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Als gevolg van het
streven naar mijn groei
in volmaaktheid zal
voor mij niet mijn wil,
maar met mijn vrije
wil, ZIJN WIL
geschieden.

Dat is het fundament voor
groei naar volmaaktheid.
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Voorwoord
In boek negentien hebben we de eerste stap gezet om
bewust te gaan werken aan volmaaktheid.
Dat is onze opdracht als onvolmaakte wezens in een
omgeving die onvolmaakt is.
Groeien naar een steeds hogere status van
volmaaktheid komt door groei in bewustzijn.
Groeien in bewustzijn is een reis op basis van
ervaringen.
Ervaringen zijn er op verschillende niveaus.
De hoogste ervaring die wij kunnen krijgen is de
openbaring, de persoonlijke openbaring.
Het mooie van openbaringen is dat iedereen op ieder
bewustzijnsniveau een openbaring kan ontvangen en
dat we daar meestal ook zelf 'de trigger’ voor zijn.
Persoonlijke openbaringen dragen het niveau van
morontia-mota en worden dikwijls geschonken door
onze eigen Godsvonk.
We zullen in dit boek ook zien dat de cyclus van
'willen, kunnen, durven, doen’, met de uitbreidingen
van ‘ZIJN’ aan de voorkant en 'ZIJN’ aan de achterkant,
wordt uitgebreid met het begrip ‘vertrouwen’.
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Blind vertrouwen in God is mogelijk als het ‘ZIJN’, het
BEWUSTZIJN' een ‘WETEN’ wordt, dat je weet, dat JE
WEET.
Als je weet vanuit een onvoorwaardelijk vertrouwen
in Geest, in God, dan raak je binnen het weten aan ‘de
werkelijkheid’.
Als je gaat raken aan de werkelijkheid dan begin je de
illusie af te leggen.
Als je raakt aan de werkelijkheid, dan begin je in staat
te zijn om ‘de waarheid te kunnen onderscheiden’.
Als je in staat bent om te beginnen de waarheid te
kunnen onderscheiden, dan ga je de eenheid kennen.
Het in staat zijn om de waarheid te kunnen
onderscheiden en de eenheid te kennen, is het
kenmerk van morontia-mota.
Dat niveau wordt dan vanaf dat punt van bewustzijn
het vertrekpunt en van onze verdere reis. Dan is er
ook een grote aantrekkingskracht van het koninkrijk,
van de woningwerelden.
Grafisch komt datgene waar dit boek op uitkomt, op
het volgende neer.
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Uiteindelijk leidt deze cyclus binnen de ervaringsreis
naar het moment van het proces van fusie.
Dit proces en alles wat daar inhoudt is tegen het eind
van dit boek nog eens nader bestudeerd.
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Ook hier is weer de inhoud van het Urantiaboek de
rode draad.
Uiteindelijk wordt aan het eind van dit boek de drie
stappen beschreven, zoals ik ze heb gezien, die leiden
tot 'groei in volmaaktheid’, gebaseerd op het gegeven
WAT nu eigenlijk morontia-mota is, namelijk:

‘Een bewust bewustzijnssamenwerkingsverband tussen twee
ongelijksoortige naturen, namelijk de
materiële natuur (de mens) en de
geestelijke natuur (God).
Ook weer voor dit boek mijn excuus voor type en/of
grammatica-foutjes.
Ik lees het één keer door en vervolg dan onmiddellijk
weer het schrijven en het illustreren.
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Toelichting op dit
boek
21 september 2021
Om het besluit te nemen om er alles aan te gaan doen
om de stap te nemen om op weg te gaan ‘op de weg
om net zo volmaakt te worden als de Vader volmaakt
is’, is er meer nodig om dit besluit ook werkelijk te
kunnen gaan realiseren.
Eigenlijk is het nemen van dit besluit, NIET MEER EN
NIET MINDER, dan het invullen van het onderdeel:
‘WILLEN’, uit de reeks van ‘willen, kunnen, durven en
doen'.
Met alleen het ‘WILLEN’, is er nog geen 'UITVOERING’
ingevuld en dat zal ook pas ontstaan, als het facet
'DOEN’, na ‘KUNNEN en DURVEN’ is ingevuld en
gerealiseerd.
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Niets gaat vanzelf en met alleen ‘te
willen’, gebeurt er niets en zullen we er
niet komen.
In dit boekje ga ik proberen om aan te geven wat het
Urantiaboek zegt over deze weg en hoe ik dat zelf ga
proberen in te vullen op deze weg.

Het wordt dus opnieuw, zoals in al mijn
boeken is aangeven, ‘EEN VASTLEGGING VAN
MIJN EIGEN ERVARING’.

Hoe krijg ik mijn eigen stroom van 'van
binnen naar buiten’ in eerste instantie
in de richting van 'van buiten naar
binnen’, die dan uiteindelijk weer van
'van binnen naar buiten’ zal worden, om
te zijn zoals die moet zijn en die dan
eeuwig zo zal blijven?
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Het groeiend
bewustzijn nog eens
nader beschouwd
21 september 2021
Om de fases van ‘kunnen, durven en doen’, na de Wil
te hebben uitgesproken om de eerste bewuste stappen
te gaan zetten op de weg naar volmaaktheid, te
kunnen gaan invullen, zullen we moeten gaan
begrijpen, wat dat zo ongeveer inhoudt.
Is het mogelijk om op bewust niveau ‘een plan van
aanpak’ te maken om deze wilsbeschikking effectief te
kunnen gaan invullen?
Het zal ongetwijfeld een combinatie zijn van bewuste
wilskracht, waarbij een verstandelijk aspect en een
verstandelijke aanpak nodig is en daarnaast een
invulling van ‘afstemming en gevoel'.

Wat vind ik hierover in het Urantiaboek en waar
begin ik?
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Ik heb besloten om te beginnen bij de
beschrijving van het doorlopen van de cirkels
van het groeiend bewustzijn. Deze cirkels
zijn al eerder langs gekomen maar de
invalshoek is nu anders.

Dé trigger voor mij om deze
aanvulling op papier te
zetten en uit te werken, is
het gevoel dat mijn invulling
van mijn leven min of meer
vanuit een andere
invalshoek moet gaan
worden.
De weg Om net zo volmaakt
te worden als de vader is om
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mijn wil, in vrije wil,
volkomen in
overeenstemming te brengen
met de Wil van de vader.
Ook daar ligt het aspect van
'de wil’, van ‘het willen’.
de aspecten ‘kunnen, durven
en doen’, zullen nu moeten
worden ingevuld, waarbij ik
het beeld heb, om te gaan
proberen om in mijn leven, de
beslissingen die ik Neem, om
mijn acties en reacties, in te
gaan vullen,
Vanuit het gezichtspunt van
de vader.
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Niet wat ik zou willen, maar
wat God zou willen, waarbij
het uitgangspunt altijd is,
dat het totaal belang
gediend wordt en waarbij ik
dus bereid ben om mijn volle
en volledige
verantwoordelijkheid te
nemen.
Hoe kan ik komen tot een focusverandering, om niet meer te denken en te
handelen, dus om niet meer te ‘willen,
kunnen, durven, doen', VANUIT MIJN
UITGANGSPUNT, VANUIT MIJN WIL, maar
om dit bewust en structureel te gaan
invullen VANUIT DE WIL VAN DE VADER,
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waarbij de Vader in ieder geval iemand
anders is, dan ik zelf ben?
Het wordt dus niet meer een primair
denken van ‘van binnen uit' (vanuit
mijzelf), maar het wordt een denken vanuit
een andere kracht, God (in eerste instantie
buiten mijzelf) gericht naar binnen, waarbij
door de verbinding met die kracht, die
kracht zo eigen moet worden, dat het toch
weer uiteindelijk een denken en handelen
wordt van mij uit, waarbij 'mij' dan staat als
presentatie ‘van die andere kracht'.
Wat lezen we in het Urantiaboek over de zeven
cirkels en dus over de stappen van groei in
bewustzijn?

6. De zeven psychische cirkels
(1209.1) 110:6.1 Het totaal aan
persoonlijkheidsrealisatie op een materiële
wereld ligt in de successieve verovering van de
19

zeven psychische cirkels der sterfelijke
potentialiteit. Het binnentreden in de zevende
cirkelgang markeert het begin van het
functioneren van echte menselijke
persoonlijkheid. De voltooiing van de eerste
cirkelgang geeft aan dat de sterveling tot
relatieve rijpheid is gekomen. Ofschoon het
doorlopen van de zeven cirkels van
kosmische groei niet gelijk staat met fusie
met de Richter, markeert de verovering van
deze cirkels wèl het bereiken van de niveaus
die voorafgaan aan fusie met de Richter.
(1209.2) 110:6.2 De Richter is de partner die
met u op gelijke voet staat in het bereiken
van de zeven cirkels – het verwerven van
betrekkelijke volwassenheid als sterveling.
De Richter klimt met u op van de zevende
cirkelgang tot de eerste, maar zijn vooruitgang
naar de status van allerhoogste macht en zelfhandelen staat geheel los van de actieve
medewerking van uw sterfelijke bewustzijn.
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(1209.3) 110:6.3 De psychische cirkels zijn niet
uitsluitend intellectueel, noch geheel
morontiaal: ze hebben betrekking op de status
van de persoonlijkheid, het bewustzijn dat
verworven is, de groei van de ziel, en de
afstemming op de Richter. Om deze niveaus met
goed gevolg te doorlopen, is het harmonisch
functioneren van de gehele persoonlijkheid
vereist, niet alleen een bepaald aspect ervan. De
groei van de delen staat niet gelijk met de
ware rijping van het geheel; de delen groeien
in werkelijkheid naargelang de ontplooiing
van het gehele zelf – het volledige zelf –
materieel, verstandelijk en geestelijk.
Opmerking Winston:
Het gaat dus om 'HET TOTALE MENSBEELD’. Het
gaat dus om het volledige ‘ZELF VAN DE MENS’,
materieel, verstandelijk en geestelijk, waarbij
verstandelijk en geestelijk al een groot deel
vertegenwoordigt van het bewustzijn.
(1209.4) 110:6.4 Wanneer de ontwikkeling van
de verstandelijke natuur zich sneller voltrekt
21

dan die van de geestelijke, maakt deze
omstandigheid de communicatie met de
Gedachtenrichter zowel moeilijk als gevaarlijk.
Insgelijks resulteert overgeestelijke
ontwikkeling dikwijls in een fanatieke,
verwrongen interpretatie van de geestelijke
leiding van de goddelijke inwonende. En een
gebrek aan geestelijke capaciteit maakt het zeer
moeilijk om aan zo’n materieel intellect de
geestelijke waarheden over te dragen die in het
hogere bovenbewustzijn wonen. Aan een
bewustzijn dat volmaakt in evenwicht is, dat
huist in een lichaam met gezonde
gewoonten, gestabiliseerde neurale
energieën en evenwichtige chemische
functies – wanneer de fysische, mentale, en
geestelijke krachten zich in een drieënige
harmonie ontwikkelen – kan een maximum
aan licht en waarheid worden geschonken
met een minimum aan gevaar voor het leven
in de wereld of risico voor het werkelijke
welzijn van zo’n wezen. Door zulk een
evenwichtige groei klimt de mens omhoog
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langs de cirkels van planetaire vooruitgang –
één voor één, van de zevende tot de eerste.
Opmerking Winston:
Er moet dus evenwicht zijn tussen een gezond
lichaam of in ieder een gezonde leefgewoonte,
verstand en geestelijke gerichtheid. Pas als er
evenwicht is, is harmonische groei langs de zeven
cirkels mogelijk.
Zodra er één van de drie te zwaar wordt
geaccentueerd, loopt die persoons ontwikkeling
gevaar.
Dat betekent dat het verstandelijke en het
geestelijke aspect in evenwicht moeten zijn, maar
dat betekent ook dat indien je erop los rookt,
blowt of alcohol drinkt of indien je zwaar
overdreven streeft naar 'gezond leven’ en daarin
doorslaat, daardoor je ontwikkeling op de zeven
cirkels stagneert.
(1209.5) 110:6.5 De Richters zijn altijd bij u en
van u, doch zelden kunnen zij rechtstreeks, als
een ander wezen, tot u spreken. Cirkelgang na
cirkelgang versterken uw verstandelijke
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beslissingen, morele keuzen en geestelijke
ontwikkeling het vermogen van de Richter om
in uw bewustzijn te functioneren; cirkel na
cirkel klimt ge daardoor op uit de lagere stadia
van omgang met de Richter en van afstemming
van uw bewustzijn op hem, zodat hij zijn
beelden van uw bestemming met
toenemende helderheid en overtuiging
steeds beter kan registreren in de
evoluerende bewustheid van uw
Godzoekende bewustzijn-ziel.
(1210.1) 110:6.6 Iedere beslissing die ge
neemt, belemmert òf vergemakkelijkt het
functioneren van de Richter; deze zelfde
beslissingen bepalen dan ook eveneens uw
vooruitgang in de cirkelgangen van
menselijke prestatie. Weliswaar is de
allerhoogste kwaliteit van een beslissing, haar
betrekking tot een crisis, van grote invloed op
het bereiken van de volgende cirkel, maar vele
beslissingen, vele herhalingen, volhardende
herhalingen, zijn niettemin ook van wezenlijk
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belang om zeker te stellen dat deze reacties tot
gewoonten worden.
Opmerking Winston:
‘Iedere beslissing die een mens neemt, belemmert
of vergemakkelijkt het functioneren van de
Richter’ en bepaalt dus hoe dicht we bij elkaar
kunnen komen.
Het gaat dus om 'keuzes maken in vrije wil, die
leiden tot een beslissing’. De kwaliteit van die
beslissing is bepalend en creëert een ervaring. De
weg is een ERVARINGSREIS en het nemen van
beslissingen (het maken van een keus), bepaalt de
ervaring.
(1210.2) 110:6.7 Het is moeilijk de zeven
niveaus van menselijke vooruitgang precies
te omschrijven, omdat deze niveaus
persoonlijk zijn: zij zijn variabel voor de
individuele mens en worden blijkbaar
bepaald door de groeicapaciteit van iedere
mens. Het veroveren van deze niveaus van
kosmische evolutie wordt op drie wijzen
weerspiegeld:
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Opmerking Winston:
Er is dus blijkbaar een verschil in groeicapaciteit
tussen de ene en de andere mens.
(1210.3) 110:6.8 1. Afstemming op de Richter.
Het vergeestelijkende bewustzijn nadert de
tegenwoordigheid van de Richter in
verhouding tot de cirkels die worden
bereikt.
Opmerking Winston:
Het proces van 'vergeesteljken’ is dus blijkbaar
belangrijk. Dat is de weg die wij moeten afleggen
van de wereldse weg naar de Geestelijke Weg,
waarbij wij de zeven cirkels, cirkel voor cirkel
zullen veroveren en waarbij wij groeien in
bewustzijn.
(1210.4) 110:6.9 2. De evolutie van de ziel. De
wording van de morontia-ziel geeft de mate en
diepte van het beheersen van de cirkels aan.
Opmerking Winston:
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Naarmate wij groeien langs de cirkels, groeit
onze ziel tot het Morontia-mota-niveau een zullen
wij dus groeien in bewustzijn.
(1210.5) 110:6.10 3. Realiteit van de
persoonlijkheid. De graad van werkelijkheid van
de zelfheid wordt rechtstreeks bepaald door de
mate waarin de cirkels veroverd zijn. Personen
worden reëler naarmate zij opklimmen van het
zevende naar het eerste niveau van het sterfelijk
bestaan.
Opmerking Winston:
Personen worden reëler naarmate zij opklimmen
van de zevende cirkel naar de eerste cirkel. Zij
worden reëler omdat de illusie wordt doorzien
en wordt afgelegd. Als de illusie verdwijnt,
verschijnt de werkelijkheid. Als wij in staat
zijn om de illusie te doorzien en af te leggen,
worden wij WERKELIJK EN DOORZIEN WE DE
WERKELIJKHEID (HET GEOEIEND BESEF VAN
EENHEID).
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(1210.6) 110:6.11 Naarmate de cirkels worden
doorlopen, groeit het kind van de materiële
evolutie op tot de volwassen mens die
potentieel onsterfelijk is. De schaduwachtige
werkelijkheid van de embryonale natuur van
een mens in de zevende cirkelgang maakt plaats
voor de duidelijkere manifestatie van de
wordende morontia-natuur van een burger van
het plaatselijk universum.
(1210.7) 110:6.12 Hoewel het onmogelijk is de
zeven niveaus of psychische cirkelgangen van de
menselijke groei precies te omschrijven, is het
ons wel geoorloofd u een indruk te geven van de
minimum- en maximum-grenzen van deze
stadia waarin de volwassenheid wordt
verwezenlijkt:
(1210.8) 110:6.13 De zevende cirkelgang.
Mensen komen op dit niveau wanneer zij het
vermogen ontwikkelen tot persoonlijke keuzen,
individuele beslissingen, morele
verantwoordelijkheid en de capaciteit tot het
bereiken van geestelijke individualiteit. Dit geeft
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aan dat de zeven assistent-bewustzijnsgeesten
gezamenlijk functioneren onder leiding van de
geest van wijsheid, dat het sterfelijke schepsel is
opgenomen in de invloedssfeer van de Heilige
Geest, en op Urantia, dat de Geest van Waarheid
voor het eerst functioneert, op hetzelfde
moment dat er in het bewustzijn van de
sterveling een Gedachtenrichter wordt
ontvangen. Het binnentreden in de zevende
cirkelgang maakt een sterfelijk schepsel tot een
ware potentiële burger van het plaatselijk
universum.
Opmerking Winston:
Als ik dit juist interpreteer, betekent dit, dat ieder
mens start in de zevende cirkel, op het moment
dat de Gedachtenrichter indaalt.
(1210.9) 110:6.14 De derde cirkel. Het werk van
de Richter wordt veel effectiever wanneer de
mens op de weg omhoog de derde cirkel heeft
bereikt en persoonlijk een serafijnse
bestemmingsbehoeder heeft gekregen. Hoewel
er geen blijk is van georganiseerde
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samenwerking tussen de Richter en de
serafijnse behoeder, valt er niettemin een
onmiskenbare verbetering in alle fasen van
kosmische prestatie en geestelijke ontwikkeling
te zien na de toewijzing van de persoonlijke
serafijnse begeleider. Wanneer de derde cirkel
wordt bereikt, poogt de Richter gedurende
het nog resterende gedeelte van het leven
van de sterveling het bewustzijn van de
mens te morontia-iseren, de nog
overblijvende cirkels te doen doorlopen, en
het eindstadium te doen bereiken van het
goddelijk-menselijke deelgenootschap,
voordat de natuurlijke dood dit unieke
partnerschap ontbindt.
(1210.10) 110:6.15 De eerste cirkel. De
Richter kan gewoonlijk pas rechtstreeks en
onmiddellijk met u spreken wanneer ge de
eerste, finale cirkelgang van uw vooruitgang
als sterveling bereikt. Dit niveau vormt de
hoogst mogelijke bewustwording van de
betrekking tussen het bewustzijn en de Richter
in de menselijke ervaring, alvorens de
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evoluerende morontia-ziel wordt bevrijd van de
bekleedselen van het materiële lichaam. Wat
het bewustzijn, de emoties en het kosmische
inzicht aangaat, betekent het bereiken van
de eerste psychische cirkel dat het materiële
bewustzijn en de geest-Richter elkaar in de
menselijke ervaring zo dicht mogelijk zijn
genaderd.
(1211.1) 110:6.16 Wellicht zouden deze
psychische cirkels van de voortgang van de
sterveling beter kunnen worden aangeduid als
kosmische niveaus — een daadwerkelijk vatten
van betekenissen en besef van waarden, dat
steeds nader komt tot de morontia-bewustheid
dat de evolutionaire ziel het begin van een
relatie met de wordende Allerhoogste is
aangegaan. En juist deze relatie maakt het voor
immer onmogelijk om de strekking van de
kosmische cirkels volledig duidelijk te maken
aan het materiële bewustzijn. Het bereiken van
deze cirkels houdt slechts in betrekkelijke zin
verband met Godsbewustzijn. Iemand in de
zevende of zesde cirkel kan bijna even
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waarlijk Godkennend zijn – bewust van zijn
zoonschap – als iemand in de tweede of
eerste cirkel, maar mensen in deze lagere
cirkels zijn zich veel minder bewust van hun
experiëntiële betrekking tot de Allerhoogste,
van hun burgerschap in het universum. Het
bereiken van deze kosmische cirkels zal deel
gaan uitmaken van de ervaring van
opklimmenden op de woningwerelden,
indien zij er niet in slagen dit vóór de
natuurlijke dood te verwezenlijken.
Opmerking Winston:
Betekent dit dat de religies de mens wel tot een
niveau van ‘Godkennend’ kunnen brengen maar
er niet in slagen om de mens bewust te maken van
de experiëntiële betrekking tot de Allerhoogste en
van hun burgerschap van het universum, omdat
die kennis ontbreekt?
(1211.2) 110:6.17 De aandrijving door geloof
maakt de volle bewustwording van ’s mensen
zoonschap bij God tot een ervaringsfeit, maar
handelen, het uitvoeren van beslissingen, is van
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wezenlijk belang voor het evolutionaire
bereiken van het besef van progressieve
verwantschap met de kosmische actualiteit van
de Allerhoogste. In de geestelijke wereld zet
geloof potentialiteiten om in actualiteiten,
maar in de eindige gebieden van de
Allerhoogste wordt het potentieel bestaande
alleen tot actualiteit door en via de
verwezenlijking van KEUZE-ERVARING.

Maar de keuze om de wil van God te
doen, verbindt, in het handelen van
de persoonlijkheid, geestelijk
geloofsvertrouwen met materiële
beslissingen, en hierdoor wordt
voorzien in een goddelijk, geestelijk
draaipunt voor het effectiever
functioneren van de menselijke,
materiële hefboomwerking van de
honger naar God. Door zulk een wijze
coördinatie van materiële en geestelijke
krachten wordt zowel het kosmische besef van
de Allerhoogste als het morontia-verstaan van
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de Paradijs-Godheden in aanzienlijke mate
versterkt.
Opmerking Winston:
Het gaat dus om DE KEUZE-ERVARING EN DIE
ERVARING KRIJGT GROTE KRACHT EN
POTENTIE ALS WIJ IN STAAT ZIJN OM DE KEUS
TE MAKEN OM DE WIL VAN GOD TE DOEN.
DIT WAAR HET OM GAAT, ‘HET DOEN VAN DE
WIL VAN GOD', IS DE GRONDSLAG VOOR DIT
BOEKJE. HET DOEN VAN DE WIL VAN GOD,
BRENGT ONS VERDER OP DE WEG EN HOE
VERDER WIJ KOMEN, HOE MEER WIJ DE
STATUS VAN VOLMAAKTHEID ZULLEN
BEREIKEN.

Voor mij is er een zeer
diepe relatie tussen het
streven naar en het
werken aan volmaaktheid
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en het vermogen te
ontwikkelen om mijn wil af
te stemmen en in
overeenstemming te
brengen met de wil van
GOD, DE WIL VAN de vader.

(1211.3) 110:6.18 De verovering van de
kosmische cirkels staat in verband met de
kwantitatieve groei van de morontia-ziel, het
verstaan van allerhoogste betekenissen. De
kwalitatieve status van deze onsterfelijke
ziel is echter geheel afhankelijk van het
begrip dat het levende geloof heeft van de
Paradijs-potentiële feit-waarde dat de
sterfelijke mens een zoon is van de eeuwige
God. Daarom gaat iemand in de zevende cirkel
even zeker door naar de woningwerelden om
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een verdere kwantitatieve verwezenlijking van
kosmische groei te bereiken, als iemand in de
tweede, of zelfs in de eerste cirkel.
(1211.4) 110:6.19 Er bestaat slechts een
indirect verband tussen het bereiken van de
kosmische cirkels en daadwerkelijke
religieuze ervaring: deze vorderingen zijn
wederkerig en derhalve wederzijds
heilzaam. Een louter geestelijke
ontwikkeling behoeft niet veel te maken te
hebben met planetaire materiële welvaart,
maar het bereiken van de cirkels verhoogt
altijd het potentieel tot menselijk succes en
prestaties van de sterveling.
(1211.5) 110:6.20 Van de zevende tot en met
de derde cirkel vindt er een steeds sterkere,
verenigde werkzaamheid plaats van de
zeven assistent-bewustzijnsgeesten,
teneinde het sterfelijk bewustzijn af te
wennen van zijn afhankelijkheid van de
realiteiten der mechanismen van het
materiële leven, ter voorbereiding op de
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morontia-niveaus van ervaring waarin het
steeds verder wordt binnengeleid. Vanaf de
derde cirkel en verder neemt de invloed van de
assistenten steeds meer af.
Opmerking Winston:
Het afwennen van de afhankelijkheid van het
sterfelijk bewustzijn voor wat betreft ‘de
realiteiten der mechanismen van het
materiële leven’, is precies wat ik in mijn boeken
heb vermeld. Laat het aardse geneuzel los en richt
je op ginder, op het Geestelijk leven, op de
Geestelijke Weg, op het Koninkrijk.
(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten
ervaring van de sterveling van het hoogste
zuiver dierlijke niveau tot het laagste
daadwerkelijk contactuele morontia-niveau
van zelf-bewustheid als een
persoonlijkheidservaring. De beheersing van
de eerste kosmische cirkel geeft aan dat de premorontia-rijpheid van de sterveling is bereikt en
markeert de beëindiging van het vereende
dienstbetoon van de assistent37

bewustzijnsgeesten als een exclusieve invloed
van bewustzijnsactiviteit in de menselijke
persoonlijkheid. Voorbij de eerste cirkel
vertoont het bewustzijn steeds meer
verwantschap met de intelligentie van het
morontia-stadium der evolutie – het
verenigde dienstbetoon van het kosmische
bewustzijn en de boven de assistent-geesten
uitgaande gift van de Scheppende Geest van
een plaatselijk universum.
(1212.1) 110:6.22 De hoogtijdagen in de
individuele loopbaan van een Richter zijn:
ten eerste, wanneer het menselijke subject
doorbreekt in de derde psychische cirkelgang
en daarmee de zelf-activiteit van de Mentor
zekerstelt, waardoor het gebied waar deze kan
functioneren groter wordt (aangenomen dat de
inwonende Richter niet reeds zelf-handelend
was); vervolgens, ten tweede wanneer de
menselijke partner de eerste psychische
cirkelgang bereikt en de twee daardoor
onderling kunnen gaan communiceren, althans
tot op zekere hoogte; en tenslotte, ten derde,
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wanneer zij eindelijk en voor eeuwig gefuseerd
worden.

Wat bereiken we als de
overeenstemming met de Wil van de
Vader leidt tot succesvol willen,
kunnen, durven en doen, dus tot het
proces van fusie en dus tot de status
van onsterfelijkheid?

7. Het bereiken van
onsterfelijkheid
(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van de zeven
kosmische cirkelgangen staat niet gelijk aan
fusie met de Richter. Er leven vele

stervelingen op Urantia die hun
cirkels hebben bereikt; fusie hangt
echter af van andere, nog grotere en
subliemere geestelijke prestaties,
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van het bereiken van een finale,
volledige overeenstemming van de
wil van de sterveling met de wil van
God zoals deze zetelt in de
Gedachtenrichter.
(1212.3) 110:7.2 Wanneer een mens de
kosmische cirkelgangen heeft voltooid, en
voorts, wanneer de finale keuze van de wil
van de sterveling het de Richter toestaat om
het deelgenootschap van de menselijke
identiteit met de morontiale ziel te voltooien
gedurende het evolutionaire, fysieke leven,
dan gaan de ziel en de Richter in deze
geconsummeerde verbinding onafhankelijk
van elkaar naar de woningwerelden, waar
het mandaat van Uversa wordt uitgegeven
dat voorziet in de onmiddellijke fusie van de
Richter en de morontiale ziel. Deze fusie nog
tijdens het fysische leven verteert het
materiële lichaam onmiddellijk: mensen die
getuige zouden zijn van zulk een schouwspel,
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zouden alleen zien dat de sterveling die
wordt overgebracht, ‘in vurige wagens’
verdwijnt.
(1212.4) 110:7.3 De meeste Richters die hun
subjecten van Urantia hebben overgebracht,
waren zeer ervaren en hadden volgens onze
registers tevoren in talrijke stervelingen op
andere werelden gewoond. Vergeet niet dat
Richters ook waardevolle ervaring opdoen
tijdens het inwonen op planeten waar ze alleen
worden geleend; het is dus niet zo dat Richters
alleen maar ervaring voor gevorderd werk
verwerven in de sterfelijke subjecten die niet tot
overleving komen.
(1212.5) 110:7.4 Na fusie met de sterveling
delen de Richters uw bestemming en ervaring:
zij zijn u. Na de fusie van de onsterfelijke
morontia-ziel en de met haar verbonden
Richter, komen de gehele ervaring en alle
waarden van de één uiteindelijk in het bezit van
de ander, zodat de twee in feite één entiteit zijn.
In zekere zin is dit nieuwe wezen een entiteit
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met een eeuwig verleden en een eeuwige
toekomst. Al wat eens menselijk was in de
overlevende ziel en al wat experiëntieel
goddelijk is in de Richter, wordt nu
daadwerkelijk het bezit van de nieuwe, immer
opklimmende universum-persoonlijkheid. Doch
op ieder universum-niveau kan de Richter de
nieuwe mens slechts die eigenschappen
schenken die op dat niveau zinvol en waardevol
zijn. Een absolute eenheid met de goddelijke
Mentor, een volledige uitputting van hetgeen
een Richter kan schenken, kan slechts in de
eeuwigheid tot stand komen, na het finale
bereiken van de Universele Vader, de Vader der
geesten, hij die immer de bron is van deze
goddelijke geschenken.
(1212.6) 110:7.5 Wanneer de evoluerende ziel
en de goddelijke Richter eindelijk voor eeuwig
zijn gefuseerd, verwerft elk alle ervaarbare
kwaliteiten van de ander. Deze gecoördineerde
persoonlijkheid bezit de gehele experiëntiële
herinnering aan de overleving, die eens was
opgeslagen in het voorouderlijk sterfelijke
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bewustzijn en zich toen in de morontia-ziel
bevond, en daarenboven omvat deze potentieel
volkomene de gehele experiëntiële herinnering
van de Richter van zijn inwoning in stervelingen
van alle tijd. Doch de Richter zal een eeuwigheid
van toekomst nodig hebben om het
persoonlijkheidspartnerschap ooit volledig te
begiftigen met de betekenissen en waarden die
de goddelijke Mentor uit de eeuwigheid van het
verleden met zich meedraagt.
(1213.1) 110:7.6 Bij de overgrote meerderheid
der Urantianen moet de Richter echter geduldig
de komst van de verlossende dood afwachten,
moet hij wachten tot de wordende ziel wordt
bevrijd uit de welhaast volledige overheersing
door de energiepatronen en chemische krachten
die inherent zijn in uw materiële orde van
bestaan. De voornaamste moeilijkheid die ge
ondervindt wanneer ge in contact wilt komen
met uw Richter, bestaat juist in deze inherente
materiële natuur. Er zijn maar zo weinig
stervelingen die echte denkers zijn:
geestelijk ontwikkelt en disciplineert ge uw
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denken niet zover, dat er een gunstige
verbinding kan ontstaan met de goddelijke
Richter. Het oor van het menselijk bewustzijn is
bijna doof voor de geestelijke smeekbeden die
de Richter overbrengt uit de veelvuldige
boodschappen in de universele uitzendingen
van liefde die van de Vader der
barmhartigheden uitgaan. De Richter bevindt
dat het bijna onmogelijk is deze inspirerende
geest-aanwijzingen te registreren in een dierlijk
bewustzijn dat zo volledig wordt overheerst
door de chemische en elektrische krachten die
eigen zijn aan uw fysische natuur.
Opmerking Winston:
Dat is de grote uitdaging om een doorgang te
creëren in de fysische gevangenis waardoor wij
ontvankelijker kunnen en zullen worden voor
communicatie met de Richter en het vermogen
hebben om de boodschappen van de Richter op te
vangen en te integreren in ons leven.
Dat is de voorwaarde voor het in staat zijn om
de Wil van de Vader te kunnen gaan leven en
te kunnen zijn.
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(1213.2) 110:7.7 Richters verheugen zich
wanneer zij contact maken met het sterfelijke
bewustzijn; zij moeten echter geduld oefenen
gedurende de lange jaren waarin zij in stilte in u
wonen en niet in staat zijn door de dierlijke
weerstand heen te breken en rechtstreeks met u
te communiceren. Hoe hoger de Richters
opklimmen op de treden van dienst, hoe
efficiënter zij worden. Zij kunnen u, in het vlees,
echter nimmer met dezelfde volle, meevoelende
en uitdrukkingsvolle genegenheid begroeten, als
wanneer ge hen van bewustzijn tot bewustzijn
zult ontwaren op de woningwerelden.
(1213.3) 110:7.8 Tijdens het sterfelijke leven
houden het materiële lichaam en bewustzijn u
gescheiden van uw Richter en beletten zij een
vrije communicatie met hem; na de dood en na
de eeuwige fusie, zijt gij en de Richter één – ge
zijt niet als afzonderlijke wezens te
onderscheiden – en dus bestaat er geen behoefte
aan communicatie zoals gij dit begrip verstaat.
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(1213.4) 110:7.9 Hoewel de stem van de Richter
steeds binnen u is, zullen de meesten van u haar
gedurende hun leven zelden horen. Mensen die
nog niet gevorderd zijn tot de derde en tweede
cirkelgang horen de stem van de Richter zelden
rechtstreeks, behalve in momenten van
allerhoogst verlangen, in een situatie van
allerhoogst gewicht, en na een beslissing van
allerhoogste strekking.
(1213.5) 110:7.10 Tijdens het maken en
verbreken van een contact tussen het sterfelijke
bewustzijn van een bestemmingsreservist en de
planetaire supervisoren is de inwonende
Richter soms zo gesitueerd, dat het hem
mogelijk wordt een boodschap aan zijn
sterfelijke partner door te geven. Niet lang
geleden werd op Urantia zo’n boodschap door
een zelfhandelende Richter doorgegeven aan
zijn menselijke partner, een lid van het korps
der bestemmingsreservisten. Deze boodschap
werd ingeleid met de volgende woorden: ‘En wil
nu, zonder het subject van mijn zorgzame
toewijding te kwetsen of aan risico’s bloot te
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stellen, en zonder al te streng te zijn of hem te
ontmoedigen, mijn hiernavolgende smeekbede
aan hem voor mij optekenen.’ Daarop volgde
een ontroerend schone en dringende
aansporing. Onder meer drong de Richter er op
aan ‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte
medewerking moge verlenen, dat hij met meer
opgewektheid moge volhouden bij het
verrichten van de taken waarvoor ik hem plaats,
getrouwer moge zijn in het uitvoeren van het
programma dat ik heb opgesteld, geduldiger de
beproevingen onderga die ik heb uitgekozen,
met meer volharding en opgewektheid het pad
moge volgen van mijn keuze, en met meer
nederigheid de erkenning moge ontvangen die
hem wellicht zal toevallen ten gevolge van mijn
onafgebroken inspanningen – wil aldus mijn
aansporing aan de mens in wie ik woon
overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste
toewijding en liefde van een goddelijke geest. En
zeg voorts tot mijn geliefd subject dat ik met
wijsheid en kracht werkzaam zal blijven tot het
allerlaatst, totdat de laatste aardse worsteling
voorbij zal zijn: ik zal trouw zijn aan de mij
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toevertrouwde persoonlijkheid. Ik spoor hem
aan tot overleving te komen, mij niet teleur te
stellen, mij niet de beloning te doen missen voor
mijn geduldige, intense worsteling. Het hangt
van de menselijke wil af of wij persoonlijkheid
verwerven. Geduldig ben ik cirkel na cirkel
opgeklommen in dit menselijke bewustzijn, en
mij is bevestigd dat mijn werk de goedkeuring
wegdraagt van het hoofd van mijn gelijken.
Cirkel na cirkel ga ik verder naar de beoordeling.
Ik wacht met vreugde en zonder vrees het appèl
der bestemming af; ik ben gereed om alles voor
te leggen aan het oordeel van de rechtbanken
van de Ouden der Dagen.’
Opmerking Winston:
Accepteer dus alles wat er op je weg komt als les
of als test. Hoe intenser ik bereid ben om te
groeien, om op te klimmen, hoe meer ik mij
openstel, hoe meer en intenser er met mij gewerkt
zal worden. Werk je door alles heen en werk alles
wat op je weg komt uit.
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Ook hier geldt voor alles waar je tegenaan loopt
en wat je moet uitwerken, het vermogen om het:
te willen, te kunnen, te dienen en te doen.
Dit alles is altijd mogelijk als je blind kunt
vertrouwen op 'het geleid worden door de God in
jou’.

Wat betekent dit voor mij
persoonlijk?
Hoe ga ik hier zodanig mee om dat ik
voldoe aan mijn opdracht om
volmaakt te worden en hoe brengt
mij dit tot het steeds meer en meer
in staat zijn om de Wil van de Vader
te kunnen gaan leven en om te gaan
handelen en denken, gedragen door
Zijn Wil?
Hoe zet ik de groei die heeft geleid
tot het opklimmen tot de eerste
cirkel door, tot het niveau waarop
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fusie met mijn Richter kan en zal
plaatsvinden?
Niets gebeurt er als ik niet de WIL
ertoe heb.
Niets gebeurt er als ik niet
onderzoek of ik het KAN en of ik het
‘wil kunnen'.
Niets gebeurt er als ik, nadat ik weet
wat ik wil en weet dat ik het kan, ook
niet het LEF heb om het te ‘willen,
kunnen, durven'.
Niets gebeurt er nadat ik weet dat ik
het lef heb om het te willen kunnen,
het uiteindelijk ook niet ga
uitvoeren, ga DOEN.
Ik zal keer op keer moeten WILLEN,
KUNNEN, DURVEN EN DOEN.
De stap wordt uiteindelijk pas gemaakt
als ik de stap zet, zowel op weg naar
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‘volmaakt worden', als op weg naar het
‘doen van de Wil van de Vader'.
Alles wat er met mij en bij mij gebeurt,
komt door mij en als ik niet handel,
gebeurt er niets.
Voortgang is beweging en beweging
kan voortgang zijn.

Dit kan alleen als wij in
staat zijn om op te stijgen,
om keer op keer:

Boven onszelf uit te
stijgen, zodat wij groter
worden en verder kunnen
reiken.
Iedere keer zal ik de
beslissing moeten nemen om
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het oude vaarwel te kunnen
zeggen, om mij te wenden tot
het nieuwe en om het nieuwe
te aanvaarden.
Groei is loslaten.
Groei is verlangen naar
meer, naar vandaag een
andere beleving dan
gisteren en morgen weer een
andere dan vandaag.
Groei is iedere uitdaging
omarmen.
Groei is nieuwsgierigheid.
Groei is verlangen.
Groei komt door te willen, te
kunnen, te durven en te doen.
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Als ik blijf hangen aan alle problemen van
deze planeet, aan alle problemen om mij
heen, aan alle problemen van mijzelf, blijft
het resultaat: stilstand.
Boek 19 sluit af met het gegeven dat de
worsteling ook zo maar een illusie zou
kunnen zijn.
De worsteling is om datgene dat wij als
onvolmaakt bestempelen, als ellende en
treurnis bestempelen, te willen repareren.
Wij beslissen gemiddeld daarbij dat dat
uitsluitend zal lukken als anderen zich
aanpassen. Dat op zich is al een illusie
want mijn leven verandert niet, het
drama wordt niet opgelost en de
onvolmaaktheid wordt niet gerepareerd
voor mij, als jij verandert.
Voor mij verandert alles als ik verander,
als ik andere keuzes maak. Een andere
keus VAN MIJ, GEEFT EEN ANDER
RESULTAAT VOOR MIJ.
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Een andere keus van jou, VERANDERT
JOUW LEVEN, NIET MIJN LEVEN.
De definiëring van de chaos, van het drama
en de oplossing daarvan en de wijze van de
oplossing, IS DUS EEN ILLUSIE.

Als je dat weet en
ernaar Gaat leven,
lost de illusie van
het drama op en lost
dus ook het drama
zelf, ‘de
onvolmaaktheid’, op.
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Die oplossing ligt dus
uitsluitend in mij en
niet in iemand anders.
Als er geen
onvolmaaktheid meer
is, kom ik steeds meer
in de buurt van ‘het
doen van de Wil van
de vader' en begint
mijn missie succes te
krijgen en begint de
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trein van mijn leven
op het laatste
traject tot het
moment van fusie, op
snelheid te komen.
Wat blijft er over uit de opsomming in
het Urantiaboek met betrekking tot de
groei langs de zeven cirkels, zoals ik het
nu begrijp?
1. Het gaat om een harmonische
ontwikkeling van fysieke gesteldheid
(gezonde leefwijze), verstandelijke
benadering en geestelijke
ontwikkeling.
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Alles wat hierin doorslaat, brengt de
harmonie in gevaar. Zoek deze
harmonie.
2. Punt 1 is alleen uitvoerbaar als ik er
met gedrevenheid en
vastberadenheid aan werk en blijf
werken. Dit lukt alles als ik
onafgebroken WIL, KAN, DURF en
DOE.
3. Heb je de wil en de bereidheid om
continu en structureel te willen
denken, handelen, acteren, reageren,
niet meer vanuit jouw centrum van
jouw individuele IK, vanuit jouw
persoonlijkheid, maar om te handelen,
te willen, enzovoort, vanuit een kracht
die voorlopig lijkt te liggen buiten
jouzelf, buiten jouw persoonlijkheid
en die zeer waarschijnlijk heel anders
tegenover de zaken staat, dan jij?
57

Heb je de wil en de bereidheid om
eerst te vragen, te voelen, te zien, te
ruiken en te horen wat de God in jou,
aan jou aanreikt en om daarna pas te
reageren?
Naarmate wij stijgen op de weg, zal
deze ogenschijnlijke ‘twee-heid’
verworden tot een ‘tweezijdigeeenheid’ en na het moment van fusie,
tot een absolute en onvoorwaardelijke
‘EENHEID’.
Dit is een vanzelfsprekend vervolg op het
streven naar VOLMAAKTHEID.
Streven naar volmaaktheid is alleen
mogelijk als ik in het leven volmaakt handel
en denk en dat is alleen mogelijk als ik
steeds meer en meer handel en denk als
God, waarbij:
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Ik er nu al vanuit ga, DAT GOD EN IK ÉÉN
ZIJN.
Projectie is afstemming op, afstemmen
op is overeenstemmen met,
overeenstemmen met is UITNODIGEN.
Ook levert mijn afstemming een creatie
op, waar ik mij op AFSTEM, is de wereld
die ik SCHEP.
ZO HEB IK INVLOED OP ‘DE OPKLIMMING
VAN MIJZELF IN MIJN LEVEN'.
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De onzichtbare maar
altijd, nu al
aanwezige, ultieme
eenheid
23 september 2021
Laten we ervan uitgaan dat het leven een worsteling
is, zeker hier op aarde en zeker als je nog volop in het
maatschappelijke en arbeidszame leven zit, waar je
moet meerennen in de ratrace, dan is het juist
ongelooflijk belangrijk en troostend, dat je je

NOOIT ALLEEN BENT EN ER
NOOIT ALLEEN VOOR STAAT.
realiseert, dat je

Het Urantiaboek geeft aan, zoals
al uit het vorige hoofdstukje
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blijkt, dat God altijd op ons
gericht en met ons verbonden is.
(1213.5) 110:7.10 Tijdens het maken en
verbreken van een contact tussen het sterfelijke
bewustzijn van een bestemmingsreservist en de
planetaire supervisoren is de inwonende
Richter soms zo gesitueerd, dat het hem
mogelijk wordt een boodschap aan zijn
sterfelijke partner door te geven. Niet lang
geleden werd op Urantia zo’n boodschap door
een zelfhandelende Richter doorgegeven aan
zijn menselijke partner, een lid van het korps
der bestemmingsreservisten. Deze boodschap
werd ingeleid met de volgende woorden: ‘En wil
nu, zonder het subject van mijn zorgzame
toewijding te kwetsen of aan risico’s bloot te
stellen, en zonder al te streng te zijn of hem te
ontmoedigen, mijn hiernavolgende smeekbede
aan hem voor mij optekenen.’ Daarop volgde
een ontroerend schone en dringende
aansporing. Onder meer drong de Richter er op
aan ‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte
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medewerking moge verlenen, dat hij met
meer opgewektheid moge volhouden bij het
verrichten van de taken waarvoor ik hem
plaats, getrouwer moge zijn in het uitvoeren
van het programma dat ik heb opgesteld,
geduldiger de beproevingen onderga die ik
heb uitgekozen, met meer volharding en
opgewektheid het pad moge volgen van mijn
keuze, en met meer nederigheid de
erkenning moge ontvangen die hem wellicht
zal toevallen ten gevolge van mijn
onafgebroken inspanningen – wil aldus mijn
aansporing aan de mens in wie ik woon
overbrengen. Hem schenk ik de allerhoogste
toewijding en liefde van een goddelijke
geest. En zeg voorts tot mijn geliefd subject
dat ik met wijsheid en kracht werkzaam zal
blijven tot het allerlaatst, totdat de laatste
aardse worsteling voorbij zal zijn: ik zal
trouw zijn aan de mij toevertrouwde
persoonlijkheid. Ik spoor hem aan tot
overleving te komen, mij niet teleur te
stellen, mij niet de beloning te doen missen
voor mijn geduldige, intense worsteling. Het
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hangt van de menselijke wil af of wij
persoonlijkheid verwerven. Geduldig ben ik
cirkel na cirkel opgeklommen in dit
menselijke bewustzijn, en mij is bevestigd
dat mijn werk de goedkeuring wegdraagt
van het hoofd van mijn gelijken. Cirkel na
cirkel ga ik verder naar de beoordeling. Ik
wacht met vreugde en zonder vrees het
appèl der bestemming af; ik ben gereed om
alles voor te leggen aan het oordeel van de
rechtbanken van de Ouden der Dagen.’

Loop niet alleen, maar loop altijd met God,
als een ‘twee-eenheid’ in vreugde,
vertrouwen, nederigheid en
dienstbaarheid.
Vereenzelvig je met God maar op een
harmonische manier, zonder in een
‘godsdienst-trauma’ te schieten.
Vind de harmonie tussen het fysieke, het
verstandelijke en het geestelijke waarbij
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het geestelijke, de structurele bewuste
verbinding met God, en feit, een gegeven
wordt.
Zie het leven om je heen niet vanuit jezelf
gericht maar gericht vanuit ‘EEN KRACHT
buiten jezelf’ en probeer vast te stellen in
welke zienswijze de liefde en harmonie
van God verweven zit en voel wat je van
binnen voelt. Als je de juiste gedachte of
handeling raakt, zul je het weten, voelen,
zien, horen, proeven en ruiken, zolang je
de verbinding met en de afstemming op
Geest weet vast te houden.
Dit is een experimentele ervaringsweg
maar als de wil er is, gaat het lukken.
Je kunt het, als je het wilt, want waar een
wil is, is altijd een weg.
Durf is hier geen hindernis want je doet dit
in stilte, in overleg met jouw Godsvonk, dus
dit gaat verder niemand aan.
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Doen is slechts het zetten van deze stap om
het universum af te tasten en om te weten,
‘wat het juiste is'.
Zover hoef je het universum niet in want
God woont in je en is per definitie ALTIJD
OP JOU AFGESTEMD.
God is er altijd, niet zichtbaar maar wel
voelbaar.
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De boodschap en de
waarschuwing van
angst
23 september 2021
God is geen illusie.
God is realiteit, werkelijkheid.
Iedere ervaring die je ondergaat en die een raakvlak
heeft met de illusie, heeft niets te maken met God en
betekent dat je van jouw kant uit, de verbinding hebt
verbroken.
Realiteit is eenheid en eenheid beseffen, is de ervaring
ondergaan van liefde.
God beseffen, je met God verbinden, is uitsluitend
liefde ervaren.
De ervaring van liefde is een ervaring van rust, vrede
en vreugde.
We leven in een rare wereld.
De maatschappij staat vol van disharmonie en onrust.
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Deze wereld is zwaar beschadigd door de val van
Lucifer, Satan en Caligastia en de naweeën van dit
drama druisen nog door op deze wereld.
Wantrouwen, disharmonie, afgunst, hebzucht en
jaloezie zijn nog de drijfveren van de massa en typeren
daarmee ook het collectieve bewustzijn en dit
collectieve bewustzijn is nog laag en afgestemd op het
tweede pad of op de derde cirkel.
Die onrust en het feit dat de meeste mensen amper in
staat zijn om te leven en dagelijks moeten zien te
overleven, creëert heel veel ANGST.
‘ANGST IS DE ERVARING VAN DUALITEIT’.
Dualiteit is de ervaring van 'niet eenheid’. Eenheid is
realiteit dus dualiteit is non-realiteit, dus de ILLUSIE.
Dus ook angst komt voort uit ‘het leven in de illusie'.

Als je de verbinding met en
de afstemming op God hebt
verbroken, doorbreek je de
aansluiting met het besef
van de realiteit en slaat de
ervaring van de illusie, de
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ervaring van de angst,
altijd onmiddellijk toe.

Angst geeft je derhalve
een boodschap, een
waarschuwing, dat je
terug moet naar de
aansluiting met God.
Eigenlijk geldt dit voor
iedere vorm van onrust in
je systeem.
Als je in vrije wil
aansluiting en
overeenstemming hebt met
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de Wil van God, is er rust,
vrede en vreugde in je en
ben je vrij van onrust, van
disharmonie en van angst.
Blijf Afstemmen wat je
voelt en keer terug als
het nodig is, totdat jouw
aansluiting en verbinding
met jouw God structureel
is en je terug bent in de
realiteit.
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De mens is de etalage
van de schepping en is
tegelijkertijd de
toeschouwer
23 september 2021
De mens staat in zijn eigen universum en is het
centrum van zijn eigen universum.
Het ego kent alleen maar het centrum van het ZELF en
dat is voor het ego het enige dat IS, het enige dat telt.
Het centrum van het zelf is belangrijk, ook voor de
steeds meer bewuste mens, ook voor het ‘niet ego’,
want in het centrum van mijn zelf, zit de bron van mijn
leven en het doel van mijn bestaan.
In het centrum van mijn zelf zit voor mij alles waar het
voor mij in eerste instantie om gaat.
Maar er is meer.
Buiten het centrum van mijn zelf is er nog iets dat net
zo belangrijk is als het centrum van mijn zelf.
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Buiten mijn zelf is alles wat niet mijn zelf is en ook dat
is het doel van mijn leven.
Terwijl nu het accent van mijn focus mijn zelf, dus
mijn centrum is, mag ik alles buiten mijn centrum, niet
afwijzen of verwaarlozen.

Dit alles heeft te maken met
de weg van de vader.
In boek negentien hebben we
gezien dat wij ons moeten
openstellen voor de liefde
van de vader. Deze liefde
vinden we in ons centrum, in
ons hart.
Die liefde verdiept onze
verbinding met God en hoe
meer ik mij AFSTEM op die
liefde, hoe dieper de
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verbinding wordt tussen mijn
zelf, mijn centrum en mij
zelf.
Deze weg brengt mij naar
het moment van fusie.
Daarnaast moeten we de
liefde van onze eigen God
door ons laten stromen en
richten op al het leven om
ons heen.
Daar vinden we en daar
maken we contact met de
allerhoogste en dit doet ons
groeien op weg naar het
paradijs.
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De allerhoogste groeit door
ons en met ons mee.
Door samen met de Vader te
groeien en deze groei en
liefde te stralen, te delen
en te zijn, trekken we het
hele universum met ons mee in
onze groei, inclusief de
allerhoogste.
Wij zijn dus de etalage van de schepping en wij
zijn de toeschouwers. In de etalage zijn we
zichtbaar en iedereen kan ons kiezen om onze
liefde gedeeld te krijgen. De liefde die wij
ontvangen in de interactie en de verbinding die
wij hebben met onze eigen God.
Ook zijn wij de toeschouwers, buiten onze
etalage, buiten onszelf, kijken wij naar binnen en
naar buiten en zien hoe andere mensen hun
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band creëren met hun God en met de
Allerhoogste.
Sta je jezelf toe om de etalage te zijn of blindeer
je je eigen winkelruit en ben je bereid om de
toeschouwer te zijn en te schouwen in de
etalages van anderen?
Als je bereid bent, omarm je de realiteit van de
flow van de schepping en ken je de God in je.
Als je niet bereid bent, omarm je de illusie van
afsplitsing, van DUALITEIT en leef je in angst.
Leven in angst is leven buiten de verbinding,
buiten de band, buiten de eenheid met God.
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Zoals eerder gezegd,
schuif het door
24 september 2021
Angst, onrust en disharmonie zijn signalen dat de
verbinding met Geest, met God is verbroken.
Dit gegeven brengt mij onmiddellijk in de frequenties
van de illusie.
Zolang ik in de illusie blijf, staat mijn systeem onder
druk en blijft de ervaring van angst, onrust en
disharmonie in mijn systeem.
Gezien het feit dat het collectieve bewustzijn laag is en
het collectief, de massa van de mensheid, niet het
besef of de kennis heeft van de inwonende
Gedachtenrichter en van onze kosmische opdracht, is
er dus massaal geen bewust contact en verbinding met
God, dus leeft de meerderheid in de illusie, die
bedreigend is en angst genereert.
Hierdoor regeert angst deze wereld.
Angst maakt waakzaam, agressief, hebzuchtig,
afgunstig en creëert de behoefte om macht te hebben
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over anderen, zodat de illusie ontstaat van een
relatieve veiligheid.
Doordat het collectieve bewustzijn zo doordrongen is
van energieën van angst, afgunst, jaloezie en hebzucht,
is de kans heel groot dat deze energieën invloed op jou
en mij kunnen krijgen.
Ik herken soms een negatieve energie van onrust, dat
zich vastzet in mijn systeem, zonder dat daar een
aanwijzing voor is. Soms is het ook moeilijk om daar
weer van af te komen. Het gevoel kan ook zomaar
oplossen, zonder enige duidelijke aanwijzing.
Deze wereld, leven op deze materiële wereld heeft een
enorm groot voordeel boven de verschillende
werelden van de woningwerelden.
Op onze materiële wereld heeft het 'nadeel’ tegelijk
ook een enorm voordeel.
Op deze wereld leven in één sfeer, in één omgeving,
alle bewustzijnsgraden met elkaar en bij elkaar.
Doordat je hier met alle energie-frequenties, zoals die
horen bij al die verschillende bewustzijnsniveaus,
samen moet leven, lijkt of is de weerstand groter maar
kun je ook sneller groeien.
Hoe zwaarder je onder druk staat, hoe eerder je
omvalt of hoe harder je groeit.
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Als je de kans pakt en de wil, het vermogen en het lef
hebt om alle weerstand het hoofd te bieden, kun je
hier grote stappen maken in de groei van je
bewustzijn.
Op de woningwerelden kom je met gelijken, qua
bewustzijnsafstemmingen, in één wereld te wonen en
te leven, totdat jouw bewustzijn is gestegen en je
verder kunt naar de eerstvolgende hogere
woningwereld.
Er is geen negatieve druk of weerstand want er zijn
geen mensen met een lager bewustzijnsniveau. Die
prikkel mist op de woningwerelden dus, hoewel dat
comfortabel lijkt, vertraagt het ook de kans op een
snellere groei.
Leven met mensen bij elkaar die allemaal een
verschillend bewustzijnsniveau hebben, plus het
gegeven dat het collectieve bewustzijn laag is en angst
deze planeet regeert, creëert een duidelijkheid waar
die niet plaatsbare gevoelens van onrust of angst
vandaan kunnen komen. Ons systeem is in staat om te
zenden en om te ontvangen. In dit geval ontvangen en
registreren wij dus deze energieën.

Het feit dat ik die energieën opvang en
waarneem en er zo nu en dan last van heb,
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betekent dat op die momenten mijn verbinding,
mijn focus en afstemming op God is verminderd
of verdwenen. Op dat moment is mijn
verbinding met de REALITEIT tijdelijk
verbroken en vult mijn systeem zich met de
frequentie van de ‘niet-realiteit, van de illusie.
Ik kan hier onmiddellijk vanaf komen door
dit resultaat van de illusoire vulling, de
negatieve gevoelens, direct aan te reiken aan
mijn God. Mijn God accepteert dit altijd
onmiddellijk en verbrandt deze energieën,
waardoor alles voor mij oplost.
Op dat moment herstel ik zelf door de
verbinding met Geest, met God, met de
werkelijkheid en verdwijnt de ‘nietwerkelijkheid, de illusie, inclusief de
illusoire verschijnselen, dus alle onrust,
disharmonie en angst.

Ik heb dit al eerder genoemd
in mijn boeken maar ik heb
het vandaag weer
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toegepast en het werkt
onmiddellijk.
Wat je ook voelt of ervaart,
als het energieën zijn die
afkomstig zijn uit de illusie:

Schuif deze energieën dan
door naar jouw God.
Hij is er altijd en slaapt
nooit en als het ons
initiatief en onze wil en
wens is, verbindt hij je
altijd graag, vol liefde en
onmiddellijk met de
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werkelijkheid van God,
met als resultaat dat de
illusie en al het illusoire
onmiddellijk oplost.
Door deze energieën door
te schuiven naar en aan te
reiken aan God, herstel ik
ook weer de verbinding
met God, de verbinding met
de werkelijkheid.

Deze actie uit volle
overtuiging van het
succes betekent nog iets.
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Het betekent en typeert
mijn onvoorwaardelijke
VERTROUWEN
in de aanwezigheid van
en alle mogelijkheden
die er zijn in liefdevolle
samenwerking met God.
Het betekent dat ik over
kan en over mag dragen,
waar ik mij op dat
moment niet zelf van kan
bevrijden.
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Wij zijn één in alles,
maar vooral één in een
onvoorwaardelijke,
liefdevolle
samenwerking, die zal
bestaan tot in de
eeuwigheid, hoe eerder
we daar bewust mee
starten uit het volste
geloof en in het volste
vertrouwen, hoe eerder
onze reis naar de
eeuwigheid zal beginnen.
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Als mijn afstemming met en op God
zodanig structureel is dat ik één ben
met de Wil van mijn God, is een
wegzakken uit de werkelijkheid, in
de illusie, niet meer mogelijk en zal
ik bevrijd zijn van de invloed van de
energieën die voortkomen uit het
niveau van het huidig collectieve
bewustzijn.
Dan verdwijnt structureel iedere
angst en regeren er voor mij de
gevoelens van vrede, vreugde en
rust.
Zolang je wandelt aan de hand van
God, kun je onmiddellijk acteren en
reageren in volledige
samenwerking, zodat je kunt gaan
voelen, zien en begrijpen, wat de Wil
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is van de Vader om je daar volledig
op af te kunnen stemmen.
In overeenstemming zijn met de Wil
van God, is afgestemd zijn op God, is
afgestemd zijn op de Werkelijkheid,
waarmee definitief de sluier van de
illusie, de onrust, de chaos en de
angst, oplost en verdwijnt en
waarmee wij definitief bevrijd zullen
zijn van de kluisters van de
onvolmaaktheid.
Als wij de energie van deze ‘sluier
van de illusie' van deze wereld
kunnen verwijderen, zodat er een
energetische afstemming komt op de
‘werkelijkheid’, zal de situatie op
deze wereld structureel veranderen.
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Zoals reeds vele malen
eerder gezegd, is de enige
weg de weg:
Met God, door God, naar God,
de weg van de werkelijkheid.
Een werkelijkheid waarin
geen angst, chaos en
disharmonie meer kan
bestaan.
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Het ‘IS’, dus het zal
‘ZIJN’
25 september 2021
In principe zal ieder mens fuseren met zijn of haar
Richter, tenzij iemand uitdrukkelijk zegt, niet open te
staan voor de eeuwigheid.
Uiteindelijk bestaat voor de hele weg van de
opklimmingswezens, van de mens, het kosmisch recht
op VRIJE WIL.
Als ieder mens eens zal fuseren met zijn of haar
Richter, dan ligt deze gebeurtenis al opgeslagen in de
kronieken van het universum.
Als mijn fusie eigenlijk per definitie een feit is,
wanneer ik nu al uit vrije wil kies voor die weg, dan
kan ik op ieder moment zeggen, ongeacht wat er nu al
wel of niet is gebeurd, dat mijn fusie een realiteit is.
Als mijn proces van fusie een realiteit is, dan ‘IS’ dit
dus op dit moment en wat ‘IS’, ZAL PER DEFINITIE
‘ZIJN’.
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Als dit proces van mijn fusie op ieder moment al
een realiteit is, dus IS en ZAL ZIJN, DAN KAN IK
NU AL ACTEREN DAT HET ZO IS EN ALSOF HET
ZO IS.
Dat betekent dat ik nu al 'GODWAARDIG BEN’ en
dus geen andere keus heb, dan 'DAT IK OOK ALS
ZODANIG ZAL ACTEREN EN REAGEREN EN MIJ
ZO ZAL GAAN GEDRAGEN EN DAT BETEKENT,
DAT IK ZAL GAAN LEVEN VOLGENS DE
WAARDEN VAN SCHOONHEID, WAARHEID en
GOEDHEID.
Als ik die keus maak, schep ik daarmee door
mijn intentie en overtuiging, die
‘omstandigheid’.
Ook deze schepping van mijzelf, gemaakt in
vrije wil, zal mijn reis bespoedigen.

Het ‘is’ dus omdat het is en
doordat ik de keus maak dat
het al zo is, waardoor ik ‘het
zijn' schep en waardoor dit
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‘zijn’ dus door mijn eigen
handelen in de schepping een
bestendiging en een
verankering creëert.

Zo ben ik zelf de regisseur
van de keus van de
richting, de bestendiging
en de verankering van mijn
reis naar het paradijs.
En dit alles is uitsluitend
een realiteit als ik zelf
een realiteit word, door
volledig in
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overeenstemming te komen
met de Wil van de vader,
van de God diep in mij.
Het enige dat wij hoeven te doen
is de realiteit te 'ontdekselen’, te
ontdoen van ‘de deksel die haar
verbergt'.
De realiteit is onttrokken aan het
zicht, door de sluier van de
illusie.
VERWIJDER DE SLUIER, OMARM
EN ERVAAR DE WERKELIJKHEID,
DIE ‘IS’ EN DIE ALTIJD 'ZAL ZIJN’
EN MIJ DAAROM ZAL LATEN
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WETEN ‘WIE IK BEN' EN
WAARHEEN MIJN REIS ZAL GAAN.
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Het punt van ‘er is
geen weg meer terug'
25 september 2021
Ik realiseerde me vandaag dat er diep van binnen iets
is veranderd. Er is een switch omgezet of er is op een
knop gedrukt en die handeling heeft onmiskenbaar
gevolgen en consequenties.
Het indrukken van die knop, diep van binnen in mijn
systeem, waarbij ik niet eens weet of ik die knop heb
ingedrukt of dat dit op een andere wijze is gebeurd,
heeft een nieuwe poort geopend waarachter een
nieuwe weg ligt.
Ook het landschap wordt zichtbaar waar de weg
doorheen loopt en dit landschap heeft een schoonheid
die ik niet eerder heb ervaren.
Er klinkt zelfs muziek die ik als heel mooi ervaar. De
bloemen en de natuur geven licht, zij stralen.
Maar er is nog iets anders. Ik voel mij lichter, minder
zwaar en ik heb een continue ervaring van de
aanwezigheid van een kracht, een liefdevolle kracht.
Er is een uitwisseling tussen die kracht en mijzelf
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waarbij die kracht leidend is maar zonder overwicht.
Er is een ervaring van een eenheid waarbij beide
elementen, die kracht en ik, gelijkwaardig zijn.
Het is het gevoel dat je weet dat je nooit meer alleen
bent en onderdeel bent van een geheel, waarbij de
delen niet het totaal vormen maar waarbij er gewoon
een eenheid is, omdat er eenheid is, zonder apart te
benoemen delen.

Ik realiseerde mij vandaag dat ik niet meer wil
dat die switch weer wordt teruggezet.
Dit is de ervaring die ik wil vasthouden en wil
uitbouwen.
Dit is het gevoel van wat ze in het Engels
noemen het ‘point of no return’, het punt
waarop, als je daar voorbij bent, er geen weg
terug meer is.
Voor dit gevoel ben ik mijn hele leven de hele
weg gegaan van denken, voelen, gevoed worden,
schrijven, illustreren, studeren, ontelbare keren
vallen en weer opstaan en vooral voelen, voelen,
voelen en dus van …… LEVEN.
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Er is maar één richting: ‘VOORUIT’, met God,
door God, naar God.

Op dit punt, bij deze poort,
wordt de ervaring van
‘vertrouwen, geloof en
weten’ VERENIGD TOT ‘ZiJn’,
TOT ‘LEVEN’, DAT LEIDT TOT
‘meer’, dat leidt tot ‘Groei’.
Vanaf dit punt is ‘de weG
verankerd en bestendiGd’
en is er geen weg meer
terug.
Het vertrouwen in god en in
mijzelf, het verlangen
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naar god, het voelen en
het weten, is nu zo groot,
dat de voortgang van mijn
reis, niet meer is te
stoppen.
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Het doen van de Wil
van de Vader en de
Allerhoogste
25 september 2021
Het doen van de Wil van de Vader, een voorwaarde
voor de mens om tot fusie te kunnen komen, is de
'uitvoering’ van mijn persoonlijke verdieping in de
verbinding met God.
God is de Triniteit en de Triniteit is God.
De Vader, de Zoon en de Geest zijn één, dus de Vader
op zich, de God in mijn hart, staat voor de Triniteit.
De Triniteit is rechtstreeks verbonden met de
Allerhoogste. Wat de Vader als Richter is voor de mens
is de Triniteit voor de Allerhoogste. De Triniteit is de
Richter voor de Allerhoogste.
Dat betekent dat mijn verdieping met mijn Godsvonk
voor mij automatisch een verdieping is van mijn
contract en verbinding met de Allerhoogste.
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Daarnaast speelt er nog iets bijzonders in onze
relatie met de Allerhoogste. ‘Onze’ zijn alle
wezens uit het zevende Superuniversum,
Orvonton.
Het zevende Superuniversum is gecreëerd door
de zevende Meestergeest.
De zeven Meestergeesten zijn als volgt
gecreëerd.
1. De eerste Meestergeest is geschapen door de
Vader.
2. De tweede Meestergeest is geschapen door de
Zoon.
3. De derde Meestergeest is geschapen door de
Geest.
4. De vierde Meestergeest is geschapen door de
samenwerking van de Vader en de Zoon.
5. De vijfde Meestergeest is geschapen door de
samenwerking van de Vader en de Geest.
6. De zesde Meestergeest is geschapen door de
samenwerking van de Zoon en de Geest.
7. De zevende Meestergeest is geschapen door
de samenwerking van de Vader, de Zoon en
de Geest.

96

De zevende Meestergeest, van het
Superuniversum Orvonton is de woordvoerder
van de Allerhoogste, omdat zij wordt ‘GERICHT’
DOOR DE TRINITEIT, de Vader, de Zoon en de
Geest en omdat hij is geschapen door de Vader,
de Zoon en de Geest.
Wij zijn de inwoners van Orvonton, een
kenmerk dat je de hele eeuwigheid blijft dragen.
Indirect hebben wij vanuit ons universum
een relatie met de Allerhoogste.

De verdieping van het afstemmen op
de Wil van de Vader, verdiept ook
onze verbinding en ons contact met
de Allerhoogste, door de liefde die
wij ontvangen van de Vader, te
transformeren in de harten van al
het leven.
Hoe verder wij komen op weg naar
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EENHEID, hoe meer wij het 'verband’
in de eenheid gaan begrijpen.
De ankerpunten in de wisselwerking
van al het leven zijn God (de Vader,
de Zoon en de Geest) en de
Allerhoogste.
Er is een continue stroom van
ontvangen liefde vanuit de Vader,
vanuit ons hart, terug in ons hart.
Deze liefde stroomt verder vanuit
ons hart via de harten van al onze
broeders en zusters, die daardoor de
ervaring van naastenliefde
ondervinden, als ervaring naar de
Allerhoogste.
DAARMEE IS DE CIRKEL ROND.
Voor het plaatselijk universum
(Nebadon) zijn de ankerpunten de
schepperzoon (Jezus van Nazareth)
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en de Moedergeest van ons
plaatselijk universum.
Zij staan ogenschijnlijk dichter bij
ons omdat voor deze planeet Jezus
hier als mens is gekend.
Dat op zich is voor de Urantianen
een enorm voordeel.

Een groter voorbeeld van het
liefdevol 'leven van de Weg, zoals
Jezus het ons heeft getoond',
hadden wij ons niet kunnen
wensen.
Het doen van de Wil van de
vader, leidt dus automatisch
tot dienstbaarheid aan en
het doen van de Wil van de
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moeder, van de
allerhoogste.
Die dienstbaarheid hoeft geen betrekking
meer te hebben op de 'grote dingen’, op
leiderschap en op de mensen vertellen 'hoe
het moet’. Iedereen heeft zijn eigen Richter
die de weg kent voor die mens.
Die dienstbaarheid zit in kleine dingen, in
een glimlach, in een bevestiging, in
luisteren als iemand een oor nodig heeft, in
er zijn voor iemand, ook als je geen tijd
hebt.
Leef die dienstbaarheid in de kleine dingen
maar leef die dienstbaarheid
onvoorwaardelijk en overal en altijd waar
het nodig is.
Word die dienstbaarheid, vanzelf en
ongedwongen, als één aanwezige kracht en
factor in deze wereld, een
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onvoorwaardelijke eenheid van jou met
jouw God, die dienstbaar is aan de harten
van alle andere mensen en daar de
Allerhoogste zal treffen, zal vinden en zal
voeden.
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Wij zijn UITSLUITEND
een onderdeel van het
TOTAAL
25 september 2021
Hoe lang praten we al niet over de eenheid van
een in de schepping?
De EENHEID die IS en waarvan wij ons het besef
eigen moeten maken.
Een besef dat uiteindelijk alleen maar leidt tot
de onvoorwaardelijke
VERANTWOORDELIJKHEID van alles en
iedereen, met alles en iedereen.
Voor het gemak nog even hieronder de
afbeelding.
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Het begrijpen, accepteren en dus het nemen van
de onvoorwaardelijke, volle
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verantwoordelijkheid van ieder mens ten
opzichte van al het leven, als gevolg van de
onvoorwaardelijke eenheid, wordt in deze
afbeelding getoond.
De afbeelding toont twee mensen waarvan de
relatie met hun persoonlijke Richters ook is
ingetekend. Die relatie is op het niveau van dit
boek, op het niveau waar de mens de Wil en de
Wens heeft om volmaakt te worden en volmaakt
te zijn, zoals de Vader volmaakt is en om
daardoor de Wil en de wens te hebben om ZIJN
WIL te leven, afgebeeld met een hart tussen de
Richter en de daarbij behorende mens.
Dit hart betekent dat deze mens de liefde van de
God in zijn hart voelt en ervaart. Hij kent de God
van binnen en heeft daar contact, verbinding en
dus een relatie mee.
De liefde stroomt van God naar de mens en hij of
zij heeft de wens om in overeenstemming te
komen met de Wil van God.
Tussen de twee afzonderlijke mensen is een
verbinding getekend met een groot hart. Dit is
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de liefde en het volle besef van
verantwoordelijkheid, wat deze mensen binnen
hun besef van eenheid, onvoorwaardelijk
dragen voor elkaar. De ervaring van deze relatie,
van het schenken van liefde voor elkaar op basis
van het besef van verantwoordelijkheid voor
elkaar, VOEDT DE ERVARING VAN DE
ALLERHOOGSTE.
Zo voedt GOD DE VADER (onze Richter) met zijn
liefde ons, wij voeden elkaar daarmee en
daardoor wordt de Allerhoogste gevoed.

Van de Vader, door de mens
en van mens naar mens, naar
de Allerhoogste.
Dan dragen wij bewust onze volledige en
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
ten opzichte van elkaar, zoals zichtbaar is
in de blauwe verbindingslijn tussen de
twee mensen.
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Als wij hierin
onvoorwaardelijk het
open kanaal zijn, waarin
wij de van liefde van God
omarmen, vermeerderen en
transformeren naar al
onze naasten en dus naar
de allerhoogste, stroomt
de kosmische energie
onbelemmerd, gedragen
door onze vrije wil, door
de hele schepping.
Als wij uit volle
overtuiging en uit vrije
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wil, God hierin volgen, doen
en zijn wiJ …..,

de Wil van de
vader.
Dan voldoen wij aan de
voorwaarde om ‘in
overeenstemming te komen
met de Wil van de Vader',
de laatste voorwaarden op
weg, op de weg naar fusie.
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Door ons te realiseren dat
we in EENHEID verbonden
zijn met het ‘TOTAAL’,
kunnen we gaan starten op
onze individuele weg naar
het worden van een
‘VOLKOMENE’, een ultieme
vorm van volmaaktheid.
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Het grote bedrog van
de sluier, die voor ons,
‘Zijn Wil' verbergt
25 september 2021
Ik zag vandaag een documentaire over de
kruistochten. Nog maar ongeveer achthonderd jaar
geleden. Complete slachtpartijen van christenen tegen
moslims. Ridders tegen ridders, legers van
tienduizenden mensen die op elkaar inhakken. Oude
mensen, vrouwen en kinderen werden niet gespaard
maar met het zwaard gedood of in zee gegooid, waar
ze verdronken.
En dat allemaal voor God, sorry, natuurlijk voor de
enige echte God en dat was de God wiens legers
wonnen.

Hoe vaak is dit gruwelijk drama al vóór de
periode van de kruistochten langs gekomen en
hoe vaak nog daarna?
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De heksenjacht in de middeleeuwen dat in
Europa tienduizenden vrouwen het leven kostte.
Dit was een strijd tegen de duivel en voor God.
Twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw met
miljoenen en miljoenen doden.
Joegoslavië waar duizenden mensen van het
verkeerde geloof zijn afgeslacht.
De nog altijd aanwezige strijd tussen de islam en
het christendom.
De vele honderdduizenden mensen die lopend
hun land ontvluchten wegens honger of oorlog.
De duizelingwekkende grote geldbedragen die
worden besteed aan oorlogstuig waarmee
effectief steeds meer mensen tegelijk afgeslacht
kunnen worden, terwijl er zoveel honger en
armoede is in de wereld.

En dat is allemaal nodig want alle
anderen zijn een bedreiging waar ik mij
tegen moet bewapenen en waartegen ik
desnoods oorlog moet voeren, ongeacht
het resultaat en ongeacht de gevolgen.
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Hoe ver is dit bewustzijn nog verwijderd van het
derde, vierde en vijfde pad, van de Geestelijke
weg, van het besef van eenheid, van
dienstbaarheid aan al het leven en van het besef
van de noodzaak en de schoonheid van het
nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar,
zodat ieder mens kan leven en niet hoeft te
overleven, dat er geen bedreiging meer is van
geweld en dat we kunnen leven in harmonie,
vrede, liefde en rust?
Hoe lang duurt het nog voordat we in staat zijn
om de andere wang toe te keren, als de ene
wordt geraakt?

Hoe lang duurt het nog
voordat we bereid zijn, uit
vrije wil, om in
overeenstemming te komen
met de Wil van God, om de
eenheid te omarmen en onze
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verantwoordelijkheid te
nemen?
Hoe lang duurt het nog dat
we de liefde van de God in ons
hart waarnemen en omarmen
en aanreiken aan al onze
naasten, waarmee we de
allerhoogste kunnen leren
herkennen en kennen?
Hoe lang duurt het nog,
voordat we in staat zijn om
de sluier van de dualiteit
Waar te nemen en op te
tillen en de waanzin te
doorzien en te begrijpen?
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Hoe lang duurt het
nog voordat we gaan
begrijpen dat de
sluier van de
dualiteit, van de
strijd, ons houdt in de
koude en de
duisternis, waarin de
wereld al leeft
zolang als zij
bestaat?
Het mooie, maar tegelijk ook het
trieste is, dat we daarvoor niets
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hoeven te doen, we hoeven alleen
maar te LATEN, alles te laten.
We denken dat het zo hoort en dat
het nu eenmaal niet anders is. De
hele wereld is vijandig, dat is onze
realiteit.
Hoe zijn wij misleid om deze illusie
te zien als de werkelijkheid?
Het is wat het is.
We kunnen niet hoger reiken dan
dat we groot zijn en de schepping is
onvolmaakt en wij zijn onvolmaakt.

Werk dus voor jouzelf, aan
jouw groei naar
volmaaktheid en met iedere
stap in jouw groei, zul je
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deze wereld mee
omhoogtrekken.
Blaas de mist die de sluier
van de illusie creëert en de
dualiteit tot stand brengt,
voorgoed uit je systeem en
stijg op naar de
werkelijkheid, want dat is
de enige weg, terug naar
huis.
Er liggen vele uitdagingen in
deze wereld en vele
uitdagingen voor deze
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wereld en ook jij bent nodig
om daarmee aan de gang te
gaan.
aangezien jij het verschil
kunt maken, doet het er ook
alles toe.
Laten we het bedrog van de
sluier bekendmaken en Uit
deze wereld verwijderen.
Het is Jouw weg en het is mijn
weG …. :

‘door god, met god,
naar God’.
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De hemel geeft, wie
aanvaardt, die heeft
26 september 2021
Het universum is vol leven en ergens ginder in dat
universum bevinden zich de hemelen.
In de hemel is geen dualiteit, dus is de hemel geen
illusie.
De hemel is afgestemd op eenheid, op God en is dus
uitsluitend werkelijkheid.
Het ultieme gevolg van het volle besef van eenheid is
het nemen van onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid voor al het leven, zonder dat er
een maat wordt gemeten.
Het enige kriterium is de vrije wil, mijn vrije wil en
jouw vrije wil.
Dat betekent dat wij de trigger zijn, wij bepalen of wij
de hulp aanvaarden of niet.
De vraag is niet of er hulp wordt gegeven, de vraag is
of de altijd aanwezige hulp door ons wordt aanvaard,
bewust of onbewust.
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Hulp is er, altijd en onvoorwaardelijk.
Voor het ontvankelijk zijn van die hulp zul je eerst uit
de sluier van de illusie moeten stappen en moeten
aanvaarden dat die hulp er is.
De illusie is een andere energie dan de werkelijkheid
en zolang je verblijft in de illusie van de dualiteit zal er
in ieder geval geen vertrouwen zijn in de
werkelijkheid en dus in die hulp.
Als je er geen vertrouwen in hebt, zul en kun je jezelf
er niet op afstemmen en zul en kun je de hulp en de
hulpverleners dus niet uitnodigen.
Vertrouwen = Afstemmen = Uitnodigen.

Alles draait dus om
vertrouwen en daarvoor, om
vertrouwen te kunnen
hebben, zul je dus eerst de
illusie moeten verlaten.
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Als je vertrouwen hebt, vertrouwen
in God, vertrouwen in de
werkelijkheid dan zie je de rivier die
stroomt vanuit de hemelen. Je staat
er middenin.
Je ziet ook alles wat geschonken
wordt, langs drijven.
Als je dat volste vertrouwen hebt in
God, als je dat verlangen hebt naar
God, dan geldt voor jou:
‘De hemel geeft, wie aanvaardt, die
heeft'.
Niet dat mensen die niet
vertrouwen, die nog in het drijfzand
van de illusie, van de dualiteit staan,
niets krijgen, maar deze mensen
kunnen niet waarnemen en dus
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weten ze niet wat ze missen aan alle
hulp die langsdrijft.
Vrije wil bepaalt waar we staan, in
de illusie of in de werkelijkheid. We
hoeven dus alleen maar de illusie te
verlaten, de werkelijkheid te
omarmen en de hemelse hulp uit de
rivier te vissen.
Je hoeft je hengel maar uit te werpen
en je hebt gegarandeerd altijd beet,
als je die keus kunt maken.

Volmaakt willen worden kan alleen in de
aansluiting op de werkelijkheid, dus zullen we
eerst de illusie moeten doorzien om in staat te
kunnen zijn om de illusie te willen afleggen.
Je legt alleen maar af door af te leggen.
De hemel is een grote rivier die altijd stroomt en
waarin alles, alle hulp naar ons toe stroomt.
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Zolang de sluier er is, is de rivier niet zichtbaar
en niet hoorbaar.
Het oplossen van de sluier lost alles op.
De rivier stroomt of anders gezegd: de hemel
geeft, wie de weldaad van de hemel waarneemt
en aanvaardt, die heeft.
Zo werkt het ook op de weg om
overeenstemming te vinden met de Wil van de
Vader.
Geloof, vertrouwen en verlangen, dat leidt tot
een groter besef van eenheid, laat de mist van de
sluier van de illusie oplossen en verdwijnen.
Dan wordt het werkelijke zichtbaar. Ook de Wil
van de Vader is werkelijk en wordt dan dus
zichtbaar.
Als het zichtbaar is, heb je jouw WILLEN en
KUNNEN reeds bewezen. Dan rest er slechts het
LEF HEBBEN om je ook werkelijk af te stemmen
op zijn Wil en om Zijn Wil dan ook te DOEN.
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De hemel geeft, wie Het
vertrouwen heeft en de
sluier kan laten oplossen,
die hoeft maar te
aanvaarden en die heeft.
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Wat de hemel geeft,
vindt zijn oorsprong
in God
27 september 2021
Als alles wat de hemel geeft, wordt aangeboden in een
immense, altijd stromende rivier die de kosmos
doorkruist, die zijn oorsprong vindt in de eenheid, die
dus zijn oorsprong vindt in God, realiseer je dan, dat
een vonk van diezelfde God zich bevindt in jouw hart
en in mijn hart. Diezelfde rivier van kosmische giften
vol van liefde om ons bewustzijn te verhogen, stroomt
vanuit God in mijn hart, naar mijn bewustzijn en ik
hoef het alleen maar te zien om het te kunnen zien.
Ik hoef alleen maar uit de illusie te stappen om de
werkelijkheid te kunnen waarnemen en om daarmee
de tsunami van liefde te kunnen ervaren. Uit de illusie
stappen is verdrinken in Gods liefde en wat daarin
wordt weggespoeld is de resterende behoefte om mijn
eigen wil te doen. Mijn wil is in het hart van de
werkelijkheid een eilandje van de resterende illusie en
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houdt mij weg bij de allesomvattende liefde van de
werkelijkheid, van God.
Als je dit weet en als je je dit realiseert, is er geen keus
meer of ik Zijn Wil volg, dus de allesomvattende
stroom van liefde of dat ik mij blijf vastklampen aan
het laatste restje illusie. Vergeet niet dat de illusie
staat voor disharmonie, chaos en angst.

Wat verkies je?
Kies je voor de ervaring van
allesomvattende liefde of
kies je voor de ervaring van
chaos, disharmonie en angst?
Kies je voor het doen van de
Wil van de vader of kies je
voor het doen van je eigen
wil?
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Uiteindelijk is het zo simpel,
slechts zo simpel.
Wat geldt voor het één
geldt ook voor het ander.
Hoe moeilijk is het om te
kiezen voor de helende,
zuiverende,
allesomvattende liefde van
God, in plaats van voor de
angst, chaos en disharmonie?
Als het antwoord op die
vraag duidelijk is, hoe
simpel is het dan om de
volgende vraag te
beantwoorden:
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Hoe moeilijk is het om te
kiezen voor de wil van God, in
plaats van voor Jouw eigen
wil?
Nu je dit weet, kan het
aspect van:
‘Willen, kunnen, durven, doen',
in het maken van de keus, van
het ‘doen van ZiJn wil’,
Geen enkel probleem meer
zijn.

Mooi ……, al weer een
probleem opgelost.
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Het misbruik van
verantwoordelijkheid
zoals (mis)gebruikt in
de illusie
27 september 2021
Al vele malen is in mijn boeken de afbeelding
langskomen waar is afgebeeld dat het diepe
besef van EENHEID leidt tot
'VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLES
WAT IS’.
Hier nogmaals de afbeelding.
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Deze verantwoordelijkheid is het is het ultieme gevolg
van het besef van eenheid.
Ik merk dat er aangaande die verantwoordelijkheid
veel misverstand is en dat ‘de illusie van de dualiteit'
het begrip verantwoordelijkheid misbruikt.
Uiteraard komt dit door een gebrek aan bewustzijn.
Het heeft ook voor mij een lange tijd geduurd, voordat
ik goed begreep wat 'VERANTWOORDELIJKHEID’
werkelijk betekent en dus ook, 'HOE WE DIE
VERANTWOORDELIJKHEID MOETEN NEMEN’ en
daaruit volgend ‘HOE WE DIE
VERANTWOORDELIJKHEID VOORAL NIET MOETEN
NEMEN’.
Als je de verantwoordelijkheid verkeerd neemt in je
leven en wanneer je je laat misleiden door ‘hoe
verantwoordelijkheid in de dualiteit, in de illusie
wordt gebruikt of misbruikt’, kan dat veel schade
toebrengen en remt het je in jouw kracht om te
groeien in bewustzijn en om boven de illusie uit te
stijgen.
In de dualiteit, dus in het lager bewustzijn, stellen we
elkaar verantwoordelijk voor de dingen die onszelf
overkomen.
Voor het ongenoegen of het leed van de één wordt
maar al te vaak de ander als verantwoordelijke
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aangewezen. Dit levert dan schuldgevoelens op bij de
aangewezen verantwoordelijke, die dan probeert zijn
of haar gedrag aan te passen, het 'slachtoffer’ ter wille
te zijn en tegemoet te komen.
Hiermee oefenen we een energetisch manipulatief spel
uit op elkaar, waar mensen last van hebben en
waardoor zij zich vaak, energetisch leeggezogen
voelen.
Eigenlijk is dit puur een ego-machtsstrijd.
Hoe hoger we komen op de paden van bewustzijn, hoe
meer we gaan begrijpen, dat het zo niet werkt.

Ik ben niet verantwoordelijk voor
een ander.
Als iemand keuzes maakt in zijn
of haar leven, zijn de
consequenties van die keus,
uitsluitend voor die persoon en
deze persoon draagt altijd zelf de
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
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ALLE CONSEQUENTIES VAN EIGEN
KEUZES, VAN EIGEN HANDELEN.
IK HEB DAAR HELEMAAL NIETS
MEE TE MAKEN EN IK WIL DAAR
OOK HELEMAAL NIETS MEE TE
MAKEN HEBBEN.
ACCEPTEER DE CONSEQUENTIES
VAN JE EIGEN KEUZES, ERVAAR
DAARDOOR, LEER EN GROEI.
De verantwoordelijkheid die voortkomt uit het
besef van eenheid, bestaat voor mij, uit het
nemen van mijn eigen verantwoordelijkheid,
hetgeen betekent dat ik verantwoordelijk
ben voor mijn eigen verandering, voor mijn
leermomenten en groei. Als ik dan verander,
verandert door de eenheid en
verbondenheid, de wereld met mij mee.
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Binnen het kader van de hoogste wet, de wet
op de vrije wil, moet ik niet jou veranderen,
maar moet ik MIJZELF veranderen.
Als ik verander, verandert de wereld.
Ik zag een mooi filmpje op YouTube met de titel
‘Eagle mentality’, dat aansluit bij dit onderwerp.
Ik heb zelf op mijn website een afbeelding
opgenomen van de arend. Voor de
oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika is
de arend het symbool van de boodschapper
tussen God en de mensen.
Hieronder volgt nog een andere mooie
vergelijking tussen de eigenschappen of
kenmerken van de arend en de bewuste mens,
die bewust zijn reis is gestart om aan bewustzijn
te groeien en die bereid is de
verantwoordelijkheid zelf te nemen voor de
consequenties van zijn eigen keuzes en voor zijn
eigen handelen.
Dit is zo ongeveer de inhoud van het filmpje dat
ik hiervoor noemde.
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‘De mentaliteit van de
arend’
Als je wilt groeien in bewustzijn en als je
daarbij ook andere mensen wilt
ondersteunen, zul je moeten beschikken
over de mentaliteit van de arend.
De echt bewuste mensen laten andere mensen
groeien. Ze streven ernaar om anderen in
de samenleving, die daarvoor openstaan, naar
hun volle vermogen te laten groeien. Ze
ondersteunen en begeleiden als daarom wordt
gevraagd. Ze stoppen daarbij nooit met het
aangeven van uitdagingen en geven zolang als
hun hulp is gewenst, nooit op door anderen te
bevestigen en te bij te sturen. Ze hebben geduld
en weten dat niemand hoger kan reiken dan dat
hij of zij groot is.
Daarbij geldt voor hen altijd de hoogste wet
van het universum. De wet van de vrije wil.
Ook weten zij dat voor iedereen geldt, dat
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groei in bewustzijn niet is te leren, dat
cursussen daarin zinloos zijn, dat ik het
niemand kan 'aanpraten' of kan
'aanschrijven'.
Het lezen van boeken zal nooit leiden tot
verhoging van bewustzijn.
BEWUSTZIJN KAN ALLEEN MAAR GROEIEN
DOOR HET MAKEN VAN EIGEN KEUZES, IN
VRIJE WIL, WAARUIT IK EEN ERVARING KAN
KRIJGEN, DIE KAN LEIDEN TOT EEN
LEERMOMENT EN MISSCHIEN ZELFS TOT DE
GROEI VAN MIJN BEWUSTZIJN.
HET GAAT DUS OM ZELF WILLEN, HET OOK
KUNNEN, HET DURVEN EN HET DOEN.
We kunnen daarnaast onze ervaringen in vol
respect voor elkaar, met elkaar delen. Uit de
ervaringen en uit de resultaten van die
ervaringen van anderen en met anderen, KAN
IK GEÏNSPIREERD RAKEN OM MIJN EIGEN
KEUZES, OP BASIS VAN MIJN EIGEN VRIJE
WIL, TE VERANDEREN.
TEVENS ZIJN DE RESULTATEN VAN DE KEUZES
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DIE IK MAAK ALTIJD EN UITSLUITEND VOOR
MIJN REKENING EN VALLEN ONDER MIJN
EIGEN, VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID.
Als ik uit vrije wil in het water spring met
mijn kleren aan, moet ik niet boos worden
op anderen en anderen de schuld geven, dat
mijn kleren nat zijn.
Om terug te komen op de mentaliteit van de
arend, kan gezegd worden dat zij uitzonderlijke
kwaliteiten hebben, die ons op onze reis kunnen
inspireren:

1. Arenden hebben visie
Arenden hebben een scherpe visie. Hun ogen zijn
speciaal ontworpen voor focus en helderheid op
lange afstand. Ze kunnen een andere adelaar zien
die op tachtig kilometer afstand zweeft.
Voor alle mensen met een hoger bewustzijn
geldt het kenmerk dat ze allemaal gemeen
hebben en dat is 'visie'. Je moet een visie
hebben die jouzelf naar doelen leidt, die je
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vooraf hebt vastgesteld. Daarvoor moet je jezelf
kennen en jouw eigen sterke en zwakke punten
eerlijk onder ogen durven komen. De visie moet
helder en gericht zijn.

2. Arenden zijn onverschrokken
Een arend zal zich nooit overgeven aan de
grootte of kracht van zijn prooi. Het zal altijd
vechten om zijn prooi te winnen of zijn
territorium terug te krijgen.
Het maakt niet uit hoe groot de hindernis is die
je bij jezelf onderkent en zult moeten zien te
overwinnen, je gaat door met jezelf te
veranderen tot je daarin bent geslaagd. Het zou
niet eens bij je opkomen om bang te zijn, want je
kent jouw doel en je vertrouwt op de God in je
hart.
Succesvolle reizigers op de weg zijn
onverschrokken. Ze worden regelmatig
geconfronteerd met hun problemen en met hun
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verbeterpunten maar ook met de testen die hen
continu worden voorgelegd.

3. Arenden zijn vasthoudend
Kijk naar een arend als er een storm komt.
Wanneer andere vogels met angst wegvliegen
voor de storm, spreidt een arend zijn machtige
vleugels en gebruikt de stroom om naar grotere
hoogten te stijgen, vaak zelfs boven de wolken
van de storm uit.
De uitdagingen in het leven van een bewuste
reiziger op de weg zijn talrijk. Net als een arend
kan een reiziger alleen naar grotere hoogten
stijgen als hij of zij de uitdagingen aangaat
zonder ervoor weg te lopen en alles tegemoet te
treden met het vertrouwen in de God die woont
in zijn hart.
4. Arenden zijn hoogvliegers
Arenden kunnen tot een hoogte van ruim drie
kilometer vliegen, maar ze kunnen snel landen en
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zichzelf op de grond manoeuvreren. Op drie
kilometer hoogte zul je nooit een andere vogel
vinden die geen arend is.
Arenden vliegen en maken weinig geluid terwijl
ze wachten op kansen om hun volgende prooi aan
te vallen of om met de stroming van de storm mee
te glijden.
Goede reizigers zijn probleemoplossers. Ze gaan
uitdagingen aan zoals de arend doet als er
stormen komen en deinzen nergens voor terug.
De verbinding en het contact met en het het
vertrouwen in God, geeft hen de moed van de
arend.

5. Arenden eten nooit dood vlees
Met andere woorden, een arend zoekt niet naar
kadavers. Hij eet alleen het vlees van de prooi die
hij zelf doodt. Adelaars eten rauw en vers vlees
Een echte bewuste zoeker en reiziger is actief en
gaat niet af op wat de mensen hem voorstellen
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of aanpraten, hoe hij zou moeten handelen of
zou moeten veranderen. Een echte reiziger
accepteert alleen de les die hij leert door de
keuzes die hij zonder dwang en in vrije wil zelf
maakt en zoekt naar leermomenten uit de
ervaringen die voortkomen uit zijn keuzes,
waardoor hij zou kunnen leren en zou kunnen
groeien. Die ervaringen zijn levend en zullen
daarom landen en verankeren.
Er is een gezegde dat luidt, dat 'mensen met wie
je omgaat en die je beïnvloeden, uiteindelijk
bepalen wie je wordt'.
De echte bewuste reiziger kent en neemt zijn
eigen verantwoordelijkheid, laat zich niet
beïnvloeden en werkt aan zijn eigen groei,
verkregen door de leermomenten, voortkomend
uit zijn eigen keuzes die hij maakt in vrije wil en
alle consequenties van die gemaakte keuzes
volledig aanvaardend.

6. Arenden bezitten vitaliteit
Arenden zijn vol leven en geven zichzelf nieuwe
energie. Wanneer de arenden de leeftijd van
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dertig jaar bereiken, verslechtert hun fysieke
lichaamsconditie, waardoor het moeilijk voor hen
wordt om te overleven.
Op dit punt trekt de arend zich terug naar een
bergtop en ondergaat over een periode van
ongeveer vijf maanden een metamorfose. Hij slaat
zijn eigen snavel af door hem tegen een rots te
slaan, plukt zijn klauwen en trekt zijn veren eruit.
Elke fase produceert een 'nieuwe groei' van de
verwijderde lichaamsdelen, waardoor de arend
nog dertig tot veertig jaar kan leven.
Er zijn momenten in ons leven dat we terug
moeten kijken en de balans op moeten maken
van ons leven. De goede en de slechte
ervaringen die we hebben meegemaakt. Blijf je
vasthouden aan die dingen in je leven die je
verder hebben geholpen?
Moet je toch niet op bepaalde gebieden opnieuw
verbeteringen aanbrengen?
Goede reizigers maken regelmatig de balans op
van de resultaten van hun eigen persoonlijke
leven en spannen zich in om elke dag dingen te
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leren. Zij streven altijd naar meer.
Hoe ben ik vandaag meer dan ik gisteren was en
hoe zal ik vandaag weer minder zijn dan dat ik
morgen wil zijn en zal zijn?

7. Arenden gaan tot het uiterste
om hun jongen te leren vliegen
Onderzoek heeft aangetoond dat geen enkel lid
van de vogelfamilie zachtaardiger en attenter is
voor zijn jongen dan de arend.
Wanneer de moederarend ziet dat het tijd is om
de jonge arenden te leren vliegen, neemt ze een
jonge arend op haar rug, en spreidt haar vleugels,
vliegt hoog. Plots duikt ze onder de arend
vandaan en laat hem vallen. Terwijl hij valt, leert
hij geleidelijk waar zijn vleugels voor zijn, totdat
de moeder hem weer opvangt. Het proces wordt
herhaald totdat de jonge arenden uiteindelijk
leren vliegen.
De bewuste mens weet dat de enige voortgang
en groei zit in de ervaring. Proberen, proberen,
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proberen met ontelbare keren vallen en
opstaan. Dit past hij toe op zijn eigen leven maar
ook op de levens van de mensen die hij
ondersteunt.
Een ander zal iedere consequentie van iedere
ervaring, voortkomend uit iedere zelfgemaakte
keus, zelf moeten ondergaan.
Veel mensen klagen in hun leven dat het niet
gaat zoals ze willen. Help ze niet constant en laat
ze gaan, tot ze er bij neervallen. Dat kan leiden
tot het besef dat 'genoeg, genoeg is' en dat ze
zelf zullen gaan roepen, 'tot hier en niet verder'.
Met een beetje geluk gaan ze dan andere keuzes
maken.
Hier geldt altijd en overal voor iedereen geldt:

'If you do what you always did,
you will get, what you always got’.
Hieronder is de arend afgebeeld in zijn volle glorie,
rijdend en zwevend op de wind en klimmend tot
ongekende hoogten.
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De illusoire beleving van
verantwoordelijkheid wordt dus gebruikt
om mijn eigen gevoel van ongemak,
frustratie, teleurstelling en onvermogen in
de schoenen te kunnen schuiven van
anderen, die ik verantwoordelijk houd voor
mijn trieste ervaring en die minstens hun
gedrag zullen moeten veranderen, om de
nare ervaring waar ik onder lijdt, te laten
verdwijnen.
Zij hebben schuld en zij zijn
verantwoordelijk en velen denken
inderdaad dat het zo werkt en trappen mee
in die valkuil.

Dat is juist de illusie.
Hoe iemand zich voelt, valt volledig
onder de verantwoordelijkheid van
die ander, tenzij ik er bewust op uit
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ben om een ander te tarten en te
laten lijden.
Dit laatste is echter bijna nooit het
geval.

Een andere zal zijn eigen
problemen moeten oplossen,
zoals ik mijn eigen
problemen op moet lossen.
Wij staan daarin alleen,
zoals de arend alleen zijn
weg gaat, onafhankelijk en
op zoek naar steeds grotere
hoogten.
Wij hebben een kracht in ons
die ongelooflijk veel groter
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is dan de kracht van de
arend, de kracht van God.
Omarm die kracht en heb
haar lief en dat zal je
vleugels geven waar de
arend jaloers op zal zijn.
Dit is een zeer belangrijke
voorwaarde die je moet
weten en moet hanteren in je
leven, om ONBELEMMERD en
vrij van iedere belasting, je
te kunnen richten op het
doen van de Wil van de vader.
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Binnen de eenheid en
voortkomend uit de
eenheid zijn we dus
niet
verantwoordelijk
voor de
consequenties van de
keuzes die anderen
maken.
Zoek het lekker zelf
uit, beste anderen.
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Binnen de eenheid en
voortkomend uit de
eenheid zijn we
uitsluitend
verantwoordelijk
voor de
consequenties van
onze eigen keuzes en
voor de groei van ons
eigen bewustzijn.
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Als ik verander,
verandert de
wereld.
Daar ligt mijn
focus.
Die weg gaat uitsluitend met
God, door God naar God, en
daardoor ben ik steeds meer
en meer in staat om zijn Wil
te leven.
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Kosmisch gezien is het
nemen van
verantwoordelijkheid,
die voortkomt uit de
eenheid, dus uitsluitend
‘het nemen van EIGEN
verantwoordelijkheid' en
het nemen van de
verantwoordelijkheid
voor het ‘recht op de
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vrije wil van iedereen’ en
de plicht om anderen de
kans te geven om
ongemoeid van hun
eigen gemaakte keuzes
te kunnen laten ervaren,
te kunnen laten leren en
te kunnen laten groeien.
Groei in bewustzijn vereist
kracht. Die kracht houdt in,
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dat je de
verantwoordelijkheid altijd
neerlegt waar hij
thuishoort.
Verantwoordelijkheid is
altijd gekoppeld aan het
maken van een keus en de
plek van de
verantwoordelijkheid is
altijd uitsluitend gekoppeld
aan de persoon die die keus
heeft gemaakt.
Alleen die persoon kan
situaties veranderen door
andere keuzes te maken.
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Verder geldt
onvoorwaardelijk als
mijn
verantwoordelijkheid:
Wie klopt, wordt
opengedaan en
Wie vraagt, krijgt
antwoord.
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Wie honger heeft en wie
dorst heeft, zal ik
binnen mijn vermogen
voeden en laven.
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De keus, in relatie tot
willen, kunnen,
durven, doen
28 september 2021
Het voorgaande hoofdstukje leert ons dat we ons goed
moeten realiseren dat we niet ontvankelijk moeten
zijn voor de energieën van andere mensen die
proberen hun emoties, frustraties, teleurstellingen en
boosheid op elkaar en op ons af te wentelen, alsof wij
er verantwoordelijk voor zouden zijn.
Die verantwoordelijkheid dient te liggen waar hij
thuishoort en dat is altijd bij de schepper van de
handeling, dus bij de maker van de keus, een keus die
altijd een zekere reactie tot gevolg heeft.
Betekent dat dan, dat je altijd kunt zeggen: “Eigen
schuld, dikke bult en zoek het lekker zelf uit met je
ellende”?
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We dragen onmiskenbaar de gevolgen van onze
keuzes en dus kunnen we de verantwoordelijkheid
van die gevolgen niet afwentelen op anderen.

Dit is in de basis ook absoluut het geval,
maar werkt het ook zo in de praktijk?
Stel dat er componenten aanwezig zijn dat
mensen weliswaar altijd zelf de
verantwoordelijkheid dragen, maar de
eigenschappen missen om in de praktijk
daar ook werkelijk toe in staat te zijn.

Hoe groot is de kracht van
de ander om dit proces van
‘oorZaak en GevolG’ te
kunnen overzien en dus ook,
om daarmee te kunnen
omgaan?
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We hebben in ieder geval gezien dat er
op deze wereld een grote variëteit is
aan niveaus van bewustzijn en dat we
allemaal per definitie beginnen in een
status van ernstige onvolmaaktheid.
Dat betekent ook dat het nog maar de
vraag is of de meeste mensen, of
misschien zelfs wel: BIJNA ALLE
MENSEN, in staat zijn, om de
VERANTWOORDELIJKHEID van de
gevolgen van hun keuzes te kunnen
dragen en dus ook om deze
verantwoordelijkheid te kunnen
nemen.
Dit betekent nog iets.
Dit betekent dat de reeks van: willen,
kunnen, durven, doen, moet worden
uitgebreid met een status die
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daaraan voorafgaat, namelijk:
‘WETEN'.
Als ik namelijk niet weet, kan ik het
ook niet willen, om nog maar te
zwijgen van kunnen en dus kan ik het
ook niet durven en dus ook niet doen.
Als iemand het niet weet, komt dat
door en is dat (nog) een gebrek aan
bewustzijn. Bewustzijn kun je niet
KOPEN, kun je niet iemand
AANPRATEN, kun je niet AANLEZEN en
kun je niet verkrijgen doormiddel van
een CURSUS, maar kan uitsluitend
verkregen worden doormiddel van
ERVARING, DOOR ONTELBAAR KEREN
TE VALLEN EN WEER OP TE STAAN.
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Doormiddel van het
‘uitwisselen’ van ervaringen
kunnen we anderen
‘stimuleren’ om bewust hun
‘ervarinGsreis’ te Gaan
starten.
Het enige dat we dus kunnen
doen is enthousiasmeren en
stimuleren.
Stimuleren en bevestigen is
dus de weg om mensen die niet
weten en daardoor niet
willen, niet kunnen, niet
durven en niet doen, te
helpen om op weg te gaan om
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hun eeuwige ervaringsreis
bewust te gaan starten.
Het feit blijft staan dat
verantwoordelijkheid dient
te liggen waar die
thuishoort en dat ik niet de
energie van die gevolgen
moet accepteren, wanneer
anderen proberen om mij
voor hun ellende, als gevolg
van de keuzes die zij maken,
verantwoordelijk en
aansprakelijk te stellen.
Ontneem ze niet de vreugde
van die ellende want die
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ellende creëert een
ervaring die voor hen kan
leiden tot leermomenten en
groei.
Die mensen hebben jou wel
nodig om ze enthousiast te
krijgen, om zelf te gaan
proberen hun leven te
veranderen, door zelf
andere keuzes te gaan
maken.
Dat is mijn reden om middels
mijn boeken mijn EIGEN
ervaringsreis te delen.
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Zo blijft het besef van eenheid de altijd
aanwezige rode draad in mijn leven en in
het leven van ieder mens die is gegroeid in
bewustzijn.
Zo neem ik de verantwoordelijkheid die
voortkomt uit de eenheid door het weten,
het willen, het kunnen, het durven en het
doen, voor te leven. Door mijn ervaringen
te delen en door altijd geduldig en liefdevol
te enthousiasmeren en te stimuleren, door
overal te bevestigen en door ze te tonen dat
deze weg de ervaring van vrede, vreugde
en liefde oplevert.
De weg begint met weten.
Als je niet weet, kun je niet willen,
omdat je niet weet wat je zou willen.
Daarna komen willen, kunnen, durven
en doen, dat uiteindelijk leidt tot een
nieuwe vorm van zijn.
(Gegroeid zijn in Bewustzijn).
162

Hoe komen mensen uit de fase van 'NIET
WETEN’?
DIT KAN ALLEEN DOOR LIEFDEVOL EN
RESPECTVOL ERVARINGEN MET ELAAR
TE DELEN, DOOR ELKAAR TE
ENTHOUSIASMEREN, TE STIMULEREN
EN TE BEVESTIGEN.
En zelfs deze stap vereist al een ‘zeker
weten’.
Kun je nagaan hoe moeilijk het is om uit
dat eerste diepe dal omhoog te kruipen,
zonder weten en weten is nodig om tot
willen, kunnen, durven, doen te komen.
Het collectieve bewustzijn van deze
wereld bevindt zich op het tweede pad
en kenmerkt zich nog door dualiteit,
illusie en onbewustzijn, dus door een
gebrek aan weten.
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Daar ben jij nodig, doe wat er gedaan
moet worden.

In je eigen kracht staan en
jezelf toestaan om
voorwaarts te gaan, om je
eigen verantwoordelijkheid
te nemen en jouw reis te
vervolgen, ongeacht de
invloed van anderen, gericht
door de liefde van jouw
Godsvonk en luisterend en
handelend naar zijn Wil en
tegelijkertijd iedereen die
wil horen en wil zien, te
enthousiasmeren, te
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stimuleren en te bevestigen,
is de enige weg op weg naar
fusie.
Dan stroomt de liefde van de
vader vanuit jouw hart,
door jou naar de harten van
alle andere mensen en
raakt daarmee de
allerhoogste.
Door die liefde zal zij
groeien.
Hieronder volgt een afbeelding waar in de
cyclus willen, kunnen, durven, doen, als
basis het WETEN wordt opgenomen.
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Om in staat te zijn om te ‘willen’ zal er eerst een
fundament moeten zijn, verankerd in een ‘weten’.
Dit is het uitgangspunt met een zekere mate van
bewustzijn. Dit is de cirkel met de tekst ‘Weten vanuit
Zijn 1’.
Dit bewustzijn moet het vermogen in zich hebben om
iets te willen, om een doel te willen bereiken,
waarmee ik verder kan komen.
Voor voortgang op onze spirituele reis moet er dus
een zekere mate van spiritueel weten of bewustzijn
aanwezig zijn. De vraag is hoe verkrijg ik dit ‘eerste
weten’, vanuit een fase van geen bewustzijn.
Mogelijk worden we hierbij geholpen door de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten, die dit eerste
bewustzijn in ons planten.
Als we van willen, kunnen komen tot kunnen,
durven en doen, levert dat een nieuw weten op,
verkregen door de ervaring die is voorgekomen uit het
doen. De ervaring kan een leermoment en een
groeimoment genereren.
Dat brengt ons bij de groene cirkel met de tekst ‘Zijn 2
met een nieuw weten’, waaruit weer een iets hoger
bewustzijn kan voortkomen.
Vanuit niveau 'Zijn 2’ start dezelfde cyclus naar het
niveau 'Zijn 3’ en zo zijn er bij iedere ervaring kleine
stapjes te maken.
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Zo gaat de weg eindeloos voort en is het weten en het
steeds meer weten (hoger bewustzijn) de motor voor
groei.

Ook dit geeft weer aan dat groei, dat een
steeds hogere vorm van zijn, alleen
maar voortkomt uit ervaring, dus …..
doen, doen, doen, doen, enzovoort, dus
door het maken van keuzes.
Het onderling delen van ervaringen, het
lezen van boeken of het gesprek van een
leraar schenkt je op zich geen groei,
tenzij deze factoren je weten te
prikkelen, je uitdagen en je stimuleren
om nieuwe keuzes te maken die leiden
tot ervaringen, leermomenten en groei.
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Iedere schroef bepaalt
de positie van het
schip
29 september 2021
Grotere schepen hebben drie schroeven. De
hoofdsschroef zit aan de achterkant van het schip en
stuwt het schip vooruit of achteruit.
Een boegschroef zit aan de boeg, aan de voorkant van
het schip en kan een zijwaartse kracht uitoefenen
waardoor de boeg naar rechts of naar links wordt
geduwd.
De hekschroef doet hetzelfde met de achterkant van
het schip.
Wat heeft een schip met zijn schroeven en met de
werking van die schroeven te maken met een verhaal
over bewustzijn, het streven naar volmaaktheid en
met het doen van de Wil van de Vader?
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Die drie schroeven hebben, wanneer zij worden
geactiveerd altijd allemaal invloed op de koers en op
de positie van het schip.
Sinds afgelopen zaterdag vijfentwintig september is in
Nederland bij het gebruik van bepaalde faciliteiten de
Coronapas noodzakelijk. Als je niet in het bezit bent
van die pas kun je niet meedoen aan activiteiten
waarbij die pas moet worden getoond.
Die pas is in ieder geval vereist als je een horecaetablissement wilt bezoeken.
Mensen die niet gevaccineerd zijn, hebben die pas per
definitie niet.
Dit zorgt onmiskenbaar voor een tweedeling in de
maatschappij.
Hoe heeft dit allemaal zover kunnen komen?
Er is een restaurant in Utrecht waar de eigenaar heeft
besloten en ook bekend heeft gemaakt, dat ze hier niet
aan meedoen, niet naar die pas zullen vragen en
iedereen zullen toelaten. Als gevolg daarvan heeft de
politie dat restaurant gesloten.
Ik zag vanmorgen een filmpje op internet waar in een
interview werd uitgesproken hoe dapper de eigenaar
van dat restaurant is, dat deze keus van de overheid
misdadig is en dat de overheid schuldig is aan de
verdeeldheid of tweedeling in de maatschappij.
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Deze uitspraak werd in dat filmpje gedaan door twee
mensen die vanaf het eerste uur zeer actief zijn
geweest bij de protestgroep ‘viruswaanzin’ cq
‘viruswaarheid’.
Zij spraken de hoop uit dat er ‘verbinding’ zou komen
tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden in deze
‘oorlog’ tegen de overheid.
Het beeld van dit filmpje gaf me een inzicht hoe wij
allemaal met ons handelen altijd ‘allesbepalend’ zijn
en hoe wij altijd invloed hebben op de koers en de
positie van 'wat dan ook in het leven’.
Ieder handelen is een kracht en werkt als een schroef.
Ieder niet handelen is een kracht en werkt als een niet
geactiveerde schroef.
De twee mensen uit het interview zien het handelen
van de overheid als een gegeven. Een gegeven dat niet
deugt en waartegen je moet ageren en protesteren.
Hoe minder de overheid op jouw protesteren reageert,
hoe harder je opnieuw moet gaan protesteren en hoe
harder je de overheid de schuld kunt geven van de
situatie in het land, zoals die wordt neergezet en is
veroorzaakt door het falen van het beleid van de
overheid.
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Ik realiseerde mijzelf, terwijl ik naar het
filmpje keek, dat die twee mensen die de
koers en de positie van de overheid
hekelen en bekritiseren, deze koers en
deze positie, mede zelf hebben
veroorzaakt.
Ze vechten dus tegen een uitgangspunt
dat ze zelf hebben veroorzaakt en dus:
VECHTEN ZE TEGEN ZICHZELF.
Doordat zij zich vanaf het prille begin
hebben verzet tegen de Coronamaatregelen, hebben geageerd en
geprotesteerd, hebben zij als de boegen de hekschroef van het schip van de
overheid de koers en de positie van het
beleid van de overheid, mede bepaald
en mede tot stand laten komen.
Als er nooit protest was geweest, was de koers
en de positie van het beleid van de overheid, nu
anders geweest.
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Alles is oorzaak en gevolg.
Alles werkt als een boegschroef of als een
hekschroef en verandert de koers, waardoor er
een andere positie ontstaat.
Als ik duw, verandert de koers.
Als ik trek, verandert de koers.
Ik ben dus mede verantwoordelijk voor de
positie en als er wordt besloten dat de huidige
koers en positie niet deugen, ben ik medeschuldig.
Dit verhaal betekent niet dat ik zelf een
standpunt inneem over de waarde van de
inhoud.
Het gaat hier om het gegeven van duwen tegen
en trekken aan iets en dat dat altijd gevolgen
heeft.
Dat geldt dus altijd voor iedere handeling, voor
iedere bevestiging, voor ieder protest, voor
iedere streling, voor ieder geduw en voor ieder
getrek.
Een vreemd idee dat die twee mensen uit dat
filmpje eigenlijk aan het vertellen waren dat ze
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het niet eens waren met waar de overheid nu
staat, dat ze het niet eens waren met het
handelen van de overheid, terwijl ze zelf hard
hebben bijdragen aan de uiteindelijke koers en
positie van de overheid aangaande het beleid
tegen corona.
Ze zijn het dus niet eens met datgene waar ze
zelf hard hun best voor hebben gedaan om het
zover te laten komen.
Deze zelfde ‘contradictio in terminus’ zit ook in
de hoop dat er verbinding zal optreden in deze
oorlog.
Een oorlog zal nooit verbinding opleveren,
hooguit een verbinding tussen groepen die
samen zullen strijden tegen een andere groep en
vanuit het besef van eenheid is de ene groep
tegen de andere groep geen eenheid, maar
dualiteit en dus inderdaad strijd of oorlog.
Wat heeft dit te maken met het bewandelen van
de Weg, van de Geestelijke Weg op weg naar
fusie, wat uitsluitend bereikt kan worden door
in overeenstemming te komen met de Wil van
de Vader.
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Voor mij is dit inzicht een les om mij te
realiseren dat wat ik ook waarneem in mijn
leven, waar ik het wel of niet mee eens ben,
waar ik blij of depressief van word, ik mij altijd
moet afvragen in hoeverre ik niet heb
gefunctioneerd als een boeg- of een hekschroef
die door mijn activering mede de huidige koers
en positie heeft bepaald, waar ik nu mee word
geconfronteerd.
We veroordelen zo makkelijk een situatie die we
mede, zelf hebben veroorzaakt.
Wat is mijn deel erin?
Als ik constateer dat ik bewust of onbewust mee
heb geduwd of getrokken wat tot dit
uitgangspunt heeft geleid, zou ik mijzelf kunnen
afvragen of ik met eventueel nieuw handelen, de
koers en de positie weer kan bijstellen,
tengunste van het algemeen belang.
Het algemeen belang past altijd naadloos
binnen het besef van eenheid.
Bijstellen kan zitten in opnieuw handelen,
maar ook in niet handelen.
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Zelfs de energie van mijn aanwezigheid kan
al invloed hebben op het bepalen van een
koers en dus van een positie.
Als ik dit weet, ga ik voortaan veel meer
bewust om met alles wat ik tegenkom in mijn
leven.

Wat speelt er en wat kan ik
betekenen en wat betekent dat voor
mijn aanwezigheid of voor mijn
gedrag?

Binnen de
onvoorwaardelijke EENHEID
ben ik onvoorwaardelijk
deel van het totaal en dus
ben ik ook per definitie
iemand, die invloed heeft op
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iedere koers en iedere
positie, van wat dan ook.
Dat betekent dus dat iedere vorm van
reactie, actie, handelen, altijd een
consequentie en een gevolg heeft en dat
het dus altijd mede zal bepalen wat de
nieuwe koers en de nieuwe positie gaat
worden.
Er is een gezegde dat luidt:

‘Bezint eer ge begint’.
Probeer je te realiseren wat een reactie,
actie of handeling tot gevolg kan hebben.
Ben je de boegschroef of ben je de
hekschroef? Welke koersverandering en
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daardoor nieuwe positie zal mijn gedrag
genereren en is datgene dat jij wilt, passend
binnen het overeenkomen van mijn wil met
de Wil van de Vader?
‘Bezint eer ge begint’, kan zelfs betekenen
dat voordat ik reageer wanneer iemand mij
slaat op mijn rechterwang, ik eerst mijn
linkerwang toekeer.
Wat betekent het als ik ga schelden?
Wat betekent het als ik terug sla?
Wat wordt daardoor de nieuwe koers en is
dat een koers die de Vader zou wensen?
Hoe bewuster wij zijn, hoe beter ons inzicht
en overzicht van de consequenties van ons
handelen zal zijn.

Houd dat beeld van de
boegschroef en de
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hekschroef voor ogen en
realiseer je dat je daarmee
ieder schip dat jouw reis
kruist van koers en dus van
positie kunt en zult laten
veranderen en vraag je af
of je dat wilt en wie en wat
daar beter van wordt.
Maar vraag je vooral af of
die, door jou veroorzaakte
koersverandering in
overeenstemming is met de
Wil van de vader.
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In overeenstemming zijn met
de Wil van de vader is vooral
God de mogelijkheid geven
dat hij ons kan gebruiken
zoals hij goed acht.
Gods wil doen is je aanbieden
aan God, uit vrije wil en God
laten bepalen welke
schroef van het schip van
deze wereld of van de
omstandigheid waarin je
verzeild raakt, gebruikt
zal worden om de koers bij
te stellen en om een nieuwe
positie in te nemen.
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Per slot van rekening is hij
de loods van ons leven, van
deze wereld en van het
universum.
Één ding is zeker, als we
Jezus volgen is het
bewandelen van de
geestelijke weg in het doen
van de Wil van de vader,
nooit het opstaan in de
weerstand en volop overal
tegen in protest te gaan,
want dan bepalen we mede de
uitkomst van de situatie en
zullen we uiteindelijk
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strijden tegen datgene, dat
we zelf mede hebben
veroorzaakt.
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet
wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze
tijd geleerd dat jullie band met het
koninkrijk geestelijk en individueel is,
geheel een zaak van eigen persoonlijke
ervaring in de geest door de geloofsrealisatie
dat je een zoon van God bent? Wat moet ik
nog meer zeggen? De val van naties, het
ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het
einde van een tijdperk, ja zelfs het einde van
de wereld, wat raken deze zaken een mens
die dit evangelie gelooft en die zijn leven
geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en
het evangelie gelooft, hebt reeds de garanties
van het eeuwige leven ontvangen. Aangezien
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jullie leven in de geest is geleid en voor de
Vader, is er niets waarover jullie ernstig
bezorgd behoeft te zijn. Bouwers van het
koninkrijk, de erkende burgers van de
hemelse werelden, moeten zich niet laten
verontrusten door wereldlijke beroeringen of
ontdaan raken door omwentelingen op aarde.
Wat deert het jullie die dit evangelie van het
koninkrijk gelooft, wanneer naties ten onder
gaan, het tijdperk eindigt, of alle zichtbare
dingen ineenstorten, aangezien jullie weet dat
je leven het geschenk van de Zoon is, en dat
het eeuwig veilig is in de Vader? Nu jullie het
tijdelijke leven in geloof hebt geleefd en de
vruchten van de geest hebt voortgebracht als de
rechtvaardigheid van liefdevol dienen van jullie
medemens, kunnen jullie met vertrouwen
uitzien naar de volgende stap in de eeuwige
loopbaan, met hetzelfde geloof in je overleving
dat jullie door je eerste, aardse avontuur in het
zoonschap van God heeft heengedragen.
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Opmerking Winston
Wereldlijke beroeringen zijn voor de mensen die
nog de wereldse weg bewandelen en die zo graag
overal voor boeg- of hekschroef willen spelen om
het schip van de maatschappij, geleid door een
overheid, van koers te laten veranderen.
De koers is altijd een resultante van allerlei
krachten dus het zal nooit goed of goed genoeg
zijn.
Zo strijden al deze wandelaars van de wereldse
weg tegen het door hen bestempelde kwaad dat
ze zelf mede hebben gecreëerd.

Mijn kracht zit niet in mijn
vermogen om als
tegenwerkende of
bijsturende kracht alles
van koers te kunnen laten
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veranderen, maar mijn
kracht zit in het gegeven
dat ik God de mogelijkheid
geef om door mij, als kracht
het leven te laten
beïnvloeden. Vaak is dat
door alleen maar te zijn,
stralend en liefdevol. Dat
zal reeds zijn uitwerking
hebben op al het leven.
De keus om mijn werking als
boeg- of hekschroef uit mijn
leven te bannen en om God
door mij te laten werken, is
uiteindelijk de enige
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mogelijkheid om in staat te
zijn om mijzelf niet te laten
verontrusten door
wereldlijke beroeringen of
om ontdaan te raken door
omwentelingen in onze
maatschappij of op deze
wereld.

Zelfs de kleinste bemoeienis, de
kleinste kritiek of de kleinste vorm
van welke weerstand dan ook, doet
het schip van koers veranderen, laat
de lucht betrekken en maakt de zee
onrustig.
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Een stimulans, een motivatie of een
bevestiging doet ook de koers van
het schip veranderen, maar laat de
zon schijnen, doet de wind liggen en
kalmeert de zee.

Groeien in volmaaktheid
betekent niet dat je al je ankers
uit moet slaan in deze wereld
om overal invloed op te willen
hebben en daardoor schepen
van koers kan laten veranderen.
Groeien in volmaaktheid
betekent dat je begrijpt en weet
dat je zo weinig mogelijk
schepen van koers moet laten
veranderen, zodat je de werking
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van de vrije wil zijn gang kan
laten gaan en daarmee iedereen
de kans geeft om onbelemmerd
zelf te kunnen ervaren.
Laat ieder schip varen
op de natuurlijke
kracht van de
goddelijke wind.

188

Geen boegschroef en
geen hekschroef, geen
geduw en geen getrek.
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‘recht Zo die Gaat, op
weg naar het licht’.
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Nogmaals de
beïnvloeding,
voortkomend uit
EENHEID
30 september 2021
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe wij met ons
handelen, zelfs met ons denken en zelfs ook alleen al
met de frequentie van onze energie, in iedere situatie
de boeg- of de hekschroef zullen zijn van het schip van
die situatie.
Wij kunnen daarmee op en voor alles de koers
veranderen en dus ook meewerken om de nieuwe
positie van zo een situatie of omstandigheid te
bepalen.

Dat gegeven op zich, heeft al
enorme consequenties, waar ik
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hier toch nog even dieper op in
wil gaan.
Alles wat ik doe, alles waar ik mij op richt, alles
waar ik commentaar op heb, waar ik mij tegen
verzet of waartegen ik protesteer, ondervindt
hier invloed van doordat al mijn handelen de
koers van het onderwerp aanpast en dus de
positie verlegd.
Wij zijn dus allemaal verantwoordelijk over het
verloop der dingen.
Een volk geeft al gauw de regering de schuld als
ze ontevreden of gefrustreerd zijn over het
verloop der dingen. Als ze het oneens zijn over
beslissingen en als ze zich hierover in
demonstraties laten zien en horen.
Al die individuen zijn op zich al kleine
stuurraketjes die rommelen aan de koers. Als
het een grote groep is wordt die stuurraket al
veel krachtiger.
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Dat betekent dat in zo een situatie de regering
per definitie minder of geen invloed meer heeft
op het vasthouden van de koers.
Niemand heeft hier meer invloed op. Niet de
overheid en niet de protesteerders en dat
betekent dat datgene waar het over gaat op zich,
een stuurloos of onbestuurbaar fenomeen
begint te worden.

En dat impliceert een
verantwoordelijkheid voor
iedereen over waar de
ongecontroleerde koers op
afstevent.
Dat betekent dus ook, zoals
we al hadden
geconstateerd, dat we
protesteren tegen situaties
die we mede zelf hebben
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veroorzaakt en zelf hebben
gecreëerd en waarvoor we
dus ook mede
verantwoordelijk zijn.
Hoe groot en hoe uitgebreid
is en hoe diep reikt de
allesomvattende

Illusie?
En hoe ongelooflijk
moeilijk is het om dit
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te kunnen overzien en
om uit die illusie te
kunnen stappen?
In welke mentale
gevangenis leeft
deze wereld nog en
hoe breken we daar
ooit uit?
De onvolmaaktheid
van allen en alles is
een gegeven.
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Jij weet, dus Er is
voor jou en mij een
hoop werk te doen.
Het gebruik van boeg- en hekschroef,
het geduw en het getrek levert
weerstand op.
Weerstand die wordt gecreëerd door
jouw persoonlijke mening, door jouw
onvrede, door jouw frustratie of
boosheid, dus door jouw dualistische
houding en uiting.
DUALITEIT IS ALTIJD EEN
MANIFESTATIE VAN DE ILLUSIE EN
CREËERT EEN NOG GROTERE ILLUSIE.
DUS JOUW HANDELEN, JOUW
VERWACHTINGEN, JOUW EISEN, JOUW
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PROTEST IS ALLEMAAL ILLUSOIR EN
DUS ONWERKELIJK.
EIGENLIJK VERSPEEL JE DUS ENERGIE
IN EEN KRACHTVELD DAT
ONWERKELIJK IS EN NOOIT IETS
CONSTRUCTIEFS ZAL OPLEVEREN EN
EIGENLIJK DUW JE DUS TEGEN EN
TREK JE AAN JEZELF.
WAT NOG TRIESTER IS, IS DAT JE JE
EIGEN GROEI VAN JOUW BEWUSTZIJN
IN DE WEG ZIT.

Het doen van de eigen wil betekent
dus illusie scheppen, illusie
vergroten en illusie in stand
houden.
Het doen van de Wil van de Vader
is verbinding, verankering en
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manifesteren van de
werkelijkheid.

Het doen van de Wil van de
Vader is ‘ZIJN’, in iedere
staat van ‘WERKELIJKHEID’.
Hoe zou de wereld zijn als mijn invloed
van het bijsturen, van het duwen en het
trekken zou verdwijnen?
Dat betekent voor mij vrij zijn en vrij
blijven, zonder verbinding, zonder mening
en zonder weerstand.
Wat nog interessanter is, is:
Hoe zou mijn wereld zijn als mijn invloed
van het bijsturen, van het duwen en het
trekken zou verdwijnen?
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Als ik mij er nu op AFSTEM, voel ik een
verandering, een verruiming en een
verlichting van binnen.
Verruiming heeft alles te maken met het
oplossen van weerstand, want weerstand
vernauwd en weerstand benauwd.
Hoe meer ruimte ik van binnen kan
vrijmaken, hoe meer ruimte ik kan
aanbieden aan God. Waar ik in vrije wil
terugtreed, kan hij naar voren treden.
Een nieuwe ervaring, een nieuwe uitdaging
die ik bestendigd en verankerd moet zien te
krijgen in mijn systeem.
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Wat doet de
opgebouwde
weerstand met mijn
systeem?
30 september 2021
We hebben inmiddels gezien dat het aanhaken aan
allerlei zaken om ons heen en de behoefte hebben om
alles bij te sturen, stil te leggen of af te wenden,
weerstand oplevert.
Al deze handelingen kosten energie en leveren een
situatie op van ‘tegen-weerstand’, want alles en allen
waar ik tegen duw of aan trek, gaan terug duwen of
terug trekken en ik creër zo dus een ‘strijd-modus’.
Ik moet mijn alertheid vergroten om vast te kunnen
stellen hoe ‘de tegenpartij' op mijn acties reageert en
ik zal een plan op moeten stellen om de koers en de
positie van datgene dat mij niet bevalt, structureel te
kunnen laten veranderen.
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Wat gebeurt er met mijn systeem als ik veel energie
pomp en moet pompen in iets dat zich per definitie
bevindt in het veld van de illusie, in het veld van de
onwerkelijkheid?
Hoe reageert mijn systeem als ik continu energie laat
stromen en energie verlies in iets dat niet werkelijk is
en dus eigenlijk niet bestaat?
Wat doet de onwerkelijkheid met mij, met een ziel en
een persoonlijkheid die vanuit de schepping REËEL
IS?

Kijk om je heen en kijk naar het lijden van de
mensen, de onvrede, het ongelukkig zijn, de
stress in de wereld, de ratrace die we er met zijn
allen van maken, de behoefte om ons tegen alles
in de wereld te verzetten, de burn-, de afgunst,
de hebzucht en erger.
Is dit het gevolg van het feit dat wij onszelf
begeven in een energieveld dat VAN
ONWERKELIJKHEID, VAN ILLUSIE AAN ELKAAR
HANGT EN DAT WIJ ALS EEN MANIFESTATIE
VAN WERKELIJKHEID, NIET KUNNEN
HANTEREN?
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Creëert die confrontatie van illusie en
werkelijkheid, de weerstand die wij uiten met
verzet, met duwen tegen en trekken aan elkaar?
Ook in het gebied tussen realiteit en illusie
vibreert de angst. De angst los pas op als je de
stap naar de werkelijkheid maakt.

Alleen AL OM JEZELF DIT TE
REALISEREN, ZOU IEDEREEN DE
STIMULANS MOETEN GEVEN OM
TE GAAN ZOEKEN naar WAT IN
ZIJN OF HAAR LEVEN hoort TOT
DE ILLUSIE, OM deze illusie dan
LOS TE LATEN EN om ONS
vervolgens TE gaan RICHTEN
OP DE WERKELIJKHEID.
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DIT KAN VOORKOMEN DAT DEZE
TEGENSTRIJDIGHEDEN NOG EEN
DEEL ZIJN VAN ONS LEVEN EN
dat DE CONFRONTATIE VAN
deze TEGENSTRIJDIGHEDEN ons
nog verder parten speelt.

De illusie vindt je in
de dualiteit en de
dualiteit verdrijf je
door het besef van
eenheid te gaan
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doorgronden en te
gaan omarmen.
Als dit lukt, zal de
mist optrekken en de
angst verdwijnen.
Het kunnen doorzien
van de illusie, is een
voorwaarde om in
overeenstemming te
kunnen komen met
zijn wil, die de
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werkelijkheid
vertegenwoordigt.
Zolang je het
verschil niet
onderkent,
stagneert de groei.
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Verbinden, wat
betekent dat precies
en wat zijn de
consequenties?
2 oktober 2021
Verbinding is een woord en een begrip dat
tegenwoordig snel genoemd wordt en men wil de
indruk wekken met het benoemen van dit begrip, dat
men betrokken is en positief bezig is.

Verbinding wordt vaak onbewust
gebruikt als een middel dat men
wil komen tot een situatie van
eenheid.
Dit is een illusie en slechts schijn.
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Maar zit er in iedere genoemde of
benoemde verbinding ook zoveel
positiviteit en is het begrip verbinding
soms niet vreselijk misbruikt of ten
onrechte benoemd?
Wat is de diepte van wezenlijke verbinding
en wat heeft verbinding altijd tot gevolg?
Ik heb kortgeleden hiervoor in één van de
hoofdstukjes aangegeven dat in een interview
mensen worden opgeroepen om zich te
verbinden om een oorlog te winnen. Een oorlog
tegen de staat met betrekking tot het
Coronabeleid.
Is dat wezenlijke verbinding?
Eigenlijk is ieder begrip, wat je ook noemt, altijd
vanuit twee kanten te bekijken en te gebruiken.
Die twee kanten zijn:
 De ILLUSIE en
 De WERKELIJKHEID, de niet-illusie.
Het waarnemen en het kunnen waarnemen van
dit verschil, van deze verschillende
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aanvliegroutes vanuit verschillende fasen van
bewustzijn, is belangrijk.

Dit verschil is belangrijk omdat
het raakt aan het doen van de Wil
van de Vader of aan het doen van
de eigen wil, dat wordt geleid
door het ego.
Dit verschil in handelen heeft dus alles te maken
met het handelen vanuit een dieper besef van
eenheid, hetgeen verbonden is met de
werkelijkheid, met het doen van de Wil van de
Vader of …..
Met het handelen vanuit het besef van nieteenheid, van afsplitsing, van dualiteit, hetgeen
verbonden is met de illusie, met het doen van
de eigen wil, geleid door het ego.
De vraag is alleen, gezien het feit dat je niet
hoger kunt reiken dan dat je groot bent of je
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vanuit het bewustzijnsniveau van de illusie, de
illusie kunt onderscheiden, eruit kunt stappen
en kunt aanhaken op de werkelijkheid?
Dat is niet mogelijk omdat je niet kunt zien, wat
je niet kunt zien en niet kunt weten, wat je niet
kunt weten.
Dan is er een tweede vraag.
Kun je vanuit het bewustzijnsniveau van de
werkelijkheid zien en doorhebben dat je handelt
of denkt vanuit het bewustzijnsniveau van de
illusie?
Want ……. Het ego slaapt nooit en probeert altijd
weer terrein te winnen. Terugzakken is altijd
mogelijk.
Het antwoord is dat dat zeker mogelijk is en de
conclusie is dan dus ook dat we altijd optimaal
waakzaam moeten blijven, om Zijn Wil te doen
en te blijven doen en om in de werkelijkheid te
blijven ‘ZIJN’ en te blijven handelen.
Terug naar verbinding en wat dat betekent.
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Als je bewustzijnsniveau nog is gericht en is
afgestemd op het bewustzijn van dualiteit en
daarom nog leeft in de illusie, wordt er altijd
gedacht in ‘kampen’, verdeeld in de ‘goeden’ en
de ‘slechten’.
Iedereen die op dit moment in de weerstand en
in het protest zit en zich hierover uit met
protesteren en op het internet heeft het erover
dat zij vooral goed bezig zijn, voor het goede
doel en dat zij gaan voor verbinding.
Zelfs bij politieke partijen wordt er op dit
moment in het drama van de formatie, van het
creëren van kampen, gesproken over
verbinding.
Deze verbinding wordt gebruikt om
'gelijkgestemden' te vinden waarmee zij zich
kunnen verenigen in de strijd tegen de vijand,
om de oorlog te kunnen winnen en hun doel te
kunnen behalen.
Dat is geen verbinding, dat heeft niets te maken
met eenheid, maar alles met dualiteit en dus met
strijd, waar wordt gevochten om de waarde van
de inhoud en dus om het gelijk te winnen en de
waarheid aan je kant te krijgen. Dat is dan de
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illusoire overwinning, waarbij altijd geldt: ‘zo
gewonnen, zo geronnen’.
Dat is geen verbinding, zoals verbinding
verbinding is, gezien vanuit de werkelijkheid.
Wat betekent verbinding?
Verbinding komt voort uit projectie, uit focus,
uit 'het ermee bezig zijn’.
Verbinding heeft altijd consequenties.
Verbinding betekent contact en contact betekent
beïnvloeding, echter wederzijds dus je
beïnvloedt datgene waarmee je je verbindt,
maar je wordt ook beïnvloed door datgene
waarmee je je verbindt. De energie zal stromen
van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.
Al die mensen die dus de barricades opgaan en
‘strijden tegen', staan al in de ’strijd-modus’, in
de dualiteit, zijn boos, geïrriteerd en verbitterd.
Sommigen zeggen dat ze uit liefde komen maar
dat is onmogelijk omdat je nooit en de keizer en
God, tegelijkertijd kunt dienen. In de 'strijdmodus' staan, is de keizer dienen en kan dus
nooit worden verenigd met liefde.
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Zij beïnvloeden met hun focus, hun acties en hun
verbinding, als een boegschroef dus datgene
waar zij zich op richten, waar zij zich mee
verbinden, met hun energie van irritatie, woede,
boosheid en strijdlust en verleggen daarmee de
koers van datgene waar ze zich op richten, waar
ze zich mee verbinden en bepalen mede
daarmee de nieuwe positie. De energie ‘van het
totaal waar het om gaat’, raakt steeds meer en
meer vervuild door de vijandige houding van
elkaar en de behoefte om de overwinning te
behalen op elkaar.
Die mensen die dus zeggen en denken dat ze
vechten voor de goede zaak, vervuilen en
besmetten de energie en daarmee de ander,
zichzelf, de omgeving en het totaal.
‘Vechten tegen’ en ‘goede zaak’ is dus een
‘contradictio in terminis’ oftewel ‘een in
zichzelf opgeslagen tegenstrijdigheid’.
Het resultaat is altijd slechter na de (periode
van) strijd dan dat het daarvoor was.
Strijd en liefde is een onmogelijke, illusoire en
misleidende combinatie.
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Iedere strijd heeft als oorzaak een lager
bewustzijn maar verlaagt daarnaast
ook nog eens het bewustzijn.
‘VECHTEN TEGEN’ is spiritueel
gezien, ‘NOT DONE’.
DAAROM ZEI JEZUS:
“ALS ZE JE SLAAN OP DE
RECHTERWANG, KEER DAN OOK DE
LINKERWANG TOE”.

Nu over verbintenis in het
algemeen.
Verbinden is aanvaarden,
omarmen, toestaan dat je een
eenheid wordt met
wederzijdse beïnvloeding.
Weet dus bij iedere verbinding
wat je hebt te geven en weet bij
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iedere verbinding wat je kunt
ontvangen.
Ben je sterk genoeg om met
energieën om te kunnen gaan
die je zou kunnen ontvangen,
energieën die je naar beneden
kunnen trekken?
Weet je wat je schenkt,
ongeacht wat je ontvangt?
Gezien vanuit de werkelijkheid
en gericht op de werkelijkheid
zullen de illusoire aspecten die
zich in de verbinding
bevinden, verbranden en
opgenomen worden in de
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energie-frequentie van de
werkelijkheid.

Verbinden is dus creëren.
Verbinden is iets schenken
aan het universum
waarvoor je ten volle
verantwoordelijk bent.
Verbinden kan betekenen
het universum
vermeerderen en de
Allerhoogste voeden.
Verbinden in het hoge
bewustzijn is het geschenk
van jou in samenwerking
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met jouw Godsvonk, aan de
Allerhoogste.
Voor verbinding heb je dus
Kracht nodig
vanuit een hoger bewustzijn.
Alleen vanuit een hoger
bewustzijn kun je je dus
wezenlijk verbinden.
Vanuit een lagere
bewustzijnsgraad is het
zogenaamde verbinden niet
meer en niet minder dan
bondgenoten zoeken om de
gemeenschappelijke vijand
te bevechten en te verslaan.
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Wezenlijke
verbinding is dus
verbinding gezien
vanuit de
werkelijkheid, dat is
de enige verbinding
die leidt tot meer, tot
groei en die
verankerd is in het
besef van eenheid.
Die verbinding is
onvoorwaardelijk,
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God dienend en
bewustzijn
verhogend.
Die verbinding draagt ook
een grote
verantwoordelijkheid omdat
iedere verbinding altijd
gevolgen genereert. Je wordt
onderdeel van het
energetische krachtveld en
dus beïnvloed je de situatie en
dus bepaal je mede de koers
en de positie.
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Deze kennis is
onvoorwaardelijk
nodig als we ons
willen inzetten om in
overeenstemming te
komen met de Wil van
de vader.
Totdat we het punt
van fusie bereiken,
blijft het keer op
keer:
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‘kleur
bekennen',
waarbij steeds meer
geldt:

‘alles of
niets’,
God is alles, de keizer
is niets.

Niets is nooit te
combineren met alles,
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zoals de illusie altijd
onverenigbaar is met
de werkelijkheid.
De weg naar fusie
vraagt ons dus om de
andere wang toe te
keren, waardoor we
geen invloed hebben op
de koers en op de
positie.
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Er is ‘ervaring’ en er is
ervaring. Wat is het
verschil?
3 oktober 2021
We hebben tot nu toe gezien dat groei in
bewustzijn alleen mogelijk is door de ervaring.
Ervaring is het resultaat van het maken van
keuzes en keuzes komen keer op keer tot stand
door de cyclus: ‘weten, willen, kunnen, durven
en doen' te doorlopen.

Ervaring is echter ook iedere
interactie die we dagelijks
ondergaan en ondervinden.
Uit iedere oogopslag, uit ieder
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gesprek, uit alles wat we
waarnemen, komt een reactie
voort. Die ervaringen worden
door ons gekeurd en gekleurd
als zijnde goed en slecht,
aanvaardbaar of verwerpelijk.
Maar leiden al deze ervaringen
tot Geestelijke groei?
Is iedere ervaring een trede op de
trap naar boven op weg naar de
Geestelijke Weg, op weg naar
fusie?
De grote vraag is, hoe leidt
de ervaring tot geestelijke
groei, vooral vanaf het
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moment dat ons bewustzijn
nog erg laag is en nog vrij is
van enige ‘geestelijke
gerichtheid'?
Hoe ontstaat uit ‘geen
geestelijke focus', de
verandering van het eerste
begin naar geestelijke
gerichtheid, waardoor onze
ervaringen gaan leiden tot
de ervaring, dat we god in
ons hart gaan zoeken, gaan
waarnemen, gaan vinden en
OMARMEN en dat deze
ontdekking gaat landen en
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verankeren als een zuiver
persoonlijke ervaring?
We zullen zien dat deze weg
van ervaring van wereldse
weg tot en met de
geestelijke weg begint bij
het hoofd, bij de wetenschap
en loopt langs de religie, via
de filosofie naar de
openbaring.
De openbaring is een ander
begrip voor Morontia-mota.
In ieder geval bevindt de
openbaring zich op dat
niveau en is het aardse
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niveau van filosofie
ontstegen.
Onderzoek in het Urantiaboek naar het
begrip ‘ERVARING’, gaf 1419 hits. Ik heb
er het nodige bijzondere uitgefilterd,
opgeslagen en verwerkt, wat heeft
geleid tot dit hoofdstuk en wat voor mij
weer meer duidelijkheid heeft gegeven,
hoe de ervaring wordt verhoogd tot een
OPENBARING en hoe het herkennen en
accepteren van de openbaring, hoe de
Wil om ermee te willen gaan werken,
voor ons de weg is op weg naar het
proces van fusie.
(647.6) 56:10.15 Zelfs waarheid, schoonheid
en goedheid – ’s mensen verstandelijke
benadering van het universum van bewustzijn,
materie en geest – moeten tot één geünificeerd
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denkbeeld van een goddelijk, allerhoogst
ideaal gecombineerd worden. Zoals de
sterfelijke persoonlijkheid de menselijke
ervaring met materie, bewustzijn en geest
verenigt, zo wordt dit goddelijke,
allerhoogste ideaal kracht-verenigd in het
bewind van de Allerhoogste en vervolgens
gepersonaliseerd als een God van vaderlijke
liefde.
Opmerking Winston:
Het gaat er dus niet alleen om, om waarheid,
schoonheid en goedheid te kunnen herkennen,
maar ze moeten gecombineerd willen en kunnen
worden, tot één ‘geünificeerd denkbeeld van
een goddelijk, allerhoogst ideaal’.
(739.2) 65:7.6 De verwerving van het
vermogen om door ervaring te leren
markeert het begin van het functioneren van
de assistent-geesten, en zij functioneren
vanaf de laagste niveaus van het bewustzijn
van primitieve en onzichtbare
bestaansvormen, tot en met het hoogst
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ontwikkelde type in de evolutionaire schaal
van menselijke wezens. Zij zijn de bron van,
en het patroon voor, het overigens min of
meer mysterieuze gedrag en de onvolkomen
begrepen, snelle reacties van het bewustzijn
op de materiële omgeving. Deze getrouwe en
betrouwbare invloeden moeten hun
inleidend dienstbetoon langdurig
voortzetten voordat het dierlijke bewustzijn
de menselijke niveaus van ontvankelijkheid
voor geest heeft bereikt.
Opmerking winston:
De ervaring is de bouwsteen voor groei in
bewustzijn. Als er nog geen of heel weinig
bewustzijn is, worden we door de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten op weg geholpen
om vanuit de wereldse weg op weg te gaan naar
de Geestelijke Weg. Zij zullen ons ongetwijfeld
helpen met ervaringen die ons op die weg zullen
brengen en ze zullen ons daarmee helpen om in
aanvang, ons bewustzijn te verhogen.
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(739.3) 65:7.7 De assistenten functioneren
uitsluitend in de evolutie van ervarend
bewustzijn tot en met het niveau van de
zesde fase, de geest van godsverering. Op dit
niveau vindt de onontkoombare overlapping
van dienstbetoon plaats – het verschijnsel dat
het hogere omlaag reikt om zich met het
lagere te coördineren, vooruitlopend op de
gevorderde niveaus van ontwikkeling die
vervolgens worden bereikt. Het optreden van
de zevende en laatste assistent, de geest van
wijsheid, gaat met nog meer geestelijk
dienstbetoon gepaard. Gedurende het gehele
dienstbetoon van de geestelijke wereld
ervaart de individuele mens nimmer
plotselinge overgangen in geestelijke
medewerking: deze veranderingen zijn steeds
geleidelijk en wederkerig.
Opmerking Winston:
Geestelijk dienstbetoon leidt ons vanaf de
wereldse weg naar de Geestelijke Weg. Groei gaat
altijd treetje voor treetje, stapje voor stapje,
millimeter voor millimeter.
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(10981) 100:4.4 In het fysische leven getuigen
de zintuigen van het bestaan der dingen; het
bewustzijn ontdekt de realiteit van
betekenissen; de geestelijke ervaring onthult
echter aan de individuele mens de echte
waarden van het leven. Deze hoge niveaus in
het menselijk leven worden bereikt in de
allerhoogste liefde voor God en de
onzelfzuchtige liefde voor de mens. Indien ge
uw medemensen liefhebt, moet ge hun
waarden hebben ontdekt. Jezus had de
mensen zo lief, omdat hij hun zulk een hoge
waarde toekende. De beste manier om
waarden te ontdekken in uw medemensen is
om hun motivatie te ontdekken. Wanneer
iemand u irriteert, gevoelens van
ontstemming opwekt, moet ge proberen met
hem mee te voelen en zo zijn gezichtspunt te
gaan zien, zijn redenen voor zulk
onaangenaam gedrag. Wanneer ge uw naaste
eenmaal begrijpt, zult ge verdraagzaam
worden en deze verdraagzaamheid zal
uitgroeien tot vriendschap en rijpen tot
liefde.
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Opmerking Winston:
De zintuigen getuigen van het bestaan der
dingen.
Het bewustzijn ontdekt de realiteit van
betekenissen.
De geestelijke ervaring onthult echter aan de
individuele mens de echte waarden van het leven.
Het bewustzijn is dus het instrument om te
komen tot de geestelijke ervaring, waardoor
we de echte waarden van het leven leren
ontdekken en kennen en waardoor we begrip
kunnen gaan opbrengen voor het gedrag van
de ander, ongeacht wat voor waarde we aan
dat gedrag toekennen.
(1103.6) 100:7.18 Jezus was de volmaakt
verenigde menselijke persoonlijkheid. En
ook nu blijft hij, zoals in Galilea, de menselijke
ervaring verenigen en de strevingen der mensen
coördineren. Hij brengt eenheid in het leven,
veredelt het karakter, en vereenvoudigt de
ervaring. Hij komt het menselijk bewustzijn
binnen om dit te verheffen, te transformeren
en te transfigureren. Het is letterlijk waar:
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‘Indien iemand Christus Jezus in zich heeft, is
hij een nieuw schepsel; het oude gaat voorbij;
zie alles wordt nieuw.’
Opmerking Winston:
Wordt een discipel van Jezus, draag Jezus in je
hart en wordt volmaakt als Jezus. Dan gaat
het oude, het onvolmaakte voorbij en wordt
alles nieuw, volmaakt.
(1105.1) 101:1.4 Religie leeft en bloeit dus niet
door aanschouwing en gevoel, maar veeleer
door geloof en inzicht. Religie bestaat niet in het
ontdekken van nieuwe feiten of in het zoeken
naar een unieke ervaring, maar eerder in het
ontdekken van nieuwe, geestelijke betekenissen
in feiten die de mensheid reeds heel goed
bekend zijn. De hoogste religieuze ervaring is
niet afhankelijk van eerdere daden die uit
geloofsovertuiging, traditie of autoriteit zijn
verricht, en evenmin is religie de vrucht van
verheven gevoelens en zuiver mystieke
emoties. Veeleer is zij een zeer diepgaande,
daadwerkelijke ervaring van geestelijke
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omgang met de geest-invloeden die in het
menselijk bewustzijn zetelen, en voorzover
zulk een ervaring gedefinieerd kan worden
in termen van de psychologie, is zij
eenvoudig de ervaring dat men de realiteit
dat men in God gelooft, ervaart als de
realiteit van deze zuiver persoonlijke
ervaring.
Opmerking Winston:
In God geloven als een realiteit van een zuiver
persoonlijke ervaring is het fundament en het
voertuig om verder de Geestelijke Weg te
betreden om voort te kunnen schrijden op
deze Weg.
Opnieuw geldt: ‘Er is maar één weg, met God,
door God, naar God’.

Bewustzijn is dus de
weg om de ervaringen
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te krijgen, om de
realiteit van
betekenissen te
ontdekken, die leiden
tot de ‘geestelijke
ervaring'.
Verder geeft VERHANDELING 102,
DE GRONDSLAGEN VAN HET
RELIGIEUZE GELOOFSVERTROUWEN,
nog een mooi inzicht in het verschil
tussen enerzijds: ‘KENNIS, WIJSHEID EN
INZICHT’ en anderzijds: ‘HET FEIT VAN
ERVARING’, die worden gevangen in het
doorlopen en begrijpen van ‘DE
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WETENSCHAP, DE RELIGIE, DE
FILOSOFIE en uiteindelijk in het
ontvangen van OPENBARINGEN. Het
laatste speelt zich af op het bovenfilosofisch vlak, op het niveau van
MORONTIA-MOTA.

3. Kennis, wijsheid en inzicht
(1121.3) 102:3.1 Een ontoereikend verstand of
een gebrek aan opleiding vormt onvermijdelijk
een belemmering voor het bereiken van hogere
religieuze niveaus, want wanneer de geestelijke
natuur moet functioneren in zulk een verarmde
omgeving, wordt de religie beroofd van haar
voornaamste kanaal voor filosofisch contact met
de wereld van de wetenschappelijke kennis. De
intellectuele factoren in de religie zijn
belangrijk, doch een over-ontwikkeling
daarvan vormt soms eveneens een grote
belemmering en hindernis. De religie heeft
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voortdurend te kampen met een paradoxale
noodzakelijkheid: zij is genoodzaakt effectief
gebruik te maken van het denken, terwijl zij
tegelijkertijd het geestelijk nut van alle denken
met een korrel zout moet nemen.
Opmerking Winston:
Kennis is een wezenlijk onderdeel van bewustzijn
maar mag niet overheersen. Het facet LIEFDE in
het totale bewustzijn is belangrijker dan de
kennis.
De weg van het hart leidt tot een groei in
bewustzijn, niet de weg van het hoofd.
De weg van het hoofd vertegenwoordigt
voornamelijk de wereldse weg. De weg van
het hart is onmisbaar in het bewandelen van
de Geestelijke Weg. Toch zullen we eerst de
wereldse weg moeten bewandelen om te
ontdekken dat die weg je er niet brengt en dat
er dus blijkbaar meer is.
(1121.4) 102:3.2 Het speculatieve denken over
religieuze zaken is onontkoombaar maar altijd
schadelijk: het vervalst steevast zijn object. Het
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speculatieve denken heeft de neiging de religie
te vertalen in iets van materiële of
humanistische aard, en terwijl het de helderheid
van het logisch denken zodoende rechtstreeks
verstoort, doet het de religie indirect een functie
lijken van de seculiere wereld, de wereld
waaraan de religie nu juist voor altijd
tegengesteld dient te zijn. Daarom zal religie
altijd gekenmerkt worden door paradoxen, de
paradoxen die ontstaan tengevolge van het
ontbreken van de experiëntiële verbinding
tussen de materiële en geestelijke niveaus van
het universum – morontia-mota, de
bovenfilosofische gevoeligheid voor het
onderscheiden van waarheid en het zien van
eenheid.
Opmerking Winston:
Het speculatieve denken over religie of spirituele
zaken creëert een illusie en is een onderdeel van
de illusie.
De invloed van Morontia-mota helpt ons om
definitief de illusie te doorzien en af te leggen.
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Onderscheiden van waarheid en het zien van
eenheid is het betreden van de werkelijkheid, dat
rust op het diepe besef van eenheid.
(1121.5) 102:3.3 Materiële gevoelens,
menselijke emoties, leiden rechtstreeks tot
materiële handelingen, zelfzuchtige daden.
Religieuze inzichten, vormen van geestelijke
motivatie, leiden rechtstreeks tot religieuze
handelingen, onbaatzuchtige daden van sociale
dienstbaarheid en altruïstische welwillendheid.
Opmerking Winston:
Menselijke emoties worden gedragen door het
ego, spelen zich altijd af in het dualistisch
krachtveld en leiden altijd tot zelfzuchtige daden.
Ieder handelen op basis van geestelijk handelen
wordt gedragen door het besef van eenheid en
leidt altijd tot onbaatzuchtig handelen.
(1121.6) 102:3.4 Religieus verlangen is het
hunkerend zoeken naar goddelijke realiteit.
Religieuze ervaring is het besef dat men zich
bewust is God te hebben gevonden. En
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wanneer een mens inderdaad God vindt,
ondervindt hij door zijn ontdekking zulk een
onbeschrijflijke rusteloosheid van triomf in
zijn ziel, dat hij zich gedwongen voelt om
liefdevol en dienend contact te zoeken met
zijn minder verlichte broeders, niet om
bekend te maken dat hij God gevonden heeft,
maar veeleer om de overvloeiende bron van
eeuwige goedheid in zijn eigen ziel de
gelegenheid te geven zijn medemensen te
verkwikken en te verheffen. Werkelijke
religie voert tot grotere dienstbaarheid aan
de gemeenschap.
Opmerking Winston:
Er is maar één weg, de weg met God, door God,
naar God en als je die hebt gevonden is de
strijd, de worsteling voorbij, ondervind je
rust, vrede en vreugde en heb je de behoefte
om datgene uit te stralen naar al je naasten
en om in hun harten de Allerhoogste te vinden
en te ontmoeten.
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(1122.1) 102:3.5 WETENSCHAP, KENNIS,
voert tot een zich bewust zijn van FEITEN;
RELIGIE, ERVARING, voert tot een zich
bewust zijn van WAARDEN; FILOSOFIE,
WIJSHEID, voert tot COÖRDINATIEF
BEWUSTZIJN; OPENBARING (het substituut
voor morontia-mota) voert tot het zich bewust
zijn van WARE REALITEIT; de coördinatie
van het bewustzijn van feiten, waarden en
ware werkelijkheid, betekent dat men zich
bewust wordt van
persoonlijkheidswerkelijkheid, het
zijnsmaximum, samen met het geloof in de
mogelijkheid van de overleving van diezelfde
persoonlijkheid.
Opmerking Winston:
MORONTIA-MOTA staat eigenlijk voor het
ontvangen van OPENBARINGEN.
(1122.2) 102:3.6 Kennis leidt tot het
rangschikken van de mensen, tot het doen
ontstaan van sociale lagen en kasten. Religie
leidt tot het dienen van de mensen, en schept zo
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ethiek en altruïsme. Wijsheid leidt tot een
hogere, betere vorm van ideeën-gemeenschap
en verbinding met de medemens. Openbaring
bevrijdt de mensen en zet hen aan tot het
avontuur der eeuwigheid.
(1122.3) 102:3.7 De wetenschap klassificeert de
mensen; de religie heeft de mensen lief, ja gelijk
uzelve; de wijsheid doet recht aan verschillend
geaarde mensen, maar openbaring
verheerlijkt de mens en onthult zijn
vermogen om de partner te worden van God.
(1122.4) 102:3.8 De wetenschap streeft er
tevergeefs naar om de broederschap van cultuur
te creëren, de religie brengt de broederschap
van de geest tot stand. De filosofie streeft naar
de broederschap van de wijsheid, openbaring
geeft u een beeld van de eeuwige
broederschap, het Paradijs-Korps der
Volkomenheid.
Opmerking Winston:
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Openbaring wordt verkregen als we God
zoeken, als we God hebben gevonden en als we
de weg van: 'met God, door God, naar God'
willen bewandelen. Niet omdat het moet maar
omdat we niet anders meer kunnen.
(1122.5) 102:3.9 Kennis brengt trots voort op
het feit van persoonlijkheid, wijsheid is het
zich bewust zijn van de betekenis van
persoonlijkheid, religie is de ervaring van
het leren kennen van de waarde van
persoonlijkheid, OPENBARING IS DE
VERZEKERING VAN DE OVERLEVING VAN
PERSOONLIJKHEID.
Opmerking Winston:
Pas als de openbaring een aanvaard en
omarmd gegeven is geworden in je leven, kun
je ‘DE VERZEKRING VAN DE OVERLEVING VAN
DE PERSOONLIJKHEID’ aanvaarden en ben je
een bewust kosmisch burger geworden, die de
eeuwigheid aanvaardt en omarmt en die nu al
werkt aan het veilig stellen van dat kosmisch
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burgerschap, omdat hij weet, hunkert en
verlangt.
(1122.6) 102:3.10 De wetenschap tracht de
gesegmenteerde delen van de onbegrensde
kosmos te identificeren, te analyseren en te
klassificeren. De religie vat het idee-van-hetgeheel, de gehele kosmos. De filosofie tracht de
materiële segmenten van de wetenschap te
identificeren met de voorstelling van het geheel,
zoals door geestelijk inzicht wordt verkregen.
Daar waar de filosofie faalt in deze poging,
slaagt de openbaring, en bevestigt zij dat de
kosmische cirkel universeel, eeuwig,
absoluut, en oneindig is. Deze kosmos van de
Oneindige IK BEN is derhalve zonder einde,
zonder grenzen en al-omvattend – tijdloos,
ruimteloos en ongekwalificeerd. En wij
getuigen dat de Oneindige IK BEN ook de
Vader is van Michael van Nebadon en de God
van het heil van de mens.
(1122.7) 102:3.11 De wetenschap wijst op de
Godheid als een feit; de filosofie biedt de idee
van een Absolute werkelijkheid; religie ziet
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God als een liefdevolle geestelijke
persoonlijkheid. Openbaring bevestigt de
eenheid van het feit van de Godheid, de idee
het Absolute, en de geestelijke
persoonlijkheid van God, en presenteert dit
begrip bovendien als onze Vader – het
universele feit van het bestaan, de eeuwige
idee van het bewustzijn, en de oneindige
geest van het leven.
Opmerking Winston:
Kijk voor jouzelf waar het accent ligt in jouw
leven.
(1122.8) 102:3.12 De wetenschap bestaat uit
het nastreven van kennis, het zoeken naar
wijsheid is filosofie, de liefde voor God is religie,
de honger naar waarheid is een openbaring.
Maar het is de inwonende Gedachtenrichter
die het gevoel van realiteit verbindt aan ’s
mensen geestelijke inzicht in de kosmos.
(1122.9) 102:3.13 In de wetenschap gaat de
idee vooraf aan de uitdrukking van het besef
ervan; in de religie gaat de ervaring van het
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besef vooraf aan de uitdrukking van de idee. Er
bestaat een geweldig verschil tussen de
evolutionaire wil-om-te-geloven en het
voortbrengsel van de verlichte rede, het
religieuze inzicht en openbaring – de wil die
gelooft.
(1122.10) 102:3.14 In de evolutie leidt religie er
dikwijls toe dat de mens zijn eigen
Godsbegrippen gaat scheppen; openbaring
vertoont het verschijnsel van God die zelf de
mens doet evolueren, terwijl wij in het leven
van Christus Michael het verschijnsel
aanschouwen van God die zichzelf aan de
mens openbaart. De evolutie neigt ertoe God
mens-gelijk te maken; openbaring is erop
gericht de mens God-gelijk te maken.
(1122.11) 102:3.15 De wetenschap is alleen
tevreden met eerste oorzaken, religie met
allerhoogste persoonlijkheid, en filosofie met
eenheid. Openbaring bevestigt dat deze drie
één zijn, en dat zij alle goed zijn. Het eeuwig
reële is het goede in het universum, en niet
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de tijdsillusies van het kwaad in de ruimte.
In de geestelijke ervaring van alle
persoonlijkheden geldt altijd dat het reële
het goede is, en het goede het reële.
Opmerking Winston:
Het is de kunst om de illusie in de illusie te kunnen
zien en om daar bovenuit te kunnen stijgen door
uitsluitend dat wat werkelijk is, het reëele, te
kunnen onderscheiden, te kunnen accepteren en
te kunnen omarmen.
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4. Het feit van ervaring
(1123.1) 102:4.1 Vanwege de aanwezigheid van
de Gedachtenrichter in uw denkend bewustzijn
is het geen groter mysterie voor u om het
denken van God te kennen, dan om zekerheid te
hebben dat ge u bewust bent dat ge enig ander
denkend bewustzijn, menselijk of
bovenmenselijk, kent. Religie en het sociale
bewustzijn hebben dit gemeen: zij stoelen op
het zich bewust zijn van het denken van
anderen. De techniek waardoor ge een idee
van iemand anders kunt aanvaarden als het
uwe, is dezelfde als de techniek waardoor ge
‘het denken dat in Christus was, ook in u
kunt laten zijn.’
(1123.2) 102:4.2 Wat is menselijke ervaring?
Het is eenvoudig iedere interactie tussen een
actief, vragen stellend zelf, en alle andere
actieve externe werkelijkheid. De massa der
ervaring wordt bepaald door de diepte van
uw denkbeelden plus het totaal van de
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werkelijkheid van het externe dat wordt
herkend. De beweging van de ervaring is
gelijk aan de kracht van de
verwachtingsvolle verbeelding, plus de
levendigheid van de zintuiglijke ontdekking
van de externe kwaliteiten van de
werkelijkheid waarmee in contact wordt
getreden. Het feit van de ervaring wordt
gevonden in zelf-bewustzijn plus het
‘bestaan-van-het-andere’, het andere ding,
het andere bewustzijn, de andere geest.
Opmerking Winston:
Mooi, mooi, mooi.
Een prachtige omschrijving van het begrip
‘ERVARING’.
De zon is vanwege de schoonheid van deze
tekst.
(1123.3) 102:4.3 De mens wordt zich al vroeg
bewust dat hij niet alleen is op de wereld of in
het universum. Er ontwikkelt zich in de mens
een natuurlijke, spontane zelf-bewustheid van
het bestaan van ander denkend bewustzijn in de
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omgeving van zijn zelfheid. Geloofsvertrouwen
vertaalt deze natuurlijke ervaring in religie, de
herkenning van God als de werkelijkheid – bron,
natuur, en bestemming – van ander bewustzijn.
Deze kennis van God is echter immer en altijd
een realiteit van de persoonlijke ervaring.
Indien God geen persoonlijkheid zou zijn,
zou hij geen levend deel van de feitelijke
religieuze ervaring van een menselijke
persoonlijkheid kunnen worden.
(1123.4) 102:4.4 Het element van dwaling dat
aanwezig is in de menselijke religieuze
ervaring, is recht evenredig aan het gehalte
aan materialisme waarmee het geestelijke
denkbeeld van de Universele Vader is
besmet. De vóór-geestelijke vooruitgang van
de mens in het universum bestaat in de
ervaring dat hij zich ontdoet van deze
onjuiste ideeën over de natuur van God en
over de realiteit van zuivere, ware geest. De
Godheid is meer dan geest, doch de
geestelijke benadering is de enig mogelijke
voor de opklimmende mens.
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(1123.5) 102:4.5 Het gebed is inderdaad een
onderdeel van de religieuze ervaring, maar het
heeft ten onrechte de nadruk gekregen in
moderne religies, waardoor de meer essentiële
communie van godsverering verwaarloosd is. De
reflectieve krachten van het bewustzijn worden
verdiept en verruimd door aanbidding. Het
gebed moge het leven verrijken, maar
godsverering werpt licht op uw bestemming.
Opmerking Winston:
Gebed is dus blijkbaar heel wat anders dan
Godsverering en het gebed brengt ons dus
blijkbaar niet of niet alleen naar onze
bestemming.
(1123.6) 102:4.6 De geopenbaarde religie is
het verenigende element in het menselijk
bestaan. Openbaring verenigt de
geschiedenis, coördineert de geologie,
astronomie, fysica, chemie, biologie,
sociologie en psychologie. Geestelijke
ervaring is de werkelijke ziel van ’s mensen
kosmos.
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Opmerking Winston:
Als de wetenschap en zolang de wetenschap het
spirituele pad afwijst als niet meetbaar, dus niet
bewijsbaar en dus niet aanvaardbaar, zal zij de
openbaringen die de wetenschapper kan voeden
afwijzen en bewandelt de wetenschap uiteindelijk
een doodlopende weg.

In het dagelijks gebruik
wordt het begrip ‘ervarinG’
vaak verward met ‘kennis,
wiJsheid en inZicht’.
Dat is de kwalificatie voor
de wereldse weg.
Als we de geestelijke weg
gaan betreden, krijgt de
ervaring een ander etiket en
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gaat het om ‘het wezenlijke
feit van de ervaring'.
Je kunt niet groeien in
volmaaktheid als je in de
onvolmaaktheid van de
wereldse weg blijft hangen.
Dan blijft het feit van de
wezenlijke ervaring, van
het verenigen met en het
OMARMEN van de God van
binnen, buiten bereik.
Daarvoor zal eerst het
betreden van de geestelijke
weg en het uiteindelijk
compleet loslaten van de
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wereldse weg, moeten
plaatsvinden.
Op deze planeet klimt het
niveau van de ervaring
omhoog van
wetenschappelijk, naar
religie, naar filosofie, naar
openbaring.
Ook de ervaring groeit dus in
diepte van
wetenschappelijk, naar
religieus, naar filosofisch
naar het niveau van het
ontvangen van openbaringen
of van diepe, alles
veranderende inzichten. Dan
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staan we reeds onder
invloed van morontia-mota.

Op het laatste stuk op weg
op de weg naar fusie, waar
we de wetenschap en de
religie, die zich
voornamelijk op de
wereldse weg bevinden en
het niveau van de filosofie
voorbij zijn gestreefd, zullen
we ons dus volledig moeten
richten op de
OPENBARINGEN DIE WIJ
ONTVANGEN.
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Deze openbaringen komen
van onze eigen Godsvonk. Je
moet ze kunnen herkennen,
kunnen omarmen, er op
kunnen vertrouwen, dat ze
werkelijk van God komen
en je moet ze gaan
gebruiken en gaan
toepassen in jouw leven.
Deze openbaringen zijn
informatie voor jou,
ontvangen van jouw God
voor jouw leven. Een ander
zal daar niet veel mee
kunnen want ze gelden
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voor jou, nu op dit moment
en in dit stadium van jouw
unieke, persoonlijke
ontwikkeling. Dit alles kan
alleen tot stand komen door
jouw ‘vermogen van willen
en kunnen, gebaseerd op
jouw vrije wil’.
Iedereen ontvangt
openbaringen. Het gaat er
niet om of jouw Godsvonk
aan jou openbaringen
schenkt, het gaat erom of jij
ze herkent als waardevol en
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bruikbaar voor jouw leven
en er ook iets mee gaat
doen.
Als je die openbaringen van
jouw Godsvonk gaat voelen
en herkennen, zal er
wezenlijke
‘GODSVERERING’ gaan
ontstaan en zal de
onverbrekelijke eenheid
tussen jou en jouw
Godsvonk gaan groeien. Dat
is het begin van het op weg
gaan op de weg naar fusie.
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Het gaat Nu dus niet
meer om 'de
waarheid’.
Het gaat nu om ‘jouw
waarheid' en om ‘mijn
waarheid',
vertegenwoordigt in
de ‘openbaringen’ die
wij ontvangen,
bestemd voor onze
unieke levens, op dit
moment, op onze
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unieke, persoonlijke
reis.
Er zijn dus ‘ervaringen’ en er zijn
ervaringen, waarbij de OPENBARINGEN
als hoogste vorm van ervaring, altijd liggen
op het niveau van het diepe besef van
eenheid omdat ze het niveau van
MORONTIA-MOTA vertegenwoordigen en
omdat deze openbaringen dus altijd
dienstbaar zijn aan het complete
universum en de inhoud hiervan haar
fundament vindt in 'schoonheid,
waarheid en goedheid’, dat wij tot één
geünificeerd denkbeeld van een
goddelijk, allerhoogste ideaal moeten
zien te combineren om uiteindelijk de
verbinding tussen ons en onze inwonende
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God, te kunnen realiseren, te kunnen
bestendigen en te kunnen verankeren.

De ultieme vorm van
ervaring, de openbaring, die
altijd persoonlijk is, helpt
jou dus niet om God naar jou
te brengen maar om jou
naar God te brengen en om
uiteindelijk, uit vrije wil, het
proces van Versmelting met
God te kunnen ondergaan, om
als God te worden en om
daarmee je eeuwige reis
door het universum, veilig te
kunnen stellen.
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Bewustzijn hebben zit niet in
het vermogen om
openbaringen te kunnen
ontvangen, maar in het
vermogen om openbaringen
te willen ontvangen, te
willen accepteren en te
willen omarmen en er in vrije
wil, iets mee te willen gaan
doen in jouw leven.
Als de openbaringen jouw
drijfveer worden op jouw
weg voorwaarts en als je
God lief hebt en vereert, ben
je op weg op de 'geestelijke
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weG’, op weG naar het proces
van fusie en ben je bereid om
in vrije wil, zijn Wil te
volgen.
De meester, goeroe of
leraar moet dus niet het
accent leggen op alle
wijsheid in al de geestelijke,
spirituele en religieuze
boeken die in de geschiedenis
van de mensheid op deze
planeet zijn gebracht.
Deze wijsheid kan slechts
ervaringen genereren.
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Als een mens als meester,
GOEROE of leraar wil
optreden, zal hij de mens
naar het innerlijk van die
mens moeten leiden, naar de
eigen tempel van wijsheid
van die mens en hem of haar
moeten stimuleren en
activeren om te gaan
luisteren naar de
Openbaringen,
Die de Godsvonk van die mens
aan die mens in zijn of haar
eigen tempel openbaart.

263

Iedere openbaring die welk
mens dan ook ontvangt, is
aanvaardbaar, begrijpelijk
en ‘uitwerkbaar’ voor die
mens, omdat jouw god de
openbaring zal afstemmen
op jouw niveau van jouw
bewustzijn.
Er is geen GOEROE, meester of
leraar die voor jou jouw
openbaringen kan toelichten
of verklaren, want hij is
bestemd voor jou, speelt zich
af in jouw diepste diepten en
alleen jij bent in staat om
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te voelen, wat je ermee kunt
en wat je ermee moet en
waarheen het jou kan
leiden.
En uiteindelijk zijn de
openbaringen die jij van
jouw Godsvonk ontvangt en
de informatie die dat voor
jou oplevert, voor jou de
instrumenten die je kunnen
optillen naar grotere
hoogten op de geestelijke
weg.
Het kunnen ontvangen van
openbaringen is een relatief nieuw
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aspect in de geschiedenis van de
mensheid.
De openbaringen komen vanuit ‘de
invloed en de inwerking’ van onze
inwonende Godsvonk.
Pas sinds tweeduizend jaar, sinds
dat Christus Michael (Jezus) onze
planeet heeft bezocht gedurende zijn
zevende en laatste zelfschenking,
heeft nagenoeg ieder mens een
inwonende Richter. Voor die tijd was
dat sporadisch.
Toen waren goeroes, leraren en
meesters nodig om de mensheid te
informeren en te helpen.
Die noodzaak is verdwenen omdat
we allemaal nu 'GOD ZELF, DE
GROOTSTE EN HOOGSTE LERAAR
VAN DE HELE SCHEPPING, AAN
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BOORD HEBBEN EN OMDAT ONZE
GOD ZICH UITSLUITEND OP ONS EN
OP ONS GERICHT, STEUNT, RICHT EN
BEGELEIDT’.

Wat overblijft is de kracht
en de schoonheid van de
bereidheid om met elkaar
ervaringen te delen en
geïnspireerd en gemotiveerd
te raken door de ervaringen
van anderen, die ons kunnen
helpen om meer bewust op
weg te gaan op onze eigen
unieke en persoonlijke weg,
op weg naar het opdoen van
ervaringen, van het
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ontvangen en OMARMEN van
openbaringen en van het
voortschrijden in onze groei
in bewustzijn.
Hieronder is de tekst opgenomen uit
het Urantiaboek dat aangeeft wanneer
op een planeet voor in principe
iedereen, een Richter wordt aangesteld.
(1187.2) 108:2.3 Zo wordt het toneel van het
menselijk bewustzijn in gereedheid gebracht
voor de ontvangst van de Richter, maar als
algemene regel geldt dat de Richters niet
onmiddellijk verschijnen om in het
bewustzijn van deze mensen te gaan wonen,
behalve op de werelden waar de Geest van
Waarheid functioneert als de geestelijke
coördinator van deze verschillende vormen
van geest-dienstbetoon. Indien deze geest van
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de geschonken Zonen aanwezig is, komen de
Richters steevast op het moment dat de zevende
assistent-bewustzijnsgeest begint te
functioneren en aan de Moeder-Geest van het
Universum signaleert dat hij potentieel de
coördinatie tot stand heeft gebracht van de met
hem verbonden zes assistenten die reeds eerder
hun diensten hebben bewezen aan zulk een
sterfelijk bewustzijn. Daarom zijn de
goddelijke Richters al vanaf de dag van het
Pinksterfeest universeel verleend aan alle
mensen op Urantia met een normaal
bewustzijn van morele status.
Opmerking Winston:
De geest van waarheid is neergedaald toen Jezus
Urantia verliet na zijn zevende zelfschenking. Dit
gebeurde op het feest van Pinksteren, ongeveer
tweeduizend jaar geleden, toen de Geest van
Waarheid werd uitgestort.
Dat is het moment dat de goddelijke Richters
universeel zijn verleend aan alle mensen op
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Urantia met een normaal bewustzijn van
morele status.

Er zijn dus 'ervaringen’ en er zijn ervaringen.
De ervaringen die je uiteindelijk verder brengen
zijn de openbaringen. Ieder mens heeft ze,
aanvaard ze, omarm ze, gebruik ze.

Zo gaat de voortschrijdende weg in de
groei van bewustzijn van:
 Wereldse ervaring, ervaringen die
betrekking hebben op het materiële
leven en soms op het overleven,
waarbij de afstemming voornamelijk
gericht is op de dualiteit.
 De geestelijke ervaring,
ervaringen die betrekking hebben op
een verandering in de gerichtheid van
het besef van dualiteit naar het besef
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van eenheid. Deze ontwikkeling begint
langzaam bij het derde pad.
 Openbaringen. Diepere ervaringen
die de verbinding en het contact met
God raken. Onbewust ervaart
iedereen openbaringen die vaak op
onbewust niveau worden afgedaan als
fantasie. Op bewust niveau gaat de
inhoud van de openbaring landen en
verankeren en helpen deze ons op
onze weg op weg naar fusie.
Onderweg op dit traject worden wij
bijgestaan, gevoed en gesteund door de
hulp van de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten.
Er is nog iets van ongelooflijk en
essentieel belang:
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De openbaringen zijn
de contacten die door
jouw Richter in jouw
systeem worden
geprojecteerd.
Als je deze
openbaringen, die jij
ontvangt in jouw
systeem, wilt en kunt
lezen en wilt gaan
gebruiken in jouw
leven, verbind je je
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met de Wil van jouw
Richter,

verbind je je en
kom je in
overeenstemming,
met de Wil van God.
Een onvoorwaardelijke
voorwaarde om verder te
kunnen komen op de
Geestelijke weg, op de weg,
op weg naar fusie.
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Doe diepere inzichten die de
verbinding raken met jou en jouw
God niet af als ‘fantasie en
verwerpelijk'.
Vind het evenwicht in het
verstandelijke en het geestelijke
waarbij er altijd één ding voor ogen
moet blijven:
God zoekt ons, spreekt tot ons en
toont ons onze openbaringen,
onophoudelijk en
onvermoeibaar, ongeacht het
niveau van ons bewustzijn.
Wie oren heeft om te horen en
ogen heeft om te zien ….
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Hoor en ZIE!
Je kunt niet hoger reiken dan dat je
groot bent, maar je kunt VOELEN
wat er zich vanbinnen in jouw
systeem afspeelt.
Er is altijd ondersteuning van de
zeven assistentsbewustzijnsgeesten
en van de geest van waarheid.
Wie bergen wil verzetten, kan
bergen verzetten en zal bergen
verzetten.
Groei gaat altijd stapje voor stapje
maar er zijn mensen die 'in één
keer, op één moment, HET LICHT
ZAGEN, OMDAT ZE OP DAT
MOMENT HET LICHT TOELIETEN,
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DE DIEPTE ERVAN VOELDEN EN
DE OPENBARING OMARMDEN.
Het kan in één keer je leven
veranderen.
Niet de slimsten zullen vóór in de
rij lopen maar de dappersten, de
gevoeligsten, de meest
hunkerenden en de meest
verlangenden.
Dit alles heeft te maken met de
weg van (wereldse) ervaring tot
(geestelijke) ‘ERVARING’ tot ……

openbaring.
276

De definitieve
verschuiving
6 oktober 2021
In onze interactie zien we mensen. De interactie met al
die andere mensen geeft reacties en emoties.
Wij hebben een oordeel, we veroordelen en we vinden
van alles en nog wat over al die mensen met wie wij
contact hebben.
Mensen zien mensen.
We zien een lichaam met uitdrukkingen en verbale en
lichamelijke acties en reacties.
Dat is wat we zien, maar is dat ook wat er is?
Gekoppeld aan ieder ander mens zijn er engelen en
elementenwezens. Deze wezens zijn op hun eigen
wijze verbonden met die mensen en zij vervullen een
taak en een opdracht.
Ieder mens draagt GEEST, een vonk van God in zich.
Ook GEEST heeft een taak en een opdracht.
Ieder mens heeft een vrije wil waar ieder geestelijk
wezen voor wijkt.
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Wij kunnen mensen zien als mensen maar we kunnen
mensen ook anders zien.
Primair is de mens een wezen met een vrije wil.
Op basis van die vrije wil maakt die mens keuzes,
waarvan die mens zelf de consequenties zal moeten
aanvaarden.
Binnen de allesomvattende taak en opdracht van ieder
mens om ‘op te klimmen in volmaaktheid’, kunnen wij
ieder ander mens ook gaan zien als een combinatie
van energieën en krachten, als een combinatie van een
interactie van mens, engel, elementenwezen en God.
Dit betekent, dat als wij daarvan op de hoogte zijn, als
wij daarvan doordrongen zijn, dat wij ook als zodanig
ieder ander mens kunnen benaderen.
We kunnen begrip hebben voor en helpen met het
gegeven, 'DAT DIE MENS NOG NIET WEET’.

Wij weten en wie weet, is
verantwoordelijk.
Wij zijn op weg naar de
woningwerelden, naar het
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koninkrijk. Daar treffen we
‘opklimminGsweZens’ (mensen)
van andere planeten. Daar
treffen we engelen en
ongetwijfeld nog vele
andere wezens van Gods
schepping.
Die verschuiving van dat
beeld, van die visie kun je nu
al integreren in je visie op
deze materiële wereld.
‘niet Zien’ betekent NIET, 'NIET
ZiJn’!
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‘Op weg zijn naar', betekent ook
‘groeien naar’.
Groeien is veranderen, het aanvaarden van een
veranderend inzicht, het omarmen van een
veranderende benadering. Het loslaten van het
oude en het omhelzen van het nieuwe, van het
'andere’.
‘Willen groeien', is vooral ‘LEF HEBBEN', lef
hebben om stappen te willen en te kunnen
zetten, ook als het niet concreet lijkt of zichtbaar
is.
Een mens is meer dan wat wij zien. Maar wij
weten en wie weet kan en zal anders handelen.

Wat ongelooflijke
CONSEQUENTIES kan en zal
hebben, is het gegeven dat
wij in staat zijn, dat wij de
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bereidheid en het lef hebben
om door die mens heen te
kunnen kijken, Om de engelen
achter die mens en de God in
die mens te willen en te
kunnen zien en om de
bereidheid te hebben om in
geduld en liefde, de engelen
en god te steunen, vanuit
deze materiële wereld.
Dat betekent dus ook dat het niet meer
gaat om de interactie tussen mens en
mens maar dat het, wat mij betreft,
gaat om een interactie tussen mij en
een ander mens, met inachtneming
van de engelen, de elementenwezens
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en de Godsvonk van die andere
mens, in de veronderstelling en
uitgaande van het uitgangspunt, dat
wij vanuit de materiële wereld
invloed kunnen uitoefenen om ook
die andere mens te helpen om te
komen tot een hogere vorm van
volmaaktheid.
Dat verandert mijn wereldbeeld.
Dat verandert mijn benadering van ‘MIJN’
tot ‘ALLEN’.
Dat geeft een VERSCHUIVING van ‘ZIJN’ en
‘HANDELEN’ vanuit alleen de materiële
wereld naar een ‘ZIJN’ en ‘HANDELEN’
vanuit een omgeving die een combinatie is
van de materiële en de geestelijke wereld
en die mij nu al verbindt met de geestelijke
wereld.
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Dit betekent dat ik op een
andere wijze invulling geef
aan mijn taak en opdracht,
om mijzelf en dus ook mijn
omgeving te verheffen tot
een hogere vorm van
volmaaktheid.
Het betekent dat ik De
engelen en de God van
andere mensen zie en
ondersteun, met uiteraard,
volledig in achtneming van
de vrije wil van ieder mens en
uiteindelijk daarmee die
mens kan steunen.
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Zie die mens als 'een mens die
niet ziet of nog niet in staat
is om te zien en dus
daardoor, noG niet weet’.
Hoe kun je deze wereld zien?
Deze wereld is bevolkt met mensen maar er zijn
meer wezens op deze planeet die niet zichtbaar
zijn dan die wel zichtbaar zijn en die onze
onvoorwaardelijke hulp ongelooflijk kunnen
gebruiken en ons dankbaar zullen zijn als wij
vanuit liefde en geduld bereid zijn onszelf te
openen voor ieder ander mens en mee te helpen
om een stilte te creëren, waarin ook voor die
andere mens de aanwezigheid van de engelen
en God, voorzichtig duidelijk begint te worden
en die mensen bewuster aan het bestijgen van
hun weg naar boven, kunnen beginnen.
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Samenwerken met de Wil van God gaat over het
materiële heen en overschrijdt ruim de grens
van alleen de materiële wereld.
Onze volgende bestemming is de MORONTIAWERELD. Stem je daar nu al op af, dus stem je
nu al af op alle wezens waarmee je daar zult
samenleven en zult samenwerken.

Hoe anders zal deze wereld
worden en zijn als we in
alles en doorheen alles, in
de interactie met andere
mensen:
God kunnen zien?
Dan kunnen we helpen om de
mens bij God te brengen,
waar God probeert bij de
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mensen te komen en als we
ook nog als mensen elkaar
kunnen vinden, dan vinden we
in de harten van elkaar, de
allerhoogste.
Zo dicht staan god, (de
vader, de zoon en de geest)
bij de allerhoogste.
Deze zoektocht is een ‘Zaak
van het hart' en niet een
‘Zaak van het hoofd’!
Als je God kunt zien in ieder
mens en als je God ervaart
in je eigen hart, wordt God
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de gemeenschappelijke
factor, die jou met ieder
mens verbindt.
Als je God kunt zien in alles
wat is en als je God ervaart
in je eigen hart, wordt God
de gemeenschappelijke
factor die jou verbindt met
alles wat is.
God is de grote
gemeenschappelijke factor
in het meest ultieme besef
van eenheid.
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Uiteindelijk zal iedere
‘openbarinG’ ons brenGen
naar dit niveau van het
meest ultieme besef van
eenheid.
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Wie met geestelijke
ogen kijkt, ziet een
andere wereld en
betreedt een andere
wereld
6 oktober 2021
Als je de ander kunt zien voorbij ‘de wereldse manier
van uiten en van kijken', verder dan een mens die
ageert en reageert zoals die ageert en reageert.
Als je in staat bent om in de interactie met anderen
met andere ogen te kunnen kijken, ogen waarmee je
dingen ziet, die je voorheen niet zag.
Als je in staat bent om door die mens heen te kijken en
God in die mens kunt zien en de engelen die achter die
mens staan, die allemaal die mens willen laten
ontwaken, dan zul je niet meer reageren op een
wereldse manier, ongeacht hoe die mens ook handelt
of wat hij ook zegt.
289

De wereldse manier van omgaan met elkaar is de
manier die wordt bepaald en geregeerd door onze
fysieke zintuigen, overgoten met een saus van 'wat wij
er van vinden’ en of wij het ermee eens zijn of niet.
Die ervaring van die zintuigen 'is meetbaar’, is
bewijsbaar en is beoordeelbaar. Ik hoor het toch zelf
en ik zie het toch zelf.
Om in staat te zijn om anders te kunnen reageren, om
te kunnen reageren voorbij de waarneming der
zintuigen, moeten we in het bezit zijn van enig
bewustzijn en kunnen we ons afvragen of iemand het
wel zo bedoeld, of hij misschien niet beter weet of
mogelijk reageert uit angst.
Dat kan ons milder stemmen in onze reactie. Hoe reëel
is zijn reactie, gezien het feit dat ik weet wat ik weet
en gezien het feit dat ik niet alleen op een zintuigelijke
waarneming af wil gaan?
Nog weer veel anders zal mijn reactie zijn in iedere
interactie met anderen als ik kan kijken met
geestelijke ogen. Als ik rekening houd met de
Godsvonk in die mens en met de engelen rondom die
mens, die vanuit hun kant er alles aan doen om die
mens naar boven te helpen om aan de worsteling op
deze wereld te kunnen ontsnappen.
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Als je daartoe in staat bent, lost de zintuigelijke
waarneming op en wordt in ieder geval ondergeschikt.
Het vermogen om met geestelijke ogen te kunnen
kijken, elimineert emotionele reacties omdat de
brandstof daarvoor ontbreekt.
Daarmee zul je ieder ander mens anders benaderen,
wat onmiskenbaar gevolgen zal hebben.
Actie is reactie. Als je begripvol en zonder een
emotionele lading reageert, heeft dat invloed op de
ander.
Als je liefdevol reageert, beïnvloedt dat onmiskenbaar
de ander en daarvoor zullen de Godsvonk van die
andere mens en de ondersteunende engelen jou
dankbaar zijn.
Als je zo kunt acteren en reageren, zal ook jij groeien
in bewustzijn en steeds dichterbij komen om in
overeenstemming te kunnen komen met de Wil van
jouw God.

Op de geestelijke weg Kun je
niet meer acteren zoals je
dat deed op de wereldse weg.
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Alleen afgaan op fysieke
zintuigelijke waarneming en
daar conclusies op plakken,
werken niet meer en brengen
je niet verder.
Zet je bewustzijn in om vast
te stellen wat er speelt of
zou kunnen spelen in de
interactie met anderen.
Nu is zelfs het moment
aangebroken dat je op een
geestelijke manier moet
waarnemen. In en achter
ieder mens vinden we God en
de engelen.
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Help hen in hun taak en
opdracht en dat is altijd via
de Geduldige en liefdevolle
weg in de omgang met
anderen.
Dit inzicht vertegenwoordigt een stap.
Om meer en meer in overeenstemming te
kunnen komen met de Wil van de Vader, zullen
we moeten worden 'als de Vader’.
We zullen moeten 'vergeesteljken’, in onze
waarneming en in ons handelen.
Jezus heeft deze planeet getoond hoe we dat
moeten doen en hoe we moeten leven, om te
worden als de vader.
Het Urantiaboek zegt daar iets heel moois over:
(10981) 100:4.4 In het fysische leven getuigen
de zintuigen van het bestaan der dingen; het
bewustzijn ontdekt de realiteit van
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betekenissen; de geestelijke ervaring onthult
echter aan de individuele mens de echte
waarden van het leven. Deze hoge niveaus in
het menselijk leven worden bereikt in de
allerhoogste liefde voor God en de
onzelfzuchtige liefde voor de mens. Indien ge
uw medemensen liefhebt, moet ge hun
waarden hebben ontdekt. Jezus had de
mensen zo lief, omdat hij hun zulk een hoge
waarde toekende. De beste manier om
waarden te ontdekken in uw medemensen is
om hun motivatie te ontdekken. Wanneer
iemand u irriteert, gevoelens van
ontstemming opwekt, moet ge proberen met
hem mee te voelen en zo zijn gezichtspunt te
gaan zien, zijn redenen voor zulk
onaangenaam gedrag. Wanneer ge uw naaste
eenmaal begrijpt, zult ge verdraagzaam
worden en deze verdraagzaamheid zal
uitgroeien tot vriendschap en rijpen tot
liefde.
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Dit is precies zoals het bij mij langskwam in
datgene wat ik ervaar als een persoonlijke
openbaring en zoals ik het in het vorige
hoofdstuk en dit hoofdstuk verwoord.
In ons fysisch leven op deze planeet getuigen
onze zintuigen van het bestaan der dingen. Het
is meetbaar en aantoonbaar, dus alles is zoals ik
het waarneem en wordt gekleurd door wat ik
ervan vind.
Ons bewustzijn ontdekt de realiteit der dingen.
Hoe reëel is wat ik vind, zolang het slechts
wordt bepaald door mijn waarneming op basis
van mijn fysische zintuigen. Mijn bewustzijn
zegt me dat niemand hoger kan reiken dan dat
hij groot is en dat ik mij om een ander niet druk
moet maken. Het is wat het is en het is goed zo.
De geestelijke ervaring en de geestelijke
waarneming onthult echter aan de individuele
mens de echte waarden van het leven. Deze
waarneming ziet de God in de mens en de
engelen achter ieder mens en heeft de behoefte
om te helpen, zowel in de fysieke wereld als in
en voor de geestelijke wereld.
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De echte waarden van het leven omarmen,
maken voor mij de poort open op de weg om
één te kunnen worden met de Wil van mijn
eigen God, een vonk van God de Vader.
Indien ge uw medemensen liefhebt, moet ge
hun waarden hebben ontdekt.

Waarden van anderen ontdek je
alleen als je anderen met geestelijke
ogen bekijkt en de volle goddelijke
waarde ziet in ieder mens.
Deze goddelijke waarde zit
onvoorwaardelijk in ieder mens. Die
waarde wordt gedragen door God
zelf in ieder mens.
De laatste twee hoofdstukken voelen voor mij
als een persoonlijke openbaring. Letterlijk
‘VOELEN’ want dit inzicht verandert iets bij mij
van binnen.
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Het voelt als het passeren van een wissel en een
poort.
Onze ‘vergeestelijking en ons vergeestelijkt
handelen' wordt gemeten aan de hand van de
kwaliteit van de vruchten die onze boom
voortbrengt.
Zoek de motivatie van het gedrag van andere
mensen, probeer iemand te begrijpen en geef
dan onderbouwing door geduld, liefde en begrip
in de fysieke wereld, dan kunnen God en de
engelen werken vanuit de andere wereld.
Als iemand het gevoel krijgt dat je moeite doet
om hem of haar op een andere manier te
bekijken, om hem of haar te begrijpen en te
kunnen helpen, leidt dat tot een vriendschap en
een band van vertrouwen. Dat kan rijpen tot
liefde. Dan leef je de Wil van de Vader.

Liefde scheppen, liefde
zaaien en liefde oogsten,
laat de godin, de
allerhoogste groeien en
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vergroot een beetje de
volmaaktheid in het
universum.
Zowel de volmaaktheid van
jou, van ieder ander Mens en
van de omgeving.

Wie met Geestelijke ogen kijkt
en volgens de Geestelijke Weg
handelt, wie God ziet in alles
en allen, betreedt een andere
wereld.
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Doorbreek voorgoed
de schil van het ei
7 oktober 2021
In het voorgaande hoofdstuk staat beschreven
en is benoemd dat deze wereld voor ons bekend
is op basis van wat wij kunnen waarnemen met
onze fysieke zintuigen.
Dat is niet het complete beeld.
Deze wereld is bevolkt door materiële wezens
en door geestelijke wezens, waarvan de meesten
hier zijn om ons te helpen, een hulp waar wij
hen weer bij kunnen helpen.
Dan moet je echter wel dit gegeven kunnen
aanvaarden, kunnen omarmen en ermee willen
werken.
Is onze hulp aan deze geestelijke wezens dan
nodig?
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Naar mijn beleving is deze hulp van ons aan hen
ontzettend nodig.
Ik volg zo nu en dan op de televisie de debatten
in de tweede kamer.
Ons land zit in een fase waarin er een regering
geformeerd moet worden.
De enige discussie die er gevoerd wordt, is het
benoemen van de tekortkomingen van ieder
ander en de bewoording die gemiddeld gebruikt
wordt, is niet mis.
Men scheldt elkaar uit en men beschuldigd
elkaar van van alles en nog wat.
Hebben politici niet een voorbeeldfunctie?
De hele wereld is in beroering en
honderdduizenden of miljoenen mensen
protesteren ergens tegen of zijn op de vlucht en
in beweging.
Actie is reactie.
Hoe wij met elkaar omgaan, genereert een
energetische flow die uiteindelijk
gematerialiseerd wordt op deze wereld en het
niveau van de frequentie van die materialisatie
is gelijk aan de frequentie van het niveau van
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bewustzijn, dat deze materialisatie heeft
veroorzaakt.
Als dat bewustzijnsniveau niet hoger is dan
wederzijds uitschelden, beschuldigen, elkaar
structureel voor corrupt en leugenaar uitmaken
en elkaar veroordelen, dan zal dat niveau het
niveau zijn van de frequentie van de materiële
manifestatie in deze wereld.
Verander ik de 'mindset’ in de politiek?
Verander ik de toon en de agressie die we op
elkaar projecteren?
Verander ik de politici?
Verander ik de irritatie en onvrede onder de
mensen over van alles en nog wat?
Verander ik de intolerantie en agressie van het
ene geloof ten opzichte van het andere geloof?
Verander ik de hebzucht in deze wereld?
Kan ik de mensen morgen zover krijgen dat ze in
ieder ander mens God zien en achter ieder mens
de engelen die ons liefdevol helpen?
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We zijn nog massaal
gevangen in het niveau van
dat bewustzijn.
Dit is helaas nog steeds het
niveau van het collectieve
bewustzijn van deze
planeet.
Dit zijn mede de
restgevolgen van de
opstand van Lucifer, Satan
en Caligastia.
Deze omstandigheid is als
het ei waar we massaal nog
niet zijn uitgebroken.
We zijn zelfs nog geen
kuiken op weg naar
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spirituele volwassenheid, op
weg naar een hoger
bewustzijn.
Wat niet of nog niet geldt
voor de massa, hoeft niet te
gelden voor het individu.
Jij kunt uit dat ei breken en
jij en jij en jij of misschien
heb je dat al gedaan of ben
je met dat proces bezig.
Verbind je structureel en
bewust met jouw God.
Loop hand in hand, altijd en
overal.
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Zie God in alles en in
iedereen.
Zie materie en geest, 'Als
één'.
Doorzie alles en zie door
alles heen.
In het ei is er nog duisternis
en onbekendheid over de
omgeving en de
mogelijkheden buiten het ei.
Toon jezelf en laat aan
iedereen zien, hoe het is
buiten het ei.
Jezus heeft ons dat
voorgeleefd.
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Het is jouw taak en
opdracht, net als het mijn
taak en opdracht is, om als
discipel van Jezus zijn
voorbeeld te volgen.
Aanvaard geest.
Aanvaard geest hier in onze
materiële wereld en geest is
onmisbaar.
Zonder geest en de hulp van
geest zouden wij nog niet
veel verder zijn dan het
elkaar structureel inslaan
van de hersenen.
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Aanvaard geest en help
geest, zoals geest ons helpt.
Help God en help de ENGELEN
en luister naar jouw
openbaringen.
Dan zul je de wil van jouw
God leven en groeien naar de
MORONTIA-werelden, naar de
woningwerelden, naar het
koninkrijk, naar ginder.
Want ginder en voortgaan
naar steeds een nieuwe
ginder is de weg, van planeet
naar planeet, langs vele
universa, op weg naar het
paradijs.
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en …….
Als jij verandert,
Verandert de wereld
en verandert het
universum.
Als wij in staat zijn om ons continu en
structureel op bewust niveau met onze God
te verbinden, gebeurt er iets met ons.
Als wij die verbinding en het contact met
God vasthouden, ontstaat er een immense
rust en vreugde. Dat zal uitstralen op al het
leven om ons heen.
Het zal ons eigen leven veranderen, een
leven zonder geïrriteerd te zijn, zonder
onrust en zonder angst.
Actie is reactie.
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Al het leven om ons heen zal door deze rust
en vreugde geïnfecteerd worden.
Als wij in rust en zonder angst kunnen
leven, gaan onze kanalen open en zal de
interactie met onze God niet meer gestoord
worden en zal God in staat zijn om continu,
rechtstreeks door ons, met ons, op deze
wereld te kunnen werken.

Fuseren met God, is één
worden met God.
Dat proces kan vandaag,
bewust en gewild,
structureel gaan starten.
Die keus begint als je die keus maakt.
Je maakt die keus, door het te willen, door te
weten dat je het kunt, door het lef te hebben en
door die weg te gaan en uiteindelijk door het te
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doen, door het besef van eenwording met God
vast te houden en ernaar te leven.

Verlangen om die eenheid te
ervaren en om daarvan op deze
wereld al de vruchten te plukken
voor het welzijn van alles en allen,
voor het welzijn van de hele planeet,
zal dit proces verder bestendigen en
verankeren.

Dit gegeven doet mij nog iets
realiseren.
Als ik afgestemd ben op
verbinding met mijn God, dan
ben ik niet in staat, zolang
ik die verbinding structureel
in stand houd, Om mij ook te
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richten op mijn eigen wil. Die
ruimte is dan ingenomen door
mijn afstemming op mijn God,
door het onafgebroken
wandelen met mijn God.
Zolang ik blijf Afstemmen op
mijn GODSVONK en er tussen
ons EENHEID is, zal alles wat
er in mijn leven gebeurt,
komen door zijn Wil, wat
voor mij ‘lessen of testen'
betekenen.
Als ik de lessen aanvaard en
de testen volbreng,
BEtekent dat voor mij:
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Groei in bewustzijn en dus
voortgang op de weg.
Hoe groter de afstemming,
hoe groter de rust en de
vreugde.
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Het verschil zit in de
afstand of in de
ruimte
8 oktober 2021
Al vele malen is er in mijn boeken genoemd dat er
maar één weg is en die weg is, met God, door God, naar
God.
Het doel is dus om te komen tot God en bij God en om
bij God te kunnen komen, hebben we God nodig.
Om dit te kunnen begrijpen is er eerst bewustwording
en bewustzijn nodig en dan moet er langzaam gaan
landen dat dit een proces is, dat ergens moet gaan
beginnen en waar we ons steeds bewuster op moeten
gaan richten.
De weg met God, door God naar God is een weg van
continue en structurele verbinding en contact met
God.
Het dagelijkse leven en het participeren in de aardse
ratrace haalt ons echter constant uit die gerichtheid op
God.
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Zolang het proces van ‘gericht zijn op God’, nog een
zaak is van ‘verstandelijke aandacht', die kan
verslappen, blijft het een training om de gerichtheid
vast te houden en vast te kunnen blijven houden.
Dit is een weg van vallen en opstaan, nooit opgeven en
er vooral in geloven dat het op den duur lukt, dat het
lukt om die continue afstemming en gerichtheid
structureel te bestendigen en in jouw systeem te
verankeren.
In vorige hoofdstukken hebben we gezien dat we in
staat moeten zijn om God in en de engelen achter
andere mensen te kunnen zien en om daar, in onze
reacties naar andere mensen toe, rekening mee te
houden.

De volgende stap is nu om continu in
jezelf God te zien, te voelen en te
ervaren en je zult merken dat, indien je
daartoe in staat bent, ER IETS
STRUCTUREELS IN JEZELF VERANDERT.
Er was de afgelopen tijd onrust in mijn systeem.
De harmonie was weg en alles was anders dan
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anders, zonder aanwijsbare oorzaken en met
hele kleine subtiele verschillen.
Ik had er last van en ik kon niet terugkeren naar
de oude bekende frequentie van rust. Er leek
iets te zijn verschoven naar ik wist niet wat een
ik wist niet hoe.
Op een zeker moment kwam God in mijn hoofd
en gaf ik alles wat ik voelde, alle onrust aan hem
over en er ontstond een onmiddellijke
verandering van binnen. Het spanningsveld
stortte in elkaar en vloeide weg. Er kwam een
enorme rust en vreugde over me en alle onrust
verdween onmiddellijk.
Het beeld van oorzaak en gevolg was duidelijker
en helderder dan het ooit geweest was. Ik kon
deze handeling van ‘een ander gericht zijn’, heel
goed vasthouden en ik wist precies hoe ik het
tot stand had gebracht.
Ik nam me voor ook deze gerichtheid vast te
houden, om te blijven lopen aan de hand van
God en de ervaring van rust, vreugde en het
gevoel van liefde blijft daardoor aanwezig. Toch
is wat ik nu voel anders, het ligt op een ander
niveau en het voelt voorzichtig als 'mijn bezit’.
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Dit voelt als een overwinning, als een verovering
die ik niet meer wil loslaten.

Als Je die verbinding met God
voelt en ervaart, voel je je
gedragen, voel je vreugde
en voel je vrede en reageer
je anders.
Als je deze ervaring
eenmaal hebt ondergaan, is
het makkelijker om de
verbinding met God vast te
houden.
De beloning van dit succes,
roept om meer en stimuleert.
De afgelopen dagen ervaar
ik dit gevoel en het lijkt op
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de ervaring van de
omarming, Die ik jaren
geleden, dagen achtereen
heb ontvangen en in één van
mijn boeken heb vastgelegd.
Dat was toen een
‘ontvangst’, een ‘Geschenk’,
het gebeurde, het overkwam
me.
Nu is het een ervaring, die
ikzelf heb laten gebeuren,
DOOR MIJN EIGEN INZET, DOOR
MIJN EIGEN AFSTEMMING,
doordat ik het weet, doordat
ik het wil en er alles aan
doe om het te kunnen, omdat
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ik het lef heb en uiteindelijk
keer op keer de stap heb
genomen, ondanks dat ik
ontelbare keren ben
gevallen En altijd weer ben
opgestaan en het niet, nooit,
heb opgegeven.
Nu is het zaak, ondanks alle
afleiding in de wereld, om
deze verbinding vast te
blijven houden.
Ik ken de weg en ik ken het
resultaat en de schoonheid
van de opbrengst leidt tot
een stimulans en een
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motivatie om er alles aan te
doen, om in deze frequentie
te blijven.
Ik voel dat dit nu, voor mij,
de richting is, om opnieuw een
deel van de weg, te
overbruggen.
De enige weg is de weg van de ervaring, vanuit
de wereldse ervaring naar de geestelijke
ervaring en daarbij ook openstaan voor alle
openbaringen die je ontvangt.
Het schrijven heeft mij enorm geholpen en meer
dan ooit, realiseer ik mij dat ik aan mijzelf en
voor mijzelf heb geschreven.
Het schrijven van al mijn inzichten waren en
zijn mijn persoonlijke ervaringen en zijn
daar mede ook weer door tot stand
gekomen. Stel je open voor alle informatie
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die je kunt ontvangen, accepteer alles en
werk ermee en werk het uit en de wijsheid
zal in jou gaan landen en gaan rijpen.
De openbaringen zullen komen en zullen je
voorwaarts duwen op de weg naar boven.
Weten, willen, kunnen, durven, doen, leidend
tot een nieuwe ervaring, tot een nieuwe
vorm van ‘ZIJN’, groeiend naar een hoger
niveau van bewustzijn, waardoor je die
cyclus weer opnieuw kunt herhalen. Dit zal
oneindig lang en oneindig vaak gebeuren.
Het verschil zit in de afstand of de ruimte tussen
jou en jouw God, bepaald door jouw vermogen
en gedrevenheid tot afstemming en verbinding
en de mate waarop je dit vast wilt, kunt en durft
te houden.
Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe groter de
triomf zal zijn.
Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe minder je ego
de ruimte heeft om te bewegen en hoe minder
jouw handelen zal zijn afgestemd op jouw wil.
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Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe meer het
handelen één zal zijn met het handelen volgens
Zijn Wil.
Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe meer vreugde
je zult voelen vanuit een bron die jij niet bent
maar waarbij je nu steeds meer dichtbij
genaderd bent.
Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe groter de
ruimte zal zijn die jij in het universum zult
innemen, omdat je verbonden bent met God, die
alles is en dus ook alle ruimten vult.
Hoe kleiner die ruimte wordt tussen jou en jouw
God, hoe kleiner de ruimte zal zijn tussen jou en
alle mensen, waardoor ook de verbinding met
de Allerhoogste steeds groter zal worden.
Zo zijn wij in staat om in de ervaring God te
kunnen verbinden met de Allerhoogste,
waardoor de Allerhoogste groeit in ervaring en
waardoor dus ook het universum groeit in
bewustzijn en de status van een steeds grotere
vorm van volmaaktheid in het universum stapje
voor stapje wordt bereikt.
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De status van de delen bepalen de status van het
totaal maar de status van het totaal heeft ook
weer een neerslag op de status van de delen en
dat is allemaal een direct en indirect gevolg als
wij de afstand, de ruimte tussen onze Godsvonk
en onszelf, structureel kunnen verkleinen.
Het verkleinen van de afstand tussen mijn God
en mijzelf en het hechten en verankeren van
mijn verbinding met mijn God, wat direct een
helende invloed op mij heeft, is de directe
verandering van mijzelf als deel van het totaal.
De invloed die mijn verandering heeft op al mijn
naasten en op mijn omgeving, waardoor de
allerhoogste groeit, is de indirecte verandering
op het totaal. Dit totaal is het resultaat van de
delen, dus door de indirecte verandering van de
Allerhoogste, dus van het totaal, zullen ook weer
de delen worden beïnvloed.
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‘Die man penst ende
God een ander'
9 oktober 2021
Er bestaat een gezegde en de oorsprong dateert
al uit de middeleeuwen. Ook in de Bijbel wordt
hier over gesproken.
In de bijbel, Spreuken 16:9 staat (info internet):
‘Het herte des menschen overdenckt sijnen wech:
maer de Heere stiert sijnen ganck'.
In de middeleeuwen zei men:
‘Die man penst ende God een ander’.
Beide uitspraken betekenen:

‘De mens wikt, maar God
beschikt’.
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Als men plannen maakt of
zich ergens druk om maakt
of bezorgd is over de afloop,
is dat eigenlijk zinloos, want
uiteindelijk zal God altijd
beslissen wat er met de
mens gebeurt.
Dit betekent ook dat het eigenlijk geen zin
heeft om je druk te maken over het gegeven
dat ‘niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede'.
Want hoe wij ook wikken, God zal
beschikken, dus Zijn Will zal altijd
geschieden.
Als dat zo is, is mijn probleem hiermee
opgelost en heeft het gegeven dat ik iets
wil, dat ik wik, geen enkel gevolg en lost
niets op, want Zijn Wil zal altijd geschieden.
God beschikt per definitie.
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Van dat gegeven aangaande
dat gezegde, van dat feit, is
de mens zich dus blijkbaar
al heel lang bewust.
Wij maken plannen, wij maken ons druk en
wij maken onszelf zorgen om van alles en
nog wat, we hebben vooral wensen en soms
eisen hoe dingen moeten aflopen en hoe
het resultaat moet zijn, maar wij
beschikken niet, we hebben geen
zeggenschap over de afloop, want ….
God beschikt.

Dat betekent blijkbaar, dat
de gang van onze zaken
wordt bepaald door een
hogere kracht, door God.
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Blijkbaar, althans zo lijkt
het, dat het een onderdeel
van de grote illusie is, dat
wij denken en beslissen, dat
wij de zaken en de afloop
wel voor ons zelf kunnen
beslissen.
Wij wikken per slot van
rekening niet voor niets en
we plannen ook niet voor
niets. Wij bepalen een afloop
en zo zal het moeten gaan
lopen, want dat is voor ons
het meest veilig en het meest
comfortabel.
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Maar het betekent nog iets
……

Als God beslist, dan
ligt ons lot per
definitie, dus al bij
voorbaat, in zijn
handen.
De oude uitspraken, zowel genoemd in
de Bijbel als al gebruikt in de
middeleeuwen, zeggen dus: ‘Wat wij ook
willen, hoe wij ook wegen en wikken,
God zal beschikken, God bepaalt.
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Het resultaat ligt dus altijd al bij
voorbaat vast en is afhankelijk van wat
GOD MET ONS WIL.

Dit is interessant want onze
opgave, om vanaf de eerste
cirkel of het vijfde pad te
komen tot het moment van
fusie met onze Richter is,
Om MEER EN MEER volmaakt te
worden zoals de vader
volmaakt is en
Om in overeenstemming te
komen met zijn wil.
Hoe nodig is dit als ons lot
per definitie wordt bepaald
door het 'beschikken’ van God
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en volledig voorbij gaat
aan ons ‘wegen en Wikken,
aan onze wens, aan onze wil,
aan onze worsteling, aan
ons vallen en opstaan.
Waarom moet ik mij in theorie
afstemmen als er practisch
niets af te stemmen valt,
omdat er al lang ‘beschikt’
is, zonder in acht te nemen
wat onze wil, wat ons
'wikken' is, wat de wegen zijn
waarlangs wij willen
experimenteren om van de
consequenties van ons
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wikken en van ons handelen
te kunnen leren?
En wat hier naar mijn
beleving nog zwaarder telt:
‘hoe Zit het met onZe
onvoorwaardelijke vrije
wil?
Hoe zit het met de hoogste
wet uit de schepping'?
Onze vrije wil leidt ertoe dat wij
in vrije wil keuzes kunnen
maken. Die keuzes hebben altijd
gevolgen, consequenties en van of
door die gevolgen kunnen we
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leren. Van die lessen kunnen we
groeien.
Als de consequentie van mijn
keus, ongeacht hoe ik die keus
heb gewikt, heb gewogen, al bij
voorbaat beschikt is, ligt 'de
oorzaak en het gevolg’, niet meer
bij mij en zal er dus ook niet een
les uit voort kunnen komen die ik
voor mijn rekening moet nemen
en waarvan ik zou kunnen leren.

Dit betekent dat het mogelijk toch
iets anders in elkaar zou kunnen
zitten.
Als ik dit in ogenschouw neem, zal
God beschikken, WANNEER IK DE
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KEUS MAAK IN VOLLEDIGE VRIJE
WIL, DAT IK GOD TOESTA EN DE
VOLLEDIGE TOESTEMMING GEEF,
OM VOOR MIJ TE BESCHIKKEN,
waarbij ik in volledig vrije wil mij
onvoorwaardelijk neerleg in de
keuzes, in het beschikken van hem
voor het lot van ons beiden en voor
het welzijn van de hele schepping.
Wij zijn verantwoordelijk voor de
consequenties van onze keuzes, dus
ons wikken en het uitvoeren van wat
wij hebben gewikt en gewild, leidt
tot consequenties waarvoor wij
verantwoordelijk zijn.
Wij zijn ook verantwoordelijk om de
beschikking aan God over te laten,
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als gevolg van wat hij voor ons
beiden wikt.
Daarvoor moeten we wel eerst in
volkomen vrije wil en bij volkomen
bewustzijn de toestemming voor die
verantwoordelijkheid aan God
overdragen.

Na mijn TOESTEMMING aan God
luidt het gezegde nu mijns
inziens als volgt:
‘Uit vrije wil is het mijn wil
dat de God in mij wikt en
beschikt voor ons beider,
gezamenlijke lot en
bestemming, zodat deze
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beschikking zal leiden tot
een versnelling op weg naar
het proces van fusie, een
proces dat wij beiden
verlangen’.
Overigens betekent dat, dat na mijn
toestemming om het ‘wikken en
beschikken' voor ons aan mijn God over te
laten, dat het zinloos is dat ik mij nog
zorgen maak of op welke wijze dan ook,
'nog mee ga zitten wikken en wegen', per
slot van rekening heb ik dat uit vrije wil,
overgedragen aan God.
Deze handeling, deze keuze om uit vrije wil,
alles aan mijn God over te dragen, betekent
dat er een ‘basis-vertrouwen’ moet zijn in
God en dat deze handeling, deze keus, ook
nog tot gevolg heeft, dat dit vertrouwen in
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God nog verder kan uitgroeien tot een
onvoorwaardelijk vertrouwen.
En als je daartoe in staat bent en de
waarden van 'schoonheid, waarheid en
goedheid’ voor ogen houdt, dan ben je al
een heel eind op weg om te stoppen met
zelf ‘te wikken, te wegen en te willen’, want
dat hebben we reeds in vrije wil
overgedragen aan God.
Als ik ‘mijn wil' elimineer, dan is mijn
gedrevenheid niets anders meer dan het
volgen en doen van ‘Zijn Wil’ en dat is
precies datgene, dat ik voor ogen heb om
verder te kunnen groeien naar het proces
van fusie.

Vrij zijn van ‘wegen, wikken
en willen’ is vriJ ZiJn van
‘Gepieker en ZorGen’.
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vriJ ZiJn van ‘Gepieker en
ZorGen’, opent de deur naar
een status van ‘vrede, liefde
en Geluk’.
De ervaring van 'vrede,
liefde en Geluk’ is de
ervaring van continu en
structureel gedragen
worden door God.
Als kapitein van het schip van
ons leven worden wij in de
zeeën, die wij absoluut niet
kennen en waar het gevaarlijk
varen is, geadviseerd door onze
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loods, door God die aan boord is
en die ons richt en leidt.
Hij kent de riffen, de
stromingen en de stormen.
Wij weten niets van dit alles en
brengen regelmatig ons schip in
gevaar.
Als jouw loods jou zou vragen
of hij het roer en het bevel van
je mag overnemen met de
garantie dat je veilig zult
varen en in een veilige haven
zult aankomen, zou jij dat
aanbod dan kunnen en willen
aannemen en in vrije wil, het
roer en het bevel overgeven?
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Heb jij genoeg

vertrouwen

om dat aanbod te kunnen
aanvaarden?

Kun je voor die reis, voor
de reis van jouw leven,
God, de liefdevolle kenner
van riffen, stromingen en
stormen, in vrije wil, voor
jouw reis en voor jouw
veiligheid en goede
aankomst, laten ‘wikken,
wegen en beschikken’, in
de wetenschap dat zowel
God als jij, gebaat zult zijn
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bij een veilige aankomst in
de veilige haven?
Wil je, kun je en durf je die
blinde stap in de leegte,
waarin je je blind
overgeeft aan God, te
maken?
Anders gezegd:
Heb je daar genoeg
vertrouwen voor aan
boord?
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Dit schip in bovenstaande afbeelding kan
zijn reis veilig vervolgen en landen in
iedere veilige haven als je het vertrouwen,
de wil, de capaciteit en het lef hebt om het
roer en het commando in vrije wil over te
dragen aan God.

Durf je die blinde stap in de
leegte te maken?
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De stap in de leegte
10 oktober 2021
De laatste tijd hoor ik van nogal wat mensen dat ze
flink last hebben van onzekerheid, angsten, de weg
kwijt zijn en dat dat hun functioneren belemmerd.
Vandaag kreeg ik een prachtig verhaal te horen van
een vriendin die wanhopig God en de engelen om hulp
had gevraagd en zij ontving een visioen van licht en
van de engelen waarin de engelen aangaven dat ze
altijd aanwezig zijn om haar te helpen.
Ze hoeft maar te kloppen en er wordt open gedaan,
altijd, zonder enige uitzondering.
Het gaf haar kracht en haar angst verdween.
Ik werd helemaal blij van haar bericht en het had haar
heel veel moed en vreugde gegeven.
Er staan hele engelenscharen klaar om ons te helpen
maar wij bepalen of we geholpen willen en kunnen
worden.
Voor de engelen moet er duidelijkheid zijn dat wij
onze vrije wil bewust aanspreken en daarmee
duidelijk maken, dat we geholpen willen worden.
We zullen het duidelijk moeten vragen.
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Dat geldt ook voor de hulp van God.
In het vorige hoofdstuk hebben we het erover gehad
dat het gaat, om het zetten van die eerste stap.

Als we moeten versmelten met de God in ons,
versmelten is de meest ultieme vorm van één
zijn, zullen we een keer moeten gaan beginnen
om te gaan bewegen, NAAR GOD, dus in de
richting van God.
We zullen moeten gaan beginnen om
dagelijks contact te gaan gaan onderhouden
met God. De éénwording moet ergens en ooit
beginnen.
‘Versmelting’ komt niet zomaar uit de lucht
vallen maar is een PROCES, een proces dat
eerst bewust moet worden opgestart en
waar continu aan moet worden gewerkt om
het te verfijnen.

Begin in het proces van één
worden, met het in vertrouwen
nemen van God.
342

Dit is een zeer essentiële stap.
Draag het stuurwiel en het
commando van het schip van
jouw leven over aan God en
laat God de koers bepalen.
Laat God wikken, wegen en
beschikken ten gunste van ons
beiden.

Laat alles los en draag
over.
Durf je die stap in de leegte
te zetten?
Eens zal die stap gezet
moeten worden.
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God draagt ons.
God ontfermt zich over ons als wij de verbinding en
het contact met God leggen en vast houden.
Als wij de deur openen, kan hij naar binnen komen en
komt hij binnen.

Als wij in vertrouwen de stap durven
te zetten in de leegte, in de afgrond,
dan zullen wij gedragen worden,
over iedere diepte in en van ons
leven.
Opnieuw zal gelden:

Weten, willen, kunnen,
vertrouwen, durven en
doen, leidend tot een
nieuwe status van Zijn,
van groei in Bewust Zijn.
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Een nieuwe toevoeging
hier is:

Vertrouwen.
Met waarachtig VERTROUWEN
kun je iedere stap in iedere
leegte, in iedere afgerond zetten.
Als je dat weet en daarop kunt
varen, zal de reis versnellen en
zal de koers gericht worden op
het doel:

‘Het proces van fusie’.
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In bovenstaande afbeelding zien we dat
de cyclus:
 Weten 1 (Zijn 1)
 Willen
 Kunnen
 Durven
 Doen
 Weten 2 (Zijn 2).
Is uitgebreid met het aspect:

VERTROUWEN.
Dit proces herhaalt zich keer op keer
tot ons bewustzijn is gegroeid, tot
onze ziel is gegroeid tot aan het
moment van het proces van fusie.
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Het nieuwe keerpunt
dat je vleugels
schenkt
11 oktober 2021
We hebben gezien dat er een nieuw aspect aan
de cyclus is toegevoegd. De cyclus die wij
continu moeten doorlopen om wezenlijke
nieuwe stappen te kunnen zetten, om grenzen te
kunnen verleggen, om te kunnen leren en om
om kunnen groeien.
In het verleden is dit aspect al meerdere malen
langskomen, maar ik zie nu dat dit aspect een
grotere diepte vertegenwoordigt.
Dit aspect, HET ONVOORWAARDELIJKE
VERTROUWEN, vertegenwoordigt hier de
voorwaarde voor het nemen van de doorgang,
die ons verbindt met de vijfde dimensie, die ons
verbindt op deze materiële wereld, op de derde
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dimensie, via de vierde dimensie, met het
koninkrijk, met de woningwerelden, met ons
volgende ‘GINDER’.
Vertrouwen is ook het fundament dat ons in
staat stelt om de stap in de leegte, om de stap in
de afgrond te kunnen en te durven zetten,
omdat ik WEET dat ik word opgevangen en
dat ik altijd word gedragen.
Vertrouwen kan dus worden gebouwd op basis
van ‘geloven’, wanneer geloven is verweven tot
een onvoorwaardelijk ‘WETEN’, een weten dat
zich heeft genesteld en verankerd in iedere
atoom, van iedere cel, van iedere vezel van je
complete systeem.

VERTROUWEN KOMT
VOORT UIT WETEN.
WETEN KOMT VOORT UIT
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HET CONTACT MET DE
WAARHEID. WAARHEID
KOMT VOORT UIT HET
DIEPE BESEF VAN
EENHEID.
HET KUNNEN
ONDERSCHEIDEN VAN DE
WAARHEID EN HET
LEREN KENNEN VAN DE
EENHEID, IS HET
KENMERK VAN DE DIEPE
BEÏNVLOEDING EN
352

INWERKING VAN
MORONTIA-MOTA.
MORONTIA-MOTA IS DE
bron VOOR DE
ONTVANGEN
OPENBARINGEN EN KOMT
VANUIT DE
WONINGWERELDEN,
VANUIT DE VIJFDE
DIMENSIE of van God en
wordt ons door god
gepresenteerd op het
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niveau van de vijfde
dimensie, aangezien
wij nu niet hoger
kunnen reiken, gezien
onze geestelijke
grootte.
MORONTIA-MOTA is dus de
grondstof, de bouwsteen
en het fundament voor
vertrouwen.
HET WEZENLIJKE, DIEPE, BLINDE,
ONVOORWAARDELIJKE
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VERTROUWEN HEEFT ALTIJD ZIJN
BASIS IN DE ONTVANGEN
OPENBARINGEN WAARVAN DE
INHOUD ZICH HEEFT GEWORTELD
IN JE SYSTEEM EN WAT LEIDT TOT
EEN ONVOORWAARDELIJK ‘WETEN’.

IN STAAT KUNNEN ZIJN
OM ONVOORWAARDELIJK
TE KUNNEN
VERTROUWEN, BETEKENT
VOLLEDIG BEVRIJD ZIJN
VAN IEDERE VORM VAN
TWIJFEL, WAARDOOR
IEDERE VORM VAN ANGST
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OOK VOLLEDIG
VERDWIJNT.
Er is dus een absolute relatie tussen: kunnen
aanvaarden (wandelen met God), het hebben
van vertrouwen, het weten, de waarheid, het
besef van eenheid, de openbaringen die
gevoed zijn door morontia-mota en die hun
oorsprong vinden in de woningwerelden (de
vijfde dimensie).
Voorbij het vijfde pad of de eerste cirkel, op weg
op de Geestelijke Weg, op weg naar het moment
van fusie met onze Gedachtenrichter, maken wij
de stap van de derde dimensie, rakend aan de
vierde dimensie, op weg naar de vijfde dimensie.
Op de derde dimensie, en dit geldt ook nog aan
het eind van de derde dimensie, dus op het
niveau van het vijfde pad, is de illusie nog niet
geheel opgelost. Het besef van eenheid is
gegroeid, dus groeit ook het steeds meer en
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meer kunnen onderscheiden van de
werkelijkheid.
Het kunnen onderscheiden van de werkelijkheid
is gekoppeld aan het kunnen onderscheiden van
de waarheid.
Het kunnen onderscheiden van de waarheid is
gekoppeld aan het kennen van en het leven in
eenheid.
Het steeds meer kunnen onderscheiden van de
waarheid en het steeds beter kennen van
eenheid zijn de kenmerken van morontia-mota,
waardoor wij dan worden beïnvloed.
Beïnvloeding van morontia-mota vindt plaats
wanneer onze ziel steeds intenser wordt
aangetrokken door de woningwerelden.
Het kunnen ‘WETEN’, dus het steeds meer en
meer de waarheid kunnen leren
onderscheiden en de eenheid leren kennen,
EEN ‘WETEN’ DAT HET NIVEAU VAN
‘GELOVEN’ VER OVERSTIJGT, leidt tot een
steeds dieper en uiteindelijk tot een blind
‘VERTROUWEN’. Kunnen vertrouwen zonder
te hoeven zien, zonder bewijzen te hoeven
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ontvangen, gewoon, omdat ik weet, ‘DAT IK
WEET'.
Dit is een weten met alles wat ik heb en met
alles wat ik ben.

Iedereen voor wie geldt dat
dit ‘weten’ Een bezit wordt,
verwerft daarmee een
rotsvast en blind
vertrouwen in geest, in god,
waarmee je in iedere leegte
zult stappen en iedere
ruimte overwint, omdat dit
rotsvaste vertrouwen je
letterlijk vleugels schenkt.
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Die vleugels zijn het symbool van het
scheppen van een licht-lichaam, van een
lichaam op morontiaal niveau, waarmee we
in onze slaap en in diepe meditatie nu al,
onder begeleiding, de Morontia-werelden
kunnen verkennen en daar onderricht
kunnen ontvangen.

Dat nieuwe keerpunt ontstaat
wanneer al jouw geestelijke
kennis ontluikt tot een
rotsvast weten, waaruit een
rotsvast vertrouwen groeit,
een vertrouwen in Geest, een
vertrouwen in God, dat je
letterlijk vleugels schenkt.
Dit weten, leidend tot
vertrouwen, ontstaat op de
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Geestelijke Weg, op het traject
tussen het vijfde pad of de
eerste cirkel en het moment
van fusie.
Op het moment dat het
VERTROUWEN een deel is
geworden van jou, wanneer
het jouw bezit is geworden,
heb je de illusie van de derde
dimensie doorzien en
overwonnen en heb je
GEWORTELD CONTACT MET
GEEST, OP HET NIVEAU VAN
MORONTIA-MOTA, OP HET
NIVEAU VAN DE VIJFDE
DIMENSIE.
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Bovenstaande afbeelding toont het traject
waarin we leren de illusie te doorzien en het
weten veroveren dat leidt tot een blind en
rotsvast vertrouwen in God.
De illusie lost op en de werkelijkheid, de
waarheid, komt daarvoor in de plaats.
Hier laten we de ‘oude wereld' definitief los en
richten ons op 'ginder’, op de woningwerelden,
waarbij er reeds een morontia-lichaam voor ons
wordt gevormd.
Dit geeft ons het vermogen om in onze slaap
onder, begeleiding te vliegen naar ginder.
Dat is het stadium waar, op basis van ‘een weten
dat je WEET’, een vertrouwen is in God, waarbij
je wandelt met God om de weg 'met God, door
God, naar God', verder te kunnen vervolgen.

Vertrouwen is overgeven.
Overgeven is loslaten.
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Als wij in staat zijn om
volledig los te kunnen laten
en in vertrouwen God te
volgen, komen wij daarmee
steeds meer in
overeenstemming met God.
En Dat is precies de weg op
weg naar Fusie.
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Opnieuw een pas op
de plaats
12 oktober 2021
Wat kunnen we nu noemen als samenvatting voor het
belangrijkste op dit moment?
Wat is er nu belangrijk en wat kunnen we benoemen,
om onze worsteling op de weg naar een hoger
bewustzijn, onder controle te krijgen?
We gaan er hierbij dan wel van uit, dat er reeds een
hoger bewustzijn is, een bewustzijn tot op het niveau
van het vijfde pad.
Uiteindelijk zal iedereen op eigen kracht en uiteraard
met de hulp van de eigen Richter, de engelen en de
zeven assistentsbewustzijnsgeesten en de Geest van
Waarheid, zichzelf op moeten werken naar dit
bewustzijnsniveau.
Er is geen ‘de weg’.
Iedere weg is uniek en anders.
Iedereen doet het op zijn of haar manier. Iedereen
draagt zelf verantwoordelijkheid om het doel te
bereiken. Die verantwoordelijkheid en dat doel ligt
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opgeslagen in onze opdracht om als
‘opklimmingswezen’, op te klimmen vanuit de status
van onvolmaaktheid naar de status van volmaaktheid.
Een reis die is genoemd als zijnde, ‘een worsteling'.
Ieder mens zal, wanneer het niveau van de eerste
cirkel of het vijfde pad bereikt wordt, een uniek en
bijzonder mens zijn met ‘een zeker niveau van
bewustzijn’, dus afgestemd op het vijfde pad of op de
eerste cirkel.
De basis die we allemaal op dit niveau bezitten, is het
feit dat we de illusie al voor een groot deel doorzien,
dat we het besef van eenheid hebben verdiept en
contact hebben met onze Godsvonk.
Alles wat we hier voor onszelf uit kunnen halen, moet
zich gaan vormen tot een ‘verankerd weten’, een
‘onwankelbaar weten' en dat weten zal betekenen, dat
wij op God kunnen en zullen gaan vertrouwen en ook
dit vertrouwen moet zich wederom gaan verdiepen.

Dit vertrouwen, dat gebaseerd en verankerd
is in ‘een weten’, kan alleen maar
plaatsvinden als het besef van de
werkelijkheid al voor een groot deel de
illusie heeft verdrongen.
We kunnen alleen maar aansluiting krijgen
tot de werkelijkheid als we beginnen te
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leren, de ‘waarheid te onderscheiden'. We
kunnen alleen maar leren de waarheid te
onderscheiden als we de ‘eenheid leren
kennen' en het besef van eenheid zich in ons
systeem verdiept.
Als dit zo is, als dit plaatsvindt, worden wij
reeds beïnvloed door morontia-mota, anders
was het nemen van deze stap niet mogelijk.
We kunnen alleen maar beïnvloed worden
door morontia-mota als we onszelf losmaken
van de onderlinge strijd op deze wereld. Dit
proces was al gestart, maar zal nog
intensiever moeten worden doorgezet.
De eenheid leert ons dat dit alles uiteindelijk tot
gevolg heeft, dat we onvoorwaardelijk
verantwoordelijk zijn, voor alles binnen deze
eenheid.
Aangezien de hoogste wet binnen de
schepping ons een onvoorwaardelijke vrije
wil schenkt, betekent mijn
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verantwoordelijkheid primair dat ik
iedereen de vrijheid moet geven om binnen
de eigen vrije wil zelf keuzes te maken en
zelf te ervaren.
Er is dus geen enkele grond waarop ik de
vrijheid mag nemen om een ander aan te
sturen of te corrigeren, laat staan te
veroordelen.
Mijn verantwoordelijkheid is om zelf mijn
onvolmaaktheid om te zetten naar een
steeds hogere vorm van volmaaktheid.
Ieder ander zal dat voor zichzelf moeten
doen, waarbij iedereen zijn of haar eigen pad
moet lopen, zelf keuzes moet maken, de
consequenties hiervan moet accepteren en
moet proberen om hieruit de lessen te
distilleren.
Dat is de verantwoordelijkheid voor ieder
mens.
Mijn verantwoordelijkheid is om zelf te
groeien in volmaaktheid en jou alle kans te
geven om zelf te kunnen groeien in
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volmaaktheid, omdat de vrije wil van ieder
mens het hoogste recht is.

Die ervaring en dat weten
zal ontstaan als een heilig
weten, wanneer wij leren de
waarheid te onderscheiden
en de eenheid te kennen.
Dan zal mota ons geestelijk
voedsel zijn en zullen wij
verder groeien op weg naar
fusie.
Onze ervaringen zullen zich
dan steeds meer gaan
afspelen op het niveau van
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de persoonlijke
openbaringen, die gevoed
worden vanuit het niveau
van MORONTIA-MOTA.
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De continuïteit
verankeren
13 oktober 2021
Ik had vandaag een prachtig gesprek met een vriendin
die aangaf hoe krachtig het werkt, om op een moment
dat ze onder druk staat, zich bewust te verbinden met
haar eigen God met het verzoek of ze kracht mag
ontvangen en of God het 'op dat moment voor haar
belastende’ van haar af wil nemen.
Ze gaf aan dat ze het al meerdere keren had toegepast
en dat ze iedere keer een onmiddellijke, opmerkelijke
verlichting en ontspanning voelde, bevrijd van
datgene dat een last voor haar was en waar ze last van
had.
Ikzelf ervaar keer op keer hetzelfde en er ontstaat
onmiddellijk een diepe ontspanning, een volkomen
verdwijnen van iets ‘bezwarends’, wat eigenlijk op dat
moment buiten de eigen controle valt.
Daarvoor komt dan een gevoel van rust en vreugde in
de plaats.
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Aangezien ik nu van meerdere mensen heb gehoord
dat dit principe zo werkt, dat God dus blijkbaar
onmiddellijk reageert als ik op de deur klop of als ik
hem iets vraag, want wordt er niet gezegd:

‘wie vraaGt kriJGt (altiJd)
antwoord en wie klopt wordt
(altijd) opengedaan.
Aan de andere kant geldt ook, dat wij en alleen
maar wij, altijd de initiator zijn.
De hoogste wet is de wet van de vrije wil en
door die vrije wil af te stemmen en te richten
op God, activeren we het proces van
verbinding en kan God in ons werken.
Stoppen we die afstemming en verbinding,
dan trekken we onze aantoonbare vrije wil
terug en blokkeren we de mogelijkheid voor
God en gooien we eigenlijk de deur dicht.
Alles hangt af van het kenbaar maken van
onze wil, die wij in vrije wil hanteren.
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Het vervolg op de weg vanaf dit punt is om
onszelf te trainen, dat we een continue
afstemming houden op God, ook of juist, in ons
dagelijks leven, waardoor God onbelemmerd bij
ons (ons bewustzijn en onze Wil), in en uit kan
lopen en zo kan doen wat hij heeft te doen.
Wat God heeft te doen is gericht op ons beider
belang, is gericht op een voorwaarts schreiden
op weg naar fusie, is gericht op liefde en op
groei, zowel voor mij in combinatie met mijn
God, als voor het totaal belang.
We hebben meerdere malen, bij meerdere
mensen gezien hoe liefdevol God ons onze te
zware last afneemt als wij erom vragen.
Het vragen geeft verbinding en biedt
mogelijkheden.
Die situatie moeten wij continu zien vast te
houden.
Het is de sleutel voor samenwerking. Ieder
moment dat wij die verbinding, dat contact
creëren en de uitwerking voelen, betekent dat,
dat dit gegeven in ons geheugen gaat zitten. Hoe
vaker en frequenter we dit doen, hoe meer dit
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gevoel kan wortelen en een actief deel gaat
worden van ons systeem.
Dat is echter iets waar wijzelf de volle
verantwoordelijkheid voor dragen en waarvoor
wijzelf de keus moeten maken en waar wij hard
voor moeten werken.
God wacht geduldig totdat wij continu en
structureel de deur openzetten en onze
afstemming een continue uitnodiging is voor
God om onbeperkt in en uit te kunnen lopen in
ons complete systeem.

Als we die afstemming
kunnen projecteren en
kunnen vasthouden, waarin
we God onbeperkt en
structureel kenbaar maken
dat het onze vrije wil is en
dat we hem continu toegang
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geven tot ons complete
systeem en hem daarbij
verzoeken om ons te
verlichten wanneer dat
nodig is, dan stappen wij in
een continue, structurele
andere wereld en in een
ander leven.
Jij zult het moeten doen voor jou en
ik zal het moeten doen voor mij.
Daar ligt nu het verschil.
Daar ligt nu de te nemen stap,
iedere dag, ieder uur, iedere
minuut, iedere seconde, een nooit
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meer stoppende gerichtheid en
afstemming.
Dagelijks, ieder moment hieraan
te werken.
Dan gaan wij veranderen en als
wij veranderen, verandert deze
wereld en verandert het
universum.
Deze afstemming creëert verbinding. Deze
verbinding is de ‘voedingslijn tussen God en
onszelf’.
Hierdoor kunnen we continu gevoed worden,
persoonlijke openbaringen ontvangen, opgetild
worden naar het niveau van morontia-mota en
kan het wezenlijke onderricht nu al, in het leven
in de materie op deze planeet, op het niveau van
morontia-mota gaan starten en wordt er voor
ons nu al een morontia-lichaam gecreëerd.
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Het gaat dus nu om:
continuïteit en om
deze continuïteit,
structureel te
verankeren.
Dit is een proces van
je structureel
bewust worden.
Dit is het proces van
bewustwording, van
bewustzijn, op een
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structurele basis,
waar je continu voor
kiest, uit vrije wil.
Als je continu kiest
uit vrije wil voor éénwording met God, is er
ook continue
overeenstemming met
God en met zijn wil.
Dit is het niveau van
morontia-mota, dit is
het niveau van de
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woningwerelden, dit
is het niveau van het
bewust en gewild, uit
vrije wil, op weg zijn
naar het proces van
fusie.
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Wat betekent het als
de continuïteit is
verankerd?
13 oktober 2021
Als we er in slagen om de continuïteit van de
afstemming en van de verbinding met onze Godsvonk
te verankeren en ‘in de lucht te houden’, wat betekent
dit dan voor mij en voor al het leven om mij heen?
Wat betekent dit als een incidentele hulproep van mij
aan mijn God, om op één bepaald moment alles wat
voor mij te zwaar is om op dat moment te dragen, van
mij af te nemen en dit al een resultaat geeft van een
onmiddellijke verandering van ervaringen van angst,
disharmonie en onrust in rust, vrede en vreugde?
Wat betekent dit dan als ik dat ene moment van ‘dag
en nacht verschil' kan continueren in een structurele
ervaring van rust, harmonie, vrede en vreugde?
Wat betekent dit dan voor mij?
Wat betekent dit dan voor al het leven om mijn heen?
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Dit is waar het nu om gaat.
Dit is de sleutel tot
zelfgroei en tot de
verandering die mijn groei
genereert op het totaal.
Dit is de sleutel tot
zelfgroei met door mij
gevraagde hulp van mijn
God, op het niveau van
morontia-mota.
Dit is reeds in dit leven een
verbinding en een
versmelting creëren, die
bestendigd zal worden in het
proces van fusie.
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Een verbinding en een
versmelting die ik verlang
en probeer na te streven op
basis van mijn eigen keuzes
en in volledige vrije wil.
Ik vroeg aan mijn God of ik de projectie die ik op
God richt om mij te helpen en die zo een grote
verandering teweeg brengt, ook op anderen mag
en kan projecteren, om hen daarmee te helpen.
Eigenlijk wist ik meteen zelf al het antwoord.
Het gaat om vrije wil. Wie klopt krijgt antwoord
en wie vraagt wordt opengedaan. Die persoon
klopt en vraagt dan met eigen vrije wil en maakt
daarmee zelf die keus.

Ik kan niet kloppen voor een ander
en ik kan niet vragen voor een
ander, want dan mist de vrije wil van
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die ander en is het mijn keus en niet
de keus van die ander.

God liet me echter een ander
beeld zien. Ik zag een mens die
continue afstemming heeft op
zijn eigen Godsvonk. Die mens
straalt licht, rust, vrede, vreugde,
harmonie en liefde.
Overal waar die mens komt
verandert de energie van de
omgeving waar die mens is en hij
kan zijn energie sturen naar de
omgeving van anderen. Door die
energie zullen andere mensen al
reageren en zij zullen de ervaring
van rust, vrede en vreugde
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overnemen en alleen al daardoor,
zullen zij andere keuzes maken.
Door continu te werken aan
onze afstemming op een
verbinding met God,
veranderen wij en oefenen
wij een helende en reinigende
invloed uit op onze omgeving.
Anderen zullen dat
absoluut voelen.
Anderen zullen daarop
onmiskenbaar reageren.
Hoe groter en structureler
onze verbinding, hoe groter
onze invloed.
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Een eigenlijk sinistere
ontdekking
13 oktober 2021
Terwijl ik dit opschrijf en in vogelvlucht alle
twintig boeken in mijn hoofd de revu laat
passeren, realiseer ik mij dat ik ongeveer 6.800
bladzijden nodig heb gehad om te ontdekken dat
God aantoonbaar en bewijsbaar in mijn systeem
leeft, dat hij levend en onvoorstelbaar alert is en
dat hij onmiddellijk te hulp schiet als ik hem
nodig heb en de Wil heb om mijn verbinding
met hem te bestendigen en te verankeren.
Ik hoef alleen maar mijn hand uit te steken en
wij hebben contact met onvoorstelbare gevolgen
en consequenties.
Als het WETEN is ontstaan, als het
VERTROUWEN begint te wortelen, als de WIL
van ijzer wordt en als het VERLANGEN begint te
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branden, verandert mijn wereld en verandert
ik de wereld.

Hebben we daar RELIGIEs,
priesters en kerkgebouwen
voor nodig?
Hebben we daar goeroes,
leraren en meesters voor
nodig?
De enige die we daarvoor
nodig hebben is onze
nationale filosoof Johan
Cruijff.
‘Je weet het pas als Je het
weet’.
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Je ziet het pas als je het
Ziet’.
Je snapt het pas als je het
snapt’.
maar …….
Als je het weet, als je het
ziet en als je het snapt en je
wilt het gaan leven en je
Gaat het leven, dan …..

… Verander jij en
verandert met jou, de
wereld en het
universum.
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Hoe mooi, hoe simpel, hoe wonderlijk,
hoe sinister.
Het is duidelijk: ‘De waarheid is simpel.
God is in zijn liefde en eeuwige
behulpzaamheid niet complex. De
waarheid is niet ingewikkeld en
complex. De mens maakt het complex en
de complexiteit creëert afhankelijkheid.
De priesters, de meesters en de goeroes
maken het ingewikkeld en zijn daarom,
in een zelfgecreërde afhankelijkheid,
nodig.
Niemand is nodig om voor jou je hand
uit te kunnen strekken, naar God te
verlangen en God onvoorwaardelijk te
vertrouwen, waardoor er een
metamorfose zal plaatsvinden in jouw
leven.
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Waarom de continue
verbinding?
14 oktober 2021
We weten nu wat de verbinding met onze Godsvonk
doet op die momenten dat wij uit harmonie zijn door
iets wat er in ons leven gebeurt.
We weten nu dat er een onmiddellijke verandering
optreedt die de ervaring van onrust, disharmonie en
angst transformeert in een ervaring van rust, vreugde,
vrede en liefde.
Zelfs fysiek merk je onmiddellijk het verschil. Ook het
lichaam ontspant onmiddellijk als we ons afstemmen
op God in ons en hem vragen om ons te bevrijden van
onze last.

Er ontstaat een nieuwe ervaring
die zo een enorm contrast is met
de eerdere ervaring, dat je wenst
dat je deze nieuwe verandering
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van rust, vrede en vreugde en van
een diepe lichamelijke
ontspanning, altijd zou kunnen
vasthouden.
Ik ga nu begrijpen waarom het
Urantiaboek constant aangeeft dat
we onszelf en onze wil in
overeenstemming moeten brengen
met de Wil van de Vader.
Het is niet voor het belang van de
Vader, maar het is in ieder geval
voor ons belang.
Als we onszelf met God kunnen
afstemmen en de verbinding en
afstemming op God constant 'in de
lucht kunnen houden’, betekent dat
in ieder geval voor ons een enorme
verandering van ervaring.
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We worden dan ondergedompeld in
een oceaan van rust, vrede,
harmonie en vreugde, waarin ook
nog ons lichaam onmiddellijk
ontspant.
Zorgen en problemen lossen op en verdwijnen
alsof ze niet bestaan en blijkbaar zijn dus ook al
die zorgen en al die problemen, al die situaties
van disharmonie en alle angsten die daaruit
voortkomen, dus puur en alleen gekoppeld
aan het projecteren van onze wil, onze wil
die ongetwijfeld een nauwe band heeft met
ons ego.
Hoe kunnen wij onze weg op de Geestelijke Weg
vervolgen en hoe kunnen wij verder groeien in
bewustzijn als wij constant weer in de situatie
terechtkomen die ons verlamt, blokkeert en
onze voortgang remt?
Hoe kunnen wij groeien als wij die
‘groeiremmer’ nog aan boord hebben en zolang
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wij er dus geen zorg voor dragen dat wij die
‘groeiremmer’ kwijtraken, zal deze situatie, die
ons tegen en vasthoudt, ons in de weg zitten.

Het is dus van essentieel
belang en het is puur in eigen
belang en In het belang van
de samenwerking tussen onze
GODSVONK en onszelf, in ons
streven naar eenheid,
leidend tot versmelting, dat
wij volledig en continu in
overeenstemming komen met
de Wil van onze inwonende
God.
Dit voedt ook het belang van
deze wereld als totaal.
391

Als op de incidentele momenten dat wij
ons verbinden met onze God,
onmiddellijk een diepe rust, een gevoel
van vrede, liefde en vreugde intreedt,
dan zal ongetwijfeld, op de momenten
dat wij ons CONTINU MET GOD
VERBINDEN, EEN CONTINU GEVOEL
VAN VREDE, LIEFDE, RUST EN
VREUGDE INTREDEN.

Hoe wonderschoon moet het
zijn, om constant in de
ervaring van vrede, LIEFDE,
rust en vreugde te leven.
Hoe anders zal ons leven
dan zijn.
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Zolang wij leven in de ervaring van strijd, onrust
en angst, zal daar nooit een structurele
verandering uit voort kunnen komen die ons zal
brengen naar de structurele ervaring van vrede,
rust en vreugde.
Zolang er geen mensen zijn op deze wereld die
die ervaring structureel kunnen vasthouden
door de diepe band en de structurele verbinding
met en afstemming op hun Godsvonk, zal er
geen WEZENLIJKE verandering op deze wereld
plaatsvinden omdat er dan collectief en altijd,
een 'heen en weer springen’ zal zijn tussen de
frequenties van de momenten dat wij blij en
opgewekt zijn en dat wij bezorgd, angstig en
depressief zijn.

De ervaring van structurele VREDE
kan alleen groeien uit het feit dat wij
naar die structurele status
verlangen.
De ervaring van structurele RUST
kan alleen groeien uit het feit dat wij
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naar die structurele status
verlangen.
De ervaring van structurele
VREUGDE kan alleen groeien uit het
feit dat wij naar die structurele
status verlangen.
De ervaring van structurele LIEFDE
kan alleen groeien uit het feit dat wij
naar die structurele status
verlangen.

Als wij werkelijk
naar al deze
structurele
statussen verlangen,
zullen wij er heel
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hard aan moeten
werken om:
structureel in
overeenstemming te
komen met de Wil van
de vader, om onszelf
structureel op hem
af te stemmen en om
onszelf structureel
met hem te verbinden.
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En opnieuw blijkt
wederom, dat er
maar één weg is, de
weg:
‘met God, door God,
naar God’.
En dit allemaal en
uitsluitend In het
belang van onszelf,
van God, van de
wereld, van het
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universum en van de
allerhoogste.
Wat zullen we
onszelf nog kwellen,
door ons niet volledig
over te geven aan
God?
Word nu al, zover als
binnen ons vermogen ligt
en iedere dag strevend
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naar meer, één met God,
één in verbinding met God
en één in afstemming op
God en …..
Genees jezelf,
Genees je omgeving,
Genees je naasten,
Genees de wereld en
Genees het universum.
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Hoever reikt mijn
vermogen en reikt
mijn vermogen ver
genoeg?
14 oktober 2021
Hoever reikt mijn vermogen?
In ieder geval niet verder dan dat ik groot ben.
Ben ik groot genoeg?
In ieder geval ben ik op dit moment niet groot genoeg
om de continue verbinding met en de afstemming op
God, in stand te houden.
Is er iets of iemand in mijn omgeving wel groot genoeg
om mij te kunnen helpen om groter te worden?
Iets of iemand die mij wil helpen en die mij kan
helpen.

Hoe simpel kan het zijn.
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God zit nog geen handbreedte bij mij vandaan, is
bereid, is beschikbaar, is liefdevol, is
onvoorstelbaar capabel en is bij zijn hulp aan
mij, net als ik, onvoorstelbaar gebaat.
Dus een ‘win-win-situatie’.
Er is echter een soort van probleem.
God helpt mij niet, niet zomaar, als ik het niet
eerst zelf, nadrukkelijk vraag.
Dit heeft namelijk iets, of misschien wel
alles, te maken met de wet op de vrije wil.

Dat betekent dus dat ik een verzoek
ga indienen bij God.
Een verzoek dat ik dagelijks ga
bestendigen, zodat er geen
misverstand is, dat ik nog steeds
volledig achter dit verzoek sta.
Ik ga het opschrijven, want het
gezegde luidt: 'Wat geschreven is, is
waar’.
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Waarom deze weg?
Wij zijn al een heel eind dat wij keer op keer de
ervaring hebben van een reactie van God in voor
ons moeilijke tijden, een reactie die ons helpt,
ontspant en blij, rustig, liefdevol en gelukkig
maakt.
Het is noodzakelijk om deze toestand te
verankeren, te vereeuwigen, constant te maken
en uit te bouwen.

Ik kan dat nu niet alleen. Er is een
ego, dat het hier niet mee eens is, dat
de controle niet uit handen wil
geven en dat vindt dat het het recht
heeft om zelf beslissingen te nemen,
om er iets van te vinden, om
schuldigen aan te wijzen en om daar
een oordeel over uit te spreken.
Dat ego is soms voor mij nog te slim.
Ik moet dus niet die strijd aangaan
met dat ego.
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Ik moet mij niet SCHENKEN aan God,
doormiddel van mijn initiatief, ik
moet mijzelf laten OVERNEMEN
DOOR GOD, UIT VRIJE WIL, MET MIJN
VOLLEDIGE TOESTEMMING.

Ik moet God vragen
om het initiatief te
nemen en ik moet hem
constant duidelijk
maken dat ik die keus
dag in dag uit, uur in
uur uit, zelfs seconde
in seconde uit, nog
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steeds volledig uit
vrije wil steun en
onderschrijf.
Dan komt mijn ego
tegenover God te
staan!
Een boeiende gedachte en ik ga zien of
met deze actie veranderingen in mij
gaan optreden en of dat invloed heeft
op mijn acties en reacties en op hoe ik
mij voel.
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Gebed van Schenking
14 oktober 2021
Het volgende gebed is mijn verklaring aan God,
dat ik mijn wil in vrije wil aan hem schenk en
dat ik hem de volmacht geef om mijn wil te
beïnvloeden, zodat de afstemming op elkaar
vanuit God komt, inplaats vanuit mijzelf.
Het enige dat ik zal doen, is om alles te testen
aan de waarden van

‘SCHOONHEID,

WAARHEID EN GORDHEID’.

Lieve God, hoeder van
mijn ziel, doel van mijn
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reis en bron van mijn
eenheid, ik schenk mijn
wil en alles wat daaruit
voortkomt aan u, zodat
u de initiator bent van
iedere vorm van eenheid
en van volledige
overeenstemming en
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samenwerking tussen u
en mij.
Ik volg u blind in het
leven, zodat mijn leven
zich zal voltrekken
binnen de waarden van
’schoonheid, waarheid
en goedheid’.
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Deze schenking is een
voorschot op het
huwelijk dat eens tussen
u en mijn ziel zal
plaatsvinden.

Amen.
Je zou een eigen gebed kunnen
maken of dit gebed kunnen
gebruiken.
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Lees het hardop, drie keer
achtereenvolgens, iedere dag.
Het 'doen van de Wil van de Vader’
betekent dus NIET dat ik moet gaan
uitzoeken hoe de Vader nu denkt en
wat hij wil, zodat ik ook zelf nu zo
kan gaan handelen.
Wat de vader Wilt, overstijgt verre
ons begripsvermogen.
Het betekent dat je je vrijwillig
WEGSCHENKT aan God, waardoor
het kanaal tussen jou en God
opengaat en er in jou een open
ruimte ontstaat.
We hebben al zelf ervaren, dat als we
volzitten met zorgen, stress en
angsten en dat, wanneer we ons
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afstemmen op de Vader en onze
zorgen, stress en angsten aan hem
overdragen, de complete ballast
waar we last van hadden verdwijnt
en dat we als het ware ‘leeglopen’
van datgene, dat ons hindert.
De ruimte waar de ballast zat, wordt
gereinigd en geleegd.
De ruimte die hierdoor vrij komt
kan nu met iets anders worden
gevuld.
God kan en zal zich nu in die ruimte,
die wij aanbieden, ‘in ons vullen',
waardoor hij door ons kan handelen
en werken en waardoor wij dus in
volledig vrije wil, IN DIENST ZIJN
VAN EN DIENSTBAAR ZIJN AAN GOD.
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Daardoor zullen wij
opgetild worden en nieuwe
mensen worden.
Als discipel van Jezus,
dienstbaar aan de hemelen,
dienstbaar aan Jezus en
dienstbaar aan God.
wiJ ZiJn ‘Goden in wordinG’ en
hebben de opdracht om
volmaakt te worden, zoals
de vader volmaakt is.
Als we ons nu schenken aan
de vader, in vrije wil, kunnen
we beGinnen ‘mee te liften’ op
zijn volmaaktheid en
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BEGINNEN om deze weg, nu al
samen met God en voor zover
binnen ons vermogen ligt, te
gaan bewandelen.
Verschuilen we ons hiermee
voor wat betreft het
transformeren van de
onvolmaaktheid in
volmaaktheid, in de hand van
God?
Nee, het is geen verschuilen,
het is de enige weg
bewandelen, die wezenlijk
werkt.
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Wij alleen zijn niet in staat
om deze transformatie te
realiseren.
We kunnen de klus klaren
als essentieel deel van een
team.
‘Met God, door God, naar God’,
waarbij wij ons ter
beschikking stellen om in
vrije wil, God door ons te
laten werken in de
transformatie naar
volmaaktheid.
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Gezien vanuit het doel
15 oktober 2021
Het grote doel waar we als opklimmingswezens
mee geconfronteerd worden op onze kosmische
reis is om te komen tot het punt van fusie.
Dat is het eerste grote (afgeleide) doel.
Als het proces van fusie is volbracht en onze
Godsvonk zich heeft versmolten met onze ziel,
dan ligt de weg naar het paradijs, de thuishaven
van onze Godsvonk, open en zullen wij dat doel,
zeker bereiken.
Als we vanaf het moment van fusie terugkijken,
dan kunnen we het volgende vaststellen.
Het moment van het proces van fusie is het
moment van het proces van versmelting van
onze ziel met de Goddelijke Geest, die over ons
werkt en ons ‘RICHT’, stuurt, begeleidt.
Om te kunnen versmelten met onze Goddelijke
Geest moet er eerst een intense verbinding en
contact zijn met onze Richter.
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Om dat contact en die verbinding tot stand te
kunnen brengen, moeten we eerst God aanvaard
en omarmd hebben.
Om God te kunnen aanvaarden en te kunnen
omarmen, moeten we eerst God gevonden
hebben.
Om God te kunnen vinden, zullen we dus bewust
op zoek moeten gaan naar God.
Om God te kunnen zoeken, moeten we weten
waar we moeten zoeken.
We zullen dus eerst moeten ontdekken dat God
reeds in ons woont.

Het nu al ondergaan van de
ervaring, dat door het
zoeken van verbinding met
God en door hem te vragen
alle ballast die ons belast
van ons af te nemen, direct
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resultaat oplevert en ons
verlicht (minder zwaar
maakt) en zelfs ons lichaam
tot rust brengt,
Creëert een ervaring van
bewustwordinG van ‘oorZaak
en GevolG’, van ‘vraGen en
antwoord kriJGen’, van ‘God
aanroepen en onmiddellijk
hulp ontvanGen’.
Dit is de springplank waar
vanaf we verder kunnen in
het continue contact en de
continue verbinding met God
om deze verbinding en dit
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contact verder te kunnen
gaan uitbouwen en te kunnen
gaan verdiepen.
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Het doel (proces van
fusie) dieper belicht
15 oktober 2021

Het doel dieper belicht.
Het doel is fusie en het punt op de Weg waarvandaan
we er nu naar kijken is weer anders.
Ik realiseer me nu dat dit uiteindelijk het doel en dus
ook de enige of meest belangrijke focus wordt.
Ik ga in dit hoofdstuk nog eens nalopen wat het
Urantiaboek specifiek over fusie met onze Richter
zegt.
Gezien de grote hoeveelheid ‘hits’ in de zoekmachine
in het Urantiaboek op het woord fusie, haal ik eruit,
wat ik kan aansluiten op mijn verhaal.

Ongetwijfeld zijn delen uit het Urantiaboek die
hier worden genoemd al eens elders in de
boekenreeks langsgekomen, maar door de
vastlegging van mijn boeken loopt de rode draad
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van het ‘VOORTSCHRIJDEND INZICHT’,
waardoor het projectieveld breder en dieper
wordt en de belichting daardoor ook anders
wordt. Er is nu op een andere wijze meer over te
vertellen, met andere invalshoeken en met
andere aansluitpunten.

Uiteindelijk gaat het voor
mij vanaf het punt waar ik
nu allemaal sta, om dit
proces, om het proces van
fusie en de weg ernaar toe,
om te kunnen komen tot:
De verdieping op de weg, 'op
weG naar volmaaktheid’.
Het proces van fusie opent de
poort voor het betreden van
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de weg naar volmaaktheid,
zoals wij dat als opdracht
in de schepping hebben
meegekregen.
Fusie is het treinkaartje op
weg naar het paradijs,
waarbij we onderweg intens
van de reis mogen genieten
om uiteindelijk ons doel te
bereiken en de goddelijke
status van 'VOLKOMENE'
mogen ontvangen.

Volkomen zijn,
Volmaakt zijn.
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Het volgende, onder andere, zegt het
Urantiaboek over fusie:

(64.2) 5:1.11 De sterfelijke mens kan God nader
komen en kan ook herhaaldelijk de goddelijke
wil verzaken, zolang het vermogen tot kiezen
behouden blijft. De uiteindelijke ondergang van
een mens wordt pas bezegeld wanneer hij het
vermogen om te kiezen voor de wil van de Vader
heeft verloren. Het hart van de Vader sluit zich
nooit af voor de nood en de beden van zijn
kinderen. Zijn kinderen echter sluiten hun hart
voor altijd af voor de aantrekkingskracht van de
Vader, wanneer zij ten slotte voorgoed het
verlangen verliezen zijn goddelijke wil te doen –
om hem te kennen en te zijn zoals hij. Evenzo is
’s mensen eeuwige bestemming verzekerd
wanneer door de fusie met de Richter aan het
universum wordt geproclameerd dat deze
opklimmende mens definitief, onherroepelijk
heeft verkozen te leven naar de wil van de
Vader.
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Opmerking Winston:
Er is vrije wil als de hoogste wet in de schepping.
Vrije wil impliceert de vrije mogelijkheid om
keuzes te kunnen maken. Het maken van keuzes
in vrije wil genereert ervaringsmomenten die de
basis en de bron kunnen zijn van leermomenten
en groeimomenten.
(364.6) 32:5.4 Mij lijkt het als uitleg aan het
sterfelijk bewustzijn passender om de
eeuwigheid voor te stellen als een cyclus, en het
eeuwige voornemen als een eindeloze
cirkelgang, een cyclus van eeuwigheid die op
een bepaalde manier gesynchroniseerd is met
de voorbijgaande materiële cycli van de tijd. Wat
de tijdssectoren betreft die verbonden zijn met,
en een deel vormen van, de cyclus der
eeuwigheid, zijn wij genoodzaakt te erkennen
dat zulke tijdelijke epochen geboren worden,
leven en sterven, net zoals de tijdelijke wezens
in de tijd geboren worden, leven, en sterven. De
meeste mensen sterven omdat zij er niet in zijn
geslaagd het geest-niveau van fusie met de
Richter te bereiken en omdat de metamorfose
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van de dood dan de enig mogelijke procedure is
waardoor zij aan de boeien van de tijd en aan de
kluisters der materiële schepping kunnen
ontkomen, waardoor zij geestelijk gelijke tred
kunnen gaan houden met de progressieve
processie der eeuwigheid. Wanneer ge het
proefleven in de tijd en het materiële bestaan
hebt overleefd, wordt het u mogelijk om verder
te gaan in contact met de eeuwigheid, zelfs als
een deel daarvan, en met de werelden in de
ruimte voor immer mee te wentelen rond de
cirkelgang der eeuwige tijdperken.
Opmerking Winston:
‘Het eeuwige voornemen als een eindeloze
cirkelgang’.
Wij worden daar nu al mee geconfronteerd in de
eindeloze cycli van ‘Een basis ZIJN  Willen 
Kunnen  Durven  Doen, leidend tot een
nieuwe vorm van ZIJN'.
DEZE CYCLI WORDEN STEEDS MEER GEDRAGEN
DOOR DE KRACHT VAN VERTROUWEN.
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(449.3) 40:7.5 De fusie met een fragment van
de Universele Vader staat gelijk aan een
goddelijke bevestiging dat het Paradijs
uiteindelijk zal worden bereikt, en deze met
de Richter gefuseerde stervelingen zijn de
enige klasse mensen die allen de circuits van
Havona doorreizen en God op het Paradijs
vinden. Voor de sterveling die met de Richter is
gefuseerd ligt de loopbaan van dienst in het
universum wijd open. Welk een waardige
bestemming en glorieus niveau van
verworvenheden wacht een ieder van u! Beseft
ge wel ten volle wat er voor u is gedaan?
Begrijpt ge de grandeur van de hoogten van
eeuwige overwinning die voor u uitgespreid
liggen wel – gij die u nu voortsleept over het
nederige pad van het leven door uw
zogenoemde ‘tranendal’?
Opmerking Winston:
Welk tranendal kan nog een tranendal zijn als je
deze onvoorstelbare schoonheid tot je laat
doordingen.
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Dit vooruitzicht, in de wetenschap dat wij nu al
contact en verbinding hebben en kunnen leggen
met onze eigen Godsvonk, kan je niet anders dan
uittillen boven al het geharrewar, geduw en
getrek van en op deze wereld.
(451.3) 40:9.7 Zelfs bij kandidaten voor fusie
met de Richter vormen alleen de menselijke
ervaringen die van geestelijke waarde zijn
geweest, het gemeenschappelijke bezit van de
overlevende sterveling en de terugkerende
Richter, en nadat de sterveling tot overleving is
gekomen herinnert hij zich deze daarom
onmiddellijk. Wat betreft de gebeurtenissen die
niet van geestelijke betekenis zijn geweest,
moeten zelfs de stervelingen die met de Richter
fuseren, zich verlaten op de herkenningsrespons
die een eigenschap is van de overlevende ziel.
En aangezien iedere gebeurtenis een geestelijke
betekenis kan hebben voor de ene sterveling,
maar niet voor de andere, wordt het mogelijk
voor een groep opklimmende stervelingen die
elkaars tijdgenoten zijn en van dezelfde planeet
komen, om hun schatten aan door de Richter
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onthouden gebeurtenissen bijeen te voegen en
zo iedere ervaring die zij hebben gedeeld en die
in het leven van één van hen van geestelijke
waarde is geweest, te reconstrueren.
Opmerking Winston:
Wat een prachtig vooruitzicht. Geestelijke waarde
is het enige dat overlevingskracht heeft.
(483.10) 42:12.10 Zelfs geest-wezens hebben
een gestalte, en deze geest-gestalten (patronen)
zijn werkelijk. Zelfs de hoogste typen geestelijke
persoonlijkheden hebben een gestalte, een
persoonlijkheidspresentie die in ieder opzicht
analoog is aan het lichaam van stervelingen op
Urantia. Vrijwel alle wezens die worden
aangetroffen in de zeven superuniversa bezitten
een gestalte. Er zijn echter enkele
uitzonderingen op de algemene regel:
Gedachtenrichters blijken geen gestalte te
hebben tot na de fusie met de overlevende
ziel van hun sterfelijke partners. Solitaire
Boodschappers, Geïnspireerde Triniteitsgeesten,
Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige
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Geest, Zwaartekrachtboodschappers,
Transcendentale Registrators en bepaalde
andere wezens hebben evenmin een
waarneembare gestalte. Maar deze wezens zijn
typerend voor de weinigen die de uitzondering
vormen; de grote meerderheid heeft een
authentieke persoonlijkheidsgestalte, een vorm
die kenmerkend is voor het individu, die
herkenbaar is en persoonlijk te onderscheiden.
(517.3) 45:7.1 De Melchizedeks hebben de
leiding over het grote korps leraren –
gedeeltelijk vergeestelijkte wilsschepselen en
anderen – die zulk welkom werk doen op
Jerusem en de werelden die bij haar horen, maar
vooral op de zeven woningwerelden. Dit zijn de
detentie-planeten, waar de stervelingen die er
tijdens hun leven in het vlees niet in slagen tot
fusie te geraken met hun inwonende Richters,
in tijdelijke gedaante worden gerehabiliteerd,
zodat zij verder geholpen kunnen worden en
langer de gelegenheid kunnen krijgen hun
inspanningen om geestelijke verworvenheden
voort te zetten, juist die inspanningen die door
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de dood voortijdig werden onderbroken. Ook
indien deze zielsverworvenheden niet compleet
zijn om andere redenen, zoals een erfelijke
handicap, een ongunstige omgeving, of een
tegenloop van omstandigheden, het doet er niet
toe welke, zal iedereen die waarachtig in zijn
bedoelingen is en waardig naar de geest, zich,
als zichzelf, aantreffen op de planeten van de
continuering; hier zal hij de hoofdzaken van de
eeuwige loopbaan moeten leren beheersen, zich
die eigenschappen moeten eigenmaken die hij
gedurende het leven in het vlees niet heeft
kunnen verwerven, of althans niet heeft
verworven.
Opmerking Winston:
Iedereen krijgt kansen, ofwel hier, ofwel ginder.
Doorgroeien kunnen we allemaal.
(538.1) 47:8.3 Dit is een schitterend tijdperk
voor opklimmende stervelingen, tijdens hetwelk
gewoonlijk de volmaakte fusie van het
menselijke bewustzijn en de goddelijke Richter
plaatsvindt. Qua potentieel kan deze fusie
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reeds eerder hebben plaatsgevonden, maar
de daadwerkelijke functionerende identiteit
wordt dikwijls pas tot stand gebracht tijdens
het verblijf op de VIJFDE WONINGWERELD,
of zelfs de ZESDE.
Opmerking Winston:
Maar het mooie is, we kunnen er nu al bewust
mee bezig zijn en er naartoe gaan werken.
(538.3) 47:8.5 Onmiddellijk na de bevestiging
van de fusie met de Richter wordt het
nieuwe morontia-wezen voor de eerste maal
met zijn nieuwe naam aan zijn metgezellen
voorgesteld en wordt hem het verlof van
veertig dagen verleend waarin hij zich geestelijk
mag terugtrekken uit alle
routinewerkzaamheden om innerlijk met
zichzelf te overleggen, een van de facultatieve
routes naar Havona te kiezen en een keuze te
maken tussen de verschillende methoden om
het Paradijs te bereiken.
Opmerking Winston:
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Ik ben benieuwd welke routes er zijn en hoe ze
onderling verschillen.
(568.2) 49:5.31 6. De reeks die met de Richter
fuseert. De geestelijke klassificatie of
groepering waartoe alle stervelingen gedurende
hun ervaring vóór de fusie behoren, wordt
geheel bepaald door de relatie tussen de status
van de persoonlijkheid en de inwonende
Geheimnisvolle Mentor. Bijna negentig procent
van de bewoonde werelden van Nebadon wordt
bevolkt door stervelingen die met de Richter
kunnen fuseren, dit in tegenstelling tot een nabij
gelegen universum, waar slechts iets meer dan
de helft der werelden wezens herbergt bij wie
Richters inwonen, en die kandidaten zijn voor
de eeuwige fusie.
(608.6) 53:7.10 De opklimmende stervelingen
waren kwetsbaar, maar weerstonden de
bedrieglijke redeneringen der opstand beter
dan de lagere geesten. Ofschoon velen op de
lagere woningwerelden, zij die de finale fusie
met hun Richter nog niet hadden bereikt, ten val
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kwamen, moet hier ter glorie van de wijsheid
van het opklimmingsplan worden vastgelegd dat
geen enkele der opklimmende burgers van
Satania die op Jerusem verbleven, deelnam aan
de opstand van Lucifer.
Opmerking Winston:
Bovenstaande zou betekenen dat
opklimmingswezens die reeds gefuseerd zijn met
hun Richter, door deze versmelting niet meer te
scheiden zijn van hun 'liefde voor God’. Dat moet
betekenen dat de fusie een geweldige ervaring
moet zijn.
(623.2) 55:2.2 Deze ervaring van translatie van
het materiële leven naar de morontia-staat –
fusie van de onsterfelijke ziel met de inwonende
Richter – neemt in frequentie toe in
evenredigheid met de evolutionaire vooruitgang
van de planeet. In het eerst bereiken slechts
weinig stervelingen in ieder tijdperk translatieniveaus van geestelijke vooruitgang, maar bij
het begin van de opeenvolgende tijdperken van
de Leraar-Zonen vinden er steeds meer fusies
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met de Richter plaats vóór de beëindiging van
de steeds langere levens van deze
voortschrijdende stervelingen. Tegen de tijd van
de laatste missie van de Leraar-Zonen is
ongeveer een kwart van deze verheven
stervelingen vrijgesteld van de natuurlijke dood.
Opmerking Winston:
Op deze wereld is het fenomeen van fusie
onbekend. Zowel theoretisch als praktisch. Dat
zegt een hoop over het niveau van het collectieve
bewustzijn. Er is nog een lange weg te gaan.
(626.7) 55:3.18 5. stervelingen met de status
van Richter-fusie, die op eigen verzoek tijdelijk
van translatie worden vrijgesteld op bevel van
de Gepersonaliseerde Richter die de leiding
heeft in het universum, zodat zij op de planeet
bepaalde belangrijke bestuursposten kunnen
blijven bekleden;
Opmerking Winston:
Als er mensen zijn die het niveau van fusie hebben
bereikt, dan kan dat dus, onder bepaalde
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omstandigheden en met toestemming, uitgesteld
worden.
(1112.2) 101:6.6 Wat de mens betreft, zijn
uiteindelijke fusie en de daaruit voortvloeiende
eenheid met de inwonende Richter – de
persoonlijkheidssynthese van de mens met de
essentie van God – maken hem, in potentialiteit,
tot een levend deel van de Allerhoogste, en
garanderen dat zulk een eertijds sterfelijk
wezen het eeuwige geboorterecht heeft op het
nimmer eindigende na- streven van finaliteit
van universum-dienstbaarheid voor, en samen
met, de Allerhoogste.
Opmerking Winston:
Woooowwww. In het Urantiaboek staat ergens
dat de mens een wezen is, klimmend van beest
naar geest.
Onze rol is volwaardig, als deel van het
dienstbaar zijn voor en met de Allerhoogste in het
nastreven van de finaliteit van het universum.

432

(1176.4) 107:0.4 Iedere sterveling die een
Schepper-Zoon heeft gezien, heeft de Universele
Vader gezien, en in een ieder in wie een
goddelijke Richter woont, woont de ParadijsVader. Iedere sterveling die bewust of
onbewust de leiding volgt van de Richter die
bij hem inwoont, leeft overeenkomstig de wil
van God. Het besef van de tegenwoordigheid
van de Richter is het besef van de
tegenwoordigheid van God. De eeuwige fusie
van de Richter met de evolutionaire ziel van de
mens is de feitelijke ervaring van de eeuwige
verbintenis met God als een universum-partner
van de Godheid.
Opmerking Winston:
Voor zover ik het zelf kan beoordelen, realiseer ik
mij ernstig, dat: ‘ik het besef heb van de
tegenwoordigheid van de Richter en dus het
besef heb van God’.
Het volgen van de leiding van de Richter blijft een
zoektocht, die ik bewust ben gestart en waarmee
ik dagelijks bezig ben.

433

(1177.6) 107:1.5 De techniek waardoor de
Gedachtenrichters ontstaan, is een van de
ongeopenbaarde functies van de Universele
Vader. Wij hebben alle reden te geloven dat geen
van de andere absolute deelgenoten van de
Eerste Bron en Centrum ook maar iets te maken
heeft met de voortbrenging van de Vaderfragmenten. Richters zijn eenvoudig en
eeuwig goddelijke geschenken; zij zijn van
God en uit God, en zij zijn zoals God.
Opmerking Winston:
De inwoning van een fragment, van een vonk van
God, betekent dus dat God in al zijn volheid, in ons
en voor ons aanwezig is.
(1177.7) 107:1.6 In hun verhouding tot fusieschepselen openbaren zij (Richters) een
bovenaardse liefde en een geestelijk hulpbetoon
dat een diepgaande bevestiging vormt van de
verklaring dat God geest is. Maar naast dit
transcendente dienstbetoon vindt er nog veel
meer plaats dat nimmer aan stervelingen op
Urantia is geopenbaard. Wij begrijpen ook niet
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geheel wat er nu werkelijk gebeurt wanneer
de Universele Vader iets van zichzelf geeft
dat een deel wordt van de persoonlijkheid
van een schepsel in de tijd. De voortgaande
opklimming van de Paradijs-volkomenen heeft
vooralsnog evenmin alle mogelijkheden
ontsloten die inherent zijn aan dit verheven
partnerschap van mens en God. Per slot van
rekening moeten de Vader-fragmenten het
geschenk zijn van de absolute God aan die
schepselen wier eindbestemming de
mogelijkheid in zich sluit dat zij God op het
absolute niveau zullen bereiken.
Opmerking Winston:
Zoals ik het denk te begrijpen is het einddoel van
de volkomenen nog onbekend, zo er al een
einddoel is.
(1179.1) 107:2.7 6. Gefuseerde Richters —
volkomenen – zij die één geworden zijn met de
opklimmende schepselen van de superuniversa,
de eeuwigheidspartners van degenen die
opklimmen in de tijd en tot het Paradijs-Korps
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der Volkomenheid behoren. Gedachtenrichters
worden gewoonlijk gefuseerd met de
opklimmende stervelingen uit de tijd, en samen
met deze tot overleving gekomen stervelingen
worden zij bij aankomst en vertrek op
Ascendington geregistreerd: zij volgen de weg
van de wezens in opgang. Bij fusie met de
opklimmende evolutionaire ziel blijkt de
Richter over te gaan van het absolute
existentiële universum-niveau naar het
eindige experiëntiële niveau van functionele
associatie met een opklimmende
persoonlijkheid. Hoewel de gefuseerde
Richter het karakter van de existentiële
goddelijke natuur geheel behoudt, wordt hij
onlosmakelijk verbonden met de opgaande
loopbaan van een overlevende sterveling.
Opmerking Winston:
Uit twee afgescheiden eenheden ontstaat één
eenheid die ruimte en tijd overtreft.
(1180.5) 107:4.2 De werkelijke bron van de
Richter moet oneindig zijn, en vóór zijn fusie
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met de onsterfelijke ziel van een evoluerende
sterveling moet de realiteit van de Richter aan
absoluutheid grenzen. Richters zijn geen
absolute werkelijkheden in de universele
betekenis, in de Godheid-betekenis, maar zij zijn
waarschijnlijk ware absolute werkelijkheden
binnen de potentialiteiten van hun
gefragmenteerde natuur. Zij zijn beperkt
voorzover het hun universaliteit betreft, doch
niet waar het hun natuur aangaat: wat
uitgebreidheid betreft zijn zij beperkt, maar
naar de intensiteit van hun betekenis, waarde,
en feitelijkheid zijn zij absoluut. Om deze reden
noemen wij de goddelijke geschenken soms
de gekwalificeerd absolute fragmenten van
de Vader.
(1180.6) 107:4.3 Geen Richter is ooit ontrouw
geweest aan de Paradijs-Vader; de lagere orden
der persoonlijke schepselen hebben soms wel te
kampen met ontrouwe metgezellen, maar dit is
nooit het geval bij de Richters. Zij hebben
allerhoogste macht en zijn onfeilbaar in de
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verheven sfeer waar zij schepselen bijstaan
en in het universum functioneren.
Opmerking Winston:
En die ‘onfeilbaarheid’ wordt ons deel in de
versmelting met onze ziel. Mogelijk dat daarom
niet één, reeds tot fusie gekomen mens, is gevallen
bij de opstand van Lucifer.
(1188.5) 108:3.3 Menselijke subjecten staan
dikwijls bekend onder het nummer van hun
Richter; stervelingen krijgen pas een echte
universum-naam na hun fusie met hun
Richter, een vereniging die wordt
gemarkeerd door de schenking van de
nieuwe naam aan het nieuwe schepsel door
de bestemmingsbehoeder.
Opmerking Winston:
Kosmisch gezien veranderen wij van nummer
naar naam.
(1196.2) 109:1.5 Het eerste stadium in de
ontwikkeling van de Richter wordt voltooid in
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de fusie met de overlevende ziel van een
sterveling. Terwijl gij u wat uw natuur betreft
naar binnen en naar omhoog ontwikkelt, van
mens tot God, ontwikkelen de Richters zich
qua natuur aldus naar buiten en naar
omlaag, van God tot mens; zo zal het
uiteindelijke voortbrengsel van deze
vereniging van goddelijkheid en
menselijkheid, dan ook eeuwig de zoon des
mensen en de zoon Gods zijn.
Opmerking Winston:
Dat is de weg zoals ik het gezien, gevoeld en
beschreven heb, door naar binnen te gaan,
kunnen we klimmen, door ‘te groeien in
bewustzijn'.
De Richter is zelfhandelend:
(1196.6) 109:2.4 3. Wanneer hij een subject
heeft die de allerhoogste beslissing heeft
genomen, die plechtig en oprecht een verloving
met de Richter is aangegaan. De Richter rekent
van tevoren op het moment van de
daadwerkelijke fusie, en beschouwt de
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vereniging reeds als een feitelijke
gebeurtenis.
Opmerking Winston:
Wat is de verloving?
Het Urantiaboek beschrijft dat niet. Is het de wens
om er alles aan te doen om naar binnen te gaan
om God te zoeken en is het de uitspraak dat het
mijn wil is, om in vrije wil, ZIJN WIL, DE WIL VAN
DE RICHTER, te leven?
(1197.6) 109:3.4 Op werelden zoals Urantia (de
groep van serie drie) vindt een werkelijke
verloving plaats met de goddelijke geschenken,
een engagement in leven en sterven. Indien ge
tot overleving komt, zal er een eeuwige
verbintenis plaatsvinden, een eeuwige fusie,
waardoor de mens en de Richter tot één wezen
worden gemaakt.
Opmerking Winston:
Is de verloving 'het tot overleving komen op de
woningwerelden’ en volgt daar dan eigenlijk
vanzelf eens het proces van fusie uit, dat gezien
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kan worden als een huwelijk tussen God en mijn
ziel?
(1204.4) 110:1.6 Nu beleeft ge de periode
waarin uw Richter u voor zich tracht te winnen;
en indien ge het vertrouwen maar niet
beschaamt dat in u is gesteld door de goddelijke
geest die tracht een eeuwige vereniging met
uw bewustzijn en ziel te bereiken, dan zal ten
slotte die morontia-eenheid tot stand komen,
die bovenaardse harmonie, die kosmische
coördinatie, dat goddelijke op elkaar afgestemd
zijn, die hemelse fusie, die nimmer eindigende
versmelting van uw identiteiten, die
wezenseenheid die zo volmaakt en finaal is, dat
zelfs de meest ervaren persoonlijkheden
nooit onderscheid kunnen maken tussen de
fusie-partners – de sterfelijke mens en de
goddelijke Richter – of hen nog als
afzonderlijke identiteiten kunnen
herkennen.
Opmerking Winston:
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Zoals ik hiervoor al zei: ‘Twee identiteiten
versmelten onherkenbaar tot één identiteit’.
De Goddelijke Geest die tracht een eeuwige
vereniging met uw BEWUSTZIJN en ziel te
bereiken.
Het gaat niet alleen om de vereniging met de ziel,
maar primair ook met ons bewustzijn. Het niveau
van bewustzijn bepaalt het niveau van de ziel.
Hoe belangrijk is het om dagelijks te werken
aan groei van ons bewustzijn!

Het volgende deel, RICHTERS EN DE WIL VAN
DE MENS, is helemaal overgenomen, omdat het
gaat om 'de wil van de mens en de Wil van God,
voor ons vertegenwoordigd door de Richter’.
2. Richters en de wil van de mens
(1204.5) 110:2.1 Wanneer de Gedachtenrichter
in het bewustzijn van een mens komt wonen,
brengt hij een model mee van diens levensloop,
van het ideale leven dat hijzelf en de
Gepersonaliseerde Richters van Divinington
442

hebben vastgesteld en voorbeschikt, en dat door
de Gepersonaliseerde Richter van Urantia is
gewaarmerkt. Zo beginnen zij hun werk met een
welomlijnd, van te voren opgesteld plan voor de
verstandelijke en geestelijke ontwikkeling van
hun menselijke subject, doch geen mens is
verplicht dit plan te accepteren. Ge zijt allen
het voorwerp van predestinatie, maar het is niet
voorbeschikt dat ge deze goddelijke
predestinatie ook moet aanvaarden: het staat u
geheel vrij om het hele programma van de
Gedachtenrichter of een gedeelte ervan af te
wijzen. Het is hun taak om die veranderingen in
uw denken en die geestelijke aanpassingen te
bewerkstelligen, die gij gaarne en intelligent
kunt inwilligen, opdat zij meer invloed kunnen
verkrijgen op de richting waarin de
persoonlijkheid zich beweegt; onder geen
voorwaarde echter zullen de goddelijke
Mentoren ooit misbruik van u maken of u op
enigerlei wijze eigenmachtig in uw keuzen
en beslissingen beïnvloeden. De Richters
eerbiedigen de soevereiniteit van uw
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persoonlijkheid: zij zijn altijd ondergeschikt
aan uw wil.
Opmerking Winston:
Er is een heel team druk om voor ieder mens een
levensplan en een blauwdruk voor de ziel te
maken.
De vrije wil is het hoogste goed en dus is het aan
ons of wij daarop reageren.
Als je God wilt volgen, zul je naar binnen moeten
gaan om daar het contact en de verbinding met
jouw Richter, met jouw loods te zoeken. Dan zul je
weten hoe je langs rotsachtige kusten op de
stormachtige oceanen van jouw leven, moet
manoeuvreren.
(1204.6) 110:2.2 Zij zijn volhardend, vindingrijk,
en volmaakt in hun werkmethoden, maar de
volitionele zelfheid van hun gastheren doen zij
nimmer geweld aan. Geen mens zal door een
goddelijke Mentor ooit tegen zijn wil
vergeestelijkt worden; overleving is een gave
van de Goden, die begeerd moet worden
door de schepselen in de tijd. Per slot van
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rekening zal uit de verslagen blijken dat iedere
transformatie die de Richter voor u heeft
kunnen bewerkstelligen, tot stand is gebracht
met uw toestemming en medewerking; ge zult
een gewillige partner van de Richter zijn
geweest bij het bereiken van iedere trede van de
geweldige transformatie van de
opklimmingsloopbaan. De Richter tracht niet
uw denken, als zodanig, te beheersen, doch
het veeleer te vergeestelijken, het te
vereeuwigen.
Opmerking Winston:
Mooi, mooi, mooi.
Verlaat de wereldse weg en zoek de Geestelijke
Weg. Stop met het dienen van de Mammon en de
keizer en dien Jezus en God.
Probeer niet beiden tegelijk te dienen want dat is
absoluut onmogelijk.
(1205.1) 110:2.3 Noch engelen, noch Richters,
leggen zich erop toe de gedachten van de mens
rechtstreeks te beïnvloeden: dit is het
exclusieve prerogatief van uw
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persoonlijkheid. De Richters wijden zich aan
het verbeteren, wijzigen, richten en
coördineren van uw denkprocessen, maar
meer speciaal en specifiek wijden zij zich aan
het werk van het opbouwen van een
geestelijke pendant van uw levensloop, een
morontia-afschrift van uw ware, vorderende
zelf, met het oog op uw overleving.
Opmerking Winston:
Het 'richten van’ is het 'sturen op’.
(1205.2) 110:2.4 Richters werken in de sferen
van de hogere niveaus van het menselijke
denken en trachten daarbij onophoudelijk
morontia-duplicaten te maken van ieder
denkbeeld dat in het intellect van de sterveling
ontstaat. Er zijn daarom twee realiteiten die de
circuits van het menselijk bewustzijn raken en
daarin hun middelpunt hebben: de ene realiteit
is een sterfelijk zelf dat zich heeft ontwikkeld uit
de oorspronkelijke plannen van de
Levendragers, de andere is een onsterfelijke
entiteit uit de hoge sferen van Divinington, een
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inwonend geschenk van God. Maar het sterfelijk
zelf is ook een persoonlijk zelf; het heeft
persoonlijkheid.
Opmerking Winston:
Mogelijk is dat 'sterfelijk zelf’, die persoonlijkheid
de factor die ons keer op keer terugtrekt naar de
materiële wereld met alle zaken die onze
aandacht keer op keer weer opeisen.
(1205.3) 110:2.5 Als persoonlijk schepsel
hebt ge bewustzijn en wilsvermogen. De
Richter, als voorpersoonlijk schepsel, heeft
voorbewustzijn en voorwil. Indien ge zo’n
volledige overeenstemming bereikt met het
bewustzijn van de Richter dat ge eender
denkt, dan wordt uw beider bewustzijn één
en ontvangt ge de versterking van het
bewustzijn van de Richter. Indien vervolgens
uw wil de uitvoering van de beslissingen van
dit nieuwe, of gecombineerde, bewustzijn
beveelt en doorzet, bereikt de
voorpersoonlijke wil van de Richter
persoonlijkheidsuitdrukking door uw
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beslissing, en zijt gij en de Richter, wat dit
specifieke plan betreft, één. Uw bewustzijn
heeft de afstemming op het goddelijke
bereikt, en de wil van de Richter heeft
persoonlijkheidsuitdrukking verworven.
Opmerking Winston:
Prachtig, prachtig, prachtig.
Dit is de ultieme samenwerking tussen de
mens en God op deze wereld.
Op dit niveau kan God door de mens op deze
wereld werken.
(1205.4) 110:2.6 Naar de mate waarin deze
identiteit wordt gerealiseerd, benadert ge
mentaal de morontia-orde van bestaan.
Morontia-bewustzijn is een begrip dat het
wezen en het totaal aangeeft van de bewustzijnssamenwerking van ONGELIJKSOORTIGE
materiële en geestelijke naturen. Morontiaintellect impliceert derhalve een tweevoudig
bewustzijn in het plaatselijk universum, dat
beheerst wordt door één wil. En bij
stervelingen is dit een wil die, hoewel in
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oorsprong menselijk, nu goddelijk wordt
door ’s mensen identificatie van zijn
menselijke bewustzijn met het bewustzijn
Gods.
Opmerking Winston:
Dus door een samenwerking of samenvloeiing van
geestelijke en materiële gerichtheid (intellect of
bewustzijn) ontstaat het intellect of het
bewustzijn op morontiaal niveau.
Ook het volgende deel is helemaal gekopieerd,
‘DE SAMENWERKING MET DE RICHTER’.
Ook dat aspect is een essentieel deel van mijn
verhaal.

3. Samenwerking met de
Richter
(1205.5) 110:3.1 Richters spelen het heilige,
prachtige spel der eeuwen; zij zijn een der
allerhoogste avonturen in tijd en ruimte
aangegaan. En hoe gelukkig zijn zij niet wanneer
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uw medewerking het hun mogelijk maakt u bij
te staan in uw korte worsteling in de tijd, terwijl
zij hun meeromvattende taken der eeuwigheid
blijven uitvoeren. Wanneer uw Richter met u
tracht te communiceren, gaat de boodschap
echter gewoonlijk verloren in de materiële
onderstromen binnen de energiestromingen van
het menselijk bewustzijn; slechts af en toe kunt
ge een echo, een zwakke, verre echo, van de
goddelijke stem opvangen.
Opmerking Winston:
Ik heb zelf de hulp ervaren op de momenten dat ik
steun vroeg aan mijn Godsvonk. Dan ontstaat er
altijd onmiddellijk een diepe ontspanning op
ieder gebied. Ook heb ik van andere mensen
vernomen dat zij dezelfde ervaring hebben.
De hemelse wezens staan ons bij: 'Wie vraagt
krijgt antwoord en wie klopt wordt opengedaan’.
Als wij onze deur openhouden zijn de Richters
altijd gericht op onze verheffing.
(1205.6) 110:3.2 Het welslagen van uw Richter
in de onderneming om u door het sterfelijke
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leven heen te loodsen en uw overleving tot
stand te brengen, hangt niet zozeer af van de
theorieën die ge aanhangt, als wel van uw
beslissingen, besluiten en standvastig geloof. Al
deze stappen in de groei van uw persoonlijkheid
worden krachtige invloeden die uw voortgang
bevorderen, omdat zij u helpen mee te werken
met de Richter: zij helpen u uw weerstand te
laten varen. Gedachtenrichters slagen in hun
aardse ondernemingen, of falen daar
ogenschijnlijk in, naar de mate waarin
stervelingen erin slagen of falen mee te werken
met het plan volgens hetwelk zij vooruit moeten
worden gebracht op het opwaartse pad dat naar
het bereiken van volmaaktheid voert. Het
geheim van de overleving schuilt in het
allerhoogste verlangen van de mens om zoals
God te zijn, en in zijn daarmee gepaard gaande
bereidheid om al het mogelijke te doen en te zijn
dat van wezenlijk belang is voor het uiteindelijk
bereiken van datgene waarnaar zijn alles
overheersend verlangen uitgaat.
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Opmerking Winston:
In mijn ervaring is de sleutel tot de interactie met
onze Richter een onvoorwaardelijk
VERTROUWEN in God en de weerstand kan ik
opheffen door het verlangen naar God, het
accepteren van de leiding van God en het
wegschenken van mijn eigen wil aan God, zodat
er geen belemmering meer is in het volgen van
zijn Wil.
En de sleutel daarvoor is dus het blinde
vertrouwen in God.
(1206.1) 110:3.3 Wanneer wij spreken van het
welslagen of het falen van een Richter, spreken
wij in termen van de overleving van een mens.
Richters falen nooit; zij maken deel uit van
de goddelijke essentie en komen altijd
triomferend uit elk van hun ondernemingen
tevoorschijn.
(1206.2) 110:3.4 Ik kan niet nalaten op te
merken dat zo velen van u veel tijd en aandacht
besteden aan onbelangrijke kleinigheden des
levens, terwijl ge de meer essentiële realiteiten
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van eeuwig belang bijna geheel over het hoofd
ziet – juist die prestaties die betrekking hebben
op de ontwikkeling van een meer harmonische
werkovereenkomst tussen u en uw Richter. Het
belangrijkste doel van het menselijk bestaan
is om afgestemd te raken op de
goddelijkheid van de inwonende Richter; de
belangrijkste prestatie in het leven van een
sterveling is het bereiken van ware,
begripvolle toewijding aan de eeuwige
doeleinden van de goddelijke geest die
binnen uw bewustzijn wacht en werkt. Een
toegewijd, vastberaden pogen om uw
eeuwige bestemming te verwezenlijken laat
zich echter heel goed verenigen met een
onbezorgd en blijmoedig leven en met een
geslaagde, eervolle loopbaan op aarde.
Samenwerking met de Gedachtenrichter
brengt geen zelfkwelling met zich mee, geen
voorgewende vroomheid of hypocriet
vertoon van zelfvernedering: het ideale
leven is meer een leven van liefdevol dienen
dan een bestaan vol zorg en vrees.
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Opmerking Winston:
‘Begripvolle toewijding aan de eeuwige
doeleinden van de goddelijke geest die binnen
uw bewustzijn wacht en werkt'.
Binnen ons bewustzijn betekent hoe we ook
leven, ‘projectie naar binnen en niet naar
buiten'.
DE PROJECTIE DIENT GERICHT TE ZIJN OP DE
BINNENWERELD, WAAR WE DE VADER
VINDEN IN ONS HART.
DE UITSTRALING VAN ONS CONTACT MET
ONZE GOD DIENT TE ZIJN NAAR DE
BUITENWERELD, WAAR WE IN
DIENSTBAARHEID IN DE HARTEN VAN ALLE
ANDERE MENSEN, DE ALLERHOOGSTE ZULLEN
TREFFEN.
(1206.3) 110:3.5 Verwarring, een toestand van
onzekerheid, soms zelfs van ontmoediging en
verbijstering, behoeft niet noodzakelijkerwijs te
duiden op weerstand tegen de leiding van de
inwonende Richter. Attitudes als deze kunnen
soms duiden op een gebrek aan actieve
medewerking met de goddelijke Mentor en
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kunnen derhalve de geestelijke vooruitgang
enigszins vertragen, maar dergelijke
verstandelijke emotionele moeilijkheden
belemmeren geenszins de zekere overleving van
de Godkennende ziel. Onwetendheid op
zichzelf kan nooit de overleving
verhinderen, en evenmin is dit het geval met
uit verwarring voortkomende twijfel en
angstige onzekerheid. Alleen welbewuste
weerstand tegen de leiding van de Richter
kan de overleving van de evoluerende
onsterfelijke ziel verhinderen.
Opmerking Winston:
Wij zijn onvolmaakte wezens in een onvolmaakte
omgeving. Die onvolmaaktheid is morgen niet
over en de volmaaktheid is overmorgen niet
bereikt.
De weg is vallen en opstaan en zo klauteren we
omhoog, maar in ieder geval: WEL OMHOOG.
We groeien terwijl we klauteren en terwijl we
keer op keer vallen en opstaan. De reis is een
ERVARINGSREIS.
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(1206.4) 110:3.6 Ge moet de samenwerking met
uw Richter niet als een bijzonder bewust proces
zien, want dat is het niet; uw motieven en uw
beslissingen, uw trouw aan uw vaste
voornemens en uw allerhoogste verlangens,
vormen echter een wezenlijke en doeltreffende
medewerking. Ge kunt bewust de harmonie met
de Richter doen toenemen door:
(1206.5) 110:3.7 1. te verkiezen gehoor te geven
aan de goddelijke leiding; eerlijk en oprecht uw
diepste besef van waarheid, schoonheid en
goedheid tot grondslag te maken van uw
menselijk leven en deze kwaliteiten van
goddelijkheid vervolgens te coördineren door
wijsheid, godsverering, geloof en liefde.
(1206.6) 110:3.8 2. God lief te hebben en te
verlangen om zoals hij te zijn – echte erkenning
van het goddelijke vaderschap en liefdevolle
aanbidding van de hemelse Vader.
(1206.7) 110:3.9 3. De mensen lief te hebben en
van ganser harte te verlangen hen te dienen – de
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oprechte erkenning van de broederschap der
mensen, gekoppeld aan intelligente, wijze
genegenheid voor elk van uw medestervelingen.
(1206.8) 110:3.10 4. Vreugdevolle aanvaarding
van het kosmische burgerschap – de oprechte
erkenning van uw toenemende verplichtingen
jegens de Allerhoogste en het besef van de
wederzijdse afhankelijkheid van de
evolutionaire mens en de evoluerende Godheid.
Dit betekent de geboorte van kosmische
moraliteit en het dagende besef van universele
verplichtingen.
Opmerking Winston:
Volgens mij hebben we al deze aspecten vele
malen de revu laten passeren.

4. Het werk van de Richter in
het bewustzijn
(1207.1) 110:4.1 Richters zijn in staat de
aanhoudende stroom van kosmische informatie
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die over de hoofdcircuits van tijd en ruimte
binnenkomt, te ontvangen: zij staan in volle
verbinding met de geest-informatie en energie van de universa. Maar deze machtige
inwonenden kunnen niet erg veel van deze
rijkdom aan wijsheid en waarheid overdragen
aan het bewustzijn van hun sterfelijke subjecten,
vanwege het gebrek aan gemeenschappelijkheid
van natuur en de afwezigheid van responsieve
herkenning.
Opmerking Winston:
Alle informatie van alles wat zich afspeelt in de
kosmos is in mij aanwezig. Mijn grootte beperkt
voor mij, hoever ik kan reiken.
(1207.2) 110:4.2 De Gedachtenrichter spant
zich voortdurend in om uw bewustzijn zodanig
te vergeestelijken, dat uw morontia-ziel tot
ontwikkeling komt; gijzelve zijt u echter meestal
niet bewust van deze innerlijke diensten. Ge
kunt op geen enkele wijze onderscheid maken
tussen het product van uw eigen materiële
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verstand en dat van de vereende activiteiten van
uw ziel en de Richter.
(1207.3) 110:4.3 Bepaalde plotselinge
ingevingen van gedachten, plotselinge
gevolgtrekkingen en andere mentale beelden
zijn soms direct of indirect het werk van de
Richter. Veel vaker echter zijn het ideeën die
plotseling in het bewustzijn opduiken nadat zij
zich in de verzonken lagen hebben gegroepeerd
– natuurlijke, alledaagse voorvallen in het
psychisch functioneren, die inherent zijn aan de
circuits van het evoluerende dierlijke
bewustzijn. (In tegenstelling tot deze
onderbewuste emanaties, verschijnen de
openbaringen van de Richter via de gebieden
van het bovenbewustzijn.)
Opmerking Winston:
Ik denk dat die openbaringen daarom ook zo
‘VOL’ binnenkomen in ons systeem met zulke
diepe reacties op geest en lichaam.
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(1207.4) 110:4.4 Vertrouwt alle zaken van het
bewustzijn, vanaf de allereerste rimpeling van
bewustheid, toe aan de hoede van de Richters.
Te zijner tijd zullen zij, zoniet in deze wereld,
dan wel op de woningwerelden, getrouwelijk
rekenschap afleggen van hun rentmeesterschap,
en uiteindelijk zullen zij de bedoelingen en
waarden die aan hun zorg en hoede werden
toevertrouwd, weer tevoorschijn brengen. Zij
zullen alle waardige schatten van uw sterfelijk
bewustzijn doen herrijzen indien ge tot
overleving komt.
Opmerking Winston:
‘Vertrouwt alle zaken van het bewustzijn, vanaf
de allereerste rimpeling van bewustheid, toe aan
de hoede van de Richters'.
Laat de hoede van uw bewustzijn over aan uw
Richter, zegt het Urantiaboek.
Wees daarom voorzichtig met al die goeroes,
leraren en meesters die je gaan vertellen wat je
moet doen en hoe je het moet doen. Zij weten
niets van jou, van jouw persoonlijkheid en van de
blauwdruk van jouw ziel, van het niveau van jouw
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bewustzijn en vaak scheren ze met hun spirituele
kunstjes alles over één kam.
De grootste goeroe van de kosmos, die er voor
jou alleen is, zit bij jou, binnen, aan boord.
Ga naar binnen en niet naar buiten. Binnen
kunnen we ontvangen, buiten kunnen we
DELEN.
(1207.5) 110:4.5 Er bestaat een diepe kloof
tussen het menselijke en het goddelijke, tussen
de mens en God. De mensengeslachten op
Urantia zijn in zo hoge mate elektrisch en
chemisch gereguleerd, zij lijken in hun algemene
gedrag zozeer op de dieren, zij zijn zo
emotioneel in hun alledaagse reacties, dat het
voor de Mentoren buitengewoon moeilijk wordt
hen te leiden en richting te geven. Het ontbreekt
u zozeer aan moedige beslissingen en
toegewijde medewerking, dat uw inwonende
Richters het welhaast onmogelijk vinden
rechtstreeks met uw menselijke bewustzijn te
communiceren. En zelfs wanneer het hun wèl
mogelijk is een glimp van nieuwe waarheid over
te flitsen naar de evoluerende ziel van een
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sterveling, verblindt deze geestelijke openbaring
het schepsel dikwijls zodanig, dat er een
convulsie van fanatisme ontstaat, of dat er
andere intellectuele beroeringen in gang gezet
worden, met rampzalige gevolgen. Menige
nieuwe religie en menig vreemd ‘isme’ dankt
zijn ontstaan aan onvolgroeide, onvolledige,
verkeerd begrepen en verminkte mededelingen
van de Gedachtenrichters.
Opmerking Winston:
Dat betekent dan dus ook dat je het niet moet
zoeken in al die religies en in al die ‘ismes’, dus
ligt de wijsheid niet in de buitenwereld, maar
opnieuw en uitsluitend in de BINNENWERELD.
(1207.6) 110:4.6 De archieven op Jerusem laten
zien dat er reeds vele duizenden jaren lang per
generatie steeds minder mensen zijn geweest
die veilig konden functioneren met
zelfhandelende Richters. Dit is een alarmerende
toestand, en de superviserende
persoonlijkheden van Satania stemmen in met
de voorstellen van sommigen van uw meer
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directe planetaire supervisoren, die voorstaan
dat er maatregelen worden getroffen om de
hogere geestelijke typen onder de
mensenrassen van Urantia speciale aandacht te
schenken en dezen in stand te houden.

Het volgende stuk geeft aan hoe kritisch we
moeten blijven in onze interactie met onze
Richter en dat altijd geldt, 'dat niemand hoger
kan reiken dan dat hij of zij groot is’ en onze
groottes zijn nog erg beperkt.
Loop niet op dingen vooruit, wat je weet en
voelt is nu genoeg om nu te kunnen
handelen.

5. Onjuiste voorstellingen
aangaande de leiding van de
Richter
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(1207.7) 110:5.1 De missie en invloed van de
Richter moeten niet verward of verwisseld
worden met wat gewoonlijk het geweten wordt
genoemd: er bestaat geen direct verband tussen
deze beide. Het geweten is een menselijke en
zuiver psychische reactie. Men moet het niet
minachten, maar men kan moeilijk zeggen
dat het de stem Gods tot de ziel is, hetgeen de
stem van de Richter inderdaad zou zijn
indien deze gehoord kon worden. Het
geweten spoort u terecht aan te doen wat
juist is, maar de Richter tracht u bovendien
te zeggen wat waarlijk juist is: dat wil
zeggen, wanneer en voorzover ge in staat zijt
om de leiding van de Mentor waar te nemen.
(1208.1) 110:5.2 De droomervaringen van de
mens, de wanordelijke en onsamenhangende
parade van het ongecoördineerde slapende
bewustzijn, tonen voldoende duidelijk aan dat
de Richters er niet in slagen de uiteenlopende
factoren in het bewustzijn van de mens te
harmoniseren en met elkaar in verband te
brengen. De Richters kunnen in één enkel
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leven eenvoudig niet eigenmachtig twee zo
ongelijke en geheel verschillende typen
denken als het menselijke en het goddelijke
met elkaar coördineren en synchroniseren.
Wanneer zij daar wel in slagen, zoals soms is
gebeurd, dan worden zulke zielen rechtstreeks
overgebracht naar de woningwerelden, zonder
dat zij de ervaring van de dood behoeven door
te maken.
(1208.2) 110:5.3 Gedurende de slaaptijd poogt
de Richter slechts datgene tot stand te brengen,
waarmee de wil van de persoonlijkheid in wie
hij woont van te voren volledig heeft ingestemd
door de beslissingen en keuzen die tijdens uren
van volledig waakbewustzijn werden gemaakt
en die daardoor een plaats hebben gekregen in
het domein van het bovenbewustzijn, het
verbindingsgebied waar het menselijke en het
goddelijke elkaar vinden.
Opmerking Winston:
Denk daarom regelmatig en bewust na over de
weg die je wilt bewandelen. Als je in het domein
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van het bovenbewustzijn keer op keer de keus
maakt tijdens je volledige waakbewustzijn, dat je
de weg kiest van: ‘Met God, door God, naar God’,
dan kan onze Richter tijdens onze slaap daarmee
aan het werk.
(1208.3) 110:5.4 Terwijl de stervelingen bij wie
zij te gast zijn, slapen, trachten de Richters hun
scheppingen te registreren in de hogere niveaus
van het materiële bewustzijn, en sommige van
uw groteske dromen wijzen erop dat zij er niet
in zijn geslaagd doeltreffend contact te maken.
De absurditeiten van het droomleven getuigen
niet alleen van de pressie van niet tot
uitdrukking gebrachte emoties, maar ook van de
afschuwelijke vervorming van de voorstellingen
van geestelijke begrippen die door de Richters
worden aangeboden. Uw eigen hartstochten,
driften, en andere aangeboren neigingen,
brengen zichzelf tot uitdrukking in het beeld, en
stellen de onderdrukte verlangens die zij zijn, in
de plaats van de goddelijke boodschappen welke
de inwonende Richters gedurende uw
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onbewuste slaap in de psychische registers
trachten in te voeren.
Opmerking Winston:
Dit zegt ook iets over die mensen die de dromen
serieus nemen en er allerlei verklaringen op
plakken.
(1208.4) 110:5.5 Het is buitengewoon gevaarlijk
om ervan uit te gaan dat uw droomleven een
inhoud heeft die van de Richter afkomstig is. De
Richters werken inderdaad gedurende de slaap,
maar uw gewone droomervaringen zijn zuiver
fysiologische en psychologische verschijnselen.
Het is eveneens riskant om te trachten
onderscheid te maken tussen hetgeen de
Richters aan denkbeelden trachten te
registreren, en de min of meer voortdurende,
bewuste ontvangst van hetgeen door het
sterfelijke geweten wordt gedicteerd. Dit zijn
problemen die zullen moeten worden
opgelost door uw individuele
onderscheidingsvermogen en uw
persoonlijke beslissingen. Het is evenwel
467

beter dat een mens de vergissing begaat dat hij
een uiting van de Richter afwijst door aan te
nemen dat het gaat om een louter een
menselijke ervaring, dan dat hij de fout begaat
dat hij een reactie van het sterfelijke bewustzijn
verheft tot de sfeer van goddelijke waardigheid.
Vergeet niet dat de invloed van een
Gedachtenrichter voor het grootste deel, doch
niet geheel, een ervaring is in het
bovenbewustzijn.
Opmerking Winston:
Blijf altijd kritisch en blijf met elkaar delen omdat
we dan onze eigen ervaringen naast de
ervaringen van anderen kunnen zetten en ook
daar weer iets van kunnen leren.
Wat je ook ontvangt of denkt te ontvangen, het is
altijd een heel klein treetje op de immense trap
naar boven.
(1208.5) 110:5.6 In verschillende mate, en
steeds meer naargelang ge hoger komt in de
psychische cirkels, communiceert ge
inderdaad met uw Richter, soms
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rechtstreeks, maar vaker indirect. Het is
echter gevaarlijk om het idee te koesteren dat
ieder nieuw denkbeeld dat in het menselijke
bewustzijn opkomt, een ingeving is van de
Richter. Bij wezens van uw orde is het vaker zo,
dat wat gij voor de stem van de Richter houdt, in
werkelijkheid een emanatie is van uw eigen
intellect. Dit is een gevaarlijk terrein, en
iedereen moet deze problemen voor zichzelf
oplossen naar zijn natuurlijke, menselijke
wijsheid en zijn bovenmenselijk inzicht.
Opmerking Winston:
Wat je ook weet of denkt te weten, het is slechts
een toevoeging en het helpt het voortschrijdend
inzicht.
Soms blijkt dat je daardoor zienswijzen ernstig
moet bijstellen en de mate van flexibiliteit en het
vermogen om een oude visie bij te stellen of los te
laten, verraadt de hoogte van bewustzijn.
Het meest interessante gebied is niet datgene dat
je weet, maar datgene dat je nog niet weet.
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(1208.6) 110:5.7 De Richter van de mens door
wie deze communicatie tot stand komt, heeft
zo’n grote vrijheid van handelen omdat deze
mens vrijwel geheel onberoerd blijft door alle
uiterlijke manifestaties van de innerlijke
aanwezigheid van de Richter: het is inderdaad
een gunstige omstandigheid dat hij zich
welbewust in het geheel niet druk maakt over
de gehele procedure. Hij heeft een van de zeer
ervaren Richters van zijn tijd en generatie, en
toch verklaart zijn bestemmingsbehoeder dat
zijn passieve reactie op, en zijn niet-actieve
interesse in, de verschijnselen die gepaard gaan
met de aanwezigheid van deze veelzijdige
Richter in zijn bewustzijn, een zeldzame en
gelukkige reactie is. Dit alles vormt dan ook een
gunstige coördinatie van invloeden, gunstig
zowel voor de Richter in diens hogere sfeer van
activiteit, als voor de menselijke partner vanuit
het standpunt van diens gezondheid, efficiëntie
en kalmte.
(1212.5) 110:7.4 Na fusie met de sterveling
delen de Richters uw bestemming en ervaring:
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zij zijn u. Na de fusie van de onsterfelijke
morontia-ziel en de met haar verbonden
Richter, komen de gehele ervaring en alle
waarden van de één uiteindelijk in het bezit
van de ander, zodat de twee in feite één
entiteit zijn. In zekere zin is dit nieuwe
wezen een entiteit met een eeuwig verleden
en een eeuwige toekomst. Al wat eens
menselijk was in de overlevende ziel en al
wat experiëntieel goddelijk is in de Richter,
wordt nu daadwerkelijk het bezit van de
nieuwe, immer opklimmende universumpersoonlijkheid. Doch op ieder universumniveau kan de Richter de nieuwe mens
slechts die eigenschappen schenken die op
dat niveau zinvol en waardevol zijn. Een
absolute eenheid met de goddelijke Mentor,
een volledige uitputting van hetgeen een
Richter kan schenken, kan slechts in de
eeuwigheid tot stand komen, na het finale
bereiken van de Universele Vader, de Vader
der geesten, hij die immer de bron is van
deze goddelijke geschenken.
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Opmerking Winston:
Wij zijn 'Goden in wording’ en we hebben de
eeuwigheid nodig om de geschenken van onze
gefuseerde Richter te kunnen ontvangen die het
proces van 'worden als God’, moeten
vervolmaken.
(1218.9) 111:3.1 De vergissingen van het
sterfelijke denken en de dwalingen in het
menselijk gedrag kunnen de evolutie van de ziel
duidelijk vertragen, ofschoon zij dit morontiaverschijnsel niet kunnen beletten wanneer de
inwonende Richter er eenmaal, met
toestemming van de wil van het schepsel, de
aanzet toe heeft gegeven. Doch vóór de dood van
de sterveling heeft deze zelfde materiële,
menselijke wil te allen tijde het vermogen om
deze keuze te herroepen en de overleving te
verwerpen. Zelfs nadat hij tot overleving is
gekomen, behoudt de sterveling in opgang nog
dit prerogatief om het eeuwige leven naar
verkiezing af te wijzen: op ieder moment vóór
de fusie met de Richter kan het evoluerende,
opklimmende schepsel verkiezen de wil van de
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Paradijs-Vader te verzaken. De fusie met de
Richter geeft het feit te kennen dat de
opklimmende sterveling voor eeuwig en
zonder voorbehoud verkozen heeft de wil
van de Vader te doen.
Opmerking Winston:
Wat een vreugde om al in dit materiële leven het
bewustzijn te kunnen verwerven en de keus
gemaakt te kunnen hebben en de Wil te hebben
om de ladder naar God te willen beklimmen.
Al ga ik miljoenen keren onderuit en op mijn
knieën, ieder moment is altijd het meest
briljante moment om op te staan, het stof van
mijn kleren te kloppen, eventuele wonden te
verbinden en gedreven weer verder te gaan.
Door nooit te stoppen om verlangend verder
te gaan met het beklimmen van de ladder
naar God, geef ik aan dat ik onophoudelijk de
Wil en de intentie heb om zijn Wil te leven.
(1221.7) 111:5.6 Dit verkiezen van de wil van de
Vader is het geestelijk ontdekken van de geestVader door de sterfelijke mens, ook al moeten er
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eeuwen verstrijken voordat de geschapen zoon
daadwerkelijk in de feitelijke tegenwoordigheid
van God op het Paradijs zal kunnen staan. Dit
kiezen bestaat niet zozeer in de loochening
van de wil van het schepsel – ‘Niet mijn wil,
maar uw wil geschiede’ – als wel in de
positieve bevestiging door het schepsel, ‘Het
is mijn wil dat uw wil geschiede.’ En indien
deze keuze wordt gemaakt, zal de Godkiezende zoon vroeg of laat de innerlijke
verbintenis (fusie) vinden met het
inwonende Godsfragment, terwijl deze
volmaakt wordende zoon de allerhoogste
persoonlijkheidsbevrediging zal vinden in de
eerbiedige gemeenschap tussen de
persoonlijkheid van de mens en de
persoonlijkheid van zijn Maker, twee
persoonlijkheden wier creatieve
eigenschappen zich voor eeuwig hebben
vereend in een zelf-gewilde wederkerigheid
van uitdrukking – de geboorte van een nieuw
eeuwig partnerschap van de wil van een
mens en de wil van God.
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Opmerking Winston:
Ook nu al merk ik en anderen met mij, als ik mij
AFSTEM op God, als ik mijzelf WEGSCHENK aan
God, als ik hem mijn zorgen en angsten aanbied,
dat dan mijn leven verandert en er rust, vrede
en vreugde ontstaat en mijn lichaam zich
ontspant.
Ook het hele volgende deel wordt hier
opgenomen:

7. De fusie met de Richter
(1237.3) 112:7.1 De fusie met de
Gedachtenrichter verstrekt de persoonlijkheid
eeuwige actualiteiten die voorheen slechts
potentieel waren. Van deze nieuwe
schenkingen mogen wij u hier melden: de
bestendiging van de kwaliteit van
goddelijkheid, de ervaring met en
herinnering aan de verleden eeuwigheid,
onsterfelijkheid, en een fase van
gekwalificeerde, potentiële absoluutheid.
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Opmerking Winston:
Na het moment van het proces van fusie is er een
compleet nieuw wezen geboren.
Los van het feit dat het proces van fusie een
huwelijk is voor de eeuwigheid tussen God en mijn
ziel is het moment van fusie ook een geboorte van
een nieuw schepsel: 'De mens geworden God' of
‘de God geworden mens’.
(1237.4) 112:7.2 Wanneer uw aardse loopbaan
in tijdelijke gedaante is afgelopen, zult ge aan de
kusten van een betere wereld ontwaken en
uiteindelijk zult ge in een eeuwige omarming
verenigd worden met uw getrouwe Richter.
Deze fusie nu vormt het mysterie van het
eenmaken van God en mens, het mysterie van de
evolutie van eindige schepselen, maar het blijft
eeuwig waar. Fusie is het geheim van de
heilige wereld van Ascendington, en geen
enkel schepsel, behalve hij die de fusie met
de geest van de Godheid heeft ervaren, kan
de ware betekenis vatten van de actuele
waarden die worden vereend wanneer de
identiteit van een schepsel uit de tijd voor
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eeuwig één wordt met de geest van de
Paradijs-Godheid.
(1237.5) 112:7.3 De fusie met de Richter wordt
gewoonlijk bewerkstelligd terwijl de
opklimmende mens nog in zijn plaatselijk stelsel
verblijft. Zij kan ook plaatsvinden op de planeet
van geboorte als een transcenderen van de
natuurlijke dood, zij kan plaatsvinden op elk der
woningwerelden of op het hoofdkwartier van
het stelsel, zij kan zelfs worden uitgesteld tot de
tijd van het verblijf in de constellatie, of in
speciale gevallen pas worden geconsummeerd
wanneer de opklimmende zich op de
hoofdwereld van het plaatselijk universum
bevindt.
(1237.6) 112:7.4 Wanneer de fusie met de
Richter tot stand is gebracht, loopt de
eeuwige loopbaan van zulk een
persoonlijkheid geen enkel toekomstig
gevaar meer. Hemelse wezens worden
tijdens een lange ervaring getoetst, maar
stervelingen maken op de evolutionaire en
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de morontia-werelden een betrekkelijk
korte maar intensieve toetsingsperiode
door.
(1237.7) 112:7.5 De fusie met de Richter vindt
nimmer plaats voordat de mandaten van het
superuniversum te kennen hebben gegeven dat
de menselijke natuur finaal en onherroepelijk
heeft gekozen voor de eeuwige loopbaan. Dit is
de machtiging tot éénwording die wanneer
zij wordt verleend, voor de gefuseerde
persoonlijkheid de vergunning vormt om
uiteindelijk de grenzen van het plaatselijk
universum achter zich te laten en te eniger
tijd door te gaan naar het hoofdkwartier van
het superuniversum, waar de pelgrim uit de
tijd in de verre toekomst door een seconafijn
zal worden opgenomen voor de lange vlucht
naar het centrale universum Havona en het
Godheidsavontuur.
Opmerking Winston:
Ik realiseer mij nu nog iets. Er is slechts eenheid.
Wij zijn afgesplitst omdat wij als onvolmaakte
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wezens in een onvolmaakte omgeving de eenheid
niet kennen. Wij zijn één en we blijven één want
eenheid is wat IS.
Wij missen echter het besef van Eenheid,
VEROORZAAKT DOOR ONZE STATUS VAN
ONVOLMAAKTHEID.
We moeten leren uit het besef van de afsplitsing
te komen tot het besef van eenheid.
GOD IS.
GOD IS EN VERTENWOORDIGT EENHEID.
DE OPDRACHT EN HET DOEL IS DUS OM DE
EENHEID TE ZOEKEN MET GOD, OM TE
WORDEN ALS GOD EN OM VOLMAAKT TE
WORDEN ZOALS DE VADER VOLMAAKT IS.
Eén worden met God is de opdracht en dit kan
alleen via de harten van alle mensen, via
verbinding met de Allerhoogste.
(1238.1) 112:7.6 Op de evolutionaire werelden
is de zelfheid materieel; zij is een ding in het
universum en als zodanig onderworpen aan de
wetten van het materiële bestaan. Zij is een feit
in de tijd en is responsief op de
wisselvalligheden daarvan.
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Overlevingsbeslissingen moeten hier
geformuleerd worden. In de morontia-staat is
het zelf een nieuwe, bestendiger universumwerkelijkheid geworden, en is zijn voortgaande
groei gegrond op een steeds betere afstemming
op de bewustzijns- en geest-circuits van de
universa. Overlevingsbeslissingen worden nu
bevestigd. Wanneer het zelf het geestelijke
niveau bereikt, is het een stabiele waarde in
het universum geworden, en deze nieuwe
waarde is gegrond op het feit dat er
overlevingsbeslissingen zijn genomen, een
feit waarvan de eeuwige fusie met de
Gedachtenrichter heeft getuigd. En nu de
mens de status van een ware waarde in het
universum heeft bereikt, krijgt hij potentieel
de vrijheid om de hoogste universumwaarde – God – te gaan zoeken.
(1238.2) 112:7.7 Dergelijke gefuseerde wezens
zijn tweevoudig in hun reacties op het
universum: zij zijn afzonderlijke morontiawezens die in velerlei opzicht op serafijnen
lijken, en ook wezens die qua potentieel
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behoren tot de orde van de volkomenen van het
Paradijs.
(1238.3) 112:7.8 Het gefuseerde individu is
echter werkelijk één persoonlijkheid, één
wezen, wiens eenheid elke poging tot
analyse door welke universum-intelligentie
dan ook weerstaat. En zo zult ge, nadat ge voor
alle rechtbanken van het plaatselijk universum
zijt verschenen, van de laagste tot de hoogste, en
geen daarvan in staat is geweest de mens of de
Richter los van elkaar te identificeren, eindelijk
voor de Soeverein van Nebadon geleid worden,
voor uw Vader in het plaatselijk universum. En
daar zult ge, uit handen van het wezen wiens
creatieve vaderschap in dit universum in de
tijd het feit van uw leven mogelijk heeft
gemaakt, de geloofsbrieven ontvangen die u
het recht geven om uiteindelijk te beginnen
aan uw loopbaan in het superuniversum, op
zoek naar de Universele Vader.
(1238.4) 112:7.9 Heeft de zegevierende Richter
persoonlijkheid verworven door zijn
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schitterende diensten aan het mensdom, of heeft
de heldhaftige mens onsterfelijkheid verworven
door zijn oprechte pogingen om Richtergelijkheid te bereiken? Geen van beide is het
geval; samen hebben zij echter de evolutie
bereikt van een lid van één van de unieke
orden der opklimmende persoonlijkheden
van de Allerhoogste, iemand die immer
dienstbaar, getrouw en bekwaam bevonden
zal worden, een kandidaat voor verdere
groei en ontwikkeling, iemand die immer
hoger gaat en nooit zijn verheven opgang
opgeeft totdat de zeven circuits van Havona
zijn doorlopen en de vroegere ziel van
aardse oorsprong in aanbiddende
herkenning staat voor de actuele
persoonlijkheid van de Vader op het
Paradijs.
(1238.5) 112:7.10 Gedurende deze gehele
schitterende opklimming is de Gedachtenrichter
het goddelijke onderpand voor de toekomstige,
volledige, geestelijke stabilisatie van de
opklimmende sterveling. Ondertussen verschaft
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de aanwezigheid van de vrije wil van de
sterveling aan de Richter een eeuwig kanaal
voor de vrijmaking van de goddelijke, oneindige
natuur. Nu zijn deze twee identiteiten één
geworden; geen gebeurtenis in tijd of
eeuwigheid kan de mens en de Richter ooit
nog scheiden: zij zijn onafscheidelijk, voor
eeuwig gefuseerd.
(1238.6) 112:7.11 Op de werelden waar fusie
met de Richter plaatsvindt, is de bestemming
van de Geheimnisvolle Mentor identiek met die
van de opklimmende sterveling – het ParadijsKorps der Volkomenheid. Noch de Richter
noch de sterveling kan dit unieke doel dan
ook bereiken zonder de volle medewerking
en trouwe hulp van de ander. Dit
buitengewone partnerschap is één van de
fascinerendste en verbazingwekkendste van
alle kosmische verschijnselen in dit
universum-tijdperk.
(1239.1) 112:7.12 Vanaf het moment van de
fusie met de Richter is de status van de
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opklimmende die van het evolutionaire
schepsel. Het menselijke lid heeft het eerst
persoonlijkheid verkregen en is daarom
hoger in rang dan de Richter, in alle zaken
die betrekking hebben op de erkenning van
persoonlijkheid. Het Paradijs-hoofdkwartier
van dit gefuseerde wezen is Ascendington, niet
Divinington, en deze unieke combinatie van God
en mens heeft gedurende de gehele weg omhoog
tot aan het Korps der Volkomenheid de rang van
opklimmende sterveling.
Opmerking Winston:
‘God schenkt de mens een hogere plaats in rang
met betrekking tot de erkenning van
persoonlijkheid'.
ALS GOD DE MENS ZOVEEL VERTROUWEN
SCHENKT, WAT ZOU MIJ DAN WEERHOUDEN
VAN EEN BLIND EN ONVOORWAARDELIJK
VERTROUWEN TE SCHENKEN AAN GOD?
(1239.2) 112:7.13 Wanneer een Richter
eenmaal fuseert met een opklimmende
sterveling, wordt het nummer van deze Richter
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uit de registers van het superuniversum
geschrapt. Wat er gebeurt met de registers van
Divinington weet ik niet, maar ik vermoed dat
de registratie van deze Richter wordt
overgebracht naar de geheime cirkels van de
binnenhoven van Grandfanda, het waarnemend
hoofd van het Korps der Volkomenheid.
(1239.3) 112:7.14 In de fusie met de Richter
heeft de Universele Vader zijn belofte
vervuld om zichzelf aan zijn materiële
schepselen te geven; hij heeft de belofte
vervuld en het plan geconsummeerd om de
mensheid voor eeuwig goddelijkheid te
verlenen. Nu begint de inspanning van de
mens om de onbeperkte mogelijkheden die
inherent zijn aan het verheven partnerschap
met God dat aldus een feit is geworden, te
realiseren en te actualiseren.
(1239.4) 112:7.15 De thans bekende
bestemming van tot overleving gekomen
stervelingen is het Paradijs-Korps der
Volkomenheid; dit is eveneens het
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bestemmingsdoel van alle Gedachtenrichters die
in een eeuwige verbintenis worden verenigd
met hun sterfelijke metgezellen. Momenteel
werken de Paradijs-volkomenen aan vele
ondernemingen in heel het groot universum,
doch wij allen veronderstellen dat zij andere,
nog verhevener taken krijgen te vervullen in de
verre toekomst, wanneer de zeven
superuniversa bestendigd zullen zijn in licht en
leven en wanneer de eindige God eindelijk te
voorschijn zal zijn getreden uit het mysterie dat
deze Allerhoogste Godheid thans nog omhult.
(1239.5) 112:7.16 Ge zijt tot op zekere hoogte
geïnstrueerd inzake de organisatie en personele
bezetting van het centrale universum, de
superuniversa, en de plaatselijke universa: er is
u iets medegedeeld over het karakter en de
oorsprong van sommigen van de veelsoortige
persoonlijkheden die thans deze wijdverbreide
scheppingen besturen. Er is u ook medegedeeld
dat er thans enorme galactische stelsels van
universa georganiseerd worden ver buiten de
periferie van het groot universum, in het eerste
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niveau van de buiten-ruimte. In de loop van
deze verhandelingen is u ook zijdelings te
kennen gegeven dat de Allerhoogste zijn
ongeopenbaarde tertiaire functie zal onthullen
in deze thans nog niet in kaart gebrachte
gebieden der buiten-ruimte; bovendien is u
gezegd dat de volkomenen van het ParadijsKorps de experiëntiële kinderen zijn van de
Allerhoogste.
(1239.6) 112:7.17 Wij geloven dat de met hun
Richter gefuseerde stervelingen samen met hun
volkomen metgezellen bestemd zijn om op enige
wijze te functioneren in het bestuur van de
universa in het eerste niveau der buiten-ruimte.
Wij zijn er geheel van overtuigd dat deze
enorme galactische stelsels te hunner tijd
bewoonde universa zullen worden. En wij zijn er
even zeker van dat onder de bestuurders
daarvan de Paradijs-volkomenen zullen worden
aangetroffen, wier natuur het kosmische gevolg
is van de versmelting van het schepsel en de
Schepper.
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(1239.7) 112:7.18 Welk een avontuur! Welk
een romantiek! Een gigantische schepping
die bestuurd zal worden door de kinderen
van de Allerhoogste, deze gepersonaliseerde,
vermenselijkte Richters, deze verRichterde,
vereeuwigde stervelingen, deze
geheimnisvolle combinaties en eeuwige
associaties van de hoogste bekende
manifestatie van het wezen van de Eerste
Bron en Centrum en de laagste vorm van
intelligent leven die in staat is de Universele
Vader te begrijpen en te bereiken. Wij stellen
ons voor dat zulke versmolten wezens, zulke
partnerschappen van Schepper en schepsel,
voortreffelijke regeerders, weergaloze
bestuurders, begripvolle en meevoelende
leiders zullen worden van alle mogelijke vormen
van intelligent leven die overal in deze
toekomstige universa van het eerste niveau der
buiten-ruimte tot aanzijn zullen komen.
Opmerking Winston:
Wat een vooruitzicht, een wezen gelijk aan God,
die vanuit de diepste diepten van het moeras en
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uit het drijfzand der volkomen ONBEWUSTHEID
is opgeklommen tot het niveau van God, één en
versmolten met God.
Dit wezen kent alle lagen van de opklimming door
alle universums heen en heeft alle problemen
overwonnen.
Zo een wezen is in de buitenruimten waar nieuw
leven ontstaat, van ongelooflijke waarde.
(1240.1) 112:7.19 Het is waar dat gij
stervelingen van aardse, dierlijke oorsprong zijt:
uw lichaam is inderdaad stof. Maar indien ge dit
daadwerkelijk wilt, indien ge het werkelijk
verlangt, is de erfenis der eeuwen zeker de uwe
en zult ge eens overal in de universa dienen in
uw ware gedaante – kinderen van de
Allerhoogste God der ervaring en goddelijke
zonen van de Paradijs-Vader van alle
persoonlijkheden.
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Dit deel over fusie, ons eerste grote doel, vat
voor mij de opbouw van mijn twintig boeken
samen.
Verlangen, leidend tot gedrevenheid, zonder
fanatisme omdat fanatisme onnodig is.
Je komt er.
Je komt er altijd als je de eeuwige cyclus van
willen, kunnen, durven, doen, doorloopt en
wanneer je steunt op het blinde
onvoorwaardelijk vertrouwen in God.
De reis heeft een Doel, maar eigenlijk is de reis
op zich misschien nog wel mooier en
interessanter.

Geniet iedere dag intens
van de reis.
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De weg van de mens is
naar binnen (naar
God) en daardoor
Naar boven (dit is
groeien in
bewustzijn).
De weg van God is
naar buiten en
Afdalend naar de
mens.
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Voor de mens dus
Naar binnen en naar
boven, dus:
‘Met God, door God,
naar God'.
Al ons geworstel in de
buitenwereld, al de gerichtheid
op het beoordelen van anderen,
het veroordelen van anderen en
het melden hoe het wel moet, al
het geprotesteer op straat, op het
Museumplein, op het Binnenhof,
al het geduw tegen en het getrek
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aan, is een gerichtheid van de
mens NAAR BUITEN.
Dit is de plek waar hooguit
energie wordt verplaatst.
In ieder geval is dit een
doodlopende weg en deze weg
leidt uitsluitend naar beneden en
dus weg van God.
Het is de wereldse weg die we
zullen moeten afleggen om de
Geestelijke Weg te kunnen
ontdekken.
Voor de goede orde, ik verzin dit
niet zelf. Het is in mij gegoten en
ik heb er boeken over mogen vol
schrijven.
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Het Urantiaboek bevestigt dit en
dit is waar het om gaat.
De ontwikkeling van onze natuur
zal veranderen, naarmate onze
gerichtheid verandert.
De ontwikkeling van onze natuur
zal vergeesteljken als wij de weg
naar binnen gaan, daar God
zoeken en samen met God, hand
in hand, de weg naar boven zullen
gaan bewandelen.

‘Met God, door
God, naar God'.
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Dit is de enige werkende
weg.
Dit is wat het Urantiaboek daarover
zegt:
(1196.2) 109:1.5 Het eerste stadium in
de ontwikkeling van de Richter wordt
voltooid in de fusie met de overlevende
ziel van een sterveling. Terwijl gij u
wat uw natuur betreft naar binnen
en naar omhoog ontwikkelt, van
mens tot God, ontwikkelen de
Richters zich qua natuur aldus naar
buiten en naar omlaag, van God tot
mens; zo zal het uiteindelijke
voortbrengsel van deze vereniging
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van goddelijkheid en menselijkheid,
dan ook eeuwig de zoon des mensen
en de zoon Gods zijn.

Dit is de weg op weg naar
volmaaktheid, waarbij we
langzaamaan verder en verder
komen en groeien in grootte,
groeien in bewustzijn, waardoor
horizonten worden verlegd en
samen met onze Richter, nieuwe
gebieden worden verkend en
veroverd.

496

497

Ik ervaar een gevoel van
dankbaarheid, van vrede en van
vreugde.
Dankbaar voor de reis die ik al op
deze wereld in dit leven mag
maken.
Dankbaar voor de inspiratie die
ik ontvang en het gegeven dat er
een voortschrijding is op mijn
pad.
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De ultieme verheffing,
is dat mogelijk?
16 oktober 2021
Wat hebben we tot nu toe gezien en wat hebben we
geleerd?
We hebben gezien dat God ons heeft geschapen als
onvolmaakte wezens in een onvolmaakte omgeving.
We hebben gezien dat het onze taak en opdracht is om
op te klimmen naar een status van volmaaktheid.
De onvolmaaktheid creëert niets anders dan illusies
waar wij in verstrikt zijn omdat we binnen onze
onvolmaaktheid niet anders weten.
Die illusie en alle ervaringen in die illusies komen
voort uit disharmonie (onvolmaaktheid) en leiden tot
angst. Angst creëert stress, verdriet en lijden.
Die illusie is gebouwd op het gegeven dat wij in de
onvolmaaktheid, die door God zo vorm heeft gekregen,
allemmal op onszelf staan en dus alleen staan en er
daarom dus geen besef van eenheid is.
Die eenheid is er, omdat alles voortkomt uit de eerste
bron en daarmee en daardoor onlosmakelijk is
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verbonden met de eerste bron en is verbonden met
elkaar.

Om uit de status van onvolmaaktheid te kunnen
breken en om op te kunnen klimmen naar een
status van volmaaktheid, MOET JE EERST OP
DE HOOGTE ZIJN VAN DIE
ONVOLMAAKTHEID, VAN JEZELF EN VAN JE
OMGEVING. MOET JE DIE ONVOLMAAKTHEID
KUNNEN AANVAARDEN EN OP ZIJN WARE
AARD KUNNEN SCHATTEN EN PAS DAN
WORDT DE ONVOLMAAKTHEID ZICHTBAAR,
TASTBAAR EN MEETBAAR EN ALS DAT
MOGELIJK VOOR JE IS, KUN JE ER IETS MEE
GAAN DOEN.
Om uit de status van onvolmaaktheid te
kunnen breken, moet je het besef van
eenheid eerst leren zien, leren kennen en
leren aanvaarden.
Als je het besef van eenheid gaat voelen, gaat
begrijpen en gaat leven, verlaat je het
speelveld van de illusie en ga je de
werkelijkheid langzaamaan zien, begrijpen,
omarmen en aanvaarden. De werkelijkheid
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genereert de waarheid en is uitsluitend
gebouwd op het besef van eenheid.

Wij leven dus in een status
van onvolmaaktheid.
Wij zijn verdeeld in en
misleid door de illusie.
Wij houden anderen voor, dat
wij de waarheid kennen en
dat de waarheid altijd
gelijk is aan onze
zienswijzen.
Zolang wij dit pad volgen van angst en
afwijzing blijven we in de illusie, want
ervaringen van angst, onrust,
disharmonie, en afwijzing van anderen,
IS EEN MANIFESTATIE VAN DE
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ILLUSIE. DE ILLUSIE IS HET
TEGENOVERGESTELDE VAN
DATGENE DAT WERKELIJK IS.
We hebben ook gezien dat wanneer wij
voelen en ervaren dat we last hebben
van onrust, van angst en zorgen, we
God kunnen vragen om de sluier van
de illusie op dat moment van ons af
te nemen, MET ONMIDDELLIJK
RESULTAAT VAN HET OPLOSSEN
VAN DEZE BELASTENDE GEVOELENS
EN ERVARINGEN, WAARDOOR WE
ONMIDDELLIJK TOT RUST KOMEN,
ZOWEL GEESTELIJK ALS FYSIEK.

God is dus op ons verzoek in
staat om de misleiding, om de
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ervaring van angst en
zorgen, om de illusie,
onmiddellijk uit ons systeem
te halen met onmiddellijk
resultaat.
Eigenlijk laten wij ons dus
eerst misleiden door een
illusoire ervaring die ons
gevangen houdt en vragen
dan God, om datgene ‘dat niet
werkelijk is', van ons af te
nemen.
We kunnen God vertrouwen
en we hebben geleerd om God
te vertrouwen om als 'grote
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illusie-eliminator’ voor ons
op te treden.
Dus eerst staan we toe om te
laten gebeuren wat
eigenlijk niet kan gebeuren,
omdat het niet werkelijk is
en vragen dan God om ons
terug te zetten in de
situatie van werkelijkheid
waar rust, vrede en vreugde
heerst.
Eigenlijk een bizarre
vertoning.
Eigenlijk moeten we dus zelf
gaan beslissen om geen
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angst en zorgen meer te
aanvaarden omdat ze niet
wezenlijk en niet echt zijn,
omdat ze niet tot het veld
van werkelijkheid horen en
niet meer en niet minder zijn
dan een illusie, dan een
misleiding, DAN EEN
‘versnipperinG’ van het besef
VAN EENHEID.
Misschien is het slimmer om
God te vragen om:
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Onze ogen te openen
en open te houden
waardoor wij de
illusie vooraf zien en
weigeren om ons nog
onder die sluier VAN
MISLEIDING te laten
vangen.
We moeten dus angst
en zorgen afwijzen
als ONWERKELIJK, als
niet echt en we
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moeten ons
afstemmen op God om
door zijn ogen te
kunnen kijken en te
kunnen blijven
kijken.
Als God door ons wil
werken, is het slim
dat wij door zijn ogen
kunnen kijken, maar
dat gebeurt alleen:
….
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Als wij daar in
vrije wil voor
kiezen.
Dus stap uit de dwaasheid.
Wordt wakker en open jouw ogen
waardoor je kunt kijken door de
ogen van God en neem de illusie
waar om die vervolgens ver van je af
te werpen.
Weiger nog om gevoelens van angst
en zorgen te aanvaarden en je
erdoor te laten vangen.
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Dat brengt ons nog dichter bij God
en nog dichter bij het VERTROUWEN
IN GOD.

Laten wij onszelf op deze
ultieme wijze verheffen en
op deze wijze structureel
boven de illusie uit tillen.
Vergeet niet dat wij dan,
bevrijd van een last die niet
werkelijk is, Zelf en uit vrije
wil, in vol bewustzijn,
ONSZELF optillen tot het
niveau van morontia-mota,
omdat dat ligt boven de
illusie.
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Wij moeten de weg zelf lopen,
iedere millimeter van de weg
is voor onszelf.
Ik maak nu die keus en trek
een lange neus naar al mijn
zorgen en angsten, omdat ik
door heb, dat ze een deel
zijn van de onvolmaaktheid
en dat deel van de
onvolmaaktheid,

Heb ik dus nu, in vrije
wil, van mij afgelegd.
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Dit is niet een beslissing die je één keer
maakt en waarmee je dan klaar bent.
Het collectieve bewustzijn is afgestemd op
dualiteit, waar stress, disharmonie en angst
regeert.
Het collectief is enorm dus de energetische
gevolgtrekking daarvan is ook enorm. We
worden onafgebroken door die zware
energie besmet en hebben dan ook de
neiging om daarin te worden
meegetrokken.
Waar het nu dus om gaat, is JOUW
VERTROUWEN IN GOD EN OP GOD, IN
TEGENSTELLING TOT DE DRUK DIE HET
COLLECTIEVE BEWUSTZIJN OP ONS
LEGT

Het gaat niet vanzelf.
Niets gaat vanzelf en alle
resultaat is altijd gekoppeld aan
het vertrouwen in God en de
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gedrevenheid om je los te maken
van de invloed van het collectief,
waarbij je band met God, de
reddingsboei is.
Hoe hoger we opklimmen naar het niveau
van morontia-mota, hoe meer we de illusie
kunnen ontstijgen en afwerpen.

MORONTIA-MOTA WORDT
GEDRAGEN DOOR MORONTIABEWUSTZIJN.
DIT IS EEN BEWUSTZIJNSSAMENSTELLING VAN
ONGELIJKSOORTIGE GEESTELIJKE
EN MATERIËLE NATUREN.
DUS EEN SAMENWERKING
TUSSEN GOD EN MENS.
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HET ONTSTIJGEN VAN DE ILLUSIE
KAN ALLEEN MAAR DOOR HET
MORONTIA-BEWUSTZIJN TE
BEREIKEN EN TE OMARMEN EN
DAT KAN ALLEEN MAAR DOOR
SAMENWERKING OP HET NIVEAU
VAN BEWUSTZIJN MET GOD.
Het is dus onze zorg om het
contact, de verbinding en de
samenwerking met God vast
te houden en in stand te
houden.
Alleen daardoor kunnen we
opstijgen tot het niveau van
morontia-mota en kunnen we
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permanent aan de illusie
ontsnappen.
Dit is wat het Urantiaboek erover zegt:
(1205.4) 110:2.6 Naar de mate waarin deze
identiteit wordt gerealiseerd, benadert ge
mentaal de morontia-orde van bestaan.
Morontia-bewustzijn is een begrip dat het
wezen en het totaal aangeeft van de bewustzijnssamenwerking van ONGELIJKSOORTIGE
materiële en geestelijke naturen. Morontiaintellect impliceert derhalve een tweevoudig
bewustzijn in het plaatselijk universum, dat
beheerst wordt door één wil. En bij
stervelingen is dit een wil die, hoewel in
oorsprong menselijk, nu goddelijk wordt
door ’s mensen identificatie van zijn
menselijke bewustzijn met het bewustzijn
Gods.
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‘Met God, door
God, naar God '.
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Volmaaktheid
scheppen
17 oktober 2021
Opnieuw benoem ik wat hierboven staat uit
110.2.6, in de volgende tekst:

Morontia-bewustzijn is een begrip
dat het wezen en het totaal aangeeft
van de bewust- zijnssamenwerking
van ONGELIJKSOORTIGE materiële
en geestelijke naturen. Morontiaintellect impliceert derhalve een
tweevoudig bewustzijn in het
plaatselijk universum, dat beheerst
wordt door één wil.
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En bij stervelingen is dit een
wil die, hoewel in oorsprong
menselijk, nu goddelijk
wordt door ’s mensen
identificatie van zijn
menselijke bewustzijn met
het bewustzijn Gods.
De mens is een onvolmaakt wezen met de
opdracht om te groeien naar volmaaktheid.
We beginnen met het bewandelen van de
wereldse weg, met een laag bewustzijn om
op te klimmen vanuit de dualiteit naar een
steeds hoger besef van eenheid.
Vanaf de hogere cirkels groeien we steeds
meer naar de Geestelijke Weg, waar we niet
meer de keizer dienen maar uitsluitend nog
God dienen.
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Hoe hoger we komen op die
Geestelijke Weg, hoe meer ‘onze
wil, die in oorsprong menselijk is,
steeds meer Goddelijk begint te
worden door ’s mensen
identificatie van zijn menselijk
bewustzijn met het bewustzijn van
God'.
Daarmee ontstaat het
MORONTIA-BEWUSTZIJN.
We hebben hierbij recentelijk de
volgende stappen gemaakt.

Eerste stap is het contact zoeken met
onze Godsvonk, waarbij we hem onze
ballast, onze zorgen, onze stress en
onze angsten, hebben aangeboden.
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We constateerden onmiddellijk
resultaat van verlichting en
ontspanning, zowel geestelijk als fysiek.

Tweede stap is de ballast, de zorgen,
de stress, de angsten waar wij last van
hebben, die voortkomen uit het
energieveld van de dualiteit, te
weigeren. Alles is een keus en je
dompelt je onder in die energie of je
maakt de keus om dat niet te doen.
Wij hebben ons bevrijd van de stroom
uit het collectieve bewustzijn.

Derde stap en hier voor het eerst
benoemd, is de volmaaktheid creëren,
waar wij geacht worden naartoe te
groeien en om deze volmaaktheid zelf
te gaan scheppen.
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We verheffen ons boven de
gevangenis van de gevolgen van
de dualiteit, van het collectief
bewustzijn en van alle ellende die
dat met zich meebrengt.
We weigeren niet alleen die
gevolgen te accepteren en ons
daardoor te laten beïnvloeden,
maar we gaan op een NOG HOGER
NIVEAU ZITTEN EN HOUDEN ONS,
VRIJ VAN ALLE BELASTENDE
ENERGIEËN, BEZIG MET HET
CREËREN VAN VOLMAAKTHEID
DOOR SCHOONHEID, WAARHEID
EN GOEDHEID TE SCHEPPEN.
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Dit alles is alleen maar
mogelijk, zolang:

Wij de wil hebben, die
in oorsprong
menselijk is, om deze
wil steeds meer te
identificeren vanuit
ons menselijk
bewustzijn met het
bewustzijn van God.
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Hiermee zijn wij het wezen en
het totaal dat aangeeft
dat wij willen groeien naar
de bewustzijnssamenwerking van
ONGELIJKSOORTIGE materiële
(mens) en geestelijke (god)
naturen.

Dus:

Een bewuste
verbinding tussen God
en mens,
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op initiatief van de
mens, voortkomend
uit een verlangen
naar god, gekozen in
vrije wil.
Geen afleiding meer, geen omvallen
meer, geen acceptatie meer van de
negatieve energieën, maar uitsluitend
nog het werken aan de samenwerking
van de ONGELIJKSOORTIGE,
MATERIËLE en GEESTELIJKE naturen.
Een bestendige en verankerde
samenwerking tussen God
(geestelijke natuur) en mens
(materiële natuur).
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De volle manifestatie van
morontia-mota.

Grafisch geeft dat de volgende afbeelding:
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Een grafische voorstelling van wat in de
laatste hoofdstukken is behandeld.
De kolom met de letter A is de Geestelijke
Weg voortkomend uit de Wereldse Weg.
Op weg naar een steeds diepere vorm van
morontia-mota komen we in het gebied
waar we contact en verbinding hebben met
onze inwonende God. In de afbeelding het
deel met het cijfer 1. Op dit niveau leren we
met God samen te werken en onze zware last
af en aan over te dragen aan God, die dit van
ons afneemt waardoor wij onmiddellijk,
zowel geestelijk als fysiek ontspannen.
Op dit niveau gaan we de samenwerking met
God werkelijk ervaren en leren we
vertrouwen te krijgen in God als een realiteit
en als deel van onszelf.
Op basis van het vertrouwen in God en
gesterkt door de ondersteuning van God,
gaan we begrijpen dat alles wat uit de
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dualiteit voortkomt en waar we last van
hebben, behoort tot de illusie. We leren de
illusie te verwerpen en weigeren nog om
spanningen, zorgen en angsten binnen te
laten in ons systeem. Het is allemaal illusie
en geen werkelijkheid. We zijn en worden
gedragen door God in een samenwerking
tussen de geestelijke en de materiële natuur.
In de afbeelding is dit het gebied met het
cijfer 2.
Tenslotte in het gebied met het cijfer 3 gaan
we begrijpen dat de samenwerking met God
een bewustzijnssamenwerking van
ONGELIJKSOORTIGE materiële en geestelijke
naturen is. De naturen zijn ongelijksoortige
maar de materiële wil begint steeds meer
gelijkheid te krijgen met de geestelijke Wil
en de mens komt in overeenstemming met
zijn God.
Op dit niveau kunnen we de beslissing nemen
om als één wezen in de wereld te staan voor
het scheppen van volmaaktheid en om zelf,
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nog binnen ons vermogen maar in
samenwerking met God groeiend en
groeiend, volmaakt te zijn en volmaaktheid
te scheppen.
De bewuste bewustzijnssamenwerking
wordt hier geëffectueerd waarbij de
mens naar binnen treedt en opklimt naar
God en waarbij God naar buiten treedt en
afdaalt naar de mens.

NU WERKT DE MENS DOOR GOD IN
DEZE WERELD, MAAR NOG
BELANGRIJKER,

NU WERKT GOD DOOR DE
MENS.
De hand van God en van
de mens hebben elkaar
geraakt en vastgepakt
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en zullen nooit meer
loslaten.
Nu is het weten een
rotsvast vertrouwen.
Accepteer de
werkelijkheid, accepteer
de waarheid, schep
volmaaktheid en verwerp
de illusie met de daarbij
behorende spanningen en
angsten.
Het web van de illusie
verhindert doorgroei.
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Breek het web open.
De hoogte van jouw
bewustzijn en de gekozen
bewustzijns-samenwerking
tussen jou en God schenkt
je dat vermogen.

Dan vormen
Twee naturen samen, één
overeenstemming en ben
je in staat om stap 2 en
stap 3 te nemen.
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Stap 3 is de actieve en
bewuste samenwerking
van God en van jou in
deze wereld,
Het bewust samen
scheppen van
volmaaktheid.
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Hoe schep ik
volmaaktheid?
18 oktober 2021
Hoe schep ik volmaaktheid?
Eerlijk gezegd, geen idee!
Ik voel een verandering van binnen.
Ik voel een weten dat ik het nu niet meer alleen doe.
Ik voel een verbinding die er is, omdat die er is.
Het verhaal over bewustzijnssamenwerking tussen
mij (de materiële natuur) en God (de Geestelijke
natuur) heeft 'doel geschoten en doel geraakt’, heeft
zich geworteld en dat besef begint uit te lopen en zich
te verdiepen.
‘Het is mijn wil, dat uw WIL geschiede'.
Het is mijn wil dat ik in vrije wil het bewustzijnssamenwerkingsverband aanga, om met U te groeien
naar eenheid en om te werken in eenheid.
Die eenheid wordt hechter en verandert iets in mij.
Er kijkt nu iemand mee over mijn schouder, omdat ik
daar om gevraagd heb en die iemand, die kracht,
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beïnvloedt mijn bewustzijn, omdat mijn deur
openstaat.
De toetsing van 'schoonheid, waarheid en goedheid’,
gebeurt als vanzelf op de achtergrond en ik ben met
dat proces verbonden, dus ik weet ook het resultaat.
Dat weten is, als vanzelf.
Het geeft vreugde en rust.
Het geeft kracht en inzicht.
Ik denk dat die samenwerking als vanzelf leidt tot een
steeds groter besef van een handelen in volmaaktheid.

Verder heb ik nu nog geen idee, van hoe ik
volmaaktheid schep, maar dat is niet belangrijk
want in mijn bewustzijns-samenwerking is er
een partij die het precies weet en ik heb de
aansturing in volledig vrije wil overgedragen
aan de Geestelijke natuur, aan die partij van
mijn verbinding, van mijn verbond.
Het verbond van liefde en dienstbaarheid.
Dienstbaarheid in waarheid, schoonheid en
goedheid, gefundeerd op een steeds groter
groeiend besef van eenheid.
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Het doel is prachtig maar nog mooier is de
reis.
Ik geniet nu intens van de reis.

Waar het om gaat, is het
‘samenwerkingsverband’ op
niveau van bewustzijn,
tussen jou (materiële
natuur) en God (de
geestelijke natuur).
Daar komt een nieuw
bewustzijn uit voort, waarin
God ons bewustzijn omhoog
trekt.
Dat nieuwe bewustzijn heet
MORONTIA-MOTA en is boven-
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filosofisch en leert ons de
waarheid onderscheiden en
de eenheid kennen.
Pas als je echt de waarheid
Leert onderscheiden en de
eenheid leert kennen,
Ben je in staat om echt te
leven volgens de waarden
van:
’schoonheid, waarheid en
goedheid'.
We kunnen het dus niet
alleen.
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Je hoeft alleen maar je
armen te openen en God stort
zich in jouw armen.
In alle opzichten hebben we
elkaar nodig. God heeft ons
nodig en wij hebben God
nodig, hoe ongeloofwaardig
dit bijna ook klinkt.

(2084.3) 195:10.3 Houdt immer
dit voor ogen:
God en de mensen hebben
elkaar nodig. Zij zijn
wederzijds noodzakelijk
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voor het volledig en finaal
verwerven van eeuwige
persoonlijkheids-ervaring in
de goddelijke bestemming
van universum-finaliteit.
De goddelijke bestemming
van universum-finaliteit is
terugkeren tot een complete
status van volmaaktheid.
Een VOLMAAKTHEID die tot
uiting zal komen in het
volwaardig tot
volwassenheid komen van de
allerhoogste.
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In de eerste stap, waarbij we God
incidenteel vroegen om datgene bij ons weg
te halen, waar we last van hadden en
waarbij we constateerden, dat dat
onmiddellijk verlichting en rust gaf,
plaatsten we onszelf nog buiten God,
behalve op de momenten dat we hulp
nodig hadden.
In de tweede stap, waarbij we
weigerden om ons nog door de dualiteit
naar beneden te laten trekken, was er een
verhoogd vertrouwen dat God over ons
zou waken en wij die stap konden
maken om, met God op de achtergrond,
paraat te zijn om wat dan ook uit de
dualiteit nog invloed te laten hebben op
ons leven. Er was vertrouwen, nog geen
volledig overgeven.
In de derde stap, maken we een bewuste
en continue verbinding met God en
verbinden wij ons structureel met God, om
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in een bewuste en weloverwogen
bewustzijns-samenwerkingsverband
met God, er ieder moment voor te
waken om volmaaktheid te scheppen en
om structureel te handelen, onder zijn
leiding, binnen de waarden van
’schoonheid, waarheid en goedheid’.
DE CONTINUE ACCEPTATIE VAN ONS OM
GOD STRUCTUREEL IN ONS LEVEN TE
INTEGREREN EN OM NAAR ZIJN WIL TE
HANDELEN, IS NU EEN ONOMKEERBAAR
FEIT GEWORDEN.

HetBesluit is
genomen:
God en ik zijn één
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En vanaf nu zal die
verbinding zich
verdiepen.
Niets gebeurt
vanzelf. Alles wat
op mijn weg naar het
paradijs gebeurt is
het resultaat van de
keuzes die ik maak.
Ik Maak die keus en
kijk iedere dag of de
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koers moet worden
bijgesteld.
Ik Overleg met mijn
loods, die inmiddels
door mij is verheven
tot de kapitein van
het schip van mijn
leven. Sorry, van ons
leven.
Want wij bestieren en
besturen nu beiden
het leven dat leidt
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tot de versmelting
tussen ons beider
natuur, ‘de
goddelijke geest en
de menselijke ziel,
onder leiding van de
goddelijke geest’.
De stap wordt
slechts gezet, door
het maken van die
keus.
Door:
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‘willen, kunnen,
durven, doen’
En zo opklimmen van de
ene status van ‘ZIJN’ naar
een volgende status van
‘ZIJN’, gesteund door een
onvoorwaardelijk
vertrouwen in God.
Zie nogmaals de volgende afbeelding.
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De persoonlijke weg
19 oktober 2021
Ik ervaar een groot effect door het feit, dat ik mijn
leven in eigen hand neem en daarbij volledig ‘VAAR’
op de kracht van mijn eigen innerlijk godsfragment.
Door de dualiteit of in ieder geval de energieën van de
dualiteit buiten mij te houden en door de goddelijke
energie van mijn godsfragment structureel te
omarmen en vast te houden, houd ik de negatieve
energieën buiten mijn leven en STA IK NIET MEER
TOE, DAT IK DAARDOOR WORD BEÏNVLOED.
Vanmorgen realiseerde ik mij dat het in wezen ‘een
vreemde weg is’, om mij eerst keer op keer te laten
beïnvloeden door de druk en de negatieve ballast van
het collectieve bewustzijn en om mij daarna weer keer
op keer te laten reinigen en helen van de invloed van
die verkregen bagage, door de verbinding met mijn
Godsvonk.
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Die weg sla ik nu over en die invloed van het
collectieve bewustzijn laat ik aan mij voorbij
gaan.
Dat is mogelijk als je weet hoe het werkt, als
je het contact en de verbinding met jouw
eigen God hebt bestendigd en verankerd en
als je een blind en onvoorwaardelijk
vertrouwen hebt in de eeuwige
aanwezigheid van God en in de
onvoorwaardelijke hulp en samenwerking,
uit vrije wil, die jij in een verbond met God,
als ‘in beton hebt gegoten'.
Als je dan vervolgens voelt en ervaart dat je
een bovenwereldse vrijheid hebt verworven,
dan kun je gaan beginnen, om …….

Samen met jouw God ieder
moment van de dag bewust te
gaan werken aan het proces
van volmaakt worden van
546

jezelf en daardoor het
volmaakt maken van je
omgeving.

‘Vervolmaak de
wereld door zelf
eerst volmaakt te
worden'.
Uiteraard is deze
weg voor ieder mens
altijd persoonlijk,
afhankelijk van jouw
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taak en opdracht,
afhankelijk van jouw
blauwdruk en
afhankelijk van jouw
gedrevenheid.
Maak je geen zorgen,
jouw God kent jullie
weg.
Het mooie is als je merkt, voelt en
ervaart dat je op deze wijze spanning
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en zorgen buiten jouw deur kunt
houden, dan weet je en heb je het
bewijs, dat het contact tussen jou en
jouw God wezenlijk is en dat jouw
vertrouwen in jouw God
onvoorwaardelijk is.
Het is namelijk onmogelijk om die
rust te laten plaatsvinden en over
jou te laten komen, door: ‘NET TE
DOEN ALSOF'.

JE KUNT DEZE KRACHT NIET
‘SPELEN’. JE KUNT DIE KRACHT
ALLEEN MAAR ZIJN, ‘DOOR HET
TE ZIJN’ EN DAT GEBEURT
ALLEEN DOOR WEZENLIJKE
VERBINDING EN DOOR BLIND
VERTROUWEN.
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dat is ‘Geloven’ op basis
van:

‘weten’.
Alles wordt bepaald door
'VERBINDING’.
Verbinding is AFSTEMMING en
afstemming is UITNODIGING.
Blijf je jezelf afstemmen op de
energieën van het collectieve
bewustzijn en blijf je jezelf laten
beïnvloeden door energieën waar je
last van hebt?
Stem je jezelf af op de energieën die
overal om je heen rondhangen of richt
je jezelf op een andere verbinding, de
verbinding met jouw Godsvonk die je
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uittilt boven datgene waar iedereen om
je heen door wordt getroffen en last
van heeft?
Wij bepalen het zelf door onze
verbinding en afstemming, maar juist
kunnen afstemmen vereist een weten,
een vertrouwen en de ervaring dat
deze weg een wezenlijk verschil maakt
omdat je uitstijgt boven het
onwezenlijke, boven de illusie en
doordat je met deze verbinding begint
te raken aan de werkelijkheid.

Dat is voor ieder mens een
eigen persoonlijke weg.
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Wat betekent ‘het
individuele'
geprojecteerd op ‘het
collectief'?
19 oktober 2021
De verbinding met onze eigen inwonende God, een
verbinding uit vrije wil en uit volle overgave, een
continue en structurele verbinding en afstemming,
werpt een onneembare muur op voor de energie van
het collectieve bewustzijn, thans nog volop afgestemd
op dualiteit.
Op basis van de innerlijke kracht die ontstaat bij deze
verbinding, bij het onvoorwaardelijke vertrouwen in
God, zijn wij in staat om alle energieën die zorgen,
stress en angsten vertegenwoordigen, buiten de deur
te houden.
Onze ‘houding en overtuiging van afwijzing' is genoeg
om gevrijwaard te zijn van deze energie.
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Als wij niet meer besmet kunnen worden door deze
energieën, kunnen wij deze energieën ook niet meer
overdragen op anderen en daarmee het collectieve
bewustzijn verder nog voeden.
Alle stromen van energieën van angst, zorgen,
boosheid, stress, worden, wanneer ze ons bereiken,
afgebogen en door ‘ons eigen weigeren van acceptatie
van deze energieën’, door onze eigen God
getransformeerd en geëlimineerd.

Die stroom stopt dus in ieder geval
bij ons.
Als wij deze energieën niet meer
overnemen, kunnen wij deze energieën
ook niet meer doorgeven. God creëert
een Geestelijke en natuurlijke
immuniteit tegen angsten, zorgen,
boosheid en de behoefte om te duwen
tegen en te trekken aan elkaar.
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ER ONTSTAAT OP EEN
NATUURLIJKE WIJZE, RUST EN
VREDE.
UIT DEZE ENERGIE GROEIT EEN
NOG DIEPER BESEF VAN EENHEID
EN ALS DE INVLOED VAN
MORONTIA-MOTA TOENEEMT,
GAAN WIJ LEREN OM DE
WAARHEID TE ONDERSCHEIDEN.
ALS WE DE WAARHEID GAAN
LEREN ONDERSCHEIDEN, ZAL
DEZE ILLUSIE LANGZAAM MAAR
ZEKER GAAN OPLOSSEN.
WAARHEID EN ILLUSIE GAAN
NIET MEER SAMEN.
HET DIENEN VAN GOD EN HET
DIENEN VAN DE KEIZER GAAN
NIET MEER SAMEN.
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Als we dit gedrag van het afwijzen van de
energieën uit het collectieve bewustzijn en wat
zal leiden tot rust en vreugde, een gevoel dat we
nu zelf beginnen te ervaren, projecteren op een
grotere groep, dan moet de consequentie
magistraal zijn.

Als datgene wat er nu met het individu
gebeurt, die de bereidheid heeft en die
beschikbaar is, die God omarmd en in
het bewustzijnssamenwerkingsverband met God deze
energieën buiten de deur houdt, dan zal
de stroom met alles wat ons tegenhoudt
om op te kunnen klimmen naar een
hoger niveau van bewustzijn,
getransformeerd worden en
verdwijnen.
Wat zal er gebeuren als er tien mensen,
honderd mensen, het kanaal vanuit het
collectieve bewustzijn kunnen
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blokkeren en de energie die er
doorheen stroomt door hun eigen
Godsvonk kunnen laten transformeren.
Dat zal de vervuiling stoppen, de
vervuiling waardoor mensen worden
geraakt, zorgen krijgen, angsten
ontwikkelen, woede genereren, allemaal
gevoed vanuit de dualiteit van dat
collectieve bewustzijn. Dat is een beeld
dat we nu regelmatig overal zien.

Dit is een voorstelling van
stap 2 op collectief niveau.
Als ook nog stap 3 op
collectief niveau gezet kan
worden, dat we, bevrijd van
de energieën vanuit de
dualiteit, bewust, in het
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bewustzijnssamenwerkingsverband met
God, energieën creëren
gericht op de eenheid van
alles dat is,
Dan zal er een ervaring van
liefde ontstaan als tien
mensen of honderd mensen
hiertoe in staat zijn.
Dat zal zich uitbreiden en
verspreiden, wanneer iemand
begint OM dit in de wereld te
zetten.
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Dat is de projectie van de
ervaring van het individu,
zoals in de stappen 1, 2 en 3
zijn beschreven. Wanneer
deze 3 stappen worden
geprojecteerd op het
collectief, zal dit een een
uitwerking geven, die deze
wereld zal veranderen.
DAT IS HET BEGIN VAN HET
SCHEPPEN VAN VOLMAAKTHEID
VANUIT HET INDIVIDU EN
GEPROJECTEERD OP DE OMGEVING
EN OP HET COLLECTIEF.
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Jij kunt beginnen om nu dat
individu te zijn en door jouw God
onvoorwaardelijk te vertrouwen,
te omarmen en door met hem in
het bewustzijnssamenwerkingsverband samen te
gaan werken, deze wereld
beïnvloeden en veranderen.
Dat is de weg, op weg naar volmaaktheid,
waar ik bewust de verdieping mee ben
aangegaan en wat tot nu toe heeft geleid tot
dit boek en de drie stappen naar een
bewuste bewustzijns-samenwerking tussen
mij en mijn God, leidend tot de drie stappen
die aan het eind van dit boek zijn
beschreven en die voor mij de weg
aangeven op weg naar volmaaktheid.
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