Het bewustzijn van
LIEFDE en de liefde in
het BEWUSTZIJN

LIEFDE bepaalt de WEG en de
weg bepaalt het DOEL en het
doel is ‘GOD’, allemaal geleid
door een alsmaar groeiend
‘BEWUSTZIJN’

Winston Lucassen
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De WEG op weg naar het
DOEL, de weg op weg naar
GOD is altijd de richting
tussen het spanningsveld
van:
WAT,
HOE,
WIE en
WAAROM.
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Dit boek is net als deel 1 van de
reeks, ook geschreven als een
roman en brengt Richard en
Helena na een lange tijd weer
samen.
Dit is het laatste boek in de
reeks van ‘Een wonderbaarlijke
reis’.
Zoals de reeks begonnen is met
een roman, zo zal de reeks ook
eindigen met een roman,
waarbij beide verhalen op
elkaar aansluiten.
Tekst:
Winston Lucassen
Illustraties:
Winston Lucassen
Dit boek is DEEL 21 en het laatste boek van de reeks ‘Een
wonderbaarlijke reis’.
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Hoe de WEG wordt bepaald
door BEWUSTZIJN en hoe
bewustzijn ons leidt tot
LIEFDE, dat ons uiteindelijk
voert naar ons DOEL :

‘GOD’
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Een nieuwe ontmoeting, na
een lange tijd, tussen
Richard en Helena.
Zij was de vrouw die zijn ziel
‘openbrak’ en hem hongerig
maakte naar 'meer’.

Dit boek is opgedragen aan haar, die hem kent en
die hij aanvaardt en omarmt in eenheid,
waardoor zij beiden zijn geheeld en genezen.
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Een impressie van de eerste roman, het eerste boek in de
reeks van:
‘Een wonderbaarlijke reis'.
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Het verblijf in Finland.
Het begin van een ontdekkingsreis naar mijzelf, naar
het besef van eenheid, naar liefde, naar harmonie en
naar de enige verbinding die leidt tot ‘heling’ en
vervolgens naar het doel van ieder mens en dat doel is:

GOD.
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Inleiding
De boekenreeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’ is
begonnen met deel 1, het tweede boek op de website.
Dat deel is een roman en beschrijft het begin van mijn
bewuste spirituele reis na een visioen dat ik had in
februari 2005.
Daarna heb ik in de loop van de tijd alles beschreven
over het begrip ‘bewustzijn’, wat het is, wat het niet is
en hoe de weg is, om ‘in bewustzijn te kunnen
groeien’, uiteraard voor zover dat lag binnen mijn
vermogen.
Bewustzijn en groei in bewustzijn is het fundament en
het instrument voor de groei van de ziel. Het is dus
een kosmische levensvoorwaarde.
De groei van een mens bestaat uit de groei van het
bewustzijn.
De groei van een volk bestaat uit de groei van het
bewustzijn van de individuen van dat volk.
De groei van een planeet bestaat dus uit de groei van
het bewustzijn van alle afzonderlijke volkeren.
De groei van deze planeet begint dus bij en is
afhankelijk van de groei van ieder individu, dus van
jou en van mij.
9

Al de informatie is 'in mij gegoten’, waarbij ikzelf ook
hard heb moeten werken om dingen zelf te kunnen
doorgronden en om nieuwe informatie steeds weer in
het totale plaatje te kunnen passen, waardoor het
verhaal voor mij steeds meer een zinnig en logisch
verhaal werd.
Dit verhaal is MIJN VERHAAL.
Het is mijn verhaal van MIJN EIGEN SPIRITUELE
REIS.
Dit verhaal is niet de waarheid, het is MIJN
WAARHEID.
Aangezien ieder mens uniek is, is iedere spirituele reis
van ieder mens persoonlijk en uniek en dus anders
dan welke reis van wie dan ook.
De kosmische wetten die de schepping kent, gelden
voor ieder mens hetzelfde, dus is het zinnig en zinvol
om kennis te hebben van die kosmische wetten.
Ik heb er vele beschreven voor zover mijn eigen
bewustzijn, mijn eigen grootte mij toestond en in staat
stelde om die wetten te zien, te voelen en te begrijpen.
De reis die wij maken om in bewustzijn te kunnen
groeien is uitsluitend een ‘ERVARINGSREIS’.
Ervaringen verkrijgen we door ‘het leven te leven',
door het keer op keer maken van keuzes, waarbij er
geen verkeerde keuzes zijn. Door die keuzes te maken,
kunnen we van de consequenties van onze eigen
10

keuzes, leren en door te leren, kunnen we groeien. Het
is dus een weg van ontelbare keren vallen en opstaan
en vooral door te blijven glimlachen.
Uiteindelijk zullen we en kunnen we niet anders, dan
ergens op die weg, God ontmoeten en met HEM verder
gaan.
Die hele weg heb ik beschreven in het tweede boek tot
een met het twintigste boek van deze reeks.
Het laatste boek, boek eenentwintig, dit boek, sluit de
reeks af met opnieuw een roman.
Eigenlijk is in grote lijnen mijn hele verhaal over
bewustzijn te lezen in boek één en in boek
eenentwintig van deze reeks en zijn alle
tussenliggende boeken tot in de diepste diepten
uitgewerkte details van al mijn lessen en eigen
ervaringen.
De twee romans, boek 1 en 21 van de reeks, zijn
verhalend en vertellen in verhalende vorm de meest
essentiële zaken uit alle boeken, de andere boeken zijn
een vastlegging van de informatie die ikzelf van de
engelen heb mogen ontvangen en die ikzelf heb
geleerd van mijn eigen ervaringen.
Ik heb de boeken zelf zeer uitvoerig geïllustreerd en
ontzettend veel ontvangen informatie, vaak achteraf
kunnen en mogen toetsen aan de inhoud van het
Urantiaboek. Hiervoor ontving ik ‘steekwoorden’,
waar ik digitaal op kon zoeken en die mij leidden naar
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de inhoud waarmee ik mijn eigen verhaal, voor mijzelf,
kon toetsen en bevestigd kreeg.
Dit verhaal is dus niet DE waarheid, het is MIJN
waarheid.
Mijn waarheid en mijn ervaringen heb ik gedeeld met
de wereld en vermeld op mijn website waar het gratis
is te downloaden. Zie:

http://wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.c
om/index.html
Achteraf realiseerde ik mij dat het totaal van
eenentwintig (21) boeken een Kosmische waarde
heeft.
21 bestaat uit een 2 en een 1.
2 plus 1 is gelijk aan 3.
3 van de DRIE-EENHEID waar God uit bestaat. De
Vader, de Zoon en de Geest, de ontwerpende, de
uitdrukkende en de uitvoerende kracht.
21 gedeeld door drie is gelijk aan 7.
7 is de ultieme combinatie van de schepping, die voort
is gekomen uit individuele en gecombineerde
scheppingen van de Vader, de Zoon en de Geest.
1, alleen de Vader.
2, alleen de Zoon.
3, alleen de Geest.
4, een combinatie van de Vader en de Zoon.
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5, een combinatie van de Vader en de Geest.
6, een combinatie van de Zoon en de Geest.
7, een combinatie van de Vader, de Zoon en de Geest.
Hiermee is voor mij de totaliteit van mijn eigen
verhaal een gegeven en heb ik vrede met dit
uiteindelijk verkregen resultaat.

Opnieuw is ook het lettertype iets groter dan normaal.
Het boek wordt digitaal aangeboden en zal ook
worden gelezen, onder andere door mijzelf, op
telefoon of tablet, dan is een groter lettertype
comfortabel.
Alle boeken zijn geschreven en alle afbeeldingen zijn
gecreëerd op mijn telefoon, waarop ik met een stylus
kan tekenen en schilderen.
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Voorwoord
Lang, heel lang geleden was er een jonge man die
zonder het te plannen begon aan een reis. Hij begon
die reis omdat het moest, zonder dat hij wist waarom
en zonder dat het nodig was om voor deze reis een
reden te verzinnen.
Een reis die bedoeld was als een vakantietrip maar dat
zich ontvouwde als de reis van zijn leven. Dit was
oprecht het begin van ‘Een wonderbaarlijke reis’.
Op die reis leerde hij dat er meer is tussen hemel en
aarde dan het gebruikelijke, dat wij in ons dagelijks
leven, in onze dagelijkse beslommeringen, zoal
ervaren.
Hij leerde iemand kennen op die reis, in het hoge
noorden van Europa, in de uitgestrekte wouden en
aan het eindeloos aantal meren, in de ongerepte
natuur van Finland.
Hij leerde daar niet alleen iemand kennen die hem het
begin toonde van wat wij liefde noemen, maar hij
leerde daar, naast die persoon, nog iemand anders
kennen. Hij ervoer een persoonlijke confrontatie met
nog iemand anders en die iemand anders, was hijzelf
of misschien beter gezegd: 'was iets in hemzelf’.
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Hij leerde meer over het leven, of beter gezegd, over
het ‘LEVEN’.
Hij leerde dat het leven, eigenlijk ‘het gaan is van een
weg' en dat de weg een zoektocht is en dat de
zoektocht moeilijk is en dat er angst heerst op die weg.
Deze angst ontstaat door onwetendheid, door
misverstand, door het niet begrijpen, door
ogenschijnlijke vijandigheid, door wantrouwen, maar
vooral door EENZAAMHEID.
Die eenzaamheid is misschien nog wel het ergste. Hij
kwam er toen achter dat het blijkbaar zo kan zijn, dat
als je met een kapotte auto, midden in de uitgestrekte
wouden van Finland staat, van God en alleman
verlaten, niet wetend wat je moet doen en de
wanhoop nabij, dat er dan plotseling als uit het niets
tevoorschijn tredend, een prachtige jonge vrouw kan
verschijnen, die je met de stem als van een engel
vraagt of je problemen hebt en of zij je ergens mee kan
helpen.
Sterker nog, die vrouw blijkt jou zomaar, zonder enige
reden, zo diep te vertrouwen dat ze je uitnodigt om
zolang je in de problemen zit, bij haar te komen
wonen. Zij neemt je mee naar een plaats, ergens in
noordelijk Finland, in een houten huisje, in de
ongerepte schoonheid van onmetelijke bossen aan de
rand van een meer, waar je de stilste stilte hoort en
waar het stinkt naar pure zuurstof.
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De man waar het om gaat, die dit is overkomen,
onderging toen nog veel meer ervaringen. Op die reis
in Finland gebeurden nog veel meer dingen, die
gebeurden omdat de persoon die het aanging, samen
met die vrouw die uit het niets tevoorschijn trad,
blijkbaar een afstemming had, een gerichtheid
projecteerde, die deuren kon openen en die de ‘flow’
in stand hield. Een flow van gebeurtenissen die
allemaal tesamen tot een reis konden leiden, die niet
anders bestempeld kan worden, als ‘EEN
WONDERBAARLIJKE REIS’.
De persoon die die reis toen maakte, kan dat nu
zeggen, omdat er toen een deur is geopend die
waarlijk een begin was van een reis. Die reis heeft
geleid tot een resultaat, dat het meest kostbare is van
datgene dat een mens in zijn of haar bestaan kan
veroveren en datgene is: ‘groei in bewustzijn’.
‘Groei in bewustzijn’ is voor de ziel wat gemiddeld het
goud is voor de mens, met dien verstande dat het goud
een winst is met altijd een tijdelijk karakter. 'GROEI IN
BEWUSTZIJN’ is een winst, dat niet alleen een eeuwig
karakter heeft maar dat ook de eeuwigheid verschaft
en uiteindelijk zelfs het treinkaartje levert voor de
verdere reis naar het werkelijke en waarachtige
Paradijs. Dat wordt dan het vervolg van de reis der
reizen, van de meest waarachtige wonderbaarlijke reis
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die niet alleen ongelooflijk en onvoorstelbaar is, maar
die ook nog eens voor ieder mens uniek is.
Deze gebeurtenis van de ontmoeting met deze vrouw
in de godverlaten wouden van Finland, was voor deze
man een trigger, een breekijzer. Dit breekijzer kon
ergens een deur op een kier zetten, waardoor zijn ziel
ruimte kreeg en nieuwsgierig werd. Die
nieuwsgierigheid kwam door datgene dat de ziel kon
waarnemen, kon voelen, kon ervaren en waardoor die
ziel voorzichtig kon ontwaken.
Dat ontwaken ging niet vanzelf.
Dat ontwaken kostte moeite want er was argwaan,
twijfel, verbijstering, maar gelukkig was er ook
nieuwsgierigheid en er was nog iets dat wonderen
verrichte, er was liefde, liefde voor deze vrouw. Een
vrouw van grote schoonheid en die hem enorm
boeide.
Liefde was hier een trigger, een ‘wakkerschudder’, een
factor die de man verleidde om grenzen te verleggen
en nieuwe horizons te zoeken. Dat leidde ertoe dat hij
zichzelf volkomen te buiten kon gaan, in vergelijking
met datgene waartoe deze man daarvoor ooit in staat
was geweest.
Deze gebeurtenis die de man ertoe kon verleiden om
deze onbekende en ongewone stap te maken om
zomaar met een vrouw die hij niet kende maar, die
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hem wel intrigeerde, mee te gaan en om bij haar in de
auto te stappen, had gevolgen. Gevolgen die hij vooraf
nooit had kunnen voorzien en die een stroom van
gebeurtenissen op gang brachten. Gebeurtenissen die
niet meer waren te stoppen en die een reis
veroorzaakten, waarbij hij zichzelf eerst moest leren
kennen, waarbij hij de strijd met zichzelf moest
aangaan en waarbij de problemen die hij moest
overwinnen, soms zo groot waren, dat er momenten
zijn geweest dat deze man maar nauwelijks
overleefde. Inmiddels was deze man al voor lange tijd
gescheiden van deze vrouw, die hem had geleerd wat
waarachtige liefde is.
Hij miste haar vaak in deze voor hem ongelooflijke,
veel te lang durende, periode.
Zij had hem haar onvoorwaardelijke liefde getoond en
aangeboden. Zij had hem geleerd wat vertrouwen
betekent, onvoorwaardelijk vertrouwen. Tevens had
zij een deur bij hem geopend, waardoor hij zich niet
meer kon verschuilen en waardoor hij niet anders kon
dan kleur bekennen.
Hoe beken je kleur als je geen idee hebt om welke
kleur het gaat en hoe je moet bekennen?
Dat werd een reis voor deze man die langs alle
ravijnen en bergketens, langs alle woestijnen en wilde
oceanen van zijn eigen innerlijk voerde. Tijdens die
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reis verschenen er draken die hem meedogenloos
aanvielen.
Die draken woonden in zijn eigen systeem zonder dat
hij dat ooit had geweten en hij wist ook nooit van
tevoren wanneer deze draken zouden toeslaan, met
keer op keer, alle rampzalige gevolgen van dien.
Zo is de man ongewild en zonder zijn directe
toestemming toch gestart met een reis die meer leek
op een veldslag. Soms had hij het gevoel, dat de strijd
ging om 'leven of dood’ en waarbij hij maar al te vaak
het gevoel had dat hij het maar nauwelijks had
overleefd.
Iets hield hem altijd op de been en iets gaf hem altijd
een ongelooflijke kracht op de momenten dat het erop
aan kwam.
Dat iets was de herinnering aan deze vrouw van lang
geleden en vooral aan de liefde die zij had geplant in
zijn hart en in zijn ziel. Hoever weg die herinnering
ook leek, die herinnering was in zijn ziel gebrand en
leek een onuitputtelijke bron van kracht en
gedrevenheid te zijn.
Die kracht kwam eigenlijk voort uit de gedrevenheid
om ooit weer die liefde te mogen ervaren. Die liefde
die de hemel brengt in dit aardse tranendal en die
engelachtig of misschien wel goddelijk overkomt. Het
was een liefde die werkt als een magneet. Als je die
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liefde eenmaal hebt ervaren, geproefd, geroken, hebt
aangeraakt, raak je die ervaring nooit meer kwijt.
Het is een ervaring van het vinden van dat stukje dat
van jou is. Het is het vinden van datgene dat bij jou
hoort en waar je recht op hebt. Met het zoeken naar
die liefde, zoek je eigenlijk wanneer je die liefde ooit
eenmaal hebt ervaren, dat missende deel van jezelf,
dat jouzelf heel maakt, heelt en dus geneest.
Je moet op zoek gaan naar jezelf en je moet zoeken in
jezelf.
Het vreemde van die liefde is dat die liefde jou wordt
geschonken. Als je die liefde eenmaal hebt ontvangen,
wil je er meer van maar die liefde doet nog iets. Die
liefde creëert een ongelooflijk verlangen om die zelfde
liefde ook te mogen weggeven.
Als die liefde door je heen stroomt, als je die liefde
ontvangt, als je die liefde door jezelf kunt laten
stromen en daarna weer door kunt geven, verhoogt
dat je bewustzijn en verhoogt dat je ziel.
We kunnen echter pas die liefde door ons laten
stromen als we alle deuren in onszelf kunnen
openzetten en alle gangen en vertrekken hebben
kunnen leegmaken. We moeten de draken die daar
wonen, eerst temmen en aan onze wil ondergeschikt
maken.
Dat laatste is echter heel erg moeilijk, want die draken
zijn slimmer en sterker dan wijzelf zijn.
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Het probleem is dat wij eerst die onvoorwaardelijke
liefde zullen moeten kunnen ontvangen, die die man
toen kreeg van die vrouw in het hoge noorden van
Finland. Dat moment begon met de problemen met
zijn auto in 'the middle of nowhere’.
Om die liefde te kunnen ontvangen hebben, hebben
we eerst een verandering in onszelf nodig, die tot
stand komt als we die liefde ontvangen.
We hebben dus iets nodig om een doel te bereiken
maar om dat doel te verkrijgen, moeten we eerst iets
opruimen waarbij we absoluut, juist dat missende
‘iets’ nodig hebben.
Hoe verkrijg ik iets dat ik nodig heb om eerst iets zelf
te moeten doen, dat ik niet kan doen zonder dat iets?
En dat nu is de strijd die ieder mens zal moeten
strijden. Die strijd kunnen we nooit alleen strijden,
dus is er hulp.
Eerst worden we ooit allemaal geïnfecteerd met een
ervaring van een liefde die verslavend is en de
herinnering van die verslavende liefde is het vuur, is
de kracht en is het wapen waarmee we eerst het
onmogelijke zelf mogelijk moeten maken. Die
herinnering aan die liefde drijft je voort, ook als je het
gevoel hebt, dat je niet meer verder kunt en de neiging
hebt om compleet in te storten.
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Door dat eerste vreselijke deel van de reis zullen we
ons allemaal zelf moeten worstelen, nadat we ooit die
liefde hebben ervaren. Iedereen beleeft dat op zijn of
haar eigen manier en die liefde zit altijd diep binnen in
ons.
Als het moment is gekomen dat je wordt aangeraakt,
zul je voor de eerste keer kleur moeten bekennen en
de strijd met je innerlijke gebergten, woestijnen,
oceanen, sneeuwstormen en draken moeten aangaan.
Niet iedereen bereikt de eerste poort.
Sommigen bezwijken ergens onderweg.
Er is echter hulp. Iedereen die de eerste poort bereikt,
is waakzaam om iedere broeder of zuster die
onderweg is en die dreigt om onderuit te gaan, op te
vangen en een stukje te dragen, totdat ze weer op
eigen benen hun eigen reis kunnen vervolgen. Ook is
er onzichtbare hulp vanuit een hoek vanwaar we die
hulp nooit verwachten.
Die man waar het hier over gaat, is Richard en de
vrouw die hem de hulp bracht in het verre verleden in
de uitgestrekte wouden van het hoge noorden van
Finland is Helena.
Richard heeft de ervaring van deze reis samen met
Helena jaren geleden beschreven in deel één van de
reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’.
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We zijn inmiddels vele jaren verder en Richard en
Helena, die beiden op dit moment vrij en ongebonden
in het leven staan, hebben al een tijd geleden elkaar
weer gevonden. Ze hebben besloten om samen terug
te gaan naar de plekken waar ze lang geleden een
geweldige zomer hebben beleefd en die voor hen
beiden een verandering in het diepst van hun kernen
tot stand heeft gebracht. Een verandering die hun
beider leven, vanaf dat moment voorgoed heeft
veranderd en dat een start is geweest voor een
eeuwige, nooit meer te stoppen verandering. Een
verandering die ooit zal komen voor ieder mens en dat
ieder mens op zijn of haar eigen unieke wijze zal
ervaren.
Ze hebben nu allebei de tijd en ze hebben besloten om
de tijd te gaan nemen om uit te gaan zoeken wat de
wervelwind die voor hen beiden in die lang vervlogen
zomer in Finland is begonnen, voor hun beider leven
tot nu toe heeft veroorzaakt en heeft opgeleverd.
Hoewel er inmiddels in hun beider systeem een diepe
rust, vrede en vreugde is, zijn ze allebei nieuwsgierig
wat deze nieuwe reis gaat opleveren en waar het hen
allebei opnieuw zal brengen. Ieder mens is uniek,
heeft een unieke persoonlijkheid, heeft een unieke
taak en opdracht binnen de schepping en heeft een
eigen Godsvonk die op unieke wijze de uniciteit van
die mens ‘richt’. Dit richten of sturen is op een
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gemeenschappelijk en uniform doel: ‘eenwording met
de God die in ons woont en die een volle
vertegenwoordiger is van God de Vader'.
Daarom is iedere Weg van ieder mens uniek. Er is geen
ÉÉN WEG, er is geen ÉÉN REIS. Er zijn net zoveel
wegen en reizen als dat er mensen zijn in alle
universa.
Liefde is de sleutel. Liefde ontstaat met vertrouwen,
vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je buurman en in
je buurvrouw en vertrouwen in God.
Er is geen liefde zonder vertrouwen en er is geen
vertrouwen zonder bewustzijn.
Bewustzijn is nodig om te snappen hoe het leven
binnen de goddelijke schepping in elkaar zit en dat
vertrouwen en liefde voor het werkelijk 'zin geven aan
dat leven’, het enige fundament zijn.
Volgende maand is het weerzien tussen Richard en
Helena gepland. Volgende maand zal het moment
komen waarop ze al een tijdje wachten en waarnaar ze
beiden vol verlangen uitzien.
Wat heeft de groei van hun bewustzijn gedaan met
hen beiden en wat betekent dat voor wat ze ooit
samen voor elkaar hebben gevoeld?
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Is er uit dat gevoel dat ze voor elkaar hadden en wat
ze bij elkaar hebben losgemaakt, een nieuw,
overtreffend gevoel voortgekomen?
De komende tijd zal het leren, een reis waar ze beiden
verlangend naar uitkijken.
Een reis die het verleden kan laten leven en het heden
kan laten bepalen voor een toekomst.
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En zo is de cirkel weer rond.
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Hoofdstuk 1
Inmiddels al weer jaren geleden heeft Helena Richard
opgezocht in Nederland. Zij was hier voor een congres
en zij was er toen in geslaagd om Richard op te
kunnen sporen op het internet, zodat zij hem had
kunnen mailen en had gevraagd of ze een paar dagen
samen konden zijn.
Daarna hebben ze altijd contact gehouden maar ze
hebben elkaar na het bezoek van Helena in Nederland,
niet meer gezien.
We zijn inmiddels al weer vele jaren verder. Richard is
al een tijdje gepensioneerd en Helena is onlangs met
pensioen gegaan. Beiden wonen alleen.
Helena had voorgesteld om een tijd samen op te
trekken en zij wilde dat weer doen in Finland.
Zij woonde daar nog steeds.
Finland heeft bij ons iets veroorzaakt, schreef ze aan
Richard en ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat
dat ‘veroorzaken’ nog meer heeft opgeleverd.
“Waar sta je nu Richard?”
“Hoe sta je nu in het leven?”
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“Waar sta ik, is er overeenstemming of zijn wij beiden
een eigen weg gegaan die niet meer met de weg van de
ander overeenstemt?”
“Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen
en wat doet datgene dat je hebt bereikt, als je iets hebt
bereikt, nu met jouw leven?”
Richard had haar geantwoord dat dat mooie vragen
zijn en dat ook hij nieuwsgierig is wat de antwoorden
daarop zouden zijn.
Ik wil mezelf niet meten en niet beoordelen en ik vind
het een prima idee dat jij voelt waar ik sta en of er
veranderingen zijn te constateren, vergeleken met
lang geleden.
Dat is prima, had Helena geantwoord, dan kun jij zien
of er bij mij iets is veranderd.
Richard zou gaan vliegen naar Helsinki, waar Helena
hem van het vliegveld zou ophalen.
Ze schreef dat zij de reis wilde organiseren en dat ze
een verrassingspakket in petto had. Het huisje in de
bossen in Finland, waar ze ongeveer vijfenveertig jaar
geleden samen een paar maanden hadden
doorgebracht, was verkocht, dus er kwam een ander
reisdoel. Het was een verrassing, vertelde ze.
Ook vroeg ze me of ik me niet aan een vaste periode
wilde vastklampen. Er stond niets belangrijks in mijn
agenda, waardoor ik terug zou moeten zijn in
Nederland, dus ik vertelde haar dat ik het aan haar
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overliet en dat ik vol verwachting mijn verblijf bij haar
in Finland tegemoet zag.
Ik was nieuwsgierig naar ons nieuwe 'samenzijn’.
Er was met mijzelf heel veel gebeurt. Ik was een
zoeker en ben dat nog steeds. Er zijn echter voor
mijzelf 'persoonlijke zekerheden’ in mijn leven
gekomen.
Ik heb mijn plaats in het leven en mijn plaats in de
schepping een beetje begrepen en dat heeft geleid tot
een blik op het leven, dat mij rust, vrede en vreugde
heeft gegeven.
Het heeft geleid tot enerzijds een verdieping van of
een gerichtheid op vele dingen in mijn leven, maar
anderzijds tot een afstand nemen van heel veel andere
dingen.
Beide verschillende aanvliegroutes, die lijnrecht
tegenover elkaar lijken te staan, geven mij juist heel
veel rust.
Kort samengevat geldt voor mij dat ik mij niet meer
bezighoud met zaken die er ogenschijnlijk toe doen,
maar die niemand op deze wereld ook maar een stukje
verder brengen.
Daarnaast heb ik voor mijzelf begrepen dat er andere
dingen zijn in het leven die mijn aandacht hebben en
die deze wereld kunnen en zullen veranderen.
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Ook heb ik gezien en begrepen dat ik zo ongeveer de
enige ben in mijn leven, die zo in het leven staat.
De massa houdt zich juist bezig met de aanpak die
nergens toe leidt.
Ik ben benieuwd hoe Helena dat ziet en voelt, hoewel
ik daar al wel een idee bij heb.
Zij is lang geleden mijn meester geweest die mij niet
alleen vertelde hoe de kosmische wetten in elkaar
zitten, maar zij was eigenlijk ook in staat om die
wetten toen voor mij ‘voor te leven’.
Zij heeft mij toen geïnfecteerd met iets, dat voor mij en
voor mijn leven structurele en grote gevolgen heeft
opgeleverd.
Ik zou over twee weken het vliegtuig nemen naar
Helsinki waar zij mij dan zou komen ophalen en
verder kreeg ik van enig reisdoel niets te horen.
Het was een verrassing, had ze me verteld en ze
vertelde me ook dat ze er erg naar uitkeek.
Ik kon niet anders dan dat zelfde gevoel beamen. Voor
onbepaalde tijd op reis met Helena in Finland.
Al zou deze reis maar een vage afspiegeling worden
van de reis van lang, lang geleden, dan nog zou het
onmiskenbaar een briljante reis worden. Een reis om
vol verlangen naar uit te zien en dat is wat ik deed.
Helena nam de komende twee weken om te kunnen
regelen wat ze moest regelen.

30

Ik vroeg mijzelf af wat ik allemaal nodig zou hebben
op deze reis maar ik realiseerde me dat ik vroeger met
weinig terecht kon, dus ik nam mij voor om mijn
bagage ook nu beperkt te houden. Ik zou het moeten
kunnen doen met één flinke koffer en met een redelijk
grote rugzak.
Verder regelde ik in die twee weken wat ik moest
regelen en ik informeerde mijn kinderen en mijn
vrienden dat ik voor een, in principe, onbeperkte tijd
op reis zou gaan naar Finland met een oude vriendin
die ik daar tientallen jaren geleden had leren kennen.
Ik boekte een enkele vliegreis naar Helsinki voor op de
dag die Helena mij had doorgegeven.
Ik had op verzoek van Helena lang geleden een boekje
geschreven over ons samenzijn in de uitgestrekte
wouden van het hoge noorden van Finland en wat er
zich toen allemaal heeft afgespeeld.
Ik heb daarom toen het verhaal verwoord wat Helena
mij vertelde over haar visioen aan de rand van het
meer op een koude winterdag ergens lang geleden in
februari.
Ik nam me voor om dat boekje nogmaals te lezen en
om dat nu ook mee te nemen naar Finland.
Het lezen deed meer met me dan ik had durven
vermoeden.
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Alles kwam weer naar boven, ook de brandende liefde
die ik toen voor haar voelde en het verdriet van het
gegeven dat we elkaar daarna zijn kwijtgeraakt.
Wat zou deze reis gaan brengen?
Het kon alleen maar schoonheid zijn. Ik mocht op reis
met Helena, dat is een garantie voor prachtige
ervaringen in een sfeer van liefde.
We zullen het gaan beleven. De dag dat ik met de trein
naar Schiphol zou gaan, naderde snel en voordat ik het
me goed en wel realiseerde, reed het vliegtuig met mij
aan boord en met mijn nodige opwinding, naar de
startbaan en steeg op.
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Hoofdstuk 2
Het was een rustige vlucht en het toestel landde veilig
op het vliegveld in Helsinki.
De afhandeling met de koffers en de douane ging snel
en ik wandelde door een grote ruimte richting
ontvangsthal.
De deuren schoven automatisch open en terwijl ik de
ontvangsthal instapte, keek ik in het rond.
Links voor mij stond een vrouw en ze stak haar hand
op. Het kon niet missen, dit was Helena. Ik had haar
met mijn ogen dicht herkend. Niet om haar uiterlijk
maar om de uitstraling die zij had.
In een flits realiseerde ik mijzelf dat deze herkenning
me ergens aan deed denken. Dit moment gaf eenzelfde
gevoel als wat ik jaren daarvoor in een andere situatie
had meegemaakt en had ervaren.
Ze liep op me af en pakte opnieuw mijn handen, net
zoals ze dat deed in het hotel in Amsterdam toen ik
haar daar kwam ophalen, jaren geleden. Helena
straalde. Ze omhelsde me een lange tijd en zei toen,
“Wat is het in jou dat iedere keer datgene in mij
losmaakt, dat ik nu weer ervaar?”
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Ik antwoordde dat het niet anders kon zijn dan dat het
ongeveer hetzelfde moest zijn als wat zij in mij
losmaakt, wat ook ik nu weer op dezelfde wijze ervaar.
Ze glimlachte en omhelsde me opnieuw.
Ze keek me aan en pakte mijn hand. “Kom” zei ze,
“onze reis en ons samenzijn gaat hier en nu beginnen”.
Ik antwoordde dat dit voor mij misschien wel het
meest vreugdevolle moment is sinds een hele lange
tijd.
Helena glimlachte en die glimlach was ondanks het feit
dat ze een stuk ouder is dan toen, in wezen
onveranderlijk en nog even betoverend.
Ze stelde voor om ergens even een kop koffie te gaan
drinken en iets te eten, dan konden we ook even
beginnen met bijpraten en kon ze mij in grote lijnen
vertellen, wat ze zo ongeveer voor ons op haar
planning had staan.
Die koffie, maar ook iets eetbaars, sprak me zeker aan.
We vonden op het vliegveld aan de rand van de
ontvangsthal, een leuk klein restaurantje en een
tafeltje met twee stoelen in een hoekje bij een raam,
zodat we alle mensen die daar heen en weer liepen,
konden zien. De sfeer was ook hier internationaal.
Vele mensen uit vele landen, vele culturen, herkenbaar
door hun kleding, renden ook hier door elkaar.
Toen we goed en wel zaten zei Helena, “Opnieuw
welkom in Finland Richard”. Ik dankte haar en
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vertelde haar dat het boeiend was om weer voet te
kunnen zetten op Finse grond maar dat dat gegeven
volkomen in het niets viel, vergeleken bij het feit, dat
ik haar weer in de ogen kon kijken, haar stem kon
horen en de energie kon ademen die zij uitstraalde.
Dit ontlokte een glimlach bij Helena en opnieuw werd
ik door haar glimlach gevangen, zoals dat lang geleden
keer op keer gebeurde.
“Lieve Helena je hebt mij uitgenodigd om samen met
jou een reis te maken door Finland. Ongetwijfeld zul je
dat mede doen om wie ik ben en omdat ik dierbaar
ben voor jou, zoals jij ook dierbaar bent voor mij. Toch
heb ik het stille vermoeden dat er nog meer steekt
achter jouw uitnodiging. Vertel me lieve schat waarom
wij deze reis gaan maken, waarover ik, ongeacht wat
de reden is, heel blij ben en waarvoor ik je bij voorbaat
al, enorm dankbaar ben”.
Helena keek mij, terwijl ze een slok nam van haar
koffie, ernstig aan, toen glimlachte ze en zei: ‘Er is
geen reden en misschien is er ook wel een reden.
Mooi”, zei ik, “dat is een duidelijk antwoord en daar
kan ik iets mee”.
“Weet je”, zei Helena, “ik weet dat jij een spirituele reis
hebt gemaakt en ik weet dat ik een reis heb gemaakt,
ik ben benieuwd waar we allebei, zover, op zijn
uitgekomen. Niet alleen omdat je me dierbaar bent
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maar ik ken de start van je zoektocht, die begonnen is
na die prachtige maanden in Finland die we eens
samen hebben doorgebracht.
Ik ben benieuwd wat het heeft gedaan met jouw leven,
met jouw groei en met jouw ontwikkeling en ik wil
kijken in hoeverre we synchroon lopen. Deze reis is
niet of nagenoeg niet gepland. Er is een grote lijn die ik
je straks zal vertellen en verder wil ik zien waar de
energie die zich ongetwijfeld opnieuw tussen onze
zielen zal ontwikkelen, toe leidt en waar die ons zal
brengen.
Dat is een mooi en duidelijk antwoord Helena en ik
heb heel sterk het vermoeden dat de weg die wij
beiden individueel hebben afgelegd, nooit erg veel van
elkaar kan afwijken. Groei en ontwikkeling, spirituele
groei, heeft alles te maken met Geest en Geest staat
voor mij voor God. De weg naar God is de weg van de
groei en de weg van groei is de weg naar God. Het is de
weg van vandaag MEER zijn dan gisteren en weer
MINDER zijn dan morgen. Die weg naar God is de weg
naar het enige DOEL. Het doel van alle mensen is
gelijk, de weg er naartoe is uniek en kan in de
uitvoering afwijken, maar nooit in de intentie en zal
altijd leiden naar het uniforme en enige doel en dat
doel is uitsluitend God.
Woooowwww”, zei Helena, “dat heb je mooi gezegd
Richard”.
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Ik antwoordde: “Toch begrijp ik wat je bedoelt lieve
schat en ook ik ben benieuwd naar onze beider wegen,
heel benieuwd. Ik ben je dus onvoorstelbaar dankbaar
voor wat je voor ons hebt verzonnen en ik ben
minstens net zo gelukkig voor het gegeven dat ik weer
in jouw nabijheid en samen met jou een stuk van mijn
leven mag doorbrengen.
Dat geluk deel ik met je”, zei Helena.
Het eten werd geserveerd en we bespraken wat er de
afgelopen periode in onze levens was gebeurt.
Na het eten zei Helena terwijl ze Richard enige tijd
recht in zijn ogen keek: “Je bent groter geworden”. Ik
antwoordde dat ik ouder was geworden en daardoor
misschien zelfs wel kleiner, want oudere mensen
schijnen ook weer iets te krimpen. Nee Richard” zei
Helena lachend, “je bent groter geworden, je ziel is
gegroeid. Ik zie het en ik voel het”. Ik antwoordde haar
dat ik alles aannam wat zij voelde omdat ik heilig
ontzag heb voor het gevoel, de intuïtie en de wijsheid
van Helena.
“Wat zijn in grote lijnen de plannen lieve Helena en
wanneer gaat de reis starten?
De reis is gestart op het moment dat jij jouw huis in
Nederland verliet en gaat vanaf hier verder Finland in.
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Luister Richard, we hebben allebei liefde voor de zee,
dus we gaan beginnen met een boottocht. Ik heb alle
spullen die ik nodig heb al bij mij, net als jij, alles ligt in
mijn auto. We gaan vannacht in een hotel hier in
Helsinki, dat ik reeds heb geboekt en morgen schepen
we ons in met de auto op de ferry naar Oulu in Noord
Finland. Vanaf daar gaan we rijden en trekken, zonder
enige verdere planning en ik ben benieuwd waar het
lot ons zal brengen. En oh ja, Richard, ik heb één
kamer geboekt in het hotel en één hut op de ferry, als
jij daar geen bezwaar tegen hebt?”
Ik hoorde wat Helena zei en als vanzelf kwamen al die
nachten toen in dat houten huisje in het hoge noorden
van Finland weer in gedachten. Ik moest glimlachen en
zei haar dat ik alles goed vond en alleen maar, van
alles en iedere seconde van het samenzijn met haar in
de komende periode wilde genieten.
“En dat is ook precies wat ik wil”, antwoordde ze.
“Heb je genoeg gegeten Richard?
Zeker”, zei ik.
“Zullen we mijn auto gaan opzoeken?”
Ik pakte haar beide handen en vertelde haar dat ik
voelde dat dit een gedenkwaardig moment is. Ik kon
haar niet vertellen waarom, maar dit was zo een
moment waarop je wissels neemt en op andere sporen
terecht komt.
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Ze keek me lange tijd aan en zei dat zij hetzelfde
voelde.
“Ik heb nog één vraag Richard, we moeten weer
aantekeningen maken en vastleggen, want als jij en ik
samen optrekken, gebeurt er iets, dat de wereld moet
weten.
Een tweede boek”, zei ik.
“Dat is blijkbaar jouw wens lieve schat en je hebt gelijk
dus zo zal het gebeuren, dit reisverslag zal er komen”.
Nadat we hadden afgerekend pakte ik mijn koffer,
deed de rugzak op mijn rug en liep met Helena naar
haar auto.
Toen mijn spullen in haar auto lagen, startte ze de
motor en verlieten we de luchthaven, richting
Helsinki, waar zij dichtbij de haven van de ferry een
hotel had geboekt.
De vlucht van Amsterdam naar Helsinki was
probleemloos verlopen met mooi weer, maar
inmiddels was het weer verslechterd, de wind stak op
en zo nu en dan vielen er flinke regenbuien.
“De voorspellingen zijn niet goed Richard, morgen
kans op storm. Dat wordt dan de tweede storm die wij
samen op het water zullen ervaren. Ik hoop niet dat je
er tegenop ziet om met storm op zee te zijn, voor mij is
het één groot feest.
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Daar was ik al bang voor”, antwoordde Helena.
“Zolang jij bij mij bent, heb ik er vertrouwen in.
Komt goed lieve schat”, zei ik.
Na een half uurtje rijden, parkeerde Helena haar auto
bij het hotel.
We checkten in en vertrokken naar onze kamer.
Buiten loeide de wind inmiddels flink.
Die avond hadden we het over van alles en nog wat en
op tijd kropen we in bed. Helena kroop in mijn armen
en met een dikke kus vielen we allebei spoedig in
slaap.
De volgende morgen gebruikten we het ontbijt en om
elf uur verlieten we het hotel op weg naar de ferry.
De stormwaarschuwing gaf windkracht zeven op de
Botnische Golf. Toen we aankwamen en ik het schip
zag liggen, vertelde ik Helena dat windkracht zeven
voor dit schip geen probleem was.
“Ik geloof je en ik vertrouw je Richard”.
Een uur later voeren ze de haven uit en Helena
glunderde, ondanks de storm. “Ik heb hier zo naar
uitgekeken”, zei ze. Ik omhelsde haar en gaf haar een
dikke kus.
“Ik ook Helena”, zei ik.
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Hoofdstuk 3
De ferry was een flink schip en ploegde probleemloos
door de storm en de golven. De tocht naar Oulu met
een tussenstop in Vaasa, zou twee volle dagen duren.
Ik stelde Helena voor om even aan dek te gaan en te
genieten van de wind en de golven. Met tegenzin
stemde ze ermee in.
Ik genoot intens van de confrontatie met de wind en
het water, dat wit zag van het schuim. Helena
verschuilde zich een beetje achter mij. Voor haar was
het te heftig.
“Kom” zei ik, “ik heb genoeg ervaren, we gaan naar
binnen”.
Aan een van de helpdesks informeerden we wanneer
we konden eten en wat de mogelijkheden waren aan
boord.
Helena gaf aan dat ze niet heel veel interesse had in
entertainment dat werd aangeboden aan boord.
“Jij bent mijn entertainment Richard en ik wil je graag
opnieuw leren kennen. Ik wil je ziel doorgronden en
samen nieuwe wegen naar een hoger bewustzijn
inslaan.
Bewustzijn”, zei ik, “dat is waar het om gaat Helena”.
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Ze zochten een plek waar ze rustig konden zitten en
zakten onderuit.
“Richard” vroeg Helena, “wat is het kenmerk van jouw
reis tot nu toe?”
Ik moest even nadenken en zei toen, “Helena, lang heel
lang geleden heb ik iets ervaren op een reis naar
Finland. Ik heb daar iemand ontmoet die niet alleen
iets van mij wegnam, namelijk al mijn liefde, dat ik uit
vrije wil schonk, maar die persoon heeft toen ook iets
in mijn systeem geplant, dat is gaan groeien en nooit
meer is verdwenen.
In de eerste plaats was dat haar liefde, dat ze in grote
hoeveelheden onvoorwaardelijk, uit vrije wil, aan mij
schonk.
Daarnaast vertelde ze mij met grote overtuiging
dingen die mij nieuwsgierig maakten en mij een kant
hebben opgedreven, een richting hebben opgestuwd,
die ik nooit meer heb verlaten.
Het had iets te maken met wetmatigheden van het
leven, met zingeving en met doel.
Zij overtuigde mij dat er meer was, dat er meer moest
zijn, dan ik daarvoor ooit voor mogelijk had gehouden.
Ook ik ben lang geleden aan mijn reis begonnen en ik
ben heel langzaam gaan begrijpen dat kosmische
wetmatigheden, de zin van het leven en het nastreven
en het behalen van een doel, met elkaar te maken
hadden.
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Hoe meer ik stukje voor stukje begon te begrijpen, hoe
meer ik voelde en begreep dat al deze zaken alleen
maar mogelijk waren door een immense, alles
verbindende factor en daarmee kwam ik uit op een
grote, allesoverheersende macht en kracht, die deze
wetmatigheden moet hebben gecreëerd, in stand
houdt en bestuurt.
Zonder er enig religieus etiket op te plakken, begon ik
iets van deze kracht te begrijpen. Wat echter veel
belangrijker was, was dat ik deze kracht begon te
voelen, ernaar begon te verlangen, wilde vinden en
ervan begon te houden. Dat laatste was in mijn
ervaring het meest cruciaal. Dat houden van
ontaardde in een nooit meer stoppend, alsmaar
groeiend verlangen om meer te weten te komen van
die kracht, om er dichter bij te kunnen komen, om
ermee in verbinding te komen en om structureel
contact met die kracht te kunnen maken.
Die gedrevenheid begon mijn weg te bepalen. Die
kracht mag je God noemen.
Voor mij is die kracht ‘ALLES’, ‘ALLESOMVATTEND’,
‘ALLESBEPALEND’ en ‘ALLESBEHEERSEND’, maar met
een volkomen vrij karakter.
Die kracht is het leven en hoewel die kracht alles
overheerst en in alles aanwezig is, geeft hij de mensen
de vrije keus om al of niet de zoektocht naar hem te
gaan starten.
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Die kracht is wat de mensen God noemen.
Het gaan van de weg is het gaan van de weg, van de
zoektocht naar God.
Hoe meer je aflegt op die weg, hoe meer God in je
ontwaakt.
Hoe meer God in je ontwaakt, hoe meer de sluier van
het ‘godloze tijdperk’ oplost en hoe meer je terecht
komt in een essentie, die steeds meer en meer de
werkelijkheid benadert. Een werkelijkheid die
gedragen wordt door het kenmerk van LIEFDE.
God is de enige werkelijkheid die er is, want God is de
enige kracht die alles is wat is, dus is dichter komen bij
God, dichter komen bij de werkelijkheid.
Wat heeft dat voor mij betekent en wat betekent dat
stapje voor stapje, steeds meer voor mij?
Het betekent lieve Helena, dat ik steeds meer vrede,
vreugde en rust, maar vooral een zekerheid, in mijn
leven ga ervaren.
Het betekent dat ik het leven steeds meer ga doorzien.
Het betekent dat ik ga begrijpen dat er geen domme of
slechte mensen zijn, maar dat er uitsluitend mensen
zijn, die deze weg nog niet hebben ontdekt in hun
leven, dat ze nog steeds heel ver weg staan van God,
ver weg staan van de realiteit van de werkelijkheid en
nog leven in de onzekerheid van de irrealiteit, van de
illusie, dat altijd ervaren wordt met angst.
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Ik heb echter nog iets ontdekt, iets dat voor eeuwig
een blijvende verandering in mijn systeem teweeg
heeft gebracht. Ik heb ontdekt dat toen ik er in slaagde
om verbinding en contact met God te maken, dat ik
merkte dat die kracht, die allesomvattende en
allesbepalende kracht, wezenlijk en werkelijk woont
en leeft in mijn systeem. Dat besef heeft geleid tot een
andere manier van zoeken, tot een ‘aanvaarden van
zijn aanwezigheid’ als een vanzelfsprekendheid, tot
het OMARMEN van zijn ‘ZIJN’ en tot de Wil om met
hem te willen en te kunnen samenwerken.
Dat verlangen veranderde in een beweging, in een
willen handelen, in een verandering van een passieve
zoektocht naar een actieve interactie en tot een
onvoorwaardelijk VERTROUWEN in de wil en de
mogelijkheid om één te worden met die kracht die in
mij woont en die wij God noemen.
Daardoor was ik niet meer dezelfde en daardoor
verander ik iedere dag, millimeter voor millimeter
naar de gecombineerde godmens, de tot God
geworden mens of de tot mens geworden God, althans
naar het op weg zijn naar die status. Waar ik probeer
op te stijgen naar God, daalt God af naar mij. De
snelheid van mijn stijgen typeert de snelheid van dit
proces en bepaalt dus ook de snelheid van het afdalen
van God naar mij.
Als ik stil sta, staat God stil.
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Als ik beweeg, beweegt God.
Dit proces is gestart door het tot leven en tot actie
brengen van mijn wil en dit proces zal nooit meer
stoppen en het meest intense is dat dit allemaal is,
omdat het is. Deze situatie is en is altijd. We hoeven
deze situatie niet te creëren, we hoeven alleen maar de
sluier weg te schuiven, zodat we de situatie die is
omdat die is, gaan zien en in ons eigen systeem
kunnen gaan integreren.
Dat, lieve Helena, geeft me steeds meer vreugde, rust,
de ervaring van liefde en dat maakt me iedere dag
meer en meer gelukkig.
Dat lieve schat is zo ongeveer het kenmerk van mijn
reis tot nu toe, maar gedurende al onze toekomstige,
ongetwijfeld prachtige gesprekken, zal er nog veel
meer naar boven komen van het kenmerk van mijn
reis tot nu toe.
Helena keek Richard gebiologeerd aan en bleef hem in
stilte aankijken.
Toen begon ze te glimlachen en zei: “Wat een
schoonheid. Er is ooit een moment geweest dat ik jou
kon voeden. Het zou zo maar kunnen, dat de voeding
nu komt van jou.
Wat lief van je Helena maar je bent voor mij de Godin
van wijsheid en ik ga er volledig vanuit, dat ik mijn
ogen en oren wijd open moet houden om jouw
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wijsheid te mogen en te kunnen opzuigen gedurende
de reis, die nog maar net is begonnen, om opnieuw
van jou te kunnen leren.
Richard ik wist dat we een reis moesten maken, dat
we een periode samen opnieuw moeten optrekken en
ik heb het goed gevoeld. Ook deze reis moet gemaakt
worden en ik ga er intens van genieten.
Laten we dat samen doen Helena en laten we groeien
tot in ongekende hoogten. Ik vaar blind op jouw
loepzuivere gevoel, waarmee je in het verleden mij al
keer op keer hebt getoond, dat het niet alleen jouw
kompas is, maar ook mijn kompas”.
Helena pakte mijn handen, kuste ze en straalde.
“Dank je Richard, ik dank je vanuit het diepst van mijn
hart.
Wie heeft deze reis bedacht, wie heeft deze reis
georganiseerd, een reis die nog maar net is begonnen,
waar ik nu al intens van geniet, dat nu al het kenmerk
van 'briljant’ draagt, wie oh wie is hier degene die met
hart en ziel bedankt moet worden? Ik buig voor u
godin en ik dank u met heel mijn hart en met heel mijn
ziel”.
Helena kuste opnieuw lachend mijn handen, terwijl
het stuifwater van het opspattend water tegen de boeg
van het schip door de wind tegen de ramen werd
geblazen, waarachter Richard en Helena samen hun
gesprek voerden.
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“Hoe ben jij gevaren Helena, wat is het kenmerk van
jouw reis voor zover en tot nu toe?”
Ze keek hem aan en op dezelfde wijze als heel lang
geleden, ordende ze als in een flits haar gedachten en
begon haar verhaal.
“Mijn weg heeft mij in zekere zin in een nog groter
isolement gebracht dan ik al voelde toen ik jou mijn
verhaal vertelde van mijn visioen aan het meer in het
noorden van Finland.
Vanuit het kenmerk dat jij beschreef Richard, dat ik
heel goed herken, kon ik niet anders dan op een wissel
ergens op mijn pad, definitief en onherroepelijk, kleur
bekennen.
Het was het punt, het keerpunt van ‘ALLES of NIETS'.
Van ‘ZIJN’ of ‘NIET ZIJN’, van ‘LEVEN’ of ‘NIET LEVEN’.
Meer dan ooit daarvoor begreep ik dat het bestijgen
van de berg die er toe doet, de berg waar het om gaat,
betekent dat je je omdraait en het oude land, alles wat
je hebt gekend, vaarwel zegt en er afstand van neemt.
Je kunt niet blijven hangen in het oude. Er is geen
NIEUW als er geen plaats voor wordt gemaakt en
daarvoor zul je andere zaken, al het OUDE, alle andere
waarden die op dat niveau van bewustzijn hun glans
hebben verloren, los moeten laten om daar volledig
afscheid van te kunnen nemen.
Ik was in mijn leven al eenzaam dus die stap was
enger dan eng.
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Op dat moment heb ik de kracht gevoeld die van
boven afdaalt als ik bereid ben de berg te bestijgen.
Ik heb toen alles los gelaten en ben begonnen om de
berg te bestijgen.
Vanaf dat moment heb ik een vriend die onafgebroken
en altijd brandt in mijn hart, met een vriendschap en
met een liefde die ik daarvoor niet eerder heb gekend.
Het is niet een vriendschap maar het voelt als een
vriendschap. Het is een verbond en een verbond gaat
veel dieper en is veel intenser dan een vriendschap.
Eigenlijk is het ook geen verbond maar een status van
ZIJN, een status die ik ontdek, met het besef dat de
status van ZIJN er altijd was en er altijd zal zijn. Het is
niet een vorm van veroveren of verkrijgen maar het is
een vorm van ZIJN die er gewoon ineens is, die
zichtbaar wordt in de status van ZIJN, omdat ik ineens
ogen had die konden zien en oren had die konden
horen.
Als je deze status van ZIJN bereikt, dan BEN je omdat
je BENT, omdat je ziet, omdat je hoort, omdat je weet,
omdat je voelt, omdat iedere cel van iedere vezel van
je lichaam en van je ziel wordt verlicht door het
waarnemen, het accepteren en het omarmen van Zijn
ZIJN.
Dan wordt je verlicht door deze kracht die door
mensen God wordt genoemd, omdat het proces van de
werkelijke verbinding, van de werkelijke eenwording
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is gestart. Dit proces Richard, is gestart omdat ik daar
volledig mijn toestemming, mijn bereidheid en mijn
medewerking aan heb verleend. Dit heb ik gedaan bij
vol bewustzijn en uit een onvoorwaardelijke vrije wil.
Als je deze keus hebt gemaakt mijn lieve, lieve vriend
is er geen weg meer terug. Dan is er eenzaamheid op
deze wereld terwijl je hart wordt verwarmd en wordt
verlicht door pure Goddelijke liefde. Dan wordt het
universum je vriend en kijk je alleen nog maar naar de
eindeloze verten die op ons wachten en waar wij nu al
een deel van zijn.
Dit Richard zal het begin zijn van het delen van het
kenmerk van mijn reis tot nu toe.
We zullen ongetwijfeld nog heel veel bij elkaar
losmaken en ik voel nu al dat er een ongelooflijke
synchroniciteit is tussen de wegen die wij beiden,
onafhankelijk van elkaar, hebben afgelegd”.
Ik zei “Amen”.
“Helena je hebt net met je ongelooflijk mooie verhaal
het verleden en het heden gesmeed tot één moment. Ik
hoorde je praten, zoals je sprak toen we door de
bossen zwierven. Ik voelde dezelfde energie maar dan
vele toonsoorten hoger met een nog mooiere vibratie
dan toen.
We lopen synchroon lieverd omdat we ons hebben
opgewerkt naar en hebben verbonden met de
51

‘werkelijkheid’, omdat we beiden een deur hebben
geopend in ons hart, waarlangs God kan afdalen. Er is
maar één werkelijkheid en dus zal de werkelijkheid
altijd synchroon lopen met de werkelijkheid.
Wat gaat deze reis ons brengen mijn Godin van liefde
en wijsheid.
Ik open iedere deur van mijn ziel en mijn hart en je
bent nog meer dan ooit tevoren, onvoorstelbaar en
onvoorwaardelijk welkom”.
Er rolden tranen over de wangen van Helena. Haar
ogen glinsterden en ze straalden van geluk.
Door de intercom werd omgeroepen dat het
restaurant op het bovenste dek was geopend.
“Lieve schat we hebben onze zielen net gevoed aan
elkaar, laten we op zoek gaan naar wat lekkers”.
Helena knikte dat ze het er helemaal mee eens was
maar ze wilde eerst even naar onze hut om zich te
verkleden.
Het was even zoeken in het doolhof van alle gangen
maar met behulp van een plattegrond die we hadden
gehaald bij een van de meerdere helpdesks vonden we
onze hut redelijk snel.
Terwijl Helena zich omkleedde zag ik dat ze ondanks
haar leeftijd nog altijd een prachtige vrouw was.
Schoonheid zit niet aan de buitenkant maar aan de
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binnenkant en haar licht straalde zichtbaar, van
binnen naar buiten.
Toen ze klaar was, omhelsde ze me en vertelde mij hoe
blij ze is met dit weerzien. Ik kon niet anders dan dit,
uit het diepst van mijn hart, bevestigen en
beantwoordde haar omhelzing.
Daarna verlieten we de hut op zoek naar het
restaurant op het bovenste dek, terwijl het schip door
de storm en de golven ploeterde.
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Hoofdstuk 4
Hoewel het schip de storm probleemloos kon hebben,
was het de vraag of alle passagiers de storm konden
hebben. Het was niet echt druk op deze reis, heel veel
stoelen in de verschillende ruimten waren leeg en heel
veel tafels waren niet bezet.
Het schip rolde enigszins op de door de wind
opgezweepte golven en Richard vroeg aan Helena hoe
ze zich voelde en of ze last had van zeeziekte.
“Ik heb nergens last van Richard en ik voel me prima.
Mooi”, antwoordde ik.
Toen ze in het restaurant op het bovenste dek
arriveerden, was dit nauwelijks bezet. Ze liepen langs
het uitgestalde voedsel en namen datgene wat voor
hen aantrekkelijk was.
Ze liepen naar een tafeltje aan het raam, dat een
prachtig uitzicht bood. Ze keken aan de rechterkant op
de boeg van het schip en zagen hoe de neus wisselend
opklom en weer in de golven dook, massa’s wit schuim
producerend dat dan weer werd verneveld door de
harde wind om deels te landen op de ramen voor hun
neus.
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Toen ze waren geïnstalleerd, lieten ze zich verwennen
door het heerlijke voedsel.
“Weet je Helena, gedurende mijn hele zoektocht heb ik
vaak getwijfeld of datgene dat ik voelde, datgene
waarmee ik werd gevoed, wat ik begreep, wat ik zag
en wat er vibreerde in mijn systeem wel waar was of
waar zou kunnen zijn.
Alles wat ik waarnam, alles wat ik van binnen zag,
alles wat ik voelde, was en is zo ontzettend anders en
afwijkend van alles wat ik buiten zag, van alles wat ik
waarnam en nog waarneem in mijn buitenwereld.
Mijn omgeving en alles wat er in mijn omgeving
gebeurde en nog steeds gebeurt, leverde en levert nog
steeds geen bewijs van mijn gevoel, voortkomend uit
mijn verbinding met God, van mijn ervaring van vrede,
vreugde en rust en van het gevoel van liefde voor de
hele schepping, dat leeft en brandt in mijn systeem.
Dit gevoel werd en is voor mij zo een
vanzelfsprekendheid, dat ik niet echt begreep dat
anderen niet hetzelfde voelden en konden ervaren.
Toen begon ik te begrijpen en voorzichtig te
accepteren dat het bewustzijn van de massa van deze
planeet, dat het collectieve bewustzijn nog erg laag is.
De mens wordt geregeerd door angst en is nog altijd
gevangen in de illusie die wordt veroorzaakt doordat
wij de wereld scheppen waarvan wij dan vervolgens
ook zijn overtuigd, dat die wereld bestaat. Jij hebt mij
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dat ooit eens op een briljante wijze uitgelegd en
verteld.
Het niveau van onze individuele overtuiging creëert de
status van onze individuele wereld.
Onze overtuigingen worden bepaald door de mate
waarin we zijn verbonden met de grote kracht in de
schepping, met God en ons bewustzijn bepaalt het
vermogen om deze verbinding te begrijpen, te zien, te
voelen en om de wil te kunnen opbrengen om keuzes
te kunnen maken die deze verbinding en het contact
met God kunnen gaan realiseren, om een start te gaan
maken om de berg opwaarts te gaan beklimmen.
Onze overtuigingen worden bepaald door de plaats die
we hebben veroverd op de berg die we dus moeten
bestijgen. De plaats op de berg die we allemaal zullen
moeten bestijgen wordt bepaald door onze vrije wil en
door de keuzes die we maken en of we bereid zijn om
met die bestijging te beginnen.
Die keus wordt altijd bepaald door iets wat er in ons
leven is gebeurt. Door iets, waardoor we heel even
ontwaken en een flits van de werkelijkheid zien en dus
in een flits zien dat we niet in de werkelijkheid leven
maar in een illusie.
Dan begint de ellende die jij mij ooit hebt verteld als
mensen door die ervaring beginnen te schudden aan
de draden van het web.
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Langzaam begon ik te begrijpen dat er niet zo heel
veel mensen zijn op deze wereld, die zijn begonnen
om werkelijk de berg te bestijgen en om contact en
verbinding te zoeken en te krijgen met God, die
persoonlijk over ons waakt, die persoonlijk naar ieder
van ons wil en zal afdalen, als wij bereid zijn om uit
vrije wil naar hem op te stijgen.
Dan begint het gevoel van eenzaamheid waarover jij
net hebt gesproken. Dan komt heel langzaam het
begrip dat je het proces bewandelt, dat leidt uit de
invloedssfeer van deze planeet omdat er andere
invloedssferen op ons wachten en dat je de moed moet
hebben om werkelijk afscheid te kunnen nemen, om je
los te kunnen maken van alle strijd, van alle angsten
en van alle zorgen om het bestaan, die deze wereld
nog altijd in een wurgende greep houdt en waar
zoveel mensen nog onder lijden.
Die angst is er en die angst bestaat niet omdat er iets
is, maar juist omdat er iets NIET is.
Door de ‘NIET BEWUSTE VERBINDING' met Geest, met
God, is er NIET de ervaring van vrede, liefde, rust en
vreugde en is er WEL de ervaring die er per definitie
is, bij het ontbreken van die warme ervaringen en dat
is de koude ervaring van angst.
Angst is een ervaring veroorzaakt door ‘NIET’ en als
we dat ‘NIET’ afleggen, verdwijnt de angst.
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Eerst zal echter op één of andere manier de schok
moeten komen van aangeraakt worden, van
aangeraakt zijn, waardoor we in een flits ontwaken en
vaststellen dat er iets of misschien wel, dat er teveel
niet klopt.
Precies”, zei Helena en zij vervolgde naadloos het
verhaal van Richard.
“Dit alles, die twee werelden die jij net hebt
beschreven, die twee paden van enerzijds nog leven in
het dal, aan de voet van de berg en anderzijds van het
beklimmen van de moeilijk te begane paden
bergopwaarts, hebben beiden hun eigen specifieke
kenmerken.
Angst is een ervaring veroorzaakt door 'NIET’, door de
'niet verbinding met Geest' en de angst zal verdwijnen
en te zijner tijd worden vervangen door de ervaring
van vrede, vreugde, rust en liefde als het 'NIET’ oplost.
Zo werkt het voor het individu en dat zal ook zo
werken voor het collectief.
Het 'NIET’ is altijd verbonden met het 'WAT’, waar het
verdwijnen van het 'NIET’, waar dus een bewuste
verbinding met Geest is gecreëerd, alleen maar
gekoppeld kan zijn aan het ‘HOE’.”
Opnieuw presteerde Helena het om te eten en te
praten tegelijk, zonder dat het één ogenschijnlijk last
had van het ander.
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Heerlijk smullend, vervolgde zij, opnieuw gedreven,
haar betoog.
“De ervaring van angst is nog altijd gekoppeld aan
deze wereld, dus is deze wereld nog steeds gekoppeld
aan de angst. De weg van de angst is ‘DE WERELDSE
WEG’ van dit moment, omdat beiden nog met elkaar
zijn verbonden en dus nog aan elkaar vastzitten.
Op dit moment loopt de weg van deze wereld en de
angst nog synchroon.
Als je omhoog wilt, als je de keus maakt om werkelijk
de berg te beklimmen en op te stijgen naar Geest, die
onmiddellijk zal reageren op jouw opklimming door
tegelijkertijd af te dalen naar jou, dan ga je de weg met
Geest, de weg van Geest, de weg door Geest en de weg
naar Geest, oftewel de weg naar God, oftewel ‘DE
GEESTELIJKE WEG'. Het beklimmen van de berg, het
beklimmen van de Geestelijke weg is de weg op weg
naar God, is de weg op weg naar een status van vrede,
vreugde, rust en liefde, kenmerken die dus steeds
meer en meer synchroon gaan lopen met de
Geestelijke weg.
Woooowwww”, zei ik, “woooowww, Helena, wat mooi
gezegd”.
Helena glimlachte en parkeerde nog wat voedsel op
haar bord.
“Smaakt het?”, vroeg ik haar.
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“Heerlijk Richard en smaakt het jou? Absoluut, het is
inderdaad heerlijk.
Weet je Helena”, vervolgde ik, “Ik geloof dat het nu pas
in zijn volle glorie tot mij door begint te dringen dat ik
voor voorlopig onbeperkte tijd samen met jou op stap
ben.
Het verleden en het heden worden ineens weer in
mijn systeem verbonden en verenigd en het voelt
bijna niet anders als tientallen jaren geleden, hoewel
er een subtiel verschil is in de grootte van jou en van
mij van toen en van nu en dat heeft niets te maken met
onze leeftijd.
Nee Richard”, zei Helena, “dat heeft alles te maken met
de grootte van onze ziel, met het niveau van ons
bewustzijn, met het beklimmen van de berg dat we
beiden, onafhankelijk van elkaar, tot nu toe hebben
gedaan en tot waar we, tot dit moment, zijn gekomen.
Ik zei: “Hier had ik eigenlijk niet eens meer op
gerekend, dat dit ooit nog zou gebeuren. Ik ook niet”,
zei Helena.
“De engelen of mijn persoonlijke God hebben dit idee
in mij gelegd en ik was onmiddellijk verbijsterend
enthousiast en tegelijkertijd begreep ik niet dat ik dit
niet veel eerder had kunnen verzinnen.
Of ik”, zei ik.
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“Inspiratie heeft altijd een doel lieverd en blijkbaar
doemt dat doel nu op aan onze beider horizons”,
antwoordde Helena.
Ik mompelde: “Wat is het leven wonderlijk, wat is de
schepping wonderlijk en hoe mooi wordt het leven als
je bereid en beschikbaar bent, om in volkomen vrije
wil, de inspiratie blind te volgen, want ongetwijfeld is
de inspiratie die wij ontvangen een signaal van de WIL
VAN ONZE EIGEN PERSOONLIJKE GOD”.
Helena glimlachte en zei: “Staat er niet ergens: 'Niet
mijn wil maar Uw Wil geschiede’?”
Ik stak de laatste hap met eten in mijn mond en toen
ook Helena klaar was met eten, zei zij tegen mij:
“Het 'NIET’ is altijd verbonden met het 'WAT’, waar
het verdwijnen van het 'NIET’ alleen maar gekoppeld
kan zijn aan het ‘HOE’.
Verklaar lieve schat, wat voor moois bedoelde je met
deze opmerking?”
Ik ga eerst koffie halen”, zei Helena “en dan zal ik het
je vertellen.
Die koffie haal ik”, antwoordde ik.
Binnen de vijf minuten stonden er twee koppen met
koffie op tafel.
Helena ging verder met haar verhaal, terwijl er een
grote hoeveelheid zeewater tegen het raam werd
gesmakt. De wind was nog enigszins aangetrokken
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maar wij beiden hadden absoluut geen last van de
gevolgen van de storm en de zee op het schip.
“Het 'NIET’ is altijd verbonden met het 'WAT’, waar
het verdwijnen van het 'NIET’ alleen maar gekoppeld
kan zijn aan het ‘HOE’.
Waarbij nog even voor de goede orde, met het ‘NIET’
wordt bedoeld, ‘HET (NOG) NIET BEWUST
VERBONDEN ZIJN MET GEEST OF GOD’.
Wat er op deze wereld met het huidig collectief
bewustzijn gebeurt, is een zaak voor deze wereld, is
het bewandelen van de wereldse weg en wordt
bepaald door ‘de ervaring van angst' en heeft derhalve
geestelijk geen waarde.
Wat er op deze wereld gebeurt, is derhalve alles wat
zich afspeelt op ‘de wereldse weg'.
Wat er gebeurt, is onbepaalbaar en ‘WAT iets IS', is
nog veel meer onbepaalbaar.
Wij hebben al eerder gezien dat wij leven in de wereld
die wordt gecreëerd door onze overtuigingen.
Dat wat wij vinden, dat waarvan wij overtuigd zijn,
creëert onze wereld, waarvan wij vinden, dat iets IS,
dat iets goed is, dat iets slecht is en ga zo maar door.
Aangezien ieder mens onvoorstelbaar uniek is, vinden
we allemaal iets anders en hebben allemaal een
pakket afwijkende overtuigingen, ten opzichte van
elkaar. Iedereen bepaalt in de volle overtuiging WAT
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IETS IS EN VOORAL OOK, WAT ER MOET GEBEUREN
MET BETREKKING TOT DE AANPAK VAN ALLERLEI
PROBLEMEN.
Je begrijpt al dat er door onze uniciteit nauwelijks
synchroniciteit is of kan zijn tussen al die
verschillende definities van ‘WAT, WAT, WAT’.
Bovendien is er, gezien het niveau van het collectieve
bewustzijn en het massale gebrek van wezenlijke
verbinding met Geest, van verbinding met God, per
definitie de ANGST, die in al onze overtuigingen, dus in
al onze creaties, nog steeds altijd LEIDEND IS en dus,
zoals ik zei, wordt veroorzaakt door het niveau van
het collectief bewustzijn.
Oplossingen op de wereldse weg worden altijd
gezocht op het vlak van ‘eigenbelang’. Eigenbelang van
het individu, van de onderneming of van de politieke
partij.
Ook die oplossingen worden geleid door een
gedrevenheid van angst.
Oplossingen krijgen pas geestelijke waarde als de
oplossing gezocht wordt in het BELANG VAN HET
COLLECTIEF. Dan is er geen strijd meer om ‘WAT de
oplossing is’, maar wordt het accent gelegd naar ‘HOE
het probleem' wordt opgelost. Het WAT wordt dan
ondergeschikt aan het HOE.
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Bij de vraag HOE wordt het WAT overvleugeld door de
waarde van het oordeel en wordt er gekeken naar het
doel en naar de waarde voor het ALGEMEEN BELANG.
Zodra de vraag ‘HOE’ primair wordt gesteld, gaat het
primair om de uitvoering waarbij de valkuil van de
bepaling van de waarde van de inhoud, dus van de
waarheid, die altijd persoonlijk is en altijd is
verbonden aan individuele belangen, ondergeschikt
wordt. Er is maar één waarheid en dat is niet meer de
individuele waarheid maar de waarheid die het
algemeen belang dient. De probleemstelling wordt dan
niet meer ‘WAT’ maar ‘HOE’ gaan we de oplossing
aanvliegen, een oplossing die vanzelfsprekend is.
De oplossing voor het algemeen belang kan alleen
maar gevonden worden als er invloed is van Geest, als
er inspiratie is, als het niet meer gaat om ons belang,
om onze individuele wil maar om Zijn Wil.
‘HOE’ is dus een manifestatie van de Geestelijke Weg
en is een creatie die uiteindelijk uitsluitend tot stand
kan komen, door Zijn Wil te volgen.
Zo ligt er dus het contrast van het ‘WAT’, dat zich
bevindt op de WERELDSE WEG en het ‘HOE’, dat
alleen maar kan worden ingevuld en gerealiseerd op
de GEESTELIJKE WEG, onder invloed van Geest.
De wereldse weg levert op deze wereld thans geen
geestelijke groei op, dus levert geen groei in
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bewustzijn op. De resultaten van geestelijke groei, van
groei in bewustzijn worden gescoord op de geestelijke
weg en wordt dus bepaald door het ‘HOE’.
Alles wat je vindt van het ‘WAT’, is projectie en
verbinding met het ‘WAT’ en is dus een verbinding
met de wereldse weg.
Het WAT is Geestelijk gezien niet interessant en het
WAT genereert nooit groei in bewustzijn.
Richt je op het HOE en de hoogste uiting van het HOE
komt tot stand in het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband met God, met Geest, omdat je
dan uit vrije wil, jouw wil overdraagt aan Zijn Wil.
Een mooi voorbeeld is het verdrag van Parijs over de
milieu problematiek. Vele landen hebben daar
afspraken gemaakt, over het ‘WAT er moest gebeuren',
dus een manifestatie op de wereldse weg. Van al die
afspraken is niets terecht gekomen omdat het HOE het
eigen belang in de wielen rijdt en dus volledig een
zeker niveau aan bewustzijn, een verbinding met God,
miste.
Het hele verdrag werd daarom een gebouw op
drijfzand en was al half weggezakt, voordat het goed
en wel kon worden uitgevoerd. Een uitvoering die dus
ook schromelijk is mislukt.
Het grote probleem is dus dat er een grens moet
worden overgestoken van een zeker bewustzijn naar
een hoger bewustzijn, terwijl er juist een hoger
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bewustzijn nodig is om die grens te kunnen
overschrijden.
Je hebt dus iets nodig wat je mist om te kunnen
verkrijgen wat je juist nodig hebt.
Begrijp je wat ik bedoel Richard?
Ik begrijp wat je bedoelt Helena, je schetst een situatie
van een catch-22, de paradoxale situatie waarin het
onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken
doordat de 'regels' dat vanwege tegenstrijdigheden
niet toelaten.
Precies”, zei Helena.
“Maar Helena wat geldt voor het collectief, geldt per
definitie ook voor het individu want het collectief
wordt bepaald door het totaal van de individuen. Dat
betekent dus dat ieder mens een grens moet zien te
overwinnen bij het kunnen stijgen in bewustzijn,
waarbij je juist een hoger bewustzijn nodig hebt, dat je
juist moet proberen te verwerven.
Ieder mens ontmoet dus meerdere malen ergens op
zijn of haar weg deze catch-22 situatie.
Om deze ogenschijnlijk onmogelijke grens te kunnen
overschrijden, is er voor ieder mens hulp vanuit de
geestelijke wereld. We krijgen het niet cadeau want
we zullen deze stap zichtbaar uit vrije wil zelf moeten
maken, maar er worden voor ons omstandigheden
gecreëerd, die ons op een gegeven moment maar één
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keus bieden en dat is het nemen van die stap. Soms
betekent dat, erop of eronder.
Wooowww Richard, wat een prachtige conclusie, maar
tevens ook wat een bizarre conclusie, maar het is
precies wat je zegt, daarom gaat de voortgang ook zo
traag en is dit een ongekende uitdaging voor ieder
mens, voor ieder individu en dus ook voor het
collectief”.
Zover had ik het nog niet bekeken Helena”, zei ik
“maar je hebt gelijk. Wat een bizarre situatie en nu
begrijp ik ook waarom die groei in bewustzijn zo
enorm traag verloopt, omdat op die weg
bergopwaarts, blijkbaar meerdere bijna niet te nemen
hindernissen zijn ingebouwd.
Deze conclusie moet ik blussen met nog een kop koffie.
Jij ook?
Heel graag”, zei Helena.
Ik was weer snel terug met de koffie en terwijl ik
roerde in mijn kopje keek ik Helena aan en zei: “Heftig,
dit is echt heftig.
Inderdaad”, zei Helena, “maar het is wat het is, zo zit
de weg blijkbaar in elkaar”.
Ik staarde naar buiten waar het grijs zag en waar zo nu
en dan forse regenbuien langstrokken en waar de
golven nog een beetje hoger waren geworden.
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Ik keek Helena aan en vroeg haar hoe het
gepensioneerd zijn haar beviel.
“Het is een behoorlijke verandering in mijn leven en ik
moet nog een beetje mijn draai zien te vinden.
Ik weet nog niet precies wat ik wil maar ik heb wel een
idee. Dat idee is nog niet zo heel lang geleden in mijn
systeem gaan leven maar het al of niet uitvoeren van
dat idee is ook van andere factoren afhankelijk.
De tijd zal het leren en ik kan daarover verder nog niet
zoveel zeggen.
Hoe bevalt jou het gepensioneerd zijn Richard?
Ik heb mijn draai gevonden. Ik heb contact met
mensen met wie ik het bewandelen van de geestelijke
weg regelmatig kan bespreken.
Verder ga ik bijna dagelijks met mijn fiets de natuur in.
Daar wordt ik in de stilte geïnspireerd en krijg ik
mooie informatie door, die ik vaak ook uitwerk door
het op te schrijven. Bovendien is de beweging goed
voor mij en krijg ik dagelijks voldoende frisse lucht.
Ook schilder ik nog veel, dus ik kom mijn dagen door
en neem bewust steeds meer afstand van de wereldse
weg. Ik ben geïnteresseerd in wat er gebeurt maar ik
ben al zover, dat ik probleemloos in staat ben om
afstand te kunnen nemen van deze wereld, van de
wereldse weg en mij te kunnen gaan richten op ginder,
op de geestelijke weg, misschien zelfs wel al een min
of meer bewuste projectie op het leven na dit leven,
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waarvan ik voor mijzelf onvoorwaardelijk zeker ben,
dat er een leven achter de sluier is.
Het bewandelen van de geestelijke weg, iedere dag
proberen iets meer te zijn dan gisteren, het gaan leven
van de weg volgens Zijn Wil, houdt mij iedere dag
bezig en verlicht mijn leven. Ik ervaar dagelijks de
rust, de vrede en de vreugde, via de ervaring van liefde
voor alles wat is maar vooral voor Geest, die een
wezenlijk deel is van mijn leven en in wie ik streef, om
er steeds meer in op te kunnen gaan en te kunnen
groeien naar eenheid.
Dat zijn mijn dagen lieve Helena, dat is op dit moment
de inhoud van mijn leven.
Dat klinkt prachtig Richard.
Ik ervaar het ook als prachtig, Helena. Ik realiseer me
nu dat het eigenlijk helemaal prachtig zou zijn als wij
dit dagelijks zouden kunnen delen”.
Ze keek me aan en glimlachte en die glimlach was in al
die jaren niets veranderd.
“Weet je Helena, ik realiseer me dat ik liefde in mij
draag en dat ik overstroom van liefde. We kennen
liefde als liefde tussen mensen onderling en dat is ook
waar het om gaat. Om je naasten lief te hebben.
Ik heb de laatste jaren geleerd om vooral liefde voor
mijzelf te voelen, eigenliefde, wat door veel mensen
vreemd gevonden wordt.
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Eigenliefde is voor mij het fundament van de kracht
die we nodig hebben om het hele universum in je hart
te kunnen sluiten. Liefde moet beginnen in jezelf en
vanuit jezelf gaan overstromen. Pas als je liefde hebt
voor jezelf, kun je het delen met en weggeven aan
anderen. Je kunt niet geven aan anderen wat je niet
hebt voor jezelf. Vanuit die eigenliefde kan de liefde
gaan stromen, gaan overstromen naar anderen en die
liefde zal dan ook weer gaan terugstromen vanuit
anderen en al die liefde vloeit dan door God, waardoor
de wezenlijke en diepe liefde voor God gaat groeien.
Ik begin me te ervaren dat dat is waar het om gaat.
Liefde hebben en overstromen naar al het leven om je
heen. God vertegenwoordigt al het leven om je heen,
dus de liefde stroomt door God en weer terug naar mij.
Zo groeit mijn band, mijn verbinding met God en dit
wordt een verbond met God, een verbond van een
bewust bewustzijns-samenwerkingsverband met God
waarin Zijn Wil leidend is en mijn vertrouwen in God
groeit tot oneindige hoogten. Dat is het werkelijke
leven lieverd en het begint steeds meer mijn leven te
worden”.
Helena pakte mijn handen en zei: “Richard ik houd van
je, ik houd van je om wie je bent, om wat je losmaakt
in mij, om wat je betekent voor mij, om het vermogen
waarmee je in staat bent om mij en anderen de
richting te wijzen waar we God kunnen vinden. Ik
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houd van je, dat deed ik al, dat heb ik altijd gedaan en
dat zal ik altijd blijven doen”.
Er rolden een paar tranen uit de ogen van Helena. Ik
stond op, liep om het tafeltje heen en omhelsde haar in
het restaurant op het schip naar Oulu, terwijl de storm
buiten raasde en de golven beukten tegen de romp van
het schip en het schip moeizaam verder ploeterde op
haar weg door de Botnische Golf.
Die middag spraken Helena en Richard over dingen uit
hun leven en haalden oude herinneringen op.
Ze besloten om na het diner vroeg naar hun hut te
gaan en vroeg te gaan slapen.
Toen ze in bed lagen en Helena in de armen van
Richard kroop zei Richard: “Helena ik heb vandaag
gemerkt dat jouw aanwezigheid, jouw vibratie, jouw
liefde, mij naar binnen in mijzelf leidt. Het is net of ik
door alles wat jij bent, een beter beeld krijg van
mijzelf. Of ik beter kan zien wat er diep van binnen in
mij zit. Het wordt helderder en ik kan het daardoor
benoemen. Wat bijzonder lieve Helena, althans ik
ervaar het als bijzonder.
Ik heb vanmiddag benoemd hoe de stroom loopt van
eigenliefde die overstroomt naar anderen en weer
terug stroomt, waardoor we allemaal God omarmen
en God liefhebben. Bij jou heb ik het gevoel van die
stroom in ongelooflijke mate. Het werkt als een
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tsunami en de versterkte liefde sleurt me naar binnen
in mijzelf, waar gewelven van mijn ziel verlicht
worden en alles wat zich daar bevindt, zichtbaar
wordt. Het creëert een gevoel van kracht, van
verbinding en van schoonheid.
Prachtig Richard”, zei Helena “en ik denk dat ik begrijp
wat je bedoelt. Ik denk dat ik iets gelijksoortigs ervaar
door jouw aanwezigheid en door jouw liefde, die ik
voel in iedere cel van iedere vezel van mijn systeem.
Wat hebben we nu al in elkaar losgemaakt en bij
elkaar naar boven gehaald en onze reis is nog maar
net begonnen”.
Ik keek haar aan en haar gezicht straalde en haar ogen
glunderde, zodat ze ongeveer licht gaven. Ik kuste
haar en knuffelend vielen we in elkaars armen in
slaap.
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Hoofdstuk 5
De volgende morgen ontwaakten Helena en Richard
ongeveer op hetzelfde moment.
Helena opende haar ogen en keek in de ogen van
Richard, die al even op haar gericht waren.
“Goedemorgen lieverd”, zei Richard.
Helena glimlachte en zei zachtjes, “goede morgen lieve
Richard, heb je lekker geslapen?
Ik denk dat ik lekker heb geslapen maar ik weet dat ik
bijzonder heb geslapen. Ik heb geslapen naast een
vrouw die mijn verleden is, op dit moment mijn heden
is en ik vroeg mij af of er ook een toekomst zou zijn”.
Helena keek Richard aan en zei zachtjes, “ik ken het
verleden, ik geniet intens van het heden en ik droom
van de toekomst.
Is die droom een mooie droom”, vroeg Richard.
Hoe is jouw toekomstdroom Richard?
Mijn toekomstdroom is gevuld van mijn liefde en
vooral van mijn groeiende liefde voor God, maar God
stroomt door de harten van alle mensen.
Als ik dus liefde genereer naar de mensen, verbind ik
mij met God en groeit mijn contact met God.
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Mijn hart is groot, immens groot, dus ik kan van alle
mensen tegelijk houden, inclusief ook nog van één
mens in het bijzonder.
Eindeloze liefde is eindeloze liefde, dus in mijn droom
is voor alles plaats, zolang het maar bruist van
onvoorwaardelijke, peilloze liefde.
Ik nodig iedereen uit. In mijn huis is iedereen welkom
om te komen en te gaan en wie wil blijven, mag
blijven.
Mag ik blijven”, vroeg Helena.
“Zou je willen blijven?
De vraag is niet of ik wil blijven, de vraag is of ik nog
kan leven als ik niet blijf want naast mijn liefde voor
God, brandt mijn liefde voor jou en misschien versterk
jij wel mijn liefde voor God.
De liefde stroomt van mens naar mens, door de
mensen heen en raakt daarbij God.
Helena kwam omhoog in bed, steunde op haar
ellenboog en vroeg zachtjes, “Mag ik blijven Richard?
De vraag is of jij nog kan leven zonder mij. Dat was
toch wat je zei Helena? Maar er zijn meer vragen die
hier een rol spelen en één van de belangrijkste andere
vragen is of ik nog kan leven zonder jou?
Mijn huis is jouw huis lieverd, onvoorwaardelijk en
voor onbepaalde tijd”.
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Lange tijd keken ze elkaar aan zonder met hun
oogleden te knipperen en toen vielen ze op elkaar en
in elkaar.
Toen ze waren gedoucht en aangekleed zei Helena,
“Richard ben je je bewust wat wij samen net hebben
besproken?
Ik heb begrepen Helena dat wij het hebben gehad over
onze toekomst. Ik heb begrepen dat wij eindelijk iets
hebben begrepen. Ik denk dat wij beiden met ons hart
en met onze ziel hebben begrepen dat er twee wegen
samenkomen, kosmisch bepaald en dat er aan die
twee wegen twee mensen vastzitten. Als die twee
wegen samen moeten komen omdat dat door de
hemelen wordt bepaald, moeten ook die twee mensen
die vastzitten aan die twee wegen, samenkomen. Het
één is niet mogelijk zonder het ander.
Ik volg de kosmische aanwijzingen lieve Helena, ik
volg de Wil van mijn persoonlijke God, dus ik ontvang
je, ik omarm je en ik zorg voor je en ik weet dat wij
beiden, samen een kosmische opdracht hebben, die ik
nu nog niet ken, maar die wij beiden samen zullen
gaan begrijpen. Dat, lieve schat, heb ik ervan begrepen.
Mijn lieve mooie godin, mijn lieve mooie Helena,
welkom in mijn huis, welkom in mijn leven, welkom in
mijn heden en welkom in mijn toekomst. Ik hoef je
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niet welkom te heten in mijn hart want daar woon je al
tientallen jaren.
Wat heb jij ervan begrepen lieverd?
Opnieuw en wederom vertel je mij de woorden die ik
had kunnen spreken Richard. Wat voor jou geldt, geldt
op dezelfde wijze voor mij.
Ik schenk je alles wat ik heb, mijn hart, mijn ziel en
mijn lichaam.
Weet je Richard, ik had je dit voorstel willen doen aan
het eind van onze reis. Ik weet dat dit de bedoeling is,
ik weet dat de hemelen dit willen, maar ik wil het ook
met heel mijn hart en met heel mijn ziel.
Dan mag je je vanaf nu als mijn geliefde, mijn maatje,
mijn meester en mijn leerling beschouwen. Ik denk
Helena, of beter gezegd, ik weet, dat wij elkaar kunnen
en zullen meetrekken tot ongekende hoogten en als
wij groeien, kan de hemel en kan God door ons werken
op deze wereld.
We gaan dit vieren lieverd met een heerlijk ontbijt,
maar eerst nog een grote heerlijke knuffel.
Toen ze in het restaurant zaten waar het ontbijt werd
geserveerd, bleek het ook hier niet druk te zijn.
Helena vertelde Richard dat ze haar hele leven, na de
periode van lang geleden, die ze samen hadden
doorgebracht, in een spagaat had gezeten. Ze wist dat
ze haar leven moest leiden, los van Richard en er was
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tevens ook zoveel in haar, dat hem niet los kon laten
en een magnetische werking op haar bleef houden.
Hij was altijd wel ergens op de een of andere manier in
haar systeem.
Ik heb gevolgd wat ik altijd heb gevoeld en de tijd was
er nog niet rijp voor. Pas enige maanden geleden
begon ze te voelen dat er een verandering in haar
voelen naar voren kwam.
Dat wat eerst niet mocht, kwam steeds sterker als een
verzoek naar voren: ‘Zoek contact met Richard’.
Omdat het zo onwezenlijk leek, heb ik er nog een tijd
mee gewacht maar er kwamen beelden in mijn hoofd,
waaover ik daarvoor niet had durven denken.
Mijn bezoek aan jou in Amsterdam was iets waar toen
geen weerstand op kwam en wat ik misschien wel heb
geforceerd.
Alle weerstand die te maken heeft met ons samenzijn
loste kort geleden volledig op.
Ik ben gaan mediteren en gaan bidden of dit te maken
heeft met ‘Zijn Wil’ en ik werd daarin steeds meer
bevestigd.
Ik durfde heel voorzichtig een plan te maken om te
zien hoe jij dat zou vinden en of jij nog die interesse
voor mij had. Ik was ook bang dat het niet zou passen
in jouw leven.
Ik werd steeds vaker en steeds meer teruggetrokken
naar die paar maanden die wij samen hebben
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doorgebracht en ik begreep dat de hemel hier sterk in
meewerkte.
Toen kwam het idee naar voren om je aan te bieden
om samen weer een reis te maken door Finland, die
overigens volledig op mijn kosten is, want je bent mijn
gast.
Ik wilde zien of de energetische werking tussen ons
nog steeds hetzelfde is en ik wilde wachten tot de reis
zou worden beëindigd om te voelen of mijn gevoel
juist was.
De engelen hebben ons geholpen Richard en gisteren,
als vanzelf, deze zaak beklonken.
Nu hang ik tussen gevoelens van geluk, blijheid en
onwezelijkheid in.
Ik moet wennen aan het gevoel dat ik nu niet meer
kwijt ben wat ik mijn hele leven als verloren heb
beschouwd. Vanmorgen na ons gesprek heb ik mezelf
geknepen of het geen droom was.
Je moet me helpen de komende tijd om ons besluit in
mijn systeem te kunnen laten landen. Alsjeblieft help
me daarbij.
“Wat, Richard voel jij over ons gesprek en over ons
besluit?”
Ik keek Helena aan en zei tegen haar:
“Weet je lieverd, na ons verblijf heel erg lang geleden
wist ik al dat er voor mij maar één vrouw is op deze
wereld. Het feit dat dat niet kon en niet gebeurde, om
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welke reden dan ook, vond ik onaanvaardbaar maar ik
had geen andere keus dan mij daarbij neer te leggen.
Dat ging voor mij absoluut niet zonder slag of stoot,
maar ik moest en het leven ging verder.
Ik had iets van je ontvangen in mijn systeem waar ik je
mijn hele leven, tot aan de dag van vandaag, dankbaar
voor ben. Je had toen een zaadje in mij geplant, dat is
ontkiemd en is uitgegroeid tot een machtige boom.
Tijdens dat proces heb ik God leren kennen maar heb
ik vooral geleerd, dat het niet gaat om wat ik wil, maar
om wat hij wil. Wat hij wil, is niet in zijn voordeel, naar
is in ons voordeel, is in het voordeel van mij, samen
met mijn persoonlijke God die woont in mijn hart en
aangezien God de hele schepping vertegenwoordigt, is
alles wat hij voor ons samen wil, in het voordeel van
de hele schepping.
Daarmee heb ik leren leven. Daarmee heb ik geleerd
om God te volgen en om hem blind te kunnen
vertrouwen. Al vele malen heb ik inmiddels in mijn
leven gezien, wat dit kan opleveren en wat voor mooie
dingen daaruit voort kunnen komen. Ons gesprek van
vanmorgen en van ons besluit, is daar opnieuw een
voorbeeld van en eigenlijk verbaasde het me niet. Het
kon niet anders en dat voelde ik onmiddellijk.
Voor mij is het onvoorwaardelijk duidelijk dat deze
keus die wij samen hebben genomen, alles te maken
heeft met wat hij wil, dus heb ik dit besluit al
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onvoorwaardelijk geaccepteerd en laten landen en
verankeren in mijn systeem.
Het is wat het is, het is wat hij wil, voor mij, voor jou
en dus blijkbaar voor de hele schepping en dus is het
goed.
Dat klinkt allemaal behoorlijk emotieloos, maar
lieverd ik juich en jubel van binnen, ik dans, zing en
spring en ik weet dat het een soort beloning is voor
ons beiden, waar de hele schepping van zal profiteren.
Hoe? Geen idee, maar het gaat niet om mijn idee maar
het gaat om ZIJN idee, waarvan ik heb geleerd om mij
met vreugde en in blind vertrouwen volledig bij Zijn
Wil neer te leggen.
Ik ben met mijn God een verbond aangegaan, een
verbond van een voor mij bewust ‘’BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’.
De kracht van dat verbond groeit, de uitwerking op
deze wereld groeit ook.
Lieve schat, mijn wijze godin, we hebben een prachtige
periode voor ons. Een periode van liefde, vreugde,
warmte, groei en wijsheid maar vooral lieve schat, een
periode van dienstbaarheid en daarvan zal ik zeker
net zoveel genieten.
Opnieuw mijn lieve Helena, welkom in mijn leven,
welkom in mijn huis en welkom in mijn hart”.
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Helena kan praten, eten en luisteren tegelijk maar ze
was gedurende mijn verhaal gestopt met eten en ze
had me constant aangekeken.
“Je maakt me stil Richard. Je bent hierin voor mij een
voorbeeld en ik weet dat ik ongelooflijk veel van je kan
en zal leren. Dat is prima lieve schat, lieve Helena,
maar wij zullen ongelooflijk veel van elkaar leren,
waardoor we allebei zullen groeien en steeds meer
bruikbaar zullen worden, in onvoorwaardelijke
dienstbaarheid aan en voor de hemelen en aan en voor
God, die woont in al onze harten.
Wij zullen delen lieverd, alles wat we weten, alles wat
we leren, alles wat we ervaren en delen is ‘godgelijk’,
delen is ‘goddelijk’.
Je gebakken ei wordt koud schat”, zei ik met een
knipoog.
Ze glimlachte en ook deze glimlach plantte zich diep in
mijn hart en ze ging stralend verder met haar ontbijt,
net als ik.
Na het ontbijt wilde Richard nog even aan dek waar de
regen was gestopt en de wind was afgenomen van
stormachtig tot krachtig. De storm was enigszins
voorbij. De golven waren nog niet echt getemperd en
het schip vervolgde in baarden van schuim nog steeds
haar weg.
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Helena ging mee naar buiten, nadat ze warme kleding
in de hut hadden aangetrokken.
“Richard ik heb nagedacht over wat je zei over onze
gezamenlijke dienstbaarheid. Ik voel dat ook maar ik
heb geen idee wat dat precies zal gaan inhouden. Ik
ook niet lieverd” zei ik, “maar ik heb inmiddels geleerd
dat ik niet de leraar hoef te spelen. Ik kan iemand iets
vertellen die aan mijn deur klopt en dingen vraagt,
maar mijn weg is niet de weg van wie dan ook. Wij
samen Helena zijn onvoorwaardelijk met elkaar
verbonden en dat waren we al voordat jij mij vele
jaren geleden vroeg of je mij kon helpen toen mijn
auto was ingestort. Ondanks onze intense verbinding
hebben wij ook een absoluut eigen en uniek pad
gelopen en dat zal het ook zijn als wij straks samen
zijn. Ieder mens heeft eigen leraren en dat zijn de
eigen persoonlijke God en de engelen die die mens
behoeden. Ieder loopt zijn eigen pad. Als mensen mij
iets vragen, vertel ik niet hoe het is, maar hoe het voor
mij is, wat mij dat heeft opgeleverd en die mens moet
dan maar zelf zien wat hij of zij ermee kan in zijn of
haar leven.
Ik ben geen leraar, ik ben een ‘deler’ en delen Helena,
creëert de grootste vermenigvuldiging.
Voor zover ik het voel is onze rol om samen gelukkig
te zijn, om te delen wat we kunnen delen, maar vooral
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om liefde, respect en dienstbaarheid aan elkaar ‘VOOR
TE LEVEN’ in deze wereld.
Als wij zo samen leven Helena dan veranderen wij
samen maar wij veranderen ook onze omgeving en als
onze omgeving verandert, kan dat de omstandigheden
veranderen voor andere mensen waardoor zij in de
gelegenheid kunnen komen om UIT VRIJE WIL, andere
keuzes te kunnen maken, waarmee ze hun eigen pad
kunnen verleggen.
Hoe krachtiger wij individueel en samen kunnen
stralen, hoe groter onze invloed op de omgeving is en
hoe meer wij omstandigheden kunnen veranderen.
God werkt door de mensen en zo zal God werken door
ons samen. Wij drieën lieverd in een bewust
samenwerkingsverband met God.
Jij, God en ik, naast de samenwerkingsverbanden die
jij hebt met jouw persoonlijke God en ik heb met mijn
God, waarbij God niets anders is en blijft dan God.
Oh Richard, wat word ik hier blij van en ik was al blij”,
zei Helena stralend.
Ze kroop aan dek, in de wind, op zee in mijn armen en
voelde zich beschut, warm, opgetild en omarmd door
de hemelen.
Richard kuste haar boven op haar hoofd terwijl haar
haren in zijn gezicht dwarrelden door de wind.
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Toen werd er door de intercom omroepen dat aan de
horizon de kustlijn van Finland verscheen en dat ze
binnen twee uur zouden binnenlopen in de haven van
Vaasa, voor een tussenstop op weg naar Oulu.
Ze keken samen nog even samen naar het prachtige
schouwspel van de lucht met de wolken, de zee met de
rollende golven, het schuim en de horizon aan den
einder en gingen toen naar binnen, waar het warm en
behaaglijk was.
Dit was nog maar het eerste traject van de bootreis
naar Oulu en deze bootreis was nog maar het begin
van hun tweede lange samenzijn, dat nu zou
voortduren voor onbepaalde tijd.
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De kustlijn van Finland typeert op dit moment het
nieuwe leven van Helena en Richard.
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Hoofdstuk 6
Ruim twee uur later was het schip afgemeerd aan een
kade in de haven van Vaasa. Weer twee uur later zou
het schip zijn reis vervolgen naar Oulu.
Terwijl Helena en Richard aan een tafeltje in één van
de zalen zaten, legde Richard zijn tablet op tafel en zei
tegen Helena, “Ik ga aantekeningen maken zodat ik er
later een document van kan bouwen met een verslag
van deze reis, al is het maar voor onszelf.
Prachtig”, zei Helena, “ik ben nu al benieuwd wat je er
weer van gaat maken”.
Na vijftien minuten zei Richard dat hij genoeg
krabbels had gemaakt en dat het document daarmee
was geopend.
Helena pakte een boekje en ging zitten lezen.
Richard dacht even diep na en zei toen, “de lijn van het
verhaal wordt grafisch bepaald. Als jij gaat lezen
Helena, ga ik even iets maken. Je mag het straks
bekijken”.
Richard haalde de stylus, een soort pen waarmee je op
het scherm van de tablet kan schrijven of tekenen,
tevoorschijn en begon te krassen op het scherm van de
tablet.
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“Zin in koffie Helena? Ja lekker”, zei ze.
Nadat hij de koffie had gehaald, ging hij verder op de
tablet.
Anderhalf uur later liet hij Helena de eerste vijf
illustraties zien die het boek zouden versieren.
“Kijk Helena ik heb de opbouw van het verhaal al in
mijn hoofd en deze afbeeldingen geven de tijdlijn aan
en aan de hand van de volgorde van de afbeeldingen
en mijn aantekeningen kan ik later het verhaal
formeren.
Helena was helemaal verbaasd, “Oh Richard, wat
mooi!
Fijn dat je het mooi vindt Helena. Het document is
geopend en ik zal het regelmatig even bijwerken en
aangezien ik op mijn tablet ook een teken en schilder
programma heb, kan ik gelijk al illustraties maken die
meteen chronologisch het verhaal aangeven.
“Weet je Helena, we hebben het samen gehad over het
vervolg van ons leven, het besluit dat we verder
samen willen leven. Toen jij mij voorstelde of vroeg of
jij mocht blijven, ging er een deur open in mijn hart.
Een deur van permanente toegang, die werd geopend
doordat er zich iets bijzonders voordeed, dat ook
wezenlijke gevolgen had bij mij door het besef dat er
op dat moment ook wezenlijk iets veranderde.

87

De grote lijn die door dat veranderde gevoel loopt, is
het besef van het ondergaan van een tsunami van
liefde, van het hebben van een vriend waardoor ‘de
delen zich verenigen tot één geheel’.
Dit gevoel heb ik expliciet eerder gehad in mijn leven
en dat heeft zich nog niet zo heel lang geleden
voorgedaan.
Dat moment was het besef van mijn liefde voor God,
waarbij ik voelde dat God zich bewust uitnodigde om
zijn bestaan op een dieper niveau met mij te delen.
Niet dat hij toen die keuze maakte maar mijn gevoel
ontstond doordat ik me bewust werd dat hij bereid
was ook op ieder moment zich op een dieper niveau
kenbaar te kunnen maken, als ik maar die deur
permanent opende en als ik hem daarvoor uitnodigde.
Bijna zoals jij mij uitnodigde met het verzoek of jij
mocht blijven. Ik heb God toen verteld dat hij voor
eeuwig mocht blijven, dat hij mijn huis mag en kan
bewonen, zoals hij dat zelf wil, dat hij
onvoorwaardelijk en eeuwig welkom is en dat ik
bereid ben om mijzelf te voegen naar zijn raad, zijn
advies en zijn Wil.
Op dat moment Helena ging er een stroom van liefde
door mij heen en die ervaring was overweldigend.
Die ervaring van liefde kan ik nu creëren op ieder
moment dat ik mij, 'op God in mij', op een bewuste
manier afstem.
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Ik realiseerde mij toen dat wat er ook nog zou
gebeuren in mijn leven, deze verbintenis voor mij
ultiem zou zijn en voor eeuwig zou blijven, wat er ook
zou gebeuren in mijn leven. Ik begreep dat deze
ervaring niet meer is te 'overstemmen' door welke
andere ervaring dan ook.
Ik had een eeuwige vriend in een ervaring van
allesovertreffende liefde bewust verworven.
Toen jij mij vanmorgen vroeg of ik verder wil met jou
in mijn leven en in mijn huis, kwam er een gevoel over
mij heen, dat in de buurt komt van het besef en van de
ervaring die ik had toen ik mij bewust met God
verbond en hem uitnodigde om voor de rest van de
eeuwigheid bij mij te wonen. Het is de Wil van mijn
Godsvonk dat wij samen verder gaan, lieve Helena.
Er is op dit moment een vergroting in mij van de
ervaring van rust, vrede en vreugde en alles is goed of
misschien wel beter dan het was.
Er is een proces gaande van een verdieping van mijn
ervaring in de eeuwige verbinding met God, door het
stromen van liefde die gaat door de mensen en door
jou op dit moment in het bijzonder, dat de band met
mijn God ook weer vergroot.
Onze acceptatie van elkaar op dit moment van een
verdieping van de dienende liefde aan elkaar, geeft
vreugde bij de God in mij.
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Begrijp je wat ik bedoel Helena en herken je deze
ervaring?”
Helena knikte dat ze het begreep.
“Ja Richard ik herken precies wat je zegt. Die bewuste
band en verbinding met God in mijn hart heb ikzelf
ook ervaren en dat is het grote eiland van rust en
vrede in mijn leven, terwijl ik mijzelf heel vaak
eenzaam heb gevoeld. Niet eenzaam door gebrek aan
mensen om mij heen, maar eenzaam door een gebrek
aan het kunnen delen van mijn gevoelens en de
ervaring die ik met mijn liefde van en met God beleef.
Die rust en vrede creëert in mijn systeem vreugde.
Ik begrijp wat je zegt en ik ervaar ook dat ons besluit
invloed heeft op mijn interactie met de band die ik heb
met God. Weet je Richard, God stroomt vanuit ons
hart, door de harten van andere mensen en komt dan
versterkt weer terug in ons eigen hart. Zo kunnen we
God vermeerderen en ik voel dat er een facet is van
God dat door deze stroom wordt vergroot en groeit.
In zekere zin hebben we in dit kosmisch proces elkaar
nodig, hebben wij God nodig en heeft God ons nodig.
Het proces heeft een resultaat en dat resultaat is er
niet voor niets, is nodig en gewenst om de schepping
te completeren. Dat proces is voelbaar en uit zich in de
ervaring en in de groeiende ervaring van liefde. Ook
op deze wijze is de mens dus een actief en belangrijk
onderdeel in het hele scheppingsproces.
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Dat betekent dat als we God in ons hart uitnodigen,
aanvaarden en de ervaring van zijn liefde, door
kunnen laten stromen naar de harten van andere
mensen, we helpen het scheppingsproces te voltooien.
Dat betekent ook dat als we ons afsluiten van God, als
we leven in bitterheid, afgunst en kou en dat gevoel
projecteren op andere mensen, wij onszelf en die
mensen schaden en de groei van de schepping, voor
zover het ons deel betreft, blokkeren.
Woooowwww lieverd, wat mooi. Ik ben het helemaal
met je eens Helena. Mijn hemel, nog maar de derde
dag van onze reis en het begin van ons nieuwe leven is
wel met tromgeroffel begonnen, wat een verandering,
wat een vreugde en met hoeveel liefde overgoten!”
Helena kon niet anders dan dit volledig beamen en
bevestigde haar instemming met een dikke kus.
Het schip was al weer vol op zee en de avond naderde.
Laten we ons gaan verkleden voor het avondeten
Richard. Dat is goed Helena maar ik heb niet echt hele
nette kleding bij me. Helena glimlachte en zei dat zij
wel wat anders wilde gaan aantrekken, dus we gingen
naar de hut, dan konden we meteen het boek van
Helena en mijn tablet opbergen.
Drie kwartier later betraden we het restaurant en de
zeelucht maakt hongerig, dus er werd lekker
opgeschept.
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Het eten was heerlijk, de muziek op de achtergrond
was aangenaam en het schip ploeterde voort door de
Botnische Golf. De wind was nog wat meer gaan liggen
en de lucht was al enigszins opengebroken.
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Hoofdstuk 7
De volgende morgen om elf uur kwamen we aan in
Oulu en het weer was een heel stuk beter.
Helena had voorgesteld dat ik zou gaan rijden in haar
auto, zodat ik kon wennen, want we zouden zeker
wisselend rijden en rusten.
Ik kende haar type auto, ik had daar al vaker in
gereden, dus het voelde snel vertrouwd.
Toen we de terminal uitreden vroeg ik aan Helena,
“waar gaan we heen lieverd. Geen idee”, zei ze.
“Geen idee?” zei ik.
“Geen idee”, antwoordde Helena.
“Deze reis is een reis zonder doel of eigenlijk met het
doel om elkaar beter te leren kennen. Deze reis is net
als het leven, niet wetend waar je heengaat en wat je
onderweg tegenkomt. Alleen hebben wij nu het
voordeel om het met zijn tweetjes te kunnen beslissen.
Ik denk” zei ik, “dat het zomaar zou kunnen dat er
invloed is van de engelen en van God voor wat betreft
waar wij heen gaan en wat er kan gaan gebeuren,
maar inderdaad Helena, jij en ik worden daar vooraf
niet van de op de hoogte gesteld en dus is het een
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verrassing, wat er zich op onze weg kan gaan
voordoen.
Ik ga even ergens van de weg af om te parkeren en dan
kunnen we even overleggen op welke richting we ons
als eerste zullen gaan richten.
Richard kreeg een kaart van Finland van Helena en
opende deze. Toen zei hij, “Helena, los van Helsinki is
Oulu de eerste echte plaats waar ik wederom voet zet
op Finse bodem. We gaan naar het centrum en zoeken
een hotel en we blijven hier een paar dagen. We
hebben de tijd, dus laten we die ook nemen. Ben je het
daarmee eens?” Helena knikte dat ze akkoord was. Ze
vouwde de kaart weer op en borg hem op in het
dashboard-kastje.
Oulu was niet heel erg groot dus al snel reden ze het
centrum in. Er stond een bord bij een parkeerplaats
met de naam van een hotel. Richard reed de
parkeerplaats op en parkeerde de auto. Ze stapten uit
en liepen het hotel in. Het hotel was niet groot maar
zeker wel gezellig. Helena liep naar de balie waar een
vrouw verscheen en zij voerde een gesprek. Na een
paar minuten liep ze naar Richard en zei, “lijkt jou dit
iets? Er is plaats en we zouden twee nachten kunnen
boeken. Er is ook een restaurant als we hier zouden
willen eten. Ik vind het prima”, zei Richard en ze
liepen samen naar de balie om bij die mevrouw een
kamer voor twee nachten te kunnen boeken.
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Die mevrouw liep mee naar de kamer, waarna Richard
en Helena hun bagage uit de auto haalden en naar de
kamer brachten.
Nadat ze hun spullen een beetje hadden weggeborgen,
verlieten ze het hotel om de stad te bekijken.
Na een half uur wandelen, vonden ze een overdekt en
verwarmd terras bij een kroeg en zochten een tafeltje.
Het was inmiddels lunchtijd. Toen de ober kwam,
bestelden ze iets lekkers voor hun lunch.
“Richard”, vroeg Helena, “hoe ervaar jij de verbinding
met God en de liefde die daaruit voortkomt?”
Ik antwoordde: “in ieder geval op een wijze die niet in
woorden is te vatten. Ik ervaar het zelf als het gevoel
van 'gevuld worden’, van warmte, van gedragen
worden en van verlangen, een verlangen dat steeds
groter wordt. Het gevoel van gevuld worden, betekent
voor mij dat ik God op dat moment kan voelen. Ook
ervaar ik een vorm van zekerheid, van niet of nooit
meer alleen zijn. Het indirecte gevolg van deze
ervaring is dat ik steeds meer afstand neem van alle
dingen op deze wereld waar iedereen zich druk om
maakt, maar die er niet echt toe doen. Natuurlijk is dat
een persoonlijke keuze maar het heeft te maken met
het besef van het verschil tussen ‘God dienen’ oftewel
‘het bewandelen van de Geestelijke Weg‘ of ‘de keizer
dienen' wat voor mij gelijk is aan ‘het bewandelen van
de wereldse weg'.
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Veel mensen denken dat je zowel de keizer als God
tegelijk kunt dienen. Helaas is dat onvoorwaardelijk
onmogelijk. De brandende liefde van God en voor God
kunnen ervaren, betekent kleur bekennen, keuzes
maken, maar dan onvoorwaardelijk. Als je definitief
die keus maakt, passeer je de wissel waarop je
definitief afscheid neemt van de wereldse weg en
verder gaat op de Geestelijke Weg, dan ben je niet
meer ‘VAN de wereld' maar uitsluitend nog ‘IN de
wereld'. Hoe verder je die Geestelijke Weg betreedt,
hoe meer je je gaat beseffen dat de liefde VOOR God in
combinatie met de liefde VAN God, leidt tot het
verlangen naar een samenwerking met God. Er
ontstaat een bewust samenwerkingsverband op het
niveau van bewustzijn tussen God en mens waarbij de
mens steeds meer zijn bewustzijn afstemt en één laat
worden met het bewustzijn van God, voor zover dat op
dat moment ligt binnen het menselijk vermogen, dat in
de samenwerking met God langzaam groeit. Dan ben
je ook steeds meer in staat om de Wil van de mens in
te ruilen voor en af te stemmen op, de Wil van God.
Maar de verbinding met en de liefde voor God zit
daarnaast ook nog in ontzettend veel kleine subtiele
gevoelens die je van binnen gelukkig maken en die je
een kracht schenken, dat je onwankelbaar en
onkwetsbaar maakt.
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De liefde voor God kan alleen maar gelijk opgaan met
het reinigen en het steeds mooier maken ‘van het huis
van binnen’. Je moet aan jezelf gewerkt hebben om de
liefde van God te kunnen ontvangen, te kunnen voelen
en je moet steeds meer aan jezelf blijven werken om
jouw huis een waardig huis voor God te kunnen
maken. Dat betekent dat waarden als zelfrespect en
zelfvertrouwen nodig zijn om God in je te kunnen
ontdekken. Zelfrespect en zelfvertrouwen zijn weer
noodzakelijk om in staat te zijn om van JEZELF TE
KUNNEN GAAN HOUDEN. Als je niet oprecht van jezelf
kunt houden, kun je ook niet van God IN jezelf houden.
Om jezelf te kunnen overgeven aan de God in jezelf,
moet je kracht en zelfvertrouwen hebben. Ook om de
brandende liefde van God in jezelf bewust te kunnen
ervaren en te kunnen dragen, moet het fundament van
je eigen huis sterk zijn en moet je volledig in je eigen
kracht kunnen staan en kunnen blijven staan.
Eigenliefde en de liefde voor God zijn
onvoorwaardelijk met elkaar verbonden, waarbij
eigenliefde uiteraard heel iets anders is dan egoïsme.
De liefde van mij voor mijzelf en de liefde van mij voor
God moeten één worden, gedragen door de liefde van
God voor ONS. Dat is de basis waarop je kunt groeien
naar een versmelting van de ziel en de persoonlijke
God tot één geheel, waarop de menselijke mens en de
goddelijk mens wordt tot, ‘een tot God geworden
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mens’, waarop de groei naar een werkelijke realisatie
van het proces van een steeds toenemende groei,
wezenlijk kan beginnen. Een proces dat zich voor de
ziel na het moment van de stoffelijke dood gaat
afspelen.
De mens die God bewust in zich draagt en die naar
God toe wil groeien, moet een krachtig mens zijn vol
zelfvertrouwen, vol eigenliefde, bewust en vol
zekerheid van wat hij of zij wil en vol kracht om die
stappen te kunnen maken.
Als de mens de basis hiervoor heeft gelegd, zal de
samenwerking met God, dit bouwwerk verder
completeren.
Dat is zo ongeveer hoe ik het nu zie, mijn lieve Helena,
uiteraard puur gebaseerd op mijn persoonlijk gevoel.
Wat mooi”, zei Helena.
Dan ga ik nu beginnen aan mijn lunch lieve schat.
“Geniet ervan lieverd” zei Helena en zij vervolgde:
“Weet je Richard dit prachtige proces wat jij net zo
prachtig beschreef, betekent nog iets.
Het betekent dat wanneer iemand zijn eigen huis op
orde heeft en zelfvertrouwen en eigenliefde kent en
ervaart en de liefde van God gaat ervaren, die door die
mens ook nog wordt versterkt, dan gaat in die mens de
liefde bruisen en borrelen en die liefde wil
geconsumeerd worden. Dan stroomt die mens over
van liefde en pas, wanneer jezelf overvloeit van liefde,
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wanneer die liefde jouw eigendom en jouw bezit is
geworden, ben je in staat om die liefde te DELEN, om
die liefde weg te schenken en om dus JE NAASTEN
LIEF TE HEBBEN, ZOALS JE JEZELF LIEF HEBT en
omdat gedurende dat proces jouw eigenliefde
vermengd is met de liefde van God, die je met open
armen hebt ontvangen, deel je dus en schenk je dus
GODDELIJKE LIEFDE weg aan alle mensen om je heen.
Die liefde van jou stroomt en zoekt een weg naar
anderen. Dan stroomt God door jou naar anderen en
weer terug. Dan kan God met jouw toestemming en op
basis van jouw vrije Wil door jou heen werken in deze
wereld.
Dat heeft effect omdat God de WERKELIJKHEID is en
de werkelijkheid dus dan door jou in deze wereld tot
werkelijkheid komt en werkelijkheid realiseert en
alles tot werkelijkheid maakt.
Als de werkelijkheid wordt gerealiseerd en tot leven
komt, verdwijnt de illusie in deze wereld.
Als de illusie verdwijnt, verandert de omstandigheid
en de omstandigheden op deze wereld, verandert de
omgeving van deze wereld en door die veranderingen
zijn de mensen makkelijker in staat om zelf andere
keuzes te kunnen maken en om zelf te kunnen
beginnen aan het beklimmen van de berg, waardoor
hun God zal afdalen naar die mens en die mens
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dezelfde weg kan gaan bewandelen die jij bent
voorgegaan.
Zo leidt eigenliefde tot de liefde voor God en dit
resulteert als vanzelf tot onvoorwaardelijke
naastenliefde”.
Ik at mijn mond leeg en zei, “AMEN.
Lieve Helena we hebben hier een prachtig beeld
geschetst van het begrip liefde, van de weg die die
liefde in haar groei alleen maar kan bewandelen en die
uiteindelijk leidt tot een andere wereld.
Die liefde begint dus bij eigenliefde en dus zei Jezus:
‘VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF’.
De weg naar God is dus niet een weg van bidden of een
stenen gebouw bezoeken, maar de weg naar God
begint met zelfanalyse, met de Wil om in je eigen
kracht te kunnen komen, met het vermogen om
zelfrespect te hebben en om de kwaliteit van
werkelijke, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te
kunnen opbrengen en om daarin zelf te kunnen
voorzien. Op deze weg kom je ook het eigen ego tegen,
dat je zult moeten temmen. De weg naar God begint
door je te gaan realiseren dat je God bewust moet
uitnodigen om in jouw huis, door jouw bewuste
uitnodiging en met jouw bewuste toestemming bij jou
te komen wonen, nadat je je eigen huis dus eerst op
orde hebt gebracht. De weg naar God begint bij jezelf,
in jezelf, volledig bewust en is een weg van werken
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aan jezelf, waar bidden en vragen om steun als hulp,
absoluut werkt.
Je weet niet half hoe blij ik ben van onze gezamenlijke
analyse van de liefde voor jezelf, de liefde voor God en
de daaruit altijd vanzelfsprekend, voortvloeiende
liefde voor al mijn naasten.
Ik deel die blijheid”, zei Helena en at het laatste
gedeelte van haar lunch.
Opnieuw straalde ze van vreugde, geluk en blijdschap.
Na de lunch vervolgden ze hun weg en zwierven nog
door de stad. Aan het eind van de middag gingen ze
terug naar het hotel, waar ze ook besloten om
diezelfde avond te eten.
Na het eten gingen ze naar hun kamer en dronken
daar koffie.
Helena zei: “Richard wat een prachtige analyse van
afgelopen middag over eigenliefde, liefde voor God en
naastenliefde. Als dit hele proces begint met
eigenliefde, dan betekent dat, dat zo ongelooflijk veel
mensen nog niet eens aan dit proces zijn begonnen.
Hoeveel mensen hebben niet een enorm gebrek aan
zelfvertrouwen, zijn niet in staat om van zichzelf te
houden en ondervinden daardoor eigenlijk angst en
voeren een innerlijke strijd die meestal niet te winnen
is.
101

Wat een triest drama. Kijk naar onze maatschappij
waar we worden geleerd, dat we niet goed zijn of op
zijn minst niet goed genoeg zijn, waar we niet slim
genoeg zijn, waar we niet mooi genoeg zijn, waar we
niet slank genoeg zijn en waar we op een of andere
manier altijd wel buiten het ideale plaatje vallen en
dus altijd op de één of andere manier niet deugen.
Hoe krijg je in die race van ‘nauwelijks kunnen
voldoen aan de maatschappelijke normen van die
maatschappelijke ratrace’, orde op zaken en orde in
eigen huis? Hoe kun je onder die enorme druk, waar
mensen onder bezwijken, zoveel eigenliefde
opbouwen, dat je daardoor in staat bent om bewust
God in jouw huis, een huis dat je volledig op orde hebt,
te kunnen uitnodigen en te kunnen ontvangen?
Precies lieverd”, zei Richard.
“Dat wat je schetst is absoluut waar en wordt
veroorzaakt door de enorme leugen die in onze wereld
is verspreid, die iedereen is gaan geloven en die een
illusie heeft gecreëerd die het zicht op de
werkelijkheid volkomen heeft weggevaagd, zodat we
allemaal ziende blind en horende doof zijn, zodat we
allemaal in deze valkuil zijn gevallen en allemaal
blijven strijden in een strijd die niet werkt, die nooit
werkt en die absoluut zinloos en niet te winnen is,
waardoor we ook allemaal bij bosjes tegelijk,
sneuvelen in deze zinloze strijd.
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Juist”, zei Helena en schonk voor ons beiden een
tweede kopje koffie in.
Ze ging zitten en zei:
“In die illusie ligt het beeld opgesloten dat we NOOIT
definitief ‘goed of goed genoeg zijn’ en dat we een
strijd moeten aangaan om goed genoeg te worden,
maar de normen liggen zo hoog dat we daar nooit aan
zullen voldoen en dus nooit de grootte zullen
bereiken, op welk gebied dan ook, om aan de hoogte
van die normen te kunnen reiken en dus blijven we de
eeuwige verliezers. Het zijn inderdaad leugens want
Richard, we deugen per definitie wel.
Ieder mens heeft een persoonlijke God als een
persoonlijke begeleider, dus als God ons goed genoeg
vindt om ons gedurende ons hele leven te begeleiden,
betekent dat, dat we voor God dus per definitie
deugen. Sterker nog, God kent een onvoorwaardelijke,
oneindige liefde voor ieder van ons. God heeft een
eindeloos geduld met ons en is er alles aan gelegen om
onze ogen en oren weer toegankelijk te krijgen voor
zijn onuitputtelijke liefde, met inachtneming van onze
eigen vrije wil. God forceert niets en legt ons niets op,
want onze vrije wil voldoet aan de hoogste kosmische
wet. God heeft de hulp van de mens nodig om de mens
te leren dat deze illusie van de leugen ons verlamt en
onze Geestelijke groei volkomen blokkeert.
Wij zijn goed.
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Wij zijn goed genoeg.
We deugen wel en we zijn niet de mislukte mensen,
maar we zijn per definitie stralende wezens, diep van
binnen, achter de sluier van de illusie.
Je bent niet wat je denkt dat je wel bent omdat de
maatschappij de grootst mogelijke moeite doet om je
dat te laten geloven.
Je bent wat je wel bent.
Je bent niet wat andere mensen van je zeggen of over
je zeggen of wat andere mensen van je vinden, je bent
zelfs niet eens wat je denkt over jezelf, hoewel dat nog
uiteindelijk de grootste invloed heeft op het beeld dat
je van jezelf en over jezelf hebt en ook weer wat de
wereld is, die je met jouw overtuigingen creëert en
waarin je dus leeft.
Maar je bent wat God van je vindt en uitgaande van de
onvoorwaardelijke liefde van God, kun je alleen maar
concluderen dat je een geliefd en bemind kind bent,
dus ook een waardevol mens, dat er onvoorwaardelijk
is en mag zijn, ongeacht wat wie dan ook over je denkt
of van je denkt of van je vindt.
God is niet geïnteresseerd in ‘WAT’, want wat voor nu
geldt, kan morgen weer heel iets anders gelden voor
‘WAT’.
God is geïnteresseerd in ‘HOE’, in 'HOE JE IN HET
LEVEN STAAT' en hij is geïnteresseerd in ‘WIE’, maar
vooral in ‘VAN WIE EN AAN WIE'.
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God verlangt ernaar om de stroom te kunnen creëren
van eigenliefde, liefde voor God en daaruit
voortvloeiend de liefde voor al onze naasten. Dan
raken wij aan en gaan wij werken met de
‘werkelijkheid’, met God en God is de werkelijkheid.
Als wij gaan werken met de werkelijkheid en als wij
daardoor de werkelijkheid zichtbaar maken, lost de
illusie op en lost dus ook de leugen op. Wij zijn daar bij
nodig lieve Richard. Dat is één van de taken die wij
moeten volbrengen in de samenwerking met God, in
het bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband met
God, maar daarvoor moeten we wel eerst de weg zijn
gelopen om God te leren kennen, te leren accepteren,
van God te kunnen gaan houden, om God te kunnen
gaan vertrouwen en om God bewust te gaan
uitnodigen in ons eigen huis.
Uiteindelijk is het bewandelen van deze weg
onmogelijk zonder hulp van God en daarvoor hoeven
we God alleen maar te leren kennen en te kunnen gaan
vertrouwen.
De enige weg die werkt om de weg te kunnen gaan
bestijgen, is dus de weg van God, met God, door God,
naar God.
Hij wil alles voor ons doen maar daar moeten wij wel
eerst onvoorwaardelijk toestemming voor geven. Om
toestemming te kunnen geven moeten we God eerst
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leren kennen, accepteren en moeten we leren om God
volledig te gaan vertrouwen.
Als we God vertrouwen kunnen we ons bewustzijn
gaan afstemmen op zijn bewustzijn en onze wil
overdragen aan HEM.
Dan lieve Richard, zijn wij mensen, wezens die midden
in hun eigen krachtveld kunnen staan en staan, hand
in hand met God, onwankelbaar, onkwetsbaar en
onverwoestbaar en in staat om ieder mens die om
hulp vraagt een stukje te kunnen meedragen.
Dankjewel Helena voor dit prachtige en waarachtige
verhaal.
Wat dacht je lieverd, zullen we ons bed gaan
opzoeken?”
Blij, gelukkig en ook onwezenlijk van wat er zich tot
nu toe op hun reis had voorgedaan, kropen ze in bed,
waar ze in elkaars armen spoedig in slaap vielen.
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Hoofdstuk 8
De tweede dag in Oulu was een actieve dag. Ze
bezochten het Hupisaaret park. Dit is een park op
verschillende eilanden aan de rivier de Oulujoki.
Daarna gingen ze terug naar de stad en diezelfde
avond gingen ze ook weer op tijd naar bed.
De volgende morgen aan het ontbijt besloten ze om
noordwaarts te rijden. Oulu ligt in midden Finland aan
de bovenste rand van de Botnische Golf. Ze zouden
langs de grens van Zweden noordwaarts gaan en langs
het midden of de grens met Rusland, weer langzaam
afzakken terug naar Helsinki.
Richard vroeg aan Helena of zij in ieder geval langs
‘het huisje van toen' konden rijden, ongeacht of het er
nog stond. Hij wilde graag ook dat gebied nogmaals
zien om al die oude prachtige herinneringen, die in
zijn ziel gegraveerd waren, opnieuw te kunnen zien en
te kunnen beleven.
“Natuurlijk”, zei Helena.
“Zal ik rijden Helena dan kan jij mij opnieuw jouw
prachtige en wijze ervaringen, verhalen en lessen
vertellen.
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Laten we de bijrijdersstoel als ‘praatstoel’ gebruiken”,
zei Helena.
“Wie wat moois te vertellen heeft, gaat in die stoel
zitten en de ander rijdt dan. Wat vindt je daarvan
Richard?
Ik vind het een prachtig idee”, antwoordde ik, “alleen
weet ik niet of dat zin heeft Helena want als wij samen
zijn, gaan we praten, zijn we niet meer te stoppen en
praten we over tien jaar nog.
Klopt”, zei ze lachend.
“We gaan het toch maar zo proberen en anders
parkeren we de auto gewoon even langs de kant van
de weg. Laten we zorgen dat we altijd iets te eten en te
drinken aan boord hebben, zodat we ook als het moet,
in de auto kunnen lunchen en tussendoor iets kunnen
nemen. We gaan dus straks eerst nog even
boodschappen doen, hier vlakbij is een supermarkt.
Goed idee lieverd” en dat was wat we deden.
Om half elf draaide Richard de auto de weg op en na
nog even de tank tot aan de rand gevuld te hebben,
gingen ze langs de Zweedse grens op weg naar het
noorden van Finland.
“Helena hoe voel je je in de wetenschap van
onafscheidelijkheid van ons beiden voor alle dagen die
zullen komen?
Niet te beschrijven Richard”, zei Helena.
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“Helemaal door de manier waarop het tot stand is
gekomen. Wij zijn door andere krachten in deze
situatie ‘geparkeerd’ en ik ben er intens gelukkig mee
lieverd.
Dan delen we dat geluk, net zoals we vanaf nu alles
samen zullen delen en vergeet niet Helena, dat delen,
‘GODGELIJK’ of ‘GODDELIJK’ is”.
Ze knikte beamend.
Toen ze goed en wel op weg waren, zei Helena:
“Richard ik heb je lang geleden verteld dat wij de
wereld scheppen die past bij de overtuigingen, de
gedachten en de meningen die we zelf hebben”.
Ik knikte dat ik dat herkende en ook dat ik het
volkomen met haar stelling eens ben.
“Dat geeft al ongeveer aan dat de stroom loopt van
bewustzijn, naar energie, naar materie. Veranderingen
op materieel niveau vinden hun oorsprong altijd in
veranderingen of creaties op het niveau van
bewustzijn en deze stroom loopt dan via
veranderingen op het energetisch veld naar een
verandering in de materiële manifestatie.
Onze gedachten en overtuigingen creëren een
beweging op het niveau van bewustzijn.
Richard heb jij wel eens gehoord van
elementenwezens?
Weet je wat dat zijn?
Vertel het me lieve schat”.
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Helena vervolgde haar verhaal.
“Elementenwezens zijn natuurwezens, levend in een
andere dimensie, in het etherische veld en zij zijn de
hoeders van het materiële. Van de natuur, van de
bomen, de planten, de dieren maar zij zijn er ook voor
de mensen. Zelfs woningen hebben elementenwezens.
Doordat zij in een andere dimensie leven, zijn zij
onzichtbaar voor ons, maar als zij dat wensen, kunnen
zij zich materialiseren, dus of hoorbaar of zichtbaar
maken of deze dingen tegelijkertijd, realiseren.
Vaak zoeken zij op een of andere wijze contact met de
mensen want zij kunnen de hulp van de mensen goed
gebruiken. Zij staan onder de supervisie van engelen.
Jaren geleden heb ik me op hen gericht en contact met
hen gezocht. Op een middag was ik in de natuur en
hoewel er absoluut geen wind was, ontstond er een
paar meter voor mij plotseling een kleine wervelwind
in een donkere schaduw. De slurf van de wind ging
over de grond en verplaatste zich naar een flinke tak.
De tak werd opgetild door dezer mini wervelwind en
bewoog door de lucht naar mij toe. Ik pakte de tak en
de wind was verdwenen, inclusief de schaduw. Ik was
alleen en eigenlijk was ik erg verbaasd en al snel
realiseerde ik mijzelf dat hier de elementen lucht en
aarde zich voor mij hadden gemanifesteerd.
Voor mij was en is dit een bewijs.
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Zij spelen een rol in de verandering van alles wat zich
afspeelt op het niveau van bewustzijn, via hun wereld,
de energetische wereld, verder naar het materiële
vlak.
Ook zij zijn er bij gebaat als wij stijgen in bewustzijn
omdat dat een compleet andere reactie geeft dan een
manifestatie van een laag bewustzijn. Zo is er een
interactie tussen mens en elementenwezen waarin
natuurlijk tussendoor ook de engelen een rol spelen
en waarbij uiteindelijk alles valt onder de verbinding
tussen God en mens.
Daarom Richard is het zo belangrijk dat de mens meer
te weten gaat komen over bewustzijn, wat het is, wat
het genereert, wat het niet is en hoe je het kunt
verhogen”.
Aan de rechterkant kwam een verkeersbord, dat er
over tweehonderd meter een parkeerplaats was.
Richard minderde vaart en reed de parkeerplaats op.
Helena keek verbaasd en vroeg: “waarom stoppen we
hier?
Omdat ik met stomheid ben geslagen en jou iets moet
vertellen wat zeer waarschijnlijk ook jou enorm zal
verbazen.
Luister Helena, ook ik ben bekend met de
elementenwezens en ook ik heb me intensief met hen
bezig gehouden, in de wetenschap dat samenwerking
van belang is.
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Ik herken alles van hoe je ze net hebt beschreven en ik
heb zelfs het nodige over de elementenwezens
geschreven en geïllustreerd.
Ook ik heb een ervaring gehad op een avond tegen
twaalf uur, ik hoorde toen ineens water lekken in mijn
huis, duidelijk hoorbaar en ik ging ervan uit dat het
buiten erg hard zou moeten regenen. Op hetzelfde
moment hoorde ik heel hard het knetteren van een
haardvuur of van vuurwerk naast mijn bank in mijn
woonkamer. Het duurde zeker twintig seconden. Ik
schrok ervan en ik begreep het eerst niet. Toen ik naar
het raam liep en naar buiten keek, zag ik dat het droog
was en ik begreep toen meteen dat het een materiële,
hoorbare, manifestatie was van de elementenwezens
voor de elementen water en vuur.
Samen hebben we het totaal aan elementen te zien en
te horen gekregen Helena, alsof het georkestreerd of
geregisseerd is.
Andere krachten wisten toen al dat wij samen één zijn
en wisten toen al dat dit wat wij nu meemaken, zou
gaan gebeuren. ‘Het is bedoeld om te zijn’ Helena. Wij
hoefden niets te doen, alleen maar bereid en
beschikbaar te zijn, iets waar we beiden met grote
vreugde voor hebben gekozen”.
Helena pakte Richards arm en legde haar hoofd tegen
zijn schouder. Hij kuste haar boven op haar haardos.
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Ze keken elkaar langere tijd aan en opnieuw dook
Helena met haar hoofd tegen zijn borst. Haar ogen
waren nat en ze glimlachte en zuchtte. “Accepteer het
maar gewoon lieverd en laten we vooral meedrijven
met de stroom van deze rivier. Hij zal ons door
adembenemende schoonheid voeren”. Ze knikte en
glimlachte opnieuw.
“ik ga weer rijden lieverd, op naar nieuwe avonturen
en dat samen met jou voor vandaag, voor morgen en
voor alle dagen na morgen. Wie kan zoiets vertellen
over zijn leven”, zei Richard en hij knipoogde naar
Helena.
De rit ging voorspoedig en de natuur was prachtig.
Hun doel was de Finse stad Kemi.
Kemi is een Finstalige stad en gemeente in het Finse
landschap Lapland met ruim twintigduizend
inwoners. De stad ligt bij de monding van de Kemijoki
in de Botnische Golf, die op deze plaats drie maanden
per jaar ijsvrij is.
Ze boekten ook hier in een klein hotel en ook weer
voor twee nachten.
Helena wilde graag weer een wandeling maken in de
natuur. Ze zouden het wel rustig doen en de te lopen
afstand beperkt houden.
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Op hun hotelkamer zocht Richard op zijn tablet op het
internet naar informatie over Kemi. Dit was wat hij
vond:
Kemi
In Kemi is een edelsteenmuseum gevestigd dat
gespecialiseerd is in de mineralen die in het noorden
van Finland zijn gevonden en opgegraven. In hetzelfde
museum is ook de kroon te vinden van Frederik Karel
van Hessen, de enige koning van Finland. Kemi heeft
bovendien een regionaal etnografisch museum.
Sneeuwburcht
De sneeuwburcht van Kemi wordt sinds 1996 jaarlijks
opgebouwd volgens een wisselend ontwerp. Het is de
grootste sneeuwburcht ter wereld. De oppervlakte
bedraagt 13.000 tot 20.000 m², de hoogste toren was
20 meter hoog en de langste muur was 1 km. In het
eerste jaar kwamen er 273.000 bezoekers op af. Veel
toeristen trekt ook de ijsbreker Sampo, waar in de
winter passagiers op kunnen meevaren.
“Kunnen we hier iets mee Helena?
Ik heb een folder meegenomen van de balie toen we
gingen boeken. Er is een rondrit in een bus van twee
uur die de belangrijkste en meest interessante dingen
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uit de buurt toont en een mooi stukje natuur
doorkruist.
Gaan we doen”, zei Richard.
“We kunnen bij de balie een ticket kopen en hij stopt
ook vlak bij dit hotel. Prachtig”, zei ik.
De bus was modern en comfortabel en er was een
stewardess aan boord. Ze begon met een
inventarisatie van de eventueel aanwezige
buitenlanders en welke taal gewenst was. Ze kon
volstaan met Fins en Engels. Het mocht van mij ook
alleen in het Fins want ik had een perfecte privé-tolk.
Onder het rijden vroeg Helena aan Richard of ik me
wel eens had verdiept in het begrip bewustzijn.
Ik vertelde haar dat ik dat zeker had gedaan en dat ik
er zelfs een studie over had gemaakt en er ook het
nodige over had opgeschreven.
“Oh wat boeiend”, zei Helena. “Vertel er eens wat over
Richard.
Oh lieve schat dat gaan we nu niet doen want daar kan
ik weken over praten met je. Woooowwww”, zei
Helena, “boeiend, dat houd ik dan van je tegoed.
Zeker lieverd en dat zou nog wel eens heel interessant
kunnen worden, want ik denk dat jij er genoeg
commentaar en aanvullingen op hebt.
Ik kan niet wachten”, zei Helena.
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“Daar was ik al bang voor maar, geduld is een schone
zaak.
Nu de aandacht voor die mevrouw die haar uiterste
best doet om Kemi op te hemelen tot in ongekende
hoogten.
Het verbaasde me hoeveel kleine bijzondere en
wonderbaarlijke details er toch nog zijn van zo een
kleine plaats in Lapland, waar het negen maanden per
jaar te koud is.
We kregen zelfs de kroon te zien van koning Frederik
Karel van Hessen, de enige koning die Finland ooit
heeft gehad.
Ook de ijsbreker Sampo was groots en
indrukwekkend.
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De ijsbreker Sampo

Na de bustocht gingen we de natuur in, op weg voor
een wandeling en dat bracht oude herinneringen
terug. Toen ze boven op een heuvel aankwamen met
uitzicht over de rivier de Kemijoki stond er een bank
en een bord met wat informatie over de omgeving.
Ze namen plaats en Richard haalde iets te drinken en
te eten uit zijn rugzak. Toen vroeg Helena mij om haar
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iets te vertellen over wat ik te weten ben gekomen
over bewustzijn, het fundament, de sleutel en het
instrument voor uiteindelijk, geestelijke groei.

De rivier de Kemijoki die bij Kemi in Lapland uitmondt
in de Botnische Golf

“Lieve Helena, na onze ontmoeting in Finland, heel
lang geleden, ben ik op drift geraakt. Besmet en
geïnfecteerd door jou, ben ik gaan zoeken en werd
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gedreven om te gaan snappen hoe het leven nu
eigenlijk in elkaar zit.
Ik snapte zoveel niet en vooral veel zaken waarmee ik
werd geconfronteerd in mijn eigen leven, waar ik
moeite mee had en waar ik verdriet over had.
Ik kreeg contact met, laten we zeggen, een spirituele
gids. Ik kon gesprekken voeren met een ‘innerlijke
stem in mijn systeem'.
Er kwamen antwoorden op mijn vragen.
Ik had al wat elementaire dingen gehoord en
begrepen, dankzij onze ontmoeting en dankzij jouw
geduldige en liefdevolle lessen van lang geleden. Na
jouw bezoek in Nederland en na het maken van het
boekje van ons samenzijn in Finland, werd mijn
verlangen en gedrevenheid om meer te gaan
begrijpen, ontembaar en kwam er een stroom op gang.
Een stroom van een interactieve communicatie tussen
mij en mijn gidsen, die ik heb leren kennen als
engelen.
Ik maakte de afspraak dat als ik de informatie zou
kunnen en mogen ontvangen in de vorm van lessen,
dan zou ik al die lessen vastleggen in woord en in
beeld en ik zou deze lessen kenbaar maken aan de
wereld, door de boeken ergens op het internet gratis
ter beschikking te stellen.
Zo heb ik nu, met het boekje van onze wonderschone
reis van vijfenveertig jaar geleden als eerste boek in
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een reeks, in totaal twintig boeken geschreven,
voorzien van honderden afbeeldingen en ik heb de
reeks genoemd: ‘Een wonderbaarlijke reis’. Het boek
van deze reis, van de definitieve eenwording van
Helena en Richard nu samen in Finland, zal het
eenentwintigste en laatste boek worden in deze reeks.
De reeks begint met jou en bij jou en de reeks eindigt
met jou en bij jou.
Jij bent de engel, verkleed als mens, die mij hier op
aarde heeft geïnspireerd, geïnfecteerd en die altijd de
stimulans is geweest, wat mij onuitputtelijk de kracht
heeft gegeven om deze taak en opdracht te kunnen
volbrengen. Als de reeks af is, heb ik daarmee de
blauwdruk van mijn ziel ingevuld.
Meer dan zevenduizendvijfhonderd bladzijden, in een
groter lettertype dan het gemiddelde boek, zijn
beschikbaar over bewustzijn, bewustzijn en nog eens
bewustzijn.
Het totaal van eenentwintig boeken heeft voor mij nog
een bijzondere waarde. Ik heb vooraf nooit geweten
hoe lang de reeks zou worden en iedere keer was
ikzelf zeer verbaasd als zich weer een nieuw boek
aandiende en zo ging het maar door.
Uiteraard stopt daarmee mijn dienstbaarheid aan de
hemelen en mijn discipelschap voor Jezus niet. Er
zullen zich nieuwe wegen, nieuwe taken en nieuwe
opdrachten aandienen, die we samen mogen
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uitvoeren, waarbij onze krachten samen vele malen
meer zullen toenemen dan dat één en één, twee is”.
Helena legde haar hand op mijn arm en keek mij strak
aan.
“Richard”, zei ze, “ik ben sprakeloos.
Helena jij bent deel van dit proces, wij hebben dit
samen gedaan. Zonder jou was dit proces nooit
gestart, zonder jouw energie, voor mij zelfs voelbaar
op afstand, had ik dit proces nooit zo gedreven tot een
goed einde kunnen brengen en nu aan het einde van
de reeks die alles met ons beiden te maken heeft,
wordt een structurele, permanente vereniging van ons
beiden, voor ons beiden, toegestaan.
Zie je hoe alles op zijn plaats valt en hoe het dus niet
anders, dan waar kan zijn?
Richard, dit raakt me zo ontzettend diep.
Aanvaard het Helena, wees blij en gelukkig en laat dit
een ongekende stimulans zijn om onze levens verder
hier op deze wereld, in te zetten in dienstbaarheid
voor de hemelen.
En al jouw lessen die je hebt ontvangen, al jouw
boeken gaan over bewustzijn en over groei in
bewustzijn?
Inderdaad Helena en ik heb me nooit gerealiseerd hoe
onvoorstelbaar veel daarover is te zeggen en hoe, aan
de ene kant simpel het gegeven ‘bewustzijn’ is en aan
de andere kant, hoe onvoorstelbaar complex het is,
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vooral het gegeven om te kunnen gaan GROEIEN in
bewustzijn is natuurlijk theoretisch te schilderen of te
beschrijven, maar om het te LEVEN, is ‘de worsteling
van het leven’.
Welke waarde heeft het getal eenentwintig voor jou
Richard?
De getallen twee en één vormen samen drie. Drie van
de DRIE-EENHEID, de Vader, de Zoon en de Geest
(aangeduid als V, Z en G).
Eenentwintig gedeeld door drie maakt zeven en zeven
is de ultieme combinatie van drie.
1 = V.
2 = Z.
3 = G.
4 = V + Z.
5 = V + G.
6 = Z + G.
7 = V + Z + G.
De ultieme mogelijkheden en de combinaties van
mogelijkheden binnen de schepping. Dit geeft mij het
gevoel dat het verhaal compleet is, compleet voor wat
de wereld voorlopig aankan en compleet voor wat ik
aankan.
Deze stof is het huidig collectief bewustzijn ver
vooruit, dus deze wereld kan hier voorlopig op teren.
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Lieve Helena ik denk dat het beter is om over het
bewustzijn te gaan praten als we in de auto zitten voor
een lange rit en als jij dan rijdt. We moeten nu nog
teruglopen en ik ben absoluut minder vast te voet nu,
dan vijfenveertig jaar geleden en ik moet mijn
concentratie houden bij het lopen.
Misschien kunnen we vanavond bij het eten gaan
starten want ik ben wel heel erg benieuwd”, zei
Helena.
“Goed lieve schat, gaan we doen”.
Helena pakte de hand van Richard en zo begonnen ze
aan de terugreis, op weg naar het hotel.
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Hoofdstuk 9
Ze kwamen redelijk moe aan in het hotel. De
wandeling was toch iets te lang geweest. Richard
plofte op het bed toen ze in hun kamer waren en
Helena plofte ernaast.
“Er is een grote inloopdouche, misschien kunnen we
straks samen even douchen. Heerlijk Helena maar
eerst even liggen”.
Na een half uur stapten ze samen onder de douche en
knapten daar allebei van op. Vervolgens gingen ze
naar het restaurant. Er was een goede sfeer en
aangename muziek.
Ze zochten uit waar ze zin in hadden van datgene, dat
de kaart te bieden had, terwijl de serveerster
inmiddels de drankjes bracht.
Helena keek Richard aan en zei: “bewustzijn Richard,
brand los.
Waar moet ik in godsnaam beginnen? Hoe vertel ik jou
gedurende het tijdsbestek van een heerlijk diner, wat
ik in jaren, in twintig boeken, in ruim
zeveneneenhalfduizend bladzijden heb doorgekregen
en opgeschreven?
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Ik realiseer me overigens nu pas dat alle boeken in pdf
formaat op mijn tablet staan. Uiteraard in het
Nederlands, maar je zou er doorheen kunnen bladeren
en de honderden afbeeldingen spreken al voor zich en
ik zou natuurlijk van alles kunnen toelichten.
Daar ga ik vanavond mee beginnen Richard, voordat
we gaan slapen en je hoeft nu tijdens het diner niet je
hele verhaal te doen. Zelfs jij kunt het onmogelijke niet
mogelijk maken, maar we hebben geen haast Richard,
we hebben de tijd, onbeperkt vanaf nu, dus lieverd,
brand los.
Okee”, zei ik, “Helena wat is bewustzijn of beter
gezegd, waar bestaat het uit en wat is het in ieder
geval niet?
Voor mij is het mooiste synoniem voor bewustzijn het
begrip ‘WIJSHEID’. Veel mensen zien kennis als
bewustzijn maar kennis is slechts een fractie van het
hele plaatje, wat als totaal staat voor het begrip
'bewustzijn’.
Bewustzijn gaat pas spelen als mensen een BESEF
hebben dat bewustzijn bestaat en dat bewustzijn
ALLESBEPALEND is.
Bewustzijn of ‘BEWUST --- ZIJN’ van het besef van
bewustzijn, bepaalt hoe iemand is, hoe een volk is of
hoe een planeet is.
Het bewustzijn geldt voor de mens als individu. Het
totaal van het bewustzijn van vele individuen tesamen
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kun je bestempelen als een collectief bewustzijn voor
een bepaalde groep.
Om te beginnen zijn er op deze wereld heel veel
verschillende niveaus van bewustzijn en dat is ook
niet zo moeilijk om te kunnen vaststellen. Kijk maar
om je heen.
Het bewustzijn dat iemand bij zijn geboorte ontvangt,
is op dat moment een gegeven en iedereen zal moeten
starten op dat, op zijn of haar eigen niveau.
Het bewustzijn bepaalt WAAR iemand toe in staat is,
het definieert de mogelijkheden van die mens maar
het typeert ook de onmogelijkheden, de grenzen op
dat moment, van die mens. Niemand kan namelijk
hoger reiken dan dat hij of zij groot is en die grootte
wordt bepaald door de hoogte, door het niveau van
bewustzijn van die mens.
Het niveau van bewustzijn kan alleen veranderen door
het leven te leven, door het maken van keuzes die
ervaringen genereren, waarvan we kunnen leren en
waarvan we tenslotte kunnen groeien. De groei
bepaalt de verandering.
Weet je Helena, ik realiseer me ineens dat wij samen al
een enorm deel van het begrip van bewustzijn hebben
besproken en behandeld en jij hebt daar zelf al
prachtige dingen over verteld”.
Ze keek verbaasd, wat bij mij een glimlach
produceerde.
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“Heel kort door de bocht bestaat bewustzijn uit een
mix van een aantal kwaliteiten.
Om te beginnen moet je kennis hebben. Kennis van de
kosmische wetten die het leven bepalen. Jij lieve schat
hebt mij daarin jaren geleden op een geweldige
manier en op een zeer hoog niveau in ingewijd.
Jij deed voor mij toen de wereld schudden en loste
voor mij, gedurende die fantastische maanden, op
overdonderende wijze, het startschot.
Naast het hebben van kennis moet je begrijpen wat
liefde is. Liefde is het meest belangrijke facet van
bewustzijn.
En als laatste moet je in staat zijn om kennis en liefde
in het leven te kunnen integreren, dus om het te
kunnen leven.
Van het facet kennis weet jij misschien wel meer dan
ik.
Het facet liefde hebben we al samen besproken. Liefde
dat altijd begint met eigenliefde, uitgroeit tot liefde
voor God, zowel geven aan God als ontvangen van God
en vervolgens wanneer deze liefde groeit en gaat
borrelen en overstromen, om deze liefde dan te
kunnen delen met al onze naasten en onze naasten
dan dus lief te hebben gelijk wij onszelf lief hebben,
gelijk de liefde waarmee je in staat bent om jezelf lief
te kunnen hebben.
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En dan gaat het eigenlijk nu pas beginnen mijn lieve,
lieve Helena.
Welke niveaus van liefde zijn er, wat betekenen deze
niveaus en hoe bestijg ik de berg van ‘het groeien in
bewustzijn'.
Groeien in bewustzijn staat gelijk aan groeien naar
God, in groeien naar het niveau van het goddelijk
bewustzijn”.
Op dat moment kwam de serveerster met het eten en
het water liep me in de mond. Het zag er voortreffelijk
uit en het rook ook nog eens heerlijk.
Terwijl we opschepten, vroeg ik Helena of dit verhaal
herkenbaar is voor haar.
“Ja”, antwoordde ze, “het is absoluut herkenbaar maar
wat ik heel mooi vind, is hoe je het rubriceert. Binnen
jouw omschrijving van bewustzijn kan het één niet
zonder het ander. Je geeft een mix van feiten aan die
logisch klinkt en waarvan de onderdelen met elkaar
zijn verbonden en oorzakelijk aan elkaar vastzitten.
KENNIS bepaalt de richting van de weg, LIEFDE
bepaalt de intensiteit van de weg en de COMBINATIE
van kennis en liefde bepaalt de effectiviteit van de
weg.
Je kunt de weg nog niet echt betreden als je niet de
componenten kennis en liefde beseft en er reeds
enigszins in bezit van bent. Dat creëert ook in het
begin altijd, dat dus aan het begin van de weg ‘de
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catch-22’ situatie zich voordoet en overwonnen moet
worden. Je hebt bewustzijn nodig om het pad van
bewustzijn te kunnen betreden. Hoe minder
bewustzijn je hebt bij de start in dit aardse leven, hoe
moeilijker die kloof is te overbruggen. Daarvoor
hebben we en krijgen we hulp van onze eigen
persoonlijke God en van de engelen. Die hulp helpt ons
te richten op die golflengte, waardoor er een gevoel
kan ontstaan op het, voorlopig nog onbewust, gaan
verstaan van hun adviezen om de weg omhoog te gaan
starten.
Mooi, mooi, mooi Helena, je hebt dat prachtig
verwoord en de catch-22 situatie heb jij mij jaren
geleden fantastisch geschetst met de mensen die
voorzichtig iets gaan voelen, voelen dat er meer moet
zijn en die dan gaan zwerven, gaan zoeken en
beginnen te rommelen aan de draden van het web met
altijd, alle dramatische gevolgen van dien.
Dat is het eerste begin van het bestijgen van de berg
en dat is altijd het moeilijkste stuk en het is per
definitie een WORSTELING.
Dit heeft ook te maken met de enorme zuigkracht van
het drijfzand van het moeras van de dualiteit,
veroorzaakt door het bewustzijn van de massa, waar
bijna niet aan te ontsnappen valt Helena, maar
daarover later meer.
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Ik neem even pauze want ik heb best wel trek. Even
wat wegwerken.
Smakelijk”, zei Helena.
“Jij ook Helena”.
Terwijl Richard zat te eten keek Helena regelmatig
met grote vragende ogen, terwijl ook zij zat te smullen.
“Okee lieverd, ik voel je ongeduld en ik zal proberen
jou te evenaren om en te praten en mijn bord leeg te
eten”.
Helena knikte ter bevestiging met haar hoofd en
glimlachte.
“Bewustzijn en groei in bewustzijn.
De reeks van bewustzijn begint voor de mens bij de
fase van 'beest’ en eindigt ergens in de fase van 'geest’,
dus van het niveau ‘grofstoffelijk’ tot het niveau van
‘geest’.
De mensheid is collectief gezien, het onbewuste
stadium van het beest ontgroeid.
Alvorens naar de specifieke maar groffe indeling van
de verschillende niveaus te gaan, betekent groei van
bewustzijn altijd dat je het besef van afsplitsing, wat
gekenmerkt wordt door dualiteit, volkomen loslaat en
doordrongen raakt en gaat leven volgens het besef van
eenheid.
Ook het besef van eenheid is vijfenveertig jaar geleden
uitvoerig door jou benoemt en door mij opgenomen in
het eerste boek van de reeks.
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Ik heb in mijn opleiding een onderscheid
doorgekregen voor wat betreft de verschillende
niveaus van bewustzijn in vijf groepen, in vijf
niveaus, in vijf paden die bewandeld moeten worden,
waarbij het laagste pad het eerste pad is en het
hoogste pad het vijfde pad is.
Het eerste pad is qua niveau voor het collectieve
bewustzijn niet meer van toepassing. Dat niveau van
bewustzijn zijn wij op planetair niveau ontstegen.
Heel veel hoger zijn we nog niet gekomen. Het
collectieve bewustzijn bevindt zich op dit moment op
het tweede pad en eigenlijk zijn we massaal nog aan
de voet van de berg die iedereen zal moeten bestijgen.
Het eerste tot en met het vijfde pad hebben allemaal
een eigen specifiek kenmerk. Deze kenmerken en de
toelichting die daarbij hoort, zijn beknopt verwoord,
als volgt:
 Het EERSTE PAD is het pad van ‘VAN BUITEN
NAAR BUITEN’, uitsluitend geregeerd door het
EGO en uitsluitend geleid door de ervaring van
ANGST. Dit is het bewustzijns-beginstadium van de
mens en dit niveau zijn we collectief ontstegen.
 Het TWEEDE PAD is het pad van ‘VAN BINNEN
NAAR BUITEN’, ook dit pad wordt nog geregeerd
door het EGO en dus geleid door de ervaring van
ANGST. Dit is het pad waarop onze wereld zich
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qua collectief bewustzijn op dit moment bevindt.
De wereld is wel voorzichtig op weg naar de wissel
van het derde pad. Dit tweede pad wordt nog
volledig geregeerd door de DUALITEIT. Iedereen
formuleert zijn of haar eigen waarheid, die als enige
juiste wordt ervaren en die alle anderen tot
leugenaars maken. Wie het met me eens is, zijn mijn
vrienden, alle anderen zijn de vijand. DUALITEIT is
het zwaartekrachtveld van het collectieve
bewustzijn waar het drijfzand van het
DUALISTISCHE moeras ons gevangen houdt. Er
is nog geen besef en nog geen contact met de
geestelijke wereld. Iedereen weet het beter en de
grootste ego’s willen maar wat graag de wereld
verbeteren, uiteraard omdat zij het beter weten. De
stap van het tweede naar het derde pad is het
zwaarst omdat we ons op eigen kracht los
moeten maken van de dualiteit en de weg naar
binnen moeten gaan zoeken. Wij hebben
bewustzijn nodig om meer bewustzijn te verkrijgen
en dat bewustzijn hebben we nog niet. We bevinden
ons hier in een catch-22 situatie. We beginnen op
dit niveau te rommelen aan de draden van het web
dat zo mooi, lang geleden, door jou is geschetst. Wij
zijn ons nog niet bewust van de engelen die ons
helpen en beschermen. We moeten dus zelf
structureel aan de zwaartekracht van de dualiteit
weten te ontsnappen, weten te ontworstelen.
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 Het DERDE PAD is het pad van ‘VAN BINNEN
NAAR BINNEN’, op dit pad gaan we ontdekken dat
er 'GEEST’ is en gaan we voorzichtig, nieuwsgierig
en verlangend starten met de weg naar binnen. Ook
dit pad staat nog onder invloed van het EGO en er
zal dus ook, zolang we dit pad nog bewandelen,
invloed zijn van de ervaring van ANGST. Het besef
van eenheid begint te groeien maar is nog niet
overheersend. Uit eigen ervaring weet ik dat het
moeilijk is om de stap ‘op weg naar binnen te
nemen’. Ik maakte me grote zorgen over wat ik in
de catacomben van mijn ziel zou tegenkomen, of ik
niet zou verdwalen in mijn eigen geest en of ik de
aansluiting met de buitenwereld zou verliezen.
 Het VIERDE PAD is het pad van ‘VAN BINNEN, VIA
NAAR BUITEN, TERUG NAAR BINNEN’. We
beginnen te zien en te voelen dat het contact en de
verbinding met onze persoonlijke God
allesbepalend is en dat God door ons kan werken in
deze wereld als wij onze wil volledig kunnen
afstemmen op en met ZIJN WIL. We onderscheiden
nog een binnen, ons contact met God en een buiten,
de materiële wereld waarin wij leven met al onze
broeders en zusters. Er is een groeiend besef van
eenheid maar het is nog niet compleet. De ervaring
van ANGST neemt sterk af en de ervaring van
LIEFDE begint te groeien. Ook begint er op dit pad
een bewustere interactie te komen met onze
engelen. We gaan onze verantwoordelijkheid,
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voortkomend uit de allesomvattende eenheid,
langzaam steeds meer begrijpen en ook nemen
 Het VIJFDE PAD, het pad ‘WAAR GEEN
ONDERSCHEID MEER IS TUSSEN BINNEN EN
BUITEN’, waarin ik de ervaring heb dat IK EN DE
KOSMOS (DE HELE SCHEPPING) ÉÉN ZIJN. Er is
nu dus pas een volwaardig besef van eenheid,
van het één zijn van alles wat is’. Pas dit pad is
VOLLEDIG VRIJ VAN ANGST. ‘EIGENLIEFDE EN
NAASTENLIEFDE ZIJN OPGEGAAN IN LIEFDE
VOOR HET TOTAAL EN VOOR HET DIENEN VAN
ALLEN, DUS VOLLEDIGE LIEFDE VOOR GOD'. OP
HET VIJFDE PAD IS ER EEN VOLLEDIG BESEF
VAN EENHEID, DUS PAS OP DIT DEEL VAN DE
WEG IS ER EEN VOLWAARDIGE ERVARING VAN
EENHEID EN LIEFDE, IS DE ANGST VOLLEDIG
OPGELOST EN NEMEN WE VOLLEDIG ONZE
VERANTWOORDELIJKHEID. Ook gaan we ons op
dit pad realiseren dat het niet meer om de waarheid
van de ‘inhoud’ gaat. Dualistische waarheden zijn
‘persoonlijke etiketten die tot norm voor allen
worden verheven en waar oorlogen over worden
gevoerd’.

Met ‘BINNEN’ wordt hier bedoeld, het innerlijk
schouwen, het naar binnen gaan, het terugtrekken uit
al het gedoe van de buitenwereld en zelfonderzoek
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gaan doen. Dat is niet alleen mediteren maar dat is je
ook afvragen wat je vindt in de bewuste stilte (of niet
stilte) van het innerlijk. In je hart woont jouw
persoonlijke God. Zoek daarmee verbinding en
contact.
Met ‘BUITEN’ wordt bedoeld je richten op de
buitenwereld en je storten in het onophoudelijke
geduw tegen en getrek aan elkaar. Het richten met de
vinger van je af, naar buiten, dus altijd naar anderen,
die per definitie schuldig zijn aan al jouw ellende. De
eeuwige strijd aangaan om de waarheid en het altijd
willen overwinnen van anderen, geleid door het ego
op zoek naar steeds meer macht.
Uiteraard zijn er tussen de onderlinge paden ook
tussenniveaus, grensgebieden, die ook weer
overwonnen moeten worden.
Deze weg van het bestijgen van de berg, van het
opklimmen vanuit het besef van dualiteit naar het
besef van eenheid, van het uiteindelijk hunkeren
naar de eenwording met God, kan zonder meer
voor ieder mens getypeerd worden als een
WORSTELING”.
Helena zei zachtjes: “Woowww lieverd, dit is even
genoeg. Ik moet dit even op papier zien. Het is prachtig
en ik kan je volgen, maar het is veel.
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Ik heb het allemaal uitgetekend in mijn boeken en ik
zal het je later laten zien op mijn tablet, dan zul je het
zeker snel herkennen, Helena.
Zullen we een bak ijs nemen als dessert”, vroeg
Helena.
“Heeerrrllijk!”
We bestelden ijs, dat spoedig werd gebracht en we
besloten koffie te drinken op onze kamer. Helena was
heel erg nieuwsgierig naar de digitale boeken.
Terug op de kamer pakte ik mijn tablet waar nog
genoeg stroom in zat en toonde haar de iconen van de
twee mappen met de printscreens van de kaften van
alle boeken. Zo staan ze op mijn scherm.
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Boek 1 in de eerste printscreen is boek 1 op mijn
website en is het boek van lang geleden, waarvan ik
niet eens meer wist dat ik het had gemaakt en een
familielid mij op een gegeven moment de hardcopy
overhandigde. Ik heb dat toen gedigitaliseerd en op
mijn website geplaatst.
Boek 2 tot en met boek 21 is op dat moment de reeks
van ‘Een wonderbaarlijke reis’, een verslag van mijn
eigen spirituele reis.
Het boek reflexologie is een publicatie over ‘vingerreflexologie’ en de andere boeken zijn bijlagen bij de
reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’.
Mijn boeken verwoorden MIJN REIS. Er is geen ‘DE
REIS’, want iedere reis van ieder mens is een
‘ERVARINGSREIS’ en dus uniek en persoonlijk. Het
enige dat we gemeen hebben, is de werking van de
kosmische wetten, die gelijk is voor ons allemaal en
die consequenties genereren voor de keuzes die we
maken. Hoe we met die consequenties omgaan is weer
persoonlijk.
“Mijn hemel Richard, wat een enorm werk.
Ik ben er druk mee geweest Helena maar ik heb de tijd
en de gedrevenheid en eigenlijk had ik, geloof ik geen
keus. Ik heb er overigens altijd enorm van genoten
want het bracht mij inzicht die ik door mijzelf de
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wijsheid aan te leren, overigens via dezelfde
worsteling en met heel veel vallen en opstaan, heeft
geholpen om te groeien in mijn eigen leven.
Zo gaat ieder mens zijn of haar eigen weg, ieder met
eigen taken en opdrachten, ieder met een eigen
blauwdruk voor de ziel en waarbij geldt dat in de
schepping ieder mens nodig en belangrijk is en dus
ieder mens even waardevol als welk ander mens dan
ook, ongeacht wat onze taak en opdracht is”.
Helena opende alle boeken en bladerde er doorheen
om een indruk te krijgen.
“Wat een werk om al die schilderijen te maken.
Valt mee hoor Helena, digitaal schilderen verschaft de
gebruiker vele hulpmiddelen, waardoor ik in een half
uur een schilderij, of beter gezegd, een illustratie in
elkaar kan knutselen.
Wat een dag Richard”, zei Helena, “wat een
openbaringen”.
Ik antwoordde haar dat we beiden onze weg zijn
gegaan nadat we ooit door het lot samen waren
gebracht.
We hadden beiden onze reis gemaakt, na de
gebeurtenissen van ons verblijf in Finland, jaren
geleden.
Nu bracht het lot ons weer samen om permanent onze
krachten te bundelen en ons te laten leiden om ingezet
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te kunnen worden waar we op dat moment nodig en
gewenst zijn.
“Ongelooflijk Richard dat er zoveel te vertellen is over
het begrip bewustzijn”.
Ik antwoordde, “Er zitten ook heel veel beschrijvingen
bij van mijn eigen zoektocht en toetsingen van al deze
kennis aan situaties ‘uit het leven', van de werking van
de maatschappij en van de aantoonbaarheid van het
niveau van bewustzijn waarin de massa, het collectief
zich nu nog bevindt.
Het individu vindt altijd de meewerkende of
tegenwerkende kracht in het collectief.
Als het niveau van het individuele bewustzijn
overeenstemt met het niveau van het collectieve
bewustzijn, is er een versterking met wat het individu
voelt en ervaart, gevoed door de massa en door de
energie-frequentie van de maatschappij.
Als het niveau van het individuele bewustzijn afwijkt
van het niveau van het collectieve bewustzijn, is er een
confrontatie met wat het individu voelt en ervaart, ten
opzichte van de massa en van de energie-frequentie
van de maatschappij.
Als je dus als individu begint te groeien in bewustzijn,
als je aan het web begint te schudden, als je je anders
gaat gedragen omdat je je niet meer thuis voelt in de
energie van het collectief, vind je het collectief
tegenover je en zal het collectief er iets van vinden.
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Dan begint de strijd, dan wordt de worsteling sterker
en erger, dan neemt de weerstand toe en dat moet je
allemaal zien te overwinnen.
Het is de confrontatie van het besef van dualiteit
tegenover een beginnend besef van eenheid.
Dualiteit wordt geleid door het ego en het ego dwingt
macht af en eist de macht op. De massa wil het
individu opnieuw onder haar macht krijgen. De druk
op het individu wordt groter, maar ook de
onzekerheid bij het individu groeit.
Helena jij hebt dat uitvoerig verwoord, lang geleden en
ik heb dat uitvoerig beschreven in het eerste boek van
de reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’.
Ja”, zei Helena en knikte.
Ik wil graag meer weten over de inhoud van het
tweede tot en met het vijfde pad van bewustzijn. Is er
daarna ook nog een weg te gaan en zo ja, heb je die
ook mogen zien en kunnen beschrijven?
Het antwoord is voor beide vragen ‘ja’, Helena. We
gaan het er allemaal over hebben en ik denk dat
misschien de beste weg is, dat jij met vragen komt,
waar ik dan op reageer, uiteraard voorzover ik dat
kan.
Weet je Helena, we hebben het inmiddels uitgebreid
gehad over liefde, over God en over het bewustzijn. Ik
denk dat ik ‘DE WEG' kort als volgt kan samenvatten:
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LIEFDE bepaalt de WEG en de weg bepaalt het
DOEL en het doel is ‘GOD’, allemaal geleid door een
alsmaar groeiend ‘BEWUSTZIJN’, dus is het
bewustzijn het werktuig op deze nooit eindigende
weg.
En aangezien liefde dus te maken heeft met
bewustzijn, heeft BEWUSTZIJN dus alles te maken
met LIEFDE.

Dat typeert het onvoorstelbare belang van bewustzijn,
dus moeten we weten wat het is, wat het niet is, hoe
we het verkrijgen en hoe we het kunnen laten
toenemen, waarbij we veel vaker zullen moeten
afleren in plaats van te moeten leren.
We zullen vaker moeten afleggen dan dat we zullen
moeten veroveren.
Bedtijd lieve schat, morgen weer een nieuwe dag en
we gaan morgen bij het ontbijt wel kijken wat we
morgen gaan doen.
Richard dit was een ongelooflijk gedenkwaardige dag.
Weet je Helena, eens vertelde je mij jouw visioen en
dat deed de wereld schudden onder mijn voeten en
dat maakte die dag tot één van de dagen der dagen.
Precies”, zei Helena, “en deze dag is daaraan
gelijkwaardig”.
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Een half uur later ging het licht uit en vielen ze liggend
in elkaars armen, als een blok in slaap.
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Hoofdstuk 10
Na een nacht van heerlijk slapen, besloten Helena en
Richard de tweede dag om rond Kemi met de auto de
omgeving te gaan verkennen en nog een paar uur door
te brengen aan het strand van de Botnische Golf.
Ze hadden besloten om er een luie dag van te maken.
Helena wilde praten, ze was nieuwsgierig naar meer
informatie van Richard over de vijf paden van
bewustzijn, zoals hij dat had ontvangen, had
uitgewerkt en had vastgelegd in zijn boeken.
Ze zouden ook nog wat boodschappen doen om iets te
eten en te drinken bij zich te hebben.
Om elf uur stapten ze in de auto en reden weg. Rond
één uur arriveerden ze bij de kust, waar een prachtig
strand was en her en der stonden picknicktafels en
banken.
Ze liepen het strand op en wandelden een lang stuk
langs de branding.
Helena zei dat ze zich onze wandeling langs het strand
van de Noordzee nog goed kon herinneren, van toen
ze op bezoek was in Nederland, ook al weer jaren
geleden.
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“Toen was het een bezoek van twee dagen Richard, nu
hebben we de tijd zolang als wij zelf willen en wij
willen onbeperkt lang”. Richard trok Helena naar zich
toe en knuffelde haar.

“Laten we een picknicktafel zoeken Helena en wat
eten en drinken.
Dat is goed”, zei Helena “en laten we praten over de
vijf paden Richard.
Doen we”, zei ik
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Ze vonden al snel een tafel en haalden de consumpties
uit de rugzak.
Helena stelde haar eerste vraag, “waar begint het
eerste bewuste besef dat ‘bewustzijn iets is dat een rol
speelt en waaraan we bewust zullen moeten
werken'?”
Richard keek haar aan en zei: “Ik begin even op het
bewustzijnsniveau van het tweede pad. Dat is het
bewustzijnsniveau van het huidig collectief
bewustzijn, het bewustzijn van de massa. Er zijn twee
uitersten op de weg van een groeiend bewustzijn. Hoe
hoger het bewustzijn wordt, hoe meer er afstemming
is op het besef van eenheid.
‘Eenheid IS’ Helena, jij hebt mij dat lang geleden
geleerd, daar kunnen we onszelf nooit van losmaken,
want wat is, dat IS. Waar we wel uit zijn gestapt, is het
besef dat alles uitsluitend één is. Eigenlijk zijn we er
niet uitgestapt, maar hebben we het besef van eenheid
nog niet ervaren, we kennen het niet en zullen het
moeten ontdekken. Het besef van eenheid wordt
ervaren als liefde, het besef van afsplitsing, het besef
van 'de niet eenheid’, wordt ervaren als 'niet liefde’ en
dat is angst.
Het besef van eenheid is het ene uiterste en het besef
van niet eenheid, van afsplitsing, van dualiteit is het
andere uiterste.

147

Dat betekent dat op het niveau van het tweede pad, de
angst regeert, omdat de dualiteit daar regeert.
Niet eenheid is gelijk aan dualiteit. Er is het één en er
is het ander, altijd gezien geheel ontkoppeld van
elkaar en dus kun je die twee grootheden
probleemloos tegenover elkaar stellen. De één is goed,
de ander is fout en deze twee krachten zullen elkaar
altijd bestrijden. Er is dus per definitie strijd op het
tweede pad van bewustzijn. Deze strijd wordt bepaald
door het ego, omdat het ego de buitenwereld als
vijandig bestempeld en er alles aan zal doen om zich te
beschermen of om de buitenwereld te onderwerpen.
Het is het pad van 'van binnen naar buiten’. Binnen zit
het ego, er is nog geen wezenlijk besef van Geest of
van de Geestelijke Weg en het ego stort zich graag in
de buitenwereld. Er is altijd behoefte om de wereld te
veranderen, op mijn manier, dat natuurlijk de enige
goede manier is. Als iedereen nu maar doet wat ik wil
en hoe ik het wil, ben ik veilig. Er zullen op het tweede
pad nooit wezenlijke transformaties plaatsvinden, er
zal alleen energie verplaatst worden, wat tijdelijk een
winst kan opleveren. Energie kan echter ook zo weer
terugschuiven en dan verlies je weer de winst. ‘Zo
gewonnen, zo geronnen’.
Op het moment dat je de wissel of het grensgebied
tussen het tweede en het derde pad begint te naderen,
ontstaat het rommelen aan het web, daar kom je
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terecht in de catch-22 situatie. Daar heb je bewustzijn
nodig om de stap naar het derde pad te kunnen
maken, maar bewustzijn ontbreekt nog.
Daar begint ondanks onze niet bekende en onbewuste
verbinding met God en de engelen, toch zo goed als het
kan de hulp die we van hen ontvangen om ons zo goed
als mogelijk te helpen om stappen in dit
overgangsgebied te kunnen maken en om de mens uit
te lokken om de reis naar binnen te gaan starten. Hier
begint de reis op weg naar de poort in de immense
muur, die jij hebt beschreven Helena en waar we dus
ooit zullen arriveren.
Het nemen van deze wissel kost het meeste energie en
velen haken ook af en bezwijken. Ook mensen die de
hogere paden al bewandelen en aan bewustzijn
hebben gewonnen, zijn alert om broeders en zusters
op dit niveau en in deze strijd te helpen.
Het erge is dat het hele tweede pad is opgebouwd uit
ILLUSIE. Omdat er niet het besef van eenheid is,
ontbreekt ieder besef van realiteit, van werkelijkheid.
God is de enige werkelijkheid, dus hoe dichter we
naderen in het besef van eenheid, hoe dichter we
naderen tot God, hoe meer de werkelijkheid zichtbaar
wordt en hoe meer de sluier van de illusie oplost. Het
tweede pad is echter één en al illusie.
Er wordt geduwd tegen en getrokken aan elkaar en
het levert niets wezenlijks op.
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Het is wat we zien, op dit moment zeker in mijn land,
maar ook in de wereld. Iedereen ziet iedereen als
vijand en niemand vertrouwt elkaar.
Dat mijn lieve Helena is zo ongeveer het kenmerk van
het tweede pad.
God speelt in de wereld een rol in de religies maar
zelfs tussen de religies en hun goden is rivaliteit, strijd
en vaak ook oorlog. Het heeft niets met een diep besef
van eenheid te maken, dus niets met de werkelijkheid.
De religies zijn ook gebouwd op illusies en vechten om
de beste God en dat is natuurlijk hun God.
God, rivaliteit en dualiteit, passen niet bij elkaar en
creëren de illusie, die dus niet werkelijk is en die de
werkelijkheid versluiert.
Dus voor wat betreft jouw vraag Helena:
‘waar begint het eerste bewuste besef dat ‘bewustzijn
iets is dat een rol speelt en waaraan we bewust zullen
moeten werken’, kunnen we concluderen, dat dat
zeker nog niet zal zijn op het tweede pad en dus ook
nog niet geldt voor de massa van deze wereld, die de
afstemming heeft op het tweede pad.
We gaan verder met het onderzoek van het derde
pad, het pad van 'van binnen naar binnen’.
Als een mens de wissel heeft genomen van het tweede
naar het derde pad, dan begint er een besef te komen
dat er meer is dan het werelds toneel alleen en dat dat
werelds toneel in ieder geval niet meer alles te bieden
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heeft. Op het moment dat iemand de keus maakt om
verder te kijken, om verder op onderzoek uit te gaan
omdat er een nieuwsgierigheid ontstaat, betekent dat,
dat die persoon deuren open begint te zetten en
daardoor ook toegankelijker wordt voor invloed van
geest. Er kan nu effectiever hulp worden geboden.
Deze hulp is een noodzaak en een voorwaarde om de
wissel van het tweede naar het derde pad te kunnen
nemen. Het criterium is niet of er hulp is, het criterium
is of die mens in staat is en bereid is om die hulp te
onderkennen en te aanvaarden.
Op het derde pad begin je te merken dat de waarden
van de buitenwereld hun glans beginnen te verliezen
en heb je behoefte aan nieuwe waarden. Met een
verlangen naar die nieuwe waarden begint de
zoektocht en je realiseert je ook dat die dus niet in de
buitenwereld te vinden zijn.
De deur naar de binnenwereld staat inmiddels open
maar mijn eigen ervaring was, dat ik niet stond te
springen om af te dalen op de trap naar mijn innerlijke
tempel, omdat ik geen idee had wat ik daar kon
tegenkomen, of ik daar niet zou verdwalen en of ik het
contact met de buitenwereld niet zou verliezen.
Toch heb ik het op een bepaald moment aangedurfd
om de tocht naar binnen te gaan starten.
De angst bleek ongegrond en de stroom met
informatie die ik ontving werd steeds krachtiger. Door
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die informatie te gaan verwerken, te gaan opschrijven
en te gaan illustreren, versnelde dat mijn eigen proces.
De informatie begon daardoor te landen en te
verankeren in mijn systeem en gesterkt met die
informatie, die voorzichtig een stukje wijsheid begon
op te leveren, kon ik verder.
Het belangrijkste facet van die informatie was het
gegeven dat ‘de liefde geconsumeerd of geleefd moet
worden’. En daar begon mijn eigen reis en daar zal
ieders reis ooit beginnen op een steeds bewuster
niveau, naarmate ons bewustzijn zal groeien. Ik denk
dat als je goed en wel het derde pad hebt betreden
Helena, het eerste bewuste besef begint, dat
‘bewustzijn iets is dat een rol speelt en waaraan we
bewust zullen moeten werken en dat de groei van
bewustzijn inherent is aan voortgang op de weg en
aan de groei van onze ziel’.
Mooi, helder en duidelijk Richard”, zei Helena.
Ik heb nog een vraag: “Is er een omslagpunt waarop je
je volledig bewust bent, dat je een weg te bewandelen
hebt die bergopwaarts leidt en waarop je eigenlijk
steeds bewuster keuzes maakt en is er een punt dat je
belandt op de weg die je definitief losmaakt van de
aantrekkingskracht van deze wereld en van het
bewustzijn van deze wereld?
Om met de eerste vraag te beginnen Helena, is het
misschien beter om verder te gaan met het
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beschrijven van het vierde en het vijfde pad en dan
komen we vanzelf uit op de plek waar de antwoorden
op jouw vragen liggen. Na het vijfde pad is er nog een
traject af te leggen, voor zover ik het heb mogen zien
en waarin definitief, op bewust niveau de splitsing
optreedt, tussen de wereldse weg en de Geestelijke
Weg.
Op dat punt maken we definitief de keus dat we
permanent en structureel stoppen met 'het dienen van
de keizer’ en definitief afstand nemen van de wereldse
weg.
Dan betreden we de Geestelijke Weg en richten we ons
volledig en uitsluitend op 'het dienen van God’.
God en de keizer tegelijk dienen Helena, is pertinent
onmogelijk.
Dan ga ik nu eerst verder met de uitleg van het vierde
pad.
Nog even voor de goede orde, betekent voortgang op
de weg, voortgang op de paden van bewustzijn, het
groeien naar een steeds dieper en intenser besef van
Eenheid.
Een absolute noodzakelijkheid in dat groeiend besef
naar eenheid is het vinden van God en het gaan maken
van verbinding en contact met God. Eenheid is
werkelijkheid en God is werkelijkheid. Alles is ‘één in
God' en dus is God het symbool van en voor eenheid.
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Het groeien in besef van eenheid, betekent dat we ons
gaan beseffen dat we door de allesomvattende
eenheid met alles en iedereen verbonden zijn en dus
afhankelijk zijn en dat we elkaar daardoor dus
onderling beïnvloeden.
Als iedereen op iedereen invloed heeft dan is iedereen
ook voor iedereen verantwoordelijk.
Als je de eenheid gaat begrijpen, ga je de
verantwoordelijkheid voor elkaar begrijpen. Als ik
mijn verantwoordelijkheid neem voor jou zal ik altijd
mijn deur openen als jij klopt, zal ik altijd antwoord
geven als jij iets vraagt, zal ik je altijd voeden als je
honger hebt en zal ik je altijd laven als je dorst hebt.
Als we allemaal vandaag onze verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar, is er morgen een andere wereld.
Maar helaas is dat niet het geval want het besef van
eenheid is nog niet geland en ingedaald in deze
wereld. Ik hoor tegenwoordig veel over eenheid, liefde
en verbinding maar die verbinding geldt met name en
is met name bedoeld voor die mensen en die groepen,
die het eens zijn met mijn standpunt en het ermee
eens zijn, dat alle anderen dus niet deugen. Dat is
eenheid met gelijkgestemden, maar eenheid is
onvoorwaardelijk en met alles wat is.
‘Eén zijn' is als ‘zwanger zijn', JE BENT HET OF JE
BENT HET NIET, JE KUNT HET NIET EEN BEETJE ZIJN.
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Het vierde pad lieve Helena is het pad van 'van binnen,
via naar buiten, terug naar binnen’.
We worden gevoed in onze eigen tempel van wijsheid,
gaan met die wijsheid naar buiten, onder de mensen
om ‘TE ZIJN’ en gaan vervolgens terug naar binnen.
We onderscheiden nog een verschil tussen binnen en
buiten maar we zoeken wel oprechte verbinding om
mensen te helpen waar we kunnen.
God begint een deel van ons te worden en het besef
van eenheid groeit. Goed en wel, wandelend op het
vierde pad, ga je je beseffen, dat je een reis maakt en
worden voorzichtig de wereldse waarden omgeruild
voor geestelijke waarden. Je gaat begrijpen dat het
leven een worsteling is en dat er altijd weerstand is,
omdat je de zwaartekracht hebt te overwinnen. Die
zwaartekracht bestaat zowel uit de dualiteit als uit de
invloed van het ego en die kunnen we allebei
overwinnen, als we in staat zijn om langs de berg
omhoog te klauteren.
Je begint omdat je het gaat doorzien, zelfs voorzichtig
vreugde begint te ervaren, in het beklimmen van de
berg en die vreugde brengt rust.
Er ontstaat een bron van innerlijke kracht, een kracht
die zijn voeding vindt in de verbinding met God en in
het besef dat je een vriend hebt van onschatbare
waarde in de verbinding met God.
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Je gaat voorzichtig voelen dat er een samenwerking
met God mogelijk is en je gaat God VERTROUWEN.
Doordat je God gaat vertrouwen, ga je steeds meer
jouw wil afstemmen op ZIJN WIL. Je keuzes worden
steeds bewuster, mede doordat je jezelf gaat
afstemmen op ZIJN WIL.
Dan volgt het vijfde pad, dit is het pad ‘waarop we ons
gaan realiseren dat er geen binnen en geen buiten
meer is’.
De grens tussen binnen en buiten lost op omdat er een
groot besef van eenheid is gekomen en je die eenheid
ook gaat voelen.
Er begint een aantrekkingskracht te komen van
'ginder’, van de geestelijke wereld en je gaat voelen
dat er een voortgang is na de stoffelijke dood op deze
planeet. Die wereld begint zich op zielsniveau kenbaar
te maken.
De interesses voor het ‘werelds geleuter', voor het
geduw tegen en het getrek aan elkaar, lost op.
Hier begin je te ervaren Helena dat je niet meer ‘VAN
DE WERELD’ bent, maar uitsluitend nog 'IN DE
WERELD’ staat met een gerichtheid op een andere
wereld, op een hogere natuur.
Hier zul je de wissel passeren waar je de wereldse weg
definitief verlaat en de Geestelijke Weg betreedt. Op
de Geestelijke Weg zul je ergens onderweg de LEEGTE,
het ‘land van de leegte’ vinden en betreden.
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Dit gebied ligt qua bewustzijn boven het vijfde pad.
Het is het laatste traject op weg naar het proces van
het huwelijk van de ziel met een fragment van God.
Verder dan hier heb ik nog niet kunnen en dus ook nog
niet mogen kijken.
Het gebied waar je op dat moment afstemming op
hebt, mag je veroveren. Al het gebied onder je is jouw
bezit en al het gebied boven je is niet toegankelijk.
Helena ik heb in één van mijn boeken het gebied van
de LEEGTE beschreven en ik heb mijn tablet in mijn
rugzak zitten, ik kan dat zo voor je vinden en dan zal ik
je dat voorlezen. Het is in ieder geval een beschrijving
van hoe ik de STILTE en de LEEGTE heb ervaren”.
Richard pakte zijn rugzak en tablet en begon daarin te
snuffelen. Al gauw had hij het gevonden wat hij zocht
en hij begon te lezen:

“Ken je die leegte?
Die leegte die niets kent, die niets weet, die niets vindt,
die niet is gevuld met waarheid, die niet duwt en die
niet trekt, die de onvolmaaktheid accepteert en er
daarom niet door gevuld wordt, die wandelt met God
en samenwerkt met de engelen en de
elementenwezens, zonder oordeel, zonder
veroordeling, met vreugde, met vrede en die, hoe meer
vrede, vreugde, rust en liefde in die leegte komt, alleen
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maar leger wordt, waardoor er nieuwe vrede, vreugde,
rust en liefde in kan stromen, zonder echter die leegte
daarmee te vullen.
Ken je die leegte?
Die leegte kent jou en probeert zich in jou te vullen,
zonder dat je vol wordt. Je hoeft het alleen maar goed
te vinden. Als je je afstemt op die leegte, nodig je haar
uit en zal ze landen en uitdijen in jou.
Die leegte zal je verbazen omdat je iets ervaart wat je
niet kende en toch voelt zij bekend.
Die leegte IS, zonder te zijn en kan haar ZIJN, gieten in
jou, zonder je te vullen.
Die leegte wil jou zijn en als jij die leegte aanvaardt en
er één mee wordt, ga je op in die leegte, in de stilte, in
de vreugde, in de rust, in de ervaring van liefde.
Het lijkt ingewikkeld maar het is zo simpel. Je vindt
haar door haar niet te zoeken. Je hoort die leegte
zonder te luisteren. Je voelt haar terwijl je zingt,
terwijl je danst, terwijl je de gekwetsten, de
zoekenden troost. Het is die leegte die de weg kan
wijzen aan anderen, het is die leegte die een boei is op
zee terwijl het stormt en waar de verzwakten aan
kunnen hangen om te kunnen rusten. Het is die leegte
die kracht geeft aan jou en kracht schenkt aan
anderen.
Het is die leegte die je voelt als de wind op de
Geestelijke Weg.
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Die leegte is het.
Ken je die leegte?
Die leegte kent jou, nodig haar uit voor de rest van de
eeuwigheid.
Die leegte is van jou zonder dat ze ooit jouw bezit is.
Als je haar wegschenkt aan anderen, komt ze
automatisch terug in een dubbele portie en toch kun je
er nooit genoeg of teveel van krijgen.
Hoewel die leegte niets is en niet meer is dan alleen
maar leegte, maakt ze je rijk en kun je er anderen mee
laven en voeden, troosten en gelukkig maken en als ze
je dan vragen wat je hen gaf, lieg je niet als je
antwoord is, dat je slechts leegte schenkt.
Die leegte weegt niets en hoef je niet mee te sjouwen,
die leegte past in jouw rugzak maar neemt geen enkele
ruimte in.
Die leegte is de geheime schat waarnaar je op zoek
bent.
Als die leegte zich vult in jou, ben je leeg en als jij leeg
bent kan je gevuld worden met de grootste schat van
de hele schepping.
Als jij leeg bent, kan de Wil van de Vader in die leegte
zijn zetel vinden en nemen en dat, alleen dat, is jouw
grote redding.
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Die leegte is en die leegte is niet. Laat je
vullen met die leegte, zodat je leeg wordt.
Als je dan vol bent met die leegte ben je toch
leeg.
Als wij leeg zijn, kunnen wij allemaal
volledig worden gevuld met God en kunnen
wij zijn Wil herkennen, zijn en leven.
Ken je die leegte?
Zoek en vind die leegte en laat je er vooral
door vullen.
Hoe leger je bent, hoe lichter je bent.
Hoe lichter je bent, hoe sneller je kunt stijgen.
Omhoog, op weg naar het één zijn van jou en
jouw God, nog verder omhoog, op weg naar
het Paradijs.
Het Meesterschap zit niet in het gevuld zijn,
Het Meesterschap zit in het NIET gevuld zijn.
Het Meesterschap zit in die LEEGTE.
Als ik beslis dat ik gevuld ben, ben ik alles
waarmee ik denk gevuld te zijn.
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Als ik gevuld ben, ben ik alles NIET, waarmee
ik niet gevuld ben omdat mijn focus, mijn
afstemming ligt op het gevulde.
Als ik leeg ben, dan stemt de leegte zich af op
mij en ben ik in die leegte, alles waarmee de
leegte zich in mij, op mij afstemt.
Aangezien de leegte alles omvat, word ik in
de leegte van die leegte gevuld met ‘alles dat
is', omdat dat inherent is aan de leegte.
De eenheid omvat de leegte en de leegte
omvat de eenheid.
Eenheid is leegte en leegte is eenheid.
In die leegte ervaar ik dus op de meest
sublieme (misschien wel enige) wijze, de
eenheid van alles wat is.
In die leegte ervaar ik de Vader en de
Moeder, de Godin.
In die leegte ervaar ik de schepping en ben ik
de schepping.
Die leegte is de schepping.
De schepping is die leegte.
Ik ben die leegte.
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IK BEN.

Uiteindelijk geldt voor het land van de leegte, dat zich
bevindt op de Geestelijke Weg, voorbij de wissel met
het vijfde pad, wat ik zag toen ik daar arriveerde:
‘Ik zag een poort in het land van de Leegte, het was
één van de poorten die leidde naar een gebied voorbij
de Leegte. De poort ging open en ik werd gevangen
door een ervaring en een gevoel waarin ik mij
realiseerde dat 'IK DE BRON BEN VAN ALLES’.
Ik ben of in ieder geval kan ik, ‘de initiator zijn van
alles’. Ik ben het universum. Ik ben verbonden met
alles wat is. Ik ben alles wat is, ‘ÉÉN EN VERBONDEN
MET ALLES WAT IS’, dus alles wat ik ben zal op alles
invloed hebben.
Vergeet niet dat het land van de Leegte het gebied is
waar:
 Geen binnen en geen buiten meer is.
 Waar geen boven en geen beneden meer is.
 En waar er geen verschil meer is tussen eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God. Waar dus alles
ineen vloeit tot ‘één immens systeem, tot één
immense ervaring'.
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Dat mijn lieve Helena, is het gebied waarin deze
wereld geen invloed meer heeft, waar je vrij bent van
deze wereld. In dat gebied overtreft jouw bewustzijn
het bewustzijn van deze wereld ver en is er niet alleen
het besef van eenheid, maar leef je het ook”.
Helena keek Richard aan en ze had tranen in haar
ogen.
“Je krijgt het opnieuw voor elkaar Richard, om
woorden te spreken of om je uit te drukken, op een
wijze die vertegenwoordigt wat ik voel, wat mij diep
raakt en wat mij voor eeuwig zal dragen. Dankjewel
Richard.
Lieve Helena, je bent eeuwig welkom of nee, we zijn
eeuwig welkom bij elkaar omdat we de eenheid
begrijpen, de eenheid leven en het leven en de liefde
willen delen met het hele universum en waarbij ‘ons
samen' nu, die eeuwige verbinding wordt
geschonken”.
Richard deed de rugzak op zijn rug, pakte de hand van
Helena en ze verlieten deze plek aan de branding van
de Botnische Golf, in het hoge noorden van Europa.
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Ze liepen samen nog een stukje langs de branding
terwijl de zon begon te zakken, zochten de auto op en
gingen terug naar het hotel om te dineren, waarbij ze
alleen maar konden praten over het
bewustzijnsniveaus van de vijf paden en over de
ervaring van ‘het land van de leegte’, dat Helena ook
herkent en bemint.
Daarna zochten ze weer op tijd hun bed op en reisden
s’nachts samen naar de sterren en daar ver voorbij.
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Hoofdstuk 11
Tijdens het ontbijt besloten ze om noordwaarts te
rijden richting Rovaniemi. Op het internet vond
Richard dat deze plaats het bestuurlijk centrum is van
het Finse landschap ‘Lapin maakunta'. De stad ligt zo
noordelijk, dat het vrijwel op de poolcirkel ligt, waar
twee rivieren, de Kemijoki en de Ounasjoki
samenvloeien. De stad herbergt ruim zestigduizend
inwoners.
De weg volgde de rivier de Kemijoki.
Helena zou rijden want Richard had nog een
toevoeging voor zijn verhaal voor wat betreft de
gevolgen van het bereiken van de Geestelijke Weg en
het verblijf in ‘het land van de Leegte'. Hij zou
vertellen wat dat inhield en waar dat
bewustzijnsniveau toe leidt.
Eerst werden er weer boodschappen gedaan voor
onderweg en werd de tank weer bijgevuld.
Hoewel er een tolweg is tussen beide steden kozen ze
voor de kleinere wegen, zodat de snelheid beperkt
was. Dat was niet erg want ze hadden de tijd en ze
konden altijd ergens onderweg een hotelletje nemen.
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Het jaargetijde veranderde van de zomer naar de
herfst. Eigenlijk was de herfst al flink ingezet. Het kon
ook al koud zijn en Richard stelde aan Helena voor om
in Rovaniemi te kijken naar een warme jas. Dat is goed
zei Helena, misschien moet ik er ook maar even naar
kijken.
Tijdens het rijden zei Helena, “Weet je Richard er
gebeurt iets in mij, diep van binnen. Sinds wij samen
zijn en sinds het moment dat wij beiden de keus
hebben gemaakt, uit vrije wil, om onze eenheid en ons
‘één zijn' te verdiepen en om te kiezen voor een
verbinding met elkaar, voel ik een verandering van
binnen.
Mijn band met God, mijn verlangen naar God is
veranderd, verdiept, het is net of onze liefde voor
elkaar vloeit in mijn liefde voor God en vervolgens ook
weer terug vloeit.
Mijn liefde voor jou voelt als liefde voor mijzelf. Er is
een verbinding tussen ons en de liefde voor mijzelf,
raakt jou, zoals mijn liefde voor jou weer mijzelf raakt.
Ik voel vreugde, rust en vrede, maar op een ander, op
een hoger niveau.
Alles lijkt één te worden Richard. Het is een bijzondere
ervaring en het geeft me een ‘eeuwigheidsgevoel’, een
bestendiging van de werkelijkheid, van alles wat IS.
Herken je wat ik zeg?
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Absoluut Helena, ik herken wat je zegt. Het geeft mij
het gevoel dat ik word opgetild, dat de verbinding met
andere dimensies soms bijna lijkt te worden
gematerialiseerd tot een onwezenlijk gevoel en een
onwezenlijke ervaring. Ik heb me al afgevraagd of dat
gevoel wordt verstrekt door de omgeving van Lapland,
dat voor mij ook een mystieke energie heeft.
Het is ook net of ik de aanwezigheid van de
elementenwezens hier sterker voel dan bij mijzelf
thuis.
Weet je lieve Helena, liefde kan alleen maar meer
liefde genereren. Het is zoals we het samen al eerder
benoemd hebben aan boord naar Oulu. Liefde begint
als eigenliefde en met eigenliefde, dat is het
fundament voor iedereen. Onze verbinding is zo diep,
zo eigen en zo intens, dat onze grote liefde voor elkaar
wordt ervaren als eigenliefde en onze liefde voor
elkaar deze liefde ook versterkt. Deze liefde voor
onszelf en voor elkaar raakt met en is verbonden aan
de liefde die wij schenken aan God en die wij
ontvangen van God.
Daarom zal van het één het ander groeien en van het
ander, groeit dan weer het één.
Zo voeden wij onszelf, elkaar en God en zo voedt God
ons.
Precies Richard en dat is precies wat ik voel. Ik word
er blij van, heel blij en het verandert me.
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Licht en warmte, dat is wat ik ervaar en ik ben er
volkomen van overtuigd dat jouw aanwezigheid, jouw
liefde en jouw zorg en ons besluit dat wij samen
hebben genomen met betrekking tot onze toekomst,
daar een heel belangrijke rol in spelen.
Helena er komt een moment als het bewustzijn stijgt,
dat je merkt, dat ‘JE BENT'. ‘Zijn’ of ‘niet zijn', dat is
waar het om gaat en als je bent, dan ben je het en dan
verandert jouw leven.
Als er een ultieme ervaring van eenheid is, ben je
verbonden met alles wat is en dus ben je alles wat is
en dus kun je volstaan met de definitie van ‘IK BEN’.
Benoemen van wat je bent is zinloos omdat er niets is,
wat je niet bent.
Weet je Helena, dit alles heeft te maken met een
diepere verbinding en vooral een intensere
beïnvloeding door ‘Geest’, naarmate we stijgen in
bewustzijn en naarmate we in staat zijn om de berg
naar boven, verder te beklimmen, stijgt de verbinding
met Geest en de BEÏNVLOEDING door Geest. Hoe
groter die BEÏNVLOEDING wordt, hoe groter en hoe
dieper de VOEDING wordt, die wij ontvangen van
Geest.
Als dat het geval is, gaan er wezenlijke dingen
veranderen en zal onze groei in snelheid toenemen.
Dan zijn we reeds zo hoog op de berg, hoewel onze ziel
nog maar nauwelijks aan haar eeuwige reis is
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begonnen, dat we enigszins overzicht en inzicht
krijgen, maar wat belangrijker is: ‘We zijn los van de
invloed van deze wereld en we zijn volledig bevrijd
van en uitgestegen boven het DUALISTISCH drijfzand
van het huidig collectieve bewustzijn van deze
wereld’.
Dit dualistisch drijfzand houdt ons gevangen met een
grote ketting, die ons verhinderd om verder te komen
en die ketting Helena, is: ‘DE WAARHEID’. De
waarheid is de grote valkuil die ons vasthoudt in het
speelveld van de wereldse weg, in het speelveld van de
dualiteit, waar we uitsluitend de keizer dienen en niet
in staat zijn om God te kennen en om God te kunnen
dienen, omdat er nog een volledig ontbreken is van het
besef van eenheid.
Dit speelveld van de wereldse weg heeft maar één
doel, het moet ons leren hoe het niet moet, het moet
ons doen inzien en leren om te durven onderkennen,
dat wij onvolmaakt zijn en het leert ons door ervaring,
door miljoenen keren te vallen en op te staan, dat we
moeten gaan zoeken naar een andere weg. Dan gaan
we bewegen en blijkt het, dat er maar één weg is en
dat is de weg naar boven. Om een onbekende weg te
gaan beklimmen, terwijl we uitsluitend leven in de
ervaring van angst, wegens het volledig ontbreken van
het besef van eenheid, is eng en wordt ook nog eens
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door iedereen ernstig afgeraden. Je moet vooral
gewoon doen en rustig blijven zitten in je kooi.
Torn niet aan de waarheid die jouw omgeving jou
dicteert, want pas op, de waarheid wordt met hand en
tand verdedigd en iedereen zal er van alles aan doen
om aan jou, zijn of haar waarheid vast te spijkeren en
om jou van die waarheid te overtuigen. Iedere ruzie,
iedere oorlog, begint met een conflict over en een
strijd om de waarheid.
Een waarheid, welke waarheid dan ook, is een
waarheid die de leugen vertegenwoordigt omdat die
waarheid per definitie drijft op de energie van de
ILLUSIE en daardoor onwerkelijk is en dus een leugen
is. Het is niet meer en niet minder dan een grote
leugen.
Als de waarheid wordt gedragen door dualiteit, is die
waarheid vals, onwerkelijk en dus een leugen.
Iedere waarheid die voortkomt uit het energieveld van
de wereldse weg, heeft niets met de waarheid te
maken, omdat de wereldse weg, collectief gezien, nog
maar de enige weg is die op deze wereld wordt
bewandeld, veroorzaakt door het collectieve
bewustzijn van deze wereld, dat zich nog maar
bevindt op het tweede pad, het pad van 'van binnen
naar buiten’, het pad van de grote illusie.
Als we kijken Helena naar de bronnen waar wij onze
waarheid op baseren en waaruit we onze waarheid
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definiëren, dan kunnen we voor deze wereld aangeven
dat er drie bronnen zijn. De eerste bron is de
wetenschap, de tweede bron zijn de religies en de
derde bron is de filosofie. Al deze bronnen zijn nog
zeer sterk beïnvloed door de energie en de frequentie
van de dualiteit en missen daarmee de aansluiting met
'het besef van eenheid en handelen daar dus ook niet
naar’.
Daarmee missen ze nog volledig de aansluiting met de
werkelijkheid en daarmee zijn ze allemaal dus nog
steeds volkomen incompetent om de waarheid te
kunnen benaderen.
Ik praat hier over de invloed van 'de collectieve
vervuiling of de collectieve belasting’.
Groei van bewustzijn is alleen mogelijk op individueel
niveau.
Groei komt voort uit leermomenten die worden
gegenereerd door de cyclus: keuzes maken, daardoor
ervaren, daarvan kunnen leren en daardoor eventueel
kunnen groeien.
De verandering op deze wereld kan dus alleen maar
komen door verandering van het individu en hoe meer
mensen veranderen, hoe meer dat het collectief zal
infecteren en beïnvloeden.
Als die individuele verandering gaat richting het besef
van eenheid, dan zal dat helpen om op collectief
niveau, de illusie te helpen afbreken.
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Als het individu zich heeft opgewerkt tot het vijfde pad
en de wissel naar de Geestelijke Weg heeft genomen
en is aangekomen in het land van de Leegte, dan is dat
individu volledig vrij van dualiteit, afgestemd op het
besef van eenheid, verbonden en in contact met zijn of
haar eigen Godsfragment en dan zal er een interactie
op een hoger niveau gaan plaatsvinden. Dan ontstaat
er een bewust bewustzijns-samenwerkingsverband
tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur,
tussen het menselijk bewustzijn en het goddelijk
bewustzijn en dat heeft ongelooflijke consequenties.
Dan zal die persoon vanuit die bewuste, gewenste
samenwerking met God informatie ontvangen in de
vorm van ‘PERSOONLIJKE OPENBARINGEN’, die die
mens zullen leiden op de weg om te gaan leren ‘OM DE
WAARHEID TE GAAN ONDERSCHEIDEN EN OM OP
EEN NOG DIEPER NIVEAU, DE EENHEID TE GAAN
KENNEN’.
Pas op dit niveau gaan wij leren om iets te kunnen
gaan onderscheiden van de waarheid.
Eenheid en waarheid is dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Wegens het op deze wereld volledig ontbreken van het
besef van Eenheid, zijn alle waarheden die op deze
wereld worden gedefinieerd onwaar en vals, want wij
zijn zelfs nog niet eens een beetje in staat om de
waarheid te kunnen onderscheiden.
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Waarom is probleemloos vast te stellen dat op deze
wereld nog collectief ieder besef van eenheid
ontbreekt? Dat mijn lieve Helena is vast te stellen aan
het feit dat er collectief nog een volledig ontbreken is
van het nemen van ultieme
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKAAR. Kijk
hoeveel mensen op deze wereld nog leven in
erbarmelijke omstandigheden en dagelijks sterven van
de honger. We geven liever onvoorstelbare bedragen
uit aan oorlogstuig om elkaar af te slachten, dan dat
we willen investeren aan geluk en welzijn van ieder
mens.
Jij bent nog steeds mijn vijand en nog lang niet mijn
broeder of mijn zuster met wie ik leef in eenheid en
die ik draag in mijn hart en met wie ik alles wil delen.
Daar lieve schat, op de Geestelijke Weg, in het land van
de Leegte, is het definitieve omslagpunt van het
afscheid nemen van deze wereld, van de invloed qua
bewustzijn van deze wereld en van het richten op
nieuwe horizons, die verlicht worden door het
onvoorwaardelijke besef van eenheid. Pas hier, op dit
niveau van onze individuele geestelijke groei, zullen
wij leren om iets te gaan begrijpen van de waarheid”.
Helena draaide van de weg af op een brede strook
naast de weg en stopte.
“Wat een schoonheid Richard en hoe duidelijk en
zichtbaar in deze wereld is jouw mooie verhaal.
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Ik heb misschien een toevoeging op wat je hebt
verteld. Wil jij nog meer vertellen nu? Anders kunnen
we misschien even wisselen, dat jij gaat rijden. De weg
is simpel want we hoeven slechts de rivier te volgen.
Prima Helena, kunnen we ook heel even hier de benen
strekken.
Toen ze uit de auto stapten, was het duidelijk een stuk
kouder dan vanmorgen.
“Die jas heb ik wel nodig Helena”, ze knikte en
glimlachte.
“Helena we blijven net zolang in Lapland, hier in
Noord Finland, totdat de sneeuw de aarde wit kleurt.
Al wil je hier altijd blijven Richard, ik volg je waar je
bent”.
Helena sloeg haar armen om zijn middel.
Ze hadden tot zover ongeveer dertig kilometer
afgelegd en de afstand van Kemi naar Rovaniemi was
ongeveer honderdtwintig kilometer.
Toen ze een stukje hadden gelopen stapten ze weer in
de auto, Richard achter het stuur. Helena had
aangegeven dat ze nog een aanvulling had op het
verhaal van Richard.
Helena zei dat ze zich begon te realiseren hoe onze
gesprekken van toen en van nu naadloos op elkaar
aansluiten en hoe er na al die jaren een immense
verdieping is. Ik gaf aan dat ik het helemaal met haar
eens was en ik zei haar, dat we beiden hadden gereisd,
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een spirituele reis, individueel, los van elkaar en dat
we hadden geleerd en waren gegroeid. Iedere reis is
uniek, persoonlijk, individueel maar uiteindelijk altijd
geestelijk en het doel is altijd unaniem, 'eenwording
en versmelting met God’, waarbij het doel voor
iedereen dus hetzelfde is en waarbij de reis voor
iedereen anders is. Lang geleden heeft Helena de
ervaring van haar reis gedeeld en ‘delen is godgelijk’.
Het feit dat zij wilde en durfde te delen en dat toen ook
met mij deed, heeft mijn leven toen voorgoed
veranderd.
“Wat mooi dat je dat zegt Richard, dankjewel en jouw
opmerking raakt precies aan wat ik wil toevoegen aan
jouw verhaal.
De weg op weg naar eenheid, de weg op weg naar de
werkelijkheid en de weg als vlucht uit de illusie, de
weg op weg naar de waarheid Richard, is altijd een
worsteling en dit geldt onvoorwaardelijk en voor ieder
mens.
Over die worsteling is nog iets te vertellen dat je kan
helpen om de worsteling te overwinnen Helena, maar
dat later, ik ben benieuwd naar jouw verhaal”.
Helena vervolgde haar verhaal.
“Richard jij gaf net aan dat ik mijn verhaal wilde,
durfde en kon delen met jou, lang geleden en ik kan
mij nog herinneren dat ik toen heel bang was dat jij
mij voor gek zou verklaren”.
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Ik knikte dat ook ik dat mij nog heel goed kon
herinneren.
“De weg op weg naar eenheid, op weg naar waarheid,
op weg naar God en naar de ervaring van liefde is een
‘ERVARINGSREIS’. Ervaringen ontstaan als ik keuzes
maak en daar ligt meestal al het eerste grote probleem
op onze weg, een weg, die dus als een worsteling
gezien mag worden.
Het leven bestaat uit een aaneenschakeling van het
maken van keuzes. Het maken van keuzes genereert
ervaringen, waardoor we kunnen leren en waardoor
we kunnen groeien. Ieder resultaat van iedere keus is
zinvol. Soms geeft een keus het resultaat dat 'iets
werkt’ en soms dat 'iets niet werkt’.
Toch is het maken van een keus niet altijd
vanzelfsprekend. Bij het maken van een keus komen
er altijd een aantal drempels op onze weg.
Het maken van een keus is eigenlijk een proces met
een aantal stappen, die allemaal tot een hindernis
kunnen leiden om uiteindelijk de keus niet te maken.
Keuzes leiden vanuit een basis-uitgangspunt van
'ZIJN', na de ervaring en het leermoment, tot een
nieuwe vorm van 'ZIJN’ en het verschil tussen de
nieuwe vorm van 'ZIJN’ en het uitgangspunt van 'ZIJN’,
vóór het maken van de keus, kan gezien worden als
GROEI.
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Wat zijn de drempels of de hindernissen bij het maken
van keuzes, die de basis zijn voor groei?
Als je een keus wilt maken is de eerste drempel de
WIL. Wil ik wel echt die keus maken of is er twijfel. De
tweede drempel is het vermogen om de keus te
kunnen maken, KAN ik de keus maken, ben ik ertoe in
staat.
De derde drempel wordt opgeroepen door angst.
DURF ik de keus te maken of ben ik bang voor reacties
uit mijn omgeving.
De laatste drempel nadat ik alle voorgaande
hindernissen heb kunnen overwinnen, is nog de vraag
of ik de KRACHT heb om de keus ook werkelijk tot
uitvoering te kunnen brengen. Dus het DOEN van de
keus.
Op goddelijk niveau is de interactie tussen de Vader,
de Zoon en de Geest, dat de Vader ontwerpt, de Zoon
het ontwerp van de Vader uitdrukt en de Geest het tot
uitdrukking gebrachte ontwerp uitvoert.
Ook voor ons geldt dat iets pas gaat meetellen als we
het werkelijk hebben uitgevoerd, als we de keus tot
realisatie hebben gebracht, waardoor we hebben
ervaren, hebben geleerd en waardoor we in staat zijn
om te kunnen groeien.
Je wilt niet weten Richard hoeveel voornemens nooit
tot realisatie komen, omdat ergens onderweg de wil,
het vermogen, het lef of de daadkracht ontbreekt.
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Al die keuzes creëren ‘het leven' en al die hindernissen
die zich tijdens de uitvoering van al die keuzes
opwerpen, creëren de worsteling, die vaak ligt
opgeslagen in de strijd met betrekking tot de
uitvoering van al die keuzes en van het kunnen
omgaan met de resultaten en de consequenties van al
die keuzes. Het maken en uitvoeren van een keus
levert een resultaat en een consequentie op maar ook
het niet maken en het niet uitvoeren van geplande
keuzes heeft resultaten en leveren consequenties op.
Ja”, zei ik, “mooi Helena, willen, kunnen, durven, doen,
leidend tot een nieuwe vorm van 'ZIJN’, verrijkt met
een ervaring en gezegend met 'een portie groei’. Hier
worden we continu en op allerlei wijzen mee
geconfronteerd en precies, dit creëert onze continue
worsteling”.
Er viel een stilte van tien minuten toen zei Richard,
“Helena waar was je al die jaren? We zijn verbonden,
daar twijfel ik geen moment meer aan en hoe werkt
het, dat als je kosmisch één en verbonden bent, het
niet wordt toegestaan dat die verbinding ook
werkelijk tot stand komt?
Ik denk Richard dat een verbinding bestaat uit
minimaal twee elementen, twee mensen, twee zielen
en zoals jij vandaag al eerder hebt aangegeven is de
reis van iedere ziel, individueel, uniek en persoonlijk
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en blijkbaar hebben wij zoveel tot nu toe individueel,
alleen, uniek en persoonlijk gereisd dat we zoveel
hebben geleerd en zijn gegroeid, dat nu de verbinding
onvoorwaardelijk is toegestaan. Onze reis blijft uniek,
individueel en persoonlijk maar we zijn nu bereid en
in staat om binnen onze zielen-uniciteit een spiritueel
samenwerkingsverband aan te gaan, waardoor we
samen kunnen leven in een verbond, binnen onze
prachtige verbinding.
Dankjewel, mijn godin van wijsheid, ik houd van je.
Dito voor jou”, zei Helena.
Langs de kant van de weg verscheen een bord dat
Rovaniemi nog vijftig kilometer verder lag. Helena
vroeg of ik al zin had om te lunchen. Ik had in ieder
geval zin in koffie en iets eten zou ook wel lekker zijn.
“Wat we hebben gekocht Richard bederft voorlopig
niet, dus we gaan even ergens van de weg af om een
restaurantje of iets dergelijks te zoeken.
Tien kilometer verder was een afslag naar een plaatsje
en een kwartier later vonden we langs de weg een
restaurant.
Ik parkeerde de auto naast het gebouw en het leek
buiten nog kouder te zijn geworden.
Binnen was het aangenaam en gezellig. Er brandde
een grote haard.
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We zochten een tafeltje in de buurt van de haard. Er
lag een krant op tafel, Helena keek er even in en gaf
aan dat er werd gemeld dat de eerste sneeuw in
aantocht was. Dat betekende zeker dat ze in
Rovaniemi beiden moesten uitkijken naar warme
kleren.
“Helena hoe is het met je zuster Birgit? Ik herinner me
haar nog goed, daar in dat prachtige huis aan het
meer.
Het is goed met haar en ik bedenk me nu dat we haar
later op kunnen gaan zoeken. Ze woont in Tampere.
Dat lijkt me een leuk idee, hoewel zij zich mij
waarschijnlijk niet meer zal herinneren. Ze kent je
Richard. Ze kent je van mijn verhalen, ik heb met haar
vaak over jou gesproken. Ze weet dat er iets is tussen
ons, wat ik altijd heb bestempeld als ondefinieerbaar,
als wonderschoon en als voorbestemd. Ik moest bij
iemand mijn gevoel over jou kunnen delen en zij heeft
mij altijd daarbij en daarmee geholpen.
Vandaar dat het een verrassing zal zijn als wij haar
opzoeken en ik haar meld dat onze verbinding is
bezegeld.
Wat bijzonder lieverd. Ik verheug me nu al op ons
bezoek aan haar.
De serveerster kwam aan hun tafel en ze bestelden
beiden koffie en ze vroegen om de lunchkaart.
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“Misschien moet ik wel Fins gaan leren Helena”. Ze
glimlachte, “of ik Nederlands. Of ik Fins en jij
Nederlands. Dan hebben we in ieder geval beiden al
een leraar.
Ik spreek Nederlands”, zei Helena.
Weet je lieverd, ook dat zou mij absoluut niet
verbazen”.
Helena pakte Richards handen en zei in het
Nederlands met een prettig soort van accent: “Richard
ik houd heel veel van jou.
Weergaloos Helena, wat kun je eigenlijk niet?”
Ik pakte haar handen en kuste ze.
Ze glimlachte en straalde.
Toen kwam de serveerster met de koffie en vroeg wat
we wilden bestellen. Ik gaf het door aan Helena en zij
vroeg in het Fins aan de serveerster of dat gerecht
beschikbaar was en dat hadden ze inderdaad. Ook
voor haarzelf bestelde ze iets lekkers. Ik nam een slok
koffie en genoot van de koffie, van de sfeer in het
restaurant en van het gezelschap van Helena.
Toen realiseerde ik mij iets en zei tegen Helena:
“Helena ik zat me net te realiseren hoe ik geniet van
jouw gezelschap maar er is inderdaad een verandering
in mijn systeem. Ik merk het ineens zoals ik het nog
niet eerder gemerkt heb.
Het genieten van jou is een genieten geworden 'van
ons’ en dit gevoel, deze ervaring, 'maakt mijzelf heel’,
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meer heel dan ik mijzelf ooit heb gevoeld. Het is een
heelheid tussen alle aspecten van mijzelf, alsof jij het
vrouwelijk deel bent van mij en door deze
toegenomen ervaring van heelheid is ook mijn
heelheid met God in mijn ervaring enorm toegenomen.
Het is nu een drie-eenheid binnen mijn systeem. Een
eenheid van 'man-vrouw-God’ en dit leidt tot een
immense ervaring van heling, van 'geheeld zijn’.
Ik begrijp heel goed wat je bedoelt Richard. Dit is het
gevoel, de ervaring die ik kort geleden ook had en
waarover ik je vertelde. Dit is wat je ieder mens gunt
en wat ieder mens zou moeten kunnen ervaren, maar
ik denk dat deze ervaring wel altijd is gekoppeld aan
het niveau van bewustzijn en helaas heeft de
mensheid in de groei van bewustzijn, collectief gezien,
nog een grote stap te maken. Sterker nog Richard, ik
denk dat dit een wezenlijk facet is in het proces van
‘groei in bewustzijn’. Groei in bewustzijn is groei van
de ziel. Groei van de ziel ontstaat als het besef van
eenheid groeit. Als het besef van eenheid groeit, groeit
die mens naar God en wordt steeds meer één met God.
De illusie, de schijn lost op en de werkelijkheid, het
Licht, de waarheid, wordt steeds meer zichtbaar,
waardoor wij steeds meer heel worden, dus geheeld
worden en dus zullen wij genezen in lichaam en ziel en
dit proces zal blijven toenemen op onze weg van
toenemende groei.
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Wat een schoonheid”, zei ik, “wat een rust, wat een
vrede en wat een vreugde”, waarop Helena
glimlachend antwoordde: “Amen”.
Ik zei tegen Helena dat ik even mijn telefoon moest
checken want er waren nogal wat berichten op binnen
gekomen.
“Goed idee”, zei ze en ook zij liep even alle
binnengekomen berichten na.
Ik las ook snel even wat krantenberichten en zei tegen
Helena: “Wat is er toch een hoop onrust in de wereld.
Iedereen is het nergens mee eens en iedereen gaat de
straat op om te protesteren, al of niet uitlopend in
relletjes, oproer en andere vormen van disharmonie.
Mooi onderwerp om straks in de auto over te praten
Richard. Ook dit is het gevolg van bewustzijn of beter
gezegd, van gebrek aan bewustzijn.
Klopt Helena ik ben benieuwd wat je me te vertellen
hebt.
Naast inderdaad de oorzaak van 'gebrek aan
bewustzijn’ is er nog een facet dat hier invloed op
heeft en dat zelfs ook nog gekoppeld is aan ‘gebrek aan
bewustzijn’ en dat is het facet van 'onvolmaaktheid’.
Je maakt me opnieuw nieuwsgierig”, zei Helena.
Toen werd het eten gebracht.
Ik had een ragout van rendiervlees met salade en
Helena had een gerecht van vis met salade.
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Terwijl Helena begon te eten, zei ze: “Weet je Richard,
we hebben het steeds over onze innerlijke ervaring
van het gevoel van eenwording met onze liefde voor
God, liefde voor onszelf en liefde voor elkaar. Dit is
harmonie zoals het voor en tussen de mensen bedoeld
is. Deze liefde voor onszelf, stromend naar God en van
God en ‘overbruisend’ naar onze naasten is alleen
maar mogelijk dankzij de kracht van de liefde van God.
Alles wat wij hebben voor onszelf en wat wij delen
met God wordt zo intens versterkt dat we overvloeien
en gaan delen met de hele schepping.
Dan wordt 'de deler de grootste vermenigvuldiger’. De
stuwende kracht in dit proces is God die alles wat wij
schenken vermeerdert en teruggeeft.
Dat betekent Richard dat de weg van groei, de weg van
het beklimmen van de berg, altijd alleen maar kan
gaan met God, door God, naar God. Als wij deze weg
bewandelen, kunnen wijzelf vermeerderen en dus
groeien. God is de initiator van dit proces als wij
kenbaar maken dat het onze wil is dat hij dit proces in
gang zet en als wij de eerste input leveren van liefde
voor onszelf en van liefde voor God. Wij moeten dus
liefde hebben en liefde zijn.
Alleen al door God te zoeken, gaat dit proces starten.
God is dus een factor in ons leven en zonder de
zoektocht, de hunkering en het verlangen naar God is
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en blijft er dualiteit, koude, kilheid en duisternis in en
op deze wereld.
Wij kunnen dus niet zonder God.
Wooowww lieve schat, wat heb je dat weer prachtig
gezegd en ik ben het weer roerend met je eens en weet
je wat zo mooi is Helena, wij kunnen niet zonder God
en God kan niet zonder ons. God heeft ons nodig in de
creatie van de uiteindelijke, sublieme universumfinaliteit.
Dat is het vertrouwen dat God ons schenkt, dat wij dit
zullen volbrengen. Als God ons zo intens en liefdevol
vertrouwt, wie zijn wij dan om God niet te
vertrouwen.
Vertrouwen lieve schat is de sleutel tot de schatkamer
waar wij alle schatten beetje bij beetje zullen
ontdekken en veroveren en die schatkamer ligt van
binnen, in de catacomben van ons hart en van onze
ziel.
Opnieuw maak je me nieuwsgierig, smaakt het
Richard?”
Ik knikte en ik vroeg haar of zij van het gerecht genoot.
Eigenlijk was dat een overbodige vraag. Helena genoot
altijd van het eten en ook nu werd dat weer door haar
bevestigd.
Toen de borden leeg waren vroeg Helena of we de
maaltijd wilden blussen met koffie en ook dat was een
vraag naar de bekende weg.
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Een half uur later liepen we naar de auto en stapten in.
Ik zou het laatste stuk naar Rovaniemi rijden en ik
stelde voor om de tolweg te nemen zodat we nog tijd
hadden vandaag om warme kleren aan te schaffen.
Helena vond dit een goed idee.
Op het laatste stuk van deze rit hadden we het over
ons leven, over onze kinderen en kleinkinderen,
waarbij we beiden met één waren gezegend.
De reis ging voorspoedig en een uur later vonden we
in Rovaniemi een leuk hotelletje.
Ook vonden we snel een winkel waar we kleren
kochten die ons konden beschermen tegen de op
komst zijnde koude en de mogelijk eerste sneeuwval.
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Hoofdstuk 12
Ook dit hotelletje was gezellig en Helena en Richard
hadden besloten dat dit stadje niet veel te bieden had.
Helena zei dat Lapland eigenlijk interessant is om het
landschap maar niet zozeer om de steden die zich daar
bevinden.
Gezien het te verwachten weer leek het ons ook niet
verstandig om richting Noordkaap te rijden. We
besloten om hier nog enige dagen te blijven in de hoop
dat we hier sneeuw zouden meemaken en om daarna
af te gaan zakken naar het zuiden, naar ook voor
Richard bekender terrein van lang, heel lang geleden.
Op de kamer was televisie en Helena zat te kijken naar
het nieuws. Ze zei dat er morgenavond Noorderlicht
zichtbaar zou moeten zijn en ze gaf aan dat dat echt
een wonderbaarlijke ervaring is om dat mee te maken.
“Wat een geluk”, zei ik.
Toen het nieuws voorbij was, zette ze de televisie uit.
“Weet je Helena sinds een paar dagen heb ik een apart
gevoel. Er komt een drang bij mij omhoog om mijn
leven te gaan aanpassen, in die zin dat ik het gevoel
heb dat ik moet gaan experimenteren met afstemming,
met mijn gerichtheid.
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Ik begin me iets te realiseren. Jij hebt mij ooit
gevraagd om onze reis, om onze wonderbaarlijke
ervaringen van lang geleden, in een boek te
verwoorden. Dat heb ik gedaan zoals je weet en ik heb
dat boek genoemd ‘Een wonderbaarlijke reis’. Daarna
is er heel veel gebeurt en je weet inmiddels dat er nog
negentien boeken zijn verschenen in de reeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’.
Studie, nieuwsgierigheid en een 'gevuld worden met
heel veel informatie’, gevoed door de engelen zoals ik
het zelf ervaar, hebben geleid tot al deze boeken. Jij
hebt mij gevraagd om ook deze reis weer te
beschrijven en vast te leggen in een boek en ik merk
zelf dat alle kennis, alle groei in bewustzijn van mijzelf
en van jou, op deze reis op tafel komt in de gesprekken
die wij samen voeren. Deze informatie komt van jou
en van mij en leidt tot onze prachtige gesprekken en
zijn op zichzelf alweer prachtige leermomenten voor
ons beiden.
Mijn nieuwe boek Helena, dat ik zal gaan maken, zal ik
opnieuw gieten in de vorm van een roman, zodat de
reeks begint met een roman en zal eindigen met een
roman.
Daarmee is mijn taak en opdracht vervuld, daarmee is
de blauwdruk van mijn ziel ingevuld. Totaal
eenentwintig boeken als een spirituele reeks.
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Het is het einde van de reeks want mijn leven is al
veranderd. Er is tijd en noodzaak voor andere dingen,
voor andere taken en andere opdrachten en binnen
dat spanningsveld duwt er iets in mij, verandert er iets
in mij.
Uiteindelijk moet het ‘ZIJN’ van ‘BEWUST’ – ‘ZIJN’, het
‘BEWUSTE’ GAAN ‘WORDEN’ DOOR HET TE GAAN
‘LEVEN'. Zolang je het weet maar het nog niet LEEFT,
is het in wezen nog 'niets’. Door het te gaan leven
brengt dat leven het ‘BEWUSTE’ tot leven en in
beweging en door het te gaan toepassen in het leven,
gaat het leven en brengt het 'LEVEN’ in onze wereld en
in de kosmos.
Begrijp je wat ik bedoel Helena?
Ik denk dat ik heel goed begrijp wat je bedoelt en het
is ook herkenbaar. Ik realiseer me dat deze
gerichtheid, deze afstemming een individuele zaak is,
een zaak die ieder mens in de samenwerking met zijn
eigen God moet gaan realiseren, maar ik denk ook dat
het gegeven dat ons wordt toegestaan om één te
worden, wij dit ook samen kunnen en misschien wel
moeten doen Richard. Ik voel dat wij zowel individueel
als gezamenlijk, die kant worden opgeduwd en dat dat
een deel zal gaan worden van ons leven.
Wij hebben beiden veel lessen ontvangen Richard en
het gaat nu om de ‘tot leven, om de tot beweging
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gebrachte wijsheid'. Een beweging die wij samen tot
stand zullen moeten brengen.
Helena wat gebeurt er allemaal, we zijn nog geen week
op stap en ons leven is nu al ongelooflijk veranderd.
Eenwording is eenheid en eenheid verandert zelfs het
universum”, zei Helena.
“Maar goed dat we met zijn tweeën zijn en elkaar
kunnen helpen om dit te dragen, want om dit alleen te
moeten verwerken, zou nog wel eens een hele opgave
kunnen zijn”.
Ik knikte en sloeg mijn armen om haar heen om onze
eenheid daarmee te bevestigen. Niet dat dat nodig was
maar we genoten er beiden intens van.
We besloten om niet in het hotel ons avondeten te
nuttigen maar in een restaurant vierhonderd meter
verder in de straat. Het was koud en de warme trui en
jas die ze beiden hadden gekocht, kwamen mooi van
pas.
Het eten was prima, de gesprekken aangegaan en de
sfeer goed, dus de tijd vloog om. Toen ze het
restaurant verlieten om terug te wandelen naar het
hotel, viel dat jaar de eerste sneeuw uit de lucht.
“Dat wordt morgenavond Noorderlicht met
Noordersneeuw”, zei ik. Helena glimlachte en
aangezien deze glimlachen betoverend zijn en
betoverend blijven, zag ik dit als een uitnodiging om
haar glimlachende mond te kussen.
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Toen we de volgende morgen wakker werden, was de
wereld wit en reden er al sneeuwscooters door de
straten en verderop over de velden.
Aan het ontbijt zei Helena dat mijn wens was
uitgekomen. “Misschien een vriendendienst van de
elementenwezens”, zei ik lachend.
“Zou zomaar kunnen”, zei Helena.
“Heb jij al plannen Richard?
Ik heb een voorstel lieverd, als we vanavond hier
genieten van het Noorderlicht en morgen richting
zuiden gaan. Weet je Helena, we hadden de intentie
om hier samen een tijd, een niet bepaalde tijd te
blijven, maar dat is eigenlijk niet meer toepasselijk
omdat ons samenzijn van nu af aan, structureel en
permanent is.
Of we nu in het noorden zijn of in het zuiden, in
Finland of in Nederland, we zullen de tijd samen
doorbrengen in een fysieke en geestelijke verbinding.
Laten we gewoon zien waar de goddelijke wind ons
heenvoert
Is het een idee Richard om samen zowel wisselend in
Finland en in Nederland te zijn.
Dat is een goed idee lieve schat”, antwoordde ik.
Wat gaan we vandaag doen Helena, hoewel ik wel een
voorstel heb. Ik zag dat er beneden een sauna is en die
is vanaf twaalf uur vanmiddag open.
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Dan kunnen we daarna naakt in de sneeuw rollen”, zei
ze.
“Daar moet ik over nadenken, dat is wel heel erg koud.
We zullen zien, maar ik vind de sauna een prima idee”.
Ze waren die middag de enigen in de sauna en Richard
genoot en voor hem voldeed het om na het saunabad,
buiten een stukje te lopen in de sneeuw.
Helena was het gewend en die had het nergens over.
Die avond dineerden ze in het hotel en om tien uur
konden ze naar buiten gaan om het Noorderlicht te
aanschouwen en te bewonderen.
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Een impressie van het Noorderlicht dat Helena en
Richard die avond konden zien, terwijl de sneeuw uit de
hemel dwarrelde.
De schoonheid overtrof iedere verwachting en de sfeer
was mystiek en sprookjesachtig, mede door het licht dat
de maan wierp op het gordijn van het groene
Noorderlicht.

Aan de achterkant van het hotel, dat aan de buitenste
rand van de stad lag, was een open vlakte met een
wijds uitzicht
Na een uur werd het minder en gingen ze verkleumd
naar binnen. In een kamer in het hotel konden ze nog
wat warms drinken en brandde een grote open haard.
Toen ze weer warm waren en de bekers waren
geleegd, gingen ze naar hun kamer en vielen ze
opnieuw als een blok in slaap.
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Hoofdstuk 13
Om negen uur waren we klaar met ontbijten.
“Lieve Helena, we komen hier terug in het voorjaar of
in de zomer. Het is een prachtig land hier. Hoe ver
denk je dat we kunnen komen vandaag”. Helena had
op haar telefoon uitgezocht wat het beste was en wat
gezien het weer voor vandaag haalbaar was.
“Ik stel voor om vandaag naar Kajaani te gaan”, zei
Helena.
“Van Rovaniemi naar Kajaani is ongeveer
driehonderdveertig kilometer en dat moeten we
kunnen halen, dan hebben we een start gemaakt voor
onze rit zuidwaarts.
Ik weet niet tot hoever er sneeuw is gevallen,
misschien hebben we geluk.
Klinkt goed, zal ik rijden, jij zou mij nog een verhaal
doen over, waarom er zoveel onrust en chaos is in
deze wereld, als ik het mij goed herinner.
Is goed lieve schat, gaan we doen”, zei Helena.
Toen ik de weg op draaide was het gestopt met
sneeuwen.
“We kunnen straks de grote weg pakken en die zal
beter berijdbaar zijn Richard.
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Is goed Helena”.
Een kwartier later draaide ik de grote weg op en er
kon probleemloos zo ongeveer tachtig tot negentig
kilometer gereden worden qua snelheid.
“Leid ik je nu niet af Richard, als ik tegen je praat?
Nee lieverd, brand los.
Wij hadden het gisteren over waarom er zoveel chaos
en disharmonie in deze wereld is.
Ook dat past probleemloos in het hele scala van
bewustzijn.
Er zijn veel mensen op deze wereld en er zijn veel
verschillende niveaus van bewustzijn. Dat is niet zo
moeilijk vast te stellen, kijk maar om je heen. Ons doel,
verweven in een kosmische opdracht is om de berg te
gaan beklimmen en om op te stijgen naar God. Op het
moment dat wij daarmee gaan beginnen, daalt God af
naar ons.
Het bewustzijn waar je mee start, is een gegeven. Het
gaan bewegen, het opklimmen is aan ons. Dat doen we
of dat doen we niet en dat allemaal op basis van onze
eigen vrije wil.
Het niveau van bewustzijn dat je bezit, bepaalt de
grootte die je hebt en dus ook de hoogte tot waaraan
je kunt reiken. Als je wilt groeien, zul je moeten
ervaren. Dat doe je door keuzes te maken en het
maken van keuzes is hetzelfde als ‘het leven van het
leven'. Het maken van keuzes is ook niet
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vanzelfsprekend want daar liggen de drempels van:
'willen, kunnen, durven, doen'. En al die barrières, al
het maken van die keuzes en de consequenties die
daaruit voortvloeien, creëren de worsteling van het
leven en creëren dat voor iedereen. Hoe bewuster je
wordt, hoe makkelijker je ermee om kunt gaan, hoe
minder last je ervan hebt en hoe kleiner de worsteling
wordt.
En nu terug naar de chaos en de disharmonie. Jij hebt
aangegeven Richard, met jouw indeling van de vijf
paden van bewustzijn, dat het collectieve bewustzijn is
afgestemd op het tweede pad, het pad van 'van binnen
naar buiten’, het pad dat geleid wordt door het ego,
het pad waar altijd wordt gevochten om de waarheid,
tot stand gekomen door de dualiteit, dus van goed en
fout, van waarheid en waanzin, van acceptatie en
verwerping, het pad waar iedereen aan elkaar trekt en
iedereen tegen elkaar duwt.
Fouten die iemand maakt worden niet geaccepteerd
en die persoon wordt onmiddellijk afgestraft en
vervolgens komt iedereen met de zogenaamde
briljante oplossing.
Iedereen weet het beter en desnoods wordt met list en
bedrog afgedwongen wat we eisen.
De chaos die ontstaat, voedt de chaos. Er zijn mensen
die in protest tegen wat dan ook, de straat opgegaan
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en duwen en trekken tegen wat dan ook uit LIEFDE,
zoals ze zelf zeggen. Bovendien willen ze VERBINDEN.
Liefde is nooit roepen dat anderen niet deugen. Liefde
is niet protesteren tegen datgene dat je niet wilt of niet
kunt begrijpen. Verbinden is niet je alleen maar
aansluiten bij het clubje dat het met je eens is.
Liefde is onvoorwaardelijk.
Verbinden is met iedereen en niet alleen met je
vriendjes en de anderen, de vijand vervloeken.
Bewustzijn kun je niet spelen.
Bewust ben je of ben je niet, net als zwanger zijn, dat
ben je of dat ben je niet. Je kunt niet een beetje
zwanger zijn.
De kwaliteit van de boom wordt niet gekenmerkt door
het ritselen van zijn bladeren, door de praatjes die die
mens heeft, maar de kwaliteit wordt bepaald door de
vruchten die de boom voortbrengt, door de daden van
die mens en dat handelen is gericht op het bewustzijn
van eenheid of is gericht op het bewustzijn van
afsplitsing, op het dienen van God of op het dienen van
de keizer, waarbij het onvoorwaardelijk onmogelijk is
om en God en de keizer tegelijk te dienen.
De mensen die de straat opgaan, creëren de chaos en
zolang de mensen de straat opgaan, is er chaos en
zolang het collectieve bewustzijn is afgestemd op het
tweede pad, gaan er mensen de straat op.
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Voorlopig Richard zal het niet veranderen want je
kunt niet hoger reiken dan dat je groot bent.
Bovendien is er maar één vorm van verandering
mogelijk en dat is INDIVIDUEEL. Als ik verander,
verandert de wereld. Ik kan jou niet veranderen, want
ik kan niet voor jou ervaren. Als ik mijn vinger tegen
de kachel houd, merk jij niets, dus zul jij er niet van
leren. De ervaring van de verbrande vinger ligt bij
degene die zijn vinger tegen de kachel houdt.
Wend je ervan af maar lieve Richard, je bent pas vrij
van alle invloeden van deze wereld, zoals jij hebt
aangeven, als je voorbij de wissel bent van het vijfde
pad, wanneer je de Geestelijke Weg hebt betreden en
het land van de Leegte hebt bereikt. Dat is een heel
eind weg van het niveau van het tweede pad.
En dus lieve Helena, na jouw prachtige en duidelijke
verhaal, betekent dat, dat deze wereld voorlopig nog
wel een hele lange tijd zal zijn ondergedompeld in
chaos en disharmonie.
Precies lieverd, de wereld wel, maar het individu kan
ieder moment uit de chaos en disharmonie stappen,
als er een wil, als er doorzetting, als er lef en als er
daadkracht is en hoe meer individuen die stap maken,
hoe meer het collectieve bewustzijn onder druk komt
te staan en met harmonie en vrede zal worden
geïnjecteerd.
Wooowww, dat is wat het is lieve Helena.
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Ik heb daar nog een toevoeging op als ik weer op de
praatstoel zit. Na de lunch onderweg kunnen we
wisselen Richard.
De sneeuwval was redelijk plaatselijk geweest want er
lag waar wij nu reden, al veel minder sneeuw op de
grond dan in Rovaniemi.
De rit ging voorspoedig.
Waar gaat jouw toevoeging over Richard?
Over onvolmaaktheid en volmaaktheid Helena. Ik heb
daar een beeld van mogen zien en ik voel zelf dat het
leven of de schepping zo in elkaar zit.
Het geeft mijzelf heel veel houvast en ik heb dit punt
voorgelegd aan andere mensen, die er ook iets mee
konden voor zover het hun eigen problemen betrof en
het zou het leven van al die mensen die zich zo nodig
moeten verzetten tegen alles wat ze niet bevalt, een
heel stuk makkelijker maken.
Het beeld en het inzicht was voor mijzelf erg boeiend
en positief schokkend.
Woooowwww je maakt me heel erg nieuwsgierig.
Na de lunch lieverd, ik rijd nog steeds over de sneeuw,
dus ik moet mijn hoofd erbij houden.
Helemaal mee eens Richard. Wil je een koekje?
Mag twee ook?
Zullen we een paar dagen blijven in het gebied waar
we lang geleden hebben rond getrokken. Graag lieve
Helena, heel graag.
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Het was inmiddels bijna half twaalf.
Zullen we tegen twaalf uur uitkijken naar een
eetgelegenheid?
We hebben tegen die tijd denk ik ongeveer
honderdvijftig kilometer afgelegd, dus dan nog
tweehonderd kilometer te gaan.
Drie kwartier later reden we het parkeerterrein van
een restaurantje op.
Ook hier en ook nu smaakte het weer heerlijk en ik
begon wel iets te krijgen met de Finse keuken.
Een klein uur later zaten we weer op de snelweg naar
Kajaani, met Helena achter het stuur.
“Okee lieverd, ik ben er klaar voor, de onvolmaaktheid.
We hebben het gehad over het feit dat op het niveau
van het land van de Leegte er een bewustzijnssamenwerkingsverband ontstaat tussen de menselijke
natuur en de goddelijke natuur. De mens heeft dan
zover de berg naar boven beklommen en God is zover
afgedaald naar beneden dat ze in elkaars invloedssfeer
terecht zijn gekomen. De mens voelt God, hunkert
naar God en verlangt naar God en God verlangt naar
eenheid en één-wording met die mens.
De dualiteit is afgelegd, er is geen binnen en geen
buiten meer, er is geen boven en geen beneden meer
en die mens beseft op een diepe wijze de eenheid en is
bereid en in staat om onvoorwaardelijk zijn of haar
verantwoordelijkheid te nemen.
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Dan ontstaat het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband tussen God en mens en de
communicatie en de voeding gaat middels het
ontvangen van persoonlijke openbaringen.
Via zo een persoonlijke openbaring heb ik het
volgende mogen zien en heb ik het volgende begrepen.
God is de Bron van de schepping. De schepping is tot
stand gekomen in een ‘geplande’ vorm van
ONVOLMAAKTHEID. De mens is ernstig onvolmaakt.
Ook het universum is onvolmaakt en nog steeds
groeiend en werkend en ook de planeet waarop wij
leven is nog groeiend en 'in wording’ en dus
onvolmaakt.
De mens heeft als opdracht meegekregen dat de ziel
de reis zal moeten gaan maken op weg naar
volmaaktheid. God heeft ons de opdracht gegeven, ‘om
volmaakt te worden zoals hijzelf volmaakt is’.
De mens loopt een keer tegen deze ‘ingebakken
opdracht' op en begint eens aan het beklimmen van de
berg, aan de reis naar boven, aan de reis op weg naar
volmaaktheid.
God zelf kent de onvolmaaktheid niet en leert door
onze ervaringen wat het is om onvolmaakt te zijn.
Eigenlijk is het onmogelijk om deze opdracht uit te
voeren, daarom heeft God de mens een fragment van
zichzelf, een Godsvonk of een ‘Hoger Zelf’ meegegeven,
die die mens helpt. Ook zijn er heel veel engelen
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dienstbaar aan de mens. De vrije wil van de mens is
hierbij onvoorwaardelijk leidend en allesbepalend.
Er is dus onvolmaaktheid.
De mens is onvolmaakt.
De omgeving van de mens is onvolmaakt.
We hebben een ingebakken gedrevenheid om te gaan
klimmen naar de status van volmaaktheid, naar het
besef van Eenheid, naar één-wording met God en dus
naar één-wording met de hele schepping.
Kijk naar al die mensen die leven in het dualistisch
drijfzand van het moeras van het tweede pad van
bewustzijn.
Zij constateren overal onvolmaaktheid, accepteren dat
niet, creëren met hun ego, dat nog steeds de leidraad
is op het tweede pad, de oplossing die als waarheid
wordt bestempeld en gaan de straat op om te roepen
dat die anderen moeten verdwijnen en dat onze
oplossing, als beste oplossing, het land moet redden.
Wij zijn de waarheid en die anderen
vertegenwoordigen de waanzin.
Als er onvolmaaktheid is in het dualistische illusoire
veld, dan is er morgen niet een oplossing die zal leiden
tot volmaaktheid. Volmaaktheid of de weg op weg
naar volmaaktheid wordt namelijk nooit bepaald door
de dualiteit maar uitsluitend door eenheid en vooral
het BESEF van eenheid.
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Jezelf realiseren dat er onvolmaaktheid is, maakt het
leven en heel stuk makkelijker.
Volmaaktheid heeft ook te maken met en is gekoppeld
aan waarheid maar we hebben al eerder gezien dat wij
pas in staat gaan worden om enigszins de waarheid te
kunnen gaan onderscheiden als wij qua
bewustzijnsniveau ‘het land van de Leegte' bereiken,
bevrijd van het besef en de invloed van dualiteit en
gevoed met persoonlijke openbaringen, met ‘diepe
alles veranderende inzichten’.
Het land van de Leegte bevindt zich op de Geestelijke
Weg, voorbij het vijfde pad en dus volledig los en
bevrijd van het besef van dualiteit.
We leven in een omgeving van onvolmaaktheid, waar
geldt dat onvolmaaktheid per definitie IS en worden
dus met onvolmaaktheid geconfronteerd. Vervolgens
verzinnen we van alles om anderen en vooral de
leiders de schuld te geven van de ervaring van
onvolmaaktheid waar wij tegen aanlopen. Wij
accepteren dat niet, gaan de straat op met opgeheven
vuist, roepen wat er allemaal niet deugt en roepen
vooral hoe het wel moet.
Onbewustheid betekent hier dat niemand weet,
begrijpt en doorheeft, dat ik niemand volmaakt kan
maken. Ook de groei naar een hogere vorm van
volmaaktheid is inherent aan groei in bewustzijn en
groei in bewustzijn wordt veroorzaakt door
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ervaringen, door EIGEN ervaringen, want ik kan niet
ervaren voor een ander.
Mijn opdracht is om op te klimmen naar een status
van volmaaktheid en dat betekent dat ik dus
uitsluitend AAN MIJZELF KAN EN MOET WERKEN. Het
is zinloos om aan jou of aan anderen te werken, want
het is onmogelijk om jou te veranderen. Als ik
verander en langzaam opklim naar volmaaktheid,
verander ik en VERANDERT MIJN OMGEVING. Als mijn
omgeving verandert, verandert DE omgeving. Als de
omgeving verandert, kan dat anderen uitnodigen om
daardoor zelf andere keuzes te gaan maken, anders te
gaan ervaren en daardoor misschien te gaan groeien.
De vinger moet dus nooit naar een ander wijzen maar
altijd naar onszelf.
Als God de mens heeft geschapen en de schepping
heeft gecreëerd om de weg van onvolmaaktheid terug
naar volmaaktheid, ZELF TE KUNNEN ERVAREN, is
God hiermee AFHANKELIJK van de mens om die
ervaring te kunnen realiseren.
God heeft ons nodig in het volbrengen van het proces
om die ervaring te realiseren, om de volmaakte
finaliteit van het universum te realiseren en wij
hebben God nodig om die opdracht te kunnen
volbrengen. Wij moeten wel zelf daarvoor kiezen,
want er bestaat onvoorwaardelijk het recht van vrije
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wil, overal in de schepping. Die vrije wil maakt het
scala van ervaringen eindeloos.
Er is dus een wederzijdse afhankelijkheid tussen de
mens en God, waarin God de mens volledig vertrouwt.
Als God ons onvoorwaardelijk vertrouwt, dan kunnen
wij niet anders dan God onvoorwaardelijk vertrouwen
en ook dit besef, maakt het een heel stuk makkelijker
om de weg naar boven te bewandelen.
Ooohhh wat mooi”, zei Helena, “ik heb mijzelf dat niet
eerder zo gerealiseerd, maar het kan niet anders dan
waar zijn, want dat is precies wat wij overal om ons
heen zien gebeuren.
Klopt”, zei ik, “ook voor mij is het leven hiervoor de
grote bevestiging. We nemen anderen kwalijk dat ze
onvolmaakt zijn en fouten maken, maar
onvolmaaktheid IS, dat gold gisteren, dat geldt
vandaag en dat zal nog heel erg lang gelden.
Dus datgene dat tot probleem wordt verheven, is een
facet van de illusie, want voorlopig is onvolmaaktheid
en onvolmaakt zijn, een realiteit en deze realiteit geldt
voor ieder van ons en voor onze omgeving, dus zowel
voor de planeet waarop we leven als voor het
universum waarin we leven.
Mooi, dankjewel lieverd”, zei Helena. “Wat ben ik
overigens blij en intens gelukkig dat we dit weer
samen mogen beleven.
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Precies”, zei ik “en vanaf nu altijd SAMEN mogen
blijven beleven.
Weet je Helena, het feit dat ieder mens dus een ‘in de
schepping gecreëerde, ingebakken verbinding heeft
met God', waarbij God die mens nodig heeft en die
mens God nodig heeft, betekent en bewijst, dat er geen
andere weg is dan MET GOD, DOOR GOD, NAAR GOD,
om vervolgens dus bij God uit te kunnen komen.
We hebben ook gezien dat binnen de eenheid en de
daaruit voortvloeiende verbondenheid, beïnvloeding,
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, wij dus
verantwoordelijk zijn voor de schepping en voor het
tot volmaaktheid brengen van de schepping. Die
verantwoordelijkheid ligt dus opgeslagen in het
nemen van eigen verantwoordelijkheid en die komt
tot uiting in het werken aan mijzelf, uitsluitend
werken aan mijzelf om zelf op te kunnen klimmen op
de berg, op weg naar volmaaktheid.
Onze verantwoordelijkheid ligt dus niet, niet eens een
beetje, in het nemen van de verantwoordelijkheid om
zo nodig ieder ander te moeten veranderen en te
moeten dicteren wat ze allemaal fout doen en hoe het
wel moet. Dat denkbeeld is nog een groot onderdeel
van de dualistische illusie en zal nooit ergens toe
leiden.
Woooowwww, woooowwww en nog eens
woooowwww”, zei Helena.
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“Wat prachtig Richard, dankjewel”.
De intensiteit van de sneeuw werd steeds minder
naarmate we zuidelijker gingen.
“Nog vijftig kilometer naar Kajaani Richard. Zullen we
maar gewoon per dag bekijken wat we doen en niets
meer plannen?
Lieve Helena, eigenlijk zal het me een zorg zijn waar
we zijn als we maar met zijn tweetjes zijn. Hoewel dat
ook niet echt helemaal waar is. Ik zou toch graag nog
een keer de omgeving willen zien waar er voor mij
lang geleden een engel uit de hemel viel, die mij haar
hulp aanbood en mijn leven voorgoed op zijn kop zette
en mij een richting opstuurde, waarbij ik God heb
leren kennen als de grootste vriend en liefde in en van
mijn leven. Maak je geen zorgen Helena, jij staat niet
buiten die liefde van mij met God maar bent daar een
verweven, onlosmakelijk en eeuwig deel van.
Gelukkig”, zei Helena, terwijl ze straalde en glimlachte.
Een uur later reden ze Kajaani binnen en boekten een
kamer in een klein, gezellig hotelletje.
In Kajaani lag inmiddels ook geen sneeuw meer maar
het was er niet minder koud om.
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Hoofdstuk 14
We brachten onze spullen naar de kamer waar we zelf
koffie konden zetten, wat we ook deden.
“Zullen we hier maar eten”, vroeg Richard, “dan
hoeven we er niet meer uit”.
Helena was het daar helemaal mee eens en een uur
later gingen ze op weg naar het restaurant. Ook hier
brandde een grote open haard, die gezelligheid en
warmte verspreidde.
Plotseling stond er een vrouw achter Helena die haar
aanspraak. Het was een oude collega, die aangenaam
verrast was Helena hier te ontmoeten. Ze begon een
heel gesprek. Toen Helena haar onderbrak en mij aan
haar voorstelde als een oude dierbare vriend,
realiseerde ze zich dat ze inbrak op een moment dat
wij wilden gaan eten en vroeg ze of ze nog eens
contact mocht opnemen met Helena, waar Helena
geen bezwaar tegen had. Toen liep ze weg en verliet
het restaurant.
“Lieve Helena waar zitten we nu? Okee in Kajaani,
inmiddels een stuk zuidelijker, maar wat zijn de
mogelijkheden?

209

We gaan morgen verder en ik rijd Richard. Ik moet
zoeken maar ik weet hier in een wijde omgeving
misschien wel wat interessante plekken en
bezienswaardigheden die we kunnen bezoeken.
Okee mijn koningin, ik volg u”, zei Richard met een
knipoog.
Toen kwam de serveerster en vroeg of we wilden eten.
Toen wij dat beaamden, haalde zij twee menukaarten
en vroeg of we al iets wilden drinken.
De menukaart was gevarieerd en wij vonden beiden
iets naar ons zin.
Helena zei: “Richard dat verhaal over onvolmaaktheid
is eigenlijk de spil van waar alles in het leven om
draait.
Klopt”, zei ik “en het gegeven dat wij ons dat niet
realiseren, dat wij daar absoluut geen benul van
hebben, is de bron van heel veel ellende en is de
voedingsgrond voor de dualiteit.
Dualiteit verliest zijn functie en zijn nut als wij
onvolmaaktheid gaan begrijpen, gaan accepteren en
als wij dus ‘onderlinge verschillen bij elkaar’ gaan
accepteren en ons gaan realiseren, dat volmaaktheid
niet bestaat en dat de waarheid zoals wij die keer op
keer in ieder conflict definiëren, niet meer en niet
minder is dan een beeld in het veld van de illusie.
Waarheid tegenover waanzin stellen is zinloos als we
accepteren dat alles onvolmaakt is en dat er per
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definitie hier in deze wereld nog geen status van
volmaaktheid is.
Als ik niemand hoef te beoordelen op zijn of haar
kwaliteit van volmaakt zijn, hoef ik ook niemand te
veroordelen vanwege het feit dat iemand onvolmaakt
is, want …… onvolmaakt zijn we, dat waren we
gisteren, dat zijn we vandaag en dat zullen we morgen
zijn.
Fouten maken en het fout doen, is dan geen zonde
meer maar is een absolute vanzelfsprekendheid, waar
niemand zich meer om kan bekommeren.
Meningsverschillen die er toe doen, zullen er niet
meer zijn, want één ding is duidelijk: ‘ik weet het niet
en jij weet het niet’. De enige oplossing bij problemen,
zal niet meer worden bepaald door de oplossing die
gedragen wordt door de waarheid, omdat er geen
waarheid kan zijn in een omgeving die is opgebouwd
uit illusies, maar de enige goede oplossing is die
oplossing, die het beste WERKT in de gegeven
omstandigheden, losgekoppeld van iedere, niet
bestaande waarheid.
Dat zou dan Richard, een absoluut andere wereld en
een absoluut andere sfeer creëren, waarin we met
elkaar omgaan.
Ik ben het helemaal met je eens lieverd.
De vraag is alleen: 'Hoeveel bewustzijn is er nodig om
dit te snappen en te kunnen integreren in je eigen
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gedrag, in je eigen leven? Niemand kan hoger reiken
dan dat hij of zij groot is en op welke hoogte bevindt
zich dit inzicht en hoe groot moet je dus zijn om je van
deze wijsheid te kunnen bedienen?
Ik vrees”, zei Helena, “dat dit inzicht zich bevindt
boven het niveau van het tweede pad en dat creëert
dus iedere keer de catch-22 situatie, dat we inzichten
nodig hebben om te kunnen groeien, maar die je pas
kunt verkrijgen, nadat je bent gegroeid, omdat je dan
dat niveau hebt bereikt.
En daar”, vervolgde Helena, “zal dus de invloed van
God en de engelen een rol gaan spelen om ons keer op
keer over een drempel te duwen of te trekken, die we
alleen niet kunnen nemen.
Ja lieverd, zo is het. Het is noodzakelijk dat wij een wil
kenbaar maken, want door aan te geven dat je wilt, ‘uit
vrije wil', nodig je de hulp uit. Eerst moet de Wil en het
Lef en de Daadkracht van ons komen. Als het
‘KUNNEN’ nog in gebreke blijft, krijgen wij daarbij
hulp van God en van de engelen.
Zo komen we verder de berg op, 'met een beetje van
onszelf en een beetje van de hemelen’, zolang wij maar
aangeven, DAT WIJ WILLEN, UIT VRIJE WIL.
Eigenlijk begint daar al een soort van
samenwerkingsverband maar dan, voor wat de mens
betreft, op volkomen onbewust niveau.
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Op dat moment kwam de serveerster met het eten en
het zag er heerlijk uit.
“Smul ervan Richard”, zei Helena.
“Jij ook Helena”.
Tijdens het eten opperde Helena dat het misschien een
idee was als ik nog, voordat ik terug zou gaan naar
Nederland, een tijd bij haar zou blijven logeren. Er zijn
mensen die van jouw bestaan op de hoogte zijn en bij
wie ik jou altijd heb benoemd als 'mijn tweede helft’.
“Wat een compliment Helena, maar ik begrijp
volkomen wat je bedoelt en ik moet je zelfs zeggen dat
ik je niet meer zie als mijn tweede helft, want dat
houdt tevens in dat er een ene helft en een andere
helft is, die los kunnen zijn van elkaar.
Die splitsing was er misschien lieverd, maar die
bestaat niet meer. Er is een versmelting opgetreden,
leidend tot een eenheid, als kenmerk voor de
schepping maar ook als kenmerk voor ons.
Jij bent het vrouwelijk aspect van ons en ik het
mannelijk aspect. Op fysiek niveau is dat nog steeds zo
maar op een veel dieper niveau, op zielsniveau zijn
beide aspecten versmolten tot één ultieme eenheid.
Wat ontzettend mooi”, zei Helena “en ik voel het
precies zo Richard”.
Ik legde mijn bestek neer, stond op en liep om de tafel
heen naar Helena en gaf haar en hele grote knuffel.
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De ober achter de bar zag dit tafereel en
applaudiseerde.
Vervolgens stortten wij ons op het eten en genoten.
Ik meldde Helena nog dat ik het helemaal prima vond
om met haar mee te gaan en om bij haar te logeren. Ik
vertelde haar dat het met mij net zo is als dat het met
haar is, het maakt me niet uit waar we zijn, zolang we
maar samen zijn.
Na het eten gingen ze naar hun kamer en begon
Helena over het gevoel dat Richard eerder had
genoemd.
“Er komt een moment dat het bewuste
samenwerkingsverband met God letterlijk 'handen en
voeten moet krijgen’. Het moet op de een of andere
manier manifest worden gemaakt. Jij gaf dat aan
Richard en ik voel hetzelfde. Ook ik voel dat het te
maken heeft met afstemming, met een bewuste
structurele verbinding met God die een vorm krijgt in
het leven, door het leven, door ‘HET’ te gaan leven. De
afstemming komt tot uiting in het vergroten van de
eenheid. God is daarin de constante factor, dus ik zal
naar God toe moeten groeien. Mijn doel is om mijn wil
in overeenstemming te brengen met ZIJN WIL. Dat ligt
weer op het gebied van bewustzijn en omdat er reeds
een bewust bewustzijns-samenwerkingsverband is,
waarin ik gevoed kan worden middels persoonlijke
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openbaringen, middels diepe inzichten, realiseer ik mij
dat dat de weg van groei zal zijn.
Mediteren, bidden, dienstbaar zijn en zoeken naar de
afstemming op Zijn Wil, zijn hiervoor de instrumenten
die mij verder moeten helpen.
Mooi gezegd Helena”, onderbrak ik haar, maar er is
denk ik nog een facet.
Gewoon DE WIL, JOUW WIL, MIJN WIL of de Wil van
wie dan ook. We hebben gezien dat de hemelen hulp
bieden als ik mijn wil kenbaar maak en mij zal helpen
op het vlak van KUNNEN, om boven mijzelf uit te
kunnen stijgen. De eigen vrije wil kenbaar maken,
activeert de hemelen. ‘Bereid en beschikbaar zijn’, is
de grote stuwende factor voor wezenlijke groei van
ieder mens.
Ja Richard, wat mooi.
Mooi en simpel lieve Helena. De eenheid, God, is niet
complex. De dualiteit is complex en hoe complexer het
is of wordt gemaakt, hoe verder het afstaat van God.
De mens maakt het ingewikkeld en zolang ik het maar
erg ingewikkeld maak, hebben anderen mij nodig en
ben ik belangrijk. Dat is ego, dat is dualiteit, dat is
illusie”.
Ik pakte mijn tablet en vertelde Helena dat ik
aantekeningen ging maken, want mijn koningin had
mij verzocht om een nieuw boek te fabriceren en te
publiceren.
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Helena zette de televisie aan en kroop in bed, onder
een deken en nestelde zich knus in de kussens.
Na een half uur stopte ik met werken op de tablet en
gaf ik aan dat de belangrijkste punten voor zover,
waren genoteerd. Ik kroop knus onder de deken naast
Helena.
“Er gebeurt iets vreemds Helena. Ik heb jaren gezocht,
gestudeerd, ik ben volgegoten met informatie en ik
heb geschreven en geïllustreerd, soms dag en nacht.
Het heeft twintig boeken opgeleverd in de reeks van
‘Een wonderbaarlijke reis’, het verhaal waarvan jij de
initiator bent en eens als een engel of een godin van
wijsheid, plotseling verscheen in mijn leven.
Tussentijds hebben we nog twee dagen contact gehad,
waarbij jij het verzoek neerlegde om onze ervaring
vast te leggen en in boekvorm te gieten.
Plotseling verschijn je weer als een prachtige vlinder
in de lucht en nodigt mij voor onbepaalde tijd uit om
naar Finland te komen. Probleemloos en als
vanzelfsprekend lijkend, accepteer ik jouw aanbod en
kijk wat er de laatste week is gebeurt.
Helena wie ben jij en wat ben jij?
Als ik met je praat, praat ik met mijzelf. Als ik je
vasthoudt, heb ik mijzelf vast. Als je me iets wilt
vertellen, weet ik eigenlijk al wat je wilt zeggen. Als je
me uitnodigt om nooit meer uit je leven te verdwijnen,
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is het alsof het zo hoort en of het de gewoonste zaak
van de wereld is”. Mijn liefde voor jou voelt als
eigenliefde en mijn liefde voor mijzelf is gelijk aan
mijn liefde voor jou. Ik heb je eerder gezegd dat we
één zijn en versmolten maar dit gevoel overtreft nu op
dit moment alles wat ik hiervoor heb gevoeld en dit
gevoel is gegroeid, iedere morgen wanneer wij samen
ontwaken.
Helena keek Richard aan en zei met een serieuze blik
in haar ogen. “Weet je dat dan niet Richard?
Ik ben de vrouwelijke Richard en jij bent de
mannelijke Helena. Ik weet niet of dat iets te maken
heeft met tweelingzielen. Eigenlijk twijfel ik aan dat
begrip, maar hoe je het ook draait of keert, er is
eenheid tussen ons en iets brengt ons steeds dichter
bij elkaar totdat we misschien wel oplossen in elkaar.
Daarnaast voel ik Richard, een zelfde proces van een
verdieping met mijn God, met mijn eigen persoonlijke
God en dat betekent dat ook ik ervaar, net als jij, dat
het moment van kleur bekennen nadert, het moment
van bewuste onvoorwaardelijke samenwerking met
God, van afstemming van mijn wil op Zijn Wil en mij
laten drijven op zijn goddelijke wil, meewaaien met de
goddelijke wind.
Het voelt als schoonheid Richard, als het aankomen
aan de finish na duizenden kilometers te hebben
gelopen met ontelbare keren van vallen en opstaan”.
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Ik was sprakeloos en dit keer zei ik tegen Helena dat
zij de woorden had gesproken die tevens gelden voor
mij, maar waar ik even niet op had kunnen komen.
Na een dikke knuffel kropen we dicht tegen elkaar en
keken naar iets onzinnigs op de televisie.
Na een half uur namen we samen een douche en
verdwenen we samen onder de dekens voor een lange
nacht, die we warm en veilig doorbrachten in elkaars
armen.
De volgende morgen na het ontbijt en na het doen van
wat boodschappen, vertrokken Helena en ik voor
nieuwe onbekende bestemmingen, ergens in het hoge
noorden van Finland waar onze gezamenlijke wortels
jaren geleden in de Finse aarde waren vergroeid.
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Hoofdstuk 15
De reis was vandaag zonder een duidelijk doel. Helena
zocht iets wat mijn aandacht verdiende en ook zij was
er erg in geïnteresseerd. Veel meer zei ze er niet over.
Ik ging lui onderuit zitten in de bijrijder- of praatstoel.
“Ik laat me verrassen vandaag lieve schat. Weet je
Helena ik werd vanmorgen wakker met een besef dat
me wegtrok van iedere materiële manifestatie.
Eigenlijk weet ik niet hoe ik het je uit moet leggen. Dat
wat aan mij trekt, zit diep van binnen. Dat wat mijn
aandacht opeist, zit diep van binnen en het is net of
niets meer uit de buitenwereld, dat wat buiten mij zit,
nog belangrijk is of lijkt. Het enige aspect Helena dat
onvoorwaardelijk en onmiskenbaar deel uitmaakt van
diezelfde binnenwereld, ben jij.
Het is of het lijkt dat daar vanbinnen iets wordt
voorbereid. Ik kan mijn vinger er niet op leggen maar
het is goed. Het heeft te maken met nieuwe taken en
opdrachten voor mijn ziel. De reeks met boeken is
straks afgerond en daarmee is een taak en een
opdracht volbracht. Mijn nieuwe taak wordt een
gedeelde taak, iets dat wij klaarblijkelijk alleen maar
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samen kunnen of moeten uitvoeren. Ik realiseer me
Helena dat het vaag klinkt, maar ik weet niet hoe ik
het anders moet verwoorden”.
Helena antwoordde: “Het is een vaag verhaal Richard
voor diegenen die geen oren hebben om te horen,
maar ik weet heel precies wat je bedoelt en ik ervaar
precies hetzelfde. Eigenlijk heb je het voor mij heel
duidelijk verwoord. Ook mijn binnenwereld
overheerst alle aandacht ten opzichte van alles wat er
gebeurt in mijn buitenwereld, met dien verstande
Richard, dat jij een onderdeel, een facet bent van mijn
binnenwereld. Er ligt een taak of een opdracht die wij
als één, in samenwerking met God, door zijn Wil te
volgen zullen gaan uitvoeren en ook ik heb geen idee
wat het gaat worden.
Richard, jij hebt jouw taak en opdracht uitgevoerd en
ook die steunde op onze gezamenlijke energie. Voor
welk deel heb ik invloed gehad bij het opstarten en het
tot stand komen van jouw eenentwintig boeken?”
Ontsteld zei ik: “Jeetje Helena je hebt ontzettend gelijk,
dat heb ik me eigenlijk nog nooit zo gerealiseerd maar
jij bent, of jouw energie is, de rode lijn door al mijn
boeken. Eigenlijk was dat al een gedeelde taak en
opdracht en gebeurt er nu niets anders, dan dat dat
patroon, op een bewuster niveau, wordt doorgezet.”
Helena zei opnieuw: “Ik ben de vrouwelijke Richard en
jij bent de mannelijke Helena, samen
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vertegenwoordigen wij het mannelijk en het
vrouwelijk aspect in de schepping, maar dan als één.
Alleen een kracht die compleet is, kan een wezenlijk
onderdeel zijn van de schepping. Individueel, los van
elkaar, zijn wij incompleet. Onze verbonden
mannelijke en vrouwelijke kracht maakt ons compleet
en dienend binnen de Wil van God en zijn wij heel,
geheeld en kunnen wij ‘helen’. Alles wat heel is of
geheeld wordt, is gezuiverd en genezen.
Helena ik krijg hier kippenvel van. Ik ook Richard, ook
ik heb mij dit niet eerder zo gerealiseerd”.
Langs de weg verschenen een aantal borden met
plaatsnamen en Helena zei: “precies Richard, ik heb
het goed onthouden, we gaan hier van de hoofdweg af.
We reden voor anderhalf uur over kleine weggetjes en
tegen het eind van de morgen stopte Helena bij een
bocht. Ze zei dat ik uit mocht stappen. “Wat moet ik
hier doen Helena? Dit is ‘the middle of nowhere’. Ik
zou toch maar uitstappen”, zei Helena.
Ik stapte uit de auto en vroeg me af wat de bedoeling
was. Ook Helena stapte uit de auto. Ze ging achter me
staan en zei: “Heeft u problemen? Kan ik u ergens mee
helpen?
Even stond de wereld en de tijd stil.
Ik werd in een flits tientallen jaren terug getrokken. Ik
zag zelfs even mijn auto staan die niet meer voor en
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niet meer achteruit wilde, toen ik lang geleden, alleen
een vakantietrip maakte door dit deel van Finland.
“Ik zie het en er is niets veranderd. Dit is de plek waar
mijn leven voorgoed veranderde. Hier landde toen een
engel in een Volvo, die mij vroeg of ze iets voor mij
kon doen, die mij meenam, mijn leven redde, mijn
leven compleet ondersteboven zette en mij voorgoed
veranderde.
Dit mijn lieve grote schat is het mooiste cadeau wat je
me kon geven. Hier en nu begrijp ik hoe onze levens
kosmisch zijn verweven. Eigenlijk is het allergrootste
cadeau wat ik dankzij jou heb mogen incasseren
Helena, het gegeven dat ik ben gaan zoeken in mijzelf
en steeds meer compleet werd door alle delen te
verenigen waarbij het grootste deel God is, die ik in
mijn leven heb leren kennen, die ik ben gaan zoeken,
waar ik naar God ben gaan hunkeren en intens naar
hem ben gaan verlangen.
Misschien Richard, misschien heb je gelijk, maar
vergeet niet dat jij het zelf bent geweest die jouw berg
is gaan beklimmen en die reis was ook voor jou een
worsteling en is dat ongetwijfeld regelmatig nog.
Dat is waar Helena en op die berg is een gids en zij
heet Helena en is de vrouwelijke Richard en steunt,
draagt en leidt mij en maakt mij heel en geheeld.
Ik dank de hemelen dat zij jou op mijn weg hebben
gebracht en dat ik gelukkig oren had om te horen en
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ogen had om te zien om te kunnen waarnemen en te
kunnen begrijpen hoe groot de schat was die op mijn
pad werd geplaatst.
En zo stonden ze beiden met tranen in hun ogen op
een bocht in een weggetje, ergens in Noord Finland
waar opnieuw geen tijd bestond en waar even een
stukje van de hemel zichtbaar werd, terwijl die zelfde
hemel oranje kleurde door de laagstaande zon en haar
gloed wierp op de bomen, op de grond, op de auto en
op Helena en Richard.
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Toen ze beiden nog één maal deze plek, die voor hen
beiden hun leven voorgoed veranderde, op hun
netvlies hadden gebrand, stapten ze in en reden weg.
“Ik kan me herinneren”, zei Richard, “dat het toen nog
een flinke rit was naar het huisje. Lieve Helena, je hebt
het verleden op een bijzondere manier nog krachtiger
tot leven gebracht, nu wil ik graag alles zien, ook het
huisje of in ieder geval, die omgeving.
Dat is precies wat ik van plan ben”, zei Helena met een
betoverende knipoog.
“Lieve Helena, voor zover deze reis al niet ongelooflijk
bijzonder is, wordt deze dag voor mij, 'de dag der
dagen’. Ik zie ineens hoe mijn leven is gelopen en hoe
alles in elkaar past, als een puzzel die systematisch in
elkaar wordt gezet en waarbij pas tegen het eind de
complete afbeelding zichtbaar wordt.
En dat plaatje”, zei Helena, “is ook weer een trede op
een trap. Iedere trede is nodig om de volgende trede te
beklimmen, maar de volgende trede en alle treden
daarna, zullen we samen bestijgen Richard, samen, als
één, verenigd en geheeld.
Helena, ik houd van jou, ik houd van ons en dat zal
eeuwig zo blijven, meer heb ik er niet aan toe te
voegen”.
We reden verder, Helena nog steeds achter het stuur.
“Ken je de weg nog?
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Zeker, alles komt weer naar boven en natuurlijk heb ik
deze weg nogal eens gereden.
Weet je Helena, deze hele gebeurtenis, wat wij nu
samen ervaren, jouw opmerking dat ik de mannelijke
Helena en jij de vrouwelijke Richard bent, het
mannelijk en vrouwelijk aspect, dat in ons beiden en
dus in ieder mens ligt opgeslagen, los van onze
mannelijke of vrouwelijke manifestatie en de immense
vereniging van ons beiden, man en vrouw als één,
brengt me terug op wat ik eerder heb gezien en heb
gevoeld en wat ik in mijn boeken heb verwerkt.
God is bekend als de Vader. De Vader staat voor het
mannelijk aspect. God is de bron van alles. Ook zeggen
ze: ‘Zo boven, zo beneden’. Beneden zie ik twee
aspecten in de hele schepping, het mannelijk en het
vrouwelijk aspect. Als beneden gelijk is aan boven, is
boven ook gelijk aan beneden. Als beneden de
vrouwelijke en de mannelijke manifestatie overal
zichtbaar is, moet dat boven ook zo zijn en dan kan het
niet anders dan dat er naast God de Vader ook een God
de Moeder is, naast God moet er ook een Godin zijn en
ik heb ervaren en gezien, hoe dat voor mij is.
Vertel Richard.
Luister Helena, de scheppende kracht is de Triniteit,
bestaande uit de Vader, de Zoon en de Geest, waarbij
de Vader de ontwerpende kracht, de Zoon de
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uitdrukkende kracht en de Geest de uitvoerende
kracht is.
Daarnaast is er ook een collecterende of incasserende
kracht, die alle ervaringen van alles van de complete
schepping in zich opneemt en groeit met de
veranderende onvolmaaktheid, op weg naar
volmaaktheid, tot volmaaktheid.
Die kracht, die collecterende en incasserende kracht is
de Moeder, is de Godin. Zij is verbonden met alles en
iedereen in de schepping en wordt gevoed door alle
ervaringen van alles en iedereen, waaruit de
schepping is opgebouwd. Zij is de grote
gepersonificeerde ervaring van ‘de onvolmaaktheid
terug naar volmaaktheid' en is daarom met alles en
iedereen verbonden.
De Vader leidt ons, helpt ons om de berg te beklimmen
en daalt naar ons af als wij de keus maken om de
worsteling naar boven te gaan starten. Wij vinden dus
de Vader in ons eigen hart en wij vinden de Moeder, de
Godin in de harten van alle andere mensen. Als ik mij
richt tot het hart van mijn naasten en als ik mijn
naasten laat delen van de in mij bruisende, borrelende
en overstromende liefde, dan vind ik in die harten van
al die andere mensen de Moeder, de Godin.
Zo kent ook de schepping het mannelijk en het
vrouwelijk aspect. Wij zijn beneden de spiegel van
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boven en wij zijn nodig en noodzakelijk in de grote
ervaring, die leidt tot deze universum-finaliteit.
Woooowwww”, zei Helena, “Richard wat een prachtig
beeld, wat een schoonheid en ik voel dat het zo is, dat
het zo zal zijn. Op micro-niveau ervaren wij
eigenliefde en de overstromende en bewust gedeelde
liefde van elkaar en dat is dus eigenlijk al een
spiegelbeeld van de schepping op macro-niveau”.
Ik glimlachte en schudde bevestigend mijn hoofd.
“Prachtige toevoeging lieverd, werkelijk prachtig,
dankjewel”.
En zo werd de weg vervolgd. Een weg die lang geleden
op dezelfde wijze was afgelegd en die herinneringen
naar boven haalde, de ene na de andere herinnering.
De wegen waren kwalitatief verbeterd dus de reis
verliep sneller. Na verloop van tijd zei Helena: “Hier
zou de garage moeten zijn geweest waar jouw auto
toen is gerepareerd, maar de garage was inmiddels
verdwenen”.
Toch herkende ik de plek. Het gebouw herbergde nu
geen garage meer.
We gaan op zoek naar een plek om te lunchen Richard.
Ik heb wel trek.
Geweldig idee Helena”.
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Na drie kwartier vonden ze een leuk restaurantje,
vrijwel langs de weg.
Het was guur en koud buiten en ze liepen snel naar
binnen waar het warm en aangenaam was.
“Waar zitten we nu zo ongeveer Helena?
We zitten hier Richard, kijk op mijn telefoon. Weet je
waar we vlakbij zijn”?
Ik gaf aan dat ik geen idee had.
“Kun jij je herinneren dat we hebben gevaren op het
schip van mijn vader en dat jij bij een storm met
onweer zo ongeveer mijn leven redde?”
Ook die herinnering sprong naar boven. “Jazeker
Helena, de Finsailor van jouw vader. Ik weet het nog
precies. Dat meer is hier vlakbij.
Dan is het huisje ook niet meer heel erg ver hier
vandaan.
Met de huidige wegen is het denk ik twee uur rijden.
Het raakt me Helena. Om dat terug te zien was al
bijzonder geweest, zelfs als jij er niet bij was geweest,
maar nu in deze opzet, met wat wij na mijn landing in
Helsinki samen hebben meegemaakt en met het
besluit dat wij hebben genomen en de heelheid, de
heling of de genezing die daaruit voort is gekomen, is
dit weerzien van die plek, nu een orkaan van vreugde
in mijn leven.
Het zou zomaar kunnen Richard, dat er na deze orkaan
nog vele zullen volgen, want ik voel dat we aan het
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begin staan van een prachtige en bijzondere reis, die
we samen gaan maken en die jouw 'wonderbaarlijke
reis’ nog veel wonderbaarlijker zal gaan maken.
Twee als één lieverd”, zei ik en vervolgde:
“De schepping is eenheid, daarom zijn wij eenheid. Het
besef van die eenheid is het begin van groei van
bewustzijn. De eenheid mogen ervaren en kunnen
gaan leven, is het resultaat van die groei in bewustzijn
en zo zal het besef van eenheid, door de ervaring van
die eenheid, groeien totdat wij het goddelijk niveau
van die eenheid gaan doorgronden.
Deze dagen samen, hier in Finland, nu, hebben voor
mij al een enorme impact. Ik ervaar een
onderdompeling in een toenemende wijsheid die
wordt veroorzaakt door de gecombineerde energiefrequentie van jou en van mij.
Dat komt Richard”, zei Helena, “doordat het mannelijk
en het vrouwelijk deel gecombineerd, de compleetheid
veroorzaken.
Zoals de Vader de harten vult, zo vloeit de Moeder in
de harten van de mensen en laat die liefde weer
terugvloeien waardoor het universum stroomt, blijft
stromen en naarmate de status van volmaaktheid
toeneemt, steeds harder gaat stromen. Zo als het
boven is, zo is het beneden”.
Ik keek Helena aan, recht in haar ogen, pakte haar
handen en kuste ze.
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We genoten van de lunch en we genoten van elkaars
aanwezigheid en energie, die per definitie de energie
van de ander versterkte.
Toen we het restaurant verlieten en instapten in de
auto, startte Helena de motor en zei: “Richard, we gaan
ervoor. Terug naar het verleden, we gaan terug naar
de plek waar ik de mooiste tijd van mijn leven heb
ervaren. Dat zijn grote woorden Helena en je ontroert
me diep maar ik kan niet anders dan jouw stelling
beamen maar dan geldend voor mijn eigen leven.
Ik neem tussendoor wat grotere wegen zodat het
opschiet, ook ik ben inmiddels erg nieuwsgierig en
nadat mijn vader het huisje had verkocht, ben ik er
niet meer geweest”. Helena had de routeplanner
ingesteld en de rit schoot lekker op.
Na anderhalf uur zei Richard: “Dit herken ik Helena,
vanaf hier weet ik de weg nog uit mijn hoofd”.
Na ruim twintig minuten stopte Helena de auto aan de
kant van de weg en zei: “We gaan lopend verder
richting huisje, misschien wonen er mensen”. Na vijf
minuten lopen kwamen ze bij het huisje aan het kleine
meer en nog altijd midden in de bossen in noordelijk
Finland.
Er was geen teken van leven. Ze liepen om het huisje
met de veranda en er was eigenlijk niets veranderd,
maar het was wel onderhouden.
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Toen liepen ze samen naar de rand van het meer met
het stijgertje.
Helena sloeg haar armen om Richard en zei: “Mijn God
Richard, alles komt weer naar boven en er liepen
tranen over haar wangen.
Ze bleven een tijd staan aan de rand van het meer, bij
het stijgertje, terwijl bij beiden veel beelden uit het
verleden terugkwamen.
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“Hier is het zo ongeveer begonnen Helena toen ik
voorzichtig begon te begrijpen dat ik nergens iets van
begreep maar dat ik één ding heel goed begreep, je

233

intrigeerde me mateloos en je aantrekkingskracht was
weergaloos en zo is dat overigens nog steeds”.
Helena keek me aan en zei: “Dito voor wat jou betreft”.
Na vijf minuten zei ik: “Kom lieverd we gaan terug,
voor mij is het goed, ik begraaf het verleden, dat een
wezenlijk deel is van mijn heden en de basis en de
kracht zal zijn voor onze toekomst. We gaan onze
krachten bundelen, de vrouwelijke Helena met de
mannelijke Helena en de mannelijke Richard met de
vrouwelijke Richard, versmolten tot één. Begrijp jij het
nog?” vroeg ik Helena lachend. “Ja Richard, beter dan
dat ik het ooit heb begrepen.
We gaan ons individueel, in vol bewustzijn afgesloten
bewustzijns-samenwerkingsverband met God
verdiepen, waarbij we elkaar kunnen steunen om
innerlijke mannelijke en vrouwelijke vermogens van
ons beiden in te kunnen zetten om in staat te zijn om
blind en onvoorwaardelijk Zijn Wil te volgen.
Precies lieve Helena dat is wat ik de afgelopen dagen
voel veranderen, die drang wordt steeds sterker en de
koers daarvoor wordt steeds duidelijker en daarvoor
hebben we groen licht gekregen om eindelijk te
kunnen doen wat we eigenlijk wilden doen toen we
lang geleden zwommen in dit meer en eindeloos met
elkaar spraken en vreeën in dit huisje en op deze
veranda. Onze wegen worden verenigd tot één weg.
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We liepen terug naar de auto en reden weg. Een uur
later stonden we voor de balie van een klein hotel in
een klein plaatsje op onze route en boekten een
kamer.
Tijdens het eten zei ik tegen Helena dat ik me
onwezenlijk voelde en dat alles op een dieper niveau
begon te landen in mijn systeem.
Ik realiseerde mij de blijvende verandering in mijn
leven, een verandering die altijd had behoord tot mijn
grootste wens en nu het zomaar ineens op tafel lag,
was het toch even wennen, wat dat betekende. Toen ik
dit vertelde aan Helena zei ze dat ze precies hetzelfde
gevoel had, maar zij realiseerde zich dat ook voor haar
de grootste wens altijd onbereikbaar was geweest. Ze
had zich daar bij neergelegd en die acceptatie was een
deel van haar systeem geworden en dat deel mocht er
nu uitgesneden worden.
Verder zei Helena: “Realiseer je één ding heel goed
lieve Richard. Voordat ieder mens aan het grote werk
kan beginnen, zal hij of zij de berg moeten beklimmen
en dat moet je helemaal en absoluut alleen doen. Dat
betekent dat je in de worsteling en ondanks de
weerstand en de strijd, eerst in staat moet zijn om
keer op keer kleur te kunnen bekennen. Als je de
kritieke proef hebt doorstaan, komen de eerste
privileges en ben je in staat om als één, binnen het
eigen mannelijk en vrouwelijk aspect, met God bewust
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te kunnen samenwerken. Je moet dus eerst volledig
orde op zaken stellen. Je moet zelfvertrouwen,
zelfrespect en eigenliefde hebben. Ieder mens is zijn of
haar eigen universum en als dat universum op orde is,
kun je van daaruit met God de schepping betreden en
tot volmaaktheid brengen. Wij beiden zijn dat station
gepasseerd Richard.
Ik nam mijn glas en zei tegen Helena: “Dankjewel mijn
lieve Godin van wijsheid, daar drink ik op en daar zal
ik straks op eten”. Als antwoord ontving ik een
knipoog en een glimlach van een stralende Helena.
Na het eten, toen we terug waren op de kamer vroeg
Helena: “Richard we zijn tweehonderd kilometer van
Tampere verwijderd, zal ik Birgit bellen of we morgen
bij haar langs kunnen komen?
Graag, leuk, goed idee”.
Helena belde en Birgit nam op. Zij reageerde erg
enthousiast en Helena had al een tipje van de sluier
over ons opgelicht. Wij waren meer dan welkom en
Birgit keek er heel erg naar uit.
Er restte ons die avond nog slechts één ding en dat
was gelukkig en voldaan dicht tegen elkaar aan te
kruipen onder de dekens en af te reizen naar de
sterren en opnieuw, daar ver voorbij
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Hoofdstuk 16
De volgende morgen na het ontbijt verlieten we het
hotel. Er moest eerst nog even worden getankt en
daarna draaiden we de grote weg op, op weg naar
Tampere.
We hadden afgesproken dat ik zou rijden. Toen we
goed en wel op de grote weg zaten, zei ik tegen Helena
dat ik een vraag had en ik was benieuwd wat zij
daarover voelde.
“Helena zoals jij gisteren zo mooi zei, is er een wissel
nodig die onze ziel moet nemen, waarna wij het
bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband met
God kunnen en mogen aanvaarden.
Dat is dan slechts het startpunt. Dat is het punt waar ik
me nu voel staan.
Voor mijn gevoel en in mijn bewoordingen hebben we
dan de wereldse weg afgelegd, wij dienen niet meer de
keizer, maar uitsluitend God en wij zijn niet meer VAN
deze wereld maar nog hooguit IN de wereld. Op de
grote wissel hebben we gekozen voor en worden we
aangetrokken door de Geestelijke Weg.
We zitten in het spanningsveld dat we enerzijds
worden aangetrokken door ginder, door hogere sferen
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waar onze ziel afstemming op krijgt en anderzijds
voelen we dat we volledig onze interesse gaan
verliezen in het ‘werelds gedoe’, in het geleuter en
geharrewar op deze wereld, in het duwen tegen en het
trekken aan elkaar. Deze wereld gaat uit mijn
aandachtssfeer. Veel mensen hebben op dit punt
gestaan en gingen dan of het klooster in of werden
kluizenaar. Beide opties trekken me absoluut niet aan.
Hoe kan ik mijn focus richten op de afstemming op
God in ons samenwerkingsverband en hoe blijf ik
staan in deze wereld als een volwaardig lid dat
eigenlijk volledig zijn aandacht is verloren in al het
‘nooit ergens toe leidend gedoe, geduw en getrek'?
Hoe voorkom ik dat het één last krijgt van het ander?
Een boeiende vraag”, zei Helena “en ik kamp met
hetzelfde probleem.
Ik heb wel een idee Richard, misschien kunnen we er
samen zodanig uitkomen, dat we een basis hebben om
dit proces, om deze bewuste en gewilde
samenwerking met God, op te starten.
Brand los godin” zei ik.
“Okee”, vervolgde Helena.
“Om te beginnen moet er denk ik een onderscheid
worden gemaakt tussen het verschil in waarde van
omstandigheden enerzijds en van ‘zielen of harten’
anderzijds. Het geduw en getrek zijn omstandigheden,
gebeurtenissen, zijn bezigheden van mensen die lijden
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onder de angst, veroorzaakt door hun eigen niveau
van bewustzijn en ernstig versterkt door het niveau
van het collectieve bewustzijn, dat al deze mensen
gevangen houdt in het drijfzand van het moeras van
de dualiteit. Dat is geen onwil, dat is onkunde.
Al die mensen zijn zielen en al die mensen hebben
harten. In hun hart is een vonk aanwezig van de Vader
die er alles aan doet om die mensen, op basis van hun
eigen vrije wil, de richting van het besef van eenheid
op te krijgen. In al die harten woont de Moeder, de
Godin. We moeten ons niet laten beïnvloeden door de
omstandigheden, maar we moeten ons richten op de
harten van al die mensen. Het geduw en het getrek is
het gevolg van hun onbewustheid en Richard, jij hebt
mij vele malen gezegd dat niemand hoger kan reiken
dan dat hij of zij groot is. Denk aan God, denk aan de
Godin en laat de energie stromen en houd die energie
stromend. Omstandigheden en gebeurtenissen zijn
slechts spiegelbeelden van een schepping die met
opzet in een onvolmaakte status is geschapen. Dat kan
een houvast zijn om IN de wereld te kunnen staan en
volkomen LOS TE ZIJN van de dualistische
omstandigheden en gebeurtenissen.
Het geharrewar en het geleuter, het geduw en het
getrek zijn slechts omstandigheden en gebeurtenissen,
zij zijn slechts het gevolg van een oorzaak en die
oorzaak is een gebrek aan bewustzijn.
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De Vader en de Moeder in al onze harten zijn de
wezenlijke dingen die er als enige ‘echt toe doen’.
Richt je daarop.
Helena, je raakt me diep met wat je zegt, wat prachtig,
dankjewel.
Tijdens jouw prachtige en waarachtige verhaal schoot
er iets in mijn hoofd Helena.
Wij zijn tot dit punt gekomen omdat we hand in hand
hebben gewandeld met God. Met twee handen hebben
we God vastgehouden en hebben we zijn advies zo
goed mogelijk opgevolgd.
Nu moet je één hand loslaten om daarmee in de
wereld te kunnen werken. Je bent nu de verbinding
tussen God en de wereld. Eén hand in de hand van God
en één hand in de wereld. Er komt daarna een moment
dat er een verbinding en een volledige samenwerking
is op bewustzijnsniveau met God. Dan is jouw wil
altijd gelijk aan zijn Wil en dan heb je twee handen tot
je beschikking om te kunnen werken. Ook dit is een
groeiproces Helena en dat zal stapje voor stapje
moeten gaan. We moeten onszelf dus ook de tijd
gunnen.
Precies, je hebt helemaal gelijk en jouw verhaal heeft
mij op een prachtige wijze een derde punt gegeven om
de weg in de bewuste samenwerking met God te
kunnen gaan bewandelen. Er werd iets in jouw hoofd,
in jouw systeem gelegd Richard toen ik tegen je sprak
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en dat is het derde anker. De taal van de communicatie
op het niveau van het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband bestaat uit het ontvangen van
persoonlijke openbaringen. Vertrouw op het gegeven
dat we het zullen weten als het nodig is. Zolang wij de
deur maar open houden, worden wij gevoed met
prachtige persoonlijke openbaringen.
Wooowww hier kan ik iets mee Helena en laten we
elkaar helpen en elkaar eraan herinneren dat dit in
ieder geval een weg is om de samenwerking met God,
bewust te kunnen gaan starten”.
Ze knikte met haar hoofd om aan te geven dat ze dat
zeker zou doen.
“Vertel me iets over Birgit lieverd. Ze woont dus in
Tampere en destijds was ze getrouwd met een
Amerikaan. Dat is eigenlijk nog alles wat ik weet,
natuurlijk los van de prachtige labrador en mijn grote
vriend Sam die er ernstig toe heeft bijgedragen om ons
samenzijn tot een ongelooflijk feest te maken”.
Helena glimlachte.
“Birgit woont dus in Tampere, aan het meer van
Tampere. Ze is niet meer getrouwd en woont alleen.
Ik heb een goede verhouding met haar en we delen
veel. Ik heb haar vaak over jou verteld en ze weet wat
wij samen hebben meegemaakt. Ik moest het ergens
delen en zij is in de jaren veranderd. Ook zij is gaan
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zoeken en ik kan haar daar erg bij helpen. Zij is
inmiddels erg nieuwsgierig naar jou. Ik heb haar
verteld dat ik haar iets te melden heb. Ze heeft
gevraagd of we minstens één nacht blijven logeren en
ik heb toegestemd. Jij hebt mij verteld Richard dat het
je niet uitmaakt waar wij zijn, zolang we maar samen
zijn”. Ik knikte dat dat helemaal klopt en zei dat ik het
heel leuk vind om Birgit haar gast te mogen zijn,
samen met Helena.
“Hoe lang denk je dat het ongeveer nog duurt voor we
er zullen arriveren?
Een klein anderhalf uur”, antwoordde Helena.
“Misschien is het slim Helena dat jij het laatste stuk
rijdt want de route-navigatie in het Fins gaat voor mij
nog niet werken.
Prima”, zei Helena.
“Richard heb jij wel eens nagedacht om lezingen te
houden, om je verhaal meer bekendheid te geven.
Eigenlijk niet Helena en ik heb daar een reden voor. Ik
wil niet de leraar spelen. Mijn verhaal is mijn verhaal,
het is MIJN 'wonderbaarlijke reis’ en ieders reis, iedere
reis van iedere persoon is uniek en anders.
Ik wil niemand vertellen hoe het werkt. Ik kan hooguit
iemand vertellen hoe het voor mij heeft gewerkt en
wat er nu voor mij werkt, maar inmiddels is dat ook te
lezen voor de geïnteresseerden via mijn boeken op het
internet die daar vrij en gratis zijn te downloaden. Ik
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heb daar niets aan toe te voegen en uitgebreider dan
dat ik het heb opgeschreven en geïllustreerd, kan ik
het niet vertellen.
Als ik de leraar zou willen spelen, heb ik maar één les,
één advies, GA NAAR BINNEN. OPEN DE DEUR VAN
DE TEMPEL VAN JOUW EIGEN WIJSHEID EN GA DAAR
OP ZOEK NAAR GOD, DIE JE ALLEEN MAAR DIEP
BINNEN IN JE ZULT VINDEN.
Ik heb een aantal vriendinnen die mijn verhaal een
beetje kennen en die heel erg geïnteresseerd zijn. Ze
spreken vloeiend Engels, mag ik die eens uitnodigen
als we bij mij zijn?
Natuurlijk lieverd, ik volg jou blind en als jij denkt dat
ze er hun voordeel uit kunnen halen, zijn wij één en
zullen wij handelen als één.
Fijn Richard. Weet je”, zei ze, “ik voel me totaal vijf.
Vijf jaar?”, vroeg ik lachend.
Ze glimlachte en zei: “Normaal is één plus één gelijk
aan twee. Ik voel dat wij niet twee zijn maar minimaal
vijf.
Minstens”, zei ik, “maar waarschijnlijk nog veel, veel
meer”.
Een kilometer verderop verscheen er een tankstation
langs de weg. Ik verliet de snelweg en reed het terrein
van het tankstation op.
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“Zullen we hier vast tanken Helena, dan kunnen we
hier ook wisselen zodat jij het laatste stukje kunt
rijden naar Birgit”.
Met een volle tank en met Helena achter het stuur
draaiden we weer de snelweg op. Nog dertig kilometer
naar Tampere. Helena had Birgit gebeld tijdens het
tanken dat we met ongeveer een uur zouden
arriveren.
“Wat voel jij precies Richard naar aanleiding van ons
verblijf nu hier in Finland?”, vroeg Helena.
“Dat is moeilijk uit te drukken lieverd. Wat ik in ieder
geval voel is hoe, bijna mysterieus, alles wat betreft
mijn eigen spirituele weg, op zijn plaats valt. Ik begin
te zien hoe mijn hele weg, mijn grote worsteling en
mijn tussentijdse kleine overwinningen, mijn
zoektocht, mijn studies en mijn geschrijf en al mijn
illustraties, hebben geleid tot dit moment, waarop
alles samenvalt en dat aan de ene kant een afsluiting is
van een weg, van mijn weg en aan de andere kant een
begin is van een nieuwe weg, die als fundament rust
op mijn weg tot nu toe.
Ik voel hoe alles oorzaak en gevolg is. Ik zie hoe ik ben
gegroeid door het maken van keuzes, keuzes waarbij
ik ben geholpen door inzichten die ik ontving uit
andere bronnen. Ik zie dat ik eigenlijk nooit wist
waarheen ik ging maar dat ik wel, zo realiseer ik mij
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nu, altijd een blind vertrouwen heb gehad in de leiding
die er was en die ik ergens moet hebben gevoeld.
Ik voel en zie ook dat ik nu op een immense wissel sta,
die zoals alle wissels spannend is om te nemen, maar
het vertrouwen en het weten is zo rotsvast dat ik met
vreugde uitkijk naar de resultaten van het nemen van
de wissel.
Ik voel dat ik de vrouwelijke Richard heb ontdekt in
haar volle glorie en dat zij mij heel maakt en mij
gedurende deze reis heeft geheeld. Zij is een deel van
me en als ik niet met haar verder ga, amputeer ik
mijzelf en doe ik mijzelf tekort. Wat ik ook zie en voel
Helena is dat God een deel van mij is en ik een deel
ben van God. Er geldt niet meer, dat God hier is en ik
daar ben. Ik ben hier en God is één met mij, als een
onlosmakelijk en nooit meer te verwijderen
aanwezigheid. Misschien hoef ik zijn hand niet eens
meer vast te houden, naar is hij gewoon aanwezig in
mijn hand.
Maar bovenal mijn grote lieve godin, vriendin, maatje,
mijn ‘deel van mijzelf', voel ik intense vreugde en
blijdschap dat wij eindelijk de toestemming hebben en
de keus kunnen maken om uit vrije wil voor de rest
van ons aardse leven samen te mogen optrekken en te
kunnen groeien, als ‘twee in één'.
Wat ik mij daarbij voorstel? Helemaal niets lieverd, ik
deel mijn leven vanaf nu met je zonder enige
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verwachting, maar intens genietend van ieder
moment, in de wetenschap dat wij samen, zeker een
nieuw groot deel van de schepping gaan onderzoeken
en zullen leren kennen.
Zelfs onze gevoelens lopen volkomen synchroon en
Richard, ik kan niet anders dan mijzelf hier volledig bij
aansluiten en ik dank je opnieuw voor hoe je in staat
bent om mijn gevoelens te kunnen delen en te kunnen
verwoorden”.
Een half uur later parkeerde Helena de auto in de tuin
van Birgit, naast een prachtig huis dat slechts door een
weggetje was gescheiden van het meer van Tampere.
Toen we waren uitgestapt en naar de deur liepen werd
deze geopend door Birgit. Ze was even enthousiast als
toen ik haar de eerste keer, lang geleden ontmoette.
In half Engels, half Fins werden we verwelkomd en we
volgden haar naar binnen. De tafel was al gedekt voor
de lunch en ik zag snel een hoop lekkere dingen
uitgestald.
Birgit vroeg wat wij wilden en Helena antwoordde
met ‘koffie’ en dat was snel geregeld.
Toen we ons hadden geïnstalleerd en genoten van de
koffie zei Birgit in het Engels.
“Vertel me Helena, hoe jullie na al die jaren ineens
weer samen op reis gaan, dient dat een gepland doel of
is het zomaar, spontaan ontstaan?”
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Helena antwoordde: “Okee Birgit, heb je even? Zeker”,
zei Birgit, “ik heb alle tijd”.
Helena vertelde haar verhaal waardoor ik begreep dat
Birgit meer van mij wist of van ons wist, dan ik
daarvoor had gedacht.
Ze luisterde aandachtig en Helena ging vrij diep in op
onderwerpen als ‘zoektocht’ en ‘groei in bewustzijn',
zodat ik begreep dat ook Birgit was begonnen haar
berg te beklimmen om de weg naar het besef van
Eenheid te ontdekken.
Toen Helena klaar was met haar verhaal, was Brigit
zichtbaar aangedaan en vertelde mij hoe duidelijk het
was geweest dat Helena altijd heeft geleden onder het
gegeven dat zij mij ooit heeft moeten laten gaan. Ik
heb dat nooit begrepen maar ik begin het nu te
begrijpen.
Ik antwoordde Birgit dat, voordat je in je eigen leven
tot grote dingen in staat bent, je eerst jezelf moet
onderzoeken, jezelf moet vinden en jezelf moet leren
kennen, jezelf moet kunnen aanvaarden en van jezelf
moet leren houden. Je moet gaan begrijpen dat jezelf
het universum bent van jouw leven. Dat ‘zelf’ bestaat
uit alle aspecten van de kosmos, neergelegd in de
schepping en vertegenwoordigt: jou als
persoonlijkheid en de Vader en de Moeder. Het
mannelijk en het vrouwelijk aspect moeten eerst
binnen jezelf verenigd worden in de eeuwige
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omarming met God en van God. Dat betekent: HEEL
WORDEN, GEHEELD ZIJN EN DUS COMPLEET
GENEZEN ZIJN.
Dat traject, dat bestaat uit het beklimmen van de berg,
in vrije wil, wordt gesteund door God die af zal dalen
van de berg wanneer jij gaat stijgen. Die beklimming is
een worsteling om uit de onvolmaaktheid op te rijzen
op weg naar volmaaktheid.
Als de grote wissel is genomen, kunnen wonderen
geschieden. Deze reis, die Helena en ik nu maken, is
één van die wonderen, gegenereerd door de reis die
wij hiervoor individueel hebben gemaakt en door het
resultaat dat wij individueel, zelf hebben geboekt.
Wat voor ons geldt, geldt voor ieder mens. Misschien
is het onze opdracht om dit 'voor te leven’ voor deze
wereld en middels mijn eenentwintig boeken, die deze
reis verwoorden en die door ons beiden tot stand zijn
gekomen, kenbaar te mogen maken aan deze wereld.
We hebben definitief op deze reis ons mannelijk en
vrouwelijk aspect, verweven in de aanwezigheid van
onze eigen persoonlijke God, leren kennen, en we
hebben elkaar definitief geheeld en we zullen op onze
reis, ‘samen in eenheid', op weg naar een altijd maar
groeiend besef van eenheid, elkaar verder vergezellen.
Birgit was ontroerd en blij.
“Blijven jullie slapen?”, vroeg Birgit.
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“Ik zou graag met jullie hierover meer willen praten. Ik
heb vragen, veel vragen.
Ik kan je een antwoord geven Birgit Helena kan je
antwoorden, maar wij kennen niet de waarheid die als
antwoord kan dienen voor jouw vragen, voor jouw
leven.
Ik ken antwoorden die nu, op dit moment WERKEN
voor mijn leven, die dienen als een 'WAARHEID VOOR
MIJ, OP DIT MOMENT’. Wat voor jou en voor mij
uniform geldt zijn de kosmische wetten, die gelden
voor iedereen, maar ik kan je er niet meer over
vertellen dan ik denk dat ik ervan begrijp, maar ook ik
word belemmerd door de grootte of de hoogte van
mijn eigen bewustzijnsniveau.
Maar natuurlijk ben je van harte welkom met al je
vragen en we kunnen erover spreken, maar ik ben
zeker zo benieuwd wat jijzelf voelt als antwoord op
jouw vragen. De grote Meester, de grote Leraar zit van
binnen, in ons hart. Jouw leraar weet precies wat voor
jou op dit moment het beste antwoord is, het
antwoord dat voor jou, op dit moment, werkt.
Mooi”, zei Birgit en schonk een tweede kopje koffie in.
“Helena heeft mij nieuwsgierig gemaakt en vervolgens
geïnfecteerd met een onblusbaar verlangen om meer
te weten en om meer te gaan begrijpen.
Het laat me niet meer los”.
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Helena zei, “hunkering en verlangen naar kennis of
naar wijsheid gaat langzaam veranderen naar
hunkering en verlangen naar God, want God is de bron
van alle wijsheid en de bron van de wijze waarop deze
wijsheid geleefd moet worden. Als je dat pad gaat
betreden, zet je alle deuren open voor God en de
engelen en dan komt de trein van je leven pas echt op
gang.
Misschien kunnen jullie wat vaker komen logeren”, zei
Birgit met een knipoog.
Na de koffie gingen we aan tafel voor de lunch.
Tijdens de lunch vroeg Birgit aan Helena hoe haar weg
nu precies was gelopen. Is er een concrete route die je
naar het doel brengt en wat is concreet het doel?
Birgit zei dat ze daar eigenlijk geen beeld bij heeft.
Helena zei: “Er is geen vaste route Birgit, iedere reis is
persoonlijk en uniek, dus iedereen loopt zijn eigen
route. De voortgang wordt bepaald door ervaringen en
ervaringen komen voort uit de resultaten van keuzes
die we maken. Ieder mens heeft eigen
omstandigheden, heeft een eigen unieke
persoonlijkheid en dus per saldo unieke, eigen
omstandigheden. Niemand kan een ander vertellen
wat je moet doen om verder te komen. Ervaringen
kunnen leermomenten opleveren en van
leermomenten kunnen we groeien. Ervaren wat voor

250

ons werkt, is een leermoment. Ervaren wat niet werkt,
is ook een leermoment.
De primaire basis van groei is het feit dat we
constateren dat er onvolmaaktheid is, alles is
onvolmaaktheid, vooral onze omgeving is onvolmaakt.
Dat wijzelf onvolmaakt zijn, is nog niet tot ons
doorgedrongen. We hebben nog het niveau van
bewustzijn dat we de onvolmaaktheid vooral bij
anderen neerleggen. We hebben een ingebakken
behoefte om die onvolmaaktheid te gaan veranderen.
De mens streeft al gedurende het bestaan van de
mensheid om de omstandigheden van zijn leven,
vooral materieel, te gaan verbeteren, zodat zijn
omstandigheden beter worden.
Wanneer het besef van geest of God komt, gaan we
begrijpen dat er ook andere dingen moeten
veranderen. Het doel is om te gaan begrijpen dat er
slechts eenheid is in de schepping en dat dat besef
moet groeien. Dan beginnen we de worsteling om niet
alleen materieel naar volmaaktheid te streven maar
ook op het geestelijk vlak. Dat wordt het proces van
het individueel gaan beklimmen van de berg. Wanneer
wij beginnen met de moeilijke reis naar boven, zal God
afdalen om ons tegemoet te treden. We hebben een
ingebakken opdracht om op te stijgen uit de
onvolmaaktheid en te gaan streven naar
volmaaktheid. Dat is dus een ingebakken
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gedrevenheid. Er zijn stromingen die zeggen dat we
reeds volmaakt zijn, maar dat we dat zijn vergeten en
het ons alleen maar hoeven te herinneren. Op de een
of andere manier zijn we dat vergeten.
Het is geen herinnering van het terughalen van iets dat
we weten en alleen maar vergeten zijn, maar het is een
zoektocht naar iets dat we (nog) niet hebben en dus
moeten zien te veroveren en die verovering bestaat uit
de zoektocht naar eenheid en daarvoor zullen we de
berg moeten bestijgen, op weg naar het verkrijgen en
veroveren van een groeiend besef van eenheid en die
zoektocht, die beklimming van de berg, is een
worsteling, waar God ons, ieder van ons, persoonlijk
bij helpt. In ieder mens woont een volmaakt eigen
Godsfragment.
Naarmate wij uit vrije wil de verbinding en het contact
willen, kunnen en zullen maken om te groeien naar
eenheid met onze eigen God, worden wij steeds meer
deel van die volmaaktheid van de bij ons, inwonende
God. Dat is het doel Birgit en de route daar naartoe is
voor ieder mens eigen en uniek. Wat helpt, is om onze
ervaringen te delen, zoals wij nu praten en zoals wij in
het verleden al vele malen samen hierover hebben
gesproken.
Lieve Richard, wat is jouw menig hierover?”, vroeg
Helena.
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Ik kan mijn menig hierover niet mooier verwoorden
als dat Helena net heeft gedaan. Ook ik zie dat als de
kernzaken en er is nog heel veel over te vertellen als je
gedetailleerder op onderdelen ingaat.
We hebben het nu over kosmische wetten, waar we
allemaal mee te maken hebben. Hoe we dat
aanvliegen, is aan ons en door ontelbare keren te
vallen en op te staan, komen we millimeter voor
millimeter verder.
Met betrekking tot de volmaaktheid heb ik nog wel
één toevoeging Birgit.
Aangezien ieder mens, op zich uniek is ten opzichte
van ieder ander mens en samen met zijn inwonende
God en de engelen die die mens steunen, al als
totaliteit een klein universum in de schepping is,
kunnen we de reis pas echt beginnen, als wij werkelijk
zaken op orde hebben gesteld in ons eigen universum.
Dat betekent dat we om te beginnen, volledig op
onszelf moeten kunnen vertrouwen. Als ik mijzelf niet
kan vertrouwen, loop ik op drijfzand en zak ik weg. Er
moet dus bij iedere mens, voordat hij zijn echte reis
gaat starten, zelfvertrouwen zijn. Dat betekent dat er
ook zelfrespect moet zijn en zelfliefde of eigenliefde. Je
bent nooit in staat om God te kunnen vertrouwen of je
naasten te kunnen vertrouwen als je al niet eens in
staat bent om jezelf te kunnen vertrouwen. De
voortgang van jouw reis hangt af van de keuzes die jij
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maakt en van de ervaringen die die keuzes genereren.
Als je geen zelfrespect, geen zelfvertrouwen en geen
eigenliefde hebt, zal dat nadelige invloed hebben op de
keuzes die je maakt of misschien zal de angst wegens
gebrek aan zelfvertrouwen en eigenliefde, je
belemmeren om keuzes te maken en dus om stappen
te zetten.
Kijk eens om je heen Birgit hoeveel mensen lijden aan
een compleet gebrek aan zelfvertrouwen en kennen
absoluut geen eigenliefde en kunnen en durven
daardoor dus ook niet voor zichzelf op te komen en
worden gebruikt of misbruikt door anderen. Even
voor de goede orde Birgit, eigenliefde is heel wat
anders dan egoïsme.
Volmaaktheid begint bij jezelf. Volmaaktheid heeft
alles met jezelf te maken. Ik kan een ander niet
volmaakt maken, ik kan een ander vertellen dat hij of
zij een volwaardig kind is van God en daarom zichzelf
mag of moet respecteren, accepteren, omarmen,
liefhebben en vertrouwen en dat is het begin van
volmaaktheid. Iedere stap die ik zet naar
volmaaktheid, zal deze wereld en het universum
veranderen.
Dit moet ik laten bezinken”, zei Birgit. “Ik begrijp het
ongeveer, maar zal daar zeker nog vaker op
terugkomen.
Je bent altijd welkom Birgit”, zei ik.
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“En nu eten”, zei Birgit en dat lieten Helena en ik ons
geen tweede keer zeggen, dus vielen we aan.
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Hoofdstuk 17
Na de lunch ruimden Birgit en Helena de tafel af en
bracht ik onze bagage naar de kamer, die Birgit ons
had laten zien.
Daarna pakte ik de tablet om in de zitkamer
aantekeningen bij te werken. Ik probeerde de rode
draad vast te houden om later mijn laatste boek in de
reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’ te kunnen maken.
Toen Helena en Birgit ook de kamer binnenkwamen,
vroeg Helena of ze de boeken en de schilderijen die op
de tablet staan, mocht laten zien aan Birgit.
Ze gingen er beiden zo in op dat ze hun conversatie,
waarschijnlijk zonder dat ze het in de gaten hadden,
voerden in het Fins, dus ik had geen idee waar ze het
over hadden.
Birgit was onder de indruk en zei dat ze het heel erg
jammer vond dat ze de boeken niet kon lezen.
“We kunnen praten Birgit”, zei ik.
Birgit vervolgde: “Ongelooflijk hoe jullie elkaar
tientallen jaren geleden hebben ontmoet, wat er is
gebeurt en hoe jullie daarna, afzonderlijk van elkaar,
ongeveer eenzelfde reis hebben gemaakt en hoe jullie
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beiden, in de situatie van vandaag, verenigd als één, bij
mij op de bank zitten en wij hierover kunnen praten.
Houd je deuren open Birgit, blijf zoeken en vertrouw
op God, dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen, die
passen in een wonderbaarlijke reis. Maar vergeet ook
niet dat iedere reis van ieder mens een
'wonderbaarlijke reis’ is, misschien nog wel veel
wonderbaarlijker dan ik in al mijn boeken heb mogen
vermelden.
Birgit was erg geïnteresseerd in mijn leven en vroeg
van alles. Ook vertelde ze over haar eigen leven.
Ze was vriendelijk, geïnteresseerd en leergierig. Zij
begrijpt heel goed dat er meer is en dat er een reis is te
maken voor ieder mens. Helena voert hierover
regelmatig gesprekken met haar. Wat haar op dit
moment een enorme prikkel geeft, is wat ze nu zelf
ziet gebeuren in onze levens, dat van Helena en van
mij. Ze begrijpt hieruit dat er leiding in levens van
mensen is of kan zijn, afhankelijk van waartoe wijzelf
bereid zijn. Zij is ervan overtuigd dat de loop van onze
beide levens een weg heeft gevolgd, die uiteindelijk
heeft geleid tot de verbinding die nu is toegestaan en
is voltrokken en die voor ons beiden uit die eenheid
een heelheid creëert, die alles heelt en geneest.
Birgit stelde voor om even een stukje te wandelen
langs het meer.
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Uiteindelijk zijn we driekwartier buiten geweest.
Tijdens de wandeling vertelde Helena dat wij samen
gisteren het huisje hebben bezocht om weer even ter
plekke die prachtige maanden van toen op te halen. Ze
vertelde dat het ons beiden diep raakte en dat we
ontzettend blij zijn dat we dat bezoek daar hebben
gebracht.
Het huisje is onveranderd, vertelde Helena.
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“Het was jouw huisje Helena”, zei Birgit. Helena knikte
bevestigend.
De koude dreef ons uiteindelijk terug naar de warme
huiskamer van Birgit waar we nog lang bleven praten.
Birgit vertelde dat ze blij was met Richards gezelschap
en dat ze ontzettend blij was voor ons beiden.
“Dat is fijn”, zei Helena “want Birgit, je zult aan
Richard moeten wennen want wij laten elkaar nooit
meer los.
Eenheid is eenheid, we hebben elkaar gevonden in
onszelf, de vrouwelijke Richard en de mannelijke
Helena, omarmd door God.
Birgit zei: “Jullie zijn altijd onvoorwaardelijk,
ontzettend welkom”. Om deze uitnodiging te
bevestigen, kregen Helena en ik een dikke knuffel van
Birgit.
Ook tijdens het diner en s’avonds bij de open haard
werd er gesproken over bewustzijn, dualiteit en
eenheid, de vijf paden, de wereldse weg, de Geestelijke
Weg en ‘het land van de Leegte'.
Het verhaal was in vogelvlucht maar het raakte Birgit
en het infecteerde haar. Ze verlangde naar meer
kennis, naar groei in wijsheid en naar groei in
bewustzijn.
Er was een gebied voor haar ontsloten, dat aan haar
trok en ik vertelde haar dat ze door haar enorme
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interesse al meer bewustzijn had dan dat ze zichzelf
realiseerde.
Om half elf was het bedtijd en kropen Helena en ik
dicht tegen elkaar aan onder de warme dekens.
De volgende dag bleven we in huis en spraken over
van alles en nog wat en Birgit bleef maar doorvragen
over de grote lijnen die ik in mijn boeken heb
verwerkt.
Ik beloofde haar dat ik een soort van samenvatting zou
maken en Helena gaf aan die te willen vertalen in het
Fins. Zij zelf had vriendinnen en kende mensen die
zeker geïnteresseerd zouden zijn.
De dag daarna vertrokken we in de loop van de
morgen naar Helsinki waar Helena woont.
Birgit vroeg of we weer snel wilden komen logeren
want ook zij kende mensen die meer zouden willen
weten van de reis of de worsteling, van het beklimmen
van de berg.
Ik vertelde Birgit dat er niet te veel accent gelegd moet
worden op het feit van de worsteling want dat besef
zou mensen misschien afschrikken. Ik gaf aan heel
veel bewuste, prachtige momenten te hebben beleefd
aan overwinningen op het pad die ik op dat moment
ook als overwinning voelde en die enorm veel vreugde
en stimulans gaven om gedreven verder te gaan.
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Rechtstreeks van Tampere naar Helsinki zou een rit
zijn van iets minder dan tweehonderd kilometer.
Helena had voorgesteld om via een omweg naar
Helsinki te gaan en om dan zoveel mogelijk de
zuidelijk kust van Finland te volgen. Ze stelde voor om
pal naar het westen te rijden naar Pori en vervolgens
via Rauma en Turku naar Helsinki te gaan. Per slot van
rekening hebben we alle tijd.
Uiteraard was ik het daar helemaal mee eens. Ik was
me gaan realiseren dat de momenten samen met
Helena in de auto, ‘een wereld op zich' begon te
worden, waarbij we beiden liefdevol en vol respect
voor elkaar, volkomen los van de rest van de wereld,
konden afdalen naar de schoonheid van onze
gevoelens, ons bewustzijn scherpend aan elkaar en
onze eigen unieke wereld openend voor de ander, dat
alleen maar leidde tot een groeiende eenheid.
Met het verleden mee hadden we inmiddels vele, vele
dagen samen in een auto doorgebracht en altijd maar
eindeloos de diepten van onze ziel en geest legend in
elkaar.
Dus was ik het helemaal eens met het voorstel van
Helena, waarbij de wegen de we bereden, voor mij
minder interessant waren.
We namen uitgebreid afscheid van Birgit en ik dankte
haar voor haar liefdevolle ontvangst, de enorme
gastvrijheid en de prachtige gesprekken.
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Helena had plaats genomen achter het stuur en we
hadden bewust gekozen om zoveel mogelijk via kleine
weggetjes onze route te volgen. Ook Helena gaf aan
altijd intens te genieten van onze momenten samen in
de auto, ongeacht waar we heen gingen.
Zij had de routeplanner ingesteld op Pori met de
instelling van ‘het vermijden van hoofdwegen' aan.
Ik zei: ‘Helena ik heb iets te delen met je en ik ben
benieuwd of jij iets dergelijks ervaart. Ik merk de
laatste tijd een opmerkelijk verschil. Ik had dat al
voordat wij aan deze prachtige reis begonnen, maar
het is de laatste dagen sterker geworden.
Ik merk een enorm 'verschil in ervaring’ tussen de
momenten dat ik mij BEWUST AFSTEM op ‘de
verbinding met God' en de momenten dat deze
bewuste verbinding verslapt. Het verschil in wat ik
voel, is subtiel maar wordt toch steeds herkenbaarder
voor mij.
Als ik mij niet vasthoudt aan die bewuste verbinding,
aan die bewuste afstemming, als die afstemming
verslapt, voel ik de energieën van het collectief
bewustzijn van deze wereld en voel ik mij daarin een
beetje verdwaald en verloren. De dingen lijken dan
soms zelfs een beetje zinloos. Mijn leven voelt dan ook
enigszins 'niet of minder gericht’. Het lijkt dan ook of
ik soms het overzicht verlies, niet op een dramatische
manier, maar het is voelbaar en definieerbaar en ik
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voel het als een ‘gemis aan kwaliteit, op dat specifieke
moment’.
Als ik mij dan vervolgens weer bewust richt op God in
mij, als ik mij weer bewust afstem op God in mij, voelt
dat onmiddellijk of ik weer wordt gevuld. Er komt
blijheid in mijn hart en ik ontvang weer een soort van
totaalbeeld, grenzeloos en ’ALLESOMVATTEND’, waar
ik dan ook een bewust deel van ben.
Alles verandert maar heel subtiel, zelfs het licht wordt
anders en er is vooral vreugde en de ervaring van
wederom, liefdevol verwelkomd te worden.
Het verschil in beide toestanden wordt steeds meer
zichtbaar, steeds meer voelbaar en het verschil in
beide ervaringen wordt voor mijn gevoel zo groot, dat
ik de behoefte krijg om ‘de status van continue
afstemming en gerichtheid op God in mij', vast te gaan
houden.
Dat lukt nu nog niet. Afdwalen en zakken uit die
afstemming van vreugde, heelheid en compleetheid is
gauw gebeurd. Ik ga mijzelf daarop richten om die
afstemming en gerichtheid steeds langer vast te
kunnen houden. Het voordeel is, dat ik het verschil in
mijn complete systeem toch steeds duidelijker voel en
dat er dus inmiddels een ingebakken
waarschuwingssysteem is, wanneer ik weg glijd.
Herken jij dat lieve schat?
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Ja Richard, in zekere zin herken ik dat alleen was ik
nog niet zover om dat verschil in gevoel en ervaring,
zo bewust te kunnen benoemen en ik ben heel erg blij
dat je mij daarin nu een voorzet geeft, een handvat
aanreikt en nu begrijp ik mijn eigen gevoelens van het
verschil van de ervaring van een innerlijke vreugde en
een innerlijk gevoel van tijdelijk verdwaald te zijn.
Hier word ik blij van”, zei Helena.
“Mooi lieve schat, dat zijn dan twee blije mensen.
Laten we elkaar eraan helpen herinneren Helena,
want ik weet en ik voel dat dit een essentieel aspect is
in de volgende stap. Het doel wordt nu om de
afstemming en de gerichtheid op ‘God in ons',
structureel te bestendigen, zodat er een constante lijn
ontstaat en wij steeds meer in staat raken om ons
structureel af te kunnen stemmen op Zijn Wil. Als die
lijn verankerd is, hebben we onze handen vrij en
kunnen wij op deze wereld werken en ZIJN, in
overeenstemming met Zijn Wil, dus altijd dienstbaar
aan het totaal. Er ontstaat dan een continue 'stroom
van verbinding’ tussen God en ons.
Wat een prachtig vooruitzicht”, antwoordde Helena.
“Dit nu is de grote uitdaging van ‘To be or not to be’,
zijn we afgestemd en verbonden of zijn we het niet?
Zodra we het niet zijn, verbreekt de lijn en verbreekt
het vermogen om te kunnen handelen, om te kunnen
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spreken en om te kunnen ‘ZIJN’, IN VOLLEDIGE
OVEREENSTEMMING MET ZIJN WIL.
En dat lieve Helena is voor nu, precies wat het is”.
En zo reden we verder, richting de kust van de
Botnische Golf, het grote water waar deze
spectaculaire reis op een spectaculaire wijze was
begonnen. Een reis met Helena, met het vrouwelijk
deel van mijn ZIJN, dat net als destijds de eerste reis
met haar, voor mij kosmische veranderingen teweeg
bracht in mijn leven en deze reis is een toevoeging in
het tot stand komen van onze HEELHEID en
GENEZING, die opnieuw zijn weerga niet kent.
“Als wij in Helsinki zijn en als wij thuis zijn, ga ik
vragen of Anna bij ons langs wil komen”, zei Helena.
“Wie is Anna lieve schat?
Anna is mijn dochter en ik weet dat zij bij jou een
schok teweeg zal brengen, in misschien wel meerdere
opzichten.
Dat kan ik mij bijna niet voorstellen. Jij hebt de
grootste schok in mijn leven veroorzaakt en als jouw
dochter daartoe ook in staat is, vraag ik mij of of jullie
niet een 'engelen-familie’ zijn, gestuurd door de
hemelen met de opdracht om mijn leven keer op keer
te laten schokken.
Misschien”, zei Helena lachend, “we zullen zien.
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Ben je bereid om voor mij, nu, een tipje van die sluier
op te lichten Helena?
Zeker niet”, was haar stellige antwoord.
“Dan zal ik geduld moeten hebben, maar je maakt me
wel heel, heel erg nieuwsgierig”.
Helena glunderde nu al bij het vooruitzicht van de
mogelijke schok die mij te wachten zou staan en die
blijkbaar door haar dochter Anna veroorzaakt zou
moeten of kunnen worden.
“Hoe weet jij mijn koningin, dat geduld zeker niet mijn
sterkste kant is? Dit is een prachtige oefening om wat
meer geduld te leren”, zei Helena met een grote
glimlach.
“Dit gaat me lukken”, zei ik, “zij het niet van harte”.
“Wat zijn je plannen Helena?
De afstand van Tampere naar Pori is over de hoofdweg
ruim honderd kilometer. Over de weggetjes die wij nu
rijden, doen we er zeker tweeëneenhalf uur over. We
gaan ergens in de buurt van Pori of in Pori lunchen.
Daarna gaan we door naar Turku. Dat is via de snelste
weg honderdvijftig kilometer. Dat doen we vanmiddag
en dan zoeken we daar een hotelletje. Morgen gaan we
door naar Helsinki. Morgen gaan we door naar huis”,
zei ik. “Hoe bizar en wonderlijk lieverd, ongeveer twee
weken geleden nam ik het vliegtuig naar Helsinki voor
een onbekende reis met de godin uit mijn verleden. Nu
266

spreek ik over Helsinki als mijn thuis. Weet je Helena,
ik heb mogen zien dat de ziel verder gaat na ons
stoffelijk afscheid op deze wereld. Er zijn andere
plaatsen daar die voor de ziel een tijdelijk thuis zijn en
zo zullen we verder reizen, steeds hoger stijgend op
weg naar versmelting met uiteindelijk, het Goddelijk
Bewustzijn. In de religies heet dat de hemelen.
Ik ben daarvan overtuigd. Ik heb ook beschreven in
mijn boeken, dat om verder te kunnen, wij dus
afscheid moeten kunnen nemen, afscheid van deze
wereld. Dan moeten we ons om kunnen draaien, deze
wereld laten voor wat het is en moeten we ons kunnen
richten op “ginder”, op nieuwe landingsplaatsen voor
onze ziel. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor de hele
grote massa onmogelijk is. Zolang je de wereldse weg
bewandelt, ben je gebakken en gehecht aan deze
wereld en kun je er nog geen afscheid van nemen.
Daarvoor is een stijgend bewustzijn nodig en
noodzakelijk. Weet je Helena, ik richt mij nu op
Helsinki en ervaar dat als het 'ginder’ voor dit
moment. Het ‘oude’ zonder meer kunnen loslaten en
het ‘nieuwe’ onvoorwaardelijk kunnen omarmen. Ik
omarm Helsinki Helena en ik omarm jou.
En opnieuw presteer je het Richard om mij diep te
raken en diep te ontroeren. Ik houd van je.
Ik houd van ons”, zei ik en pakte haar rechterhand en
kuste die.
267

Helena vervolgde: “Wat je eerder zei, heb ik mij
eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Veel mensen zijn nog
magnetisch verbonden aan deze wereld en maken zich
overal druk om. Als we sterven, zullen we verder
moeten. DAT MOET JE DAN WEL EERST KUNNEN.
Alles is inderdaad afstemming en waar je je op
afstemt, is waar je je mee verbindt en is ook datgene,
dat jou vasthoudt.
Klopt Helena, de Weg begint werelds maar is
uiteindelijk, steeds meer en meer en later zelfs
uitsluitend, Geestelijk. Hoe eerder we al, levend in de
stof, levend op deze wereld, onze afstemming kunnen
richten op de Geestelijke Weg, hoe sneller we verder
kunnen.
Maar ja Richard, zei Helena, daar is wel weer eerst een
zeker niveau van bewustzijn voor nodig en dat blijft
dus keer op keer een confrontatie met een catch-22
situatie.
Klopt Helena en uiteindelijk gaat de trein van ons
leven rijden als we dit gaan snappen, gaan accepteren
en dan hoeven we onszelf alleen maar af te stemmen
op Geest voor hulp, want wie klopt, wordt altijd
opengedaan en wie vraagt, krijgt altijd antwoord.
Al vanaf het begin van de weg is de weg uitsluitend
met God, door God en naar God en daarvoor is alleen
maar nodig dat wij die KEUS ZELF maken, in absolute
VRIJE WIL.
268

De weg is niet mogelijk zonder invloed en hulp van
Geest maar er is altijd hulp genoeg, maar je moet ook
hulp vragen. Uiteindelijk kan dat ook niet anders want
wij zijn voortgekomen uit de intentie van God, tot
uiting gekomen in de allesomvattende schepping van
God”.
Waarop Helena zei: “Amen, dankjewel Richard”.
Tegen de middag reden ze Pori binnen en vonden aan
de weg een restaurant, waar de lunch prima smaakte.
Helena reed nog langs de haven, waar veel
vissersboten lagen afgemeerd. Toen stopte ze en
stelde de routeplanner in op Turku.
“Zal ik het van je overnemen Helena? Jij hebt al de hele
morgen gereden.
Dat is goed”, zei Helena, dus ze verwisselden van plek.
Na een poosje stilte zei Helena: “Richard zou het ons
helpen als wij zouden begrijpen dat de weg een weg is
die begint met het beklimmen van de berg, wat een
zware weg is en waarbij God en hemelse wezens altijd
klaar staan om ons te helpen, als we er maar om
vragen?”
Ik antwoordde haar dat het ook hier draait om
bewustzijn. “Bewustzijn is het fundament en het
instrument van het leven.
Je hebt gelijk”, zei Helena.
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Kennis om dit te weten is juist een onderdeel van
bewustzijn, dus bij gebrek aan bewustzijn is er ook
gebrek aan kennis en aan acceptatie van kennis. Ik
realiseer mij nu ineens dat als kennis en bewustzijn
niet gelijk opgaan, je een enorme scheve verhouding
krijgt. Als kennis en liefde niet samengaan is er een
laag bewustzijn en heeft daarmee invloed op het
product dat voortkomt uit kennis zonder liefde. Dat is
wat we zien in de huidige stand van de wetenschap,
gerelateerd aan het niveau van het huidige collectieve
bewustzijn. Dan fabriceren we wapentuig en
atoombommen om maar zoveel mogelijk mensen
tegelijk te kunnen doden. Dat gebeurt er dus als er
geen besef is van eenheid en er dus geen liefde is. Al
die mensen zijn verbonden met een fragment van God,
passend in het scheppingsplan, om ooit als die mens,
als die ziel voldoende is gestegen in bewustzijn, één te
kunnen laten worden met die Godsvonk. Hoe breekt
de mens dus in op het kosmisch plan om maar te
doden zoals het uitkomt en om puur eigen belang.
Hoever zijn we eigenlijk het dier ontstegen, dat nog
dood voor voedsel? Daarom zitten we dus nog maar
op het tweede pad van bewustzijn, collectief gezien en
zijn er individueel ook nog heel veel mensen die een
afstemming hebben op het eerste pad. Kijk naar alle
oorlogen, zelfs nog oorlogen in opdracht van goden die
ontevreden zijn en die hun mensen, hun gelovigen,
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gebruiken om te laten moorden om te kunnen straffen.
Vergeet niet dat ook het christendom daar niet zo lang
geleden grootschalig aan meedeed met de
kruistochten en zeer recentelijk nog met de
heksenverbrandingen in Europa.
Liefde wordt maar al te vaak verwisseld met egoïsme.
Toch begint de liefde met ‘eigenliefde’, zodat wij
uiteindelijk ‘onze naasten kunnen liefhebben gelijk
onszelf’. Dat is geen egoïsme.
Je krijgt niets cadeau op deze weg. Je zult het allemaal
zelf grondig moeten ervaren, anders zal er niets
beklijven, anders zullen wij niets leren en zullen wij
niet groeien.
Vanuit onze projectie in uitsluitend de buitenwereld,
geleid en gedreven door het ego, zullen wij ons
moeten gaan richten op onze eigen binnenwereld,
geleid door onze inwonende God die we voorzichtig
gaan voelen. We zijn dan nog moeilijk voor Geest
bereikbaar maar als we langzaam gaan groeien in
bewustzijn en de Geestelijke Weg gaan betreden en
het land van de Leegte zullen bereiken, kunnen we op
een bewuster niveau steeds meer persoonlijke
openbaringen ontvangen en worden we steeds meer
ontvankelijker voor het kunnen onderscheiden van
waarheid, gerelateerd aan de werkelijkheid en leren
we de diepere zin van eenheid kennen.
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We kunnen daarin niemand iets leren, omdat de reis
een 'ERVARINGSREIS' is en ervaringen niet
'aangepraat' kunnen worden en niet ‘uit een boekje
kunnen worden verkregen' maar geleefd moeten
worden en doorleefd moeten worden, op basis van
keer op keer keuzes te maken en door duizenden en
duizenden keren te vallen en op te staan.
Wooowww mijn Godin van wijsheid, je hebt hier even
op briljante wijze en in vogelvlucht mijn twintig
boeken samengevat. Dankjewel lieve Helena”.
Helena vervolgde, “we hoeven ons dus niet te
bemoeien met anderen en ze onze waarheid aan te
praten en te vertellen hoe het volgens onze waarheid
moet, we hoeven mensen dus alleen maar hun gang te
laten gaan en te laten ervaren.
Als ze kloppen aan mijn deur zal ik open doen, als ze
vragen hebben, geef ik antwoord, als ze honger
hebben, zal ik ze voeden en als ze dorst hebben, zal ik
ze laven, voorzover dat ligt binnen mijn vermogen. En
verder hoef ik alleen maar het besef van eenheid en de
liefde die daarvan de ervaring is, ’voor te leven'.
De weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid zullen
we allemaal zelf moeten zoeken en zelf moeten
vinden. Als ikzelf weer een stukje van de
onvolmaaktheid kan afleggen, door het leerproces op
basis van mijn eigen ervaring, word ik een stukje meer
volmaakt en door mijn verbinding en beïnvloeding
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met de hele schepping, met het complete universum,
heeft mijn groei in volmaaktheid dus invloed op allen
en op alles. Zo verbeter ik de wereld en zo verbeter ik
de hele schepping, door vooral en door uitsluitend
mijzelf te verbeteren.
Het ‘voorleven’ van ‘het besef van eenheid' zal steeds
beter lukken als ik de afstemming op mijn inwonende
God kan instellen en kan vasthouden en vast kan
blijven houden. Dan zal ik steeds meer en meer in
staat zijn om te leven in overeenstemming met Zijn
Wil.
Dit, mijn lieve Helena, zijn de gouden momenten in
mijn leven, net als tientallen jaren geleden. Deze
prachtige gesprekken die we samen voeren en die ons
beiden keer op keer optillen naar waarlijk, ongekende
hoogten. Ik zeg het nog een keer: ‘Ik houd van ons’.
Helena glimlachte, pakte mijn rechterhand en kuste
deze.
De reis naar Turku verliep verder spoedig en we
hadden opnieuw geluk met het vinden van een
aangenaam hotelletje met een gezellig restaurant en
een uitstekende keuken.
Nadat ik mijn aantekeningen had bijgewerkt, terwijl
Helena televisie keek, gingen we op tijd naar bed en
sliepen diep tot de volgende ochtend.
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Hoofdstuk 18
Helena en Richard werden later wakker dan
gewoonlijk, dus ze verschenen ook laat aan het ontbijt.
Het was een kleine tweehonderd kilometer van Turku
naar het huis van Helena.
Ze besloten om via de hoofdweg naar Helsinki te
rijden en om ook nog even boodschappen te doen.
Helena nam de plaats in achter het stuur. Ze schatte
dat ze er twee tot tweeëneenhalf uur over zouden
rijden.
Ik vroeg Helena wat haar plannen waren. Ik gaf aan
dat ik in ieder geval naar Nederland moest om dingen
te regelen en vrienden en familie te informeren over
mijn nieuwe situatie. Ik vertelde Helena dat ik een
voorstel had.
“Vertel”, zei ze.
“Misschien moet jij nog dingen regelen als je thuis
bent. Neem daar de tijd voor. Als dat gereed zou zijn,
stel ik voor dat we samen naar Nederland gaan. Ik kan
je dan voorstellen aan wie dan ook en ze vertellen
over onze bijzondere situatie. Ook stel ik voor om
wisselend een tijd samen in Helsinki en in Nederland
te wonen en te leven. Dan zijn we altijd samen en
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kunnen we onze dierbaren en vrienden blijven zien en
wat mij betreft, zijn bij mij al degenen welkom, die jij
zou willen uitnodigen om te komen logeren, uiteraard
voor zover het qua ruimte te regelen is. Als je het
ermee eens bent, zouden we met jouw auto naar
Nederland kunnen rijden, zodat jij vast spullen mee
kunt nemen, die je bij mij kunt laten.
Wat een prachtig idee”, zei Helena, “Ik ben het daar
helemaal mee eens”.
“En verder lieverd”, zei ik, “laten we het gebeuren en
drijven we mee met de stroom die voor ons bestemd is
en het allerbelangrijkste, laten we er iedere seconde
van alle dagen die komen er intens, individueel en
samen van genieten.
Prachtig”, zei Helena.
Ik vervolgde, “Er is iets wat mij fascineert lieverd en
wat ik wil proberen uit te zoeken, misschien kunnen
we dat samen doen.
Je maakt me nieuwsgierig Richard.
Okee Helena, als ik de weg, mijn weg, terugfilm, dan
heb ik de afgelopen jaren heel veel geleerd, heel veel
willen leren en mijzelf bewust daarvoor opengesteld.
Gedreven heb ik gezocht en ik ben volgegoten met
informatie, dat ik allemaal heb uitgewerkt en wat mijn
eenentwintig boeken, na het beschrijven van deze reis,
in de reeks van ‘een (mijn) wonderbaarlijke reis’, heeft
opgeleverd.
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Het gaat allemaal om bewustzijn en om groei in
bewustzijn.
Het niveau van bewustzijn bepaalt het niveau van de
ziel.
Bewustzijn is een combinatie van het hebben van
kennis, het kunnen genereren van liefde en als laatste
en meeste belangrijke, om die kennis en liefde te
kunnen leven. Als je daartoe in staat bent, ontstaat er
wijsheid. Dat is waar ik mij nu bewust op wil en op ga
richten. Het leven van alles wat ik heb mogen
veroveren en door het te leven, zal ik het ZIJN. Het
leven van het leven ‘op het bewandelen van de
Geestelijke Weg’, heeft slechts één kenmerk en dat
kenmerk is om 'ZIJN WIL TE LEVEN’. Ik krijg steeds
intensere ervaringen van het afstemmen op mijn
Godsvonk, waarbij ik duidelijke veranderingen in mijn
systeem voel en de grootste verandering van die
veranderingen is een onmiddellijk gevoel van
verlichting (minder zwaar) en blijheid, vreugde. Ik wil
me daarop toeleggen Helena, bewust en met volle
overgave en ik ben benieuwd wat dat oplevert. Vaak
zien anderen dat beter dan dat je dat zelf ziet. Jouw
gevoel en waarneming is daarbij voor mij heel
belangrijk en waardevol Helena. Begrijp je wat ik
bedoel?
Ja Richard”, zei Helena, “Ik begrijp heel goed wat je
bedoelt en we gaan die weg samen. We kunnen elkaar
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helpen bij ‘het leven van Zijn Wil' en we kunnen elkaar
helpen bij het vaststellen wat daarvan de invloed op
ons is. Bovendien kunnen we vooral persoonlijke
ervaringen delen.
Prachtig lieverd, dankjewel”.
De rit naar Helsinki verliep spoedig. We besloten ter
afsluiting van deze bijzondere reis om nog buitenshuis
te gaan lunchen. Helena zei dat ze een leuk restaurant
kent waar ze graag samen met mij naar toe wil.
Daarna zouden we boodschappen gaan doen. Zij zou
vanavond koken. Uiteraard stelde ik voor om dat
samen te gaan doen. Daar was ze het in principe mee
eens.
De lunch was knus, gezellig en lekker.
De boodschappen waren snel gedaan en om kwart
over drie s’middags stapten ze het appartement
binnen van Helena.
“Ons thuis lieverd”, zei ik en ik sloeg mijn armen om
haar heen en kuste haar.
Vijfenveertig jaar ben je wisselend aanwezig geweest
in mijn hart en in mijn hoofd en nooit ben je uit mijn
systeem geweest. Het onmogelijke ligt nu op tafel,
zomaar voor het oprapen”.
Helena zei, “Ja Richard, wonderen bestaan. Dit is een
gedenkwaardige dag. Je bent nooit één dag uit mijn
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systeem geweest, ik vraag me nu af hoe ik het
volgehouden heb.
Laten we vliegen op de goddelijke wind lieverd en
onze eenheid drinken, ademen en eten.
Dat gaan we doen”, zei Helena en ik kreeg een dikke
kus.
Toen zei ze: “Richard ik heb Anna gevraagd of ze wil
komen. Ik heb haar al wat verteld en zij is al heel lang
op de hoogte van die ene man in mijn leven, die alle
grenzen voor mij overstijgt en mijn hele leven
onbereikbaar is geweest.
Aha Helena, was Anna niet degene die mij een schok
zou bezorgen.
Ik vrees van wel”, zei Helena lachend.
We praatten samen nog driekwartier en Helena had
mij haar appartement, ons appartement, laten zien.
Ze ging even naar de keuken zei ze en ik stond op en ik
bekeek de boeken in haar boekenkast. Ik was
benieuwd of er spirituele boeken tussen zouden staan.
Toen vroeg een stem achter mij in het Engels: “Kan ik
iets voor u doen?”.
Het duurde een fractie van een seconde, mijn hart
sloeg over, het was de stem van Helena van
vijfenveertig jaar geleden, zoals ze in mijn leven kwam
op de plek die we kort geleden samen hadden bezocht
en waar ik ooit met heftige autopanne was gestrand.
Opnieuw vroeg de stem: “Kan ik iets voor u doen?”
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Ik draaide me om en keek recht in het gezicht van de
Helena van toen. Twee druppels water, dezelfde
energie, dezelfde uitstraling. Er stond een jonge vrouw
tegenover me, zij is de Helena van toen.
Helena stond in de deuropening en zei: “Lieve Richard,
dit is Anna, mijn dochter”.
Ik haalde één keer diep adem en zei terwijl ik mijn
hand uitstak: “Hallo Anna, ik ben Richard die ooit jouw
moeder heeft ontmoet en waarvoor die ontmoeting
geldt als een ongelooflijke verandering van onze beide
levens. Zoals je moeder jouw geloof ik al heeft verteld,
wordt die ontmoeting en wat daaruit voort is
gekomen, nu bestendigd voor onze beide levens”.
Anna pakte mijn hand en knikte met dezelfde glimlach
als haar moeder.
“Hoe heb je dit voor elkaar gekregen Helena? Anna is
Helena, als twee druppels water en uiteraard een flink
stuk jonger.
Anna bezit alleen een hoger bewustzijn Richard. Ze is
hongerig naar kennis, naar weten, naar wijsheid en ik
heb haar al wat over jouw verteld. Ze wil heel graag
met je praten. Wel lieverd, dat is wederzijds. Mag ik
alsjeblieft een kop koffie, ik moet dit even verwerken.
De schok is duidelijk, ik heb je gewaarschuwd.
Absoluut”, zei ik en ik begrijp nu waarom.
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Helena zei: “Als jullie samen gaan praten, ritsel ik het
eten in de keuken. Het is niet veel werk en ik kom er
straks bijzitten”.
Anna vroeg me of ik kort kon en wilde vertellen hoe ik
de ontmoeting en het verblijf toen, met haar moeder
had beleefd en hoe de impact voor mij was geweest.
“Om met het laatste te beginnen Anna, de impact van
mijn ontmoeting met jouw moeder, voor mij en voor
haar, is een impact die nog altijd in beweging is en een
nooit stoppende, overtreffende trap kent.
De impact was de confrontatie van het dagelijks gemis
van elkaar, vijfenveertig jaar lang, wat nu is
omgeslagen in de realisatie van het feit dat wij nu
samen zijn voor alle dagen die zullen komen. Dat is
een nieuwe impact, van een ander kaliber, maar het is
en het geeft een impact, een ongelooflijke impact van
vreugde, vrede, geluk en liefde.
Ik heb je moeder leren kennen als een reddende engel
die mij hielp met een ogenschijnlijk onoplosbaar
probleem. Ik heb wel eens gedacht dat haar auto als
een ufo was geland, want ik had haar niet eens horen
aankomen. Ineens stond zij achter mij, zoals jij net
ineens achter mij stond.
Verder was jouw moeder, op wie ik eerst met een
beetje tegenzin verliefd werd, omdat ik de situatie niet
begreep, voor mij al snel 'een godin van wijsheid’, voor
wie ik viel als een blok.
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Over wat er verder gebeurt is, kan ik maanden praten.
Ik heb alles in twintig boeken opgeschreven, mijn hele
persoonlijke reis van mijn eigen spirituele groei en
groei in bewustzijn, maar helaas in het Nederlands.
Mijn laatste boek zal zijn het verslag van de reis die wij
net samen hebben gemaakt, omdat daarin zaken
worden genoemd, waarvan wij beiden het belangrijk
vinden, om dat te melden aan de wereld.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen.
Ik begrijp van je moeder Anna dat jij grote interesse
hebt in spiritualiteit, in bewustzijn en in alles wat dat
raakt, dan kunnen we de komende jaren vooruit.
Er zijn niet veel mensen met wie ik erover kan praten
Richard, met mijn moeder en inmiddels ook met mijn
tante Birgit, maar heel veel meer mensen zijn er niet in
mijn leven die hierin geïnteresseerd zijn.
Klopt, het is wat het is Anna.
Praten is één ding, de kennis of beter gezegd, ‘de
wijsheid te leven’, is het andere ding en dit andere
ding is duizendmaal belangrijker en daarvoor heb je
geen andere mensen nodig.
Je maakt me nieuwsgierig”, zei Anna.
Op dat moment kwam Helena binnen.
“Mama Richard heeft spirituele boeken geschreven”,
zei Anna, “maar ik kan ze helaas niet lezen.
Ik heb je moeder tijdens onze reis ingewijd in de
inhoud”, zei ik, “dus je kunt haar vragen en je kunt mij
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vragen. Je moeder is voor mij een godin van wijsheid,
dus ook jij zult inmiddels al, mede door haar invloed,
gegroeid zijn in bewustzijn. Ik ben ook heel benieuwd
Anna naar jouw interesses, naar je hunkering en naar
je verlangens.
Vanaf dat moment werd er gepraat en gepraat en
Anna gaf aan, dat ze bleef slapen, want ze wilde
voorlopig geen moment missen.
Laat in de avond gingen ze naar bed, op deze dag,
waarin Richard definitief permanent in het leven was
gekomen van Helena, eerst middels Birgit en nu via
Anna.
Anna is een spons die zich volzuigt en ze is gedreven
naar kennis.
Dat belooft veel, heel veel mooie uurtjes en dat
betekent dat ik alles wat ik weet en wat Helena weten
bij haar kan parkeren, zodat de volgende generatie dat
kan doorgeven en verder kan uitwerken.
Dat idee maakt me blij.
De twee weken na onze aankomst in het appartement
van Helena, bezochten we en werden we bezocht door
een aantal vriendinnen van Helena, die geïnteresseerd
zijn in 'de andere kant van het leven’ en die zich
beginnen te realiseren dat er meer is. Problemen die
zij in hun eigen levens hebben ondervonden, hebben
ze mede doen ontwaken.
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Anna bezoekt ons regelmatig om te praten, te praten
en te praten.
Toen kwam het moment dat Helena zei dat ze klaar
was om de reis naar Nederland aan te vangen. We
prikten een datum en kort daarop reden we met de
auto van Helena volgepakt met haar spullen, die ze bij
mij wilde parkeren, de boot op naar Travemünde in
Duitsland.
Het leek bijna gisteren dat ik landde op de luchthaven
van Helsinki. Ik vertrok uit de ene wereld en keerde
terug in een zo andere wereld, want zo leek de
verandering in mijn leven, met nu, ik voor Helena en
Helena voor mij, permanent aan elkaars zijde en
beiden door elkaar, volkomen geheeld en genezen.
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Nawoord
Ieder mens is een universum op zich. Ieder mens is
uniek met een unieke persoonlijkheid.
Ieder mens is onvolmaakt, want dat is de status
waarin we zijn geschapen. Ieder mens is verenigd met
een 'volmaakt aspect’, met een vonk van de grote
schepper.
Ieder mens krijgt de taak en de opdracht om op te
klimmen naar een status van volmaaktheid en er is
geen mens die daartoe alleen in staat is. Om op te
kunnen klimmen naar een hogere status van
volmaaktheid hebben we iedere keer een hoger, een
groeiend bewustzijn nodig. Omdat we keer op keer
terecht komen in een catch-22 situatie, hebben we
hulp nodig van Geest, die ons helpt om iedere keer die
kloof te kunnen overbruggen en de wissel te kunnen
nemen.
De catch-22 situatie ontstaat omdat wij, om in dat
hogere bewustzijn te kunnen komen, op dat moment
een hoger bewustzijn nodig hebben, dan wij op dat
moment zelf bezitten.
Dat betekent dat de weg die wij moeten afleggen
onmogelijk afgelegd kan worden zonder hulp van
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Geest, zonder hulp van de hemelen, zonder hulp van
God.
Zolang wij leven in de status van onbewuste
onvolmaaktheid, leven wij in een ILLUSIE, waar de
bewuste verbinding met God, waar de bewuste
verbinding met de WERKELIJKHEID, ontbreekt.
Leven in de illusie dient maar één doel en dat is om
ons te leren dat het gebied van de illusie, 'niet werkt’.
Het gebied van de illusie is het gebied waar de
dualiteit heerst, waar angst regeert en waar het ego
ons leidt.
Die illusie ontstaat omdat wij, als onvolmaakte
wezens, ons niet beseffen dat de schepping bestaat uit
eenheid. Eenheid IS, maar het besef van die eenheid
ontbreekt.
Groei van het besef van eenheid leidt tot groei in
bewustzijn. Groei in bewustzijn leidt tot groei van de
ziel.
Ploeteren in de illusie is de worsteling die moet leiden
tot het gegeven dat wij de eenheid gaan beseffen, naar
die eenheid gaan streven, daarmee de dualiteit
vaarwel zeggen en opklimmen naar God en daardoor
in contact komen met de werkelijkheid.
Die weg naar God is alleen maar mogelijk met God en
door God.
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De weg naar God betekent uiteindelijk, een
versmelting van God met onze ziel. Wij zijn 'Goden in
wording’ en wij zijn op weg naar die status.
Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid en is
uniek. Iedere reis van ieder mens op weg naar
volmaaktheid is een unieke en individuele reis. Een
reis die alleen maar gemaakt kan worden omdat wij
tijdens de reis leren en groeien. De leermomenten
komen van de ervaringen en de ervaringen worden
gegenereerd door ‘het leven', door keer op keer
keuzes te maken.
De reis begint dus in de illusie op de wereldse weg en
gaat verder richting de werkelijkheid, op de
Geestelijke Weg.
Iedere reis van ieder mens is dus altijd uiteindelijk
uniek, persoonlijk, een ervaringsreis en is
uiteindelijk, uitsluitend Geestelijk.
In de boeken van de reeks van ‘Een wonderbaarlijke
reis’, zijn deel 1 en deel 21 de beschrijving van de
levensreis van twee mensen, van Richard en Helena,
verwoord in deze twee romans.
De delen 2 tot en met 20 beschrijven de reis van
Richard, die heeft geleid tot het laatste deel, deel 21.

286

Alle delen zijn ook gratis als pdf-bestand te
downloaden op het internet.
Zie hiervoor:
http://wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/in
dex.html
Het doel van deze serie is om mensen aan de hand van
het delen van de ervaring van de reizen van twee
mensen, de mensheid nieuwsgierig te maken en op
weg te helpen om op hun eigen niveau en op hun eigen
unieke wijze, hun eigen unieke reis op weg naar een
groeiend besef van eenheid, op weg naar een groeiend
bewustzijn, op weg naar volmaaktheid, bewust te gaan
starten.
Het mannelijk en het vrouwelijk aspect in mij, in mijn
boeken, tot uiting gebracht door Richard en Helena, is
versmolten tot één en is als één, een bewust
bewustzijns-samenwerkingsverband aangegaan met
God. Dit verband, leidend tot een verbond, groeit en
verdiept zich per dag, waardoor ik ervoor kan en moet
zorgen dat ik vandaag MEER zal zijn dan gisteren en
echter weer minder dan dat ik morgen zal zijn. Dat is
bewuste groei. Dat is de waarachtige beklimming van
de berg op weg naar God, op weg naar een steeds
dieper besef van eenheid, op weg naar een steeds
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grotere vorm van volmaaktheid, in een eeuwig
bondgenootschap en in een eeuwige vriendschap met
God.
Om dit te kunnen bereiken heb ik eerst de wereldse
weg geleefd en onderzocht en merkte ik dat ik daar
vast liep in de illusie. Nieuwsgierig en verlangend naar
‘meer’, ben ik gaan zoeken en ben ik de uitdaging
aangegaan om de worsteling onder ogen te zien en om
ploeterend verder te komen, door te ervaren, te vallen
en op te staan en dat duizenden en duizenden en
duizenden keren achter elkaar.
Vervolgens heb ik de wissel kunnen nemen naar de
Geestelijke Weg en heb ik ‘het land van de Leegte'
bereikt, en vervolgens gaat mijn weg verder, op weg
naar 'ginder’.
Beide boeken, de delen 1 en 21 dragen diepere,
verborgen waarheden in zich,

Voor hen die oren hebben om te
horen en ogen hebben om te zien
…..
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Richard en Helena leerden bij elkaar wat liefde is,
wat liefde doet, wat het betekent en wat liefde
genereert.
De liefde voor elkaar heeft voor hen geleid tot
Liefde voor zichzelf, maar bovenal heeft deze
liefde geleid tot een allesovertreffende liefde en
dat is de liefde voor

God.
Waarbij God niet daar is en ik
niet hier, maar waar ik in God
ben, zoals God in mij is en waar
God in liefde, bewust is
uitgenodigd, stroomt de liefde.
Het grote probleem in deze wereld is dat de hele
schepping maar één kenmerk draagt en dat is
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‘onvolmaaktheid. Die onvolmaaktheid IS, ALS
ONDERDEEL VAN DE SCHEPPING.
Onze opdracht en onze taak is om zelf te groeien naar
volmaaktheid. Die groei ontstaat door groei in
bewustzijn, dat altijd vast zit aan de ervaringen die we
opdoen naar aanleiding van de keuzes die wij maken.
Ik kan dus alleen mijzelf verhogen in en naar de status
van volmaaktheid. Als ik groei in volmaaktheid, groeit
alles door de allesomvattendeee eenheid.
Wat wij doen met ons beperkt bewustzijn is
afdwingen dat anderen volmaakt worden, volgens het
model dat wij hanteren. Dit is absoluut onmogelijk
omdat anderen dan niet ervaren op basis van keuzes,
gebaseerd op hun eigen vrije wil. Een
gedragsverandering afdwingen, geeft geen enkel
wezenlijk resultaat, behalve uiteindelijk irritaties bij
de ander.
De weg van de liefde, eigenliefde, liefde voor God, die
samen gaan bruisen en gaan overvloeien in
naastenliefde, is ‘de Weg Leven' en het leven van de
Weg transformeert iedereen naar een hogere status
van volmaaktheid.

Door zelf te veranderen, verander ik de
wereld.
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