat voor elementalen creëren wij als wij kijken naar
films over oorlog, moord, mishandeling en
verkrachting of over de boeken die wij lezen met een
inhoud van gelijke strekking.
Het is als in de sloot springen met kleren aan, DE
UITKOMST IS VOORSPELBAAR EN LIGT VAST. DE
UITKOMST HEEFT NIETS TE MAKEN MET DE
ENERGIE-FREQUENTIES VAN DE WAARDEN ALS
SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID.
Helemaal nu met de onrust van de pandemie zijn wij
geïrriteerd, gefrustreerd, boos, strijdlustig en klaar om
de barricades op te gaan.
Ik zeg niet dat ik dat niet snap maar al die acties zijn
altijd vergelijkbaar met het in de sloot springen met
kleren aan. Eigen schuld, dikke bult. Je had het kunnen
weten.
Ik weet ook wat de consequenties zijn van het
werkelijk protesteren en de barricades opgaan. Ook
deze uitkomst is voorspelbaar en ligt vast. NATTE
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KLEREN KRIJG IK ALLEEN ALS IK MET KLEREN AAN,
IN DE SLOOT SPRING. DROGE KLEREN BLIJVEN
DROOG, ALS IK NIET SPRING.
Alles is oorzaak en gevolg en ieder gevolg heeft
consequenties. Dus de consequenties zijn gekoppeld
aan de oorzaak.
Als ik dingen wil veranderen, zal ik dus iets moeten
gaan doen aan de kant van de oorzaak.
De giftige energie-frequentie die worden gegenereerd
door oorlog, geweld, mishandeling, verkrachting,
onderdrukking, uitbuiting vergiftigen ook de
elementenwezens.
Maar ook de energie die wordt gegenereerd door
films, boeken, computerspelletjes over al deze
onderwerpen, hebben invloed op de energie en
dus op de elementenwezens.
Al de emoties die wij hebben bij deze onderwerpen in
films, boeken enzovoort, creëren elementalen die deze
energie dragen. Die elementalen leven in dezelfde
omgeving als de elementenwezens en beïnvloeden
deze wezens verkeerd en negatief, om te kunnen doen
wat ze moeten doen.
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Zo beïnvloedt de energie die voortkomt uit de
frequenties van geweld, haat, jaloezie, boosheid,
verkrachting, onderdrukking, liegen en bedriegen,
misleiding, enzovoort, nadelig de mogelijkheid van de
elementenwezens om hun werk te kunnen doen en dat
heeft zijn neerslag op de gezondheid van de natuur,
van het milieu, van de dierenwereld en van de
mensen.
Hoe minder de elementenwezens hun werk kunnen
doen, hoe meer de wereld beïnvloed kan raken door
een verminderde weerstand.
Denk hierbij ook aan de huidige pandemie.
Denk hierbij aan de verminderde weerstand van onze
natuur, ons milieu maar ook aan de geestelijke
weerstand van de mens.
Depressies en overspannen raken is schering en
inslag, zelfs bij kinderen.
Al die ellende is als het natte pak. Als ik nu het natte
pak niet wil, zal ik niet moeten springen en zal ik het
dus anders moeten doen, anders dan springen.
Als wij willen dat de elementenwezens hun werk van
hoeden, bewaken en genezen goed kunnen doen,
zullen wij het anders moeten doen en zullen we
moeten stoppen om met kleren aan in de sloot te
springen.
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Veel problemen op deze wereld van
vervuiling is het gevolg van de MATERIËLE
VERVUILING DIE WIJ CREËREN EN DAAR
MOET ABSOLUUT AANDACHT VOOR ZIJN
EN OOK DAAR MOET HARD AAN
GEWERKT WORDEN VOOR OPLOSSINGEN.
Vergeet echter niet de ENERGETISCHE
VERVUILING DIE WIJ CREËREN EN
WARMEE WE DE ESOTERISCHE WERELD
VERVUILEN ZODAT HET STEEDS MEER
ONMOGELIJK WORDT VOOR DE
ELEMENTENWEZENS OM DAAR HUN
WERK TE KUNNEN DOEN.

Ook voor de
esoterische wereld
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zitten we in CODE
ROOD.
Er moet wat gebeuren en jij bent
in mijn boeken tot hier gekomen,
dus jij hebt het bewustzijn, jij
bent groot genoeg, jij kunt tot
hier reiken, dus ….. JIJ MOET
HELPEN.

Jij zult jouw grenzen moeten
verleggen waarbij genoeg nooit
genoeg is. Jij moet vandaag
proberen hoger te reiken dan dat
je groot bent en probeer de wereld
duidelijk te maken dat MORAAL,
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BEGRIP, EIGENLIEFDE,
NAASTENLIEFDE, WAARDEN ALS
SCHOONHEID, WAARHEID EN
GOEDHEID DE ESOTERISCHE
WERELD ZUIVEREN. DAT JIJ
DAARDOOR ELEMENTALEN
SCHEPT DIE DE ENERGIEFREQUENTIES HEBBEN DAT ZIJ IN
DIE ESOTERISCHE WERELD DE
ELEMENTENWEZENS KUNNEN
HELPEN IN PLAATS VAN
TEGENWERKEN.

Jij bent de redder van deze
wereld. Maak je niet druk
om een ander, jij moet het
doen en daardoor beïnvloed
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je anderen die misschien
daardoor met je mee gaan
doen.
Jij bent de schilder van de
kleur die jij gaat bekennen.
Jij hoeft alleen maar jouw
eigen verantwoordelijkheid
te nemen.
Nogmaals de vraag:

Wat moeten we voorkomen?
Antwoord:

Alles.
Alles is wel veel maar we hebben
geen keus meer.
Afstemming op, geeft toestemming
aan.
157

Toestemming aan, nodigt uit.
Wat haal jij binnen in jouw huis?
Afstemming op, creëert elementalen.
Wat voor energetische wezens creëer
jij? Creëer jij afbraak of opbouw?
Dit alles bepaalt de eeuwig
verschuivende grens.
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Word je BEWUST van
jouw bewustzijn,
want:
‘JIJ BENT'

7 mei 2021
Je bent het als je het bent als je het niet bent, ben je het
niet.
Je kunt het zijn als je het wilt, als je alles doet wat je
kunt, als je het durft en als je het tenslotte ook doet.
Als je het hebt gedaan, dan ben je het en dan begint
alles weer opnieuw. ‘ZIJN’ IS DYNAMISCH, NOOIT
STATISCH. IEDERE VORM VAN ZIJN IS EEN OPSTAP
VOOR EEN NIEUWE VORM VAN ZIJN. DAT HEET
GROEI EN DE GROEI BEPAALT DE REIS. DE REIS
BEPAALT ECHTER OOK DE GROEI.
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Verder bestaat er een wet dat God alles naar zich
toetrekt, alles gaat terug naar de bron. Er is echter ook
vrije wil en als ik niet terug wil naar de bron, kan dat
en dat heeft dan consequenties.
De mens onderscheidt zich van het dierlijk en het
plantenleven omdat wij ‘bewust zijn van ons
bewustzijn'.
Veel mensen leven onbewust. Ook mensen met een
zeker bewustzijn beseffen zich niet dat ze bewust zijn
en dat ze dat bewustzijn kunnen richten, kunnen
gebruiken.
Op 'het kunnen richten van bewustzijn, van
afstemming’ zit een risico. Je kunt je bewust richten op
de dualiteit en de keizer dienen of je kunt je bewust
richten op de eenheid en God dienen.
Veel mensen, de mensen met een laag bewustzijn,
kennen dat onderscheid niet en 'spelen' daardoor nog
in de hoftuin van de keizer, elementalen creërend als
vampiers, waar ze anderen maar ook zichzelf mee
belasten.
Als je niet weet ben je nog heel beperkt
verantwoordelijk.
Als je dit bewustzijn wel hebt en toch dezelfde
vampiristische elementalen creëert aan het hof van de
keizer, beschadig je niet alleen anderen maar des te
meer jezelf, want je weet, dus ben je verantwoordelijk.
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Kun je de pracht en praal en het glitter van de
hofhouding vaarwel zeggen? Kun je en wil je het
materiële goud vervangen voor het spirituele goud?
Ben je bereid om je materiële jas voor jouw lichaam,
met zijden en gouden draden te vervangen voor een
kleed van en voor jouw ziel met zijden en gouden
draden.
De Richter weeft op het weefgetouw van ons
bewustzijn het kleed van onze ziel en de draden
worden bepaald door onze keuzes, door de vruchten
die onze boom voortbrengt. Welk garen van welke
kwaliteit bied jij aan aan jouw Richter?

Als je de strijd voorbij en voorbij
de strijd bent, ben je niet meer
'VAN DEZE WERELD’, maar
uitsluitend nog 'IN DEZE
WERELD’. Dan weet je wat het
betekent om zijden en gouden
draden te spinnen voor jouw ziel,
door jouw keuzes in vrije wil.
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Dan ben je je bewust van
jouw bewustzijn omdat
je reeds BENT.
Dan ben je in staat om te weten wat je
creëert. Dan weet je waar je je op moet
afstemmen. Dan weet je wat je wel en wat
je niet moet uitnodigen in jouw huis. Dan
schep je bewust elementalen met het
bewustzijn van het besef van eenheid en
stuur je ze uit om de elementenwezens te
helpen met hun werk. Dan ben je bereid om
deze wereld en dus het universum te
dienen.
Dan ben je omdat JE BENT en dan zul je
vandaag meer zijn dan gisteren en morgen
weer meer zijn dan vandaag.
Dan ben je je bewust van je bewustzijn,
omdat je reeds bent.
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Zoek verbinding en
verbind

7 mei 2021
We zijn dit boek begonnen met vast te stellen dat wij
als mensen onvolmaakte wezens zijn, geplaatst in een
onvolmaakte omgeving, met de opdracht om op te
klimmen tot volmaaktheid. Als wij meer en meer
volmaakt worden, veranderen we onze omgeving mee
in een omgeving die volmaakter wordt. Dat verandert
onze wereld en wij moeten die verandering realiseren.
WIJ ZIJN DE VERANDERING.
Het is daarbij onmogelijk om een ander te
veranderen, WIJ KUNNEN ALLEEN ONSZELF
VERANDEREN, DOOR UITSLUITEND AAN ONSZELF
TE WERKEN.
Omdat de mens op zichzelf niet in staat is om deze
groei te realiseren, hebben we hulp van de spirituele
en esoterische wereld. Wij krijgen in ongekende mate
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hulp maar wij bepalen of wij die hulp accepteren en
wat wij ermee doen.
De mens heeft namelijk een onvoorwaardelijke
vrije wil en moet uiteindelijk uit vrije wil de hulp
accepteren en zelf de stappen zetten om te groeien
naar volmaaktheid.
Die hulp bestaat uit:




God zelf, de Richter.



Geestkrachten, de Geest van Waarheid en de zeven
assistent-bewustzijnsgeesten.

Engelen, beschermengelen en
bestemmingsbehoeders.

Met betrekking tot deze hulp zijn wij het 'lijdend
voorwerp’.
Wij kunnen God noch de engelen en de Geestkrachten
sturen.
Deze spirituele hulp ‘IS’. Zij bepalen hoe de hulp
verloopt.
Daarnaast is er hulp uit de esoterische hoek in de
vorm van elementenwezens. Ieder mens heeft ook een
eigen elementenwezen, die die mens helpt. Vooral bij
het onderhouden van de de gesteldheid van het
lichaam (gezondheid) kan ons elementenwezen ons
dienen.
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Ook ieder huis heeft een eigen elementenwezen.
De hulp van zowel onze Godsvonk, de engelen en de
elementenwezens kunnen enorm veel effectiever en
efficiënter worden als wij die hulp aanvaarden,
omarmen en ons met al deze entiteiten verbinden.
Zij kunnen beter schenken als wij bewust aanvaarden
en als wij bewust aanvaarden, kunnen wij ook
schenken.
Dan ontstaat er een interactie, een bewuste
interactie, een wederzijdse hulp.
Dan is wezenlijke verandering, wezenlijke
transformatie mogelijk.
Leg oude waarden aan de kant en stap uit je comfortzone.
Er is meer tussen hemel en aarde dan dat de
gemiddelde mens en de totale wetenschap bereid is
om te accepteren.
Er zal pas wezenlijke verandering op deze wereld
mogelijk zijn, als wij onze grenzen te buiten gaan en
‘GEEST, DE GEESTENWERED EN DE ESOTERISCHE
WERELD AANVAARDEN’.
Er is geen groei zonder God en de enige weg is de weg
met God, door God en naar God. Bij dat beeld horen
voor deze planeet deze twee werelden. De geestelijke
wereld waar de engelen zijn en de esoterische wereld
waar de engelen en de elementenwezens zijn.
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Ook verbinding is een afstemming.
Dus ook ‘verbinding met' is een ‘toestemming aan' en
is een ‘uitnodiging aan en een uitnodiging van'.

Ga in meditatie en zoek verbinding.
Wees je ieder moment bewust van wat
je creëert, iedere gedachte, iedere
reactie, iedere focus, iedere overtuiging
vertegenwoordigt een wereld en schept
die wereld. Je schept wezens, de
elementalen en hun bestaan is jouw
verantwoordelijkheid.
Je kunt met de engelen samenwerken
door voor de engelen te werken. Met de
elementenwezens is een andere
samenwerking mogelijk. Beiden
werken voor elkaar op beider initiatief.

Stem je af, zoek
en gij zult vinden!
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Vergeet niet dat als jij je
afstemt, dan nodig je uit,
dus als jij je afstemt,
zullen zij jou vinden.
Dus zoek verbinding,
verbind en vind.
Ontdek een wereld met
wezens gericht op
dienstbaarheid, op
eenheid en liefde.
Dat is nu jouw
afstemming en mijn
167

afstemming. Ook dat is
onze wereld!
Betreed die wereld en
help helpen.
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De band met het
koninkrijk en de band
met de aarde
7 mei 2021

Door het bewandelen van het vijfde pad zijn we
niet meer 'VAN DEZE WERELD’ maar 'IN DEZE
WERELD’.
We worden aangetrokken door het koninkrijk
en beïnvloed door mota.
We leven in het besef van eenheid.
We hebben onszelf bevrijd uit de dualiteit en we
zijn los van het dualistisch drijfzand van het
moeras van het collectieve bewustzijn van deze
wereld.
We zijn niet, zelfs nooit, los van de mensen
op deze wereld.
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In het hart van ieder mens kunnen we de Godin
herkennen en ontdekken. Dat is een belangrijk
en prachtig deel van onze reis terug naar huis.
We zijn los van het geduw en het getrek van
deze wereld.
Onze band met de aarde is, om hulp te bieden
waar hulp gevraagd wordt en om de
elementenwezens te helpen hun werk te kunnen
doen.
Dat is onze band met de aarde en dat genereert
onze groei.
Als wij in staat zijn om zelf elementalen te
scheppen die afgestemd zijn op het besef van
eenheid, dus op liefde, dan zullen die door ons
geschapen elementalen hun werk op deze
wereld kunnen doen en kunnen bijdragen aan
het verbeteren van de omgeving van deze
wereld en de omgeving dus meer volmaakt
maken.
In een volmaaktere omgeving is het voor
anderen makkelijker om zelf de keus te kunnen
maken voor een weg, op weg naar volmaaktheid.
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Opnieuw komt hier de noodzaak naar voren om
je ieder moment bewust te worden wat je
afstemming is, je gerichtheid op liefde,
eigenliefde en naastenliefde en het besef dat je
met alles wat je doet, wat je bent en wie je bent,
consequenties neerzet in en voor deze wereld,
namelijk: het scheppen van elementalen.

Creëer bewust elementalen door je
gerichtheid, door je afstemming, door
eenheid te zijn, door kleur te bekennen
en je verantwoordelijkheid te nemen
en de elementenwezens zullen je
dankbaar zijn en je vrienden worden.
Het is dus inmiddels duidelijk, dat het
zinloos is dat ik anderen ga vertellen
wat ze fout doen, hoe ze moeten
veranderen, waarbij mijn methode de
enige goede is en dat daardoor de
wereld zal verbeteren.
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Hoewel in de onbewustheid misschien
goed bedoeld is (je kunt niet hoger
reiken dan dat je groot bent), houd je
daarmee de onvolmaaktheid in stand
en pleeg je pure ‘afbraak’, waardoor de
mate van onvolmaaktheid ook kan
toenemen.
Je kunt de mensen dat ook niet
duidelijk maken omdat ze nog niet zo
groot zijn, dat ze in staat zijn om die
horizon te kunnen overzien.
Als je in staat bent om contact te
kunnen krijgen met de
elementenwezens kun je gericht met
hen gaan samenwerken.
‘Afstemming op' is gelijk aan ….
‘Overeenstemming met’ is gelijk aan …..
‘Toestemming geven aan' is gelijk aan
…..
‘Uitnodigen van' is gelijk aan ……
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‘Schenken aan' is gelijk aan ……
SAMENWERKING MET.
Opnieuw komt het volgende beeld naar
voren, het beeld van uitnodiging en
aanbieding en dit slechts door de
juiste focus, de juiste afstemming ….
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EENHEID.

Lieve elementenwezens,
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‘Have no more fear, I am here’,
Klaar om te dienen, klaar om te
helpen.

‘IK BEN'.
Je bent het als je het bent en
je zult weten dat je het bent.
De verbinding door de juiste
afstemming opent deuren
die daarvoor nog gesloten
waren.
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In de natuur zul je
vele antwoorden
vinden.
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De natuur, het rijk waar de meeste
elementenwezens van deze planeet
zich ophouden en waar ze hoeden,
verzorgen en genezen.

Ze verzorgen ook de mensen, ieder
mens heeft een eigen
elementenwezen en ieder huis heeft
er één.
Je kunt ze vergelijken met de elfen en
de kabouters, zoals die zijn
aangeduid in onze mythen en
sprookjes.
Hun bestaan is al heel lang bekend.
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Elementenwezens worden
geschapen uit de daden van
engelen.
Vergeet niet dat er ook
'gevallen engelen’ zijn.
De elementenwezens die zij
voortbrengen, brengen ons
niet veel goeds.

Wij kunnen de door ons
geschapen elementalen op
basis van ons besef van
eenheid, inzetten om de
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schade te helpen herstellen,
samen met de
elementenwezens die zijn
geschapen uit het besef van
eenheid, uit de daden van
de engelen die ons en de
hele schepping dienen.

Zo is de
samenwerking op
geestelijk, esoterisch
en materieel niveau
compleet.
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Het is een
noodzakelijke
samenwerking tussen
engelen,
elementenwezens,
elementalen en
mensen.
Met één doel:
HET DIENEN VAN DE
SCHEPPING.
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Afstemming
Uitnodiging 
Samenwerking

8 mei 2021

Nu we weten dat we weten en dat
afstemming energieën in beweging zet en
dat afstemming elementalen creëert,
begrijpen we ook dat de richting van onze
afstemming allesbepalend is.
Er zijn twee richtingen:

 DUALITEIT en
 EENHEID.
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We kennen inmiddels ook de uitwerking
van beide richtingen.
Jij bepaalt de richting voor jou op basis van
jouw vrije wil en op basis van de hoogte
van het niveau van jouw bewustzijn.
Dat geldt ook voor mij en dat geldt voor
iedereen.
Elementenwezens kunnen veel voor ons
doen en wij kunnen hen ook helpen.
In de samenwerking met de
elementenwezens is één ding essentieel.
Als je wilt dat ze je komen helpen, zul je
het altijd kenbaar moeten maken. Je zult
het moeten vragen, want voor allen die
afstemming hebben op het besef van
eenheid is DE VRIJE WIL, altijd het
hoogste goed.
Eigenlijk zijn wij de spil tussen hemel en
aarde, tussen Geest en elementenwezens.
Ze hebben onze hulp nodig omdat ze last
hebben van elementenwezens die zijn
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gecreëerd door gevallen engelen,
afgestemd op het bewustzijn van afsplitsing
en ze hebben last van de elementalen die
door de mens zijn gecreëerd, op hetzelfde
bewustzijn van afsplitsing, dus het
bewustzijn van dualiteit.
Wij zijn de spil tussen de Wil van de Vader
en de hulpvaardigheid van de
elementenwezens. Wij kunnen helpen om
dat beide, ‘in lijn’ te brengen, met
ondersteuningskracht van de engelen.
De materiële wereld heeft een spiegelbeeld
in de esoterische wereld. Dit gebied is
toegankelijk voor elementenwezens die op
dit niveau leven, voor engelen en voor de
elementalen.
Wat in de ene wereld gebeurt, vindt een
weerslag in de andere wereld. Beiden
werelden zijn verbonden en beïnvloeden
elkaar.
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Als wij in onze materiële wereld dingen
willen realiseren, kunnen wij hulp vragen
aan de elementenwezens, die dan in hun
wereld kunnen helpen en de uitwerking in
de materiële wereld kunnen versterken.
Zij kunnen ook inwerken op onze fysieke
situatie. Als je lichamelijk uit balans bent,
kun je aan jouw eigen elementenwezen
vragen of deze energetisch vanuit de
esoterische wereld wil helpen om de balans
energetisch te harmoniseren.
Maak contact met je eigen elementenwezen
zoals je ook contact hebt en maakt met
jouw Godsvonk en engelen.
Zo breng je nu al, in dit leven, de diverse
sferen bij elkaar en vergroot je jouw
werkgebied, net zoals dat het geval is als
wij overgaan en landen op de
woningwerelden.
Dat vergroot nu al jouw afstemming als
kosmisch burger. Wij zijn KOSMISCHE
BURGERS.
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Als je weet dat ergens mensen in nood zijn,
kun je jouw elementenwezen vragen vanuit
de andere wereld hulp te bieden.
Bij de verzoeken aan de esoterische wereld
gaat het niet om eigen belang, om eigen
gewin, maar om hulp voor het totaal.
Natuurlijk kun je hulp vragen als je ziek
bent of slecht in je energie zit, zodat zij je
kunnen helpen om weer in een optimalere
situatie te kunnen functioneren.
Ook zij kunnen ons om hulp vragen die wij
kunnen geven in de vorm van actie door
ons zelf in de materiële wereld of door
bewust elementalen te creëren met een
opdracht om op energetisch niveau te
helpen, wat door de verbinding en
beïnvloeding, ook weer doorwerkt in de
materiële wereld.
Hoe hoger ons bewustzijn, hoe zuiverder
onze afstemming, hoe krachtiger de
elementalen zijn die wij scheppen en hoe
groter dus ook de hulp en ondersteuning is
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die wij kunnen brengen in de esoterische
wereld.

Zo kunnen en moeten mens, engel en
elementenwezen samenwerken in de
sferen van URANTIA, in de sferen van
deze planeet, om al het leven te
hoeden, te beschermen, te dienen en
te genezen.
De mens wordt hierbij geleid door
zijn of haar eigen Godsvonk, wonend
in het hart.
Onderstaande afbeelding is hiervan
mijn persoonlijke impressie
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Als je meer wilt weten over de
elementenwezens dan zijn hier al heel
veel boeken over verschenen, die je
hierover kunt lezen. Kijk hiervoor op
internet.
Het is mijn opdracht om je te wijzen op
de grootsheid van de schepping, op het
nut om te weten wat er in die
schepping valt en wat voor ons
belangrijk is, om dit te weten en om
hiermee bewust en actief te gaan
werken in ons leven en op onze reis
hier op aarde.
Onderzoek voor jezelf wat jouw actieve
en bewuste rol kan zijn in deze
samenwerking.
Ieder mens is nodig in deze kringloop
van leven, waarin ieder mens zijn of
haar eigen unieke en belangrijke rol
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heeft te vervullen in het dienen van de
schepping, in het dienen van het totaal.
Ben je bewust van de scheppingskracht
die we hebben en die is afgestemd op
ONZE AFSTEMMING, die wij allemaal
maken in vrije wil en als een eigen
vrije keus.

Hoe meer je bewust bent, hoe
meer je weet in de vorm van
wijsheid, hoe meer wijsheid je
bezit, hoe groter je
verantwoordelijkheid wordt.
Hoe groter je
verantwoordelijkheid wordt, hoe
groter de consequenties worden
van alles wat je doet, denkt,
straalt en bent.
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Jij kunt met iedere gedachte, met
iedere actie, met iedere reactie,
met iedere daad, het verschil zijn.
Hoe meer je weet, hoe bewuster
je bent, hoe makkelijker het
wordt om de trap naar boven te
beklimmen.
Hoe hoger je komt, hoe groter
ook het GEVAAR wordt van het
risico om te vallen en hoe dieper
je naar beneden kunt storten.
Dat gevaar blijft altijd aanwezig.
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‘Bewustzijn’.
‘Bewust’ – ‘Zijn’.
‘Ik Ben Bewust'.

IK BEN.
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Opnieuw vermeld ik hier,
voor de zoveelste keer, dat
de reis die gemaakt moet
worden.
'DE REIS NAAR BINNEN IS’
de reis naar het hart.

In het hart woont onze
Godsvonk die, wanneer wij
in staat zijn om contact en
verbinding met hem te
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maken en wanneer wij in
staat zijn om de dualiteit af
te leggen en steeds meer het
besef van eenheid te gaan
omarmen, ons kan inleiden
in de geheimen die met ons
leven te maken hebben en
met de geheimen die wij
moeten weten om in dit
leven de blauwdruk van
onze ziel te kunnen zijn en te
kunnen gaan leven.
Een ieder die nog stoeit in de
buitenwereld met zijn
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waarheid, verheven tot ‘DE
WAARHEID', in de
overtuiging dat anderen
deze waarheid moeten gaan
volgen, heeft nog niet de
grootte bereikt om naar
binnen te kunnen gaan
reiken.
Binnen is het domein van de
groei van bewustzijn en de
groei van de ziel, dat lukt
niet buiten.
Buiten is het
ervaringsgebied om te
testen dat datgene, dat je
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binnen hebt geleerd en hebt
veroverd, werkelijk in de
buitenwereld zo werkt.
Alle mensen die hun heil nog
in de buitenwereld zoeken
zijn nog gevangen in het
drijfzand van de dualiteit en
in de sluier van de illusie.
De buitenwereld is niet de
werkelijke wereld. De
buitenwereld is de illusie,
gecreëerd door het besef van
dualiteit en dualiteit is
MAYA, is DE ILLUSIE.
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Het besef van eenheid
creëert de werkelijkheid, die
steeds groter zal worden
naarmate wij meer en meer
onder invloed zullen komen
van MOTA, waardoor we
meer en meer in staat zullen
zijn om 'de waarheid te
kunnen onderscheiden en de
eenheid te kennen’.
De illusie belemmert echter
wel de elementenwezens om
hun werk te kunnen doen.
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Wij kunnen helpen om die
sluier op te heffen.
Wij kunnen helpen om de
illusie weg te branden en de
dualiteit te vervangen door
eenheid.
Niet door aan elkaar te
trekken en te tegen elkaar te
duwen in de buitenwereld
maar door de reis naar
binnen te maken en door
met de hulp van jouw
Godsvonk en jouw engelen,
de sluier van de illusie voor
jou te laten verdampen
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waardoor ook de wereld wat
minder versluierd zal zijn.
Hiermee eindigt boek
vijftien, het veertiende boek
in de reeks van ‘een
wonderbaarlijke reis’.
Ik weet niet wat de
bedoeling is op dit moment
voor mijzelf.
Ik ben meegenomen en
opgeleid om mijn eigen
reisverslag vast te leggen en
te illustreren, over hoe het
leven in ‘algemeenheden’ is
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opgebouwd. Met welke
wetten hebben we te maken
en wat zien we op dit
moment op deze planeet en
waarom.
Het schrijven en illustreren
was tot nu toe een zeer
uitgebreide taak, waar ik
dag en nacht aan gewerkt
heb.
Ik heb op dit moment geen
idee waar mijn verdere reis
naartoe gaat, maar ik heb
sterk het gevoel dat ik met
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mijn vijftien boeken plus het
boek over
vingerreflexologie, een groot
deel van de blauwdruk van
mijn ziel in heb mogen
vullen.
Als er meer te melden is,
kom ik terug. Anders zal ik
al mijn tijd gaan besteden in
de actieve samenwerking
met mijn Godsvonk, engelen
en met de elementenwezens.

Als je die samenwerking
wilt oppakken, vanuit
200

jouw diepste besef van
eenheid, met een niet te
stoppen gedrevenheid
om het universum te
dienen, behoor je tot de
MAGIËRS VAN DEZE
WERELD, die kunnen en
willen helpen om de
illusie van de dualiteit,
van de strijd en van de
duisternis te kunnen
opheffen en om deze
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wereld te helpen optillen
naar het stadium van

Licht en Leven.
We eindigen dit boek zoals
we zijn begonnen:
‘Afstemming met’ is gelijk
aan:
‘Overeenstemming met’ is
gelijk aan:
‘Toestemming geven aan’ is
gelijk aan:
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‘Uitnodiging van’: is gelijk
aan:
‘Infiltratie in jouw systeem,
in jouw woning'.
Afstemming maken is het doen
van een keuze.
Ben je bewust, kies je bewust?
Als je bewust bent en kiest,
BEN JE VERANTWOORDELIJK.
Zo kunnen we stijgen op de
ladder, maar zo kunnen we
ook vallen in de diepte.
‘Zo gewonnen, zo geronnen’.
Blijf alert want als je valt, ben
je zeker niet zomaar terug op
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je oude niveau. Het is zoals de
Engelsen zeggen:

“It is hard,
to
unscramble,
scrambled
eggs”
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Zo gewonnen,
Zo geronnen!
Er zijn ook honderden duizenden
engelen gevallen, inclusief hele
hoge engelen!
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Maak iedere keus voor het
bestijgen van jouw eigen ladder
als volgt:
Zijn  weten willen 
kunnen  durven  doen 
Zijn  weten  willen 
kunnen  durven  doen 

Zijn  weten  willen 
kunnen  durven  doen 

Zijn

 enzovoort.

Een groeiend besef van
‘ZIJN’, dus van:
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‘Bewust-ZIJN’,
Dus van:

‘Bewustzijn’
Dus van:

‘Groei’.
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Je weet omdat je weet
en je bent omdat je
bent, dus ‘JE BENT'
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Er zijn tot nu toe veertien boeken
verschenen in de reeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’. Met mijn eerste
boekje van zeer lang geleden ‘Een weg
huiswaarts’, zijn er totaal vijftien boeken
waarin ik tot zo ver, mijn eigen spirituele
reis heb beschreven.
Daarnaast heb ik nog een boekje
geschreven over ‘Vingerreflexologie’, een
techniek die kan bijdragen aan het
verbeteren van de gezondheid.
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Je kunt deze techniek gebruiken voor jezelf
en voor anderen.
Er is op dit moment een stilte opgetreden
in mijn systeem. Ik heb dit al eerder
meegemaakt en ik interpreteerde dat toen
met het feit dat er genoeg was
doorgegeven, maar tot nu toe kwam er
altijd weer heel veel nieuwe informatie. We
zullen het zien.
Aangezien deze opdracht van het
doorgeven van al deze informatie een deel
is van de blauwdruk van mijn ziel, zijn al
mijn boeken gratis toegankelijk voor
iedereen en zijn ze te downloaden op het
internet.
In ieder geval ben ik ervan overtuigd, dat
als je de behoefte en de gedrevenheid hebt
om te willen groeien in bewustzijn, je met
deze boeken een handvat hebt, die je een
eind op weg kunnen helpen om jouw eigen
reis te starten of te vervolgen.
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Wat ik schrijf, is niet de waarheid, het is
mijn waarheid, het is mijn reis en iedere
reis van ieder mens is absoluut uniek.
We kunnen elkaar helpen door ervaringen
uit te wisselen, niet als waarheden, maar
als PERSOONLIJKE ERVARINGEN.
Door het scheppingsproces, voortkomend
uit onze ervaringen, gegenereerd door onze
overtuigingen en afstemmingen, vertalen
wij onze ervaringen, die voor ons onze
waarheid zijn op dat moment, tot DE
WAARHEID, die we willen verkopen aan
ieder ander en die we zullen moeten
verdedigen. Zo worstelen we verder in de
dualiteit, in een angstige, onvolmaakte
omgeving, waarin we moeite hebben ons
hoofd boven water te houden. Er zijn er ook
heel wat die instorten en doorbranden.
Toch is de dualiteit is een prachtig systeem
om te leren dat we onvolmaakt zijn en dat
er blijkbaar iets anders is, een
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volmaaktheid, waar we steeds meer
geïnteresseerd in raken en waar we naar
op zoek gaan. De dualiteit leert ons
uiteindelijk hoe het niet moet, omdat we
altijd in hetzelfde kringetje blijven
ronddraaien, zonder wezenlijke, geestelijke
resultaten.
Zo kunnen we de stap gaan maken van
dualiteit naar eenheid. Die stap is niet
eenvoudig, omdat het collectieve
bewustzijn is afgestemd op dualiteit en het
collectieve bewustzijn weegt door deze
immense collectiviteit enorm zwaar en de
aantrekkingskracht is dus ook gigantisch.
Daarnaast is er de collectieve controle die
niet accepteert dat je 'anders bent dan
anderen’, die je controleert, corrigeert en
straft als je 'uit de ballenbak springt’, zoals
Helena het noemde in de roman (boek
twee).
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We zullen uiteindelijk allemaal die weg, op
weg naar EENHEID, moeten gaan
bewandelen want we zijn als onvolmaakte
wezens geschapen met een interne
opdracht, om die weg naar volmaaktheid te
gaan zoeken, te gaan afleggen en te
veroveren. De weg op weg naar
volmaaktheid is de weg op weg naar
eenheid.
Er is hulp genoeg maar de weg is, in elk
geval voor velen, een worsteling.
Als je voldoende bent gegroeid om voorbij
de dualiteit te kunnen reiken en wanneer je
de eenheid gaat omarmen, ben je 'de strijd
voorbij en voorbij de strijd’ en ontvang je
structurele rust, vrede en vreugde.
Dan ga je jezelf zien als onderdeel van de
immense eenheid en ga je aan de slag om je
te richten op jezelf, om jezelf te
vermeerderen, om nog meer te groeien en
jezelf op te trekken. Met iedere trede op
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jouw trap die jij verovert, trek jij de wereld
een stukje mee omhoog.
De oplossing ligt in mijzelf. Die oplossing
vind ik dus in mijn eigen binnenwereld en
niet in de buitenwereld.
Ik weet, jij weet, wij weten en omdat we
weten dat we weten, ZIJN WIJ.
Omdat wij ZIJN, zal ons ZIJN de wereld
beïnvloeden en meetrekken naar
ongekende hoogten.

Deze wereld lijdt en is niet
meer gezond.
Dat komt niet alleen maar
door de materiële
vervuiling, waar de mens
zich nu meer en meer
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bewust van begint te
worden.
Misschien nog wel voor
een belangrijker deel is de
oorzaak van deze
vervuiling de
energetische, esoterische
vervuiling die deze wereld
heeft besmet.
Daar is ieder mens die
dagelijks meegaat in de
strijd en die dagelijks
meeduwt tegen en
meetrekt aan ieder ander,
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mede voor
verantwoordelijk.
De noodzakelijke
verandering kun je niet
afschuiven op anderen.
Die verandering begint,
net als iedere andere
verandering, altijd bij jou
en bij mij.
Laat dit het fundament
zijn voor het vervolg van
onze prachtige reis, op
weg naar huis.
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Ik wens iedereen een
prachtige reis en
geniet vooral ieder
moment van deze reis,
op weg naar ginder,
het immense
universum tegemoet,
nu onder de
beïnvloeding van
mota en onder de
aantrekkingskracht
van het koninkrijk.
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Het onmetelijke heelal tegemoet.
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