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Voorwoord
De titel van dit boek is ‘een wonderbaarlijke reis - Het voorlopig laatste pad, het
pad van ’van binnen naar binnen’.
Het is een beschrijving van mijn eigen spirituele reis. Een reis, die zoals iedere
reis, persoonlijk en uniek is. Geen reis is hetzelfde, omdat ieder mens
persoonlijkheid heeft en iedere persoonlijkheid uniek en dus anders is.
Ieder mens heeft een metgezel die op de levensweg van die mens meereist.
Deze metgezel is de beste die men zich kan wensen. Deze metgezel is de
‘RICHTER’.
Wat is deze Richter?
Deze Richter is een vertegenwoordiger van God de Vader, het is een vonk van
God de Vader die alle goddelijke kwaliteiten heeft, maar die geen
persoonlijkheid heeft. Deze godsvonk vertegenwoordigt God de Vader en
spreekt namens en als God de Vader. Wat de Richter ons vertelt en adviseert
kunnen wij horen. Zijn stem is echter uiterst zacht en ondergeschikt aan al het
andere lawaai dat ons leven beroert. Het meeste van het lawaai om ons heen
wordt veroorzaakt en geproduceerd door ons ego. Ons ego overschreeuwt
maar al te vaak de stem van onze Richter.
Bij de informatie die ik hier aanbied, volg ik de inhoud van het Urantiaboek. Dit
boek is door de hemelen aangereikt aan de bewoners van Urantia, de
kosmische en hemelse naam van onze planeet, de aarde. Voor mij is deze
inhoud een gegeven. Of het de waarheid is, weet ik niet. Het is voor mij ook niet
belangrijk of het ‘bewijsbaar’ de waarheid is, maar het spreekt mij heel erg aan
en het resoneert bij mij diep van binnen, dus is het goed voor mij.
Het Urantiaboek is gratis te downloaden op het internet.
Ieder mens loopt dus een unieke reis op deze wereld en wordt vergezeld door
zijn of haar Richter. Deze Richter is een goddelijke identiteit, die zetelt in het
bewustzijn van de mens. Het Urantiaboek schetst de samenwerking van de
mens en de Richter en de zetel van het bewustzijn als volgt:

‘Het bewustzijn is uw schip, de Richter is uw loods en jij
(de menselijke wil) bent de kapitein. De gezagvoerder
(jij) van het sterfelijk vaartuig (het bewustzijn) moet zo
wijs zijn om erop te vertrouwen dat de goddelijke loods
8

de opgaande ziel naar de morontia-havens (de voorlopige
thuisplaneten van de ziel na het overlijden op aarde) van
de eeuwige overleving zal geleiden’.
Dit betekent dat de mens altijd de kapitein blijft van de keuzes van
zijn eigen reis en de richting van zijn schip bepaalt. Dit recht van
het maken van eigen keuzes heeft de mens op basis van de vrije wil,
de hoogste wet in de kosmos.
Dit boek over mijn eigen spirituele reis, over mijn eigen ‘wonderbaarlijke reis’,
is het derde boek in rij. De twee voorgaande vertellen over de aanvang van en
de vordering op mijn eigen reis, tot een bepaald punt. Dit boek is bedoeld als
een beschrijving van het voorlopig laatste pad op de weg naar het bereiken van
mijn eerste grote doel. Dit pad start daar waar het tweede boek is geëindigd.
Mijn eerste grote doel is het bereiken van een zodanig niveau van bewustzijn
dat mijn ziel en mijn Richter samen zulle fuseren tot één. De ziel van ieder mens
en zijn of haar Richter zullen eens versmelten tot één geheel, als een voor
eeuwig onscheidbaar totaal. Vrijwel altijd gebeurt dit op de werelden waar de
ziel verder gaat na het vertrek (overlijden) van deze planeet.

Het proces van deze fusie van de ziel met het fragment van God de
Vader.
Dit proces van fusie wordt ook ‘het huwelijk met God’ genoemd.
Het huwelijk van de mens en God.
Tijdens het proces van de fusie van de Richter met de mens die hij dient,
verkrijgt de Richter de persoonlijkheid van de mens en verkrijgt de mens het
goddelijk aspect van de Richter. Daarmee wordt de mens ‘een God in wording’.
Dit betekent dus dat er een ongelooflijke samenwerking van en interactie is
tussen de mens en God. Dit betekent ook dat de Richter de mens nodig heeft om
de persoonlijkheid van de mens door de fusie te kunnen verkrijgen en om de
reis terug naar het paradijs met de mens te kunnen aanvangen en volbrengen.
De hele reis blijft de Richter met zijn Goddelijk bewustzijn onze loods, maar de
aanwijzingen van de Richter zullen na de fusie goed door de menselijke ziel
worden gehoord en begrepen, omdat ze dan beiden één versmolten geheel zijn.
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Mijn bewustzijn is het schip waarop ik de reis over de gevaarlijke oceanen van mijn leven
maak. De in mij wonende Godsvonk is mijn loods, die mij de gevaarlijke plekken toont en
aangeeft of en waar er stormen op komst zijn. Hij toont mij de juiste koers voor mijn reis
op ieder moment. Ik zelf ben de kapitein die de beslissingen neemt.
Hoe meer ik luister naar de raad van mijn loods, hoe veiliger is het traject van mijn reis
Hoe meer mijn bewustzijn onderweg toeneemt en groeit, hoe sterker en ‘zeewaardiger’
mijn schip wordt Dit alles wordt dus bepaald door de keuzes die IK als kapitein maak..
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Wat een verantwoordelijkheid voor de mens om door het maken van de juiste
keuzes (in volkomen vrije wil) samen met de Richter terug naar huis te kunnen
reizen. De zwaarste verantwoordelijkheid ligt in het begin, in ons verblijf in een
materieel lichaam, op deze wereld. Hier is ons bewustzijn (nog) niet ontwikkeld
en is het heel moeilijk om niet af te dwalen en om dus de juiste keuzes te
maken.
Aangezien ons bewustzijn het schip is waarop we onze reis maken, betekent dit
dat groei van bewustzijn dus een belangrijk en wezenlijk aspect is van onze
reis. Hoe sterker en krachtiger ons bewustzijn is, hoe zeewaardiger het schip
zal zijn waarop wij reizen, zodat wij veiliger en zekerder door de stormen en
hoge golven van de oceanen van ons leven kunnen reizen.
Heel veel over het bewustzijn en hoe het bewustzijn te kunnen laten groeien, is
beschreven in de eerste twee boeken van deze serie van drie boeken.
Dit boek beschrijft dat specifieke deel van de Weg dat wordt ingenomen door
het pad van ‘van binnen naar binnen’. Dit pad wordt in het boek verder
behandeld en toegelicht en vergeleken met de twee andere delen van de Weg
tot aan het moment van fusie met de Richter.
Op dit deel van het pad gaat het om:
1. Contact en verbinding te maken met de Richter.
2. Het eigen ego, de eigen ‘wil’ terug te kunnen trekken.
3. In staat zijn om in contact en verbinding met de Richter, en dus God in staat
te stellen om zijn wil te kunnen doen.
Dit alles ligt opgesloten in wat Jezus ons voorhield als het meest belangrijke
deel van onze reis:

‘Het is mijn wil, dat niet mijn wil maar uw wil geschiede.
Dit heeft voor de mens en voor de wereld ongelooflijke consequenties!
Aangezien de bij ons inwonende God het LICHT in ons leven en voor ons leven
is, zullen de onderbouwende illustraties allemaal gericht zijn op LICHT, ‘
LICHT in welke vorm dan ook.

De Weg vanaf de start hier op aarde tot aan het moment van fusie is
te verdelen in de volgende drie paden:
1. Het pad van ‘van buiten naar buiten’.
2. Het pad van ‘van binnen naar buiten’.
3. Het pad van ‘van binnen naar binnen’.
11

Dit boek is gewijd aan het beschrijven van het verschil van het
bewustzijnsniveau van de mensen die op deze verschillende paden reizen.
Geen enkele plek op welk pad is beter dan welke plek op welk pad dan ook. Het
gaat alleen maar om een plek op de totale Weg en uiteindelijk gaat het zelfs
alleen maar om de Weg. Een Weg die wij allemaal hebben af te leggen.

De bij ieder mens inwonende God, die ons leidt en loodst, het beste met ons voor heeft,
onvoorwaardelijk zijn diensten aanbiedt, hunkert en verlangt naar bewust contact en
verbinding met de mens die hij dient en hoopt op het proces van ‘fusie’ om voor eeuwig
verbonden te worden.
Om steeds een dieper en intenser contact en verbinding met de Richter te realiseren, zal
men zich naar binnen moeten richten via gebed en meditatie.
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Omdat een aantal punten van buitengewoon groot belang
zijn, zullen deze punten of onderdelen in dit boek keer op
keer benoemd worden en vanuit andere invalshoeken
worden belicht.
De realiteit van wat het pad van ‘van binnen naar binnen’
voorschotelt, wijkt zo ongelooflijk af van wat logisch lijkt
en voor veel mensen ook logisch is.
Toch hoef je slechts naar de wereld om je heen te kijken
om te zien wat de resultaten wereldwijd zijn en door de
geschiedenis van deze planeet zijn geweest, om te kunnen
vaststellen dat de dingen dus niet werken, zoals ze lijken
te werken.
De herhalingen vanuit iedere keer verschillende
‘aanvliegroutes’ moeten hier duidelijkheid in geven.

OOK HIER GELDT DAT ‘NIETS MAAR DAN
OOK NIETS IS, WAT HET LIJKT TE ZIJN’.
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Wat de reden is van dit boek en welke
specifieke informatie hier wordt
aangeboden en hoe (in welke stromen)
deze informatie is ingedeeld
In dit boek gaat het om drie stromen die door elkaar zijn getoond. Deze drie
stromen op zich zijn individueel niet onder één woord of begrip te vangen.
Als je het hele boek hebt gelezen, moet je deze drie stromen eruit kunnen halen.
Nog eenvoudiger zal het worden om deze drie stromen waar te nemen als je
ook mijn twee voorgaande boeken hebt gelezen.
Alle boeken zijn te lezen op mijn website en zijn daar gratis als pdf te
downloaden. Het adres van mijn website is:
http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/index.html
De totale inhoud van mijn drie boeken behandelt de Weg, het spirituele traject,
dat wij als mens hebben te gaan. Dit traject geldt voor ieder mens. Niemand kan
zich daaraan onttrekken. Wanneer je start met het bewust gaan van de Weg, is
jouw keus. Hoe snel je reist is jouw keus. De brandstof en de motor van en voor
deze reis is de ontwikkeling en de groei van jouw bewustzijn. Je bewustzijn
ontwikkelt zich en groeit op basis van ervaringen. Door deze ervaringen leren
we. De ervaringen komen tot stand door de keuzes die we maken. Ieder mens
maakt eigen, unieke keuzes. Dit betekent dat ieder spiritueel traject, iedere
individuele, spirituele Weg, iedere spirituele reis dus persoonlijk en uniek is.
Door onze ervaringen te delen, kunnen we van elkaar leren. Door te leren,
groeien we.
Deze spirituele Weg, de weg die wij hebben af te leggen vanaf het moment dat
wij hier beginnen op aarde tot het moment dat we ons eerste, voorlopige doel
hebben bereikt, heb ik verdeeld in drie delen, in drie paden.
Deze drie paden zijn:

1. Het Pad van 'VAN BUITEN NAAR BUITEN',
2. Het Pad van 'VAN BINNEN NAAR BUITEN' en
3. Het Pad van 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.
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Al deze drie afzonderlijke paden hebben eigen
karakteristieken waar de mensen die deze paden
bewandelen aan voldoen.
Het eerste pad is de laagste van de drie paden en het
derde pad is het hoogste pad.
Voor het kunnen bewandelen van het derde pad heb je
een hoger bewustzijn nodig dan het bewandelen van het
eerste pad.
Je kunt dus niet een hoger pad bewandelen dan het
bewustzijn dat je hebt.
Tussen deze drie paden zijn grens- of overgangsgebieden.
Om het volgende pad te bereiken en te kunnen starten, zal
eerst het grensgebied overgestoken moeten worden. Het
oversteken van dit grensgebied is als het nemen van een
'wissel' in je leven en geeft en veroorzaakt vaak (tijdelijk)
chaos.
Op dit onderwerp van de drie paden wordt in dit boek
uitvoerig ingegaan.
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'De weg die wij op onze spirituele reis hebben af te leggen'

De weg die wij hebben af te leggen en waarin de richting wordt bepaald door de keuzes
die wij maken. Iedere keus geeft ons een ervaring en door al deze ervaringen leren wij.
Hierdoor kunnen we groeien in bewustzijn en hoe bewuster we worden, hoe meer we
stijgen en opklimmen naar het Licht en naar de eenheid met onze godsvonk die in ons
woont.
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Ieder mens heeft in principe, kosmisch gezien, een 'voorlopig einddoel',
ook al zijn we ons dat (nog) niet bewust door gebrek aan voldoende
bewustzijn.
Dat voorlopige doel is éénwording met de Vader, éénwording met een
vonk van de schepper. Deze vonk is ons hele leven in ons systeem
aanwezig en leidt, loodst en richt ons. Daarom noemt het Urantiaboek
deze godsvonk de 'Richter'. In mijn voorgaande twee boeken wordt dat
proces beschreven.

Geen religie of spirituele stroming of welke overtuiging
dan ook, kan daarom voor ons een doel zijn.
Dit zijn slechts middelen om tot HET DOEL te kunnen
komen. Zelfs een goed gesprek met wie dan ook, een
gesprek dat mijn geest en mijn ziel verlicht, kunnen
middelen zijn tot het bereiken van mijn doel.
Daarom is iedere strijd over welk middel dan ook
onnodig, zinloos en frustrerend, omdat dit ons uitsluitend
bij ons doel zal weghouden. Daarom is iedere vorm van
fundamentalisme af te keuren en te vermijden.
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'Het eerste en meest belangrijke doel op onze Weg is éénwording of fusie
met onze godsvonk, een proces dat in dit boek wordt genoemd en
waarvan de weg er naar toe, op basis van mijn persoonlijke ervaring
wordt beschreven'

De éénwording van onze ziel met de godsvonk die in ons leeft is het eerste grote en
belangrijke doel van ieder mens. Vanaf het moment van fusie of samensmelting zijn wij
'GODEN IN WORDING' samen als één, beginnend aan een eeuwige reis om het onmetelijke
universum te verkennen.
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De drie genoemde stromen zijn:
STROOM 1: hierin wordt verklaard:
 De drie paden die de Weg beslaan tot het 'voorlopige einddoel'.
 Het 'voorlopige einddoel' en waarom dit voorlopig is.
 Het overgangs- of grensgebied naar het laatste pad.
 Waarom dit overgangsgebied voor mij zo moeilijk te nemen was en



waarom de angst om die stap te nemen er was om aan dit voorlopig laatste
pad te beginnen.
De overwinning van het bereiken van de toegangspoort naar dit laatste pad
en het ontvangen van de sleutels van de poorten van mijn eigen innerlijk.
Mijn drie persoonlijke openbaringen die ik heb mogen ontvangen in 2018
en die dit hele proces op gang hebben gezet.

STROOM 2: waarin wordt verklaard:
 Wat het voor mij betekent om dit voorlopig laatste pad te mogen gaan.
 De vreugde die het mij opleverde toen mijn angst volledig ongegrond bleek.
 De kracht, rust en vreugde die het gaan van dit stuk van de Weg mij bracht.
 Waarom ik steeds intenser inzag waarom dit laatste pad uiteindelijk de



enige weg tot oplossingen is in en voor deze wereld. Dit geldt voor welk
gebied dan ook.
Welke diepere wijsheid ik ontving en wat ik hiermee kan.
De uitwerking die de verandering in mij had op andere mensen en wat dit
voor deze andere mensen betekent.

STROOM 3: waarin wordt verklaard en beschreven:
 Mijn persoonlijke ervaring van het gaan van de Weg.
 Mijn persoonlijke ervaring van de verdieping van het contact en de



verbinding met mijn Richter.
De kracht van het gaan van dit pad maar ook de kracht die het gaan van dit
pad oplevert in een groep, waarin gezamenlijke krachtenbundeling en
samenwerking van mensen en Richters (godsvonken) oplevert.
Het feit dat dit een boekje zonder einde is omdat eigenlijk iedere dag
nieuwe ervaringen opgetekend kunnen worden, die komen uit de steeds
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diepere en intensere samenwerking met de Richter en waarbij het
bewustzijn onbeperkt zal groeien.

Deze drie stromen zijn door elkaar beschreven en vloeien ook
eigenlijk in elkaar over als elkaars verlengde.
Ik hoop dat na het lezen van dit boekje of misschien wel de drie
boeken, het pad van het bewandelen van de spirituele Weg wat
duidelijker voor jou is geworden.

Wat ik hier beschrijf is echter mijn persoonlijk pad en
ieders pad is persoonlijk en uniek. Uiteraard zijn er
kaders waarbinnen ieders pad zich begeeft en wat we
allemaal hebben te volgen. Zo kun je nooit in één keer
naar het derde pad springen en zal het bewustzijn zich
eerst moeten ontwikkelen. Hoe we dat doen, welke
ervaringen we daarbij hebben, hoe we het pad
bewandelen en wat we er van leren, is dus uniek en
persoonlijk. De keus die jij maakt bepaalt het resultaat in
jouw leven en van ieder resultaat leer je.
Iedereen komt op een punt waarop je gaat begrijpen dat we allemaal elkaars
leerling en elkaars leraar zijn. Ieder mens is hierbij een spiegel voor een ander.
Als je je dit gaat realiseren, ga je jezelf op deze weg doelen stellen.
Voor mij is het volgende doel van belang als één van de door mij gestelde
doelen:

EEN DOEL ZOU KUNNEN ZIJN:
Een klein groepje bij elkaar brengen met mensen die begrijpen dat het pad van
'van binnen naar binnen' de enige weg is, er oprecht en vol overgave naar
willen leven, waarbij het contact en de verbinding met de Richter steeds
intenser zal worden. Mensen die begrijpen dat er ongelooflijk veel mogelijk is
als er in gemeenschappelijke meditatie en focus van mensen en Richters

20

energie naar verschillende mensen, activiteiten, wereldsituaties,
omstandigheden etc. wordt gestuurd.
Gezamenlijke meditatie en gebed, krachten bundelen en leren van elkaar en
elkaar voeden en samen groeien in bewustzijn.

'Als we de krachten bundelen en mens en God de weg van God volgen,
SAMEN ALS ÉÉN, zijn wonderen mogelijk'

Als we ons verenigen in het bereiken van hetzelfde doel, waarbij wij allen de weg volgen
dat niet 'onze wil maar Zijn Wil zal geschieden", zullen veranderingen in deze wereld een
feit zijn en zullen er alleen resultaten komen, die de weg van God volgen en overstraald
zullen worden door zijn Licht.
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Het vastleggen van mijn gedachtegoed als
manifestatie van het Licht
Het schrijven van mijn twee voorgaande boeken en het schrijven van dit boek is
voor mij, op mijn manier, een manifestatie van het Licht.
Waarom schrijf ik?
Ik schrijf voor mijzelf om keer op keer, dag in dag uit, mijn gedachten te
ordenen en vast te leggen.
Door dit lange tijd, bijna dagelijks te doen en vol te houden, veranker ik alles
wat 'in mij wordt gelegd en wat ik mag vastleggen'.
Door deze gedachten in een opbouwende vorm vast te leggen, uit te wisselen
met meerdere mensen en door erover te praten en op mijn website te plaatsen,
wordt de energie van de inhoud van mijn boeken op deze wereld
gemanifesteerd en verankerd.

Dit heeft een onmiskenbare invloed op mij
en op deze wereld.
Dit heeft invloed op het bewustzijn in en van deze wereld.
Dit verandert het collectief bewustzijn waardoor andere mensen kunnen en
zullen ontwaken en het pad van 'van binnen naar binnen' gaan zoeken en
verkennen.
Hierdoor zullen steeds meer mensen bewust worden van hun inwonende
godsvonk en zullen zij hiermee contact en verbinding gaan maken.

DIT IS DE ENIGE MANIER OM GROOTSCHALIG
VERANDERINGEN IN DEZE WERELD TE GAAN
REALISEREN.
VERANDERINGEN DIE ALLEMAAL ZIJN
DOORDRENKT VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN
SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID.
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Ook de verandering in mijzelf en voor
mijzelf is van heel groot belang.
Werken aan jezelf en zorgen voor je
eigen ontwikkeling en voor je eigen
innerlijke groei, betekent dat naarmate je
meer aandacht geeft aan jezelf, je ook in
staat bent om meer aandacht te geven
aan de ‘God in jezelf’.
Aandacht geven aan de ‘God in jezelf’,
het dienen van de ‘God in jezelf’ is het
enige doel dat voor ieder van ons echt
van belang is.
Al het andere in het leven is slechts een
afgeleide van dit doel.
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'Het collectieve bewustzijn zal veranderen en toenemen als je het pad van 'van
binnen naar binnen' aan andere mensen bekend maakt en hen stimuleert dit
pad te zoeken en te verkennen'

Verdiep je in het derde pad van de Weg. Zoek het pad van 'van binnen naar binnen'
waardoor jezelf in bewustzijn zult stijgen en anderen met je mee zult trekken.
Als jezelf in bewustzijn stijgt, ben je ook in staat om de God in jezelf te dienen en om
daarom steeds dieper en dieper één te worden.
Dat zal de eerste wezenlijke verandering op deze wereld zijn, waarbij de vrede en de liefde
zullen neerdalen en toenemen.
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Kennismaking met de Richter
Zoals ik hiervoor heb aangegeven, is mijn informatie afkomstig uit het
Urantiaboek, dat ik voor mijzelf als bruikbare waarheid aanneem. Niemand kan
met zekerheid zeggen of informatie afkomstig uit andere dimensies waar is
maar dat is ook niet belangrijk. Voor mij ‘resoneert’ de inhoud van het
Urantiaboek als zijnde waar en het is voor mij een geweldig middel om tot mijn
doel te komen.
Mijn doel is om steeds dieper in contact en in verbinding te komen met de
God die in mij woont. Dat deze God in mij woont is voor mij een absolute
waarheid, die ook niet bewezen hoeft te worden. ‘Ik weet’ en dat is voor
mij voldoende.
Alle informatie is in meer details in dat boek te vinden. Mijn kennismaking met
de Richter heb ik te danken aan het Urantiaboek, waar uitgebreid over de
Richter wordt gesproken.
God bestaat uit:
 God de Vader
 God de Zoon
 God de Heilige Geest

Onze wereld, de aarde, of Urantia, zoals de kosmische naam van onze planeet
luidt, is gericht op God de Vader.
God de Vader zetelt op het paradijs, in het centrum van Havona (het centrale
universum) en is te ver verwijderd van onze plaats in het universum, zodat
contact van de mensen met God de Vader op het paradijs, niet mogelijk is.
Daarom heeft God de Richters gecreëerd die een vonk zijn van God de Vader,
die zijn goddelijkheid vertegenwoordigen maar die in tegenstelling tot God de
Vader zelf, geen persoonlijkheid bezitten.
De mens op aarde bezit in zijn schepping persoonlijkheid maar mist de
goddelijkheid.
Ieder mens op aarde die in staat is om te denken krijgt vanaf het moment van
zijn eerste morele wilsbeslissing (gemiddeld op een leeftijd van vijf jaar, tien
maanden en 4 dagen) een Richter, een goddelijke vonk, bij hem of haar
inwonen.
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Deze Richter zetelt in het fysieke bewustzijn en is de loods voor deze mens om
hem of haar te geleiden door de stormen en gevaren van het leven terwijl de
oceaan van het leven wordt overgestoken, tot het moment dat de stoffelijke
dood intreedt.
Volgens het Urantiaboek is de samenwerking en invloed van de Richter en de
mens als volgt:
Het materiële bewustzijn van de sterfelijke mens is het kosmische
weefgetouw dat de morontia-weefsels draagt waarop de inwonende
Gedachtenrichter de geest-patronen rijgt van een universum-karakter dat
blijvende waarden en goddelijke betekenissen kent – een overlevende
ziel met een ultieme bestemming en een nimmer eindigende loopbaan
voor zich, een potentieel volkomene.
De gedachtenrichter weeft dus op het weefgetouw van het bewustzijn de
menselijke ziel, afhankelijk van de keuzes die de mens maakt.
Tevens vermeld ik nogmaals uit het Urantiaboek het volgende:
Het bewustzijn is uw schip, de Richter is uw loods, de menselijke wil is de
kapitein. De gezagvoerder van het sterfelijke vaartuig moet zo wijs zijn
om erop te vertrouwen dat de goddelijke loods de opgaande ziel naar de
morontia-havens van de eeuwige overleving zal geleiden.
De Morontia-havens zijn de plaatsen (architectonische planeten) waar de ziel
landt en waar zij heen wordt gebracht na het overlijden hier op aarde.
Hieruit blijkt hoe belangrijk het bewustzijn van de mens is en welke rol het
bewustzijn speelt in de voortgang op het geestelijk pad.
Hoe sterker het bewustzijn wordt, hoe krachtiger en zeewaardige het schip
wordt en hoe veiliger de reis dus wordt.
Over de specifieke interesse met betrekking tot de ONTWIKKELING EN DE
KANS OP ONTWIKKELING van de Richter in de mens waarin hij inwoont, zegt
het Urantiaboek:
De Richter die zich aanbiedt is in het bijzonder geïnteresseerd in drie
capaciteiten van de menselijke kandidaat:
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De eerste capaciteit:
DE VERSTANDELIJKE CAPACITEIT.
Is het bewustzijn normaal? Wat is het verstandelijke potentieel, de
capaciteit tot intelligentie? Kan het individu zich ontwikkelen tot een
bonafide wilsschepsel? Zal wijsheid de gelegenheid hebben om te
functioneren?

De tweede capaciteit:
DE GEESTELIJKE PERCEPTIE.
De vooruitzichten op de ontwikkeling van eerbied, de geboorte en groei
van de religieuze natuur. Wat is het potentieel voor de ziel, de
waarschijnlijke geestelijke capaciteit tot receptiviteit?

De derde capaciteit:
DE GECOMBINEERDE VERSTANDELIJKE EN GEESTELIJKE VERMOGENS.
De mate waarin deze beide kwaliteiten dusdanig geassocieerd,
gecombineerd kunnen worden, dat er een sterk menselijk karakter
ontstaat en er kan worden bijgedragen tot de zekere evolutie van een
onsterfelijke ziel met overlevingswaarde.
WAT IS NU PRECIES HET DOEL VAN DE SAMENWERKING TUSSEN DE
RICHTER EN DE MENS EN IS ER OOK EEN WIN-WIN-SITUATIE?
ER IS EEN CONCREET EN SPECIFIEK DOEL IN DE SAMENWERKING TUSSEN
DE RICHTER EN DE MENS EN DIT DOEL IS: FUSIE OF VERSMELTING
TUSSEN RICHTER EEN MENS.
Deze fusie of versmelting tussen de Richter en de mens geven beiden het
vrijkaartje om de reis naar het paradijs te starten.
Bij de fusie ontvangt de Richter de persoonlijkheid van de mens en ontvangt de
mens de goddelijkheid van de Richter. Zij zijn dan voor eeuwig verworden tot
één wezen met persoonlijkheid en goddelijkheid, waarbij de Richter de functie
van loods blijft houden totdat zij als één het paradijs zullen bereiken.
De Richter (God) en de mensen werken dus heel nauw samen of moeten
misschien wel heel nauw samenwerken.
In het Urantiaboek staat immers:
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‘Houdt immer dit voor ogen: God en de mensen hebben elkaar
nodig. Zij zijn wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal
verwerven van eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit’.
Deze laatste verhandeling betekent dat God (de Richter) en de mens elkaar
nodig hebben. De Richter heeft de mensen nodig om persoonlijkheid te
verkrijgen en de mens heeft de Richter nodig om goddelijkheid te verkrijgen.
Het succes van deze actie wordt bepaald door de keuzes van de mens. Wat een
vertrouwen van God voor de mensheid en wat een verantwoordelijkheid voor
de mens ten opzichte van God.
Ik buig hier diep mijn hoofd voor.
God en de mens hebben elkaar dus nodig. Door de strijd van de mens, die de
mens nooit alleen hoeft te doen maar altijd met de nooit aflatende hulp van zijn
inwonende God, leert de mens en groeit in bewustzijn, maar hierdoor ervaart
God ook. Hij kan als volmaakt wezen de groei van de mens vanuit het
onvolmaakte naar het volmaakte volgen en dus ervaren en dus daarvan leren.
Zo biedt de mens God dus ervaringen aan en leert God.
In het Urantiaboek staat ook dat de mens een ontwikkelingsgang maakt op zijn
weg terug naar het paradijs en wel als van: 'BEEST TOT GEEST'.
Op die weg worden we onvoorwaardelijk begeleid door de Richter. Wat een
liefde van God, wat een zorgzaamheid en wat een ongelooflijk vertrouwen van
God in de mens, die eigenlijk nog op het niveau staat van het beest.
Dit besef heeft mij doen realiseren dat ik de liefde van God slechts kan
beantwoorden met een zelfde onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefde groeit dagelijks en brengt mij steeds dieper in de verbinding met
mijn Richter.
Deze ontwikkelingsgang, die ik de Weg noem en die vooralsnog loopt tot het
moment van fusie met de Richter (mijn eerste grote doel), is te verdelen in drie
paden, ingedeeld van laagste bewustzijn tot het bewustzijn dat nodig is om tot
fusie te kunnen komen (het voorlopig hoogste bewustzijn).
Deze drie paden zijn:
1. Het pad van 'van buiten naar buiten'.
2. Het pad van 'van binnen naar buiten'.
3. Het pad van 'van binnen naar binnen'.
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Op al deze paden en op deze totale Weg, speelt de samenwerking, het maken
van contact en verbinding met de Richter, eigenlijk de enige van belang zijnde
rol. Als er geen contact en besef van God is, is het bewustzijn laag. Naarmate het
besef van en het contact met God toeneemt, des te meer neemt het bewustzijn
toe.

Het pad van ‘van binnen naar binnen’ is de weg van de zoektocht naar binnen, de
zoektocht naar het hart.
Diep van binnen zul je de ‘God van binnen’ vinden, die je met grote vreugde opwacht en
verwelkomt om contact en verbinding met je te maken.
Dit is de Weg van ‘Het is mijn wil dat niet mijn wil maar uw wil geschiede’.

29

Puntsgewijze beschrijving hoe ik het
pad van ‘van binnen naar binnen’ heb
ontdekt en bereikt
Tijdens het proces van de ontdekking hebben mijn 3 persoonlijke ervaringen
mij geleid naar de verovering van de poort van het pad van 'van binnen naar
binnen'.
Dit hele proces heeft zich afgespeeld van mei tot en met november 2018.
ONTDEKKING VAN HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN':
1. Het Urantiaboek zegt: GOD EN DE MENSEN HEBBEN ELKAAR NODIG. Dit
resulteert in de fusie tussen God en mens. Denk aan de reis terug naar het
paradijs met Richter en bestemmingsbehoeders. Wat een schoonheid. Wat
een zware verantwoordelijkheid voor mij naar de Richter en de twee
engelen en wat een grenzeloos vertrouwen van God in mij.
DEZE ONTDEKKING WAS VOOR MIJ ONTROEREND!!!
2. Als ik het pad ga begrijpen, ervaar ik een ongelooflijke liefde van God voor
de mens en vind ik een blind vertrouwen van God in de mens, wat
resulteert in een steeds sterker wordende ervaring van liefde en
vertrouwen van mij in God.
3. Dit resulteert in een steeds sterkere hunkering en verlangen van mij naar
contact en verbinding met de in mij wonende God. Het verlangen naar het
moment van fusie ontwaakt en begint te groeien.
4. De liefde van mij voor God en de liefde van God voor mij creëert voor mij
een wezenlijke verbinding met mijn Richter. Deze behoefte van verbinding
groeit dagelijks.
5. Door deze toenemende verbinding neemt mijn bewustzijn toe.
6. Door dit toenemend bewustzijn ga ik mij realiseren dat in de eenheid die
God en ik zijn, ik mijn wil moet afleggen, zodat de God in mij zijn wil kan
laten geschieden.
7. Doordat ik de God in mij de ruimte geef om zijn wil te laten geschieden kan
hij mij gebruiken om door mij te handelen in deze wereld. Op deze wijze
creëer ik de mogelijkheid om God door mij VERANDERINGEN in deze
wereld tot stand te laten komen.
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8. OP DEZE WIJZE BEANTWOORD IK AAN DE OPROEP VAN JEZUS DAT HET
MIJN WIL IS, DAT NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE.
9. HIERDOOR GROEIT DE EENHEID TUSSEN MIJN RICHTER EN MIJ EN
BEWANDELEN WIJ SAMEN HET LAATSTE TRAJECT VAN HET PAD, OP WEG
NAAR FUSIE.

Let op:
VERANDERINGEN DIE TOT STAND KOMEN DOOR HET FEIT DAT IK DE GOD
IN MIJ, DOOR MIJ KAN LATEN WERKEN IN HET UITVOEREN VAN ZIJN WIL,
VERANDEREN MIJ EN DE WERELD. ER IS ALTIJD RESULTAAT EN DEZE WEG
HEEFT EN GEEFT ZEKERHEDEN.
Dit is het pad van 'van binnen naar binnen'.
ALS IK VERANDERINGEN WIL LATEN PLAATSVINDEN DOOR MIDDEL VAN
MIJN EIGEN WIL (EGO) VERANDERT ER NIETS MAAR WORDT ER SLECHTS
ENERGIE VERPLAATST. RESULTAAT IS ALTIJD NUL. DEZE WEG BIEDT
UITSLUITEND SCHIJNZEKERHEDEN.
Dit is het pad van 'van binnen naar buiten'.
Kijk maar naar de wereld waar de afgelopen 900.000 jaar (volgens het
Urantiaboek kregen toen Andon en Fonta (een man en een vrouw), als eerste
soort van menselijke wezens een gedachtenrichter, omdat zij als eersten een
morele wilsdaad uitvoerden, niets wezenlijks is veranderd. Er is in deze wereld
nog altijd:
 Armoede
 Ongelijkheid
 Onderdrukking
 Misbruik van vrouwen en kinderen
 OORLOG EN SLACHTPARTIJEN OP WERELDSCHAAL
De wereld en de geschiedenis van de wereld leren ons zelf dat dit pad dus niet
werkt en dat dit pad slechts een speeltuin is waar het onze opdracht is om de
God van binnen te leren kennen, te vinden, daarmee contact te maken en ons er
steeds intenser mee te verbinden, zodat het onze wil zal worden dat niet onze
wil maar ZIJN WIL geschiede.
Dit resulteert in een ongelooflijke liefde van de mens voor God en de ervaring
van een onvoorstelbare liefde van God voor de mens.
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VEROVERING VAN DE TOEGANG TOT HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR
BINNEN':
Drie persoonlijke openbaringen hebben mij het laatste pad doen ontdekken en
de toegang doen veroveren:
1. Het proces van de 'DE VERLOVING MET DE RICHTER'. Dit proces leverde
voor mij een bewust 'CONTACT' op met mijn Richter. Tijdens deze
ceremonie ervaring met bestemmingsbehoeders (engelen) door het voelen
van een hand van een engel op mijn rechterschouder. Dit proces was puur
EMOTIONEEL (weken gehuild). Het gevoel van chaos was niet over.
2. Het proces van wat ik noem 'DE OMARMING VAN EN MET GOD'. Dit
proces leverde voor mij een bewuste 'VERBINDING' op met mijn Richter.
Dit proces was puur EMOTIONEEL (ook weken gehuild). Het gevoel van
chaos was niet over.
3. Het proces van 'HET BEWUSTE CONTACT MET MIJN
BESTEMMINGSBEHOEDERS'. Dit proces was op VERSTANDELIJK niveau
en smeedde de drie losse persoonlijke openbaringen tot één complete
openbaring en tot één geheel. Deze ceremonie bestond uit een gesprek van
vijf kwartier waarbij ik ook vragen mocht stellen en antwoorden kreeg. Na
deze ceremonie begreep ik waarom alles was gebeurt, wat mijn doel is en ik
begreep dat ik de poort van het pad van 'van binnen naar binnen' had
bereikt. Ik kreeg de sleutel van deze poort om af te dalen in mijn eigen
innerlijk, om het contact en de verbinding met mijn Richter daar verder te
zoeken, te realiseren en te vervolmaken. Alle chaos en angst was opgelost
en daar was vrede, blijheid en kracht voor terug gekomen.
MIJN LIEFDE VOOR GOD WERD INTENS EN GROEIT PER DAG.
Aangezien mijn 3 persoonlijke openbaringen een driehoeksvlak vormen, geeft
mij dit stabiliteit en steun. Dit geeft kracht en met deze kracht kan ik verder.
Sinds dit moment is mijn bewust contact met mijn Richter, met Jezus en met
mijn bestemmingsbehoeders toegenomen en groeiende.

MIJN LEVEN IS COMPLEET VERANDERD EN IK HEB EEN
COMPLEET NIEUWE WERELD MOGEN BETREDEN,
WAARIN IK DAGELIJKS VERDER EN DIEPER MAG
AFDALEN.
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Ieder Pad is persoonlijk en uniek.
Ieder heeft zijn eigen ‘God van binnen’ die de beste loods is die je je kunt wensen en hij zal
je sturen en leiden op een voor jou allerbeste en unieke manier, zodat ook jij van de
overwinning zeker kunt zijn, als je enigszins in staat bent om naar Hem te luisteren.
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Het voorlopig laatste traject van mijn
wonderbaarlijke reis
Er zijn reeds twee boeken van mij verschenen met dezelfde titel:
'Een wonderbaarlijke reis'.
Deel 1 is een roman en deel 2 is een studieboek.
Deze twee boeken beschrijven een persoonlijke spirituele reis van een
gedreven zoeker.
Hoewel dit boek (het derde deel) ook op zichzelf te lezen is, adviseer ik om
eerst de twee andere boeken te lezen.
Dit derde deel refereert aan een spiritueel boek met de titel 'URANTIA'.
Urantia is de kosmische naam van de planeet aarde en dit is één van de
onvoorstelbaar veel bewoonde planeten in het totale universum.
Mijn derde boek, dat dus een verlenging is van mijn eerste twee boeken, sluit
aan bij een aantal onderwerpen uit het Urantiaboek die ikzelf heb ervaren en
wat dus een uiterst belangrijke trigger is geweest van mijn eigen spirituele reis
in het deel van mijn leven dat is ingegaan in mijn 68ste levensjaar.
Het urantiaboek schrijft uitvoerig over God, over de schepping in zijn totaliteit,
over de schepping van het plaatselijk universum waarin zich de planeet Urantia
bevindt en over Jezus, de schepperzoon van ons plaatselijk universum.
Het zou dus een uiterst volledig beeld geven om ook het Urantiaboek (bijna
2200 bladzijden) te lezen. De keus is uiteraard aan jou.
Om reeds enigszins een beeld te geven van wat het Urantiaboek vertelt, zal ik
hier en daar schematisch er iets over vertellen. Uiteraard is dit in de vorm van
een persoonlijke samenvatting, dus subjectief en uiterst summier.
Het gaat hier dus om mijn interpretatie van het Urantiaboek en dit in relatie tot
mijn persoonlijke ervaringen met wat er met mij is gebeurt en hoe ik dat heb
ervaren.
Mijn ervaringen en mijn gevoel hierover kan misschien een hulp en leidraad
zijn voor iedere zoeker die in contact komt met mijn boeken.
Waarom is het voor mij van belang dat deze drie boeken verschijnen en
waarom voor mij, dit derde deel ook moet worden geschreven?
Veel mensen zijn zoekend en veel mensen gaan zoeken omdat ze in deze wereld
de weg kwijt zijn. Dit derde deel van deze trilogie gaat eigenlijk over God en
onze band, ons contact en onze verbinding met God.
God is een essentieel deel van het leven.
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God is het leven
God is LEVEN.
Wij leven en dus kunnen wij niet om God heen.
God is essentieel, God is alles en zonder het bewustzijn van God zijn wij
eigenlijk niets.
Daarom gaat het in het leven ook om God.
God is het doel van het leven, het enige belangwekkende en ertoe doende doel.
Zonder God in ons leven zijn wij doelloos en zonder doel verdwalen wij en
raken wij volkomen de weg kwijt.
In dit derde boek ga ik ervan uit dat iedere lezer een bepaald spiritueel of
bewustzijnsniveau heeft. Als dit niet zo was of niet zo zou zijn, zou jij dit boek
nu niet lezen.
Dit betekent dat iedere lezer zich bewust is dat er meer is dan alleen jijzelf. Jij
bent meer dan jouw ego. Je weet dat er andere mensen zijn, dat die iets kunnen
betekenen en dat die zeker ook enige aandacht van jou behoeven en waardig
zijn.
Je weet dat er meer is in het leven.
Je weet en voelt dat er een goddelijk aspect is.
Naarmate we verder komen op de Weg of het TOTALE SPIRITUELE PAD, zullen
we ons steeds meer bewust worden van ons ego, we zullen ook God gaan leren
kennen, God gaan zoeken, God gaan ervaren en herkennen en we zullen de
behoefte, de hunkering en het verlangen gaan krijgen om contact te gaan leggen
met God om ons steeds dieper en intenser met God te willen gaan verbinden.
Dit zal ooit ieder mens overkomen en ervaren en deze mens zal het derde pad
gaan betreden.
Als dit niet gebeurt op deze wereld dan zal dit gebeuren op één van de volgende
werelden die wij zullen bezoeken als wij op deze wereld dood gaan of
overgaan.
De werelden die wij zullen bezoeken, waar wij zullen leven en ervaringen op
zullen gaan doen, nadat wij hier zijn overleden, noemt het Urantiaboek de
Morontiawerelden.
HET DERDE PAD IS HET LAATSTE PAD TOT HET BEREIKEN VAN HET
EERSTE GROTE DOEL VAN IEDER MENS OP AARDE, VAN IEDER MENS OP
URANTIA.
HET DOEL IS OM ÉÉN TE WORDEN, OM TE FUSEREN MET EEN VONK VAN
GOD DE VADER, DIE IN IEDER MENS OP URANTIA LEEFT.
DEZE FUSIE WORDT HET HUWELIJK GENOEMD VAN GOD EN DE MENS. DIT
IS EEN EEUWIGE VERSMELTING EN GEEFT ONS EEN VRIJKAART OM IN
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ONZE EEUWIGE ONTWIKKELINGSGANG HET UNIVERSUM TE BESTORMEN
EN OOIT HET PARADIJS TE BETREDEN.
Later kom ik hier uitvoerig op terug.

De fusie van de Richter en de ziel die ten overstaan van Jezus een samensmelting aangaan
en hiermee een kosmisch huwelijk sluiten voor de eeuwigheid. Het brandend verlangen en
de hunkering van eenheid van de mens naar God en van God naar de mens, wordt met het
proces van de fusie bezegeld.

Redelijk aan het begin van dit derde pad, toen bij mij de hunkering en het
verlangen om mij met God te gaan verbinden al in mij brandde, heb ik het
volgende gedicht geschreven. Deze tekst kwam in één keer, zonder één moment
van aarzeling of twijfeling uit mijn pen.
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De sfeer van onderstaand proza zal de trend zijn van dit boek, waarin ik zal
proberen weer te geven wat het betekent om God in mijn leven te ontdekken
als essentieel deel van mijn eigen systeem en wat het betekent om steeds
intenser contact met God te krijgen om een steeds intensere en diepere
verbinding met God te kunnen maken.
Wat doet dit met mij en wat doet het met de wereld?
Wat zou het daarom ook met jou kunnen doen?

God en de Mens
Stilte, beweging, liefde, God,
Het bruisen der zee,
De fluistering der wind,
Als je de omarming vindt,
In de aanraking met God,
In de verbinding met God,
In het diepste verlangen,
In de grootste hunkering,
Naar eenheid en één zijn,
Rijzen de beelden der eeuwigheid op.
Eeuwig leven is wel lang,
Maar heb geen vrees en wees niet bang,
Zijn liefde draagt alles en iedereen,
Dan is alles bewust één en is niemand of iets ooit meer alleen,
Niet voor nu en niet voor ooit,
Niet voor dichtbij en niet voor ver,
God brandt altijd in je, stralend als een lichtende ster.
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Een eeuwige reis, verbonden met God,
Een bruid en bruidegom versmolten tot één,
Voor nu en straks, voor immer en altijd,
Bereiden zich voor ter verovering van,
Accepteren iedere planeet als hun thuis,
Passeren iedere ster en gaan daaraan voorbij,
Groeiend in Gods onmetelijk ZIJN en zijn voor eeuwig blij.
Zij gaan zelfs voorbij dit punt,
Omdat God jou alles gunt,
Grenzeloos en onbeperkt,
Reikt zijn liefde en vrijgevigheid,
Als jij door zijn omarming groeit,
Dan bloei jij en is het ook God die bloeit.
Vreugde in vrijheid is Gods enige weg,
Waar hij altijd is als een gids en een loods,
Als een toren van vuur om de richtingwijzer te zijn,
Vol vreugde als je komt en vol verdriet als je verzaakt,
Het totale universum heeft hij namelijk slechts en uitsluitend voor
jou gemaakt.
Met de groei van alles en iedereen,
Groeit ook God onmetelijk ver,
Zonder einde en zonder grens,
Ooit daarin opgaan met mijn bruid,
Is mijn grootste wens,
Eeuwig en altijd groeien zelfs voorbij,
Een nooit te trekken grens,
Onbegrijpelijk en verwarrend,
38

Omdat niets een einde kent.
Zelfs de liefde is zonder end,
Wie raakt daar ooit aan gewend?
Een einde is nooit een end,
Omdat God eeuwig groeit en alles verkent,
Het heelal dijt uit onmetelijk ver,
Eens straalt ons licht ook daar als een heldere ster.
Dan zullen wij alles vertellen over liefde en wijsheid en zullen wij
alles geven,
Aan het dan in deze uithoeken van het universum, nieuwe en
ontstane leven.
God alstublieft houd mij vast, zoals ik u omklem,
Nooit meer alleen, nooit meer zonder kracht,
De sterren groeien in mijn ziel,
En geven meer licht dan het wiel,
Dat eeuwig ronddraait op zijn wil en kracht,
Wij allen zijn in staat,
Gedragen in eeuwige liefde,
Voor een ieder het licht te zijn,
Wij kunnen zelfs het universum met onze sterren behangen,
Als wij maar naar God blijven hunkeren en verlangen.
Wij kunnen zelfs zijn als God,
Nooit is er een zondaar, nooit is er een dader,
Omhels alles en iedereen als God, als een Vader.
Dan straalt Zijn licht door jou en doordringt alles en iedereen,
Dan ben je voor eeuwig met hem verbonden en nooit, nooit meer
alleen.
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Dat is God in al zijn glorie, verlangend en hunkerend naar ons
allen,
Roepend en wenkend naar iedereen,
Naar jou en mij en op het moment dat je hem opmerkt en herkent,
Naar hem roept en op hem reageert vanuit je hart zo vrij,
Is er niets en niemand dan God, maar dan ook werkelijk niemand,
zo ontzettend blij.
Dat is God, dat is alles en niets,
Dat is leven, zijn en niet zijn,
Ook het niets is doordrenkt van God,
Zoals ik steeds meer doordrenkt zal zijn,
Van zijn liefde als de beste wijn,
Voor eeuwig gevoed en gelaafd in mijn ziel,
Verrijkt met alle kennis van het goddelijk wiel,
Dat eeuwig draait en nooit meer stopt en er altijd is en zal zijn,
DAT IS LIEFDE, LEVEN, VADER, MOEDER, MIJN,

Dat is het drinken van de puurste wijn,
Het maakt je voor altijd warm en nooit dronken,
Omdat God ons eeuwig koestert en dus eeuwig draagt,
Wat je ook wenst, het is nooit te veel gevraagd,
Alleen hij kan het uitvoeren en volbrengen,
Dit lukt slechts als ik hem in vrije wil alles van mij geef,
Zodat hij door mij alles van hem kan geven,
Dat brengt in het universum vreugde, groei en leven,
God laat je eeuwig vrij, respecteert altijd jouw Wil en zal je altijd
alles bieden,
Alles werkt altijd volgens het goddelijk plan,
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Als ik er voor zorg in vrije wil,
Dat uitsluitend door mij, ZIJN WIL zal geschieden.
Dan verander ik en dus de wereld en het heelal,
Dan verander jij en hij en zij in elk geval,
Dan is er weer meer licht en deugd,
Dan jubelt een ieder in grote vreugd.
Dan is er dus vreugde en een groot feest,
Dan is er weer meer dan er ooit is geweest,
Meer van zijn licht en van zijn liefde,
Meer van God zelf in innerlijke diepte.
Reis met mij mee op dit Pad,
Er zal meer zijn dan je ooit hebt gehad,
Dat is pas vreugde zoals je zult begrijpen,
Het zal alles en iedereen verrijken.
Dit alles is altijd te behalen,
Als je het contact en de verbinding met God bij jou wilt
binnenhalen,
Als je werkelijk met heel je ziel met God wilt vrijen,
Zal jou dat werkelijk voor eeuwig bevrijden.
Voor gisteren, nu, straks en heus,
Dit wordt ook voor jou de allerbeste keus.
Er zal meer zijn dan er ooit is geweest,
Meer dan genoeg voor iedereen,
In liefde, vreugde, blijheid en koestering,
Werkelijk een fantastisch, ongekend en een eeuwigdurend feest,
Alleen nog maar opbouw en vermeerdering en nooit meer afbraak
en verwoesting,
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DAT IS HET WARE LEVEN IN IEDER ASPECT,
RECHTSTREEKS TERUG NAAR HUIS, NAAR GOD,
OP EEN WONDERLIJK PAD, EEN WONDERBAARLIJKE REIS,
ALTIJD GELEID DOOR HEM EN ALTIJD DIRECT.
Deze tekst brandde toen in mij en dit brandt nog steeds in mij.

De stijgende Weg van ‘beest tot geest’. De mens begint als ‘niet bewust wezen’ en groeit
uiteindelijk tot een ‘God in wording’, in een eeuwige verbintenis met de Richter. Pad na
pad bewandelend, legt hij of zij de Weg af terug naar huis, terug naar het paradijs.
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God in de mens
Volgens het Urantiaboek hebben God en de mens elkaar nodig.
God is woonachtig in het paradijs, gelegen in het centrale universum. God staat
daarmee ontzettend ver weg van de mens. Ieder mens ontvangt een fragment
(een vonk) van God, die de mens begeleid en loodst in zijn leven om God te
vinden, om tot God te kunnen komen en om zich uiteindelijk met deze
godsvonk te kunnen versmelten (fuseren).
Deze godsvonk wordt in het Urantiaboek de 'RICHTER' genoemd.
De Richter ontvangt bij de fusie de persoonlijkheid van de mens en de mens
ontvangt op dat moment de goddelijkheid van de Richter.
Het grootste recht van de mens is het recht van 'de vrije wil'.
Wij maken vrijwillig onze eigen keuzes. Wij moeten daar zelf de
verantwoordelijkheid voor dragen en de consequenties voor nemen.
Dit is wat het Urantiaboek zegt:

Houdt immer dit voor ogen: God en de mensen hebben elkaar
nodig. Zij zijn wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal
verwerven van eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit.
Deze tekst betekent dat God (de Richter) en de mens elkaar nodig hebben. De
Richter heeft dus de mens nodig om persoonlijkheid te verkrijgen en de mens
heeft de Richter (God) nodig om goddelijkheid te verkrijgen. Het succes van
deze actie wordt bepaald door de keuzes van de mens. Wat een vertrouwen van
God voor de mensheid en wat een verantwoordelijkheid voor de mens jegens
God.
De mens kan niet veranderingen op deze wereld tot stand brengen. Dit kan wel
gebeuren door God. Maar de mens is de heerser op aarde.
Als de mens dus in vrije wil kiest om God door hem of haar te laten werken en
dat ook kenbaar maakt aan God, kan God veranderingen in deze wereld tot
stand brengen.
Dit kan als de mens (het ego van de mens) terug treedt, zodat God de ruimte
krijgt om door de mens te kunnen handelen. Door de mogelijkheid te hebben
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dat ZIJN WIL GESCHIEDT, kunnen veranderingen conform zijn wil tot stand
komen.
Daardoor zal ik transformeren en veranderen en daardoor zal de wereld
transformeren en veranderen.
Daarnaast heeft de mens God nodig om veranderingen te kunnen realiseren in
deze wereld. Veranderingen die concreet zijn en zekerheden bieden. Aangezien
God nooit iets doet buiten de vrije wil van de mens om, heeft God de mens
nodig om veranderingen in de wereld te kunnen laten realiseren.
Dat is wat Jezus zei dat: 'HET MIJN WIL IS DAT NIET MIJN WIL MAAR UW
WIL GESCHIEDE'.
De weg of spirituele weg die we hier op Urantia hebben af te leggen kun je
verdelen in drie paden. Het derde pad wordt vervolgd in de werelden die we
betreden nadat we van deze wereld zijn vertrokken.
Niet iedereen loopt deze paden gedurende het leven op deze planeet door.
Sommigen komen niet verder dan het eerste pad en anderen niet verder dan
het tweede pad.
Ieder pad is op de planeten waar wij zullen leven na onze overgang verder af te
maken en ook daar zullen wij verder groeien op de spirituele weg en wij zullen
ook daar groeien in bewustzijn.
Alle drie deze paden geven een specifieke maat van ontwikkeling van het
bewustzijn aan. Er zijn geen goede en geen slechte delen op het pad. Er is
slechts 'één weg als het totaal van alle paden'.

Het eerste pad
Het eerste pad met het laagste bewustzijnsniveau is het traject van 'van
buiten naar buiten'. De mens is zich nog niet bewust als zijnde een spiritueel
wezen. Hij leeft zich uit met zijn ego in de buitenwereld. Het gaat uitsluitend om
eigen gewin en zelfbevrediging. Er zijn geen resultaten van geestelijke groei op
dit pad. Dualiteit viert hier hoogtij. Er wordt slechts energie verplaatst. Er vindt
geen verandering plaats. De ene egoïstische daad roept altijd een andere
nieuwe egoïstische daad van iemand anders op. Dit is het gebied van 'oog om
oog, tand om tand'. De strijd is zinloos en eindeloos. Op het eind van dit deel
van het pad begint de mens zich heel voorzichtig bewust te worden van het
spirituele aspect in de mens.
OP DIT PAD BESTAAN GEEN ZEKERHEDEN MAAR SLECHTS
SCHIJNZEKERHEDEN. OP DIT PAD ZIJN ER NOOIT RESULTATEN, HOOGUIT
TIJDELIJK MAAR NOOIT PERMANENT EN STRUCTUREEL. ER ZAL NOOIT
44

ECHTE VERANDERING ZIJN, ENERGIE WORDT HIER SLECHTS
VERPLAATST.

Het tweede pad
Het tweede pad met een iets hoger bewustzijnsniveau is het traject van 'van
binnen naar buiten'. De mens op dit deel van het pad begint zich te realiseren
dat hij een spiritueel wezen is. Vaak is deze mens gedreven in iets dat voor hem
of haar belangrijk is. Dit kan op ieder gebied zijn, zakelijk, politiek, economisch,
spiritueel of religieus. Op het spirituele of religieuze vlak kan vaak fanatisme of
zelfs fundamentalisme optreden. Dit is het pad van gedreven je ideaal
uitdragen. Op dit deel van het pad 'wordt de wereld bestormt' om het ideaal uit
te dragen.
Welk systeem er ook in de wereld is toegepast, geen systeem heeft het verschil
gemaakt in het structureel verbeteren van de situatie en de toestand in deze
wereld.
Ook op dit deel van het pad wordt geen resultaat gescoord. Ook hier wordt
slechts energie verplaatst en er vindt geen verandering plaats. Dit is het deel
van het bewustzijn waar het verstandelijk aspect heerst. Mensen beginnen
voorzichtig een aantal spirituele wetten te begrijpen. Tegen het eind van dit
traject begint de mens zich voorzichtig te realiseren dat hij of zij ook verbonden
is met het goddelijk aspect en dat hij of zij zelf iets goddelijks heeft.
OOK OP DIT PAD BESTAAN GEEN ZEKERHEDEN MAAR SLECHTS
SCHIJNZEKERHEDEN. OOK OP DIT PAD VERANDERT ER NIETS MAAR
WORDT ER DUS SLECHTS ENERGIE VERPLAATST. Er zullen dus ook nooit
op dit pad werkelijk resultaten geboekt worden.
HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BUITEN' IS HET PAD WAAROP DE MEESTE
MENSEN ZICH BEVINDEN. OP DIT PAD RICHTEN DE MEESTEN ZICH OP DE
BUITENWERELD OM ZICH TE MANIFESTEREN.
HIER BEGINT DE SPIRITUELE ONTDEKKING EN ONTWIKKELING.
OP IEDER VLAK, POLITIEK, ECONOMISCH, SPIRITUEEL OF RELIGIEUS
BESTORMEN MENSEN DE WERELD OM KENBAAR TE MAKEN WAT FOUT IS EN
HOE HET VOORAL BETER KAN OF BETER MOET.
HET EGO SPEELT HIER ALTIJD EEN OVERHEERSENDE ROL.
MEN VINDT, MEN BEPAALT, MEN LEGT OP.
ER WORDT OP DIT PAD UITSLUITEND ENERGIE VERPLAATST.
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RESULTAAT IS OP LANGERE TERMIJN ALTIJD NUL EN SOMS IS ER EEN
RESULTAAT VOOR DE KORTE TERMIJN.
ER ZIJN OP DIT PAD GEEN ZEKERHEDEN, UITSLUITEND SCHIJNZEKERHEDEN.
DAAROM IS ER OOK EIGENLIJK GEEN VERBETERING IN DE WERELD.
TOT OP HEDEN IS DE VOLGENDE TOESTAND NOG ALTIJD IN DE WERELD
AANWEZIG:
 Armoede.
 Ongelijkheid.
 Intolerantie.
 Discriminatie.
 Uitbuiting.
 Oorlog.
 Machtsmisbruik.
 Enz. Enz.
SOMS LIJKT ERGENS DE SITUATIE TE VERBETEREN MAAR ALTIJD IS DIT
TIJDELIJK.
OORLOGEN ZIJN NOG NIET VERBANNEN IN DE WERELD EN DAT IS
MISSCHIEN WEL HET GROOTSTE BEWIJS.
ZOLANG DE MENS BESTAAT IS ER OORLOG EN DAARIN IS DUS NIETS
VERANDERD!
ALS JE DUS IETS WILT VERANDEREN IN 'DE WERELD' MOET JE DUS NIET
OPEREREN OP DIT PAD OMDAT OP DIT PAD NIETS KAN EN NIETS ZAL
VERANDEREN.
IEDEREEN DIE OPEREERT OP DIT PAD DENKT DUS DE WERELD TE KUNNEN
VERANDEREN MAAR IS MET 'NIETS' BEZIG, OMDAT HET RESULTAAT OOK
NIETS OF NUL IS. ER RESTEERT SLECHTS 'VERLOREN ENERGIE EN
SCHIJNZEKERHEDEN'. ER ZIJN HOOGUIT RESULTATEN VOOR DE KORTE
TERMIJN.
NIEMAND DIE DE WERELD OOIT (OPRECHT) HEEFT WILLEN VERBETEREN,
HEEFT DE OORLOG, DE ONDERDRUKKING, DE ONGELIJKHEID EN DE ARMOE
UIT DE WERELD KUNNEN BANNEN. DIT GELDT VOOR VANAF HET BEGIN VAN
DE MENSHEID TOT VANDAAG DE DAG.
DEZE METHODE DIE ZO VOOR DE HAND LIJKT TE LIGGEN, WERKT DUS NIET!!
NIET EENS EEN BEETJE. DE REALITEIT BEWIJST DEZE STREKKING!!
Ook het ego wordt op dit pad nog niet onderkend. Men vindt dat men goed
bezig is en de wereld verbetert. Deze mensen zijn nog niet in staat om de
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consequenties van hun eigen handelen en keuzes te zien. Ze zijn nog niet in
staat om in situaties hun hoofd te buigen en excuses te maken. Fouten worden
veroorzaakt door anderen.

Het derde pad
Het derde pad met een duidelijk hoger bewustzijnsniveau is het traject van
'van binnen naar binnen'. Op dit vlak onderkent de mens dat hij of zij in het
bezit is van een inwonende God of van een goddelijk aspect. Dit deel is het
laatste deel van het pad en is het gebied dat afgelegd moet worden tot het punt
van fusie. Hier begint zich ook het Morontia bewustzijn te ontwikkelen. Op dit
deel van het pad keert de mens zich naar binnen en gaat op verkenning en op
zoek naar de innerlijke God en probeert daarmee contact te maken en zich
ermee te verbinden. Als de verbinding van de mens en zijn God intensiveert
dan transformeert deze mens. Door deze transformatie treedt er verandering
op. Als een mens verandert onder invloed van de kracht van de innerlijke God,
dan verandert ook de wereld. Het gezegde luidt: 'Verander de wereld begin bij
jezelf'.
Dit is ook het gebied waarvoor geldt dat het ego moet worden afgelegd. Als het
ego wordt afgelegd kan ik de volgende strekking praktiseren: 'Het is mijn wil
dat niet mijn wil maar uw wil geschiedt'.
Aan het begin van dit pad ben je nog volop in het bezit van het ego. Het proces
van het afleggen van het ego moet nog beginnen maar je begint je wel bewust te
worden van het ego.
Je begint de consequenties te overzien van je eigen handelen en keuzes en je
begint met het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Je bent in staat om je
hoofd te buigen en excuses te maken voor de gevolgen van je eigen handelen.
Uiteindelijk kan de wereld alleen veranderen door ingrijpen van God. De
wereld heeft God nodig voor veranderingen. God handelt nooit tegen onze vrije
wil dus God heeft de mens nodig om God de kans te geven om met goedkeuring
van de mens door de mens deze veranderingen door te voeren.
Dit is ingesloten in het gezegde: 'Niet mijn wil maar uw wil geschiede'.
Als je eenmaal in vrije wil en met volle overgave voor het derde deel van het
pad hebt gekozen, is het niet meer mogelijk om nog 'de wereld te bestormen'. Je
kunt geen twee heren dienen op één en hetzelfde moment.
DIT IS HET ENIGE DEEL VAN DE WEG WAAROP ZEKERHEDEN ZIJN EN
GEEN SCHIJNZEKERHEDEN. DIT IS HET PAD WAAROP RESULTATTEN

47

WORDEN GEBOEKT EN WERKELIJKE TRANSFORMATIES, DUS
VERANDERINGEN PLAATSVINDEN.
Tussen het eerste, tweede en derde pad zijn grensgebieden of wissels. Dit zijn
overgangsgebieden en het passeren van deze gebieden geeft onrust,
onzekerheid, angst en chaos. Het passeren van dit grensgebied kan jaren duren.
Vooral het overgangsgebied van het tweede naar het derde deel van het pad is
vaak moeilijk te nemen en te passeren en betekende voor mij angst omdat ik
niet wist wat het voor mijn leven zou betekenen als ik bewust voor de weg naar
binnen zou kiezen.
Nog één keer dit verhaal in andere woorden. Dit is namelijk van essentieel
belang en de verandering van de wereld is hier namelijk van afhankelijk, samen
met de Wil van jou om in bewustzijn te gaan groeien en dit pad te willen gaan
bewandelen, verkennen en veroveren.
HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' IS HET PAD WAAROP JE OP
WEG GAAT NAAR BINNEN OM DAAR TE ZOEKEN NAAR DE GOD DIE IN ONS
WOONT, OM DAAR CONTACT EN VERBINDING MEE TE MAKEN.
VERANDERINGEN KUNNEN PLAATSVINDEN DOOR DE WEG TE
BEWANDELEN WAAR 'JE JE NIET RICHT OP JE EIGEN WIL MAAR DOOR
ERVOOR TE ZORGEN DAT ZIJN WIL GESCHIEDT'.
HOE WERKT DAT DAN?
OM VERANDERINGEN IN DEZE WERELD GEREALISEERD TE KRIJGEN,
HEBBEN WIJ DUS NIET DE MENS (EGO) NODIG (ZIE DE BESCHRIJVING VAN
HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BUITEN').
ZOALS WIJ HEBBEN GEZIEN, LEVERT DAT NAMELIJK HELEMAAL NIETS OP.
OM VERANDERINGEN IN DEZE WERELD GEREALISEERD TE KRIJGEN
HEEFT DEZE WERELD GOD NODIG. HET MOOIE IS DAT GOD NET ZO VAAK
BESCHIKBAAR IS ALS DAT ER MENSEN ZIJN WANT IN IEDER MENS WOONT
EEN VONK VAN GOD.
DE KOSMOS KENT ECHTER EEN UITERST BELANGRIJKE WET EN DAT IS DE
WET 'VAN DE VRIJE WIL'. GOD DOET NIETS ZONDER TOESTEMMING VAN
DE MENS IN WIE HIJ WOONT.
VOOR VERANDERINGEN HEEFT DE WERELD DUS GOD NODIG MAAR GOD
HEEFT OM DEZE VERANDERINGEN TE KUNNEN REALISEREN, DE MENS
NODIG.
OM TE KUNNEN REALISEREN DAT GOD 'DOOR DE MENS KAN WERKEN',
MOET DE MENS HEEL DUIDELIJK BIJ GOD KENBAAR MAKEN DAT HIJ ZICH
IN VRIJE WIL BESCHIKBAAR STELT VOOR GOD OM GOD DOOR HEM/HAAR

48

TE KUNNEN LATEN WERKEN. MELD DIT IN DE EERSTE PLAATS AAN GOD
DOOR MIDDEL VAN GEBED EN MEDITATIE.
DE MEEST DUIDELIJKE EN MEEST EFFECTIEVE MANIER OM GOD KENBAAR
TE MAKEN DAT DE MENS ZICH IN VOLKOMEN VRIJE WIL BESCHIKBAAR
STELT OM GOD DOOR HEM/HAAR TE LATEN WERKEN, IS, DAT DEZE MENS
ZIJN EIGEN WIL ELIMINEERT, ZODAT GOD ZIJN WIL KAN MANIFESTEREN.
DOORDAT GOD OP DEZE WIJZE ZIJN WIL KAN MANIFESTEREN, KUNNEN
VERANDERINGEN IN DEZE WERELD PLAATSVINDEN.
DEZE VERANDERINGEN ZIJN EFFECTIEF, GEVEN ALTIJD RESULTAAT EN
BIEDEN ALTIJD EN UITSLUITEND ZEKERHEDEN.
DEZE VERANDERINGEN DIE DOOR GOD WORDEN BEWERKSTELLIGD,
TRANSFORMEREN EN VERANDEREN DE MENS IN WIE HIJ WOONT
ALSMEDE DE WERELD WAARIN DIE MENS WOONT.
Luidt het gezegde immers niet:
'VERANDER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF, DOOR DOOR MIDDEL VAN
JOUW VERANDERING, DE GOD IN JOU DE KANS TE GEVEN, DE WERELD TE
VERANDEREN'.
OM DEZE WEG ZELF TE KUNNEN BEWANDELEN, ZUL JE MOETEN KIEZEN
VOOR JEZELF.

ALS JE NIET KIEST VOOR JEZELF EN NIET DIENSTBAAR
BENT AAN JEZELF, ZUL JE OOK NOOIT KUNNEN KIEZEN
VOOR DE GOD IN JEZELF.
De nieuwe weg, de weg van 'van binnen naar binnen' is een weg die anders
bewandeld wordt.
Vraag je af wat je wilt bereiken en houd dat binnen in je. Ga vervolgens in stilte
naar binnen en zoek daar contact en verbinding met de God van binnen.
Leg aan God voor wat je wilt bereiken en vraag aan God of het past binnen 'Zijn
Wil'.
Treed terug en laat God beslissen. Wat je ook voelt dat het antwoord is,
accepteer de Wil van God. Zelfs als het doel wordt aangepast, volg dit.
Vraag vervolgens aan God om via jou te handelen, om tot stand te laten komen
wat volgens de Wil van God tot stand mag komen en tot stand kan komen.
Dank God dat hij door jou zijn wil ten uitvoer heeft gebracht.
Het stukje dat God via jou tot stand brengt, kan plaatsvinden in de wereld.
Het is dan niet mijn wil maar zijn wil en dus is het goed.
Het zal resultaat geven en de zekerheid vergroten.
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De actie van God door jou, gebouwd op zijn wil, transformeert en verandert jou
en de wereld. Door deze werkelijke veranderingen, ontstaan er nieuwe
zekerheden.
DUS PAS OP DIT DERDE PAD WORDT JE JE BEWUST VAN JOUW EGO, BEN JE
BEREID OM DAT ONDER OGEN TE KOMEN EN OM DIT TE GAAN AFLEGGEN.
'JE BENT NOG LANG NIET VRIJ VAN HET EGO'
JE ONDERKENT DE MOMENTEN DAT JE IN DE FOUT GAAT EN BENT BEREID JE
HOOFD TE BUIGEN, JE EXCUSES TE MAKEN, OP JE KNIEËN TE GAAN, ERVAN
TE LEREN EN DAARDOOR TE GROEIEN EN DICHTER BIJ GOD TE KOMEN EN
ZELF (EGO) TERUG TE TREDEN OM HEM DE KANS TE GEVEN ZIJN WIL IN DE
WERELD DOOR JOU TE LATEN GESCHIEDEN, ZODAT JIJ TRANSFORMEERT EN
VERANDERT EN DAARDOOR DE WERELD TRANSFORMEERT EN VERANDERT.

Totaal overzicht:

50

51

Persoonlijke ervaring van de overstap
van het pad van ‘van binnen naar buiten’
naar het pad van ‘van binnen naar
binnen’, inclusief alle chaos die mij dat
heeft opgeleverd
Ik ga proberen te beschrijven hoe voor mij deze overstap heeft plaatsgevonden.
De overstap van het ene pad naar het andere pad is gelijk aan het nemen van
een wissel. Deze overgangen gaan nooit zonder slag of stoot, zonder chaos en
kunnen jaren duren. Uiteraard zijn deze ervaringen heel persoonlijk.
Bij mij heeft dit ongeveer zeven maanden geduurd en heeft het voor mij heel
veel chaos, onrust en angst veroorzaakt.
De overgang van het tweede naar het derde pad heeft zich gemanifesteerd in
drie persoonlijke ervaringen of openbaringen.
Vanaf het moment van de eerste openbaring tot aan het moment van de derde
openbaring heb ik heel veel last gehad van onrust, chaos en angst. Dit heeft dus
ongeveer zeven maanden geduurd.
Op de dag van de derde openbaring viel alles van mij af, begreep ik de
essentiële dingen, kwam er een enorme rust en blijheid over mij en was ik in
staat te starten op het derde pad, het pad van 'van binnen naar binnen' om daar
op zoek te gaan naar de God die in mij woont, om daarmee contact te maken en
om mij daarmee te verbinden.
Ik was gearriveerd aan de poorten van de hallen en de trappen waarmee ik
naar binnen in mijzelf kon afdalen om daar op onderzoek uit te gaan. Ik had
grote angst gehad wat er zou gebeuren. In hoeverre zou ik nog contact kunnen
houden met andere mensen en met de buitenwereld? Zou deze reis leiden tot
grote eenzaamheid?
Ik begon ineens te begrijpen waarom mensen zich opsloten in grotten in de
bergen om daar in eenzaamheid en meditatie hun dagen te slijten.
Was dat wat ik wilde?
Kon het ook anders?
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Toen ik van de engelen de sleutel van de poorten van mijn eigen innerlijk
ontving en toen ze mij het nodige hadden verteld, viel alle angst van mij af en
begreep ik dat het ook anders kon.
DIT WAS EEN MOMENT VAN GROTE VREUGDE EN VOELDE ALS EEN
OVERWINNING. DE ANGST WAS VOOR HET EERST VOLKOMEN
VERDWENEN.
In mijn spirituele loopbaan en langzame voortgang op mijn pad beleef ik
ervaringen in de vorm van beelden, veel gesprekken in mijn hoofd, concrete
door mij waargenomen situaties, die blijkbaar bij mij anders gaan dan bij
andere mensen. Ik denk dat dat een doel dient. Dit doel is om deze ervaringen
vast te leggen in woord en beeld zodat andere mensen hier iets mee kunnen en
het misschien een richtingwijzer mag zijn voor anderen. Dus leg ik opnieuw
mijn eigen ervaringen vast en ik hoop dat anderen daar iets aan kunnen
hebben.
Mijn drie persoonlijke ervaringen of openbaringen noem ik:
1. De verlovingsceremonie met de Richter.
2. De omarming van en met God.
3. Het gesprek met mijn engelen.
Bij deze tocht van zes maanden heb ik heel veel hulp gehad van een
dierbare vriendin. Zij leest ook het Urantiaboek, begreep ongeveer wat er
in mij omging en zij heeft mij veel steun gegeven. Zij heeft mijn eerste
twee ervaringen van dichtbij meegemaakt. Voor haar steun ben ik haar
eeuwig dankbaar.

1. DE VERLOVINGSCEREMONIE MET DE RICHTER
In het Urantiaboek wordt gesproken over de fusie van mens en Richter. Deze
fusie wordt ook omschreven als het huwelijk tussen de mens en God. Het is een
verbintenis waarin God volledig in de mens opgaat op een zodanige wijze dat er
geen hemels wezen is dat nog iets van de Richter zelf in de mens zou kunnen
herkennen. Deze verbintenis geldt voor eeuwig. Deze fusie, deze verbintenis
geeft de Richter de persoonlijkheid van de mens en de mens de goddelijkheid
van de Richter. Daarmee is de mens geworden tot 'een God in wording'.
Op een zekere dag, het was een zaterdagmorgen, had ik een Skype gesprek met
een Canadese vriend die in België woont. Ook hij is een Urantiaboeklezer.

53

Aan het eind van het gesprek voelde ik een hand op mijn rechterschouder en
draaide mij om. Ik zag niets maar ik wist met alles waarmee ik iets kon weten,
dat er een engel achter mij stond, die zijn hand op mijn schouder legde.
Ook voelde ik een enorme verbinding met mijn Richter. Zo intens dat mijn borst
enorm warm werd en dit gevoel duurde minstens een uur.
Op dat moment eindigde het gesprek met mijn Canadese vriend.
Tranen rolden intens over mijn wangen en ik durfde niet meer om te kijken. Na
ruim een half uur voelde ik dat de energie en de engel was verdwenen.
Dit voorval veroorzaakte heftige emoties en ik kon niet meer stoppen met
huilen.
Ik had vijfenvijftig jaar niet meer gehuild, ondanks alles wat er in mijn leven
was gebeurt.
Ik belde later mijn vriendin en vroeg of ik kon komen. Zij woont 80 kilometer
bij mij vandaan. De volgende dag kon ik haar opzoeken. Ik kon amper rijden
omdat de tranen over mijn wangen bleven stromen.
Toen ik bij haar aankwam vertelde ik mijn ervaring en meldde haar dat als het
proces van fusie met de Richter gelijk is aan het huwelijk met de Richter, ik zelf
het gevoel had dat datgene wat ik gisteren had ervaren dan de ceremonie van
de verloving met de Richter zou moeten zijn.
Later bleek deze verlovingsceremonie ook genoemd te worden in het
Urantiaboek. Bovendien wordt daar beschreven dat op het moment van de
verloving met de Richter de beschermengelen voor die mens worden
verwisseld voor twee 'bestemmingsbehoeders'. Ook dit zijn engelen
(serafijnen) net als de beschermengelen maar met een andere taak. Men krijgt
dan twee bestemmingsbehoeders, een mannelijke engel en een vrouwelijke
engel.
De enorme emotie, wat zich uitte in ontzettend veel huilen heeft dagen
geduurd. Voor mijn gevoel had ik BEWUST CONTACT GEMAAKT MET MIJN
RICHTER, MET MIJN GOD VAN BINNEN.
Na ongeveer twee weken kwam ik terug in mijn 'oude doen' en merkte verder
niet zoveel meer van deze ervaring of persoonlijke openbaring.
Uiteindelijk bleek dit de eerste pijler te zijn op mijn nieuwe pad, op het nieuwe
traject van mijn spirituele weg. Ik was mij dit niet bewust. Ik bewandelde nog
steeds het pad van 'van binnen naar buiten'. Ik was nog steeds van plan om met
mijn boeken als onderbouwing een 'School of consciousness' op te richten, om
de wereld te bestormen, om de wereld bewuster te maken en vooral om de
wereld te verbeteren.
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Zo verliepen ongeveer vier maanden tot mijn tweede, nieuwe ervaring en
openbaring zich aandiende.

2. DE OMARMING VAN EN MET GOD
Na vier maanden gebeurde er onverwachts iets nieuws.
Het was zaterdagavond en ik voelde mij niet honderd procent en besloot op tijd
mijn bed in te gaan. Midden in de nacht werd ik wakker om één uur en ik kwam
in gesprek met mijn Richter, met mijn God van binnen. Dat was althans het hele
sterke gevoel dat ik had.
Het gesprek duurde een uur en het sloeg alle houvast onder mijn voeten
vandaan.
Alle waarden die ik had aangenomen en waarvan ik begreep dat dat mijn weg
was, dat ik daarmee goed bezig was en dat ik daarmee de wereld verbeterde en
verder zou verbeteren, werden onder mij vandaan gehaald.
De volgende morgen werd ik wakker en kon mij ieder, maar dan ook ieder
woord van dat gesprek herinneren.
Ik had in mijn leven grote beslissingen genomen en dit had ik gedaan ten
behoeve van andere mensen en met een doel. De waarden die ik aan deze
beslissingen hechtte werd onder mij vandaan geschopt als zijnde 'onzinnig en
niet ter zake doende'.
Ik had jaren gewerkt aan 2 boeken en dit had ik gedaan om iets te mogen
bijdragen aan deze wereld, om deze wereld daarmee te kunnen verbeteren.
Ook dit werd mij duidelijk, dat ook deze onderbouwing in mijn leven en
waarom ik dit allemaal had gedaan in mijn leven, op 'niet werkende redenen en
motivaties gegrondvest was'.
De grond sloeg onder mij vandaan.
Al mijn waarden verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik had geen enkel houvast
meer over.
Ik dankte mijn innerlijke God voor de ongelooflijke chaos die over mij kwam en
voelde me zinloos, hopeloos, eenzaam en compleet doelloos. Ik begreep niet
waarom dit over mij heen was gestort.
Op datzelfde moment voelde het alsof ik werd omarmd door een paar grote
sterke armen. Ik werd ingesloten en ik voelde een tsunami van liefde, van rust
en vreugde over mij heenkomen. Dit was een onbeschrijflijk gevoel dat ik zo
nog nooit eerder had ervaren. Ik wilde dit gevoel nooit meer kwijt en opnieuw
stroomden de tranen over mijn wangen. Deze situatie heeft twee weken
geduurd. Er waren geen mensen met wie ik dit kon delen. Twee mensen
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kwamen hiervoor in aanmerking maar die waren beiden op vakantie en
eigenlijk onbereikbaar. Ik moest dit alleen verwerken. Ik heb dit gedaan door
alles op te schrijven. Alles wat ik voelde schreef ik op.
Na twee weken trok ik een conclusie en deze luidde dat er voor mij maar één
zekerheid is. Deze zekerheid is, dat alles wat ik krijg aangereikt aan informatie
van mijn Richter, van mijn eigen inwonende God, de enige waarheid is waar ik
op kan bouwen, waar ik iets mee kan en waar ik iets mee moet.
Hoe ik weet dat al deze informatie van mijn Richter afkomstig is, is voor mij
niet relevant.
Ik voel dat dat zo is en dus is het zo voor mij en dat is voor mij het enige dat van
belang is.
Toen ik dit allemaal had opgeschreven pakte ik het grote Urantiaboek en vroeg
of het boek een antwoord mocht geven op mijn conclusie.
Ik sloeg het boek willekeurig open.
Ik las het volgende stukje en dit is letterlijk overgenomen uit mijn
aantekeningen die ik op dat moment heb gemaakt:
" Naar aanleiding van mijn huidige positie op mijn Pad vraag ik mijzelf nu af .....
Is het Urantiaboek de ultieme wijsheid of gaat het om de wijsheid verkregen uit
verbinding met de Vader (Richter)? Dit ook in het kader van de plannen en
projecten die aan onze voeten liggen, waarbij wij het Urantiaboek nemen als
ultieme bron van waarheid.
Het antwoord dat van binnen kwam, was:
De ultieme wijsheid van het Urantiaboek is dat zij je brengt naar de verbinding
met de Richter (de eerste wezenlijke stap van het bereiken van de Vader) die
jou uiteindelijk de ultieme wijsheid brengt. De ultieme wijsheid voor jou op dit
moment en waarmee je verder kunt. Hiermee is het Urantiaboek dus geen
DOEL maar een MIDDEL om het doel, eenwording met de Vader, te realiseren.
Aangezien ieder Pad persoonlijk en uniek is, is het dus eigenlijk zinloos om de
juiste bedoeling van iedere verhandeling uit iedere verhandeling te halen. DE
VERHANDELINGEN ZIJN GEEN DOEL. Wat is waar en wat is niet waar? Welke
interpretatie is juist en welke interpretatie is niet juist. De teksten zijn een
MIDDEL en geen DOEL en voldoen als zij jou brengen bij jouw eenwording met
de Vader en voor jou de verbinding met de Richter tot stand kunnen brengen.
Jouw resultaat te delen met een ander kan de ander helpen op zijn of haar eigen
unieke Pad”.
NA DIT OPGESCHREVEN TE HEBBEN, VROEG IK OM LEIDING EN SLOEG IK
HET URANTIABOEK RANDOM (WILLEKEURIG) OPEN en las direct het
volgende:
Wat zegt het Urantiaboek over de wijsheid die zij zelf brengt:
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In de beschrijving van de vijf openbaringen die de hemelen Urantia hebben
gebracht, te weten:
1. Het Dalamatisch onderricht (begon 500.000 jaar geleden)
2. Het onderricht uit Eden
3. Melchizedek van Salem
4. Jezus van Nazareth
5. De Urantia-verhandelingen
Over het Urantiaboek (de vijfde openbaring) zegt het Urantiaboek:
‘De verhandelingen in het boek, waarvan dit er één is, vormen de meest recente
schenking van waarheid aan de stervelingen van Urantia. Deze verhandelingen
onderscheiden zich van alle voorgaande openbaringen, want zij zijn niet het
werk van een enkele persoonlijkheid uit het universum, maar een schenking
die is samengesteld door vele wezens. GEEN ENKELE OPENBARING,
BEHALVE HET BEREIKEN VAN DE UNIVERSELE VADER (de Richter is een
vonk van de universele vader), KAN ECHTER OOIT VOLLEDIG ZIJN. ALLE
ANDERE HEMELSE VORMEN VAN BIJSTAND BETREFFEN NIET MEER DAN
EEN GEDEELTE, ZIJN VOORBIJGAAND EN IN PRAKTISCHE ZIN AANGEPAST
AAN DE PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN IN TIJD EN RUIMTE. HOEWEL
EEN BEKENTENIS ALS DEZE MOGELIJKERWIJS AFBREUK DOET AAN DE
DIRECTE KRACHT EN HET GEZAG VAN ALLE OPENBARINGEN, IS OP
URANTIA DE TIJD AANGEBROKEN DAT HET RAADZAAM IS ZULKE
OPENHARTIGE VERKLARINGEN AF TE LEGGEN, ZELFS WANNEER DE
TOEKOMSTIGE INVLOED EN AUTORITEIT VAN DEZE MEEST RECENTE
OPENBARINGEN VAN WAARHEID AAN DE STERFELIJKE VOLKEREN OP
URANTIA DAARDOOR VERZWAKT ZOUDEN WORDEN’.
MIJN INNERLIJKE STRIJD EN HET RESULTAAT VAN MIJN DAARUIT
VOORTKOMENDE INNERLIJKE REIS WORDT DUS EIGENLIJK BEVESTIGD
DOOR HET URANTIABOEK ".
Dit gaf mij grote vreugde!
De grootste en meest volledige waarheid is de waarheid die je binnen in je
vindt. Het is de waarheid van de God van binnen. Het is de waarheid van de
Richter.
Om tot die waarheid te kunnen komen zul je dus moeten afdalen naar je eigen
diepste innerlijk en daar de God van binnen moeten zoeken, contact mee
moeten maken en mee moeten verbinden.
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Dat op zich is een pad op de weg en ik noem dit deel van de weg het pad van
'van binnen naar binnen'.
Het is volgens mij het laatste deel op de weg tot de fusie met de Richter.
KOMEN TOT DE FUSIE MET DE RICHTER IS VOOR MIJ HET EERSTE EN
GROOTSTE DOEL IN MIJN LEVEN EN IK BEN DAAROM NU AL BEWUST
BEZIG DIT DOEL TE VERWEZENLIJKEN, DOOR IEDERE DAG EEN BEWUSTE
KEUS TE MAKEN EN DIT KENBAAR TE MAKEN AAN MIJN INWONENDE
GOD.
Alle andere waarheden zoals boeken, geschriften, ervaringen van andere
mensen zijn slechts MIDDELEN OP DE WEG OM TOT DIT DOEL TE KOMEN.
Met deze kennis was mijn tweede persoonlijke ervaring of openbaring
afgerond. In eerste instantie bracht het mij in een omgeving van stilte, in de
ervaring van de omarming waarin ik werd ondergedompeld in tsunami's van
liefde, vreugde en rust.
Dit verstomde langzaamaan en bracht mij terug in mijn oude doen.
Heel veel steun in mijn dagelijks leven had ik ook niet aan deze ervaring, net
zoals ik die niet had aan de eerste ervaring en zelfs niet aan de twee ervaringen
samen.
Ik wist dat ik het grensgebied tussen het tweede pad van 'van binnen naar
buiten' en het derde pad van 'van binnen naar binnen' moest gaan oversteken,
maar ik durfde dat niet. Ik durfde niet in mijzelf af te dalen. Ik wist niet wat ik
tegen zou komen. Ik wist niet welke eenzaamheid ik daar mogelijk zou ervaren.
Ik wist niets en ik durfde de stap niet te maken. Dit leidde tot spanning en
angst.
Ook deze ervaring heb ik achteraf gedeeld met mijn vriendin, die ook op dit
moment een grote steun was.
Inmiddels was er echter iets gebeurt.
Er was contact met iemand uit het buitenland. Er waren plannen om met deze
buitenlander en mijn vriendin mogelijk iets op te gaan zetten in het buitenland.
Dit project zou een sterk spiritueel fundament hebben.
De buitenlander zou een paar weken naar Nederland komen en wij zouden een
paar weken naar het buitenland gaan om de plannen en een mogelijke
uitvoering en een concrete vorm te geven.
Ik had een ernstig voorgevoel dat dit niet zou werken. Ik had het gevoel dat wij
niet klikten. Ik ben zelfs drie keer midden in de nacht wakker geworden met
een nachtmerrie over deze onderneming.
Achteraf is dit plan voor mij uitgedraaid op een ernstig fiasco.
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Er was absoluut geen klik tussen mij en de buitenlander.
Na een ernstig conflict met hem zag ik af van mijn reis naar het buitenland.
Mijn voorgevoel was op alle fronten uitgekomen. Ik was boos op alles. Ik was
boos op de situatie, boos op de buitenlander maar ik was vooral boos op
mijzelf. Boos dat ik geen gehoor had gegeven aan mijn overduidelijke
voorgevoelens.
Er speelde nog iets.
Het buitenland project was gefundeerd op het pad van 'van binnen naar buiten',
op het gebied waar mensen de wereld bestormen om deze te verbeteren, waar
altijd het eigen ego prevaleert omdat hun idee het beste is voor de wereld en
dus erin 'moet worden gestampt'. Waar de bestormer altijd wil winnen en waar
uiteindelijk alleen maar energie wordt verplaats, waar nooit resultaat wordt
geboekt (of hooguit tijdelijk, voor de korte termijn) en waar uitsluitend
schijnzekerheden worden gescoord in plaats van zekerheden.

3. HET GESPREK MET MIJN ENGELEN
Zoals al eerder aangegeven was ik inmiddels terecht gekomen op het
grensgebied dat aansluiting geeft op het pad van 'van binnen naar binnen'.
Dit betekent het volgende. Het betekent dat als je uit vrije wil en met volle
overgave kiest voor het pad van 'van binnen naar binnen' dan mag je niet meer
en dan kun je niet meer dienstbaar zijn aan het pad van 'van binnen naar
buiten'.
JE KUNT NAMELIJK GEEN TWEE HEREN MEER DIENEN.
Dat was het pad dat ik aan het bewandelen was in het buitenlandproject.
Ik werd met grote kracht teruggegooid naar het pad dat de richting van het
eigen innerlijk kiest.
Die klap kwam hard aan en leidde tot nog veel meer chaos.
ER ONTSTOND EEN HEFTIGE RUZIE DIE DOOR MIJ WAS VEROORZAAKT EN
WAARIN IK AANKONDIGDE NIET MEE TE ZULLEN REIZEN NAAR HET
BUITENLAND.
DEZE ACTIE LEIDDE ERTOE DAT IK HET GRENSGEBIED TUSSEN HET TWEEDE
EN HET DERDE PAD INSNELDE EN DAAR AL SPOEDIG VERDWAALDE. DIT
WAS MEER EEN VLUCHT OM WEG TE KOMEN VAN DEZE MENSEN.
DIT LEIDDE TOT CHAOS EN ANGST EN ER WAS GEEN WEG MEER TERUG.
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Door deze omstandigheden was er gebeurt wat ik niet wilde laten gebeuren. Ik
was in mijn wanhoop, boosheid en paniek een weg ingeslagen, die ik daarvoor
op basis van angst, ernstig had gemeden.
'Ik was de Sjaak'!
Deze tocht duurde drie weken en was zwaarder dan ik dacht en dan ik aankon.
Ik vocht op twee fronten. Ik lag nog steeds in strijd met de buitenlander en mijn
vriendin die wel was vertrokken en ik zwierf door een spiritueel gebied waar ik
mij onzeker en angstig voelde. Dit alles speelde zich af in mijn systeem.
Blijkbaar waren mijn twee ervaringen of persoonlijke openbaringen niet
voldoende om op te kunnen leunen. Als ik er op leunde viel ik om.
Ik had dus nog steeds geen vaste grond onder mijn voeten.
Na precies drie weken gebeurde er iets.
Ik stond nog steeds stijf van de spanning en voelde mij slecht.
Op zondagmiddag herinnerde ik mij een verhaal uit het Urantiaboek. Er staat in
dat de beschermengelen of de bestemmingsbehoeders voor de mensen
waarvoor zij dienen, de intermenselijke relaties zodanig proberen te
beïnvloeden, dat die mens in testsituaties terechtkomt of in situaties met grote
leermomenten.
Ik vroeg mij af of ik zoiets had meegemaakt. Deze gedachte had onmiddellijk
invloed op hoe ik mij voelde. De spanning verdween een beetje uit mijn
systeem.
De volgende morgen vroeg overkwam mij het volgende. Het stukje is letterlijk
overgenomen uit mijn aantekeningen van die dag.
’Engelen’:
Terwijl ik zit te schrijven op mijn telefoon dienen zich twee verschijningen aan.
Het zijn twee engelen. Ik voel hun aanwezigheid maar zie verder niets. Ik
herken de energie van één van de engelen. Eens stond hij achter mij en legde
zijn hand op mijn schouder. Het zijn mijn twee bestemmingsbehoeders. Zij
geven mij beiden hun naam. Zij maken zich bekend.
Zij leggen mij uit dat zij een intermenselijke situatie hebben gecreëerd met de
twee andere mensen uit dit buitenland project. Deze actie was nodig om mij in
de verdediging te krijgen en mij het grensgebied in te jagen tussen mijn oude
en mijn nieuwe pad. Angst hield mij tegen en dat had nog wel jaren kunnen
duren. Deze missie is geslaagd en voor mijn gevoel heb ik het net overleefd. De
tol was zwaar en de prijs was hoog. Zij gaven aan dat zij de risico's berekend
hadden en dat zij incalculeerden dat ik de moed, de kracht en de trouw heb om
deze missie en uitdaging aan te kunnen. Het doel is bereikt. De poort van mijn
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'innerlijk' is bereikt en het vertrouwen om te starten aan het verdere deel van
mijn reis is terug.
Interesse in het buitenlandproject heb ik nooit gehad en zal ik ook nooit
krijgen, dat is niet mijn ding dus ik had beter moeten en kunnen weten. Ik ben
er dus misschien wel 'ingeluisd' en achteraf ben ik er blij mee’.
Dit gesprek met mijn engelen, dat ongeveer vijf kwartier heeft geduurd, waarin
mij dingen zijn verteld en waarin ik vragen mocht stellen waarop ik
antwoorden kreeg, heeft voor mij de cirkel gesloten.
Deze openbaring was een 'verstandsaangelegenheid'.
Geen emotie en geen tranen.
Ik heb zelfs de eerste twee 'geheimen' ontvangen, waarmee ik mijn reis kan
gaan starten.
Deze laatste persoonlijke ervaring, deze laatste persoonlijke openbaring van de
engelen, hebben voor mij een steunvlak gecreëerd waarin de eerste twee
openbaringen samen met de derde aaneen zijn gesmeed en mij een steunpunt
geven. Ik kan hier op leunen en val niet meer om. Deze derde ervaring, gesmeed
aan de twee eerdere ervaringen, vormt in zijn totaliteit met de andere twee,
mijn fundament.
In mijn aantekeningen heb ik het volgende stukje over deze drie openbaringen
vastgelegd.

Je beschermengelen of je bestemmingsbehoeders zijn altijd bij je en waken constant over
je. Ook met hen kun je een prachtige band opbouwen.
Zij zijn altijd in tweetallen, een mannelijke en een vrouwelijke engel.
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‘Drie pijlers en energie’:
De twee pijlers van mijn eerste twee ervaringen, de 'verloving met de Richter'
en de 'omarming', waren gebaseerd op emotie en gaven als ervaring op zich, in
totaliteit geen stabiliteit.
De derde pijler is het bereiken van de poort van het pad van 'van binnen naar
binnen' en deze ervaring is gebaseerd op logica. Deze derde peiler is gebaseerd
op: 'Openbaringen, verklaringen en uitleg door mijn bestemmingsbehoeders'.
De drie pijlers SAMEN geven stabiliteit en kracht.
Twee pijlers voor de emotie, ondersteund door de derde pijler voor het hoofd,
door het verkrijgen van kennis. Gecombineerd als drie-eenheid bieden zij
stabiliteit.
De derde pijler is een pijler op zichzelf en maakt daarnaast de drie pijlers tot
één eenheid, tot één compleet draagvlak.
Hiermee ben ik voor nu, voor dit niveau, compleet en gestabiliseerd en klaar
om het derde pad, het pad van 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' te betreden.
Mijn reis kan opnieuw beginnen. Een reis die essentieel anders zal zijn dan de
reis tot aan dit moment.
Deze reis zal mij naar binnen voeren en het contact en de verbinding met mijn
'God van binnen', intensiveren en verdiepen.
Dit is het begin van het laatste traject van de lange weg tot aan de fusie, tot aan
het huwelijk met mijn Richter.
Op dat moment betekent dat iets belangrijks. Naarmate je verder stijgt in
bewustzijn neemt de 'gevoeligheid' toe. Gevoeligheid voor energiefrequenties.
Dat betekent dat je meer last krijgt en hebt voor meer negatieve energieën.
Dat betekent ook dat je secuurder en voorzichtiger om moet gaan met situaties
en met mensen die een negatieve invloed op je kunnen hebben.
Dit wordt het moment dat je mag en moet kiezen voor EIGEN BELANG.
Mogelijk neemt op het verder verloop van het pad de weerstand toe.
Mijd zoveel mogelijk negatieve invloeden en onderzoek hoe je zelf het 'minst
belast' door het leven komt. Kies voor die weg.
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De drie pijlers vormden samen een vlak van een driehoek. Dit vlak ter ondersteuning gaf
genoeg houvast om het derde pad, het pad van ‘van binnen naar binnen’ te gaan betreden.
De angst was verdwenen en de zekerheid kwam hiervoor in de plaats.

KIES VOOR RUST EN HARMONIE WANT DAT HEB JE NODIG ALS JE JE KEER
OP KEER WILT VERBINDEN MET DE GOD VAN BINNEN EN MET DE
ENGELEN.
Laat de wereld de wereld.
Je hoeft er niets aan te doen.
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Als je door gebed en meditatie een verbinding kunt maken met de God van
binnen, als je in staat bent om 'zijn wil te laten geschieden door jouw wil te
elimineren', zul je transformeren en veranderen en daardoor zal de wereld
veranderen. De mensen met wie je in aanraking komt zullen transformeren en
veranderen, beïnvloedt door jouw transformatie.
Verander zelf door God de kans te geven jou en de wereld te transformeren,
waardoor jij dus verandert en de wereld verandert en dus de mensen met wie
je in aanraking komt zullen veranderen.
BLIJF DUS ALERT, BLIJF WAAKZAAM EN MAAK DE JUISTE KEUZES.
Daarnaast is dit het punt waarop concreet een begin moet worden gemaakt in
het onderzoeken, analyseren en elimineren van het ego, zodat door het
afleggen van het ego mijn 'God van binnen' de mogelijkheid wordt geboden om
door mij en middels mij te kunnen handelen in deze wereld conform zijn wil.
Totaal overzicht:

Deze drie persoonlijke openbaringen, die ik heb ontvangen over een periode
van ongeveer zeven maanden en alle gebeurtenissen die in die zeven maanden
zijn gebeurt, hebben mij gebracht aan de poorten van mijn eigen 'innerlijk'.
Ergens in die catacomben zal ik, begeleid door mijn bestemmingsbehoeders,
mijn God van binnen vinden.
In het universum en in de kosmos geldt als grootste wet 'de wet van de vrije
wil'.
64

Als ik iets met God wil, zal ik dat kenbaar moeten maken. Ik zal God duidelijk
moeten maken wat mijn wil is en dat ik er voor ga.
Om God kenbaar te maken en duidelijk te maken wat mijn wil is, maak ik dat
iedere dag aan God duidelijk.
Mijn hoogste doel en meest verheven visioen is de fusie met mijn Richter, om
dit proces zo snel mogelijk te realiseren.
Aangezien de fusie gelijk is aan een huwelijk vraag ik mijn Richter iedere dag
ten huwelijk en geef aan dat ‘zij’ de dag bepaalt waarop deze ceremonie
plaatsvindt.

Mijn drie persoonlijke openbaringen zijn mij geschonken in een half jaar tijd.
Na de chaos die na de derde openbaring verdween, resteert er slechts liefde, rust en vrede
en ervaar ik het gevoel van een wedergeboorte.
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Uiteraard is deze ervaring puur
persoonlijk. Waarom mij dit is
overkomen, weet ik niet maar het zal een
doel dienen, wat dit doel dan ook mag
zijn.
Het was een ervaring van zes maanden
chaos en het niet begrijpen waarom, met
tenslotte een resultaat van rust, vrede en
vreugde en een enorme ervaring van
liefde. Deze laatste ervaring komt nog
steeds terug en kan mij uren daarin
vasthouden.

‘Ik ben intens blij en gelukkig dat ik
dit zo heb mogen ervaren’.
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‘De periode van mijn drie persoonlijke openbaringen en het resultaat
daarna’

De wisseltussen het pad van ‘van binnen naar buiten’ en van ‘van binnen naar binnen’
duurde voor mij ruim zes maanden en ging gepaard met het ontvangen van drie
persoonlijke openbaringen die zes maanden chaos, onrust en angst in mijn leven hebben
veroorzaakt .Daarna brak het Licht door en kwamen de harmonie en de rust weer terug.
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Het Pad begrijpen
Om het pad te begrijpen zal ik nog vele malen herhalen hoe de indeling van de
drie paden is en wat je op deze drie paden tegenkomt, uiteraard weer op basis
van mijn persoonlijke ervaringen.
Aangezien de fusie met de Richter het hoogste doel is, kun je je afvragen wat nu
eigenlijk de band met de Richter inhoudt.
Volgens mij komt dat ongeveer op het volgende neer.
WAT IS DE WAARDE VAN DE BAND TUSSEN 2 MENSEN? WELKE BAND
TUSSEN WELKE MENSEN HEEFT NU EIGENLIJK WAARDE, ALTHANS
KOSMISCHE WAARDE? VOOR MIJ IS OF WAS DIE BAND TUSSEN 2 MENSEN
ONGELOOFLIJK BELANGRIJK. ZEKER IN DE FASE DAT IK HEEL ERG
GEHECHT KON ZIJN AAN MENSEN. NU MIJN GEHECHTHEID IS OPGELOST
HEEFT EEN BAND EEN ANDERE WAARDE. NIET MINDER MAAR ANDERS.
HET LIJKT OF KOSMISCH GEZIEN DE BAND TUSSEN 2 MENSEN GEEN
ENKELE WAARDE HEEFT. HET LEVEN KAN 2 MENSEN ZOMAAR, ZONDER
ENIGE AANLEIDING UIT ELKAAR RUKKEN. PLOTSELINGE DOOD VAN EEN
MENS KAN BANDEN VERSCHEUREN EN VERSCHEURT DAAROM MENSEN.
HET LEVEN HEEFT DAAR GEEN BOODSCHAP AAN. GOD HEEFT DAAR DUS
BLIJKBAAR GEEN BOODSCHAP AAN. HET ENIGE ASPECT DAT NIET TE
VERSCHEUREN IS, IS DE BAND TUSSEN DE MENS EN GOD, TUSSEN DE MENS
EN DE RICHTER.
DE RICHTER REIST MEE ACHTER DE KIST EN VERENIGT ZICH DAAR WEER
OPNIEUW MET DE MENS.
MISSCHIEN IS DAT DUS ONZE WEG EN DE LES DIE WE MOETEN LEREN.
ONTDEK DE GOD VAN BINNEN EN VERANKER DE BAND MET GOD, DE
BAND MET DE RICHTER. DEZE BAND HEEFT ZELFS EEN ABSOLUTE,
ONVOORWAARDELIJKE EEUWIGHEIDSWAARDE. HET URANTIABOEK
NOEMT DE FUSIE VAN MENS EN GOD HET 'HUWELIJK VAN MENS EN GOD'.
EEN HUWELIJK MET EEN EEUWIGHEIDSWAARDE.
KOSMISCH GEZIEN IS DAT DE BAND DER BANDEN, DE ENIGE
WAARDEVOLLE BAND. ZOEK DUS GOD VAN BINNEN, VERLANG EN
HUNKER NAAR DE GOD VAN BINNEN EN VERDIEP HET CONTACT EN DE
VERBINDING MET DE GOD VAN BINNEN.
WORD DAARDOOR KOSMISCH GEZIEN HEEL EN GEHEELD EN DUS
GENEZEN. UITEINDELIJK ZAL DEZE VOOR GOD (BLIJKBAAR) ENIGE
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WAARDEVOLLE BAND DUS RESULTEREN IN EEN EEUWIGDUREND
HUWELIJK TUSSEN MENS EN GOD, TUSSEN MENS EN RICHTER EN
CREËERT EEN VOLWAARDIG EN VOLKOMEN MENS, DIE ZAL UITGROEIEN
TOT EEN 'VOLKOMENE'.
ER IS DUS GEEN ANDERE WEG DAN DE WEG VAN ‘VAN BINNEN’ NAAR
BINNEN, WAAR WE DE GOD VAN BINNEN GAAN ZOEKEN EN CONTACT EN
VERBINDING MOETEN GAAN MAKEN. OP WEG NAAR EENHEID, BEZEGELD
IN EEN HUWELIJK, OP WEG NAAR VOLKOMENHEID.
ALLE ANDERE WEGEN LEIDEN TOT NIETS, DE WEG VAN ‘VAN BINNEN
NAAR BINNEN’ LEIDT TOT VOLKOMENHEID EN IS NIET MEER TEGELIJK
MET ANDERE WEGEN TE BEWANDELEN.
HET IS DUS ALLES OF NIETS!

ALLE ONVOLKOMENHEDEN OP DEZE PLANEET LOSSEN PAS OP ALS
EEN GROEIENDE GROEP MENSEN OP DEZE PLANEET DE WEG
INSLAAT OP WEG NAAR VOLKOMENHEID, OP WEG NAAR
VERBINDING MET DE RICHTER. ALLE ANDERE OPLOSSINGEN,
BESTAANDE UIT HET OP WELKE MANIER DAN OOK BESTORMEN
VAN DEZE WERELD, ZIJN ZINLOOS, DOELLOOS EN EFFECTIEFLOOS
EN TRANSFORMEREN GEEN ENERGIE MAAR VERPLAATSEN
SLECHTS ENERGIE. RESULTAAT ZAL ALTIJD NUL ZIJN.

OVER DE GRENS NAAR HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR
BINNEN'
Over de grens ontstaat rust en stilte. Het besef dat het rumoer van de oude weg,
de weg van 'van binnen naar buiten' (het bestormen van de wereld) begint te
verstommen en begint op te lossen.
Het is ook een weg waar het ego wordt onderkend, wordt aangepakt en
tenslotte begint te verslappen en waarin niets meer moet en niets meer hoeft.
Het is het gebied waar 'niet mijn wil maar uw wil geschiede'. Uw wil geschiedt
als ik mijn wil afleg. Als ik dit wil bereiken zal ik al mijn 'likes en dislikes'
moeten afleggen. Zo zal ik de grens kunnen overschrijden en de weg van 'van
binnen naar binnen' kunnen betreden. Ik sta aan de poort van mijn eigen,
persoonlijke universum waar in het bewustzijn mijn toekomstige bruid, de
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Richter zetelt. Zij wenkt mij, stelt mij gerust, is blij dat ik deze keus heb
gemaakt en belooft mij opnieuw haar onvoorwaardelijke liefde, hulp en steun.
Zij waarschuwt mij dat het een weg is van 'alles of niets'. Ik geef aan dat ik ga
voor alles, wat het mij ook kost. Ik bied haar mijn onvoorwaardelijke liefde en
inzet aan. 'Ik ben onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar' en zal op de door
haar vastgestelde dag haar bruidegom zijn.
Mijn persoonlijk universum kent vele poorten naar andere en nieuwe gebieden.
Ik voel vreugde en liefde.

WELKE WEG?
WIJ WILLEN ALLES ZELF VERANDEREN. WIJ VINDEN DAT ER VAN ALLES NIET
GOED IS AAN DE WERELD EN DAT ALLES MOET WORDEN VERANDERD. WIJ
ZULLEN ALLES WEL EVEN REGELEN. AL HET DIERENLEED, AL DE
VERVUILING, DE OPWARMING VAN DE AARDE, DE GEWASSEN DIE WE
VERBOUWEN, HET NIVEAU VAN HET BEWUSTZIJN. NIETS IS GOED OF GOED
GENOEG, ZO MOET HET EN ZO MOET HET. WIJ WETEN HET PRECIES EN WE
WETEN HET VOORAL BETER.
HET ZIJN UITEINDELIJK ALLEMAAL EIGEN PERSOONLIJKE 'LIKES EN
DISLIKES'. HET IS ALLEMAAL EGO EN HET EGO CREËERT DOODLOPENDE
WEGEN. HOE WE HET OOK AANVLIEGEN OP BASIS VAN ONZE 'LIKES EN
DISLIKES', OP BASIS VAN ONS EGO, HET ZAL NIET WERKEN, HET RESULTAAT
ZAL ALTIJD NUL ZIJN.
BESTORM DEZE WERELD ZOVEEL ALS JE WILT, BESTORM DEZE WERELD NET
ZO VAAK EN NET ZOVEEL ALS JE NODIG ACHT, MAAR JE ZULT ALTIJD STUK
LOPEN OP JE EIGEN STORM EN DEZE ZAL JE TENSLOTTE TERUGBLAZEN EN
VELLEN ALS EEN EIK.
DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BUITEN' TRANSFORMEERT GEEN ENERGIE
MAAR VERPLAATST DEZE ALLEEN. ER LOST DUS NIETS OP.
KRACHTEN VERSCHUIVEN ALLEEN MAAR. OORZAAK EN GEVOLG BLIJFT IN
STAND MAAR ANDERS GERANGSCHIKT.
DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' IS DE ENIGE WERKENDE WEG,
DUS ELIMINEER DE 'LIKES EN DISLIKES'. 'NIET MIJN WIL MAAR UW WIL
GESCHIEDE'. ALLEEN ALS WE GOD DE KANS GEVEN OM DOOR ONS ZIJN WIL
UIT TE VOEREN, OM DOOR ONS ZIJN WERK TE DOEN, ZAL HET TIJ KEREN EN
ZAL HET ONMOGELIJKE MOGELIJK WORDEN GEMAAKT. WIJ HEBBEN GOD
NODIG OM DE JUISTE OPLOSSING TE REALISEREN EN GOD HEEFT ONS NODIG
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OM HEM OP BASIS VAN ONZE EIGEN VRIJE WIL DOOR ONS TE KUNNEN
LATEN WERKEN.
KIES DUS VOOR DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' WAARIN ZIJN WIL
GESCHIEDE EN NIET MIJN WIL.
WIJ MOETEN DAN ZIJN ALS LEGE HULZEN, ZODAT WIJ DE DEUR KUNNEN
ZIJN, WAARDOOR GOD KAN BINNENTREDEN EN KAN HANDELEN, VIA INDIEN
NODIG, ONZE MONDEN, TONGEN EN ONZE HANDEN.
Dit aan de mensen vertellen heeft zelfs geen zin. Dit uitvoeren en 'het zijn' heeft
zin. Dit uitvoeren verandert de wereld en verandert de mensheid. Een
verandering door God teweeg gebracht, door jou en mij heen, op basis van onze
eigen vrije wil, met onze toestemming en indien nodig met behulp van onze
monden en handen. God zal handelen door ons, conform zijn wil en met onze
vrije wil en toestemming.
Praten is dus niet meer echt relevant. Het gaat niet om het verkondigen van wat
waar is, het gaat zelfs niet meer om getuigenissen. Het poneren van stellingen
kan een uitdaging zijn voor anderen om stellingen aan te vechten. Dan ontstaat
er een nieuwe 'clash van ego's'. Het gaat om transformatie want transformeren
transformeert al op zichzelf en verandert dus. MEER IS ER NIET NODIG.
STEL JE BESCHIKBAAR, MAAK JE LEEG EN LAAT GOD HET WERK DOEN,
WAARIN ALLEEN ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN.

VERANDER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF.
Het bewandelen van de weg van 'van binnen naar binnen' zal de grootsheid van
de onwaarheid van de buitenwereld verkleinen tot een niveau waardoor het
door de smalle poort van mijn binnenwereld zal kunnen passeren om in mijn
binnenwereld getransformeerd te worden tot een goddelijke waarheid. Deze
goddelijke waarheid zal door mijn uitstraling de onwaarheid in de
buitenwereld infecteren tot goddelijke waarheid. Hierdoor zal de buitenwereld
transformeren en veranderen.
Belangrijk hierbij is dat 'IK IN DE VORM VAN MIJN EGO' niet aanwezig ben en
het werk laat doen door mijn God van binnen.
Spreek dus niet zelf maar laat God spreken.
Het niet aanwezig zijn is uitsluitend mogelijk door alles los te laten en op te
gaan in de kracht van mijn inwonende God.
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HET KENMERK VAN DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR
BUITEN' (HET BESTORMEN VAN DE WERELD) IS HET
VERPLAATSEN VAN ENERGIE. WIJ ZELF ACTIVEREN ALLES
MET ONZE 'LIKES EN DISLIKES'. RESULTAAT IS ALTIJD
NUL.

Als je het Pad van ‘van binnen naar binnen’ gaat begrijpen en als je contact en verbinding
kunt maken met de ‘God van binnen’, zal er altijd een vuurtoren in jouw systeem aanwezig
zijn, die je in de donkerste nachten van je leven en op de moeilijkste momenten van je
leven, altijd van Licht zal voorzien, zodat de juiste richting altijd zal zijn te vinden.
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Hoe mijn voorgaande boeken te
plaatsen op de drie paden van de weg?
Mij mijn nieuwe ervaringen realiserende, heb ik mij afgevraagd hoe ik nu de
inhoud van mijn twee voorgaande boeken moet plaatsen op de drie paden van
de weg.
Het volgende is mij hier ongeveer duidelijk over geworden.
De vaststelling van de verdeling van de drie te bewandelen paden op de Weg
naar huis (tot het moment van fusie) en de daarbij behorende aanname van de
werking van het ego, geeft eigenlijk een hele mooie aanwijzing van de spirituele
ontwikkeling van de mens en hoe deze ontwikkeling te plaatsen.
Ik vraag mij af in hoeverre deze indeling te plaatsen is op de inhoud van mijn
twee boeken (een wonderbaarlijke reis plus studieboek).
Hierbij komen de volgende vragen naar boven:
1. Wat is het accent van de inhoud van deze boeken?
2. Hoe is de inhoud van deze boeken te plaatsen op de driedeling van de Weg?
3. Naar aanleiding van de antwoorden van de vragen 1 en 2 is dan vast te
stellen voor welke mensen deze boeken bestemd zouden zijn. Dus
behorend tot welk pad van de Weg.

Eerste boek: Een wonderbaarlijke reis (roman)
Dit boek behandelt het begin en de ontwikkeling van het spirituele pad. Er
wordt in behandeld dat het bewust keuzes maken en het bewust aanvaarden
van de consequenties van die keuzes het begin is van het spirituele pad. Er
wordt gestimuleerd dat je op deze wijze leert je eigen verantwoordelijkheid te
nemen.
Bij het nemen van je eigen verantwoordelijkheid wordt je geconfronteerd met
je eigen ego.
Er wordt vooral aangegeven dat de reis een strijd is, een strijd van vallen en
opstaan, waarbij je slechts langzaam vorderingen maakt en voortschrijdt op het
pad.
Volgens onderstaande tekening betekent dit dat dit boek zich richt op mensen
die het pad bewandelen van 'van binnen naar buiten', vanaf een bepaald punt
op dit pad omdat deze mensen zich al wel voorzichtig bewust beginnen te
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worden van het ego en dat deze mensen voorzichtig willen beginnen aan de
keus van het maken van spirituele groei.
Deze mensen beginnen zich bewust te worden van het bewustzijn en dat dit
manipuleerbaar is en open staat voor groei.
Mogelijk zijn er zelfs al raakpunten met de eigenschappen van de mensen die
het pad van 'van binnen naar binnen' bewandelen of daar naar op weg zijn.
Op het eind van dit pad van 'van binnen naar buiten' zijn de reizigers nog
hoofdzakelijk ego-gericht maar zijn bereid om het ego te onderkennen en
schoorvoetend de strijd aan te gaan en om deze strijd op te pakken. Het accent
ligt op het verstandelijk aspect, van het begrijpen van spirituele wetten. Het
betreft hier dan wel die reizigers die dit pad al tot een zeker niveau hebben
afgelegd en het einde van het pad beginnen te bereiken.

Zie hiervoor de tweede tekening.
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Tweede boek: Een wonderbaarlijke reis (studieboek)
Dit boek gaat verder dan de roman. Dit boek behandelt het goddelijk aspect op
de opwaartse weg van het spirituele pad en komt zelfs uit op het aspect dat
door het ego af te breken en af te leggen, de mens in staat is om niet de eigen
wil maar de Wil van de vader te laten geschieden. Hierdoor zijn wij in staat om
de vader door ons te laten werken.
De inhoud van dit boek raakt dus de vlakken van het derde deel van de weg,
namelijk het pad van 'van binnen naar binnen'.
Pas op dit deel van de Weg is men bereid ten volle te aanvaarden dat we last
hebben van het ego en dat we dit moeten gaan onderzoeken, gaan analyseren
en gaan afleggen. Op dit deel van het pad kan het bewustzijn groeien tot het
niveau dat fusie met de Richter mogelijk gaat worden.
Onderstaande tekeningen laten dit zien.
Een deel van dit boek beslaat ook het laatste deel van het pad van 'van binnen
naar buiten' en pakt het overgangsgebied naar en het begin van het pad van
'van binnen naar binnen'.
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Conclusie:
DE TWEE BOEKEN ZIJN DUS BEDOELD VOOR MENSEN DIE ÉÉN VAN DE
BEIDE PADEN BEWANDELEN:
 'Van binnen naar buiten' (vanaf een zeker niveau). Geldt voornamelijk
voor de roman. Het studieboek beslaat voor een deel nog dit pad.
 'Van binnen naar binnen'. Geldt voor het begin van dit pad voor het
studieboek.
Voor mensen die het pad bewandelen voor het eerste deel van de weg (het pad
van 'van buiten naar buiten') zijn mijn beide boeken dus niet geschikt en
waarschijnlijk ook niet te lezen.
Mijn inziens heeft het ook geen zin om de mensen met dit bewustzijnsniveau te
benaderen. Het leven zal als een leerschool dienen en 'the way of the hard
knock' zal voor hen eens het tij keren.
IN DIT DERDE BOEK WORDT MEER INFORMATIE GEGEVEN OVER HET PAD
VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.
DIT DERDE BOEK ZAL DAN MIJN PERSOONLIJKE REIS GAAN BESCHRIJVEN
VAN DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.
TIJDENS MIJN EIGEN REIS ZAL IK ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE
VASTLEGGEN EN DIT IN HET DERDE BOEK UITWERKEN.
OVERIGENS KENT DIT BOEK GEEN EINDE OMDAT HET PROCES VAN DE
FUSIE MET DE RICHTER EIGENLIJK NOOIT OP AARDE PLAATSVINDT.
Met de hulp van deze 'drie-indeling' is het dus mogelijk om ongeveer vast te
stellen wat het bewustzijnsniveau van mensen is, ook van mijzelf.
Belangrijk hierbij is onder andere:
1. Is er een gedrevenheid om de wereld te bestormen?
2. Zijn mensen in staat om hun hoofd te buigen en sorry te zeggen?
3. Handelt men op basis van beste opties die men zelf vaststelt (gestuurd door
het ego)?
4. Is er een drang en behoefte om gelijk te krijgen, want dat is immers altijd
volgens deze mensen de beste oplossing in de gegeven situatie en daarmee
zal de wereld worden veranderd en verbeterd? Het gat dus om hun
oplossing.
5. Is er een sterke behoefte om niet de eigen wil uit te voeren maar om het ego
terug te dringen en af te leggen, zodat de Wil van de Vader kan worden
uitgevoerd door middel van de mens die zijn ego terugdringt?
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6. Is iemand bereid om zijn ego te onderzoeken, te analyseren en af te leggen
en staat iemand open voor kritiek en hulp van anderen om dit proces te
versnellen?
Hoe zit het nu met de EENZAAMHEID waarvoor ik zo bang was op het pad van
'van binnen naar binnen?
Is die eenzaamheid er werkelijk?
Op het pad van 'van binnen naar binnen' heerst niet de eenzaamheid die ik
eerst vreesde. Er is altijd een verbinding van 'binnensten' van andere mensen
die dit zelfde pad bewandelen.
Doordat de mens op dit pad heeft geleerd en de intensie heeft om zich te
verbinden met zijn God van binnen, zal, doordat alle 'Goden van binnen' één
zijn en dus met elkaar zijn verbonden, ook alle 'binnensten' van deze mensen
een verbinding geven. Dit kan ook geredigeerd worden door de Richter.
Zo zullen deze mensen leren te werken met hun eigen Richter en met andere
mensen die een zelfde bewustzijnsniveau hebben, die eenzelfde gerichtheid
hebben en die de intentie hebben om de wereld te dienen door te
transformeren en te veranderen.
Alles wat van binnen tot stand komt, komt immers tot stand doordat die mens
steeds meer en meer leert om niet zijn eigen wil te laten geschieden maar door
de Wil van de Vader in deze wereld te laten manifesteren, door zichzelf bereid
en beschikbaar te maken voor de Vader, waardoor de Vader door hen kan
werken.
Iedere transformatie die op deze manier tot stand zal komen, is gericht op het
belang van 'HET TOTAAL', waarop ieder mens op dit deel van het pad, als
vanzelfsprekend gericht is.
Daarom zullen twintig mensen die op dit deel van het pad vorderingen hebben
gemaakt, een aanzienlijk grotere invloed hebben op een werkelijke en blijvende
verandering van deze wereld, dan tienduizend mensen die de wereld
bestormen op het pad van 'van binnen naar buiten' om daar met hun (ego)
gedrevenheid, de wereld te willen veranderen. Het enige resultaat op dit deel
van het pad is immers:
 Energie verplaatsen
 Creëren van schijnzekerheden
 Het resultaat is derhalve altijd nagenoeg nul.
ER IS DUS GEEN EENZAAMHEID VOOR HEN DIE DIT PAD BEWANDELEN. ER
IS STRUCTUREEL CONTACT EN VERBINDING MET DE GOD VAN BINNEN, ER
IS STRUCTUREEL VERBINDING MET ANDEREN DIE DIT PAD OOK

78

BEWANDELEN EN ER ZAL EEN STEEDS INTENSER EN STRUCTUREEL
CONTACT EN VERBINDING ONTSTAAN MET DE SERAFIJNEN, ONZE
BESTEMMINGSBEHOEDERS.
JE BENT DUS NOOIT MEER ALLEEN!
Deze openbaring doet mij beseffen dat ik nu een actief deel ben van een groter
geheel, geleid door de Vader en ondersteunt door de bestemmingsbehoeders.
Dienstbaar aan God en het universum om alle kwaliteiten die ik heb in vrije wil
aan te bieden.

'IK BEN TEN ALLE TIJDEN, UIT VRIJE WIL, BEREID EN
BESCHIKBAAR'.
'Vader breng mij daar waar ik nodig en gewenst ben'!
Er is dus geen dagelijkse planning meer van mij, geen grootschalige projecten,
maar er is dagelijkse dienstbaarheid, waarheen dat mij ook voert en op welk
moment dan ook, slechts geleid door de Wil en de leiding van de Vader.
Het opzetten van grote projecten hoort dus thuis op het pad van 'van binnen
naar buiten' en wordt geleid en aangestuurd door de eigen wil (het ego), met de
behoefte en het verlangen om op ‘mijn manier’ de wereld te bestormen en te
verbeteren.
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Het nieuwe Pad is het pad van
eerlijkheid, oprechtheid en van het
betreden van de Morontia-werelden en
de kosmos
Het pad van 'van binnen naar binnen' is het pad van het onderzoek naar het
innerlijk en speelt zich af op het gebied van het innerlijk.
Het is het pad waar EERLIJKHEID en OPRECHTHEID de belangrijkste factoren
zijn. Het is het pad waar 'niet mijn wil maar ZIJN WIL geschiedt'.
Mijn wil wordt nog steeds voor een belangrijk deel bepaald door MIJN EGO.
Dat betekent dat ik mijn ego heel serieus en oprecht moet gaan onderzoeken en
moet gaan analyseren.
Dat was voorheen niet mogelijk omdat het pad vóór het pad van 'van binnen
naar binnen' het pad is van 'van binnen naar buiten'. Dit pad is het pad waar de
wereld wordt bestormd, waar energie wordt verplaatst en waar slechts schijnzekerheden gelden. Dit pad is het pad waar het ego nog altijd heerst en zich
manifesteert.
Op het nieuwe pad, op het pad van 'van binnen naar binnen' moeten we het ego
dus gaan afbreken en afleggen.
Dit vereist investering, doorzetting en de moed om te handelen.
Dit hoef ik niet alleen te doen. Ik kan hier altijd de hulp van mijn eigen engelen,
van Jezus en van de 'God van binnen', bij aanroepen.
Deze actie wordt nu een serieuze zaak en zonder succes van deze actie is het
onmogelijk om mijn eigen wil te elimineren en om God de kans te geven om zijn
wil door mij te manifesteren.
HIER BEGINT DUS DE WERKELIJKE ACTIE OP HET PAD VAN 'VAN BINNEN
NAAR BINNEN'.
Werk hier bewust dagelijks aan en let erop in het dagelijks leven dat er
vorderingen worden gemaakt. Dit kan ik primair testen aan mijn eigen acties en
reacties, zoals irritaties, afgunst, jaloezie, verwachtingen, etc. etc.
Dit is de sleutel van succes op dit deel van het immense pad op weg naar huis.
Naarmate ik meer succes ga scoren in het terugbrengen van mijn eigen ego en
dus van mijn eigen wil, zal ik in staat zijn om God meer en meer de kans en de
mogelijkheid te geven om zijn wil te doen en om zich door mij te kunnen
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manifesteren. Hierdoor zal het transformatie-proces steeds vaker en intenser
gaan werken en zullen veranderingen in mij en in de wereld gaan toenemen.
Door deze veranderingen in mij zal mijn bewustzijnsniveau gaan toenemen.
Hierdoor zal ik in staat zijn om steeds dieper in mijn eigen innerlijk af te dalen
en daar de verbinding te vinden met het Morontia-bewustzijn, met de
Morontia-werelden en met de kosmos.
Dit zal weer leiden tot diepere verbindingen, transformaties en veranderingen.
HET AFLEGGEN EN AFBREKEN VAN MIJN EGO IS DUS EEN ACTIE VAN MIJ.
IK BEN DE TRIGGER EN IK BEN DE WINNAAR OF DE VERLIEZER.
HET MANIFESTEREN VAN DE WIL VAN DE VADER IS DUS EEN ACTIE VAN
DE VADER, DIE PER DEFINITIE EN ALTIJD ZAL PLAATSVINDEN ALS IK EEN
LEGE HULS OF EEN OPEN DEUR BEN, WAARDOOR DE VADER ZIJN WIL IN
DE WERELD DOOR MIJ KAN EN ZAL MANIFESTEREN.
DOOR ONZE BEIDE INVESTERINGEN IS HET RESULTAAT VOOR BEIDEN
EEN VERANDERING IN MIJ, DIE ONS DICHTER BIJ HET MOMENT VAN FUSIE
BRENGT EN EEN VERANDERING IN DE WERELD, DIE DE WERELD DICHTER
BRENGT BIJ HET MOMENT DAT DEZE WERELD WORDT OPGETILD TOT
HET NIVEAU WAAROP HET DE FASE VAN 'LICHT EN LEVEN' KAN
BETREDEN.
Het gaat dus om het ego, het gaat om mijn ego, het gaat om eerlijkheid,
oprechtheid, wilskracht en doorzettingsvermogen.
Het gaat om alles of niets.
Het gaat om een toegangsbewijs tot de eeuwigheid.
Het gaat om een huwelijk met de beste partij in het universum.
Het gaat om eeuwige liefde en om eeuwige eenheid.
Dat is nogal wat.
Dat is alles om voor te leven en om voor te vechten!
Pas aan het begin van dit pad, het pad van 'van binnen naar binnen' ga ik
mij BEWUST realiseren dat ik voor een groot deel uit ego besta, wat dit
eigenlijk betekent in relatie tot de samenwerking met de 'God van binnen'
en dat ik hier iets aan moet doen.
Pas op dit punt van de immense weg ben ik in staat om als mens volledig
mijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en te gaan nemen. Nu
ben ik in staat om volledig de consequenties van mijn eigen gedrag te
overzien en daar naar te handelen.
PAS NU BEN IK IN STAAT OM TE BEGINNEN MET HET BUIGEN VAN MIJN
HOOFD EN OM EXCUSES TE MAKEN VOOR MIJN DADEN DIE ANDEREN
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HEBBEN GEKWETST, OOK AL IS DIT NOOIT MIJN INTENTIE GEWEEST. HET
BELANG VAN DE ANDER WORDT NU MEE AFGEWOGEN IN MIJN ACTIES EN
REACTIES.
HET EIGEN EGO BESTAAT NOG IN VOLLE GLORIE MAAR HET WORDT
ONDERKEND EN ZICHTBAAR. DE WIL OM AAN HET EGO TE WERKEN
NEEMT TOE EN DE BEREIDHEID OM HET HOOFD TE BUIGEN NEEMT TOE.
ER WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT IN WAT BELANGRIJK IS, DIT KAN
ZIJN HET HOOFD BUIGEN VOOR EEN ANDER OF DE GOD VAN BINNEN TE
DIENEN EN DUS TE GAAN VOOR MIJZELF. UITEINDELIJK IS DEZE LAATSTE
KEUS EEN VOORWAARDE OM DE GOD VAN BINNEN TE VINDEN EN MIJ
ERMEE TE VERBINDEN.
ALS IK NIET GA VOOR MIJZELF, ALS IK NIET MIJZELF ZIE ALS MIJN
GROOTSTE VERANTWOORDELIJKHEID, KAN IK OOK NIET GAAN VOOR DE
GOD IN MIJ EN KAN IK OOK NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
VOOR DE VERBINDING MET MIJN GOD VAN BINNEN.
HOE KLEINER HET EIGEN EGO, HOE GROTER DE MOGELIJKHEID VOOR
VERBINDING.
HOE GROTER DE MOGELIJKHEID VAN VERBINDING, HOE EERDER HET
MOMENT VAN HET HUWELIJK ZAL PLAATSVINDEN.
Totaal overzicht:
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Dit bewustzijn is eigenlijk het beginpunt van de reis op weg naar de fusie. Hier
begint de bewuste keuze van het afleggen van het ego.
Dit is de plek waarop je God gevonden hebt, waarop je weet dat er altijd contact
is met God en altijd een mogelijkheid is van verbinding met God.
Dit is het punt waarop je kunt gaan transformeren en veranderen door God de
kans te geven door jou in deze wereld te kunnen werken en zijn wil, in het
belang van het totaal, tot uitvoering te kunnen brengen.
IEDERE REIS EN ZEKER VANAF DIT PUNT IS PERSOONLIJK EN UNIEK.
HET DERDE PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' IN AANPAK VERDELEN
IN TWEE FASEN.
Het derde pad is het pad van 'van binnen naar binnen'. Het is het pad waar het
ego wordt onderkend, waar de aanwezigheid van de God van binnen wordt
onderkend en waar wordt gestreefd om het ego te gaan afleggen.
Het is pad waar na het afleggen van het ego de wil gaat groeien om niet mijn wil
te doen maar om God door mij de kans te geven om ZIJN WIL ten uitvoer te
kunnen brengen.
Dit betekent dat ik niet meer de wereld zal kunnen bestormen op basis van
mijn ego, op basis van wat ik beslis dat het beste is voor deze wereld.
Dit betekent dat ik de weg naar binnen zal moeten gaan om daar de God van
binnen te gaan zoeken, om daar contact en verbinding met God te gaan maken.
Dit betekent dat ik zal moeten gaan zoeken wat 'MIJN WIL' is. Als ik onderken
wat mijn wil is, zal ik moeten leren om mijn wil bewust te laten varen om 'ZIJN
WIL' te kunnen laten geschieden.
Dit betekent ook dat ik de wereld even met rust zal moeten laten en naar
binnen zal moeten gaan. De zoektocht bestaat onder andere uit veel bidden en
mediteren.
Als ik op deze zoektocht steeds meer in staat zal zijn om contact en verbinding
met God te krijgen zal het steeds duidelijker worden wat mijn wil is en dat ik
mijn wil niet moet laten geschieden. Immers door mijn wil te elimineren, geef ik
God de ruimte en de kans om zijn wil door mij te manifesteren.
Hierdoor kan God mijn omgeving transformeren en veranderen en dus ook mij
veranderen. Door de eenheid binnen alles wat is, zal door de verbinding en
invloed van alles wat is met alles wat is, alles dus transformeren en veranderen
en daardoor de wereld transformeren en veranderen.
Als ik in staat ben om mijn wil te kunnen analyseren en af te leggen, kan ik
daardoor God gericht en bewust de kans geven om door mij te kunnen werken.
Als dit een structureel karakter begint te krijgen en ik het bewustzijn begin te
krijgen dat ik dat structureel onder controle krijg, kan ik de wereld in gaan om
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God overal de kans te geven om zijn wil te kunnen laten geschieden en om door
mij direct in de wereld te kunnen werken.
ER ZIJN DUS TWEE FASEN OP HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.
DEZE ZIJN:
1. Afdalen naar binnen om daar God te zoeken, er contact mee te krijgen en je
ermee te verbinden. Zoek de werking van het ego. Zoek de eigen wil en
elimineer deze. Blijf uit de wereld en bid en mediteer om samen met jouw
God van binnen deze weg te ontdekken en je eigen te maken. Het resultaat
is dat je leert om God de ruimte te geven om zijn wil ten uitvoer te brengen.
Dit is het eerste deel van dit pad.
2. Als je structureel de gerichtheid hebt om je eigen wil te kunnen
onderkennen en deze te kunnen afleggen, kun je de wereld betreden om
samen met God aan God de mogelijkheid te bieden om overal zijn wil te
laten geschieden. Daardoor is het mogelijk nog gerichter te werken in het
direct door God laten beïnvloeden van iedere situatie in deze wereld. Dit
levert directe transformatie en dus directe verandering op. Dit is het
tweede deel van dit pad.
HIERDOOR WORDT DE WERELD DUS NIET MEER BESTORMT DOOR HET
EGO MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.
Deze gevolgen zijn:
 Geen resultaten
 Energie wordt slechts verplaats
 Er worden geen zekerheden gecreëerd maar uitsluitend schijnzekerheden.
Dit is wat we zien op het pad van 'van binnen naar buiten'.
Kortom een situatie waar de wereld niet mee gediend is en die tot niets leidt.
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Totaal overzicht:

Dus voor het pad van 'van binnen naar binnen' geldt:
 Eerst naar binnen gaan en de wereld de wereld laten. Onderzoek het ego
(eigen wil) en leer dit te onderkennen en af te leggen. Veel onderzoek,
mediteren en bidden.
 Als je het gevoel hebt dat je het bovenstaande onder controle hebt, begeef je
dan in de wereld en handel volgens zijn wil, zodat God in staat is om door
jou de wereld te veranderen.
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Als je werkelijk contact en verbinding met jouw Richter, met jouw inwonende God, hebt
kunnen maken, zul je je gaan afstemmen op het Morontia-bewustzijn en zul je gaan
beginnen aan jouw eigen kosmologie.
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Hoe zijn de drie paden te leggen op de
drie fasen in de ontwikkeling van het
bewustzijn?
Volgens het Urantiaboek zijn de 3 fasen in de ontwikkeling van het
bewustzijn:
1. De verstandelijke capaciteit.
2. De geestelijke perceptie.
3. De combinatie van verstandelijke capaciteit en geestelijke perceptie.
De vraag is nu hoe je deze drie fasen kunt leggen op de drie paden van de
weg, zoals die op aarde bewandeld kan worden.
Voor de goede orde zijn deze drie paden:
1. Het pad van 'van buiten naar buiten'.
2. Het pad van 'van binnen naar buiten'.
3. Het pad van 'van binnen naar binnen'.
Een ruwe schets van de drie fasen van het bewustzijn is:
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De inhoud van deze schets moet dus gelegd worden op de paden van de
weg die passen bij die betreffende fase van de ontwikkeling van het
bewustzijn.

Het eerste pad van ‘van buiten naar buiten’.
De eerste fase van de ontwikkeling van het bewustzijn, te weten: DE
VERSTANDELIJKE CAPACITEIT.
Het hierbij behorend pad is het pad van 'van buiten naar buiten'.
De kenmerken van deze eerste fase van het bewustzijn zijn:
 We beleven de wereld die wij zelf creëren met onze visie op onze identiteit,
met onze gedachten en met onze emoties. Kortom we creëren onze eigen
wereld met onze focus en intenties. Dit is altijd een persoonlijke waarheid
die afwijkt van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid is alles wat voorkomt,
gebaseerd op het één zijn van alles wat is.
 De waarheid die wij creëren is een illusie.
 We handelen uitsluitend in een ego gedrevenheid.
 Deze ego gedrevenheid die onze eigen illusoire waarheid creëert, resulteert
altijd in verwachtingen.
 Deze verwachtingen resulteren altijd in teleurstellingen.
 Deze teleurstellingen creëren altijd angsten. Deze angsten zijn de
tegenhanger van liefde. In deze fase van het bewustzijn ontbreekt dus
structureel liefde.
 Als er liefde wordt geuit naar anderen is deze liefde 'VOORWAARDELIJK'.
Er wordt dus liefde gekocht. Je geeft iets en je wilt er iets voor terug.
 Alles is gebouwd op illusies dus op leugens. Hier geldt dat 'niets is wat het
lijkt te zijn'.
 In deze fase heerst angst, wanhoop, wantrouwen en de behoefte om de
macht te hebben over andere mensen.
De kenmerken van het pad van 'van buiten naar buiten' zijn:
 Er is geen enkel spiritueel bewustzijn.
 Men wordt geleefd door het ego.
 Hier heersen de wetten van 'eten of gegeten worden' en van 'oog om oog,
tand om tand'. Hier heerst de wet van de sterksten.
HET NIVEAU VAN DE EERSTE FASE VAN HET BEWUSTZIJN 'DE
VERSTANDELIJKE CAPACITEIT' IS DUS TEN DELE TE PLAKKEN OP DE
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EERSTE FASE VAN HET PAD VAN 'VAN BUITEN NAAR BUITEN'. DIT VOOR
ZOVER HET DE GEDREVENHEID VAN HET EGO BETEKENT.

Het tweede pad van ‘van binnen naar buiten’.
De tweede fase van de ontwikkeling van het bewustzijn, te weten: DE
GEESTELIJKE OF SPIRITUELE PERCEPTIE.
Het hierbij behorend pad is het pad van 'van binnen naar buiten'.
Veranderingen treden niet op nadat het overgangsgebied (wissel) van het
eerste naar het tweede pad is genomen en ook niet op het eerste deel van dit
tweede pad. Veranderingen die hieronder beschreven zijn, zullen pas gaan
optreden op de tweede helft van dit tweede pad. Deze veranderingen gaan
stapje voor stapje en dit kan jaren duren. Sommige mensen halen dit niveau
niet in hun leven op aarde.
De kenmerken van deze tweede fase zijn:
 We gaan ons voorzichtig realiseren dat er meer is dan het richten op het
eigen belang. Over het algemeen blijft de ego gedrevenheid gedurende dit
hele pad van kracht. Het gaat om ONZE WIL en daar zal de wereld op
reageren.
 Natuurlijk willen wij de wereld veranderen maar dat moet dan wel
gebeuren zoals wij het willen want wat wij willen is de waarheid en het
beste voor de wereld.
In het tweede deel of tegen het einde van dit pad komt er een kentering in
ons bewustzijn en in onze focus. Deze kentering houdt de volgende
gegevens in:
 We gaan ons realiseren dat er naast het ego ook een spiritueel aspect is, wat
invloed heeft op ons leven.
 We beginnen voorzichtig de consequenties te nemen van de keuzes die we
maken.
 We beginnen daardoor ook een eigen stukje verantwoordelijkheid te
nemen.
 We beginnen ons heel voorzichtig te realiseren dat er in de schepping
slechts éénheid is en dat uit deze éénheid uitsluitend verbinding  invloed
 verantwoordelijkheid kan voortkomen. Wij zijn dus verantwoordelijk
voor elkaar!
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Misschien kan het zelfs al zover komen dat we onze structurele verbinding
met God gaan voelen en dat we heel voorzichtig gaan begrijpen dat het niet
gaat om mijn wil maar om zijn wil.
Als voorgaande punten in het bewustzijn gaan landen beginnen we
voorzichtig te begrijpen dat liefde onvoorwaardelijk is en dus niet
voorwaardelijk. Ik hoef er dus niets voor terug.

De kenmerken van het pad van 'van binnen naar buiten' zijn:
 Men heeft behoefte om de wereld te veranderen en te verbeteren. Dit kan
op ieder terrein zijn, economisch, politiek, religieus of spiritueel. De
verandering moet dan wel gaan zoals ik het wil.
 We willen dus de wereld bestormen volgens onze en dus uiteraard de beste
methode.
 Deze verandering die tot stand komt door mijn ego in de strijd te werpen,
levert nooit veranderingen op maar verplaatst slechts energie. Een ander
ego reageert op wat ik wil, pakt het onderwerp op en gooit het ergens
anders neer, dus verplaatst het.
 Het resultaat is dus altijd nul. Het is het gebied waar de ego's eindeloos
botsen zonder dat er ooit iets gebeurt. Resultaten die er lijken te zijn, zijn
altijd tijdelijk.
 Bovendien zijn de resultaten op dit pad de omgekeerde weg als het pad, dus
van 'van buiten naar binnen'. Zo is ook de weg van de genezing op dit pad
van 'van buiten naar binnen'. Er zal en kan nog geen genezing gezocht
worden vanuit het innerlijk, vanuit de verbinding met de God van binnen.
HET NIVEAU VAN DE TWEEDE FASE VAN HET BEWUSTZIJN 'DE
SPIRITUELE PERCEPTIE' IS DUS TE PLAKKEN OP DE TWEEDE FASE VAN
HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BUITEN'. DE ONTWIKKELING VAN DE
SPIRITUELE PERCEPTIE BEGINT OP DIT PAD.

Het derde pad van ‘van binnen naar binnen’.
De derde fase van de ontwikkeling van het bewustzijn, te weten: DE
COMBINATIE VAN HET VERSTANDELIJKE ASPECT MET DE GEESTELIJKE
PERCEPTIE.
Het derde hierbij horend pad is het pad van 'van binnen naar binnen'.
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Ook hier treden veranderingen niet op nadat het overgangsgebied (wissel) van
het tweede naar het derde pad is genomen en ook niet op het eerste deel van
dit derde pad.
Deze wissel is overigens veel moeilijker te nemen dan de wissel tussen het
eerste en het tweede deel van het pad. De weerstand is groter en de angst om
het grensgebied over te steken is groter.
Veranderingen zullen pas optreden als dit pad al een stuk is afgelegd.
Op dit pad kan een verdeling worden gemaakt in een eerste en een tweede
traject. Op het eerste traject zal de reiziger veel contact moeten zoeken met zijn
inwonende God en veel moeten bidden en mediteren. De kunst moet worden
geleerd om keer op keer bewust terug te treden om de eigen wil te doen. Als dit
steeds beter lukt wordt de inwonende God de kans geboden om zijn wil te laten
geschieden en wordt hem de mogelijkheid geboden om door de mens zijn wil
tot uitvoering te brengen. Ook de wederzijdse communicatie tussen de Richter
en de mens zal toenemen.
Als de mens hierin steeds bedrevener wordt kan hij of zij zich actiever gaan
begeven in de wereld, waarbij hij of zij leeft met de stelregel dat het zijn of haar
wil is dat niet de eigen wil maar dat zijn wil zal geschieden.
De kenmerken van deze derde fase zijn:
 We gaan begrijpen dat het niet meer om het ego gaat. OVERIGENS IS ER
NOG GEEN EGO AFGELEGD. We gaan nu pas begrijpen dat we ego hebben
en we gaan ons realiseren dat we daar iets aan moeten gaan doen. De weg
van werken aan het ego en het afleggen van het ego gaat nu pas beginnen.
We worden voorzichtiger in het benaderen van andere mensen en we zijn
in staat om te onderkennen wanneer we daarin uit de bocht vliegen. We
zijn dan bereid om excuses te maken en we zijn bereid om ons hoofd te
buigen en er iets van te leren.
 We gaan ons realiseren dat het zinloos is om met ons ego de gedrevenheid
te exposeren om de wereld te veranderen.
 We gaan ook begrijpen dat wij met onze ego als motor geen enkele
mogelijkheid hebben om de wereld wezenlijk en structureel te veranderen.
 We gaan voelen en begrijpen dat God bestaat en dat God een deel van ons
is.
 We gaan proberen het contact en de verbinding met God te intensiveren.
Het intensiveren van dit contact en deze verbinding is alleen mogelijk als
het ‘VERTROUWEN in God groeit tot een uiteindelijk 'BLIND
VERTROUWEN'.
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De veranderingen die ontstaan door de transformatie van een werkende
God die werkt door de mens bij wie hij inwoont, zijn realistisch, werkend en
leiden altijd tot zekerheden.

HET NIVEAU VAN DE DERDE FASE VAN HET BEWUSTZIJN 'DE COMBINATIE
VAN HET VERSTANDELIJKE ASPECT MET DE SPIRITUELE PERCEPTIE' IS
DUS TE PLAKKEN OP DE DERDE FASE VAN HET PAD VAN 'VAN BINNEN
NAAR BINNEN'.

Conclusie:
VRAAG:
WAAROM WERKEN HET EERSTE EN HET TWEEDE PAD NIET VOOR HET
TOEPASSEN VAN GROEI EN VERANDERING?
NIET VOOR HET TOTAAL EN NIET VOOR DE PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING?
ANTWOORD:
DEZE PADEN WERKEN NIET OMDAT HIER HET EGO DE DRIJFVEER IS EN
HET EGO TOT NIETS IN STAAT IS EN UITSLUITEND BESTAAT IN DE
ILLUSOIRE SFEER.
IN DE ILLUSOIRE SFEER IS ALLES EEN ILLUSIE EN DUS NIET ECHT.
ALLES WAT NIET ECHT IS KAN NIET SCHEPPEN EN DUS NIET
TRANSFORMEREN EN DUS NIET VERANDEREN.
ALLEEN HET LAATSTE PAD IS HET PAD WAAR DE MENS BEREID IS OM
HET EGO TERUG TE TREKKEN.
ALS HET EGO WORDT TERUGGETROKKEN IS DE MENS IN STAAT OM ZIJN
EIGEN WIL TERUG TE TREKKEN EN DE INWONENDE GOD IN STAAT TE
STELLEN OM ZIJN WIL TE DOEN.
DE MENS GEEFT DAN GOD DE MOGELIJKHEID OM 'DOOR HEM OF HAAR TE
KUNNEN WERKEN'.
GOD IS 'REAL'.
GOD IS ECHT EN GEEN ILLUSIE.
DAT WAT ECHT IS, IS IN STAAT OM WERKELIJKHEID TE SCHEPPEN EN
DUS IN STAAT OM ONWERKELIJKHEID TE TRANSFORMEREN EN TE
VERANDEREN IN WERKELIJKHEID.
DIT IS HET ENIGE PAD WAAR RESULTAAT IS EN WAAR ZEKERHEID
BESTAAT.
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DIT IS HET ENIGE PAD VAN TRANSFORMATIE, DUS VAN VERANDERING EN
DUS VAN GROEI.
Er is nog iets wat van belang is. Het is bekend dat geestelijke stress invloed
heeft op het lichaam. Zo heeft ook een geestelijke ontspanning een gunstige
invloed op het lichaam. De situatie van het lichaam volgt dus de situatie van de
geest.
Deze invloed geldt ook voor geestelijke groei. Op het moment dat je een
spirituele wissel neemt of duidelijk een groei doormaakt zal al deze spirituele
(geestelijke) verandering ook invloed hebben op de lichamelijke situatie. Een
gevoel van ziekte of moeheid kan het gevolg zijn van deze 'groeistappen'. Let
hierop als je een dergelijke wissel neemt en je zult weten als je een dergelijke
wissel neemt.
Er zal vanzelf een nieuwe vorm van harmonie ontstaan tussen lichaam en geest
waardoor mogelijke klachten ook weer vanzelf zullen verdwijnen.

Totaal overzicht:

FASE drie IS DE FASE WAAR NAAR MATE MEN DAAR VERDER OP HET PAD
VORDERT EN STEEDS BEDREVENER WORDT IN HET TERUGTREDEN VAN
HET EIGEN EGO EN DE GOD VAN BINNEN ALLE MOGELIJKHEDEN BIEDT
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OM DOOR JOU TE KUNNEN HANDELEN EN OPTREDEN, JOUW GODSVONK
IN SAMENWERKING MET JOU OP DEZE WERELD DE WITTE MAGIËR
KUNNEN ZIJN, HET ONMOGELIJKE MOGELIJK KUNNEN MAKEN, IJZER MET
HANDEN KUNNEN BREKEN, IN SITUATIES HET VERSCHIL MAKEN EN ZELFS
WONDEREN KUNNEN VERRICHTEN.
NU ZULLEN ER VERANDERINGEN IN DE WERELD GEBRACHT KUNNEN
WORDEN, DIE WERKELIJK ZIJN EN DE ILLUSIES ALS SNEEUW VOOR DE
ZON LATEN VERDWIJNEN. NU ZULLEN DE ZEKERHEDEN IN DE WERELD
TERUGKOMEN EN DE SCHIJNZEKERHEDEN ZULLEN OPLOSSEN.

Als de tweede en helemaal de derde fase van bewustzijn is bereikt, zal het altijd al
aanwezige Licht in felheid gaan toenemen. Van binnenuit zul je worden verlicht en dit zal
anderen gaan aantrekken.
Zo zal ook jij een leidsvrouw of leidsman worden van een ieder die zoekt naar Licht en de
werkelijkheid van God.
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Waarom de verbinding met God, wat
levert dat op en wat heeft vertrouwen
hiermee te maken?
Wat levert het op om te gaan voor het contact en de verbinding met God?
Heeft het zin en wie wordt er beter van?
Word ik er beter van?
Wordt God er beter van?
Volgens mij is het een 'win-win situatie' en worden zowel ik als God er beter
van.
In het Urantiaboek staat het volgende:

'Houdt immer dit voor ogen: God en de mensen hebben elkaar
nodig. Zij zijn wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal
verwerven van eeuwige persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit'.
Dit betekent dat God (de Richter) en de mens elkaar nodig hebben. De Richter
heeft de mensen nodig om persoonlijkheid te verkrijgen en de mens heeft de
Richter nodig om goddelijkheid te verkrijgen. Het succes van deze actie wordt
bepaald door de keuzes van de mens. Wat een vertrouwen van God voor de
mensheid en wat een verantwoordelijkheid voor de mens.
Ik buig hier diep mijn hoofd voor.
Daarnaast heeft de mens God nodig om veranderingen te kunnen realiseren in
deze wereld. Veranderingen die concreet zijn en zekerheden bieden. Aangezien
God nooit iets doet buiten de vrije wil van de mens om, heeft God de mens
nodig om God veranderingen in de wereld te kunnen laten realiseren.
Dit kan alleen als de mens God de kans geeft om God door hem of haar te laten
werken. Dit komt tot uiting in het volgende gezegde:

'HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL MAAR UW WIL
GESCHIEDE'.
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Het betekent echter nog iets.
God is LIEFDE en God is VOLMAAKT.
God kent het onvolmaakte dus niet.
De mens is beperkt en dus onvolmaakt.
God heeft de schepping geschapen om te kunnen ervaren. Om te kunnen
ervaren wat het is om het onvolmaakte te ervaren.
God heeft ons dus nodig om het onvolmaakte te ervaren en om al het verdriet
en de pijn, de wanhoop, de angst, etc. via de mens te kunnen ervaren.
God groeit daardoor en is daardoor in staat om een eeuwige
persoonlijkheidservaring te ondergaan in de goddelijke bestemming van
universum-finaliteit.
God heeft dus de mens nodig om te ervaren en te groeien.
Wat levert dit de mens op?
Zit er ook iets in voor de mens?
Dat is absoluut het geval.
God wil worden zoals wij zijn zodat hij kan ervaren wat wij ervaren. Alle pijn,
alle angst, al het verdriet, alle wanhoop, alle eenzaamheid, etc., etc. kent God
niet en wil hij ervaren door ons.
Als tegenprestatie krijgen wij de mogelijkheid om te worden zoals hij is.
WIJ ZIJN DUS 'GODEN IN WORDING'.
Het Urantiaboek noemt ons 'VOLKOMENEN'.
Als wij het paradijs hebben bereikt en thuis zijn, dan zijn wij 'volkomenen'.
Dan zijn wij dus VOLKOMEN. Volkomen in alles. Wij kennen vanuit al het lijden,
vanuit alle angst, vanuit alle wanhoop de weg naar boven en zijn dan zoals God
zelf is.
Dan kunnen wij overal, aan al het leven in het universum, dienen en al het leven
tonen wie en wat God is, omdat wij God dan zelf vertegenwoordigen. En zelfs
dan zullen wij door dat dienen, verder groeien, samen met God.
We hoeven echter niet te wachten tot het eind van die miljoenen jaren durende
reis.
God de Vader heeft ons een vonk van zichzelf geschonken. Een vonk die bij ons
inwoont, gedurende ons aardse leven.
Het is onze taak en opdracht om al hier op aarde het contact met onze
inwonende God te maken en verbinding te leggen en deze verbinding steeds
meer te verdiepen.
Dit contact kan gemaakt worden als we bereid zijn te aanvaarden dat 'spirituele
perceptie' een onderdeel van het leven is.
We dienen te aanvaarden dat God bestaat en invloed heeft op ons leven.
Als we hiertoe in staat zijn uit het diepst van ons hart en onze ziel, kunnen we
contact maken met God, met onze inwonende Richter.
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Als we daarnaast ook het VERTROUWEN kunnen krijgen dat we God mogen
benaderen als een vriend en dat we met hem kunnen communiceren, dan is het
mogelijk om uit dit contact een verbinding te maken en deze verbinding te gaan
verdiepen. Uit deze verbinding ontstaat groei, vreugde, blijheid en genezing.
VERTROUWEN IS HET SLEUTELWOORD IN DE VERBINDING MET GOD.
VERTROUWEN IN GOD IS DE MOTOR EN DE BRANDSTOF VOOR DE
VOORTGANG VAN ONZE REIS. VERTROUWEN ALS BLIND VERTROUWEN.
VERTROUWEN IN GOD BETEKENT IN STAAT ZIJN OM HET EIGEN EGO LOS
TE KUNNEN LATEN EN JE VOLLEDIG OVER TE KUNNEN GEVEN AAN ZIJN
WIL.
HIERDOOR IS GOD IN STAAT OM ZIJN WIL DOOR ONS TE KUNNEN
UITVOEREN, WAARDOOR TRANSFORMATIES EN VERANDERINGEN TOT
STAND KUNNEN KOMEN. VERANDERINGEN VOOR ONS PERSOONLIJK EN
VERANDERINGEN VOOR DEZE WERELD EN HET UNIVERSUM.

IN DIT VERTROUWEN KUN JE BIJVOORBEELD HET VOLGENDE ZEGGEN,
UITVOEREN EN LEVEN:
1. Het is mijn wil dat niet mijn wil maar uw wil geschiedt.
2. Het is mijn wil dat niet mijn angst maar uw wil geschiedt.
3. Het is mijn wil dat niet mijn zorgen maar uw wil geschiedt.
4. Het is mijn wil dat niet mijn vrees maar uw wil geschiedt.
5. Het is mijn wil dat niet mijn boosheid maar uw wil geschiedt.
6. Het is mijn wil dat niet mijn verdriet maar uw wil geschiedt.
7. Het is mijn wil dat niet mijn wanhoop maar uw wil geschiedt.
Als je in staat bent om op deze manier structureel met God te kunnen
samenwerken, IN VOL VERTROUWEN dat hij er altijd is en je altijd zal
helpen, zal je snel grote stappen kunnen maken en in bewustzijn kunnen
groeien.
Je zult dan ook in staat zijn om in rust en vreugde te kunnen leven en je
zult steeds meer van zijn liefde voelen en ervaren.
HIJ ZAL ONMIDDELLIJK JOUW ANGST, ZORGEN, VREES, BOOSHEID,
VERDRIET EN WANHOOP VAN JE OVERNEMEN EN JE ER GODDELIJKE
LIEFDE VOOR TERUGGEVEN.
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Dan zul je voelen dat er geen betere bondgenoot op je levenspad en je reis is
dan God. Eens zal hij of zij zelfs jouw bruidegom of bruid zijn en zul je eeuwig,
als één, samen verder reizen.
Aan dit proces moet je dagelijks werken en dan zal de voortgang op je pad snel
gaan.
God ziet dan dat jij in staat bent en de Wil hebt om in éénheid met hem samen
te werken, waardoor hij eraan werkt om in éénheid met jouw samen te werken,
zodat jij kunt worden zoals hij is.
OOK OP HET GEBIED VAN FYSIEKE GENEZING IS DE VERBINDING MET DE
GOD VAN ONGELOOFLIJK BELANG
Het resultaat van een weg is gelijk aan het omgekeerde van die weg. Het
resultaat van de weg van 'van binnen naar buiten' is dus het resultaat van 'van
buiten naar binnen'. De werking van een genezing van 'van buiten naar binnen'
is niet groter dan de hoogste energiefrequentie van de stof die van 'van buiten
naar binnen' wordt toegepast.
Als we de weg bewandelen van 'van binnen naar binnen' dan is het resultaat
ook nu gelijk aan het omgekeerde van die weg. Het omgekeerde van de weg van
'van binnen naar binnen' is ook het resultaat van 'van binnen naar binnen'.
Binnen in ons woont een vonk van God de Vader. Binnen in ons woont de
Richter. De energiefrequentie van de Richter is het miljardvoudige van welke
aardse stof dan ook. Als wij een verbinding met de Richter kunnen maken en
daardoor de Richter steeds dichter kunnen benaderen, totdat wij elkaar zullen
raken en versmelten of fuseren, zal de uitwerking op ons systeem door de
inwerking van deze enorme energiefrequentie alleen maar toenemen.
Onze eigen energiefrequentie zal stijgen waardoor onze weerstand ongelooflijk
zal toenemen.
Wij kunnen de Richter steeds dichter naderen door geloofsvertrouwen in onze
inwonende God, door liefde en een steeds groter brandend verlangen naar een
steeds intenser contact en verbinding met de Richter.
Het één worden met de Richter is voor de mens een kosmische wet en een
voorwaarde om het pad van eeuwigheid te starten. Eenheid verkrijgen met de
Richter is dus 'HEEL WORDEN' zoals het bedoeld is. Als wij de Richter in
verbinding steeds meer kunnen benaderen zal onze energiefrequentie stijgen.
Door het toenemen van onze eigen energiefrequentie zullen wij steeds meer
één worden met de Richter en dus steeds meer HEEL worden in de verbinding
met de Richter. Wij zullen dus steeds meer HELEN en HELEN is gelijk aan
GENEZEN.
Deze genezing is allesomvattend en vele, vele malen sterker dan genezing die
wordt toegepast door de werking van 'van buiten naar binnen', door de
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werking van medicijnen, therapieën, operatieve ingrepen, etc. Natuurlijk zijn
deze behandelingen voorlopig van belang, totdat wij in staat zijn om de
éénwording en dus de heelwording of heling via de verbinding met God te
kunnen ondergaan.
Deze zelfde wet geldt ook voor het voedsel dat wij nuttigen. Ook dat is de
resultante van de weg van 'van binnen naar buiten' en dus is de inwerking van
de uitwerking op ons lichaam het omgekeerde, dus van buiten naar binnen.
Gezond voedsel is natuurlijk niet onbelangrijk maar de inwerking op ons
systeem is niet groter dan de uitwerking van de energiefrequentie van dat
voedsel en wordt derhalve (te vaak ernstig) overdreven.
Het is zelfs zo dat als wij op deze wereld fuseren met de Richter de
energiefrequentie van ons lichaam zo explosief stijgt en toeneemt dat wij hier
'oplossen' en hier niet meer kunnen bestaan. Dit niveau naderend geeft een
onvoorstelbare verandering van de kwaliteit van onze stof, van ons lichaam,
door energiefrequentie-toename en dus van heling en genezing.
BEWANDEL DUS DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'. ZOEK
CONTACT EN VERBINDING MET DE RICHTER EN ONDERGA DE INWERKING
VAN DE UITWERKING VAN DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' EN
HEEL EN GENEES DOOR DE INWERKING VAN EEN STEEDS HOGERE
ENERGIEFREQUENTIE VAN DE RICHTER OP ONS SYSTEEM, TOTDAT DE
FUSIE PLAATSVINDT, HIER OF OP DE WONINGWERELDEN.

Als je het Pad bewandelt van ‘van binnen naar binnen’ zal het Licht altijd in je en voor je
schijnen en weet je waarheen te gaan.
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Wat is God?
Op de vraag wat God is, is eigenlijk geen antwoord te geven. In elk geval is God
veel, misschien wel alles.
God is in elk geval het volgende:
In het Urantiaboek staat:
‘Houdt immer dit voor ogen: God en de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn
wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal verwerven van eeuwige
persoonlijkheidservaring in de goddelijke bestemming van universumfinaliteit’.
Dit betekent dat God de mens nodig heeft. Dit betekent dat God afhankelijk is
van de mens. Deze afhankelijkheid heeft hij zelf gecreëerd op basis van
goddelijke liefde. Deze liefde staat gelijk aan de meest onvoorwaardelijke liefde
die te vinden is in de complete schepping, in het totale, complete universum.
God is zonder de mens dus niet compleet, niet heel, dus niet geheeld. God heeft
ons nodig om te helen.
GOD HEEFT ONS NODIG OM COMPLEET TE WORDEN EN TE HELEN!
Realiseer je je wat daar staat?
Als God niet compleet is zonder ons zijn wij niet compleet zonder hem.
HIJ HEEFT ONS NODIG ZOALS WIJ HEM NODIG HEBBEN.
ER IS DUS EEN ONLOSMAKELIJKE VERBONDENHEID EN ER IS EEN
ONVERBREKELIJKE EENHEID TUSSEN GOD EN DE MENS.
DEZE EENHEID IS NODIG EN NOODZAKELIJK OMDAT ER ANDERS GEEN
BESTEMMING IN DE UNIVERSUM-FINALITEIT BEREIKT ZAL EN KAN
WORDEN.
God op zich is dus blijkbaar niets maar God in relatie tot de mens en God
verbonden met de mens is de sleutel tot het voltooien van de schepping zoals
het bedoeld is. Tenzij de persoonlijkheidservaring van God in relatie tot de
mens, in eenheid met de mens, oneindig is en eeuwig doorgaat.
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IK BEN DUS PAS MENS, IK BEN DUS PAS VOLWAARDIG MENS, ALS IK MIJ
REALISEER DAT IK MENS-GOD BEN OF GOD-MENS.
IK BEN GEEN MENS ZONDER GOD EN BEN PAS HEEL EN GEHEELD ALS IK
MIJN 'MENS-GOD-ZIJN' AANVAARD EN ALS ZODANIG LEEF. ER IS DUS
ALTIJD EEN INTERACTIE TUSSEN MIJ EN MIJN INWONENDE GOD. SAMEN
KUNNEN WIJ WERKEN AAN DE UNIVERSUM-FINALITEIT, DOOR ÉÉN TE
ZIJN, DOOR HEEL TE ZIJN EN DAARDOOR GEHEELD TE ZIJN.
DUS DOOR TE HANDELEN EN TE ZIJN ALS ÉÉN!
Niet één-zijn met God betekent dus niet compleet zijn als mens en dus 'niet
mens zijn'.
Door deze wederzijdse éénheid, afhankelijkheid en mogelijkheid tot groei tot
ongekende hoogten voor zowel God als de mens, is de hunkering en het
verlangen van de inwonende God om contact, verbinding en verdieping te
krijgen met de mens ongelooflijk groot.
Hoe mooi zou het zijn wanneer deze mens dit gaat voelen en ervaren en deze
hunkering en verlangen gaat overnemen.

DAN KAN DE MENS ZICH IN DEZE VERBINDING OPENSTELLEN VOOR ZIJN
INWONENDE GOD DIE DAN DOOR DEZE MENS KAN WERKEN EN
WONDEREN ZAL EN KAN VERRICHTEN.
DAN ZULLEN GOD EN DE MENS TRANSFORMEREN EN VERANDEREN.
DAN ZAL DE WERELD VERANDEREN EN ZAL HET UNIVERSUM
VERANDEREN.
STAP VOOR STAP OP WEG NAAR DE GODDELIJKE BESTEMMING VAN
UNIVERSUM-FINALITEIT.
GOD EN MENS ALS ÉÉN, ONDEELBAAR, ONAFSCHEIDELIJK EN EEUWIG
GROEIENDE.
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‘God en mens zijn één. Zij zijn afhankelijk van elkaar en hebben elkaar
nodig en zo vervolmaken zij de schepping in een eeuwige eeuwigheid’

De eenheid en de oneindigheid van God en de mens.
God geeft alles van zichzelf als perfect wezen met het uitgangspunt om de mens net zo
perfect te laten worden als God.
Wij zullen in het paradijs de status van ‘VOLKOMENEN’ ontvangen, zij die ‘volkomen’ zijn.
Daarna zullen ons nieuwe taken wachten om de schepping te dienen, zoals God de
schepping dient.
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Vragen van mij aan God
1. God waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom is er zoveel armoe,
pijn, verdriet, eenzaamheid, chaos en menselijk lijden?
2. Is dat het gevolg van het feit dat wij uitsluitend onze eigen wil doen?
3. Lost dit allemaal op als wij in staat zijn om in vrije wil uitsluitend uw wil te
doen?
4. Is al dit lijden een oorzakelijk gevolg van onze houding, van ons niet
verbinden met u?
5. Geldt dit ook als dit allemaal onbewust gebeurt?
6. Is dit allemaal een gevolg van de kosmische wet van de vrije wil? U grijpt
dus nooit in zolang wij schijnbaar in vrije wil voor dit drama kiezen, zelfs
als deze keus onbewust is?
7. Is dit de les die wij moeten leren?
8. Waarom zo hard en waarom zo ingrijpend?
9. Doet al dit lijden van de mens u iets? Gaat u hier ook kapot van? Als dit zo is
waarom staat u dingen dan toe waar ook u kapot van gaat en die niemand
wil?
10. Hoe kunnen wij dit lijden morgen oplossen?
11. Is er dan een kentering mogelijk in al dit drama als wij ons hoofd willen
buigen en bereid zijn uw wil te doen?
12. Is uw wil gericht op verbetering en genezing van een ieder die bereid is in
vrije wil uw wil te doen?
13. Kunnen wij dan het tij keren en wonderen laten gebeuren?

DE ANTWOORDEN DIE IK ONTVING:
De ellende op deze wereld is niet mijn wil. Heeft Jezus mijn zoon niet gezegd
dat ik een vader ben voor alle mensen en liefde als een vader heb voor alle
mensen?
Wat is ellende?
Wordt dit niet bepaald door wat jullie zelf kiezen?
Ik kies om er te zijn voor jullie maar ik kan jullie niet bereiken en benaderen als
jullie niet thuis geven voor mij. Ik ben altijd aanwezig in je tuin. Zo dichtbij ben

103

ik en ik hoef maar één stap te doen om door je voordeur te gaan en bij je binnen
te komen, maar jullie moeten wel voor mij de deur openen.
Je mag in je eigen huis ontvangen wie je wilt dus je mag mij plaatsen bij de
gegadigden en bij degenen die welkom zijn of bij degenen die niet welkom zijn.
Ik vind bij heel veel mensen geen toegang, bij heel veel mensen ben ik niet
welkom ook al klop ik nog zo hard. Ik vertel ze wat ik allemaal heb te bieden
maar ik ben niet welkom. Binnen de kosmische wetten heb ik geen recht om
toegang te forceren. Forceren past niet in de kosmische wetten. Of ik ben
welkom of ik ben niet welkom. Er is geen tussenweg. Zoals ik, zo hard als ik
kan, klop op jullie deuren, dienen jullie aan te geven en kenbaar te maken dat ik
welkom ben en door jullie wordt uitgenodigd. Je hoeft slechts voor mij de deur
te openen. Als je me binnenlaat, kunnen we communiceren en kan ik jullie
uitleggen wat binnen de kosmische wetten mogelijk is om veranderingen tot
stand te brengen. Eigenlijk is zelfs niets onmogelijk. Er kunnen wonderen
gebeuren, maar dit kan alleen door de samenwerking van de mens en zijn
persoonlijke God.
De sleutel is dus om de deur van je huis te openen, mij uit te nodigen en mij te
vertrouwen, blind en onvoorwaardelijk.
Hiervoor is een zekere mate van bewustzijn nodig. Je moet die mate van
bewustzijn bereikt hebben, dat je weet dat ik in je voortuin sta en op je deur
klop. Ook moet je het bewustzijn hebben dat je weet dat je mij erin moet laten
om te kunnen samenwerken. Die samenwerking moet je ook willen en
verlangen. Die samenwerking leidt tot een steeds diepere vorm van verbinding.
Ooit leidt deze steeds intensere verbinding tot fusie tussen mij en de mens.
Als je zover bent dat je begrijpt dat je voor mij de deur moet openen, heb je het
grootste werk al achter de rug. Als ik binnen ben, zullen we elkaar helpen om
samen de Weg te gaan.
Mijn verzoek aan allen die dit bewustzijnsniveau hebben bereikt en bereid zijn
om mij binnen te laten is, om samen met mij, aan iedereen die hier voor open
begint te staan duidelijk te maken, dat ze mij in hun huis mogen binnenhalen
om samen met mij de Weg verder te bewandelen.
Dit zal dan het pad zijn van 'van binnen naar binnen' waarop wij ons contact en
onze verbinding zullen gaan maken en onbeperkt zullen gaan verdiepen.
Zo simpel is het. Dat is de enige natuurlijke weg. De rest wat jullie ervan maken
is gekunsteld en dus onecht. Wat niet echt is, is een illusie en geeft alleen maar
schijnzekerheden. Schijnzekerheden geven nooit resultaten maar
schijnresultaten en geven dus nooit veranderingen.
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Open jullie harten en jullie armen, maar vooral de deuren van jullie huis en er
zal vrede, liefde en overvloed zijn.
Zoals ik al eerder heb gezegd bepaal ik niet het verloop van alle universa, noch
het verloop van de planeten, noch het verloop, de ontwikkeling en het lijden
van alle mensen.
Ik kan dat niet alleen maar ik kan dat alleen samen met jullie, met de mensen,
met mijn kinderen voor wie allemaal geldt dat zij 'goden in wording' zijn en
meehelpen om te zorgen voor het volledig en finaal verwerven van eeuwige
persoonlijkheidservaring voor jullie en voor mij in het realiseren van de
goddelijke bestemming van universum-finaliteit, zowel voor jullie als voor mij.
Dat betekent dus dat mens en God en God en mens samenwerken als één,
waarbij God alles doet ten behoeve van het totaal, door middel van de mens,
met medeweten en toestemming van de mens en in vrije wil van de mens.
DAN HANDELT GOD DOOR DE MENS, OVER DE MENSEN, LANGS DE
MENSEN EN IN HET VOORBIJGAAN DER MENSEN.
Als de mens terug treedt en niet zijn wil laat geschieden, kan God naar voren
treden en ZIJN WIL laten geschieden.
Besef dus je eigen verantwoordelijkheid en geef me jullie hulp die daarbij
ontzettend gewenst en uiterst noodzakelijk is.
IK STA ALTIJD KLAAR VOOR JULLIE MET OPEN ARMEN EN OPEN HART EN
DE DEUR VAN MIJN HUIS IS VOOR JULLIE ALTIJD OPEN.
ALS JULLIE (ALLEMAAL) AAN DIE OPROEP GEHOOR GEVEN, ZAL AL HET
LIJDEN OP DEZE WERELD VERDWIJNEN EN ZAL ER OVERVLOED ZIJN VOOR
ALLES EN IEDEREEN.
ZO ZULLEN WE DAN UITEINDELIJK HET DOEL BEREIKEN DAT JULLIE
ZULLEN WORDEN ZOALS GOD EN DAT GOD KAN WORDEN ZOALS JULLIE,
VOLKOMEN IN ALLE OPZICHTEN.

SLEUTELWOORDEN OP HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'
Als je het grensgebied bent overgestoken van het pad van 'van binnen naar
buiten' naar het pad van 'van binnen naar binnen' dan begint deze weg met
'naar binnen treden'.
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Binnen zal je de 'God van binnen' vinden, de bij ons inwonende God. Je dient
dan contact te maken en je te verbinden met God. Dit proces zal en moet zich
steeds meer gaan verdiepen.

De sleutelwoorden voor dit proces zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

VERLANGEN NAAR VERBINDING
ZELFONDERZOEK VAN HET EGO
BEREIDHEID OM HET EGO AF TE LEGGEN
VERTROUWEN (BLIND EN ONVOORWAARDELIJK) IN GOD
DOORZETTINGSVERMOGEN OP DEZE WEG

Als het ego opspeelt kan de werking hiervan onmiddellijk worden geëlimineerd
door bij iedere emotie het volgende te zeggen, waarbij er een blind vertrouwen
moet zijn in de samenwerking met en het handelen van God:
IN DIT BLINDE EN ONVOORWAARDELIJKE VERTROUWEN IN GOD KUN JE
BIJVOORBEELD HET VOLGENDE ZEGGEN, UITVOEREN EN LEVEN:
1. Het is mijn wil dat niet mijn wil maar UW WIL geschiedt.
2. Het is mijn wil dat niet mijn angst maar UW WIL geschiedt.
3. Het is mijn wil dat niet mijn zorgen maar UW WIL geschiedt.
4. Het is mijn wil dat niet mijn vrees maar UW WIL geschiedt.
5. Het is mijn wil dat niet mijn boosheid maar UW WIL geschiedt.
6. Het is mijn wil dat niet mijn verdriet maar UW WIL geschiedt.
7. Het is mijn wil dat niet mijn wanhoop maar UW WIL geschiedt.
Als uiteindelijk dit een vanzelfsprekend en structureel proces gaat worden, kan
de God in je steeds vaker en intenser door jou gaan werken in deze wereld,
waardoor werkelijke veranderingen tot stand kunnen komen.
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Ik wil
‘IK WIL’ en de onvrede en onrust die dat vertegenwoordigt.
Wat betekent dat, 'ik wil'?
Het betekent niet dat je niet wilt.
Je wilt iets, je wilt iets wat er nu niet is.
Je wilt dus iets anders, iets nieuws.
Eigenlijk betekent dit dus:

'DAT JE NU ONTEVREDEN BENT EN DAT JE OP ZOEK BENT
NAAR IETS ANDERS, NAAR DATGENE WAT JE WILT'.
Uit die ONTEVREDENHEID willen we constant iets nieuws, iets anders, iets dat
we nu niet hebben.
Zo blijven we uit onvrede zoeken tot we iets nieuws vinden. Door dat zoeken
ervaren we en door al die ervaringen leren we.
Dat doen we op het pad van 'VAN BINNEN NAAR BUITEN'. Dat pad is dus een
speeltuin waar we constant zoeken en wat we zoeken maken we kenbaar door
onze wil.
Zolang echter het nieuwe dat wij zoeken wordt bepaald door onze wil, zullen
we nooit vinden wat wij zoeken en zullen we dus blijven zoeken.
Wij zoeken namelijk op basis van onvolledigheid, van incompleet zijn en dus
blijven we zoeken naar het nieuwe en blijven we 'willen', op basis van onvrede
en ontevredenheid of ONVOLLEDIGHEID.
Dit pad kan eindeloos duren en wanneer wij overtuigd zijn dat het uitvoeren
van onze wil het beste is voor de wereld, zal het nog lang kunnen duren,
voordat wij gaan inzien dat ook wij slechts met het uitvoeren (of opleggen) van
onze wil, energie verplaatsen en nooit resultaten zullen boeken die zullen
leiden tot werkelijke veranderingen in deze wereld.
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Wanneer verdwijnt het willen?
Het willen verdwijnt als we dat wat onbewust bij ons ontbreekt gevonden
hebben en wanneer wij een status hebben gevonden van eenheid. Eenheid van
dat wat hoger is, dat wat bij ons hoort en aan wie wij toebehoren zoals datgene
aan ons toebehoort. Wanneer wij dus bewust de status van VOLLEDIGHEID
gaan ervaren.
DATGENE DAT TOTDAT MOMENT BIJ ONS BEWUST ONTBRAK, IS GOD,
ALTHANS EEN VONK VAN GOD. GOD WOONT IN ONS MAAR WIJ ZIJN ONS
TOTDAT MOMENT NIET BEWUST.
Als wij gaan begrijpen dat wij één zijn met die godsvonk en naar deze eenheid
gaan streven en verlangen, zullen wij ook gaan begrijpen dat deze eenheid het
finale resultaat is van onze zoektocht.
Dan hoeven we niet meer iets nieuws te zoeken en hoeven we dus niets meer te
willen.
Dan gaan we de interesse verliezen om 'naar buiten te treden en om onze wil
kenbaar te maken en uit te voeren in deze wereld'.
Dan richten we ons niet meer naar buiten maar naar binnen, nieuwsgierig in
het maken van contact en verbinding met de God die in ons woont.
Dan betreden we het overgangsgebied van het pad van 'van binnen naar buiten'
naar het pad van 'van binnen naar binnen'.
In de eenheid die uit ons verlangen steeds intenser wordt, door een steeds
diepere verbinding, gaan we stoppen met 'WILLEN' en laten het willen over aan
dat wat bij ons hoort en een deel van ons is. Dan laten we het willen over aan de
God die in ons woont.
Dat deel kent de weg en weet wat nodig is, nodig voor mij en nodig voor de
wereld.
Dan kan ik zeggen uit volle overtuiging en uit vol bewustzijn:
'HET IS MIJN WIL DAT IK NIET MEER WIL MAAR DAT MIJN GODSVONK WIL
EN DAT HIJ ZIJN WIL DOOR MIJ KENBAAR KAN MAKEN EN KAN
UITVOEREN'.
Deze keus kan pas in vol bewustzijn worden gemaakt als het grensgebied
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tussen het tweede en het derde pad is overgestoken en men vol is gestart op
het pad van 'van binnen naar binnen'.
Pas op dat moment is het bewustzijn zodanig gestegen dat dit wordt begrepen
en dat deze keus in vol bewustzijn kan worden gemaakt.
Dan verdwijnt de onvrede en ontevredenheid en ontstaat er rust en vrede en
overgave aan dat deel van ons dat onze loods, vriend, metgezel, bruid of
bruidegom zal zijn, versmolten met ons, totdat wij samen thuis zullen
aankomen en zelfs nog daar voorbij.
DAN IS HET NIET MEER ‘MIJN WIL GESCHIEDE’ MAAR ‘ZIJN WIL GESCHIEDE',
zoals Jezus het ons heeft geleerd.
NAUW GEKOPPELD AAN HET BEGRIP 'IK WIL' IS HET BEGRIP GEKOPPELD
VAN 'IK VIND'. DOORDAT JE IETS VINDT, VOLGT HET WILLEN EN DOOR
IETS TE WILLEN, VOLGT HET VINDEN.
DOOR HET WILLEN TE ELIMINEREN, WORDT OOK HET VINDEN
GEËLIMINEERD.
VRIJ VAN WILLEN EN VINDEN KUNNEN WE ONS AFSTEMMEN OP WAT
ONZE INWONENDE GOD WIL EN KUNNEN WIJ ONS DAAROP AFSTEMMEN,
ZODAT ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN EN WIJ ZULLEN VINDEN WAT HIJ ONS
WIJST.

Volg het Licht van binnen en nieuwe horizonnen zullen verschijnen. Zo zal onze grens
verlegd worden, God en de mens samen, eeuwig één als bruid en bruidegom in een eeuwig
leven.

109

Een grote ontdekking
IK HEB EEN GROOTSE ONTDEKKING GEDAAN DIE LEIDT TOT DE INTENSE
PERSOONLIJKE BEHOEFTE OM ALTIJD EN OVERAL 'OP EEN SUBTIELE
WIJZE TE GETUIGEN'.
De weg bestaat uit 3 paden waarin, terwijl wij de paden volgen, langzaam de
ontdekking mogelijk is van de aanwezigheid van de 'God van binnen', de
inwonende God, die onvoorwaardelijk, liefdevol voor ons zorgt en ons loodst en
ons leidt op de weg naar huis.
Deze drie paden zijn, zoals al meerdere malen is aangegeven:
1. Het pad van 'van buiten naar buiten'.
2. Het pad van 'van binnen naar buiten'.
3. Het pad van 'van binnen naar binnen'.
Al meerdere malen zijn deze paden beschreven en is het verschil vastgelegd.
Het volgen van deze paden is een zware weg waarin voor ieder mens geldt dat
deze weg na het 'heengaan' aan de andere kant van de kist wordt vervolgd.
Het einde van deze weg is de fusie met de Richter, met de God die in ons woont.
Daarna begint een nieuw traject, een nieuwe route, op weg naar het paradijs, op
weg naar huis. Deze route bestaat uit vele hoofdwegen en deze hoofdwegen
bestaan op zich weer uit vele verschillende paden.

WAT IS MIJN ONTDEKKING?
In welke mate moeten wij de God van binnen ontdekken? Hoe mogelijk of
onmogelijk is deze opdracht?
Zolang je blind voortgaat op de verschillende paden is deze weg eindeloos en
kan het ongelooflijk lang duren voordat je de ontdekking doet, dat je meer bent
dan jezelf en dat een wezenlijk deel van jezelf wordt ingenomen door een geest
die in je woont, die er voor jou is, die van je houdt, die je wil behoeden en wil
helpen om thuis te komen. Deze geest wil zelfs een eeuwig huwelijk met je
aangaan en een eeuwig onafscheidelijk deel van je worden. En dit alles
onvoorwaardelijk en met 'goddelijke liefde'.
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Is het niet vreemd om zoveel moeite te moeten doen en zo een zware strijd te
moeten voeren om iets te ontdekken dat in je leeft, dat een deel van jezelf is en
dat heel veel moeite doet om zich aan jou en bij jou kenbaar te maken.
Wij zijn altijd bezig om alles te zoeken buiten ons, in de buitenwereld, die we
willen bestormen, willen veroveren en willen hervormen. En dan natuurlijk wel
uitsluitend op die manier, waarvan wij hebben besloten, dat dat de beste en de
enige juiste manier is.
We kunnen op twee manieren onze eigen binnenwereld en de God die daar
woont, leren ontdekken en leren om deze binnenwereld te gaan verkennen en
te gaan onderzoeken. Deze twee wegen zijn:
1. DE MOEILIJKE WEG.
2. DE MAKKELIJKE WEG.

De moeilijke weg
De moeilijke weg is de weg waarbij we moeizaam langs alle paden reizen en
hopen dat we door schade en schande, door vallen en opstaan, door pijn,
verdriet en lijden, langzaam gaan begrijpen dat de oplossing niet ligt in de
buitenwereld maar altijd en uitsluitend ligt en alleen maar kan liggen, in de
binnenwereld.
De buitenwereld dient dus uitsluitend als een 'speeltuin', waar we uitsluitend
leren 'HOE HET NIET MOET'.
Deze buitenwereld creëert uitsluitend illusies en schijnzekerheden, waar nooit
resultaat kan worden geboekt en waar nooit resultaten kunnen worden
behaald.
De harde praktijk is onze spiegel en bewijst dat dit waar is. Een miljoen jaar
geleden sloegen we elkaar de hersens in en moordden we elkaar uit (Andon en
Fonta in UB) en dat doen we nog steeds. Het gebeurt zelfs nu op een
ongelooflijk veel grotere en gruwelijkere manier. Er is dus in al die eeuwen en
eeuwen geen resultaat geweest in de zin van 'leren en verbetering', van 'liefde,
acceptatie en verdraagzaamheid'.

WE HEBBEN DUS NIETS GELEERD!
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Dat resultaat zal dus ook nooit in de buitenwereld worden behaald, omdat daar
altijd de enige stuwende kracht het EGO is, hoe goed onze bedoelingen ook
mogen zijn!
Iedereen die in de volle schijnwerpers de wereld bestormt en wil verbeteren,
doet dit zichtbaar en hoorbaar, omdat het ego leidend is en de roem wil
proeven van de behaalde resultaten. Deze schijnbare resultaten zijn altijd
tijdelijk en leiden nooit tot veranderingen. Binnen afzienbare tijd zal een ander
ego zich manifesteren en proberen de aandacht en de roem naar zich toe te
trekken. Zo zal er slechts altijd en uitsluitend energie worden verplaatst.
Zo blijven we onderling strijden, op zoek naar bevestiging en blind en doof voor
de hunkerende en verlangende God die in ons woont.
Dit is altijd het handelen dat zich afspeelt op het pad van 'van binnen naar
buiten'.
’De moeilijke weg’

Ook al is de weg moeilijk, er is altijd ‘Zijn Licht’.

112

De makkelijke weg
De makkelijke weg is de weg van de INFECTIE, van het geïnfecteerd worden.
Wat wil dit zeggen?
Ik heb ontdekt dat na mijn eigen ontdekking van het pad van 'van binnen naar
binnen' en na mijn oversteek van het grensgebied van het pad van 'van binnen
naar buiten' naar het pad van 'van binnen naar binnen', ik de behoefte heb om
mijn ervaring te noemen in gesprekken met mensen die als vanzelf op dit
onderwerp uitkomen. Als ik een ingang zie dan probeer ik voorzichtig deze
ingang te nemen en mijn verhaal te doen. Dat is mij vaker gelukt dan ik had
verwacht of had durven hopen. Òf de mensen die er voor openstaan worden op
mijn pad gezet òf ik ben overtuigend, in elk geval worden best veel mensen zo
enthousiast dat ook zij gaan zoeken naar contact en verbinding met hun God
van binnen. Dit betekent dus ook dat zij voelen dat zij méér zijn dan alleen hun
lichaam en dat hun interesse in het goddelijke is gewekt of aangewakkerd.

**** EN DEZE WEG WERKT! ****
‘De makkelijke weg’

De makkelijke weg is de begaanbare weg, waar ook altijd voor jou ‘Zijn Licht’ zal schijnen.
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Al vele malen heb ik gezien dat mensen werkelijk in staat zijn om een
goddelijke aanwezigheid in hun systeem te voelen, hoe zij liefde ervaren van
een bron in henzelf. Hoe zij ervaren dat deze bron warmte en kracht geeft en
hoe zij leren daarop te reageren en daarop te vertrouwen.
DIT ALLES ERVAREN ZIJ ZONDER TE BEGRIJPEN OF TE HOEVEN BEGRIJPEN
HOE DIT WERKT.
DIT HELE PROCES KAN ZELFS IN EEN PAAR MAANDEN GEREALISEERD ZIJN,
DUS IN EEN HELE KORTE TIJD!
Sommigen willen dit proces snappen en anderen hoeven dit niet te weten. Het
begrijpen is uiteindelijk ook niet belangrijk voor de werking van de interactie
tussen de mens en zijn God.
HET FANTASTISCHE IS DUS DAT EIGENLIJK LOS VAN HET
BEWUSTZIJNSNIVEAU, LOS VAN OP WELKE PLEK JE JE OOK OP HET PAD
BEVINDT, JE ALTIJD IN STAAT BENT OM DE GOD VAN BINNEN TE KUNNEN
VOELEN, TE ERVAREN EN OP GOD TE LEREN VERTROUWEN.
ALS DIT VERTROUWEN VOLLEDIG IS GEGROEID, KUN JE LEREN SAMEN MET
GOD, DUS SAMEN MET DE RICHTER TE WERKEN EN VERANDERINGEN IN DE
WERELD TE REALISEREN.
DIT KAN DOOR TE VOELEN, TE GAAN BEGRIJPEN EN TE GAAN REALISEREN,
DAT:

'NIET JOUW WIL, NIET ONZE WIL, MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE'.
Dit alles kan er met je gebeuren, ongeacht het bewustzijnsniveau dat je hebt.
De reden hiervan is:
ONZE GOD VAN BINNEN IS EEN REALITEIT, IS WERKELIJK EN WAT
WERKELIJK IS, WERKT DUS OOK, WERKT ALTIJD EN OVERAL.
‘GOD IS’ EN GOD IS IN ONS AANWEZIG. DUS KUNNEN WIJ HIEROP
APPELLEREN EN KUNNEN WIJ MET HEM WERKEN.
GOD STAAT ALTIJD OPEN VOOR ONS EN IS ALTIJD BEREID EN
BESCHIKBAAR.
DUS HOEVEN WIJ OOK ALLEEN MAAR DE KEUS TE MAKEN OM BEREID EN
BESCHIKBAAR TE ZIJN VOOR GOD.

DAT OP ZICH IS VOLDOENDE.
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ALS ER EEN BEWUSTE INTERACTIE ONTSTAAT TUSSEN GOD EN ONS, DAT
WIJ GAAN HOUDEN VAN, VERLANGEN EN HUNKEREN NAAR DEZE
SAMENWERKING EN NAAR DE TSUNAMI'S VAN LIEFDE DIE WIJ DAN GAAN
ERVAREN.
NIET ALLEEN WIJ HEBBEN DAN DIT VERLANGEN EN DEZE HUNKERING
NAAR GOD, OOK GOD HEEFT DIT VERLANGEN EN DEZE HUNKERING NAAR
ONS.
Als dit alles in ons gaat plaatsvinden en gaat groeien, veranderen wij op
ongelooflijke wijze.
WE HOEVEN DUS NIET DE HELE WEG VAN VALLEN EN OPSTAAN, VAN STRIJD,
TELEURSTELLING EN VERDRIET TE GAAN.
WE KUNNEN OP IEDERE PLEK VAN HET PAD DE KEUS MAKEN EN ONS LATEN
INFECTEREN DOOR EEN BROEDER OF ZUSTER DIE DE GOD VAN BINNEN
REEDS HEEFT GEVONDEN EN HIEROVER VERTELT.
WE KUNNEN ONS ZELFS DIRECT LATEN INFECTEREN DOOR DE LIEFDE EN
HET VERLANGEN VAN ONZE EIGEN, INWONENDE EN PERSOONLIJKE GOD,
DIE NIETS ANDERS WIL DAN DIT CONTACT EN DEZE VERBINDING MET ONS
TE ONTSTEKEN EN AAN TE WAKKEREN TOT EEN GROOT EN BRANDEND
VUUR DAT LICHT EN WARMTE GEEFT, VOOR ONS EN VOOR ONZE HELE
OMGEVING, ZELFS VOOR DE HELE WERELD.
DAT WAT IS IS EN IS DUS ALTIJD BEREID EN BESCHIKBAAR OMDAT HET IS EN
DUS WERKELIJKHEID IS.
OMDAT HET UITSLUITEND LIEFDE IS, IS HET OOK ALTIJD BEREID EN
BESCHIKBAAR MET MAAR ÉÉN DOEL, ONS TE HELPEN, VOL LIEFDE EN
ONVOORWAARDELIJK.
OM NAAST ONS EN DOOR ONS DE WERELD TE HELPEN EN DEZE WERELD
STRUCTUREEL TE VERANDEREN.
DIT ALLES BINNEN ONZE 'WILSBESCHIKKING' OMDAT WIJ DE GOD VAN
BINNEN DE MOGELIJKHEID EN DE KANS HEBBEN GEBODEN OM MET ONZE
TOESTEMMING DOOR ONS TE WERKEN EN ONS TE GEBRUIKEN OM ZIJN WIL
IN DE WERELD MANIFEST TE MAKEN EN TE REALISEREN.
OM ECHT EN WEZENLIJK GEHOLPEN TE WORDEN HEBBEN WIJ GOD NODIG.
OM ONS EN DE WERELD TE KUNNEN HELPEN HEEFT GOD ONS NODIG.
GOD EN DE MENS HEBBEN ELKAAR DUS NODIG EN IEDER MOMENT IS HET
MEEST BRILJANTE MOMENT OM VOOR DEZE INTERACTIE, OM VOOR DEZE
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SAMENWERKING TE KIEZEN EN DE LIEFDE DIE HIERUIT VOORTVLOEIT TE
ERVAREN.
BEGIN DUS VANDAAG WANT WACHTEN TOT MORGEN IS ONVERSTANDIG EN
NIET NODIG!!!!
Steeds vaker zie ik mensen die geïnfecteerd en geïnteresseerd raken om hun
innerlijke wereld te gaan verkennen en te gaan onderzoeken.
Steeds vaker zie ik dat mensen worden besmet en worden geraakt en dat zij de
grote, werkende, liefdevolle kracht van binnen gaan voelen.
Steeds vaker zie ik mensen veranderen en hoor ik ze zeggen dat zij voelen dat
zij veranderen.
Ik zie zelfs dat mensen die ik heb mogen aanraken en die geraakt zijn, anderen
aanraken en de behoefte krijgen om anderen aan te raken. Ook dit werkt.
Het is een virus van liefde, werkelijkheid en kracht die leidt tot een intens
vertrouwen en een band met onze persoonlijke gids en loods, met onze
persoonlijke God, die ook nog eens onvoorstelbaar veel van ons houdt en maar
één wil heeft en dat is, om ons mee te nemen op weg naar huis, terug naar het
paradijs.

DEZE REIS ZULLEN WIJ DAN MAKEN ALS ÉÉN, VOOR EEUWIG SAMEN EN
VOOR EEUWIG VERSMOLTEN.
Dit is het 'persoonlijke deel' binnen de eenheid van het 'één zijn van alles wat
is'.
Door die eenheid zijn wij weer VERBONDEN en door die verbinding
BEÏNVLOEDEN wij elkaar, altijd en overal.
Zo infecteren wij elkaar met het virus van liefde dat wij verspreiden.
Verspreid dus liefde, gedragen door de nooit stoppende, onvoorwaardelijke
stroom van liefde die wij ontvangen van onze eigen, in ons inwonende God.
Zo worden wij in een nauwe en liefdevolle samenwerking met God, waarbij wij
onze wil elimineren en God de mogelijkheid geven om zijn wil in de wereld te
kunnen realiseren, de WITTE MAGIËRS die deze wereld werkelijk kunnen
veranderen en kunnen en zullen verbeteren.
Dit speelt zich altijd af buiten de schijnwerpers, in stilte en onzichtbaar want
niets of niemand hoeft bevestigd te worden. Er is geen ego meer die staat te
brullen.
Ik heb namelijk besloten dat:
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'NIET MEER MIJN WIL ZAL WORDEN BEPAALD EN TOT UITVOER ZAL
WORDEN GEBRACHT EN DAT IK TEN VOLLE GA VOOR ZIJN WIL EN HET
REALISEREN VAN ZIJN WIL'.
ZO STEL IK MIJZELF BESCHIKBAAR OM HEM IN DEZE WERELD ZIJN WERK TE
KUNNEN LATEN DOEN.

Dit gebeurt altijd in stilte en altijd waar het nodig
is. Dit gebeurt altijd en alleen maar op het pad van
'van binnen naar binnen'.
Het is dus mogelijk om in één keer een groot deel van
het pad 'over te slaan' en het pad te vervolgen,
bewust in contact en verbonden met de God van
binnen, na op prettige wijze te zijn geïnfecteerd en
nadat je deze infectie ten volle hebt geaccepteerd.
ZO HEBBEN WIJ GOD NODIG.
ZO HEEFT GOD ONS NODIG.
ZO HEBBEN WIJ ELKAAR NODIG.
'NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE'.
ZO EN ALLEEN MAAR ZO ZULLEN WIJ DEZE WERELD VERANDEREN.
HOE MOOI EN HOE SIMPEL KAN HET ZIJN.
JIJ BENT DUS NODIG EN IK BEN NODIG EN DUS ZIJN JIJ EN IK BEREID EN
BESCHIKBAAR, OMDAT IN ELK GEVAL JIJ EN IK HET VERSCHIL ZULLEN EN
KUNNEN MAKEN.

Het mooie is dat we dit al wisten maar zo werkt het dus en zo
kunnen we op het hele proces, bewust en subtiel, altijd, overal en
onbeperkt invloed uitoefenen 😏
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GOD VOOR ONS EN WIJ VOOR GOD, SAMEN ÉÉN EN
SAMEN EEUWIG OP WEG NAAR ONVOORSTELBARE
NIEUWE ERVARINGEN!

God en de mens, de ultieme eenheid van het universum.
Samen op weg, naar onbekende horizonten en iedere keer verkrijgen van nieuwe
ervaringen, eeuwig veranderend en eeuwig groeiend.
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Steeds meer het geheel overzien
Ik doorzie steeds meer een groter geheel.
Als ik kijk hier op aarde zie ik mensen, jonge mensen, ik zie mensen in de
kracht van hun leven en ik zie oude mensen. Dat is de niet te stuiten richting die
wij gaan en zullen moeten gaan.

DEZE WERELD IS EEN SPEELTUIN EN WE MOETEN
NA VERLOOP VAN TIJD DEZE SPEELTUIN
VERLATEN.
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Deze weg is altijd individueel
en eigenlijk ook eenzaam.
De weg gaat zoals die moet gaan.
Als onze tijd gekomen is verlaten wij de speeltuin en verdwijnen wij achter de
sluier. Er wordt nooit gevraagd of het gelegen komt dat iemand verdwijnt en of
anderen het er mee eens zijn.
Er wordt niet gekeken hoeveel verdriet en wanhoop dit veroorzaakt bij
anderen. Dat is blijkbaar niet belangrijk. Niemand gaat met je mee. Je komt
alleen en je gaat alleen. Dat geldt voor ieder mens.
Toch zijn er denk ik legio wezens aanwezig, zowel bij je aankomst als bij je
vertrek.
Deze wezens zijn geesten en engelen die er alles aan doen om ons te steunen.
Als dit nu een normaal verschijnsel is, althans blijkbaar kosmisch normaal,
waarom is het dan niet in onze cultuur, in onze levens normaal?
De start hier, de geboorte, is een 'loskomen' van de ongelooflijke kosmische en
eeuwige reis. Het verblijf op deze planeet, in deze speeltuin, is dus eigenlijk een
knipoog in relatie tot de tijd van de eeuwigdurende reis die wij gaan maken.
Hoe mooi zijn die andere werelden waar wij heen gaan. Volgens het
Urantiaboek zijn dat 570 planeten voordat wij het 'geestesstadium' bereiken en
als opklimmende geesten verder gaan.
Wij moeten ons hier dus eerst door de speeltuin heen worstelen voordat we
elders verder mogen. Voor veel mensen, veel te veel mensen in deze wereld, is
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die speeltuin eigenlijk helemaal niet zo een vrolijke plek. Voor veel mensen is
het leven op deze planeet een strijd en een grote ellende. Denk aan grote
gebieden op deze wereld waar heel veel mensen worden onderdrukt, gebruikt,
misbruikt, gediscrimineerd, waar armoede en honger heerst en waar
verschrikkelijke oorlogen woeden.
In ons land waar het relatief nog goed leven is, heerst een epidemie van 'burnouts'. Steeds meer mensen raken de weg kwijt en hebben moeite om nog
plezier in het leven te zien.
Hoe komt dit?
Waarom lijkt voor zoveel mensen het leven zinloos en doelloos?
Waar is het vertrouwen in hun eigen kracht en nog belangrijker, waar is het
vertrouwen in het grote geheel?
Zijn al deze mensen volkomen onbereikbaar voor hun Richter en missen zij het
vertrouwen in God, in hun Richter?
Missen zij daarom het doel in hun leven, het enige doel dat er echt toe doet?
Hoe angstig en zinloos is het leven zonder doel?
Vooral als het ook nog lijkt dat aardse liefde en gehechtheid voor elkaar, er
kosmisch gezien, blijkbaar niet toe doet. Mensen die van elkaar houden en
gehecht zijn aan elkaar kunnen uit elkaar worden gerukt als één van beiden
(plotseling) overlijdt.
Bovendien kan het ook nog zo zijn dat je geliefden van hier op deze planeet aan
de andere kant kwijtraakt, omdat die mens een ander bewustzijnsniveau heeft
en daarom terecht komt op een andere woningwereld en er dus verder geen
contact mogelijk is.
Ook op deze andere werelden zal je alleen starten en verder moeten. Uiteraard
is ook daar ongelooflijk veel hulp.
De mens heeft het vermogen om liefde te ervaren en liefde te geven. Gaat het
dan eigenlijk primair om de ervaring van de liefde en de liefde van God en voor
God? God (de Richter) gaat direct met je mee als je naar de andere wereld gaat.
Deze verbinding is kosmisch gezien dus niet te scheiden en wordt aan de
andere kant onmiddellijk hersteld.
WAT IS DUS, KOSMISCH GEZIEN, DE WAARDE VAN AARDSE RELATIES,
AARDSE LIEFDE, AARDSE BETREKKINGEN EN AARDSE GEHECHTHEDEN?
WAT IS DAARENTEGEN DE WAARDE VAN DE RELATIE TUSSEN DE MENS
EN GOD?
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Als ik dit zo inventariseer dan kan ik maar één conclusie trekken.

HET LEVEN GAAT EIGENLIJK UITSLUITEND OM DE
RELATIE TUSSEN DE MENS EN GOD.

Naastenliefde tonen voor ieder mens is belangrijk, maar ........
GEHECHTHEID, VERLANGEN EN HUNKERING IS ALLEEN BELANGRIJK EN
BEDOELD VOOR DE RELATIE TUSSEN DE MENS EN GOD. DIT IS NAMELIJK
DE ENIGE RELATIE MET EEN EEUWIGHEIDSWAARDE!
Deze relatie kan en zal direct aan de andere kant in volle omvang worden
gecontinueerd.
Het is zelfs niet belangrijk voor God in welke omstandigheid wij ons leven
leiden of moeten leiden. Met omstandigheden bedoel ik hier armoede, rijkdom,
leven in vrede of leven in oorlog. Hij grijpt namelijk niet in en laat alles
gebeuren zoals het gebeurt. Het enige dat er blijkbaar toe doet, is het verlangen
en de hunkering naar contact en verbinding met God, om dit op te bouwen en
uit te bouwen.
BESTEDEN WIJ DAN NIET AANDACHT, TIJD EN GERICHTHEID AAN COMPLEET
VERKEERDE DINGEN. AAN DINGEN DIE ER DUS BLIJKBAAR ALLEMAAL
KOSMISCH GEZIEN NIET TOE DOEN EN DIE PER DEFINITIE OPLOSSEN OP HET
MOMENT DAT WIJ DEZE PLANEET VERLATEN?
ALLE DINGEN WAAR WIJ ONS DRUK OM MAKEN EN WAAR WIJ VOOR WILLEN
VECHTEN EN DE WERELD VOOR WILLEN BESTORMEN EN VEROVEREN,
HEBBEN DUS BLIJKBAAR GEEN EEUWIGHEIDSWAARDE EN IEDERE
INVESTERING IN AL DEZE DINGEN IS DUS ZINLOOS EN SLECHTS VERLOREN
ENERGIE.
ZIJ HEBBEN GEEN WAARDE, ZIJN NET ZO STERFELIJK ALS ONS LICHAAM EN
KUNNEN DAAROM DUS NOOIT WEZENLIJKE VERANDERINGEN IN DEZE
WERELD VEROORZAKEN EN TOT GEVOLG HEBBEN.
DAAROM IS DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' DE ENIGE REËELE
EN ZINVOLLE WEG. HET IS DE ENIGE WEG DIE ZODEN AAN DE DIJK ZET,
DIE WERKELIJKE VERANDERINGEN MOGELIJK MAAKT, DIE ONS IN
BEWUSTZIJN DOET GROEIEN EN HET IS DE ENIGE WEG DIE ONS STEEDS
DICHTER BRENGT BIJ DE 'GOD VAN BINNEN'.
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HET IS OOK DE ENIGE WEG DIE HET VERTROUWEN IN DE MENS
TERUGBRENGT, EEN BLIND VERTROUWEN IN GOD.
HET IS OOK DE ENIGE WEG DIE EEN DOEL GEEFT IN HET LEVEN, EEN DOEL
MET EEN EEUWIGHEIDSWAARDE. HET DOEL VAN DE VERBINDING MET GOD
WORDT IMMERS NA DE OVERGANG ONMIDDELLIJK GECONTINUEERD, WAAR
WIJ OOK LANDEN EN WAAR WIJ ONS OOK BEVINDEN.
HET IS DE ENIGE WEG DIE ONS WEG HOUDT VAN ALLE BURN-OUTS EN
ANDERE ELLENDE OP HET GEESTELIJK VLAK.
HIERBIJ IS HET WEL VAN GROOT BELANG DAT JE ZOVEEL VERTROUWEN
ONTWIKKELT IN DE SAMENWERKING MET JOUW 'GOD VAN BINNEN', DAT JE
IN STAAT BENT OM ZELF TERUG TE TREDEN ZODAT HET NIET MEER GAAT
OM HET UITVOEREN VAN JOUW WIL MAAR DAT JE GOD DE KANS GEEFT OM
DOOR JOU, ZIJN WIL TE KUNNEN LATEN UITVOEREN.
UITERAARD MOET JE DEZE KEUS WELOVERWOGEN MAKEN EN IN
'ABSOLUTE VRIJE WIL'.

TIL JEZELF OP, GA NAAR BINNEN, ZOEK DAAR DE 'GOD VAN BINNEN' EN
MAAK CONTACT EN VERBINDING.
BOUW DIT UIT TOT EEN GEWELDIG VUUR VAN GODDELIJKE LIEFDE EN EEN
STEEDS GROTER VERLANGEN NAAR GOD.

AARDSE DINGEN, AARDSE LIEFDE EN AARDSE GEHECHTHEDEN HEBBEN DUS
BLIJKBAAR GEEN OVERLEVINGSWAARDEN EN BLIJVEN HIER ACHTER
WANNEER WIJ DEZE PLANEET VERLATEN.
LIEFDE, GEHECHTHEID EN VERLANGEN NAAR GOD HEBBEN DUS BLIJKBAAR
EEN EEUWIGHEIDSWAARDE EN DE MATE WAARIN WIJ DIT ALLES KUNNEN
ERVAREN, BEPAALT DE SNELHEID VAN ONZE REIS TERUG NAAR HUIS.
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JE ENIGE EEUWIGE METGEZEL IS JOUW PERSOONLIJKE GODSVONK.
KOESTER DEZE VRIEND DIE EENS JE BRUID OF BRUIDEGOM WORDT,
IEDERE DAG.
OP HET MOMENT VAN DE FUSIE VAN DE RICHTER MET JOU WORDT ER
EEN KOSMISCH HUWELIJK VOLTROKKEN.
ALS HET VOLTREKKEN VAN DIT PROCES HET BEWUSTE DOEL EN
VERLANGEN IS IN JOUW LEVEN EN ALS JE IN STAAT BENT OM HEM ZIJN





WIL DOOR JOU TE KUNNEN LATEN UITVOEREN, ONTSTAAT ER EEN
BLIND VERTROUWEN IN GOD EN IS HET VOLGENS MIJ NIET MEER
MOGELIJK OM IN EEN 'BURN-OUT SITUATIE' TE GERAKEN.
DIT VERLANGEN IS EEN KRACHT DIE ALLES RAAKT EN ALLES
OVERSTIJGT.
DIT IS EEN KRACHT DIE ANDEREN KAN BESMETTEN EN MEE KAN
TREKKEN.
DIT ALLES IS EEN KRACHT, ZELFS DE ENIGE KRACHT, DIE WERKELIJKE
VERANDERINGEN IN DEZE WERELD KAN REALISEREN EN DEZE WERELD
KAN OPTREKKEN NAAR DE NIVEAUS VAN 'LICHT EN LEVEN'.

BLIJKBAAR IS DIT DUS DE ENIGE LEVENDE KRACHT EN
ZIJN ALLE HIERVOOR BESCHREVEN MENSELIJKE
INTERACTIES, TIJDELIJK, UITSLUITEND AAN DEZE
WERELD GEBONDEN EN DUS NIET LEVEND.
De start op de volgende planeet is dus een schone start met in elk geval één
bekende, namelijk onze eigen Richter.
Als je echter op aarde al twee bestemmingsbehoeders (vervangers van de
beschermengelen na het bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau) hebt
gekregen, gaan ook die met je mee naar de andere kant en zullen jou op je
immense reis naar het paradijs vergezellen. Zij zullen jouw grootste vrienden
worden voor de miljoenen jaren die de reis zal duren. Na het bereiken van het
paradijs zullen jij en deze engelen weer hun eigen weg gaan en ergens in het
immense universum je diensten aanbieden aan het leven en helpen om dit
leven op te trekken naar het niveau van 'licht en leven'.
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Wat er ook gebeurt en waar je ook gaat, in welke hoek van het onmetelijke universum dan
ook, God is altijd binnen handbereik.
De inwonende Richter is altijd aan je zijde en nog wel aan de binnenkant van je systeem.
Een eeuwig Licht dat altijd brandt, altijd stuurt, altijd adviseert en altijd loodst.
Wat een schepping!
Wat een Leven!
Wat een toekomst!
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De praktijk van de weg gaan van ‘van
binnen naar binnen’ voor mij
persoonlijk
Tot nog toe is er veel informatie doorgekomen over hoe de wetten op dit deel
van de Weg, op het pad van 'van binnen naar binnen' werken.
Nu gaat het erom hoe je het pad van 'van binnen naar binnen' bewandelt, dus
'hoe het geleefd moet worden'.
De enige criteria zijn:
1. Naar binnen gaan en je richten op en zoeken naar de 'God van binnen'. Dit
kan door gebed, meditatie en door het verlangen en de hunkering naar
contact en verbinding met 'God van binnen' te zoeken.
2. Als je voelt God gevonden te hebben of de aanwezigheid van God te hebben
gevonden, maak dan diep van binnen contact met de inwonende God.
3. Na het maken van contact met de inwonende God, probeer dan dit contact
uit te bouwen tot een verbinding met de inwonende God. Contact en
verbinding worden voelbaar indien je grote golven van liefde gaat ervaren,
die je raken tot in de diepste kern van je wezen en je een intens gelukzalig
gevoel geven. Dit is een teken van verbinding.
4. Uit het contact en de verbinding met God moet een diep godsvertrouwen
groeien. Dit godsvertrouwen is het fundament waarop je geestelijke groei
kunt neerzetten en kunt uitbouwen.
5. Uiteindelijk leren het eigen IK, de eigen WIL, terug te trekken en God de
kans te geven om ZIJN WIL door middel van jou te kunnen laten geschieden.
Dit is de algemene stelregel die voor iedereen geldt.
Daarna volgt iedereen zijn of haar eigen persoonlijk pad met persoonlijke
ervaringen en een persoonlijke, eigen interactie met zijn of haar eigen Richter.
Ieder mens is uniek dus iedere interactie tussen mens en Richter is ook uniek.
God wijst je de weg en weet welke weg voor jou de meest werkzame en de
meest briljante is.

HET ENIGE UITGANGSPUNT BLIJFT ALTIJD VOOR IEDEREEN:
'HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE'.
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Ik kan hier alleen maar praten over mijn eigen ervaring voor wat betreft het
kunnen gaan realiseren, dat het niet meer om mijn wil gaat maar dat het gaat
om in mij de mogelijkheid te creëren, dat ik daarmee de mogelijkheid schep dat
God ZIJN WIL, door mij kan laten geschieden. Dit proces zal altijd langzaam
gaan en op basis van ervaringen gefundeerd en uitgebouwd worden.
Dat betekent in elk geval dat voor een heel groot deel mijn oude waarden
beginnen op te lossen of reeds zijn opgelost.
Mijn oude waarden hadden als uitgangspunt dat ik mijzelf kon of moest
wegcijferen om dienstbaar te kunnen zijn voor anderen, zowel voor individuele
personen als voor het collectief.
Dienstbaar zijn blijft altijd de sleutel en dienstbaar zijn ten behoeve van
anderen en voor anderen is uitstekend. Niemand mag voor niets kloppen aan
mijn deur.
Waar hulp gewenst is, dient altijd hulp gegeven te worden.
DE BELANGRIJKSTE DIENSTBAARHEID IS ECHTER DIRECTE
DIENSTBAARHEID AAN GOD, AAN MIJN RICHTER.
DE HOOGSTE DIENSTBAARHEID AAN MIJN RICHTER IS HET CREËREN VAN
CONTACT EN VERBINDING MET MIJN RICHTER, WAARIN IK HET
BRANDEND VERLANGEN EN DE HUNKERING NAAR DE LIEFDE MET GOD
EN VOOR GOD, TOT UITDRUKKING LAAT KOMEN. GOD DIENEN IS DUS DE
EERSTE EIS IN HET LEVEN.
IK KAN NOOIT TOT GOD GERAKEN OF GOD DIENEN ALS IK WEGSTAP
VOOR MIJZELF OF WEGSTAP VAN MIJZELF. ALS IK WEGSTAP VOOR
MIJZELF, STAP IK OOK WEG VOOR DE GOD IN MIJZELF. ALS IK WEGSTAP
VOOR DE GOD IN MIJZELF, ELIMINEER IK DE MOGELIJKHEID OM CONTACT
EN VERBINDING TE MAKEN EN TE KRIJGEN MET DE IN MIJ WONENDE GOD.
ALS IK NIET IN STAAT BEN OM CONTACT EN VERBINDING TE KRIJGEN
MET DE GOD IN MIJ, BEN IK OOK NIET IN STAAT OM DE GOD IN MIJ TE
DIENEN.
ALS IK WEGSTAP VOOR DE GOD IN MIJZELF, IS GOD OOK NIET IN STAAT
OM MIJ TE DIENEN.
HADDEN WIJ NIET GEZIEN DAT GOD EN DE MENS ELKAAR NODIG HEBBEN,
ELKAAR DIENEN OM UITEINDELIJK OP DEZE MANIER DE SITUATIE TE
CREËREN DAT DE FUSIE TUSSEN GOD EN MENS TOT STAND KAN KOMEN
EN DAARDOOR TE WORDEN ALS ÉÉN.
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DOOR WEG TE STAPPEN VAN MIJZELF EN VAN GOD BEN IK DUS KANSLOOS
EN IS MIJN RICHTER KANSLOOS OP EEN UITEINDELIJKE MOGELIJKHEID
TOT FUSIE.
IK BEN DUS MIJN EERSTE VERANTWOORDELIJKHEID EN DAARMEE MAAK
IK HET LOT VAN MIJN RICHTER OOK MIJN EERSTE
VERANTWOORDELIJKHEID.
DAARMEE EN ALLEEN DAARMEE KAN IK VOLDOEN AAN HET WERKEN
AAN MIJN GESTELDE DOEL: 'REEDS NU BEGINNEN AAN DE FOCUS OP EN
HET REALISEREN VAN DE FUSIE MET MIJN RICHTER, OFWEL HIER OP
AARDE OFWEL NA HET OVERGAAN OP DE WONINGWERELDEN'.
DIT KOMT ALTIJD VOORT UIT DIENSTBAAR ZIJN AAN GOD EN DUS
DIENSTBAAR ZIJN AAN JEZELF.

Hoe breng ik dat tot nu toe in de praktijk?
1. Proberen om vooraf afstand te nemen van het handelen van andere
mensen. Ik heb zelf de neiging om mensen te waarschuwen dat hun
handelen voor henzelf kan resulteren in slechte ervaringen. Ieder mens
heeft echter het recht en de plicht om zijn of haar eigen leven te leven op
zijn of haar eigen manier, om daardoor te ervaren en om van die ervaringen
te leren. BOVENDIEN HEEFT IEDER MENS EEN EIGEN LOODS (RICHTER)
EN HEBBEN DIE MENSEN MIJ NIET (ONGEVRAAGD) NODIG. HUN RICHTER
WEET UITSLUITEND WAT GOED IS VOOR HEN. IK WEET IN ELK GEVAL,
DAT IK NIET WEET WAT GOED IS VOOR HEN. HOOGUIT KAN IK DENKEN
DAT IK HET WEET!
2. Iedere dag kenbaar maken aan mijn Richter en mijn engelen dat ik bewust
de keus heb gemaakt om dit spirituele pad te bewandelen en er ook
volledig voor ga. Dat betekent dat ik iedere morgen als ik ontwaak mijn
Richter en mijn engelen begroet en uitspreek, dat ik: 'BEREID EN
BESCHIKBAAR BEN'. Bereid om de weg te gaan en beschikbaar om uit vrije
wil het mijn wil te laten zijn, dat God door mij zijn wil in deze wereld kan en
mag realiseren en kan laten geschieden.
3. Iedere morgen de tijd nemen en te bidden en te mediteren om contact te
zoeken met de Richter. Hierdoor kan de band tussen mij en mijn Richter
verdiepen en versterken.
4. Zelf meer te gaan leven in de stilte en om niet te oordelen of te veroordelen.
Wat andere mensen doen is voor mij betrekkelijk interessant of misschien
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5.

6.

7.

8.

9.

zelfs wel oninteressant en eigenlijk niet belangrijk, ook al ben ik het er niet
mee eens. Wat andere mensen doen, raakt mij niet maar raakt hen. Dit
resulteert voor hen in een ervaring en dit levert dan weer lessen op.
Hierdoor groeien ze in bewustzijn. Op die weg mag ik ongevraagd nooit
invloed hebben!
Als ik iets zou willen voor mijzelf ga ik mediteren of bidden en probeer ik te
voelen of mijn Richter mij aangeeft dat de ervaring vanuit dat wat ik zou
willen, om welke reden dan ook, goed en aanvaardbaar is of dat juist niet is.
ZOU HET DE WIL ZIJN VAN DE VADER OF IS HET DE WIL VAN DE VADER?
Probeer dat vast te stellen in het contact, in de verbinding en de meditatie
met de Richter EN HANDEL NAAR WAT JE VOELT.
Leer vertrouwen te hebben in wat je voelt met betrekking tot HET
CONTACT EN DE VERBINDING MET DE RICHTER EN HANDEL DAARNAAR.
VOEL OOK ACHTERAF WAT JE VOELT EN OF DIT AANSLUIT BIJ WAT JE
VOELDE VOORDAT JE HANDELDE. GODSVERTROUWEN IN VOLLE
OVERTUIGING IS HIERBIJ EEN ONGELOOFLIJK KRACHTIG INSTRUMENT
EN LEVERT EEN STERK FUNDAMENT. Dit vertrouwen kan groeien uit de
ervaring die je krijgt als het verlangen en de hunkering naar God groeit.
Wezenlijke ervaringen die hieruit voortkomen zijn een gevoel van golven
van liefde, die je omvatten als een 'goddelijke omarming'.
Mediteer en probeer te voelen wat de energie is na het maken van bewuste
keuzes, waarbij je het gevoel krijgt dat die keus een keus is geweest in
overeenstemming met de wil van de vader. KUN JE DIT ACHTERAF OOK
NOG VASTSTELLEN EN WAT STEL JE DAN VAST? HOUD DEZE ERVARING
VAST VOOR HET MAKEN VAN NIEUWE KEUZES.
Probeer te analyseren wat je ervaart uit het maken van keuzes die in
overeenstemming zijn met de wil van de vader en leer op dit gevoel te
varen als hulp voor het maken van nieuwe keuzes in de toekomst.
Deel de informatie die jezelf ontvangt met mensen die er behoefte aan
hebben en die het nodig hebben. Je zult zelf weten wie dat zijn. Leer
daarnaast ook de informatie die je ontvangt zelf te verwerken. Hoe meer je
in staat bent de reis alleen te maken, zonder interactie van en met anderen,
hoe sterker je wordt. Deel dus alleen met mensen die het nodig hebben en
die er behoefte aan hebben en er een zichtbaar verlangen naar hebben.

Deze lessen zijn al behoorlijk intensief en vragen veel concentratie. Dit is het
pakket waar ik voorlopig structureel aan probeer te werken, zodat handelen en
keuzes maken steeds meer als vanzelf op deze manier zullen gaan en een deel
van mijzelf gaan worden.
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VOOR DE GOEDE ORDE NOG EVEN:
'DIT IS MIJN PERSOONLIJKE AANPAK EN IEDERE ANDERE
AANPAK IS OOK ALTIJD PERSOONLIJK EN DUS ALTIJD
PRIMA. IEDERE ANDERE AANPAK VAN IEDER ANDER
PERSOON STAAT IN ELK GEVAL ALTIJD ONDER TOEZICHT
EN INVLOED VAN DE RICHTER VAN DIE ANDERE
PERSOON'.
HET BELANGRIJKSTE IS OM EEN EIGEN KRACHTVELD EN
EEN EIGEN KRACHTCENTRUM TE CREËREN. DIT VELD EN
CENTRUM MOET HET FUNDAMENT WORDEN VOOR JOU.
LEER VERTROUWEN TE KRIJGEN IN JE RICHTER EN DE
ENGELEN EN STEUN OP EN WERK MET DIT VERTROUWEN
EN DOE DIT MET DE STEUN DIE JE ONTVANGT.
WORD DE SPIL VAN JOUW CENTRUM EN BEVORDER JE
EIGEN ONTWIKKELING, LOS EN ONAFHANKELIJK VAN
ANDEREN.
HEB DAARNAAST WEL CONTACT MET ANDEREN EN
PROBEER WAAR HET NODIG EN MOGELIJK IS TE ZAAIEN.
BEWANDEL DE WEG ZOALS JEZUS ZEI :
'LANGS DE MENSEN EN MET DE MENSEN EN IN HET
VOORBIJGAAN DER MENSEN'.
BIED DUS HULP WAAR HET GEWENST IS EN NODIG IS EN
VERVOLG ALTIJD DAARNA JE WEG.
BLIJF HANDELEN VANUIT JE EIGEN CENTRUM WAAR
JOUW INWONENDE GOD LEEFT EN VAN WAARUIT HIJ JOU
LOODST EN STUURT.
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‘In ieder mens woont een Godsvonk, die dienstbaar is, vol liefde en vol
overgave, onvoorwaardelijk en alleen voor die mens. Een persoonlijke
gids, een persoonlijk Licht, een eigen God’

De Weg is altijd persoonlijk en hoe je hem ook aanvliegt, houd altijd de Richter, Het Licht’
voor ogen, die voor jou altijd alleen maar de allerbeste aanvliegroute en Weg heeft.
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Is verandering in deze wereld mogelijk
en op welke wijze?
Een goede vriend is erg gedreven om het milieu in de wereld te verbeteren.
Hij noemt dat de 'cooling down' van deze wereld, waarbij meteen het CO2
gehalte wordt terug gebracht.
Hij heeft enorme plannen en hij weet precies wat er moet gebeuren en wie het
moet doen.
Ze hoeven het alleen maar even uit te voeren en de wereld is gered.
Mooi, dus gewoon even regelen en alle problemen zijn opgelost. 😃
Ik heb diep respect voor de gedrevenheid en de kennis van mijn vriend, maar ik
vraag mij toch voorzichtig af of de praktische uitvoering ook werkelijk zo
simpel is en of dit werkelijk enige kans van slagen zou kunnen hebben!
Gisteravond, terwijl ik naar de televisie keek, kwamen de volgende gedachten
in mijn systeem. Eigenlijk schrok ik van de conclusie.

Ik kijk naar de televisie en ik zie het zinloos geweld onder de mensen. Ik zie de
onvrede en de boosheid.
Waarom schieten we elkaar op straat overhoop?
Waarom steken we elkaar op straat overhoop?
Waarom slaan we elkaar om niets op straat in elkaar?
Waarom is er zoveel geweld en onvrede?
Al deze ellende gebeurt nog dagelijks en het gebeurt nog overal op deze wereld.
Waarom is er onderdrukking op vele plaatsen in de wereld?
Waarom is er oorlog op vele plaatsen in de wereld?
Waarom is er zo een immense armoede in deze wereld en waarom is er zo
enorm veel ongelijkheid?
Waarom vallen er zoveel gezinnen uit elkaar en gebeurt dit soms met kleine
dramatische oorlogjes, waar de kinderen voor de rest van hun leven trauma's
aan overhouden en voor altijd het vertrouwen in liefde verliezen?
Waarom is er zoveel verdriet overal op deze wereld en constateer je dit ook
nog dagelijks?
En wat zegt dit allemaal over het bewustzijn van de gemiddelde bewoner van
deze planeet?
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Wat is dus het bewustzijn van deze wereld?
En dan bedoel ik het collectieve bewustzijn.
OM DEZE WERELD TE KUNNEN VERBETEREN MOETEN ALLE MENSEN, DUS
WIJ VERBETEREN, WANT WIJ ZIJN DE WERELD.
Als al de hierboven genoemde ellende niet in de harten van de mensen
verandert in tolerantie, verdraagzaamheid, acceptatie, de wil om elkaar te
helpen, de wil om alle rijkdom op deze wereld eerlijk te verdelen, zullen de
mensen niet veranderen en zal de wereld dus niet veranderen, WANT WIJ ZIJN
TOCH DE WERELD?
Plannen maken om de wereld te veranderen heeft geen zin.
Plannen maken om de mensen duidelijk te maken en om het voor hen helder te
krijgen dat zij, dat wij dus moeten veranderen, heeft zin.
Eigenlijk is dat het enige wat zin heeft.
Als wij veranderen, kan de wereld pas veranderen, want wij zijn immers de
wereld.
Hoe krijgen wij de mensen zover dat zij de wil gaan oppakken om te
veranderen en dat zij gaan snappen dat zonder hun of onze verandering er van
geen verandering in deze wereld, sprake kan zijn?

Wij zijn de sleutel van verandering.
Niet de technische mogelijkheid en de faciliteiten die wij kunnen creëren om
materiële veranderingen tot stand te brengen, zijn de sleutels tot verandering.
Het gezegde luidt: 'WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG'.
Dit betekent ook dat: "Waar geen wil is, zal er ook geen weg zijn'.
Mensen moeten worden benaderd op een wijze dat het op welke manier dan
ook duidelijk wordt, dat zij het succes bepalen. Het succes van alles.
Zij, wij maken het verschil.
Niet de politiek.
Niet de wetenschap.
Niet de technische stand van zaken en de mogelijkheden om de technische
stand van zaken te veranderen.
Maar uitsluitend zij, wij, wij allemaal, kunnen de veranderingen tot stand
brengen.
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MENSEN MOETEN GAAN BEGRIJPEN DAT HET BELANGRIJK IS DAT ZIJ
WILLEN GAAN VERANDEREN.
Want als zij willen veranderen, zal de weg zich tonen.

HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN ZAL MOETEN VERANDEREN.
DAT IS EEN ENORME INVESTERING EN DAT KOST ENORM VEEL TIJD.
DAT IS DE WEG, DE ENIGE WEG.
ALS JE EERST DE TECHNIEK VERANDERT EN DAN GAAT WERKEN
AAN HET BEWUSTZIJN VAN DE MENSEN, BEN JE VAN EEN ABSOLUTE
MISLUKKING VERZEKERD.
Veranderingen in de wereld kunnen niet zo maar even aan de mensen worden
voorgeschoteld en opgelegd.
Pas als de massa de wil en de bereidheid heeft om veranderingen te omarmen,
zullen deze veranderingen geaccepteerd worden en geïntegreerd kunnen
worden in het dagelijks bestaan.
De massa kan pas deze veranderingen omarmen wanneer een flink percentage
van de massa het bewustzijnsniveau heeft van deze veranderingen.
Als de massa niet het bewustzijn heeft om veranderingen van een hoger
bewustzijn dan het collectieve bewustzijn te zien en te begrijpen, zullen deze
veranderingen van een hoger bewustzijn nooit geaccepteerd worden door de
massa en geïntegreerd kunnen worden in de maatschappij.
Alles is energie en lagere energie kan in die zin niet overweg met hogere
energie.
Mensen die een afstemming hebben op de tweede woningwereld zijn blind
voor en kunnen niet eerder leven op de derde woningwereld, dan dat zij zich de
afstemming op, dus het bewustzijn van deze derde woningwereld, hebben
eigen gemaakt.

HET BEWUSTZIJN IS DE SLEUTEL, NIET HET INTELLECT. ALS HET
HART MEEGAAT, GAAT HET HOOFD VANZELF MEE!
DAN ZULLEN IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN VERANDERINGEN
WORDEN ....... EN ZAL ALS GEVOLG DAARVAN, DE WERELD
WEZENLIJK VERANDEREN !
De mens moet dus veranderen van bewustzijn. Dit gebeurt niet door de mens te
vertellen dat hij moet veranderen. Ook niet door hem twee keer te vertellen dat
hij moet veranderen. Dat heeft een gegarandeerd resultaat van nul.
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Er zullen leiders moeten komen met een hoger bewustzijn. Scholen zullen over
het bewustzijn en de kosmische wetten van het leven (naastenliefde, nemen
eigen verantwoordelijkheid, etc. etc.) moeten gaan doceren. De rol van de
kerken (religies) moet niet meer dogmatisch worden maar moet zich gaan
richten op dezelfde kosmische liefdeswetten. Dat op zich betekent al een
aardverschuiving in het bewustzijn van de religies en zal niet van de ene op de
andere dag gebeuren!
Zo moet de mens gaan leren en begrijpen dat we op een doodlopende weg
zitten en dat kosmische wetten als 'NAASTENLIEFDE' en 'ALLES DELEN' de
enige weg voor structureel en dus voor blijvend succes zijn.

Conclusie:
Goede vriend je kunt de techniek voorlopig dus nog wel even vergeten.
Grootschalig en planmatig zal de bevolking in 'bewustzijn' en het nut van
'groeien in bewustzijn', onderwezen moeten worden.
Het Urantiaboek definieert bewustzijn in 3 stappen:
1. Verstandelijke capaciteit
2. Geestelijke perceptie
3. Combinatie van verstandelijke capaciteit en geestelijke perceptie
Hierbij zijn dus de scholen nodig (verstandelijke capaciteit) en zijn de kerken
nodig (geestelijke perceptie) en spirituele scholen waar wordt geleerd om de 2
onderdelen in het dagelijks leven te combineren en dus te integreren.
De kerken dienen dan echter niet meer dogmatisch te doceren en zich in brede
zin te richten op de spirituele perceptie.
Hier zou de inhoud van het Urantiaboek in relatie tot andere religies een
belangrijke rol kunnen spelen.

CONCLUSIE:
DUS LIEVE VRIEND ........ HIERMEE KOMEN WE OP JOUW ANDERE PROJECT,
HET PROJECT VAN HET VERBINDEN VAN SPIRITUALITEIT EN RELIGIE, MET
ALS SPIL HET URANTIABOEK.
DIT PROJECT HEEFT GROTE VOORRANG!
DIT IS DE ENIGE WEG ...... !
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HET PROJECT VAN 'COOL DOWN EN VERLAGEN VAN DE CO2 IN DE LUCHT',
MOET DUS NAAR DE TWEEDE PLAATS, ANDERS IS DIT PROJECT KANSLOOS
EN ZAL HET NU NIET KUNNEN 'WORTELEN' OP DEZE WERELD!
DE BANDBREEDTE WAARTUSSEN 'HET KWAAD EN HET GEWELD' OP DEZE
WERELD PLAATSVINDT MOET VERKLEINEN EN SMALLER WORDEN MET
MINDER EXCESSEN. DIT HEEFT OOK TE MAKEN MET DE INVLOED VAN
EXTERNE FACTOREN MAAR HET HEEFT OOK TE MAKEN MET HET KWAAD IN
DE MENSEN EN MET HET GEBREK AAN VOLDOENDE BEWUSTZIJN IN DE
'GEMIDDELDE MENS'.

MIJN HELE GROTE ZORG:
OP DIT MOMENT VRAAG IK MIJ ECHTER WEL AF OF DE WERELD AL KLAAR IS
VOOR ZO EEN ENORME KOSMISCHE EN FUNDAMENTELE SPRONG!?
ZIJN WIJ AL ZOVER, DAT:
1. DE KERKEN (WERELD RELIGIES) BEREID ZIJN OM HUN DOGMA'S
VAARWEL TE ZEGGEN EN ALS ÉÉN GAAN DOCEREN OVER
NAASTENLIEFDE, GELIJKE RECHTEN VAN IEDEREEN ONGEACHT WAT JE
BENT EN WIE JE BENT (denk aan Nashville document) EN EEN EERLIJKE
VERDELING VAN ALLE MIDDELEN OP DEZE WERELD.
2. DE MENSEN OP DEZE WERELD HET BESEF OF VERMOGEN HEBBEN DAT
ZIJ DE WIL GAAN KRIJGEN OM TE STREVEN NAAR EEN HOGER NIVEAU
VAN BEWUSTZIJN EN OM DEZE GROEI ONBEPERKT (dus structureel) TE
LATEN DOORGAAN.
3. DE POLITIEK IN STAAT IS OM LEIDERS TE LEVEREN MET EEN
BEWUSTZIJNSNIVEAU DAT VOLDOENDE EN HOOG GENOEG IS OM DEZE
STAP TE KUNNEN MAKEN EN DUS DE WIL EN HET BESEF HEBBEN OM
DEZE STAP TE GAAN MAKEN.
4. DE POLITIEK EN HET ONDERWIJS HET BESEF HEBBEN DAT HET NODIG IS
DAT HET ONDERWIJSSTELSEL MOET DRAAIEN ROND DE SPIL VAN HET
ONDERWIJZEN VAN BEWUSTZIJNSVERRUIMING EN STRUCTURELE GROEI
VAN BEWUSTZIJN, VOOR IEDER MENS.
5. HOE LANG ZAL HET GAAN DUREN VOORDAT VOLDOENDE MENSEN OP
DEZE WERELD (kritieke massa), DUS VAN DE HELE WERELDBEVOLKING,
DE WIL HEBBEN OM TE VERANDEREN EN HET BESEF HEBBEN DAT HET
BEWUSTZIJNSNIVEAU WERELDWIJD OMHOOG MOET EN DE BEREIDHEID
HEBBEN OM HIER ZELF, DUS PERSOONLIJK, IN TE WILLEN INVESTEREN.

135

6. MOET ER NIET GEWACHT WORDEN TOT DE EXTERNE INVLOEDEN
VOLLEDIG ZIJN GEËLIMINEERD?

PAS ALS BOVENGENOEMDE PUNTEN ZIJN VERWEZENLIJKT EN
GEÏNTEGREERD IN ALLE MAATSCHAPPIJEN, CULTUREN EN
STELSELS VAN ALLE LANDEN, KAN MET WEZENLIJKE TECHNISCHE
VERANDERINGEN BEGONNEN WORDEN EN ZAL ER GENOEG
ENERGETISCH FUNDAMENT ZIJN OM DIT PLAN TE LATEN SLAGEN
EN OM DAARMEE DE WERELD STRUCTUREEL LEEFBAARDER TE
MAKEN.
ALS JE VOORDAT DEZE VERANDERING PLAATSVINDT, TECHNISCHE
VERANDERINGEN WIL GAAN REALISEREN, ZUL JE GEEN OF ABSOLUUT
ONVOLDOENDE DRAAGKRACHT VINDEN OM DEZE PLANNEN ZELFS MAAR TE
KUNNEN OPSTARTEN.
HELAAS BLIJKT EEN BLIK IN DE WERELD AAN TE TONEN DAT DEZE VISIE
HOUT SNIJDT.
ECHTE VORDERINGEN OP HET GEBIED VAN HET BESEF DAT HET
UITSLUITEND GAAT OM 'HET BELANG VAN HET TOTAAL' EN
VERANDERINGEN DIE UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD IN HET BELANG
VAN HET TOTAAL, HEBBEN WE IN DEZE WERELD NOG NIET VEEL GEZIEN.
DE SOCIALE EN LIEFDEVOLLE LAAG VERNIS IN DEZE WERELD IS NOG
UITERMATE DUN EN IN VELE LANDEN NOG NIET EENS AANWEZIG.

ALS HET HART BEWEEGT, VOLGT VANZELF HET
HOOFD.
HET HART STAAT IN VERBINDING MET ONZE
GODSVONK EN ALLEEN IN SAMENWERKING MET
ONZE GODSVONKEN ZULLEN WEZENLIJKE
VERANDERINGEN PLAATSVINDEN EN ZULLEN
ZEKERHEDEN WORDEN GECREËERD.
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VOLGEN WE HET HOOFD ZONDER INVLOED VAN
HET HART, DAN ZAL ER UITSLUITEND ENERGIE
VERPLAATST WORDEN MET RESULTAAT NUL. DIT
ZAL UITSLUITEND LEIDEN TOT
SCHIJNZEKERHEDEN, OMDAT ER GEEN INVLOED
EN SAMENWERKING MET ONZE GODSVONKEN ZAL
ZIJN.

Grafisch weergegeven:
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Iedere verandering in deze wereld is mogelijk als wij samenwerken met onze Godsvonk,
zodat deze met ons en door ons kan werken.
‘Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede’.
Wij zijn de open deur waardoor HIJ de wereld kan beteden en kan transformeren.
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Het ‘Leven leven’ in het kader van ‘het
Licht’, door het maken van de juiste
keus
Terwijl ik het Urantiaboek aan het lezen ben, realiseer ik mij het volgende:
'Ons leven is eeuwig'.
In relatie tot deze eeuwigheid is het leven op de planeet waar wij ons bestaan
starten, voor ons de planeet aarde of Urantia, een periode van op dit moment,
ongeveer 80 aardse jaren.
Dit is nog minder dan een knipoog in die eeuwigheid die wij kunnen
verwerven.
In dit aardse leven moeten wij zien een fundament aan ervaringen neer te
zetten waarmee we door de 'poort van overleving' kunnen schreiden, op het
moment dat wij zullen overgaan.
HOE MEER ERVARINGEN WIJ IN DIT LEVEN KUNNEN OPDOEN, HUN
STERKER ONS FUNDAMENT ZAL ZIJN.
Iedereen is op zoek naar de fijne dingen, naar geluk in het leven. Gelukkige
ervaringen zijn ervaringen, maar zijn slechts een deel van de ervaringen. Het is
in elk geval niet het complete scala aan ervaringen.
Ook de minder fijne ervaringen als ziektes en tegenslag zijn ervaringen en
verrijken ons door ook die facetten van het leven te voelen en er mee te leren
omgaan.
Jezus was een prachtig voorbeeld van hoe om te gaan met voorspoed en
tegenslag en als iemand tegenslag heeft gehad in zijn aardse leven, was het
Jezus.
Het aanvaarden van deze tegenslagen betekent mogelijk ook om de wil van de
vader te willen doen en te kunnen leven want mogelijk wil de vader dat wij
deze ervaringen in onze spirituele rugzak zullen meenemen. In ons eeuwig
leven zullen we op vele plekken, overal in het universum, dienstbaar zijn en hoe
meer ervaringen wij hebben, hoe beter wij kunnen dienen.
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Onderga dus alle ervaringen, uit welke hoek ze ook mogen komen en wees
dankbaar voor het mogen verrijken van de bagage van jouw eigen spirituele
rugzak.
In het Urantiaboek staat de volgende verhandeling:
In het ganse universum kan niets in de plaats treden van het feit van ervaring
op niet-existentiële niveaus. De oneindige God is, zoals altijd, vervuld en
volledig, en omvat oneindig alle dingen, behalve het kwaad EN DE ERVARING
VAN SCHEPSELEN. GOD KAN NIET VERKEERD HANDELEN: HIJ IS
ONFEILBAAR. GOD KAN NIET EXPERIËNTIEEL KENNEN WAT HIJ NIMMER
PERSOONLIJK HEEFT ERVAREN: Gods voorkennis is existentieel. Daarom daalt
de geest van de Vader af uit het Paradijs om met eindige stervelingen deel te
nemen in iedere bonafide ervaring van de opklimmingsloopbaan; alleen door
deze methode heeft de existentiële God in waarheid en in feite ’s mensen
experiëntiële Vader kunnen worden. DE ONEINDIGHEID VAN DE EEUWIGE
GOD OMSLUIT HET POTENTIEEL TOT EINDIGE ERVARING DAT INDERDAAD
TOT ACTUALITEIT WORDT IN HET DIENSTBETOON VAN DE RICHTERFRAGMENTEN, WELKE DAADWERKELIJK DELEN IN DE WISSELVALLIGE
LEVENSERVARING VAN MENSEN'.
Dus God heeft de wisselvallige ervaring van de mensen nodig, zo kan God
worden wat de mensen ervaren. Daardoor kunnen de mensen groeien tot het
niveau wat God als God ervaart. GOD EN DE MENSEN HEBBEN ELKAAR DUS
NODIG.
Jouw ervaring en mijn ervaring, van welke aard dan ook, vergroten en
veranderen de totale ervaring van het universum en aangezien er binnen de
schepping slechts eenheid bestaat, leer ik van jouw ervaringen en leer jij van
mijn ervaringen en leert God van onze ervaringen.
Misschien is het hierom ook wel belangrijk en noodzakelijk dat wij de paden
moeten bewandelen van:
 'Van buiten naar buiten' en
 'Van binnen naar buiten'.
Deze paden geven geen veranderingsresultaten, geen werkelijke spirituele
groei maar ze geven wel ERVARINGEN.
Ze leren ons hoe het, in het kader van 'schoonheid, waarheid en goedheid'
eigenlijk niet moet.
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Deze ervaringen zijn uiterst waardevol voor ons en voor God. Op deze paden
sturen wij God aan en leert God van ons.
Op het pad van 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' gaat het tij keren en gaan wij ons
richten op 'de wil van de Vader' waardoor kosmische wetten gaan werken en
veranderingen mogelijk gaan worden. Hier stuurt God ons aan.
Van alle ervaringen vanaf dit punt sturen wij elkaar aan. Wij God en God ons.
Hoe meer je gaat begrijpen van deze wetten, hoe interessanter het leven gaat
worden.
De wereld leeft nu voornamelijk op het pad van 'VAN BINNEN NAAR BUITEN'.
In Nederland, Europa en in Amerika staan er weer verkiezingen voor de deur.
Velen hebben besloten dat ze ontevreden zijn over de politieke systemen die nu
in deze gebieden de overhand hebben, waarin het verschil tussen arm en rijk
steeds groter wordt zowel in vermogen als in het aantal rijken en armen. Een
steeds kleiner deel van de bevolking bezit een steeds groter deel van het
vermogen.
Als je de programma's over de ontwikkelingen naar de verkiezingen toe volgt
op televisie dan zie je hoe de reacties zijn van mensen die de wereld en het
huidige beeld van de wereld willen veranderen en met hun ideeën de wereld
willen bestormen.
Los van hun ideeën en over de 'zinnigheid' van hun ideeën roepen ze allemaal
'IK WIL' en 'WIJ WILLEN' en 'DIT MOET' en 'DAT MOET'. 'Wij' zijn dan de
anderen dan die mensen en groepen die nu de macht hebben.
'Ik wil en wij willen' is manifestatie van ego.
Als we de wereld met het ego bestormen krijgen we, zoals we inmiddels gezien
hebben, geen transformatie van energie maar slechts verplaatsing van energie.
OOK DEZE MENSEN MET AL HUN FANTASTISCHE PLANNEN EN IDEEËN
ZULLEN DUS DE WERELD NIET VERANDEREN!!!
ER ZAL DUS NIETS VERANDEREN, ER ZULLEN SLECHTS VERSCHUIVINGEN OP
GAAN TREDEN, DIE NOOIT HET ALGEMEEN BELANG ZULLEN DIENEN MAAR
SLECHTS DE INDIVIDUEN OF GROEPEN DIENEN, DIE DEZE IDEEËN
LANCEREN IN DE WERELD ALS BESTE OPTIE, HUN BESTE OPTIE, VOOR
VERANDERING.

Als God door jou of door mij zijn gang kon gaan doordat jij of ik de wil hebben
om 'zijn wil ten uitvoer te kunnen laten brengen', dan zou er niet worden
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geroepen dat de anderen niet deugen en dat 'ik wil' of dat 'wij willen' en dat er
vooral 'van alles moet'.
Ik denk dat er in stilte gewerkt zou worden aan een verandering die het nut en
het belang van iedereen dient.
Misschien zouden daardoor eerst de oude systemen moeten oplossen om daar
nieuwe systemen voor in de plaats te zetten.
Als dit schuivend en glijdend en stap voor stap zou gaan, dan kan dit nog wel
eens duizend jaar duren.
IN ELK GEVAL SCHEELT HET ENORM ALS JIJ EN IK ONS GAAN INZETTEN OM
DEZE WEG TE BESPOEDIGEN.
DAT KAN ALS JE BEREID BENT OM HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR
BINNEN' TE GAAN BEWANDELEN, DOOR JE OPEN TE STELLEN VOOR HET
LICHT, DOOR GOD TE GAAN ZOEKEN EN ER CONTACT EN VERBINDING MEE
TE GAAN MAKEN.
DIT IS EEN KEUS EN JE HOEFT ALLEEN MAAR DEZE KEUS TE MAKEN. EEN
KEUS DIE ALS VOLGT LUIDT:

"HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL, MAAR ZIJN
WIL GESCHIEDE" .

Dan kan de hulp ook worden aangereikt door inmenging en invloed van alle
Godsfragmenten die bij ons inwonen en die dan door ons kunnen werken in
deze wereld en werkelijke veranderingen tot stand kunnen brengen.
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Hoe lager we bij de grond zijn, hoe moeilijker het Pad zichtbaar is. Hoe meer bewustzijn
we verkrijgen, hoe meer we stijgen en hoe verder we kunnen waarnemen.
Zoek naar het pad van ‘van binnen naar binnen’ want dan ben je in staat om zelf terug te
treden en Hem, door jou, deze wereld te laten transformeren en veranderen.
Dat geeft altijd resultaat en creëert altijd zekerheden.
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De ervaring en het ongekend en
onvoorstelbaar lijden van God, dit uit
vrije wil en wat ik mij hier bij voor moet
stellen

God is perfect. Om de perfectie nog te vergroten zoekt God de
imperfectie en wil dit ervaren.
De mens is imperfect en biedt God als perfect wezen de mogelijkheid om
de imperfectie te ervaren.
Dit gebeurt mede door de Richters die inwonen in de mensen.
God ervaart dus alle pijn en al het verdriet, alle chaos en al het lijden van
de complete schepping.
Hoe kan een wezen zoveel ellende doorstaan en daar nog dankbaar voor
zijn ook!
Dit gaat mijn bevattingsvermogen compleet te boven.
De volgende tekst zal een en ander proberen duidelijk te maken.
Het Urantiaboek zegt het volgende:
'In het ganse universum kan niets in de plaats treden van het feit van ervaring
op niet-existentiële niveaus. De oneindige God is, zoals altijd, vervuld en
volledig, en omvat oneindig alle dingen, behalve het kwaad EN DE ERVARING
VAN SCHEPSELEN. God kan niet verkeerd handelen: hij is onfeilbaar. GOD KAN
NIET EXPERIËNTIEEL KENNEN WAT HIJ NIMMER PERSOONLIJK HEEFT
ERVAREN: Gods voorkennis is existentieel. Daarom daalt de geest van de Vader
af uit het Paradijs om met eindige stervelingen deel te nemen in iedere
bonafide ervaring van de opklimmingsloopbaan; alleen door deze methode
heeft de existentiële God in waarheid en in feite ’s mensen experiëntiële Vader
kunnen worden. DE ONEINDIGHEID VAN DE EEUWIGE GOD OMSLUIT HET
POTENTIEEL TOT EINDIGE ERVARING DAT INDERDAAD TOT ACTUALITEIT
WORDT IN HET DIENSTBETOON VAN DE RICHTER-FRAGMENTEN, WELKE
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DAADWERKELIJK DELEN IN DE WISSELVALLIGE LEVENSERVARING VAN
MENSEN'.
Hieruit blijkt dus dat God de ervaring van de mensen nodig heeft, zo kan God
worden wat de mensen ervaren. Daardoor kunnen de mensen groeien tot het
niveau wat God als God ervaart.

Tevens staat er in het Urantiaboek:
'DE GAVE VAN VRIJHEID AAN ONVOLMAAKTE WEZENS BRENGT
ONVERMIJDELIJKE TRAGIEK MET ZICH MEE, EN HET IS DE NATUUR VAN DE
VOLMAAKTE VOOROUDERLIJKE EN VOL GENEGENHEID, IN LIEFDEVOLLE
KAMERAADSCHAP, DIT LIJDEN TE DELEN.
Voor zover ik de aangelegenheden van een universum kan overzien, beschouw
ik de liefde en toewijding van een Gedachtenrichter als de meest waarlijk
goddelijke genegenheid in de ganse schepping. DE LIEFDE VAN DE ZONEN IN
HUN DIENSTBETOON AAN DE GESLACHTEN DER MENSEN IS
INDRUKWEKKEND, MAAR DE TOEWIJDING VAN EEN RICHTER AAN DE
INDIVIDUELE MENS IS ROEREND SUBLIEM, GODDELIJK VADERLIJK. DE
PARADIJS-VADER HEEFT DEZE VORM VAN PERSOONLIJK CONTACT MET ZIJN
INDIVIDUELE SCHEPSELEN BLIJKBAAR UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN
ZICHZELF, ALS EEN SCHEPPER-PREROGATIEF. Er bestaat in het hele
universum van universa dan ook niets dat geheel vergelijkbaar is met het
wonderbaarlijke dienstbetoon van deze onpersoonlijke entiteiten, die op zulk
een fascinerende wijze inwonen in de kinderen van de evolutionaire planeten'.
(Zover dit stukje uit het Urantiaboek).

Wooowwwww …….., dit is nogal wat. God deelt dus uit vrije wil al het
lijden met ieder mens. Dit is wat God zoekt, dit is wat God compleet of
volkomen maakt. Hiervoor krijgen wij van God 'volkomenheid' terug
wanneer wij 'VOLKOMENEN' worden.
Dit betekent dus dat 'God en de mensen elkaar nodig hebben'. God heeft ons
dus nodig om het lijden te kunnen ervaren.
Wat een eerbied, wat een vertrouwen, wat een genade van God voor de mens
en wat een lef van God om zoveel ellende tegelijk te ervaren.
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MAAR WAT ZOEKT EEN VOLMAAKT WEZEN ALS GOD IN ZOVEEL
EINDELOZE EN ONGELIMITEERDE CHAOS, PIJN, VERDRIET EN ELLENDE?
WAAROM WIL EEN ZO VOLMAAKT WEZEN DAAR ZO VOLLEDIG EN
ONGELIMITEERD EN ZO LIEFDEVOL IN MEE GAAN EN AL DIT LIJDEN ZELF
ERVAREN TOT DE LAATSTE DRUPPELS VAN AL DEZE BEKERS VAN AL
DEZE STERFELIJKE WEZENS AAN TOE?

De mens lijdt.
Wij doen elkaar en onszelf zoveel ellende aan, dat het lijden van de mens
werkelijk ongelooflijk is.
Denk hierbij aan:
 Het toestaan dat miljarden mensen op deze wereld honger hebben en dat
miljoenen mensen sterven van de honger.
 Toestaan dat in enorme gebieden in deze wereld en in vele culturen de
vrouw ernstig wordt onderdrukt, gebruikt en misbruikt.
 Hetzelfde wordt toegestaan ten opzichte van kinderen en ook dit gebeurt
nog op ongekend grote schaal.
 Mensen lijden en sterven door geweld, oorlogen, bombardementen,
gifgassen en andere verschrikkelijke ellende.
 Hoeveel mensen leven onder een absoluut bestaansminimum?
 Zonder al teveel problemen kun je zo nog wel een tijdje doorgaan.
 Dan heb ik het nog niet eens over al het leed dat wij aandoen aan de dieren
en aan de natuur.

IK WORD ER IN IEDER GEVAL ZIEK EN MISSELIJK VAN ALS
IK AL DEZE ELLENDE ZIE.
Denk aan wat al die Richters ervaren in al die mensen die al deze ellende en
verschrikkingen ondergaan. Zij leven en voelen intens met hun mensen mee.
Wat een lijden voor al deze Richters. Wat een lijden voor God en dat nog wel
gekozen uit vrije wil.
Er staat immers:
'DE GAVE VAN VRIJHEID AAN ONVOLMAAKTE WEZENS BRENGT
ONVERMIJDELIJKE TRAGIEK MET ZICH MEE, EN HET IS DE NATUUR VAN DE
VOLMAAKTE VOOROUDERLIJKE EN VOL GENEGENHEID, IN LIEFDEVOLLE
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KAMERAADSCHAP, DIT LIJDEN TE DELEN'.
God wil leren en ervaren en lijdt daarom liefdevol met ons mee. Wat zal God
ervaren middels al die Richters van al die mensen op deze wereld en al die
andere planeten waar ongetwijfeld ook ongekend veel leed is of is geweest in
tijdvakken dat deze planeten nog niet waren opgetrokken tot de niveaus van
Licht en Leven?

GOD LIJDT.
GOD MOET WEL ONGEKEND VEEL LIJDEN MET AL DIT LIJDEN VAN
AL DEZE MENSEN, OVERAL IN ALLE UNIVERSA.
GOD LIJDT IN 'VOLLE GENEGENHEID EN LIEFDEVOLLE
KAMERAADSCHAP'.
DIT IS LIJDEN MET EEN GROTE

L!

EN ALS DANK VOOR DE ERVARING VAN AL DIT LIJDEN, KRIJGEN WIJ
DE KANS EN DE GELEGENHEID OM TE WORDEN ALS GOD. WIJ
MOGEN 'VOLKOMENEN' WORDEN EN DUS 'VOLKOMEN WORDEN',
VOLKOMEN ALS GOD.
Kun je je daar een voorstelling van maken?
Wat God niet allemaal doet om de wezens die hij heeft geschapen en die zijn
kinderen zijn, zoals Jezus ons aangeeft, te begeleiden en te vergezellen in al hun
lijden.

God doet ons dit lijden niet aan maar wij doen ons dit lijden zelf en
elkaar aan.

HET GAAT MIJN BEVATTINGSVERMOGEN COMPLEET TE
BOVEN.
Wij kunnen deze cyclus van inmiddels een miljoen jaar durende ellende op
deze wereld zelf doorbreken.
EN ZO MOEILIJK EN INGEWIKKELD IS DAT EIGENLIJK NIET EENS.
Een aantal veranderingen zijn al voldoende om het tij van deze ellende te
keren, zoals:
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Elkaar respecteren.
Elkaar accepteren.
Alles met elkaar delen.
‘LIEFDE’ zijn voor elkaar.

Als we hier vandaag toe in staat zijn, zal deze wereld morgen anders zijn.
Tot op heden is dit echter compleet onmogelijk gebleken, want alle ellende die
er nu is, is er altijd geweest en misschien is het nu wel heftiger of intenser dan
het ooit is geweest.
MISSCHIEN ZIJN WE GEWOON NIET IN STAAT OM ANDERS TE DOEN, OM
ANDERS TE HANDELEN, OM ANDERS TE ZIJN.
ALS JE HET NA EEN MILJOEN JAAR NOG NIET KUNT, LEER JE HET
MISSCHIEN WEL NOOIT.

MISSCHIEN MOETEN WE EEN ANDERE OPLOSSING
ZOEKEN!
ALS WE NIET ANDERS KUNNEN OF NIET ANDERS KUNNEN ZIJN, MOETEN WE
MISSCHIEN STOPPEN MET 'DOEN", DOOR DUS NIET OF 'NIETS TE DOEN' EN
IN ELK GEVAL 'NIETS TE WILLEN (DOEN OF ZIJN)'.
ALS WIJ NIETS DOEN, VOEREN WIJ OOK NIET ONZE EIGEN VRIJE WIL UIT.
ALS WIJ ZELF WILLEN DAT WIJ NIET WILLEN, CREËREN WIJ RUIMTE.
WIJ CREËREN RUIMTE VOOR GOD, DIE ONZE KAMERAAD, VRIEND, VADER,
MAATJE , BRUID, BRUIDEGOM EN METGEZEL IS.
WIJ GEVEN GOD DAN DE RUIMTE OM DOOR ONS TE KUNNEN HANDELEN EN
DE WERELD TE KUNNEN TRANSFORMEREN EN TE VERANDEREN.
DOOR DEZE VERANDERING VERANDERT DE TOESTAND IN DEZE WERELD EN
KOMT DE VREUGDE, VRIJHEID, VREDE EN LIEFDE TERUG IN DEZE WERELD.
IS DAT NIET HET MINSTE DAT WIJ VOOR ZO EEN TROUWE, LIEFDEVOLLE,
VRIENDSCHAPPELIJKE GOD, VRIEND, VADER, MAATJE, BRUID EN BRUIDEGOM
MOGEN, KUNNEN EN MOETEN DOEN?
EN ALS WIJ DAN GROEIEN EN DANSEN IN DIE VREUGDE VAN LIEFDE,
VRIJHEID, VREDE EN OVERVLOED, ZAL GOD MET ONS MEE DANSEN EN ZAL
OOK HIJ DEZE ENORME VREUGDE ALS ERVARING MET ONS DELEN.
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DE KRACHT ZIT DUS NIET IN 'HET DOEN' WANT TOT OP HEDEN
KUNNEN WE, ZOALS WE GEZIEN HEBBEN, DAARMEE DE CHAOS NIET
VERANDEREN.
DE KRACHT ZIT DUS IN HET 'NIET DOEN', DUS IN 'DE WEG VAN DE
MINSTE WEERSTAND'.
IK ZEG 'DOEN'!
HET 'NIET DOEN' DOEN.

IK ZEG, 'HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE'.
DAN WEET IK ZEKER DAT MIJN EGO NIET MEER ACTIEF KAN ZIJN.
HOE MOOI KAN HET ZIJN ........ !
HOE SIMPEL IS HET .......... !

EN OOK OP DIT MOMENT KOMEN WE WEER UIT OP HET
GEGEVEN DAT HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'
DUS HET ENIGE WERKENDE, VREDE- EN LIEFDE
BRENGENDE EN BEWUSTZIJNSNIVEAU VERHOGENDE PAD
IS, WAAROP ALLEEN EN UITSLUITEND TRANSFORMATIES
EN DUS VERANDERINGEN VOOR DEZE WERELD MOGELIJK
ZIJN EN WAAR UITSLUITEND ‘ZIJN WIL’ ZAL GESCHIEDEN,
MET ONZE VOLLEDIGE INSTEMMING EN DAT ‘IN VRIJE
WIL’!
STOP MET WILLEN EN STOP MET VAN ALLES TE VINDEN, STOP MET DE
BEHOEFTE OM WEL EVEN DE WERELD TE ZULLEN VERANDEREN, WANT
AL DIE VERANDERAARS EN WERELDBESTORMERS ZIJN (NOG) ONBEWUST
EN HEBBEN ALTIJD ONGELIJK, WANT VERANDERINGEN ZULLEN OP DEZE
WIJZE NOOIT PLAATSVINDEN.
KIJK MAAR NAAR HET RESULTAAT VAN EN IN DEZE WERELD.
HET RESULTAAT IS ALTIJD NUL EN HET ENIGE WAT GECREËERD WORDT
IS 'SCHIJNZEKERHEID'!
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BIJ ECHTE VERANDERINGEN GAAT HET OM DE VERANDERINGEN EN NIET
OM DE ‘VERANDERAARS’.
DRAAG HET ROER OVER AAN HET ALLESOMVATTENDE, GODDELIJK EN
KOSMISCH BEWUSTZIJN VAN DIT UNIVERSUM EN VAN ALLE UNIVERSA.
GEEF GOD DE RUIMTE EN DE KANS OM DOOR ONS ZIJN WIL TE KUNNEN
DOEN EN ONS EN DEZE WERELD DAARDOOR TE VERANDEREN.

VAN ZO EEN LIEFDEVOLLE GOD KAN IK HOUDEN.
MET DEZE GOD WIL IK TROUWEN EN FUSEREN EN DAAR
EEUWIG VAN GENIETEN.
WAT EEN VREUGDE!
WAT EEN TOEKOMST!
WAT EEN DANKBAARHEID VOOR WAT GOD ONS
SCHENKT!
EEN BEETJE LIJDEN OF IETS MEER, NEEM IK OP DE KOOP
TOE, BIJ ALLES WAT IK ER VAN GOD VOOR TERUG KRIJG.
IK ZEG WOOOOWWWW ..... !!
Ik zeg:

*** HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE ***

En doe er alles aan om in staat te zijn om dit ten uitvoer te kunnen en te
zullen brengen en om te proberen de mensen duidelijk te maken dat dit
de enige werkende weg is.
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Conclusie:
Zo groeien God en de mens samen tot een steeds verdere vorm van perfectie.
Gods perfectie groeit door de ervaring van de imperfectie van de mens en de
mens groeit door uiteindelijk te worden als God, die mede dankzij hem of
haar in perfectie is gegroeid.

Een beeld van chaos, pin en verdriet.
Dat is waar God vrijwillig voor kiest om de perfectie, via imperfectie nog meer te
perfectioneren. God geeft deze groeiende imperfectie terug aan de mens.
Zo hebben God en de mens elkaar nodig.
Deze perfectie komt weer tot uiting in …………
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…………… De perfectie van God, die hij doorgeeft aan de mensen in opklimming die
uiteindelijk het paradijs zullen bereiken en daar als ‘volkomenen’, volkomen en perfect
zullen worden en voor eeuwig zullen zijn, als één kloppend hart.
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Wat betekent het om de Wil van de
Vader te laten geschieden?
Wat betekent het om de wil van de Vader te laten geschieden en om mijzelf dus
te vereenzelvigen met de Vader, dus te vereenzelvigen met de Richter, dus te
vereenzelvigen met de God, die in ons woont?
Want uiteindelijk kan ik alleen de Wil van de Vader doen of zo handelen, dat de
Vader zijn Wil kan laten geschieden, als ik weet wat de Wil van de Vader is.
Ik kan alleen weten wat de Wil van de Vader is als ik één ben met de Vader.
Hoewel ik deze stelling eigenlijk alleen maar vermoed en niet zeker weet.
In de schepping bestaat er alleen maar eenheid.
Dat betekent dat er eigenlijk 'geen God hier is en dat ik daar ben' of 'geen God
daar is en ik hier ben'.
ONZE RICHTER IS OOK NIET DAAR MAAR IS HIER, WOONACHTIG IN ONS
EN ZOLANG ALS WIJ OP DEZE WERELD LEVEN, IS HIJ EEN DEEL VAN ONS
EN VERLAAT ONS NIMMER.

WAT BETEKENT NOU EIGENLIJK PRECIES, EENHEID OF ÉÉN ZIJN?
WAT BETEKENT NOU EIGENLIJK DAT IK IN STAAT BEN OM ZIJN WIL TE
LATEN GESCHIEDEN?

Als ik de Vader ‘Zijn Wil’ wil laten geschieden, moet ik dan op zijn minst niet
weten wat de Wil van de Vader is?
Als ik dat niet weet, kan ik mij er toch ook niet op afstemmen?
Om mij ergens op te kunnen afstemmen, moet ik er dan één mee zijn?
Er één mee zijn, betekent dat dan dat ik er gelijk aan ben of moet zijn?
Zelfs als ik niet weet wat de Wil van de Vader is, kan ik dan de Wil van de Vader
laten geschieden, als de Vader en ik één zijn?

WOOOOOWWWWWW DAT ZIJN NOGAL WAT VRAGEN EN ALS DE
ANTWOORDEN BEVESTIGEND ZIJN, BETEKENT DIT NOGAL WAT.
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Klopt dit wel?
Kan ik stellen dat God en ik één zijn?
Als ik mij ga realiseren dat God en ik één zijn, moet ik er ook naar gaan leven.
Kan ik leven naar hoe God is, zodat die eenheid tussen God en mij aantoonbaar
gaat worden?
Een éénheid die dus zichtbaar, voelbaar en tastbaar gaat worden, voor mij en
voor al het leven om mij heen!
Is dat mogelijk of zit er altijd een onoverbrugbare ruimte tussen God en mij?
Als dat zo is of zou zijn, ben ik ook nooit in staat om zijn wil te doen?
Het is echter wel datgene dat Jezus van ons vraagt en dus moet het mogelijk
zijn.
Hij heeft ons dat zelfs getoond.
Blijkbaar is het dan ook mogelijk om één te zijn met de Vader.
Wat zal er gebeuren als ik mij kan afstemmen op de Vader en er één mee kan
worden?
Kijken of ik op al die vragen antwoorden kan vinden en hoe schokkend die
antwoorden zijn.

Kort en bondig samengevat is de vraag hoe ik werkelijk
ben verbonden met God en hoe één de eenheid is tussen
God en mij en of daaruit volgend het dus vanzelfsprekend
is dat ik de Wil van de Vader kan laten geschieden, door
mijn eigen Wil te elimineren.
God leeft en woont in mij en verlaat mij niet eerder dan dat ik mijn reis achter
het gordijn ga vervolgen en mijn lichaam hier achter blijft.
God is continu en onvermoeibaar bezig om op mij in te werken en mij van wijze
raad te voorzien. Wijze raad met een goddelijk bewustzijn. Ook al luister en
reageer ik niet, gaat God met dezelfde inzet, met dezelfde liefde en met dezelfde
gedrevenheid, onvermoeibaar verder om mij te loodsen en te gidsen en de weg
naar huis te tonen.
God geeft zich aan de mens, tijdens zijn leven, voor duizend procent.
NAAR MIJN BELEVING IS DAT EENHEID, IN ELK GEVAL IS DAT 'ÉÉN ZIJN'.
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Jezus vraagt ons de Wil van de Vader te leven.
Dat betekent dat ik mij met de Vader zal moeten verbinden om een
'verlengstuk' te kunnen zijn van de Vader.
Dat betekent dat ik in elk geval niet 'mijn wil moet doen' om Hem zijn Wil te
kunnen laten uitvoeren.
Dat betekent eigenlijk, ‘dat ik in vol vertrouwen mijzelf moet overgeven aan de
Vader om te laten gebeuren wat er moet gebeuren en wat er zal gebeuren, als
het moet gebeuren en als de kans wordt geboden en de situatie wordt
gecreëerd, dat het kan gebeuren’.
Dat OVERGEVEN aan de Vader kan alleen als er een BLIND VERTROUWEN is
in de Vader.
Dat blind vertrouwen zal alleen maar groeien als er een HUNKEREND
VERLANGEN is naar de Vader en naar eenheid met de Vader.

Dus steekwoorden die van belang zijn op het Pad zijn:
 Elimineren van eigen wil.
 Hunkerend verlangen naar de Vader.
 Blind vertrouwen hebben in de Vader.
 Verlangen om één te worden met de Vader.
Wat zou dit kunnen betekenen?
Naar mate de eenheid met de Vader groeit, zal ik meer worden als geest (God)
en minder als mens.
Als de eenheid groeit, word ik meer 'heel' en dus meer geheeld. Geheeld
betekent ook genezen.
Het richten, focussen, afstemmen, verlangen naar en vertrouwen hebben in God
doet mij dus genezen.
Deze week was er in het nieuws dat één op de 14 mensen 'burn-outverschijnselen' hebben.
Dat is 7% van de bevolking.
Dat is veel.
Dat is ongelooflijk veel.
Kan God een burn-out krijgen?
Kan ik als ik meer ben in mijn eenheid met God, dan nog een burn-out krijgen?
Als ik leer om vertrouwen te krijgen in God, als ik weet dat je God blind kunt
vertrouwen omdat God altijd het beste met ons voorheeft, kan ik dan nog een
burn-out krijgen?
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Als ik weet dat ik al mijn zorgen aan hem kan overdragen en dat ook doe,
kunnen mijn zorgen mij dan nog raken en verdwijnen ze misschien zelfs wel?
Neemt dan niet juist de innerlijke rust alleen maar toe?
Is er kracht in de eenheid met God?
Is er rust in de eenheid met God?
Is er groei van bewustzijn in de eenheid met God?
Is er genezing in de eenheid met God, zowel lichamelijk als geestelijk?

Een halve dag nadat ik al deze vragen had gesteld en had vastgelegd,
kwam er een antwoord.
Dit is wat ik doorkreeg op al mijn vragen:

Treed terug mijn liefste.
Treed terug en voel de ether.
De ether is vervuld met dat wat IS.
De ether is energie, energie is bewustzijn en het
allesoverheersende bewustzijn is het GODDELIJK
BEWUSTZIJN.
De ether is dus goddelijk bewustzijn.
Goddelijk bewustzijn reinigt, creëert, geneest en heelt.
Uiteindelijk transformeert en verandert het goddelijk
bewustzijn alles wat is.
Absorbeer dit bewustzijn mijn liefste.
Niet door naar voren te treden maar door terug te treden.
Terugtreden is voelen, voelen van het goddelijk bewustzijn
is 'ZIJN'.
ZIJN in de hoogste vorm.
Zijn in de hoogste vorm is het doen van de Wil van de
Hoogste.
Daarom geldt altijd en voor ieder mens die wil aanhaken
op het hoogste:
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'Het is mijn wil dat niet mijn wil maar de wil
van de hoogste geschiedt'.
Terugtreden is dus TOETREDEN.
Terugtreden is begrijpen en begrijpen is terugtreden.
DOOR TERUG TE GAAN, GA IK VOORUIT.
Door vooruit te gaan, transformeer en verander ik.
Door te veranderen, verandert de wereld en het universum.
Terugtreden mijn liefste is het toverwoord.
Terugtreden dat leidt tot toetreden, leidt dus tot eenheid,
hetgeen weer leidt tot verandering.
De kennis hoef je niet te hebben, die heeft de allerhoogste!
Treed in vrije wil dus terug mijn liefste en word één met mij
en samen zullen wij de wereld en het universum
transformeren en dus veranderen!
‘Terugtreden in vrije wil is het toverwoord’!
Met een schok realiseer ik mij dat ik dit in mijn eerste boekje, 'een
wonderbaarlijke reis', veertien jaar geleden, heb doorgekregen en
vastgelegd, Helena meldt aan Richard dat wij moeten stoppen met
VINDEN en DENKEN, dat wij dus moeten terugtreden om groei in
bewustzijn te genereren.

NA VEERTIEN JAAR BEGIN IK HET MISSCHIEN EINDELIJK
ZELF TE SNAPPEN!
ALLEEN TERUGTREDEN IS GENOEG OM DE VADER DE KANS TE
GEVEN OM DE WIL VAN DE VADER TE KUNNEN LATEN GESCHIEDEN.
IK HOEF ZIJN WIL NIET TE KENNEN EN TE BEGRIJPEN.
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IK HOEF SLECHTS TERUG TE TREDEN OM IN HET SPANNINGSVELD
VAN DE VADER TE KUNNEN TOETREDEN.
ALS IK TOETREED IN HET SPANNINGSVELD VAN DE VADER, BEN IK
ÉÉN MET DE VADER.
ALS IK ÉÉN BEN MET DE VADER, CREËER IK HET SPANNINGSVELD
WAARIN DE VADER VERANDERINGEN KAN GENEREREN.
ALS DE VADER VERANDERINGEN GENEREERT, VERANDERT DEZE
WERELD EN HET UNIVERSUM EN VERANDERT ALLES EN IEDEREEN
MEE.

Conclusie:
'Terugtreden uit alle aardse overtuigingen, dus uit deze
wereld, is dus gelijk aan toetreden tot de wereld van de
Geest, de wereld van de Richter, de wereld van God,
voorlopig voor ons de 'Morontia-werelden'.
De wereld van God is allesomvattend.
Terugtreden in vrije wil is dus gelijk aan het doen van de
Wil van de Vader'.
'ER HOORT NOG IETS PRACTISCH AAN DEZE CONCLUSIE
TE WORDEN TOEGEVOEGD:
TERUGTREDEN EN HET BELANG VAN TERUGTREDEN TE
KUNNEN BEGRIJPEN, IS ALLEEN MOGELIJK ALS JE HET
PAD BEWANDELT VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'.
Het pad van 'van binnen naar binnen' is dus het spanningsveld van
de Vader waarin ik moet werken om contact en verbinding met de
Vader te kunnen krijgen en dit te kunnen verdiepen.
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TERUGTREDEN BETEKENT WEL ZIJN IN DEZE WERELD
MAAR NIET MEER ZIJN VAN DEZE WERELD.

Dit is de keus die wij moeten maken.
Een keus in absolute en volkomen vrije wil.
Mijzelf verheffen boven het pad van 'van binnen naar
buiten', waar ik net als ieder ander, vaak naar 'eer en
geweten', de wereld wil veranderen op maar éen juiste
manier, namelijk de MIJNE, is dus volkomen ego-gericht
en gaat nooit werken.
Slechts op het pad van 'van binnen naar binnen' kan ik uiteindelijk
het volgende in vrije wil laten gebeuren:

'Niet mijn wil maar Uw Wil
geschiede'
En dat is dus mijn wil.
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‘In vrijheid, in volkomen vrije wil terugtreden, waardoor ik een stap
terugzet en God een stap naar voren kan doen. Dan zal er gebeuren wat er
moet gebeuren met werkelijke en wezenlijke reacties en veranderingen’

Het Licht van de Vader dat altijd in ons brandt, kan werkzaam worden en zijn door de
keuzes die wij maken. Kiezen wij voor de keus, in vrije wil, dat niet onze wil maar Zijn Wil
zal geschieden dan zal het Goddelijk stralen over deze wereld en zal alles voortgaan,
groeien en bloeien, zowel materieel als in bewustzijn.
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Veranderingen en ‘alleen zijn’ en de
kracht van de stilte
Maanden geleden, toen ik aan de grens stond van het pad van 'van binnen naar
buiten' naar het pad van 'van binnen naar binnen', durfde ik het grensgebied
niet over te steken en mijn reis op het nieuwe pad te beginnen.
Ik wist niet wat dat zou betekenen en vooral wat het zou inhouden om de 'reis
naar binnen' te gaan starten. In hoeverre zou de EENZAAMHEID en het
ISOLEMENT mij kunnen overvallen?
Dat beangstigende me. Betekende het bereizen van dit laatste pad tot de fusie
een kluizenaarsbestaan?
Uiteindelijk ben ik door allerlei externe omstandigheden het grensgebied
ingedreven en heb ik de oversteek gemaakt. Dit op zich was voor mij een zware
tocht.
Ook dit proces heb ik beschreven.
Nu ben ik enige maanden verder en de reis is prachtig, leerzaam, vredig,
liefdevol en niet eenzaam. Ik krijg enorm veel informatie door wat ik allemaal
vastleg. Dat doe ik alleen voor mijzelf, zonder daar verder een intentie mee te
hebben.
Dit pad is anders en de informatie die ik mag zien en doorkrijg is ook compleet
anders dan alles waar ik mij hiervoor mee bezig hield. Ik heb een wereld mogen
betreden en mag die onderzoeken, waarvan ik geen idee had dat die bestond.
Ik ben inderdaad nog slechts in de fase van verkenning en onderzoek en ik ben
mij bewust van de aanwezigheid van de Vader, van de Richter en van mijn
engelen, van mijn bestemmingsbehoeders.
Ik voel een MAGNETISCHE werking. Een werking van LIEFDE. Ik word
aangetrokken door een kracht die uitsluitend het allerbeste met mij voor heeft
en die mij wil omarmen, die een deel van mij wil worden en die mij de kosmos
wil laten zien en de goddelijke kosmische wetten wil onderwijzen.
Dat voelt heerlijk, bevoorrecht, dankbaar, liefdevol en ongelooflijk interessant.
Dit zou het gevoel van stilte en eenzaamheid in mij kunnen versterken maar
mijn angst voor eenzaamheid is omgeslagen in een verlangen naar stilte en
naar 'het alleen zijn met mijn Richter' om de diepte van de informatie en de
wijsheid uit zijn raad en lessen te kunnen doorgronden. Dat vereist meditatie,
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conversatie met de Richter en gebed. DAT IS WAAR IK STEEDS STERKER NAAR
BEGIN TE VERLANGEN.
De verkenningstocht begint zich langzaam om te vormen tot een fase waarin de
lessen en deze in praktijk brengen, zich langzaam beginnen te vormen. In elk
geval begint het verlangen ernaar te groeien.

WAT EEN VREUGDE OM DEZE PROGRESSIE TE ZIEN
EN TE ERVAREN, DIE MIJN NIEUWE REIS OP HET
NIEUWE PAD MIJ OPLEVERT.
Ik realiseer mij ook dat deze nieuwe reis in zeer grote mate VERANDERING
genereert en oplevert. Verandering in ieder aspect van mijn leven. Een totaal
nieuw leven waarin al mij oude waarden zijn opgelost en waarin nieuwe
waarden mijn leven gaan vullen.
Deze verandering betekent eigenlijk alleen maar loslaten van alle oude
waarden en daar komen slechts zeer weinig nieuwe waarden voor terug.
Deze weg is een weg van 'LOSLATEN EN OPLOSSEN'.
Het leven op het pad voordat ik dit nieuwe pad betrad, was het leven in een
speeltuin. In die speeltuin heb ik heel veel geleerd maar dit was een leren van
'HOE HET NIET MOEST'.
Blijkbaar is het belangrijk om eerst te weten hoe het niet moet. Het vervelende
is dat al deze in feite onzinnige informatie en ervaringen wel een deel van ons
gaan worden en waarden krijgen. Die waarden moet je dus op het moment van
initiatie op het pad van 'van binnen naar binnen' weer zien kwijt te raken en
gaan afleggen.
Dat kan alleen, door voor dit proces je hoofd te gaan buigen.

WAT BETEKENT DIT, HET BUIGEN VAN JE HOOFD?
Het buigen van het hoofd en het in staat zijn om alle oude waarden los te laten
is alleen mogelijk als je gaat begrijpen, voelen en doorzien dat dit de enige weg
is en dat de oude waarden inderdaad alleen maar golden op het oude pad, op
het pad van 'van binnen naar buiten'.
Dat pad heeft geen waarden meer, levert geen waarden op en dus zijn de op dat
pad verkregen waarden ‘vals en onecht’.
Als de waarden vals en onrecht zijn, buig dan je hoofd en laat ze los.
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Je kunt alleen maar afstand nemen van al 'het oude' als je een blind vertrouwen
hebt in God en dus een blind vertrouwen hebt in de Richter, die je laat zien dat
al deze oude waarden 'zonder waarde' zijn.
Vertrouwen hebben in de informatie in hoe het niet moet en vertrouwen
hebben in de informatie over hoe het wel moet, is de enige weg. Volg die weg en
volg de Richter.
Het loslaten van alle oude waarden en het accepteren van vele nieuwe waarden
betekent in staat zijn om te kunnen veranderen. Verandering is groei en groei
betekent steeds dichter naderen tot God en de onvoorstelbare liefde van God
kunnen ervaren.
Vertrouwen betekent ook in staat zijn om te kunnen volgen, vertrouwend op
het verlangen van de Richter om één te worden met het kind dat hij loodst en
stuurt, dus met jou en met mij.
Hoe meer je de 'omarming van de liefde' van de inwonende God voelt, hoe meer
je je aan hem kunt overgeven, hoe sneller je kunt veranderen en hoe harder je
kunt groeien.
In dit hele proces van jouw verandering en groei, verandert en groeit de hele
wereld.
Veranderen is een 'bouwwerk van groei'.
Volgens het Urantiaboek zijn wij vijfhonderdzeventig keer veranderd en wordt
ons lichaam vijfhonderdzeventig keer aangepast op het moment dat wij zover
zijn gegroeid, dat wij het plaatselijk universum zullen verlaten en zullen
toetreden tot het eerste 'geeststadium'.
Dus 570 keer een individuele verandering en aanpassing.
WEN ER DUS MAAR VAST AAN!

BUIG JE HOOFD VOOR DE WERKENDE EN STUWENDE
KRACHT, VEROORZAAKT DOOR HET BRANDEND
VERLANGEN VAN DE IN ONS WONENDE GOD, DIE ER ALLES
AAN DOET OM HET VERLANGEN NAAR EENHEID MET EN
HET GROEIEN VAN DE LIEFDE VOOR GOD IN ONS TE DOEN
ONTWAKEN EN TOT ONGEKENDE HOOGTE LAAT
AANWAKKEREN EN EEUWIG LAAT BRANDEN.
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Luister naar de stem diep van binnen.
Voel het brandend verlangen en de liefde voor de eenheid en de verbinding met de Richter.
BUIG JE HOOFD VOOR ALLE WIJZE RAAD EN AANWIJZINGEN.
Wordt één met God, verander en groei.
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Laat het brandend verlangen en de hunkering naar God groeien en voel de ongelooflijke
ervaring van LIEFDE die dat genereert.
Word van mens tot God in een eeuwig feest EN EEN EEUWIGE DANS WAARIN HET
COMPLETE UNIVERSUM DE DANSVLOER IS.
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Bewuste scheppingskracht en wat dit
betekent, alsmede de kracht van ‘zelfvergeving’

Iedere mens betreedt op een gegeven moment een plek op de weg waarop het
bewustzijn ontwaakt.
Vaak is het eerste besef van 'BEWUST - ZIJN' dat men zich gaat realiseren dat
iedere keus consequenties heeft en dat die consequenties hangen aan de
persoon die die keus maakt. Kortom, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen
gedrag, voor je eigen handelen, voor alles wat je zegt en voor alles wat je doet.
Meestal ontwaakt dat bewustzijn ergens op het pad van 'van binnen naar
buiten' en groeit dit bewustzijn op het pad van 'van binnen naar binnen' tot het
niveau waarop wij zodanig tot God zijn genaderd, dat fusie met de Richter
mogelijk is en dat wij daarmee een 'vrijkaart' voor de eeuwigheid hebben
verkregen.
Wat betekent het als wij groeien in bewustzijn?
Als wij groeien in bewustzijn neemt ons 'HET ZIJN VAN BEWUST' dus toe.
Wij worden dus meer en meer bewust.
Als je meer en meer bewust wordt, neemt ook 'het besef van oorzaak en gevolg"
toe.
Als het besef van oorzaak en gevolg toeneemt, neemt ook ons gevoel van
VERANTWOORDELIJKHEID toe.
Het gezegde luidt: 'Wie weet is verantwoordelijk' en dat geldt zeker voor de
toename van bewustzijn.
Wat betekent dit nu?

Eigenlijk betekent dit dat je als meer bewust mens:
 Steeds stiller wordt.
 Steeds meer afstand neemt van het vaststellen van
oordelen of het uitspreken van een veroordeling.
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 Ik steeds voorzichtiger wordt in het handelen, met name
naar andere mensen.
Waarom is dit belangrijk?
Wij zijn mede-scheppers in deze wereld. Hierover heb ik uitvoerig geschreven
in mijn tweede boekje 'een wonderbaarlijke reis - werkboek'.
Alles is energie en met alles wat wij doen, wat wij denken en wat wij zeggen,
genereren wij energie van een bepaalde frequentie, wat weer gevolgen heeft in
deze wereld. Die gevolgen worden bepaald door de energiefrequentie die wij
zelf hebben gegenereerd.
Zo beïnvloeden wij dus onze omgeving. Deze beïnvloeding maakt ons
verantwoordelijk.
Wij creëren altijd maar als wij onbewust zijn, weten wij niet wat ons handelen,
denken en doen, betekent en tot gevolg heeft. Dan is onze verantwoordelijkheid
ook minder groot.
Wij kennen dus de uitdrukking: 'Wie weet, is verantwoordelijk'.
Dus wie bewust is, is verantwoordelijk en hoe bewuster je wordt, hoe groter je
verantwoordelijkheid wordt.
Als je de consequenties van je denken en handelen gaat begrijpen en dus weet,
dan betekent dat, dat je weet of en hoe je mensen kunt kwetsen en kunt
schaden met hoe je naar ze optreedt, op welke wijze dan ook!
Zodanig handelen, met complete kennis en 'weten van', betekent bewust
schade toebrengen en kosmisch gezien, betekent dit 'ZONDIGEN' tegen de
wetten van God en 'dat is een dingetje', dat wordt je aangerekend en daar zal je
ooit verantwoordelijkheid over moeten afleggen.
Wij zijn mensen en niemand op deze wereld is perfect. De één is bewuster dan
de ander maar wij zitten allemaal nog in een leerproces. Zou dat niet meer zo
zijn, dan zouden we hier op aarde fuseren met onze Richter en zouden we hier
oplossen en hier niet meer kunnen leven.
Dat betekent dat wanneer wij schade veroorzaken aan andere mensen, wij dit
ook weer kunnen repareren.
We kunnen die mensen achteraf benaderen en we kunnen onze welgemeende,
uit het hart komende excuses maken en zeggen dat het ons spijt. Dit lost een
hoop op. Niet alleen anderen vergeven maar ook onszelf vergeven werkt
reinigend en maakt weer plaats voor nieuw kansen en mogelijkheden.
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Het zeggen van sorry en het maken van excuses is daarom ook alleen maar
zichtbaar en waarneembaar bij mensen met een ontwaakt bewustzijn die de
verantwoordelijkheid van hun eigen handelen begrijpen en voelen en die ook
de consequenties van hun handelen accepteren
Niet bewuste mensen zullen niet snel sorry zeggen en hun excuses maken, met
het doel om een stukje door hen gecreëerd gif ook weer op te ruimen.
Hun nog overheersend ego zal hen dat verhinderen en door gebrek aan
ontwaakt bewustzijn zal dit ook (nog) niet gebeuren.

'AAN DE VRUCHTEN KENT MEN DE BOOM'
Een prachtige mantra die op alle fronten gif kan opruimen en die ik uitvoerig
heb beschreven in mijn tweede boekje 'een wonderbaarlijke reis - werkboek' is
afkomstig uit de Ho'oponopono.
Deze mantra of dit gebed luidt als volgt:

I'M SORRY
PLEASE FORGIVE ME
I LOVE YOU
I THANK YOU
Realiseer je echter dat ieder mens een plek heeft voor dat moment, ergens op
de Weg. De Weg bestaat uit paden en de paden hebben geen goede plekken en
geen slechte plekken.
Er zijn slechts plekken en alle plekken samen vormen de Weg. Uiteindelijk is er
alleen maar de WEG, die wij allemaal te bewandelen hebben. Ieder op zijn eigen
unieke wijze.
Bij het gaan van de Weg kunnen wij leren van elkaar en kunnen wij de spiegel
zijn voor elkaar, waarin niemand beter is dan wie dan ook en waarin we
allemaal worstelen, vallen en opstaan om het eerste grote doel te bereiken, ........
fusie met God.
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Ieder mens is nog in staat een ander mens te kwetsen en te schaden. Als het bewustzijn is
ontwaakt en wij meer en meer wakker worden, zijn wij ook in staat om andere mensen
weer te reinigen. Dit zal de zon in ons laten groeien en wij zullen steeds meer één worden
met het licht van deze God, totdat wij tenslotte versmelten tot één ..........
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Uiteindelijk zal alleen de liefde op het pad overwinnen omdat LIEFDE het basiskenmerk
van God is en God uitsluitend liefde is. In het naar elkaar toegroeien van God en van ons
zal deze liefde steeds meer deel van ons gaan worden.
Het begin van deze onvoorstelbare liefde is voor ons hier op aarde al waarneembaar als
wij de ervaring van de 'OMARMING' mogen beleven en mogen ondergaan en waarin we
een vorm van liefde voelen die overdonderend, helend en uniek is.

EEN LIEFDE VAN GOD EN EEN LIEFDE VOOR GOD
MAAR BOVENAL EEN LIEFDE DOOR GOD.
EEN LIEFDE DIE IK IEDEREEN TOEWENS.
ALS JE DIT EENMAAL HEBT ERVAREN, ZAL JE
LEVEN NOOIT MEER HETZELFDE ZIJN.
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Als ons bewustzijn groeit en wij steeds meer de liefde van God gaan ervaren, wat
misschien kan leiden tot de 'ervaring van de omarming', leidt dit tot het zichtbare verschil
bij mensen, als zij hun eigen verantwoordelijkheid gaan pakken.
Zij worden:
 Steeds stiller.

Zij nemen steeds meer afstand van het oordelen of veroordelen.
 Zij worden steeds voorzichtiger in hoe zij handelen naar andere mensen.
 Zij begrijpen en aanvaarden hun verantwoordelijkheid en zijn in staat om ‘sorry’
te zeggen.
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Leeftijd, de woningwerelden en de
eeuwigheid
Over één week word ik 68 jaar. Dat is mijn leeftijd op dit moment. Met 68 jaar
ben je nog niet oud maar je bent ook niet meer jong.
De gemiddelde leeftijd in Nederland is ongeveer 83 jaar. Dat betekent dat ik
ongeveer achttiende deel van de in Nederland geldende gemiddelde leeftijd heb
geconsumeerd. Dat betekent dat ik over het driekwart deel heen ben en
aangezien ieder kwartaal één vierde deel van een jaar is, betekent dat, dat ik
mij bevind in de WINTER van mijn leven.
Hierbij vergelijk ik mijn hele levensduur hier op aarde even met één jaar en zie
ik de lente als de eerste ruim twintig jaar, dus als het eerste kwartaal van mijn
leven.
Wat ik merk is dat FYSIEK de jaren zich kenbaar gaan maken. Lichamelijk ben
ik geen dertig jaar meer! Spieren en gewrichten worden stijver en strammer en
alles gaat wat moeizamer.
Kortom de ingetreden fysieke veroudering maakt zich op dit vlak steeds meer
kenbaar.
Op MENTAAL en SPIRITUEEL vlak is het omgekeerde het geval. Ik voel me
naar mate de jaren zijn verstreken mentaal en spiritueel sterker, meer gevoed
en zekerder.
De kennis en 'het weten' is toegenomen. De zekerheid van een God in de
schepping en een God in de mens is voor mij ‘een absoluut gegeven’.
Niet alleen door studie maar juist door contact en interactie met innerlijke
bronnen.
Deze bronnen of bron heeft mij zelfs op onbekende en onbeschrijfelijke wijze
de ervaring geleerd en gegeven van een ONGELOOFLIJKE LIEFDE die als een
'OMARMING' om mij heen werd gesloten.
Een ervaring van liefde die alles doordringt, die alles overspoelt, die mij
onderdompelt en meeneemt in een situatie waarin alles wat ik op dat moment
waarneem, verwordt tot een WETEN.

EEN WETEN MET EEN ONGEKENDE ZEKERHEID.
Dit weten geeft kracht en deze kracht geeft dus grote zekerheid.
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'IK WEET GEWOON DAT IK WEET EN DUS WEET
IK'.
Wat betekent deze ervaring en wat betekent het verschil in gevoel van de
lichamelijke reacties en de spirituele reacties in relatie tot het ouder worden.
Het is voor mij duidelijk dat het ene deel steeds minder bij mij past en het
andere deel juist steeds meer bij mij past.
Als iemand mij vraagt om mee te doen aan een activiteit die puur lichamelijk is
en fysieke inspanning vereist, reageer ik anders dan wanneer ik met iemand in
een prachtige discussie of uitwisseling kom over spirituele onderwerpen.

DE ENE JAS (FYSIEK) TREK IK LANGZAAM UIT EN DE
ANDERE JAS (SPIRITUEEL) GAAT STEEDS BETER EN
COMFORTABELER ZITTEN EN VOELT DUS STEEDS BETER
AAN.
Wat betekent dit of wat zou dit kunnen betekenen?
Het is een ieder bekend dat alles hier op aarde eindig is. In elk geval is ons
fysieke bestaan hier op aarde, eindig.
Dat proces is niet te keren en zal dat ook nooit zijn. Dat proces past één op één
bij mijn fysieke ervaring en van ieders fysieke ervaring hier op aarde, naarmate
de jaren verstrijken, wordt de werking van het lichaam minder.
Vreemd genoeg is de mentale en spirituele kant van het leven, in elk geval voor
mij, een ervaring die het tegenovergestelde laat zien. Hier treedt niet een
verouderingsproces op, maar een verjongingsproces.
Wat kan de reden zijn dat het lichaam de weg gaat van afbraak en oplossing
terwijl de geest of de ziel een weg gaat van groei en verjonging?
Het Urantiaboek, zoals vele wereldse geloven, hebben het over het leven achter
de kist, over het leven na dit leven, over het leven na de dood hier op aarde.
Als ik zie en ervaar, in elk geval bij mijzelf, hoe het geestelijke, spirituele en
mentale aspect zich ontwikkelt in een opgaande lijn, waarin vermoeden en
geloven een 'WETEN' worden, dan moet dit bijna wel een speciale reden
hebben, want het is in elk geval een 'vermeerderingsproces' en als dat geen
enkel doel dient, dan is dat pure verspilling en dat kan ik mij niet voorstellen.
Dat groeiproces is er voor om ergens toe te dienen.
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Het Urantiaboek beschrijft heel uitgebreid de woningwerelden. Een plek, in de
vorm van vele architectonische werelden waar onze ziel en persoonlijkheid
heen gaat na de dood op aarde en waar het een soort van lichaam ontvangt, dat
het daar nodig heeft.
Steeds duidelijker wordt het voor mij dat het worstelings- en groeiproces van
onze ziel en spirit hier op aarde zin heeft en een voorbereiding is op een
'toekomst daar, na onze fysieke dood hier'.
Als de worsteling en de groei die dat oplevert zin heeft voor het LEVEN na dit
leven, dan wordt het worstelen hier ineens zinvol en worstel ik graag mee en
verder.
Het worstelen krijgt dan ineens een 'eeuwigheidswaarde'. De worsteling krijgt
een doel en zal ergens toe leiden en we zijn er hier en nu al mee bezig en dus
ermee verbonden. Wat ik nu doe, bepaalt mijn toekomst, die voorbij alle
grenzen en alle horizonten gaat.
Dat besef op zich heeft al een hoge 'Woooowwwww-factor’ en maakt mij blij.
Het verbindt mij nu al met mijn toekomst, met vele nieuwe werelden en met
vele nieuwe universums.
Wat een vooruitzicht, wat een vreugde en wat een levensdoel en als de
'omarming van de onvoorstelbare liefde' daarmee verbonden is en daarmee te
maken heeft, dan moet dat in verder gevorderde stadia een ongelooflijke
ervaring zijn.

Als dat de schepping is waar wij een deel van zijn dan dank ik de
Schepper voor deze ongelooflijke grootsheid. Dan dank ik de
Schepper dat ik mij nu al mag realiseren dat de Weg een eindeloze
weg is.
Een weg, vergezeld van één goddelijke vriend die eens onze bruid
of bruidegom wordt en die ik nu al ken.
Een weg vergezeld van twee engelen, een man en een vrouw, die zo
liefdevol ons leven willen dienen en ons mee willen trekken naar
nieuwe werelden en nieuwe universums, als wij in staat zijn het
bewustzijn te verwerven dat nodig is om deze gebieden te
veroveren.
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HET PROCES BEGINT DUIDELIJK TE WORDEN EN ZELFS LOGISCH.
WAAROM ZIJN WIJ OP AARDE?

WIJ ZIJN OP AARDE OM GOD TE DIENEN MAAR OOK OM
VOLLEDIG BEDIEND EN GEDIEND TE WORDEN DOOR GOD.
HET IS GEEN EENRICHTINGSVERKEER MAAR HET IS
TWEERICHTINGSVERKEER.
ZOWEL GOD ALS WIJ ‘ERVAREN’ DOOR ELKAAR TE
DIENEN EN DAARDOOR GROEIEN WIJ.
WIJ GROEIEN MEE MET GOD NAAR GODDELIJKE EN ONGEKENDE
HOOGTEN, ZOALS GOD MEEGROEIT MET ONS.
HET MOOIE IS DAT JE JE NU AL BEWUST KUNT WORDEN VAN DAT
PROCES EN ER NU AL BEWUST AAN KUNT WERKEN.
DIT IS HET ENIGE PROCES DAT ER ECHT TOE DOET.
DAT IS DUS HET DOEL VAN ALLES EN IEDEREEN, INCLUSIEF VAN
GOD.
AL DE REST IS SLECHTS HET MIDDEL TOT DAT DOEL.
GOD STAAT DUS NIET BOVEN ONS MAAR GOD STAAT NAAST ONS EN
WERKT SAMEN MET ONS AAN HET VERVOLMAKEN VAN DE
SCHEPPING.

IK ZEG ......... ' WOOOOWWWW ......'
En waarom ik dat zo zeker weet?
Gewoon, omdat ik het weet en als je het weet, dan WEET
je het.
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Ineens realiseer ik mij dat ik geen Nederlander ben, zelfs geen
Europeaan, zelfs geen wereldburger, maar dat ik een
universele bewoner ben, tijdloos en grenzeloos en dat ik mag
opklimmen tot ongekende hoogten om samen aan de zijde van
God het universum te mogen verkennen en te mogen ervaren
en om samen met God en met alles wat geschapen is, de
schepping te mogen vervolmaken.

Wat een realisatie ...... Wat een
schoonheid !

Wat een Leven ……
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'Mijn leven op dit moment fysiek en spiritueel gezien'

Fysiek ben ik, gezien mijn leeftijd, de winter van mijn leven binnen gegaan. Dit wordt
bepaald door het verstrijken der jaren en het ouder worden.

Ik verouder.
Spiritueel ben ik misschien wel aan het begin van mijn leven begonnen tijdens de winter.
Koud en met weinig bewustzijn. Naarmate de jaren zijn verstreken, voel ik mij nu in de
zomer, bewuster, gelukkiger en met de ervaring van ongekende liefde. Dit is de
omgekeerde weg.

Ik verjong.
Door de verjonging en de stap naar de eeuwigheid zullen de universums mijn nieuwe
leefgebieden worden.

En dat geldt ook voor jou!
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Reiniging van je eigen energie en het
belang hiervan
REINIGEN VAN ENERGIE
Als je het pad van 'van binnen naar binnen' bewust hebt betreden en als je de
volle intentie hebt om stappen te maken en dus voortgang op het pad te
creëren, dan is het belangrijk dat je af en toe pas op de plaats maakt en je eigen
handelen van de afgelopen periode in ogenschouw neemt.
Bewustzijn en energie hebben met elkaar te maken en voeden elkaar.
Alles is primair bewustzijn. Bewustzijn wordt tot energie en energie wordt tot
materie.
De hoogte van ons bewustzijn bepaalt dus de hoogte van de frequentie van
onze energie. De hoogte van onze energiefrequentie heeft dus ook weer invloed
op de kwaliteit van onze materie, op de kwaliteit van ons lichaam.
Wat betekent dit en waarom moeten we regelmatig stilstaan bij ons eigen
handelen?
Hoe verder we komen op het pad van 'van binnen naar binnen', hoe zuiverder
we worden. Het vergroten van onze zuiverheid is de stuwende kracht op dit
pad.
Zuiverheid heeft alles te maken met het steeds meer en meer streven om te
leven volgens de principes van SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID.
Praktisch gezien betekent dit, om steeds meer te leven volgens het principe:

'Waarin niet mijn wil zal geschieden, maar uitsluitend Zijn Wil en
dat ik dit doe in absoluut vrije wil'.
Waarom is dit belangrijk?
Naarmate we onze weg in het universum vervolgen, zullen we naar steeds
hogere energiefrequenties gaan reiken.
De architectonische werelden zullen steeds mooier en mooier worden en de
energiefrequenties zullen veranderen.
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Wij moeten dus een afstemming gaan vinden op deze steeds hogere
energiefrequenties.
De hoogte van de energiefrequentie wordt bepaald door het steeds dichter
komen bij God. Hoe dichter we bij God komen hoe groter de liefde in ons is en
brandt en hoe meer wij zullen handelen volgens de principes van 'schoonheid,
waarheid en goedheid'.
Niemand die op deze wereld leeft, is echter perfect.
Iedereen heeft nog te maken met zijn ego en denkt, handelt en reageert af en
toe op manieren, die andere mensen kunnen kwetsen of mogelijk zelfs anderen
schade kunnen toebrengen.
Deze schades, die wij ongetwijfeld regelmatig veroorzaken, moeten wij af en
toe opruimen.
Alles is, zoals we gezien hebben, energie, dat zijn oorsprong vindt in
bewustzijn.
Ons bewustzijn doet ons beseffen dat wij veroorzaakte schade, een resultaat
met een bepaalde (negatieve) energiefrequentie, moeten reinigen en zuiveren.
Daarmee elimineren we ook weer het resultaat van de veroorzaakte schade en
zuiveren we alles wat door die energie besmet is geworden, inclusief de
gekwetste of de beschadigde medemens, inclusief onszelf.
Ons bewustzijn doet ons dat (steeds meer en meer) beseffen, omdat wij het pad
van 'van binnen naar binnen' bewandelen en dat op zich al een zeker niveau
van bewustzijn vereist.
Anders hadden we nooit het grensgebied kunnen oversteken en de reis op dit
voorlopig laatste pad kunnen beginnen.
Het continu leven in het besef van 'moeten zuiveren' leidt tot een hoger
bewustzijn. Een hoger bewustzijn maakt ons nog bewuster van het besef hoe
belangrijk zuivering van onze complete omgeving is. Dit wordt een vicieuze
cirkel in een opwaartse spiraal en dat betekent GROEI. Groei van bewustzijn.
Dit proces zal voorlopig tot in ongekende hoogte doorgaan.
De focus van liefde, waarheid, schoonheid en goedheid, creëert de energie van
liefde, waarheid, schoonheid en goedheid. Deze energie zuivert alles wat
'onzuiver' is. Alles wat zuiverder wordt, groeit. Hiermee neemt altijd het
bewustzijn toe.
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Focus is zuivering als de focus gericht is op liefde, schoonheid, waarheid en goedheid.
Door de energie regelmatig te zuiveren groeit mede ons bewustzijn. Door een hoger
bewustzijn, zijn wij weer in staat om krachtiger te zuiveren.
Zuivering bestaat uit het zijn van liefde en denken en handelen volgens de principes van
schoonheid, waarheid en goedheid.

Regelmatig moeten we ons dus afvragen of we moeten 'opruimen' en energie
moeten zuiveren.
Dit zuiveren ruimt blokkades op voor diegenen die wij hebben gekwetst
(vervuild) of hebben beschadigd.
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Niet alleen anderen worden daarmee gezuiverd, wij zuiveren ook onszelf.
Door onszelf te zuiveren, zuiveren we ook weer automatisch onze omgeving.
Hoe kunnen wij onszelf en anderen zuiveren.
Hiervoor zijn een aantal belangrijke elementen aanwezig, die altijd werken.
Deze elementen zijn:
1. VERGEVING.
Hierbij is het van belang om zowel anderen te kunnen vergeven als jezelf te
vergeven.
2. LIEFDE.
Stuur liefde en wees liefde. Stuur dit gericht naar waar je ook maar wilt.
3. BEDANKEN.
Dank het universum voor het feit dat de reiniging heeft gewerkt. Met dit
bedanken geef je aan dat het voor jou een serieuze zaak is en dat je ook
werkelijk wilt dat het succes oplevert. Ook geef je door te bedanken aan dat
je ervan uitgaat dat het proces heeft gewerkt, waarvoor je bij voorbaat dus
bedankt. Je creëert hiermee de daadwerkelijke werking van de zuivering.
De techniek van de HO'OPONOPONO is een geweldig krachtige methodiek om
energie te zuiveren.
Voor de goede orde noem ik hier nogmaals de mantra:






I'm sorry
Please forgive me
I thank you
I love you

Opnieuw verwijs ik ook hier naar mijn tweede boekje 'Een wonderbaarlijke reis
- werkboek', waarin de techniek en de achtergrond van de Ho'oponopono
uitvoerig wordt beschreven.

VOORKOMEN VAN HET VERVUILEN VAN ENERGIE
Beter dan onze eigen 'fouten' te moeten repareren, is het om fouten te
voorkomen.
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Wanneer zijn we in staat om zonder het creëren van vervuilende energie door
het leven te gaan en wat hebben we daarvoor nodig?
We hebben het pad betreden van 'van binnen naar binnen'. Op dit pad zal
iedereen vroeg of laat de weg kiezen om naar binnen te gaan en om diep van
binnen contact en verbinding te maken met onze 'God van binnen'.
Als wij contact en verbinding hebben gemaakt met de Richter en wanneer wij
vooral het vertrouwen hebben gewonnen om te kunnen vertrouwen op de
samenwerking met onze inwonende God, dan moeten wij gaan streven naar
samenwerking met de Richter.
Uit deze samenwerking, voortkomend uit het diepe vertrouwen in de liefde en
de zorgzaamheid van onze 'God van binnen', kan de weg gaan ontstaan waarin
we steeds vaker en steeds intenser in staat zullen zijn om te gaan leven op de
manier, waarin:

NIET ONZE WIL DOOR ONS WORDT GEVOLGD EN
UITGEVOERD, MAAR ZIJN WIL.
We moeten dan ook weten en begrijpen dat de enige mogelijkheid om deze
wereld te veranderen, de weg is waarin wij God de kans geven om door ons te
kunnen werken. Wij moeten dan met onze wil dus volledig kunnen terugtreden.
Als we in staat zijn om Zijn Wil te laten geschieden, zal de liefde stralen uit al
ons handelen en zal alles wat wij doen, gevoed door Gods Wil, verandering in
deze wereld tot gevolg hebben.
Wij zullen met ons gedrag het leven niet meer of steeds minder kwetsen en
schaden, maar dit leven zal juist worden gevoed en geheeld, waardoor alles in
bewustzijn kan groeien.
Hoe meer mensen in staat zijn om op deze manier in de wereld te staan, hoe
meer deze wereld zal veranderen en hoe meer de liefde een belangrijk
onderdeel van de menselijke interactie en samenleving zal worden.
Als dit op grotere schaal in deze wereld gaat plaatsvinden, zullen onze handen
licht uitstralen en zullen wij ze opheffen naar elkaar om elkaar te helpen
dragen waar het nodig is.

182

WIJ ZULLEN DAN ZIJN ALS ÉÉN, MENS EN MENS, BROEDER EN
ZUSTER, ZIJ AAN ZIJ EN GOD EN MENS ALS EN EENHEID VOOR DE
EEUWIGHEID, VERSMOLTEN TOT ÉÉN.

Als we hiertoe in staat zijn, begint onze reis snelheid en
richting te krijgen. Dan worden we 'BEWUST BEWUST' en
zijn we bewust in staat om veranderingen te creëren. Dan
zullen we niet of nauwelijks meer andere mensen
kwetsen of schaden. Dan zullen we een steeds hechtere
band gaan krijgen met de God in ons en met de engelen
die ons begeleiden en behoeden.

Dan wordt het leven een reis met een doel waar
we iedere dag aan zullen werken om dat doel
gerealiseerd te krijgen.
Dan wordt er niet meer gekibbeld over de enige
waarheid van welke religie of welke spirituele
stroming dan ook.
Dan zullen we weten dat dit slechts middelen
zijn om het doel, een structurele en eeuwige
eenheid met God, te bereiken.
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‘Ieder mens die leeft in de uitvoering van ‘Zijn Wil’ zal staan naast iedere
broeder en zuster met dezelfde intentie’

Als de mens zijn broeder en zuster als deel van de eenheid ziet, zullen onze lichtende
handen elkaar gaan dragen, zodat er altijd voor iedereen verzorging is.
Als deze eenheid werkelijk aan kracht wint ..............
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‘God en de mens, als één. Eén voor de eeuwigheid’

........ Zal de eenheid tussen de mens en zijn of haar inwonende God ook aan kracht gaan
winnen en zal iedereen op weg gaan om vroeg of laat de fusie te laten gebeuren. Het
totale bewustzijn van deze wereld zal dan gaan toenemen en het stadium van 'Licht en
Leven' zal dan ook hier gaan beginnen.
Ieder mens op zich zal dan op weg gaan naar het paradijs en ieder universum op deze reis
overwinnen en zich eigen maken.
Samen met God zullen wij de Schepping vervolmaken.
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God woont in ons en is al een deel van
ons, nog niet als 'in beton gegoten',
tenzij wij nu die keus gaan maken en er
dus voor kiezen. Dan start het proces
van de eenwording
God woont in ons.
Wat betekent dat of wat zou dat kunnen betekenen?
God of een godsvonk met een goddelijk bewustzijn, is onze metgezel tijdens ons
leven.
De meeste mensen zijn zich dit niet bewust. En dan nog als je je dit bewust
bent, als je dit weet en wilt of kunt accepteren, wat dan nog?
Wat houdt dit in?
Wat betekent dit of wat kan dit betekenen?
Word ik een ander mens als ik dit weet en als ik bereid ben om dit te
accepteren?
Wat is God en waartoe is God in staat?
Sta ik niet zo ongelooflijk ver weg van God dat communicatie onmogelijk en
zinloos is?
Als dat zo zou zijn, zou het doel van de inwoning van de Richter, van deze
godsvonk in de mens, dan zinnig en zinvol zijn?
Ik ben namelijk nooit te loodsen of te gidsen als ik voor God onbereikbaar en
dus niet benaderbaar ben.
Blijkbaar heeft deze actie, door God gecreëerd, wel degelijk zin en blijkbaar ben
ik dus wel bereikbaar, toenaderbaar en dus blijkbaar ook beïnvloedbaar.
Dit beïnvloeden is alleen mogelijk als ik daar in toestem, dus als ik met mijn
vrije wil en met heel mijn hart kenbaar maak dat ik er voor opensta.
Ik moet dus wel mee willen werken aan de inwerking van mijn godsvonk.
Heeft dat zin?
Levert mij dat wat op?
Is er misschien zelfs sprake van een 'win - win - situatie'…?
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Zullen we eens gaan kijken of we hieruit kunnen komen?
Inmiddels heb ik begrepen dat God van alles wil met de mens die hij begeleid
maar dat er niets gebeurt tegen de wil van die mens in.

DE WIL VAN DIE MENS IS DUS LEIDEND IN ALLES WAT ER
GEBEURT.
Als dat zo precair is dan is dat voor ons snel op te lossen.
Vraag jezelf af wat jij wilt.
Wil je het pad bewandelen van 'van binnen naar binnen'? Dan zul je daar op
moeten gaan acteren maar EERST ZUL JE HET KENBAAR MOETEN MAKEN.
Als je jouw Richter dagelijks aanspreekt dat je 'BEREID EN BESCHIKBAAR'
bent, dan maak je jezelf kenbaar. Mediteer en bid dagelijks en maak duidelijk
wat je wilt, waar je naar verlangt en dat jouw liefde ligt in jouw relatie met God.
Dit heeft resultaat en dit leidt in elk geval niet tot twijfel.

Het hebben van een relatie met God betekent nogal iets. Iets dat
over alle grenzen heen gaat en mogelijkheden biedt die ongekend
zijn ....... zelfs al hier op aarde en zelfs al in dit leven.
Wat betekent nu het voorrecht dat God er voor heeft gekozen om een deel van
ons, om een deel van de mens te worden?
Wat zijn onze mogelijkheden met de grootste en meest liefdevolle kracht in ons
kosmische systeem, die er alleen voor ons is en alles wil doen om ons te doen
besluiten om de weg van God te gaan, om de weg van LIEFDE te gaan en om
samen met God het complete universum te verkennen en te veroveren en
uiteindelijk te vervolmaken.
Wat betekent dit voor ons?
Welke mogelijkheden biedt ons dit?
Wat kun je met zo een liefdevolle, dienstbare kracht in je systeem die alles weet
en alles kent, behalve de menselijke strijd en de menselijke ervaring en die er
ongelooflijk veel voor over heeft om dat samen met ons te ervaren en daarvan
te leren en dus samen met ons te groeien.
Ieder, God en mens, heeft het zijne te bieden en samen kunnen wij stijgen tot de
hoogste hoogten en zelfs daar voorbij.
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'De focus van de mens op zijn eigen godsvonk leidt tot contact en
verbinding hiermee. Dit leidt tot ervaring, tot groei, tot verandering en tot
fusie'

Word één met het hoogste wat IS, het mooiste en het meeste wat je hebt. Je hebt het al, je
hoeft je het alleen maar te realiseren en ernaar te gaan handelen.
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We zullen eerst nog even kijken wat de mens God te bieden heeft en
wat God de mens te bieden heeft.
Globaal is dat grafisch het volgende:

Schematische voorstelling van de kwaliteiten van de mens en God, die hun kwaliteiten
delen en uitwisselen waardoor de mogelijkheid ontstaat om samen te groeien tot
volmaaktheid.
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Hoe liggen de kwaliteiten bij de mens?
1. VRIJE WIL.
De mens heeft vrije wil. Niets gebeurt er zonder dat hij aangeeft dat hij of zij
er zich voor opent en bereid is om die weg te gaan.
2. BEREID EN BESCHIKBAAR.
De mens moet dus aan zijn Richter kenbaar maken dat hij bereid en
beschikbaar is om de weg van 'van binnen naar binnen' te gaan. Deze weg is
niet eenvoudig en vereist doorzettingsvermogen.
3. ONBEWUST.
Het startpunt van de mens is onbewustheid en het doel is om te groeien in
bewustzijn. Dit gaat via de weg van de ervaring. Door onze ervaring leren
we en door te leren groeien we. Door het feit dat wij groeien, groeit God
met ons mee en ervaart God.
4. KANS OP EEUWIGHEID.
De samenwerking op basis van onze eigen vrije wil biedt ons de
mogelijkheid op fusie met onze inwonende godsvonk. Deze fusie is een
'vrijkaart' voor de eeuwigheid.
Wat is er te vertellen over onze inwonende godsvonk?
1. DIENSTBAARHEID.
God is dienstbaar aan de mens. Deze dienstbaarheid is onvoorstelbaar
liefdevol, volledig onvoorwaardelijk en eindeloos grenzeloos.
2. GODDELIJK BEWUSTZIJN.
De in ons wonende godsvonk bezit een grenzeloos, kosmisch en goddelijk
bewustzijn. Hier ligt voor ons een universum van informatie op ieder vlak.
We hebben God zelf als persoonlijk leraar, guru, meester, vriend, bruid en
bruidegom.
WAT EEN EER! WAT EEN MOGELIJKHEDEN! WAT EEN VOORRECHT!
WAT EEN GOD DAT HIJ ONS DIT AANBIEDT! WAT EEN RIJKDOM!
En dit alles binnen handbereik.
3. VERLANGEN.
De weg naar God is volgens het Urantiaboek het verlangen en de hunkering
naar de liefde van God. God heeft echter zelf een ongelooflijk brandend
verlangen en ongelooflijke hunkering naar liefde van de mens en liefde voor
de mens. Deze liefde is voelbaar als je je er op af kunt stemmen. Deze liefde
is voelbaar in de ervaring van 'de omarming' die voelt als een tsunami van
liefde en die je ruimte en tijd doet vergeten.
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Uiteraard zijn dit slechts enkele kwaliteiten, zowel voor de mens als voor de
Richter, zowel individueel gezien als in de relatie tot elkaar.

Alleen al deze kwaliteiten garanderen de 'win - win - situatie' voor
zowel God als voor de mens.
In het Urantiaboek staat in verhandeling 92 een interessant bericht. Deze
verhandeling gaat over de vijf openbaringen die aan Urantia zijn gegeven. Deze
vijf openbaringen hebben deze planeet en haar inwoners een ongelooflijke
‘boost’ gegeven in groei van bewustzijn. Toch zegt het Urantiaboek dat alles wat
deze wereld is geschonken eigenlijk slechts middelen zijn om het doel te
bereiken.

HET DOEL IS VERSMELTING MET ONZE GOD DIE IN ONS WOONT EN
ONZE REIS TERUG NAAR HUIS, TERUG NAAR HET PARADIJS.
Verhandeling 92 zegt ook dat de enige waarheid die wij ontvangen: DE
WAARHEID IS DIE WIJ ONTVANGEN VAN GOD DE VADER. De Richter is een
vonk van God de Vader en handelt uit naam van de Vader, met het goddelijk
bewustzijn van de Vader.
En alle dienstbaarheid, al het bewustzijn, alle kennis, alle liefde, al het brandend
liefdevolle verlangen van de Richter is alleen voor jou bedoeld, is alleen voor
jou bestemd, is er alleen maar om jou mee te kunnen nemen naar horizon
achter horizon, achter horizon en dit eindeloos en eindeloos vaak.
Ga je je al realiseren wat dat betekent?
Ga je je realiseren wat voor mogelijkheden dat biedt?
Ga je je realiseren waar ons dat nu al kan brengen?
Wat een uitdaging.
Wat een kansen.
Wat een schoonheid.
Wat een liefde van God als van een Vader voor al zijn kinderen.
Wat een God.
Wat een voorrecht om dit te mogen ervaren en mij dit te mogen realiseren.
Wat een brandend verlangen en wat een hunkering om deze reis te mogen
aanvangen.
Op het moment dat je je focus verandert, verander je de stroom van de energie
in je leven en verandert dus je eigen leven.
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Je kunt dus nu al beginnen met de bewustwording van de ongekende
mogelijkheden, die het samenleven, het samengaan, het één worden met God
betekent.
Als je je het steeds meer bewust wordt, kun je gaan leven of de reis al begonnen
is. Als je je daar op focust, zet je een energie in beweging waardoor de reis ook
daadwerkelijk gaat starten, nu, op dit moment.

DAN LEEF JE DE REIS EN BEN JE DUS DE REIS. DAN LEEF JE DE
EENWORDING MET GOD EN DAN LEEF JE DE INTERACTIE TUSSEN
JOU EN GOD EN DAN GA JE OOK DE 'OMARMING' ERVAREN.
Dat is het werkelijke en daadwerkelijke begin in het handelen op het pad van
'van binnen naar binnen'.
Dat is het startmoment waarop jouw God gaat beginnen met de lessen aan jou
en informatie met jou gaat delen. Niet meer dan dat je aankunt maar de
vorderingen zullen snel gaan als jij de keus maakt, de wil hebt en het lef hebt
om God volledig en blind te vertrouwen.
Een betere gids kun je je niet voorstellen.
Een betere en liefdevollere leermeester kun je je niet voorstellen.
Alle geheimen zullen stap voor stap geopenbaard worden.
Wat een vooruitzicht.
Wat een schoonheid.
Wat een uitdaging.
In de samenwerking met God wordt het leven, wordt jouw leven eigenlijk
onbegrensd. De enige grens is jouw bewustzijn maar in de samenwerking met
God kan jouw bewustzijn snel groeien en kunnen keer op keer grenzen worden
verlegd.

'WAAR JOUW WIL IS, IS DE WEG. GELEID
DOOR GOD ZELF'.
Dit is de enige weg die werkt.
Zeker voor het individu maar ook voor het totaal,
dus ook voor de wereld.
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Dit is de uitvoering van het bewandelen van de
weg van 'van binnen naar binnen'.
Dit is de weg die leidt tot transformatie en dus tot
verandering.
Dit is het veranderen van jezelf door de integratie
van God en jouzelf te accepteren en er volledig
voor te gaan.
Dit is de weg waarvan Jezus zei:

'Verander de Wereld, begin bij jezelf'.
God en de mens hebben elkaar nodig en God is net
zo afhankelijk van ons als wij zijn van God .......

SAMEN KUNNEN WIJ VIA HET ACTIEF EN
DAADWERKELIJK BEWANDELEN VAN DE WEG VAN
'VAN BINNEN NAAR BINNEN' ONSZELF, DE WERELD
EN HET COMPLETE UNIVERSUM VERANDEREN EN
BRENGEN TOT EEN GROTERE VORM VAN
VOLMAAKTHEID.

193

God en de mens als één.
God en de mens die elkaar nodig hebben in de groei naar volmaaktheid.
God zal op deze reis alles wat hij bezit delen en dat is ALLES ........
Hij zal ons perfect leiden want hij weet, ziet en overziet alles. In betere handen kun je niet
zijn .......
Meer liefde kun je niet ontvangen .......
Perfecter had het niet door de Schepper gearrangeerd kunnen worden ......
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De lijkende onwaarschijnlijkheid van de
omstandigheden op het pad van 'van
binnen naar binnen' en de daarop
gebouwde tempels van wijsheid en
liefde
Ook dit verhaal is een herhaling van wat reeds vele malen gezegd is, maar het is
uiterst essentieel.
Het is bijna niet te accepteren dat het pad van 'van binnen naar buiten' geen
enkel resultaat oplevert en slechts leidt tot schijnzekerheden.
Was het niet zo dat 'een veranderend gedrag leidt tot andere resultaten' en
andere resultaten zijn andere resultaten.
Hoe kunnen er dan op het pad van ‘van binnen naar buiten’ geen resultaten
zijn?
Dit kan gewoon niet waar zijn!
Hoe zit dat dan precies?
Welk pad bewandelde Jezus en zijn discipelen en wat is precies het resultaat
geweest dat zijn 'missie' heeft opgeleverd.
Wat zijn dan de resultaten geweest van het handelen van Jezus en van het
handelen van zijn discipelen?
Heeft ook dat te maken met het bewandelen van het ene of het andere pad?
Als je niets doet gebeurt er ook niets. Dat is waar, als je niets doet en op
hetzelfde niveau blijft, zonder dat 'de wil van je ego terugtreedt om HEM ZIJN
WIL TE KUNNEN LATEN DOEN', zal er ook niets gebeuren.
Als je zover bent dat: 'NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL DOOR MIJ ZAL
GESCHIEDEN', hoef jij en ik niets te doen (onze wil), maar zullen wij handelen
en spreken door hem, wanneer dat nodig is:





Bepaald wordt door hem, wanneer het zin heeft om te handelen.
Bepaald wordt door hem wanneer het zal leiden tot resultaten, tot
transformatie, tot verandering.
En ook dit is bepaald door hem.
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Dan heeft het zin en dan is het zinvol en dan werkt het.
Dan zullen er resultaten zijn.
Dan zullen er veranderingen zijn.
Dan zal deze wereld transformeren.
Gedurende de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment dat de eerste
mens een Richter ontving en er op deze mens goddelijk werd ingewerkt, zijn
we volgens het Urantiaboek ongeveer een miljoen jaren verder. Deze eerste
mensen waren Andon en Fonta en leefden ongeveer een miljoen jaar geleden.
In al deze miljoen jaren zijn er miljoenen mensen geweest die alle mogelijke
moeite hebben gedaan om de wereld te veranderen en dit gebeurt nog steeds.
Uiteraard met de beste bedoelingen maar wel graag op hun manier.
'Het zal zo moeten gebeuren en niet anders'.
'Ik ga de wereld verbeteren en het moet op mijn manier en niet anders'.

UITERAARD ALLEMAAL MET DE BESTE BEDOELINGEN
MAAR HET IS EN BLIJFT UITSLUITEND EEN EXPRESSIE
VAN HET EGO.
DIT EGO-HANDELEN LOKT WEER UITGEBREIDE EN
TEGENGESTELDE ACTIES UIT VAN ANDERE EGO'S DIE HET
ER UITERAARD NIET MEE EENS ZIJN, DIE HET OOK BETER
WETEN, DIE EEN EVENTUEEL RESULTAAT OPPAKKEN EN
ERGENS ANDERS NEERZETTEN, ZODAT ER RESULTATEN
VERSCHUIVEN VAN HET ENE UITERSTE NAAR HET
ANDERE UITERSTE ALS IN DE SLINGERWERKING VAN EEN
SLINGER VAN EEN KLOK.
Al deze handelingen van al deze goed bedoelende mensen
hebben geen verandering gebracht in de glans van deze
wereld. De glans is niet verandert en niet verbetert.
 Er is nog altijd ongelijkheid.
 Er is nog altijd uitbuiting van vrouwen en kinderen.
 Er is nog altijd stress en 'survival of the fittest'.
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 Het is nog altijd een wereld van 'eten of gegeten worden'.
 Er is nog altijd oorlog met vernietigingen op misschien wel
grotere schaal dan er ooit is geweest.
 Nog altijd breken er links en rechts slachtpartijen uit.
 Nog altijd is de glans van deze wereld een heel dun laagje
vernis dat zo maar verdwijnt als iemand het nodig vindt en
als dat uitkomt.
 Nog altijd is er geen vrede op grote schaal en heeft iedereen
voldoende voedsel en noodzakelijke materiële dingen.
 Nog altijd is er geen tolerantie en accepteren wij elkaar
eigenlijk nog steeds niet.

DE CIRKELS TOT DE GODDELIJKE KERN, TOT HET
GODDELIJK LICHT ZIJN NOG LANG NIET MASSAAL
GENOMEN EN ER ZAL NOG HEEL WAT MOETEN GEBEUREN
VOORDAT HET GODDELIJK LICHT OVERAL SCHIJNT EN
IEDER MENS VERLICHT EN ALLE CIRKELS DOOR
IEDEREEN ZIJN GENOMEN.
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De stappen naar het Licht zijn nog lang niet genomen en vele broeders en zusters zullen
eerst daarvoor het pad moeten betreden van 'van binnen naar binnen', waarbij uit vrije
wil de keus wordt gemaakt om NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL TE LATEN GESCHIEDEN.
Waar uit vrije wil contact en verbinding wordt gezocht met onze innerlijke godsvonk.

Hiervoor zullen de mensen eerst moeten gaan begrijpen,
voelen en doorgronden dat er een goddelijke kern woont in
ieder mens die deze mens de weg naar huis toont en deze
mens leidt en loodst.
We zullen moeten gaan begrijpen dat het eerste doel fusie en
versmelting van de mens met God is en dat we daar nu mee
kunnen starten door nu bewust deze keus te maken.
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De grootste wet in het universum is de wet van de vrije wil.
Maak je wil kenbaar door het van de daken te schreeuwen en
ga ervoor. Bidt, mediteer en geef je over. Wij hoeven het niet
te doen want HIJ doet het voor ons als wij ons in vrije wil met
een volledige bewuste keus aan ZIJN leiding overgeven.

ZO SIMPEL IS HET EN SLECHTS ZO SIMPEL.
Zoek contact en verbinding met de God van binnen en verdiep
dit contact en deze verbinding EN WORDT ÉÉN.

ÉÉN ALS ÉÉN HART, ALS ÉÉN WIL, ALS ÉÉN VERLANGEN.
EEN BRANDEND VERLANGEN NAAR VERSMELTING MET
GOD EN HET UNIVERSUM TOT EEN EEUWIGDURENDE
EENHEID.
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Twee brandende vlammen, de één is een goddelijke vonk de ander een menselijke ziel. In
de schepping kunnen zij in éénheid worden tot het hoogst haalbare, een manifestatie van
God de Vader zelf, dienend aan de schepping en het universum vervolmakend.

Zo gaan wij onze weg, de snelweg volgend naar de eeuwigheid en zo
veroveren wij cirkel na cirkel, universum na universum, overal tempels
bouwend ter ere van God, het scheppende en eeuwig levenbrengende
LICHT, waarin iedere tempel uit een voorgaande cirkel of voorgaand
universum een fundament is voor nieuwe, door ons te bouwen tempels
van wijsheid en liefde.
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Hoe het nu zit met het handelen van Jezus en de discipelen weet ik niet.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen maar ik weet niet of dat een juiste
analyse is.
Jezus had voordat hij zijn missie startte de fusie met de Richter
ondergaan. Dit gebeurde op het moment dat hij werd gedoopt in de
Jordaan door Johannes de Doper.
Jezus gaf ook keer op keer aan dat het niet gaat om onze wil maar om de
Wil van de Vader. Dus om het doen van de wil van de Vader.
Dat deed Jezus volwaardig en dat moet een geweldige kracht en impact
op deze wereld en op zijn missie (samen met de Vader) hebben gehad.
Daarmee zijn wonderen verricht en is zijn missie voor eeuwig op deze
wereld als in beton gegoten en raakt mensen ook nu nog, tweeduizend
jaar later.
De discipelen hadden nog ego en moeten in elk geval voor een groot deel,
het pad van 'van binnen naar buiten' hebben bewandeld. Jezus missie
lijkt voor het deel mislukt, waar hij gevangen werd genomen en werd
gedood, tenzij dit een deel van zijn missie was met een vooropgesteld
doel.

Zoek de vrede, zoek de eenheid met jouw godsvonk
en ga voor het doen van Zijn Wil.
De vredesduiven zullen ons vergezellen als wij
eindelijk in staat zijn om een permanente en
structurele glans in deze wereld aan te brengen en
deze wereld een wereld zal worden van vrede, liefde
en overvloed, onafbreekbaar en voor eeuwig.
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Licht en leven en overal vrede zal er heersen op Urantia, moeder aarde en de witte duiven
zullen overal zijn om deze vreugde te manifesteren.
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Wie te dienen op het Pad van ‘van
binnen naar binnen’?
Ik hoor veel mensen de laatste tijd dat ze last hebben van zorgen. Zorgen om
hun kinderen, ook als ze al groter zijn en zorgen om wat er allemaal gebeurt om
hen heen en in de wereld op dit moment.
Ik herken dat erg goed en ik heb daar een oplossing voor gevonden.
Dat werkt niet altijd want uiteraard vergeet je dit ook weer regelmatig. Als ik
het vergeet, keer ik weer terug naar wat ik heb mogen zien en ervaren en weet
ik opnieuw de rust in mijzelf te herstellen.
Rust is een belangrijke factor, zeker om in staat te zijn om spiritueel te groeien,
maar ook voor de gewone dagelijkse beslommeringen
Hoeveel zorgen moet ik mij maken?
Moet ik mij zorgen maken om anderen?
Moet ik mij zorgen maken om wat er gebeurt in mijn leven en in de wereld?
Zorgen om anderen heeft alles te maken met dienstbaarheid aan anderen.
Hoeveel aandacht moet ik aan anderen besteden en hoe ver moet ik meegaan in
hun lijden en in hun verdriet?
Wat betekent het als ik mijn dienstbaarheid aan anderen te ver doortrek? Zelfs
zodanig ver dat ik misschien wel probeer problemen voor anderen op te lossen
of probeer te voorkomen.
Als ik dat doe dan toon ik een vorm van arrogantie, dat misschien wel wordt
uitgeoefend om mijn ego te bevredigen.
Als ik probeer de problemen voor anderen bij voorbaat al te voorkomen dan
geef ik de engelen van die persoon geen kans en ontneem ik hen de
mogelijkheid om voor die persoon levenslessen te creëren en deze lessen aan
die persoon aan te bieden.
Engelen creëren intermenselijke relaties die dienen als leermoment of als test.
Los ik problemen voor andere mensen op, dan neem ik dat leermoment of dat
testmoment van die andere mensen af. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn,
dus geef anderen de kans om te leren. Dit leren gebeurt meestal door schade en
schande en door vallen en opstaan.
Een ander facet wat gekoppeld is aan het oplossen van problemen voor
anderen is het gegeven, dat wij niet moeten denken het beter te weten, beter
dan de hulp die de Richter van die andere mens schenkt aan die andere mens.
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Hiermee is eigenlijk al 'in beton gegoten' dat we per definitie voorzichtig
moeten zijn om ons te veel te bemoeien met de levens van anderen. Door
schade en schande, door te vallen en op te staan, leren we en komen we verder
op het pad.
Hulp kun je bieden als een ander daar expliciet om vraagt en ook dan moet je er
niet te ver in gaan.
Voor mij was het moeilijk om mensen op deze manier te benaderen maar ik zie
nu in dat dit de enige weg is die werkt.
Wijs de ander op de hulp van de gids en de loods die in ieder van ons woont en
dat er geen betere hulp is dan het advies van onze eigen goddelijke vonk. Deze
wijst niet altijd de makkelijkste weg naar wel de weg die ons het snelst en het
meest doeltreffend verder helpt. Ook krijg je nooit meer te dragen dan dat je
aankunt.
Leer te vertrouwen op de God in jezelf maar ook op de liefde en de wijsheid van
de God in ieder ander.
En daarmee komen we op het laatste belangrijke punt, het hebben van:
EEN BLIND GODSVERTROUWEN.
Vertrouwen in God is de enige stuwkracht die werkt. Geen vertrouwen kunnen
hebben, betekent dat er twijfel is. Twijfel is dodelijk. Twijfel verlamt en
daardoor kun je niet verder en stagneert je reis of val je terug.

Waarom kun je blind op God vertrouwen?





God is liefde, onvoorwaardelijke en uitsluitend dienstbare liefde.
Gods liefde is er voor jou, uitsluitend om jou te dienen, non stop en ook nu
onvoorwaardelijk.
Met zoveel liefdevolle aandacht kun je je overgeven aan deze
eeuwigdurende bron van liefde, zorgzaamheid en warmte.
Voorkom dat in jouw angst en jouw twijfel JOUW WIL ZAL GESCHIEDEN,
maar zorg ervoor dat in het blinde vertrouwen in God en in de hulp van God
er maar één weg is voor jou, namelijk dat door mij ZIJN WIL EN
UITSLUITEND ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN.

'De kracht en energie die wordt gegenereerd wanneer het jouw wil is dat
slechts ZIJN WIL EN NIET JOUW WIL ZAL GESCHIEDEN'
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Het blinde vertrouwen in God geeft jou de kracht in handen dat wanneer je in staat bent
dat HIJ ZIJN WIL door jou kan manifesteren, deze kracht samen met God te bundelen is en
te richten is op alles in deze wereld en alles geheeld, getransformeerd en veranderd kan
worden.
God kan jouw handen gebruiken als jij toestaat dat slechts ZIJN WIL DOOR JOU, ZAL
GESCHIEDEN. Die kracht ligt dan in jouw handen, geleid en gestuurd door ZIJN WIL.

HOE PLAATS JE DIT ONDERWERP PRECIES OP HET PAD VAN 'VAN
BINNEN NAAR BINNEN'?
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Het pad van 'van binnen naar binnen' is het pad waarop wij afdalen naar de
catacomben van ons innerlijk om daar contact en verbinding te zoeken met de
'God van binnen'.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat ik mijzelf serieus moet gaan nemen en mijzelf als onderwerp
van onderzoek moet gaan zien.
Ik moet dus niet meer mijn aandacht primair richten op andere mensen en
uitsluitend dienstbaar zijn aan andere mensen, maar ik MOET DE FOCUS GAAN
RICHTEN OP MIJZELF EN DIENSTBAAR WORDEN AAN MIJZELF.
Als ik continu weg stap voor mijzelf en mijzelf dienstbaar maak aan anderen,
doe ik mijzelf tekort.

ALS IK NIET VOLLEDIG MIJZELF DIEN EN NIET DIEP IN MIJZELF OP
ZOEK GA EN HET GROTE AVONTUUR VAN ONDERZOEK NAAR DE
GOD IN MIJZELF AANGA, ZAL IK OOK NOOIT IN STAAT ZIJN OM DE
GOD IN MIJZELF TE KUNNEN DIENEN.
IK ZAL DE GOD IN MIJZELF ALLEEN MAAR VINDEN IN MIJZELF EN
DOOR MIJZELF.
DAAROM ZAL IK HET CENTRUM MOETEN WORDEN VAN MIJZELF,
DAAR GOD ZOEKEN EN VINDEN EN GOD GAAN DIENEN.

Dit ben ik verschuldigd aan mijn Richter!
Als ik het pad van ‘van binnen naar binnen’
volkomen bewust bewandel, moet ik mijn
verantwoordelijkheid nemen.
Eén doel, één energie!
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Als we echt het pad van ‘van binnen naar binnen’ gaan bewandelen en als we ons daarin
hebben verankerd, zullen we nog maar één doel hebben. Dan is er slechts nog maar één
opdracht en dat is het dienen van God, in volle overgave en volkomen vrije wil. De intentie
moet al in deze wereld ontstaan dat de Richter één is met ons.
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In hoeverre moet ik dan dienstbaar zijn aan de wereld?
Waar nood is en mijn hulp gevraagd wordt, zal ik er moeten zijn voor ieder die
die hulp nodig heeft.
Jezus zei dat heel mooi:
'Dienstbaar zijn aan anderen, langs de mensen en in het voorbijgaan der
mensen'.

Deel wat je weet van je eigen Richter maar nog veel belangrijker, vertel
de mensen op zoek te gaan naar en contact en verbinding te maken met
hun EIGEN GOD VAN BINNEN.

DIT IS DE ENIGE WEG, DE ENIGE WEG DIE WERKT.
DIT IS HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN', WAAR
JE DE STILTE LEERT KENNEN EN LEERT WAARDEREN,
WAAR JE LIEFDE ERVAART VAN EEN ONGEKENDE
INTENSITEIT, KRACHT EN SCHOONHEID.
IKZELF NOEM DEZE LIEFDE 'DE OMARMING', DIE VOELT
ALS EEN GODDELIJKE OMARMING MET EEN WARMTE DIE
ALLES DOORDRINGT EN ALLES HEELT.
DIT IS WAT IK IEDER MENS GUN MAAR WAT IEDER VOOR
ZICH ZAL MOETEN VEROVEREN DOOR DE GOD VAN
BINNEN TE VINDEN EN ER STRUCTUREEL CONTACT EN
VERBINDING MEE TE MAKEN.
ZO GROEIEN GOD EN MENS NAAR ELKAAR TOTDAT ZE ZO
DICHT TOT ELKAAR ZIJN GENADERD DAT ZE
VERSMELTEN TOT ÉÉN EN DE FUSIE EEN FEIT ZAL ZIJN.
DAN STAAN DE POORTEN VAN ALLE UNIVERSUMS EN HET
PARADIJS VOOR ONS OPEN. DAN ZAL DE REIS NAAR HUIS
PAS ECHT GAAN STARTEN EN IS DE EEUWIGHEID
VERZEKERD.
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'De reis naar huis die zal aanvangen als mijn 'God van binnen' en ik zijn versmolten tot
één'.
Geen reis is te zwaar, geen landschap is onneembaar, geen last is te groot als ik mijn lot
leg in de liefde en de kracht van Zijn Wil en blind op hem vertrouw.

Het pad van ‘van binnen naar binnen’ is het enige pad dat werkt.
Dat betekent vanaf nu dus iets.
Als je mee wilt gaan in de stroom van verandering zul je de keus moeten
maken.
Dit betekent dat er maar één bron van waarheid is.
Deze bron van waarheid bevindt zich in ieder mens en niet daarbuiten.
Dat is ook nooit zo geweest.

Wij dachten dat wij boeken nodig hadden, sjamanen,
goeroes, yoga, dogma’s en priesters.
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Dat is nodig op het pad van ‘van binnen naar buiten’ omdat het
resultaat en de werking daar dus van ‘van buiten naar binnen’ is.
Dat is de weg waar uiteindelijk geen echte resultaten zijn en waar
alleen maar energie wordt verplaatst.
Je hebt niemand nodig alleen de stem en de raad van jouw God die
in jou woont.
Neem afstand van al het andere en al het andere heeft gediend als
een middel om je zover te brengen.

Word één met God de Vader, die altijd aanwezig is en altijd over je waakt.
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Zo Binnen, zo Buiten. Het resultaat is de
manifestatie van de input. De input is de
manifestatie van 'wat van binnen is'
Nog eenmaal om het nooit meer te vergeten en omdat het primair
hierom gaat!
Het verschil tussen het tweede en het derde pad en waarom het tweede pad
geen resultaat geeft en nooit zal geven.

Het tweede pad
Het tweede pad, het pad van 'van binnen naar buiten' is het pad waarop we
onze eigen overtuiging en visie willen opleggen of opdringen aan de wereld.
Hier geldt ook dat onze visie de beste en enige juiste is en wij bereid zijn de
wereld te bestormen en de wereld te veroveren om met onze visie andere
visies te overwinnen en te laten verdwijnen. 'Ik wil dat deze dingen zo worden
geregeld, worden veranderd etc'. Onze visie is op basis van 'MIJN WIL'. Mijn wil
wordt gevormd door mijn ego. Alle producten en resultaten van mijn ego zijn
irreëel omdat het ego niet gebaseerd is op werkelijkheid. HET EGO IS NOOIT
GEBASEERD OP WERKELIJKHEID. Werkelijkheid is gebaseerd op kosmische
of goddelijke wetten. De grootste goddelijke wet is de manifestatie van eenheid,
het één zijn van alles wat is.
Het ego is dus niet werkelijk en kan daarom geen realiteit manifesteren en
produceren.

DAT WAT GEEN REALITEIT KAN MANIFESTEREN IS SLECHTS EEN
ILLUSIE, KAN NOOIT RESULTAAT GENEREREN EN IS DUS VALS EN
IRREËEL.
Hier wordt dus slechts energie verplaatst, gegenereerd door onze egos.
Verplaatsen van een energie betekent GEEN transformatie en dus ook GEEN
verandering.
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ER GEBEURT OP DIT PAD DUS NIETS.
Kijk maar naar de wereld, die zich voornamelijk bevindt op het pad van 'van
binnen naar buiten'.

OP HET GEBIED VAN LIEFDE, ACCEPTATIE, TOLERANTIE, ALLES
SAMEN DELEN, ELKAAR HELPEN, INNERLIJKE GEZONDHEID EN
VREDE IS ER NOG NIETS GEBEURT, NIETS IN HET TOTALE BESTAAN
VAN DEZE PLANEET.
DIT PAD IS HET PAD VAN LAWAAI EN RUMOER EN VAN HEEL VEEL
ELLENDE EN VERDRIET, WAT WIJ ONSZELF EN ELKAAR AANDOEN.
Mensen die met hun visie de wereld willen veroveren en willen
verbeteren doen dit vaak met een hoop bombarie en rumoer. De
wereld zal weten wat ze willen en dat hun visie de beste is.

Het derde pad
Het derde pad, het pad van 'van binnen naar binnen' is het pad waarop we ons
hebben gerealiseerd dat we verbonden zijn met een hogere, goddelijke kracht.
We gaan ons realiseren dat er een innerlijke gids en loods is die op ons inwerkt
en dat we er baat bij kunnen hebben om het contact en de verbinding met deze
kracht op te zoeken en te verdiepen.
Zo gaan we de aanwezigheid van de God die in ons woont ontdekken,
verkennen en onderzoeken.
We gaan een verandering merken in ons eigen systeem als we steeds meer en
meer bewust worden van onze God in ons.
We gaan liefde ervaren die mooier en intenser is als een vorm van liefde die we
ooit hiervoor hebben ervaren. Een vorm van liefde die ik 'de omarming' heb
genoemd.
We gaan ons nog iets realiseren.
We gaan ons realiseren dat we een deel zijn van een samenwerking. Een
samenwerking met een grotere kracht, waarbij WIJ niet meer centraal staan
maar waarin wij een belangrijk instrument worden van realisatie.
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Het gaat niet meer om wat wij, als een vorm van ik, bepalen, maar om wat de
grote kracht in ons bepaalt. Dat is de kracht die altijd het grote totaal overziet
en altijd het belang van het totaal blijft onderkennen.
Dat is de kracht die wij willen volgen, waaraan wij willen gehoorzamen en die
wij gaan dienen.
Wij stellen ons materieel instrument, ons lichaam, beschikbaar waardoor deze
goddelijke kracht in ons, kan gaan werken.
Dit wordt het moment dat wij gaan beslissen, dat:

'HET ONZE WIL IS DAT NIET ONZE WIL MAAR ZIJN WIL ZAL
GESCHIEDEN'.
Als wij op deze manier de wil van God volgen en dienen gaan wij een energie
genereren die gebaseerd is op WERKELIJKHEID, WANT HET GODDELIJKE
KAN SLECHTS REALITEIT REALISEREN.
Deze realisaties, deze resultaten van het manifesteren van ZIJN, is dus altijd
werkelijk en werkelijkheid en dit zijn dus ook echte resultaten en geen illusies.
Alles wat in de samenwerking tussen mens en God tot stand komt, waarbij de
sturende en leidende kracht ZIJN WIL is in plaats van mijn wil, leidt tot
transformatie en leidt dus tot verandering.
Zelfs met behulp van de zogenaamde fantastische technische ontwikkeling
kunnen wij deze wereld niet transformeren omdat de resultaten van deze
technische ontwikkeling tot stand zijn gekomen met het bewustzijn van het
niveau van het pad van 'van binnen naar buiten', het pad waar deze wereld zich
thans op bevindt en dus heeft de energie van deze technische resultaten het
niveau van het ego en is dus niet in staat tot transformatie en verandering en
zal deze wereld dus niet kunnen veranderen. In elk geval niet op moreel niveau
en op het gebied van liefde en verdraagzaamheid.

WIJ ZIJN NIET IN STAAT OM DEZE WERELD TE VERANDEREN
EN GAAN DEZE WERELD OOK NIET LEEFBAARDER MAKEN, IN
WELK OPZICHT DAN OOK, ZOLANG WIJ ONS NIET OP EEN VEEL
GROTERE SCHAAL GAAN BEGEVEN EN BEVINDEN OP HET PAD
VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' WAAR WIJ ZULLEN GAAN
HANDELEN, IN VRIJE WIL, NAAR ZIJN WIL.
DAT IS DE TRIESTE CONCLUSIE VAN DEZE CONSTATERING.
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DUS PAS ALS HET HANDELEN QUA ENERGIE PAST OP DE ENERGIE VAN
HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN', ALS DEZE ENERGIE HET
RESULTAAT IS VAN HET DOEN VAN ZIJN WIL, ZAL DEZE WERELD
OVERGAAN TOT WERKELIJKE EN WEZENLIJKE VERANDERINGEN EN ZAL
DE FASE VAN 'LICHT EN LEVEN' OP DEZE PLANEET GAAN BEGINNEN.
DIT PAD IS HET PAD VAN STILTE.
Mensen die in staat zijn om de innerlijke God ZIJN WIL te kunnen laten doen en
die hem door hen kunnen laten werken, zijn de mensen die diep naar binnen
zijn gereisd en daar in stilte contact en verbinding zoeken en dit verdiepen. Zij
werken in stilte.

'God in staat stellen om door ons te kunnen werken'

'Niet mijn wil maar UW WIL geschiede'.
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'Het een zijn van alles wat is'

Slechts indien wij kunnen handelen op het niveau van de kosmische, goddelijke wetten,
dus wanneer wij het pad gaan bewandelen van 'van binnen naar binnen', zullen wij in
staat zijn om transformaties en veranderingen in deze wereld door God te laten scheppen.
'Het één zijn van alles wat is' en alles wat daar uit voortkomt, is een voorbeeld van deze
kosmische, goddelijke wetten.
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Waarheid bestaat op basis van
aangestuurde informatie ten behoeve
van groei en ontwikkeling, ofwel
gegenereerd door het ego ofwel
aangestuurd door onze godsvonk. Het
verschil is markant en waarneembaar
Onlangs verzeilde ik in een heftige discussie waar een strijd werd gevoerd over
de waarheid.
Wat is waar en wat is niet waar?
Hoe overtuigen wij elkaar van de waarheid waarvan wij zo zeker weten dat die
waarheid de enige echte is?
Welke argumenten worden er gebruikt om deze strijd te winnen?
Wat weten wij zelf van de waarheid en waarom bestempelen wij een waarde
tot de enige echte en dus tot de waarheid?
Waarom zijn wij bereid om zelfs voor die waarheid te vechten?
Wie bepaalt uiteindelijk wie er gewonnen heeft en wie er dus de enige echte
waarheid verkondigt?

Het gaat hierbij om alledaagse en willekeurige onderwerpen van
welke aard dan ook, die al of niet tot waarheid kunnen worden
verheven.
Ik hoorde een hoop argumenten die als 'krachttaal' werden aangevoerd en dus
de factor 'overtuigend' ernstig moesten versterken.
Ik hoorde argumenten als:
 Ik heb een boek gelezen van een Amerikaanse beroemde wetenschapper.
 Het is gepubliceerd in een behoudende krant en dat zegt iets.
 Andere wetenschappers zijn het hier mee eens.
 Het voorval vond plaats op twaalf april negentienhonderdvierenzestig.
 Ik heb deze stelling al meerdere malen gehoord.
 Je vindt het zo op het internet.
216



Ik heb het boek drie keer gelezen dus ik weet waar het over gaat.

Al deze argumenten gaven en geven de spreker kracht om zijn gelijk van de
waarheid te bewijzen en het is voor hem onbegrijpelijk dat dat niet voor een
ander net zo geldt. Dat dus zijn waarheid onweerlegbaar kan worden verheven
tot 'De Waarheid'.
De strijd leek voor hem probleemloos gewonnen maar er bleef voor hem
slechts onbegrijpelijke en volkomen onterechte weerstand op het gelijk van zijn
waarheid.
Op mijn opmerking of de spreker al deze feiten had getest en getoetst en dus op
basis van eigen waarneming en onderzoek aantoonbaar kon maken dat de
feiten allemaal klopten en dus aannemelijk waren, reageerde hij fel met de
vraag of ik hem soms niet geloofde.
Het was allemaal zo klaar als een lichtende heldere hemel waar die paar
wolken niet tot twijfel konden leiden. Dat moest ik toch zeker toegeven.
'Het heldere licht van de aangegeven waarheid'

De waarheid is vaak erg duidelijk. Ik kan genoeg argumenten aanvoeren waarom iets
waar is en daarmee win ik ongetwijfeld deze discussie!
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Hoe wist ik alle ingebrachte stellingen te pareren?
Ik vroeg hem het volgende:
 Hoe wist hij dat alle feiten die in het boek stonden waar zijn? Had hij daar
zelf wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en had hij zo wie zo die
kwaliteiten om een dergelijk onderzoek uit te voeren? Hoe had hij bepaald
dat de genoemde man echt een wetenschapper was en wat was het gegeven
dat deze genoemde wetenschapper de Amerikaanse nationaliteit had voor
toegevoegde waarde aan het predicaat waarheid?
 Wie bepaalt dat die krant behoudend is en waarom is die krant behoudend?
Wat zegt dat over de juistheid en waarheid van de artikelen die ze plaatsen?
 Wie heeft gecheckt dat andere wetenschappers het met die eerste
wetenschapper eens zijn? Wie heeft vastgesteld dat die andere
wetenschappers de kwaliteiten hebben om iets zinnigs te kunnen vinden
van die eerste wetenschapper en van zijn stellingen?
 Wat is de toegevoegde waarde van het noemen van de datum waarop het
feit plaats gehad zou kunnen hebben? Wat is de toegevoegde waarde op de
waarheid van het genoemde feit?
 Hoe kun je aantoonbaar maken dat je die stelling al meerdere malen
gehoord hebt en wie sprak erover? Als je namen kunt noemen wie zijn dat
dan en kun je aantoonbaar maken dat deze mensen kennis van zaken
hebben om iets waardevols en zinnigs van het feit te kunnen vinden en dus
een toegevoegde waarde kunnen leveren in het bewijs van de waarheid?
 Hoe kun je aantoonbaar maken dat je het inderdaad zo op internet kunt
vinden en hoe is vastgesteld dat dit feit, dat op internet te vinden is,
bewezen en aantoonbaar getoetst is op de waarheid en door wie is dit dan
gebeurt en kunnen deze mensen een degelijk bewijs overtuigend en
aantoonbaar leveren en zo ja, waarom?
 Wat is de toegevoegde waarde van het feit dat je het drie keer hebt gelezen?
Misschien begrijp je wel zo weinig van het boek dat je het daarom drie keer
moest lezen en hoe kun je nu aantoonbaar maken dat je het na drie keer
lezen wel snapt? Persoonlijk vind ik het geen compliment dat je het drie
keer hebt moeten lezen.
Wat de betreffende man noemde waren spannende 'veronderstellingen'.
Allemaal dingen waarmee hij wilde suggereren dat het feit op basis van al deze
veronderstellingen juist was.
Deze veronderstellingen werden verheven tot aannames, namelijk de aanname
dat het feit daarom, iedere keer opnieuw na het noemen van een
veronderstelling, juist was.
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Al deze aannames creëerden voor de spreker een onomstotelijke bewijs en dus
waarheid.
Het moet daarom wel waar zijn en dus is het voor hem waar.

Om onze waarheid als een 'geslagen paaltje als in beton
gegoten te krijgen', schermen we met eigenlijk compleet
onzinnige en niet aantoonbare gegevens en aannames.
Toch was de spreker ernstig overtuigd van zijn gelijk en
dus van de waarheid van de door hem genoemde
stellingen van die Amerikaanse wetenschapper.
Verbolgen riep hij of ik hem soms niet geloofde. Ook riep
hij nog dat hij het zelf wel gelooft en dat het allemaal waar
is wat hij zei.
Later realiseerde ik mij dat wij eigenlijk altijd onze
waarheid baseren op 'GELOOF'. Niet meer en niet minder.
In elk geval baseren wij onze waarheid bijna nooit op
feiten omdat dat eigenlijk onmogelijk is. Wij kunnen al
die toetsen en verificaties niet uitvoeren. Eigenlijk weten
we zelf feitelijk niets over van alles en nog wat. Weten in
de zin van eigen studie en onderzoek.
Niemand kan wetenschappelijk iets zinnigs zeggen over welke strekking of
stelling dan ook. Niemand heeft alle kennis om zaken te snappen of om deze
wetenschappelijk aantoonbaar te toetsen. Niemand is in staat om alle bronnen
te toetsen en dit is in dagelijkse, willekeurige discussies ook niet van
toepassing, niet relevant en onmogelijk.
Niets is dus 'bewijsbaar en aantoonbaar waar'.
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NIETS IS WAT HET LIJKT TE ZIJN EN DUS IS ALLES
ONWAAR. ALTHANS IN ELK GEVAL NIET AANTOONBAAR
WAAR.
WOOOOOWWWWWW ........ DAT IS EEN HARDE STELLING!!
DUS ALLES WAT AAN WAARHEID NAAR VOREN WORDT
GEBRACHT IS DUS ONZIN.
HOEWEL DEZE MAN GEEN ÉÉN VRAAG BEVREDIGEND KON
BEANTWOORDEN WAS HIJ TOCH ZEER ERNSTIG
OVERTUIGD VAN ZIJN GELIJK EN VAN DE WAARHEID.
Waarom zijn wij dan altijd zo overtuigd van ons gelijk. Wij
'GELOVEN' echt dat wij gelijk hebben en dus hebben wij gelijk.

GELOVEN IS DUS DE BELANGRIJKSTE FACTOR IN ONS
LEVEN EN BEPAALD OOK DE WAARHEID VAN ALLEDAG,
OOK AL ROEPEN WIJ NOG ZO HARD DAT WIJ NIET
GELOVEN!
Hoe zou dat kunnen werken?
Formeel bestaat er dus eigenlijk geen gelijk. Waarom gaat de één met stellingen
aan de haal in de volle overtuiging dat hij of zij gelijk heeft, terwijl iemand
anders het de grootste onzin vindt.
Wat verklaart deze verschillen.

Misschien speelt onze godsvonk hierin een rol. Ik zou mij
het volgende kunnen voorstellen:
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'Speelt de godsvonk een rol in het voor ons bepalen wat de waarheid is?'

Leidt onze Richter ons naar onze waarheid? Een waarheid die voor ons belangrijk is en
voor ons op dat moment bepalend kan zijn en dus voor ons goed is.

Iemand roept overtuigd:
"Voor mij is het waar. Ik ruik het, ik proef het, ik zie het en ik hoor het,
dus ik weet het. IK WEET!
Waarom roept iemand dat?
Iemand roept dat omdat er iets in hem of haar 'RESONEERT', waarmee die
persoon kan vaststellen en zelfs zeker weet dat het feit waar is.
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Er gaan van binnen bellen rinkelen of er wordt van binnen harpmuziek
gespeeld, maar er gebeuren daar van binnen dingen die hem of haar overtuigen
'DAT HET ZO IS EN UITSLUITEND ZO!'

Er is geen twijfel, die persoon WEET.
Hoe kan iemand er toe komen dat 'hij weet dat hij weet?'
Hoe kan iemand met zoveel zekerheid weten?
Het antwoord is simpel.
In ons woont een Vonk van God de Vader, met een goddelijk bewustzijn. Die
godsvonk is er om ons te loodsen en te dienen, onafgebroken en
onvoorwaardelijk.
Die godsvonk weet wat voor ons op dit moment het beste is.
Die godsvonk toont ons feiten en gegevens die wij nu, in deze fase van onze
ontwikkeling en op dit punt van ons bewustzijn nodig hebben om verder te
komen en om te kunnen groeien.
Ieder mens is anders en ieder mens gaat zijn eigen unieke en persoonlijke weg.
Ieder mens heeft op een bepaald moment steun en houvast aan een waarheid
die die mens op dit moment, in de gegeven situatie verder brengt.
Ieder mens heeft dus op ieder moment zijn eigen waarheid nodig en onze 'God
van binnen' laat ons weten waar wij nu iets aan hebben, dus rinkelt bij ons de
bel en speelt de inwendige harp. Dus resoneert er iets van binnen waardoor wij
weten EN DUS WETEN!

Dat is waarheid en dat is het enige zinvolle doel
van de waarheid, van de voor ons op dit
moment van belang zijnde waarheid.
MEER AANDACHT HOEF JE ER NIET AAN TE BESTEDEN.
OOK DIT IS EEN KENMERK VAN DE ERVARING VAN HET PAD VAN
'VAN BINNEN NAAR BINNEN', WAAR WE HET CONTACT EN DE
VERBINDING MET DE RICHTER STEEDS INTENSER GAAN ERVAREN,
MAAR WAAR WE OOK GAAN BEGRIJPEN DAT IEDER MENS GELEID
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WORDT DOOR ZIJN OF HAAR EIGEN RICHTER, DIE DE ENIGE IS DIE
WEET, WAT HET BESTE IS VOOR DIE MENS.
We gaan allemaal uiteindelijk hetzelfde pad op onze eigen unieke
manier waarin een steeds bewustere samenwerking en interactie
tot stand komt tussen God en mens die elkaar nodig hebben in het
vervolmaken van de universumfinaliteit.
Daarin zijn 'projecties van waarheden' gegenereerd, geleid en
gestuurd door onze Richters slechts middelen om te komen tot het
behalen van onze persoonlijke doelen.

Zo zijn waarheden slechts projecties van waarden,
die gestuurd kunnen worden door onze Richters of
door onze egos, afhankelijk van hoe en welke wil
wij laten prevaleren, ofwel onze eigen wil, ofwel
ZIJN WIL.
Hoe onderscheid ik op basis van welke wil, mijn
wil of zijn wil, ik mijzelf laat sturen?
Alleen bij het bepalen van waarden op basis van
ZIJN WIL gaat er iets resoneren van binnen aan de
hand waarvan ik zal weten dat 'IK WEET' en dat
het dus waar is wat ik weet en dat ik weet!
Als het ego mijn waarden en dus mijn waarheid
bepaalt, zal deze zekerheid ontbreken. Alles wat
beslist wordt op basis van werking van het ego is
onecht en zal daarom zijn overtuiging missen,
zowel bij mijzelf als bij mijn omgeving.
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'De door de Richter aangereikte waarheid voor man en vrouw, die voor
jou de enige juiste en meest briljante waarheid is op dit moment in jouw
gegeven situatie en die voor jou de bel laat rinkelen en een resonantie
diep in jouw systeem teweeg brengt'

Ieder mens vindt op ieder moment de voor hem of haar geschikte en werkende waarheid,
aangereikt door onze eigen, onvoorwaardelijk dienende godsvonk. Accepteer met open
armen deze waarheid alsmede iedere andere waarheid die anderen door hun godsvonk
krijgen aangereikt .
Strijd om de waarheid is daarom dom en zinloos.
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‘Verantwoordelijkheid binnen het besef
van eenheid van alles wat is', verder
uitgediept

'Eenheid van alles wat is'
Het besef van het één zijn, van de eenheid van alles wat is, heeft ongelooflijke
consequenties.
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Het eerste teken van bewustzijn, gezien vanuit de spiritualiteit, is het gegeven
dat je bereid bent om 'EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID' te nemen.
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent dat je gaat begrijpen dat
er een eigen verantwoordelijkheid is voor de keuzes die je zelf maakt.
Dat betekent dat je dus niet meer kunt zeggen: "Ik heb een rot leven en dat is
jouw schuld".
Jouw leven is het resultaat van de keuzes die jij maakt en valt dus volledig
onder jouw eigen verantwoordelijkheid.
Bevalt jouw leven jou niet dan zul je andere keuzes moeten maken.

Ergens als je reeds een eind bent gevorderd op het pad van 'van binnen
naar buiten' gaat zo ongeveer het volgende besef dagen. Als je dit besef
gaat krijgen begin je de grens van dit pad te bereiken en nader je het
grensgebied naar het volgende pad, het pad van 'van binnen naar
binnen'.
Het besef dat ik bedoel, is het volledige besef van het 'één zijn van alles
wat is', dus het besef van een complete, allesomvattende eenheid binnen
de complete schepping.
Ik heb dit gegeven uitvoerig behandeld in mijn boekje 'Een
wonderbaarlijke reis - werkboek'.
Voor alle duidelijkheid zal ik dat hier nog één keer kort herhalen.
Alles valt en staat met het besef dat binnen de schepping alles één is en dat er
dus slechts 'eenheid is van alles wat is'.
Dit besef van het 'één zijn' van alles wat is, dit besef 'van eenheid van alles
binnen de schepping' heeft ongelooflijke consequenties.
Als alles één is, als jij en ik één zijn, betekent dit:
1. Dat jij en ik, voortkomend uit die eenheid VERBONDEN zijn.
2. Dat jij en ik, voortkomend uit die eenheid en de daaruit voortvloeiende
verbondenheid, elkaar altijd wederzijds, zullen BEÏNVLOEDEN.
3. Dat uit deze wederzijdse, altijd aanwezige beïnvloeding er altijd een
wederzijdse AFHANKELIJKHEID tussen ons zal bestaan.
4. Dat uit het gegeven dat wij wederzijds elkaar beïnvloeden en dus
afhankelijk zijn van elkaar, er ook altijd een wederzijdse, nooit stoppende
VERANTWOORDELIJKHEID is naar elkaar en voor elkaar.
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Wooowwww ........ Ik ben dus verantwoordelijk voor jou, in
elk geval ben ik minimaal MEDE-VERANTWOORDELIJK
voor jou.
Als ik verantwoordelijk ben voor jou, kan ik nooit meer zeggen dat iets
jouw schuld is. Als ik jou de schuld geef, ONTKEN IK MIJN EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID.
Jouw lot en hoe jij je voelt en hoe jij ageert en reageert is dus mijn
medeverantwoordelijkheid.
DIT BETEKENT DAT IK PER DEFINITIE DIENSTBAAR ZAL MOETEN
ZIJN NAAR AL MIJN BROEDERS EN NAAR AL MIJN ZUSTERS.
MAAR OOK ZAL IK DIENSTBAAR MOETEN ZIJN NAAR HET
DIERENRIJK EN NAAR HET PLANTENRIJK EN NAAR ALLES WAT IS,
WANT BESTOND ER NIET IN DE SCHEPPING UITSLUITEND 'EENHEID
VAN ALLES WAT IS'?
Dit is een harde stelling waar ik dus niet meer omheen kan.
Grafisch weergegeven betekent bovengenoemde stelling ongeveer het
volgende:
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'De consequenties voortkomend uit het besef dat er slechts eenheid is,
eenheid van alles wat is'.

Dienstbaarheid naar alles wat is, is de enige conclusie die getrokken kan worden uit het
besef dat er binnen de schepping slechts eenheid is.

ER DUS GEWOON ZIJN VOOR EEN ANDER, ZOALS JEZUS
ONS TOONDE DOOR ER TE ZIJN VOOR IEDEREEN EN
ALTIJD KLAAR TE STAAN VOOR IEDEREEN, IS DE WEG DIE
WIJ ZULLEN MOETEN GAAN.
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Die dienstbaarheid heb ik altijd nagestreefd. Er zijn voor een ander, dienen aan
een ander, mijn eigen leven voor een stuk geven aan anderen die mij dierbaar
zijn en eigenlijk valt daar bijna iedereen onder.

Toch is mij bij mijn tweede persoonlijke openbaring in 2018 overkomen
dat ik in een gesprek met mijn Richter, met de God in mij, te horen kreeg,
dat alles wat ik in mijn leven had gedaan, ten behoeve van anderen,
kosmisch gezien 'NOOIT IS GEWEEST EN HAD KUNNEN ZIJN TEN
BEHOEVE VAN ANDEREN'.
DEZE WAARDE EN WAARHEID WERD ONDER MIJN VOETEN
VANDAAN GESLAGEN, OP IEDER VLAK, ZODAT IK GEEN ENKELE
WAARDE MEER OVERHIELD. DEZE WAARDEN HADDEN MIJ OP DE
BEEN GEHOUDEN EN NU VIEL IK DUS OM.
Dit besef en deze boodschap leidde tot paniek en wanhoop.
Had ik dan alles, alles waarvan ik ook zelf schade had ondervonden en
wat ik gedaan had voor anderen, voor niets gedaan?
Zo bleef ik na deze boodschap alleen achter in absoluut opperste verwarring en
in grote wanhoop.
Nee ik had het niet voor niets gedaan. Ik had iets bereikt en dat iets had mij
gebracht waar ik op dat moment was en waar ik trots op mocht zijn.
Maar hoe dan nu verder ....... ????
In gesprekken met mijn Richter die de twee weken daarna intensief
plaatsvonden, werd mij duidelijk dat ieder mens slechts één doel heeft en dat
doel is:

GOD TE DIENEN.
229

Uitsluitend het dienen van God.
Deze God is echter een deel van mij.
Deze God woont in mij en is volledig met mij verbonden en verweven.
Dit betekent dus dat ik deze God alleen kan bereiken door mijzelf en door te
gaan in mijzelf.
Dat betekent dat ik mijzelf serieus moet gaan zien en serieus moet gaan
behandelen als deel van God en God als deel van mij.
God en ik zijn één, dienstbaar aan elkaar en wij hebben elkaar nodig.
Ik kan dus niet God dienen als ik ook niet mijzelf dien.
Mijzelf als volwaardig zien en van mijzelf gaan houden, zoals ik houd van God.
God is belangrijk, het allerbelangrijkste en als wij één zijn, ben ik dus ook
belangrijk, IN ELK GEVAL BELANGRIJK VOOR MIJZELF.

DIT IS WAT ANDERS DAN EGOÏSME!!!
ER BESTAAT NOG ALTIJD EENHEID, HET ÉÉN ZIJN VAN ALLES WAT IS.
DIT ALLES IS OOK EEN DEEL VAN GOD EN DUS NET ZO BELANGRIJK ALS
IKZELF BEN EN IKZELF BEN NET ZO BELANGRIJK ALS ALLES WAT IS,
WANT IK BEN EEN DEEL VAN ALLES WAT IS, ALS DEEL VAN GOD, ALS GOD.

Mijn doel is fusie voor mij met mijn Richter. Ik moet dus werken
aan contact en verbinding met mijn God van binnen. Ik kom mijzelf
op deze weg dus tegen en zal dus moeten beginnen ook mijzelf te
eren en te dienen.
Ik zal dus 'GOD MOETEN DIENEN, LANGS DE MENSEN EN OVER DE
MENSEN EN IN HET VOORBIJGAAN DER MENSEN'.
Net zoals Jezus dat ons heeft getoond en geleerd.
Keer jezelf naar binnen, zoek dat contact en die verbinding met
jouw godsvonk, dien jezelf en dien God EN WORD ÉÉN.
Dan zal je in staat zijn om het jouw wil te laten zijn dat niet jouw wil
zal geschieden maar zijn wil .......
Grafisch weergegeven betekent dit ongeveer het volgende:
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'ONVOORWAARDELIJKE EERSTE EN PRIMAIRE VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE MENS NAAR DE 'GOD VAN BINNEN' EN DUS
ONVOORWAARDELIJKE DIENSTBAARHEID AAN GOD EN AAN JEZELF'

Er is een eerste en primaire verantwoordelijkheid van de mens voor zichzelf.
Dienstbaarheid aan zichzelf is een vereiste en een noodzaak. Als de mens niet dienstbaar
is aan zichzelf, KAN HIJ OOK NIET DIENSTBAAR ZIJN AAN DE GOD IN ZICHZELF.
DIENSTBAARHEID AAN GOD EN VERLANGEN NAAR GOD IS DE MOTOR EN DE BENZINE
VOOR DE REIS TERUG NAAR HUIS, VOOR DE REIS TERUG NAAR HET PARADIJS.
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Wat betekent dit?
Dit besef van onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan God en dus aan jezelf heeft
consequenties. Deze zijn:
1. Andere mensen helpen is prima en prachtig. Andere mensen 'pemperen,
vertroetelen en verwennen' kan en mag niet de bedoeling zijn. Ieder mens
heeft lessen te leren, het leven is één grote leerschool. Geef anderen de kans
om zelf, door schade en schande, door vallen en opstaan te groeien en
spiritueel groot te worden. Neem ze die lessen niet af door voor een deel
hun leven te gaan leven en dat je te veel van ze over gaat nemen en te veel
voor ze gaat doen in hun leven.
2. Heb een blind vertrouwen in de kracht en de wijsheid van ieder ander mens
en als je ziet dat de ander moeite doet om zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen, stimuleer dan deze man of vrouw en til ze
op, zodat zij hun eigen zon van binnen gaan voelen, ontdekken en er mee
gaan werken. Ook al is dit, zoals voor iedereen, stapje voor stapje.
3. Heb vooral een blind vertrouwen in de God die in ieder mens woont en
stimuleer ieder ander deze gids te zoeken en zich ermee te verbinden. Dit is
een miljard keer beter dan dat ik de ander vertel wat ze moeten doen of het
van ze over ga nemen. De God in ieder mens weet miljarden keren beter
wat goed is voor die mens dan dat ik het voor die mens zou weten.
4. Heb ook een blind en onvoorwaardelijk vertrouwen in de 'God van binnen'
die in jou zelf woont. Deze God doet alles om jou te sturen, te leiden en te
loodsen, met onvoorstelbare en onvoorwaardelijke liefde en dit zonder
enige pauze. Luister naar wat goed is voor jezelf maar luister ook naar het
advies van jouw loods over wat goed is voor een ander.
5. Als iemand in nood is en om hulp vraagt moet je er onvoorwaardelijk zijn.
Zet daarbij iemand terug op zijn of haar eigen voeten, stimuleer, motiveer
en 'geef iemand terug aan zichzelf'. Doe dit samen met de hulp van jouw
gids en God.

Dat was en is mijn valkuil en dat is de les die ik moet leren
en dienstbaarheid kan ook een verslaving zijn, waarbij je
je ernstig af moet vragen of de dienstbaarheid ook niet
wordt geëtaleerd en aan anderen wordt aangeboden ten
behoeve van het eigen ego?
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'God en mens verweven tot één'

Het streven naar éénwording van mens en God is voorlopig het hoogste doel van ieder
mens, daarbij moet er dus ook of juist dienstbaarheid zijn van ieder mens aan zichzelf,
anders is die mens ook niet in staat om dienstbaar te kunnen zijn aan 'DE GOD IN
ZICHZELF'.
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Het Pad van 'van binnen naar binnen'
gezien als een wiel met spaken
Het wiel met spaken is gelijk aan het rad van het pad van 'van binnen naar
binnen'. Het zegt iets over de werking van dit pad. Het enige pad vanaf de start
op deze planeet voor de mens, dat werkt in het behalen van kosmische doelen,
de doelen van eenheid en de ervaring van liefde, omgeven met de waarden van
schoonheid, waarheid en goedheid

'Het wiel met spaken die de Weg vertegenwoordigt en in het bijzonder het
pad van 'van binnen naar binnen'.

De spaken lopen vanaf het loopvlak van het wiel allemaal naar de as, naar het centrum.
De as staat voor het pad van 'van binnen naar binnen' . De spaken ondersteunen het wiel
en geven het wiel draagkracht. Zo geven de spaken ook draagkracht aan het pad van 'van
binnen naar binnen'. In de volgende afbeelding worden de spaken benoemd. Door dit hele
boek heen worden de benoemde spaken verklaard.
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Het pad van 'van binnen naar binnen' is als de as van het wiel. De spaken vanaf
het 'loopvlak' zijn de verbindingen vanuit de vele verschillende onderwerpen
en invalshoeken die de werking van dit pad aangeven, verduidelijken en
onderstrepen.

DE AS IS HET CENTRUM WAAR EENHEID EN VERSMELTING
ONTSTAAN.
Van welke invalshoek je het ook bekijkt, het pad laat zien dat alleen wanneer
dit pad wordt bewandeld, er mogelijkheden van VERANDERING in deze wereld
zijn.
Dit impliceert ook dat het pad van 'van binnen naar buiten', het pad dat bij het
bewandelen van de Weg dus vooraf gaat aan het pad van 'van binnen naar
binnen' absoluut GEEN VERANDERINGEN in de wereld kan genereren en dat
er dan in de wereld dus ook alleen maar energie wordt VERPLAATST. Het ene
ego zal datgene dat door een ander ego is beweerd en neergezet, oppakken, er
zijn zegje over doen en er iets van vinden en het vervolgens iets verder weer
neerzetten.
Het credo in deze wereld en op dit pad is: 'IK VIND, IK VIND, IK VIND'.
En zo vinden wij van alles. Ego tegenover ego, mening tegenover mening, ik
vind tegenover ik vind.
'Er zal geschieden wat ik vind want ik weet het absoluut het beste en vergeet
niet, dat ik het goed bedoel'.
Het grootste voorbeeld is het resultaat van deze wereld zelf, dat op deze wereld
wordt getoond. Een wereld waar eigenlijk uitsluitend het pad van 'van binnen
naar buiten' wordt gepraktiseerd en waar we dus ook geen veranderingen
hebben gezien aan de werkelijke inhoudelijke waarde van het leven. Er is in
deze wereld immers nog altijd:
 Geen respect voor elkaar.
 Intolerantie ten opzichte van elkaar.
 Hebzucht.
 Misbruik van vrouwen.
 Misbruik van kinderen.
 Geweld tegen elkaar.
 Oorlog op grote en zeer vernietigende schaal.
 Zo werd er deze week gemeld in een televisieprogramma dat er op dit
moment 65,6 miljoen mensen in de wereld op de vlucht zijn voor geweld,
honger en oorlog! Op dit moment is februari van het jaar 2019!
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Het lijkt zelfs nu in de wereld wel erger te zijn dan het misschien ooit is
geweest.
Wie zegt dat er op deze wereld een glans van vernis is?
Er is niet veel vernis. Het beeld in deze wereld is dof, verkleurd en uiterst triest.

OM VERANDERINGEN IN DEZE WERELD VOOR ELKAAR TE
KRIJGEN, ZAL HET DUS ANDERS MOETEN GAAN.
HET ZAL ANDERS MOETEN GAAN OM ALSNOG EEN GLANS
OP DEZE WERELD TE PRODUCEREN EN OM DE LIEFDE EN
DE VREDE IN DEZE WERELD TE KUNNEN BRENGEN EN
VAST TE KUNNEN HOUDEN!
UITERAARD IS EEN DERGELIJKE CONCLUSIE ALLEEN
MOGELIJK ALS JE VOELT EN KUNT AANVAARDEN DAT ER
EEN HOGERE SCHEPPENDE EN BEGELEIDENDE KRACHT IS,
DIE ALTIJD IN JOUW AANWEZIGHEID IS, DIE HET BESTE
MET JOU VOORHEEFT EN AAN WIE JE DE STURING VAN
JOUW LEVEN KUNT OVERLATEN.
DAN GA JE HET VERSCHIL ZIEN, VOELEN EN ERVAREN VAN
WEL CONTACT EN VERBINDING MET 'ONZE GOD VAN
BINNEN' TEN OPZICHTE VAN GEEN CONTACT EN GEEN
VERBINDING.
DAN GA JE MERKEN DAT VERANDERINGEN MOGELIJK ZIJN
EN DAT JIJ ZELF ZULT VERANDEREN, INCLUSIEF JOUW
OMGEVING. ZO ZUL JIJ DE SPIL KUNNEN WORDEN VAN
JOUW VERANDERING EN DUS VAN DE VERANDERING IN
DEZE WERELD.
Ook de stof van dit hoofdstukje is weer een herhaling maar het laat opnieuw
het belang zien van het gegeven, dat we massaal gaan stoppen met het
bewandelen van het pad van 'van binnen naar buiten', waar alleen maar ons
ego groeit en waar de wereld niet eens een beetje bij gebaat is.
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WE HEBBEN TOT OP HEDEN GEZIEN HOE HET NIET MOET.
Nu is het moment aangebroken om te kiezen voor het bewandelen van het pad
waarop het wel kan, waarop het behalen van resultaten met veranderingen als
gevolg, wel mogelijk zijn en zullen gaan plaatsvinden.

Voor deze verandering zal het bewustzijn
moeten veranderen en zal het bewustzijn
moeten gaan verhogen.
Dit zal gebeuren als je dit wilt laten gebeuren.
Dit zal gebeuren als je je richt tot jouw Richter en als je vraagt om
steun en hulp en zijn raad en zijn advies opvolgt.
Dit zal dus gebeuren als je het belang gaat onderkennen en nu
begint met het maken van andere keuzes.
KIJK DUS IEDERE KEER ALS JE IETS WILT EN EEN STEMPEL OP DEZE
WERELD WILT DRUKKEN, NAAR:
1. Wie of wat biedt het iets? Biedt het iets aan mijn ego of aan het
algemeen belang?
2. Wie prikkel ik met mijn actie(s) en welke energie straalt het uit?
3. Wat voel ik van binnen? Is dit iets dat voortkomt uit mijn wil (mijn
ego) of uit de Wil van de Vader, de Wil van de Richter?
4. Hoeveel geluid wordt er geproduceerd? Als het voortkomt uit het ego
zal het met een hoop bombarie gaan, met argumenten en mogelijk al
met (vooraf) strijd met andere ego's. Als het een uiting is 'door mij en
uit naam van de Wil van de Vader' zal het in stilte gebeuren en alleen
met het hoognodige aan verbale capaciteiten. Mijn rol is daarbij altijd
dienstbaar aan het totaal en volkomen ondergeschikt aan de Wil van
de Vader.
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Hierboven staan een aantal van de tot zover genoemde
argumenten in dit boekje, waarmee ik probeer aan te
geven wat het verschil is in het bewandelen van het pad
van 'van binnen naar buiten' ten opzichte van het
bewandelen van het pad van 'van binnen naar binnen'.
De benoemde spaken overlappen elkaar, vullen elkaar
aan en versterken elkaar en ongetwijfeld zijn er nog veel
meer argumenten te bedenken wat het belang aangeeft
van het pad van 'van binnen naar binnen'.
Mogelijk zullen deze argumenten of een deel hiervan, ook
nog in dit boekje worden opgenomen.

Uiteindelijk starten deze spaken als visie ergens
in deze wereld en krijgen kracht als ze
verbonden worden met de as, met het centrum,
met het pad van 'van binnen naar binnen', waar
ze levenskracht krijgen en input van God die
zijn werk kan doen voor de mens en door de
mens.
Wij zullen dan 'de open deur zijn' waardoor hij
de wereld kan betreden en in ieder aspect de
wereld kan aanraken.
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'De benoemde spaken die de as van het wiel van het pad van 'van binnen
naar binnen' helpen ondersteunen'

In dit boekje staan vele diverse onderwerpen die zijn beschreven en die aantonen dat de
enige weg de weg naar binnen is, de weg van 'van binnen naar binnen', de weg van
contact en verbinding met 'God die in ons woont'.

De as van het wiel is het pad en vooral wat het pad betekent en wat het pad
inhoudt. Het pad is het pad van ‘van binnen naar binnen’.

239

De beschreven onderwerpen zijn de spaken die allemaal uitkomen in en op het
pad. Het loopvlak van het wiel vertegenwoordigt de wereld waar je slechts naar
het resultaat hoeft te kijken om te kunnen vaststellen wat werkt en wat niet
werkt. Hierbij ga ik ervan uit dat oorlog, armoede, hongersnood en
onderdrukking nooit het doel van de mensen in deze wereld kan zijn en dat dat
hetgeen is wat de mens ‘wil laten werken’.

Een aantal onderwerpen heb ik in dit wiel gezet die samenhangend zijn en die
allemaal wijzen naar het pad van 'van binnen naar binnen'
Deze onderwerpen zijn:
 De Richter.
De eenwording met God en de weg die leidt tot fusie tussen God en mens
waardoor er een eeuwige verbinding ontstaat.
 Is verandering mogelijk?
Tot op heden zijn er geen werkelijke significante veranderingen in deze
wereld geweest die geleid hebben tot de vrede, liefde en vreugde op grote
schaal.
 Veranderen of verplaatsen.
Op het pad wat de wereld nu bewandelt is geen verandering mogelijk. Bijna
altijd botsen daar ego op ego waardoor er slechts energie wordt verplaatst
in plaats van dat er wezenlijke veranderingen optreden.
 Mijn wil of Uw Wil.
Volg ik mijn ego of de goddelijke stem van binnen? Ga ik voor het
verplaatsen van energie of voor transformatie van energie, dus voor
verandering van deze wereld?
 Wat is God?
God en de mensen hebben elkaar nodig. Het doel van de mens is om God te
dienen en het doel van God is om de mens te dienen. Samen zullen zij
ervaren en de universum finaliteit bewerkstelligen.
 Ik wil.
Maak je keus kenbaar. Als je daardoor zal kloppen aan de deur, zal er altijd
voor je worden opengedaan.
 Keuzes maken.
Bewust keuzes maken is het begin van het besef van bewustzijn. Ik ben
verantwoordelijk voor de gevolgen van de keuzes die ik maak. Hoe ver gaat
die verantwoordelijkheid en hoe liggen de prioriteiten?
 Wie te dienen?
Wie moet ik dienen, God of mijn ego? Mijn naaste of mijzelf?
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Zelfdienstbaarheid.
Wat is het belang van zelfdienstbaarheid en is dit egoïstisch?



Reinigen van energie.
Wie weet, is verantwoordelijk dus zorg dat je energetisch schoon bent een
niet meer bent besmet. Streef naar de waarden van: 'Schoonheid, Waarheid
en Goedheid'.



Eenheid en verantwoordelijkheid.
Het besef van eenheid leidt tot verantwoordelijkheid voor alles wat is maar
de grootste verantwoordelijkheid is het dienen van God en dus het dienen
van jezelf.



Waarheid van wie?
Welke stem volg ik en welke stem vertelt de waarheid? Is dit de stem van
het ego of de stem van God? Hoe herken ik wiens stem ik hoor?



Hoe waarschijnlijk?
Hoe waarschijnlijk is datgenen wat waarschijnlijk lijkt? Was het niet zo dat
niets is wat het lijkt te zijn?



Bewuste scheppingskracht.
Wie weet is verantwoordelijk, wie focust creëert. Weet dus wat je schept en
wees je er bewust van.

Niets is uiteindelijk mogelijk als er geen samenwerking is tussen God en
de mens. Beiden hebben elkaar nodig. De samenwerking tussen de
Richter en de mens is de samenwerking tussen God en de mens.
Het is een eenheid die sterk wordt in de samenwerking. Deze
samenwerking is nodig vanwege de onderlinge afhankelijkheid.
De mens is de materie en kan deze beïnvloeden. God is de kosmische
geest met goddelijk bewustzijn die kan sturen en wil sturen en de weg
wil wijzen.
De enige weg die naar binnen leidt is de weg naar liefde, overvloed en
vrede, getooid met waarden als schoonheid, waarheid en goedheid. De
weg die leidt naar een stadium van Licht en Leven voor deze planeet en
voor de mensen en die uiteindelijk voor ieder van ons zal leiden tot een
reis en na een zeer lange tijd tot het arriveren in ons thuis, het thuis van
God, het paradijs
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'Het licht van God straalt altijd overal. Je hoeft het nooit te zoeken, het is
er altijd. Als je het niet ziet, komt dit omdat je niet kijkt en het afwijst'

Het Goddelijk Licht dat schijnt om de mens te helpen, te leiden en om de mens in het
duister te verlichten. Vertrouw altijd onvoorwaardelijk op de hulp van God. Geloof als een
'weten' en jouw weten zal jou altijd en overal leiden en redden. Daardoor zijn wij nooit
meer eenzaam, nooit meer alleen maar …..
ALTIJD IN ZIJN WARMTE EN ALTIJD IN ZIJN AANWEZIGHEID, altijd in het licht van
zijn Licht.
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'Mens en God, God en mens verworden en versmelten tot één licht'.

Zijn licht is neergedaald en gezeteld in ieder mens. Voel het, ervaar het en gebruik het en
wordt er één mee. Hier hoef je niet zo zeer iets voor te doen, hier hoef je alleen maar het
ego voor te laten.
'Niet Mijn Wil Maar Zijn Wil Geschiede'.
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De Richter is nodig en de interactie met
de Richter is noodzakelijk want
niemand is een ‘Baron von
Münchhausen’. Vertrouwen is hierin
altijd het sleutelwoord
Wat is het verschil tussen baron von Münchhhausen en jou en mij?
Wat kan of kon de Baron wat jij en ik niet kunnen?
Waarom maakt het niet uit dat de Baron dingen kan die jij en ik niet
kunnen?
Wat is het verhaal van de Baron von Münchhausen?
Wie vervangen voor ons de kwaliteiten van de Baron?

Baron von Münchhausen was in staat om, toen hij met zijn paard
wegzakte in het moeras, zich aan zijn haren uit het moeras te
trekken. In latere versies van dit verhaal werd overigens verteld
dat hij zich niet aan zijn vlecht maar aan zijn laarzenstroppen (de
lusjes aan zijn laarzen) omhoog trok uit het moeras.
Hij kon zichzelf dus redden door boven hemzelf en iedere
menselijke kwaliteit uit te stijgen.
Jij en ik hebben die kwaliteit niet, ik in elk geval niet!
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'De onvoorstelbaar Baron von Münchhausen die zichzelf redde'.

Als je meer bent dan jezelf, kun je jezelf uit benarde situaties redden. Jij en ik hebben deze
gave niet en zijn dus niet in staat om alleen, op eigen kracht, boven ons zelf uit te stijgen
en zo onze horizon te verleggen.
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Wat is een belangrijk principe in deze wereld?
Dit principe is dat je nooit boven jezelf uit kunt stijgen.
Wij kunnen nooit een probleem oplossen dat aan bewustzijn hoger is dan ons
eigen bewustzijn.
Je kunt niet iets aanpakken, analyseren en 'recht zetten', wat je niet ziet, voelt
en begrijpt omdat je er het bewustzijn niet voor hebt.
Ik moet boven het probleem uit kunnen stijgen om het probleem te kunnen
overzien.
Als ik er niet bovenuit kan stijgen, kan ik het probleem ook niet analyseren en
oplossen.
Anders gezegd:
Zolang ik vastzit in mijn eigen mentale gevangenis ben ik niet in staat om
buiten de muren van mijn eigen mentale gevangenis te kunnen zien, te kunnen
waarnemen en dus te kunnen analyseren, handelen en oplossen.
Ik ben er gewoon niet toe in staat.

Maar dan kan ik ook nooit verder komen dan het niveau
waarop ik ben omdat alles boven dat niveau
onbereikbaar blijft voor mij en ik dus eeuwig op mijn
eigen niveau blijf hangen.
Toch zullen we verder moeten komen dan dat we nu zijn.
Hoe kom ik daar als die ruimte voor mij pikzwart, donker
en ondoordringbaar is en blijft?
Hoe verleg ik mijn horizon keer op keer?
Hoe ben ik in staat om buiten de muren van mijn eigen
mentale gevangenis te kunnen komen?
Het antwoord is simpel.
Daarvoor hebben wij een ingebouwd zoeklicht, een ingebouwd kompas, een
radio en een stuurmechanisme. Dus eigenlijk alles wat wij zelf niet hebben.
Met die instrumenten komen wij verder mits we bereid zijn ons op deze
instrumenten af te stemmen en ernaar te willen luisteren en de raad op te
volgen.
Er is in ons een ingebouwd systeem dat alles weet en dat overal raad op weet.
Er is een ingebouwd systeem met een goddelijk bewustzijn, met
onvoorwaardelijke liefde voor ons en met een ongelooflijke hunkering en
verlangen om met ons in contact te komen en ons te leiden.
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DAT SYSTEEM IS ONZE RICHTER DIE VOOR ONS
TOT AANZIENLIJK MEER IN STAAT IS DAN DAT
BARON VON MÜNCHHAUSEN VOOR ZICHZELF WAS.
Als we het licht en de raad van onze Richter volgen, komen we niet
eens in de buurt van een moeras en hoeven we ook niet gered te
worden.

VERTROUWEN IN EN VERLANGEN NAAR DE RICHTER EN
NAAR CONTACT EN VERBINDING MET DE RICHTER IS
DAARIN HET SLEUTELWOORD.
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Naast hulp van de Richter zijn er nog een aantal ongelooflijke hulp- en
reddingsmiddelen aanwezig.

De eerste van deze liefdevolle reddingsmiddelen is JEZUS.
Als geen ander is Jezus in staat ons te helpen en te begeleiden op
onze Weg naar huis.

En natuurlijke onze eigen beschermengelen en bestemmingsbehoeders.
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Zo simpel is het leven en de sprookjes zijn misschien wel richtingwijzers voor
ons naar de spirituele realiteit van ons leven.
Kijk, luister en volg en ook jij zult deze hulp en krachten ervaren en daarmee je
horizonnen kunnen verleggen en buiten de muren van je eigen mentale
gevangenis kunnen kijken.
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We kunnen het niet alleen.
We kunnen het nooit alleen en de enige
werkelijke groei en ontsnapping aan onze eigen
ketenen begint wanneer we in staat zijn om 'het
onze wil te laten zijn, dat niet onze wil maar
zijn wil zal geschieden' en wanneer we de
bereidheid hebben om de liefdevolle omarming
van onze Richter, van Jezus en van onze
engelen te accepteren en te koesteren.
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Hoe doe ik de Wil van de Vader en
wanneer weet ik 'zeker' dat ik die weg
volg?
Het derde pad van 'van binnen naar binnen' is het pad dat gekenmerkt wordt
door het volgen van en het handelen naar de WIL VAN DE VADER.

Dit verhaal is MIJN PERSOONLIJKE VERHAAL!
En zoals ieder persoonlijk verhaal is ook mijn verhaal
uniek.
Onze wegen zijn uniek en persoonlijk.
Onze Richter is er uitsluitend voor ons en leidt ons op een wijze die werkt voor
ons en die ons verder kan brengen op onze weg.
Ik kan gebaat zijn om te horen hoe anderen het doen. Vandaar dat ik hier mijn
eigen geworstel opneem in de hoop dat anderen daar misschien iets aan
hebben.
Ik blijf hier dus op terug komen.
Het is Jezus gelukt in zijn periode dat hij op deze wereld rond liep als 'mens' om
de wil van de vader te kunnen volgen, waardoor Jezus de fusie onderging op het
moment dat hij in de Jordaan werd gedoopt door Johannes de Doper. Ook Jezus
heeft deze weg zelf moeten uitvinden.

Mijn worsteling is: 'HOE DOE IK DE WIL VAN DE VADER EN
HOE WEET IK DAT DAT OP DAT MOMENT NIET MIJN
EIGEN WIL IS'?
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Dat betekent voor mij dat ik handel volgens de wil van 'iets dat buiten mij ligt',
want het 'doen van de wil van de Vader' is niet het doen van mijn eigen wil. Het
is niet het volgen van de gedrevenheid van mijn ego.
Hoewel nu ik dit opschrijf, realiseer ik mij dat datgene wat ik hierboven zeg,
ook eigenlijk weer niet waar is.
Ligt dat 'iets' ook werkelijk buiten mij of is dat al een wezenlijk deel van mij.
Mijn Godsvonk, mijn Richter ligt buiten mij voor zover het het volgen van mijn
ego betreft, maar de Richter is gezeteld in mijn bewustzijn en dus ook in mij.
Hoe groot is de invloed die de Richter op mij heeft en hoe bepalend heb ik
invloed op de invloed van de Richter?
Waar het om gaat, is dus het vermogen om de Richter te kunnen verstaan, om
te weten dat de boodschap of het advies van hem afkomstig is, om de kracht te
hebben om de eigen wil of het eigen verlangen terzijde te leggen en om het
bewustzijn te hebben om uitsluitend de Richter te volgen.

Het gaat er dus om, om de Richter:
1. Juist te kunnen VERSTAAN.
2. Juist te kunnen PLAATSEN.
3. De kracht en het bewustzijn te hebben om het ego TERUG TE LATEN
TREDEN.
4. De kracht te hebben om DE RICHTER te kunnen VOLGEN .

Dit is nogal wat en hoe krijg ik deze zaken op mijn rails of
hoe krijg ik ze 'in control' en voor mij handelbaar?
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'Wat nodig is om ZIJN WIL te doen'

Ik kan Zijn Wil doen, als:
Ik juist kan verstaan.
Ik juist kan plaatsen.
Ik het ego kan laten terugtreden.
Ik de kracht heb om Hem te volgen.
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1. Hoe kan ik vaststellen dat ik zijn boodschap
'juist versta'?
Dit is het moeilijkste en het grootste probleem want als ik een boodschap
versta als zijnde een bericht dat blijkbaar voor mij interessant is om als een
uniek en bijzonder bericht te 'verstaan', dan is daarmee het begin van het
'onderscheidend vermogen' al gerealiseerd.
Voor mij heeft dit 'verstaan' iets of misschien wel alles te maken met
RESONANTIE.
Met resonantie bedoel ik dat als er iets in mijn systeem komt, als ik iets opvang
of iets waarneem, waarvan ik voel dat het komt uit de BRON, gaan er bellen
rinkelen, klokken luiden of hoor ik de inwendige harp spelen.
Er gebeurt dan iets waardoor ik specifiek alert word en weet, DAT IK WEET.

2. Hoe weet ik dat datgene wat ik meen door te
krijgen, van mijn Richter afkomstig is en dat ik
het dus juist plaats?
Als er echt een contact en verbinding is ontstaan met de Richter, ontstaat er een
soort van 'taal' op gevoelsniveau tussen de mens en de Richter. Ook nu weet ik
wanneer ik weet. Ik weet het gewoon.
Dit is een kwaliteit die zich vanzelf gaat ontwikkelen wanneer het bewuste
'interactie-proces' tussen de Richter en de mens gaat beginnen.
Als er informatie komt van de Richter of als er een 'gesprek' op gang komt,
verandert er iets subtiels in en om mijn systeem dat niet te beschrijven is, maar
voor mij heel goed herkenbaar gaat worden.

3. Hoe weet ik dat ik in mijn handelen niet handel
volgens de ingeving en de gedrevenheid van
mijn ego?
Meestal zal dit betekenen dat ik niet handel. Het ego heeft altijd de drang van
'aanwezig zijn', van gezien en gehoord worden. Het ego wil opvallen en streeft
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naar het trekken van aandacht. Stilte is meestal een onbekend fenomeen voor
het ego.
Als God door mij wil werken, voel ik dat en dat zul jij ook voelen. Dan is er een
'spreken in stilte of een handelen in rust'. Dan zal de aandacht getrokken
worden omdat de mensen om mij heen voelen 'dat er iets gebeurt'. Iets dat
anders is en dat een natuurlijke aantrekking heeft. Men zal luisteren en men zal
kijken. Gewoon als vanzelf. Je zult dan op een natuurlijke manier 'mensen aan je
binden'.

Vraag je hierbij ook af of dat wat er zich nu in jouw leven voordoet een
test zou kunnen zijn of iets is dat jou een les moet leren.
Hierbij kunnen andere mensen worden gebruikt door jouw
beschermengelen of bestemmingsbehoeders die speciaal voor dit doel
voor jou, jouw intermenselijke relaties kunnen arrangeren en je zo
kunnen confronteren met je eigen kwaliteiten of diskwaliteiten, middels
het spiegeleffect voor jou, met behulp van andere mensen.
Dan gaat het dus niet om wat die andere mensen jou aandoen maar om
wat jij kunt leren middels wat die andere mensen jou, ogenschijnlijk
aandoen, maar eigenlijk dus gewoon voor jou ‘spiegelen’.
Op de invloed die de engelen hebben op ons leven wordt ook elders in
dit boek dieper ingegaan.

4. Hoe ontwikkel ik de kracht om hem te kunnen
volgen en slechts zijn wil te doen?
Deze kracht ontwikkel ik door met mijzelf en met mijn godsvonk af te spreken
dat ik 'bereid en beschikbaar' ben om God te dienen en er te zijn voor hem,
zodat hij door mij kan werken.
Ik doe dat zelf iedere morgen als ik wakker word.
De mens heeft VRIJE WIL en bepaalt zelf wat hij doet met zijn leven. Hij bepaalt
zelf de keuzes die hij maakt. God legt nooit en niemand een verplichte keus op.
Op het moment dat ik vrijwillig een keus maak om God te dienen en om voor
God te willen werken, kan het geen enkel kwaad om dat bewust en gericht
kenbaar te maken.
‘MAAK JE EIGEN WIL DAG IN DAG UIT KENBAAR DOOR GOD TE MELDEN, DAT
JE BEREID EN BESCHIKBAAR BENT‘.
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Er wordt gezegd, dat:
 Voor wie klopt, er altijd wordt opengedaan.
 Voor wie roept, er altijd een antwoord is.

Roep dus naar God wat je wilt en dat je wilt dienen en dat
je dus bereid en beschikbaar bent.
Dan zal er bewust en in volle overtuiging zowel door God
als door jou aan jouw ontwikkeling gewerkt worden en
kan het proces om tot fusie te komen bewust gestart
worden.

Negatieve invloed komend van buiten.
Wat is de invloed van buiten?
Er zijn invloeden van buiten, die voortkomen uit de resultaten en
de gevolgen van de val van Lucifer. Deze invloeden zijn nog altijd op
deze wereld aanwezig.
Iedere gebeurtenis, iedere handeling, iedere ontwikkeling hier op
aarde, die je weg houdt van de invloed van jouw Richter, is
veroorzaakt door de resultaten en de gevolgen van de val van
Lucifer. De vergaande technologie, de ontwikkeling van de
smartphone en de doorgeslagen ontwikkeling van de ‘Social media’,
houden de mensen in wezenlijke vorm weg van elkaar en houden
de mensen ook weg van het bewuste contact en de bewuste
verbinding met hun godsvonken en zij worden doof voor het
contact dat de Richter probeert te leggen.
Steeds jonger, inmiddels al op een leeftijd van 14, 15 jaar, raken
deze jonge mensen in een 'burn-out' situatie en zijn voor maanden
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de weg kwijt. De rat-race van 'erbij moeten horen' eist steeds
heftiger zijn tol en gooit steeds meer mensen omver.
Geen bewust contact met jouw godsvonk, genereert disharmonie.
Bewust contact met jouw godsvonk genereert harmonie.
Dit is een kosmische wet.

'Disharmonie voortkomend uit een ontbreken van het contact en de
verbinding met onze godsvonk'

De enige manier om 'planeetbreed' uit de disharmonie te treden, is om massaal in contact
en verbinding te komen met onze godsvonk. Dit betekent dat de aanwezigheid en de
werking van het pad van 'van binnen naar binnen' wereldwijd bekend moet worden
gemaakt.
Het mooiste en sterkste voorbeeld voor de wereld is om dat (voor)beeld zelf te zijn.
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Positieve invloed komend van binnen.
Zolang er geen wederzijds bewust contact en verbinding
is tussen de Richters en hun kinderen, de mensen in wie
zij wonen, zullen wij niet leven volgens de kosmische
wetten, volgens de principes van 'schoonheid, waarheid
en goedheid' en overgoten met ‘liefde’. Zolang zal er strijd,
pijn, verdriet en wanhoop zijn op deze wereld.

Het mooie is dat de oplossing om de hoek ligt,
nabij is en slechts een handbreedte bij ons
vandaan is.
Iedereen kan morgen de liefde zelf zijn, iedereen
kan morgen onvoorwaardelijk tolerant zijn,
iedereen kan onvoorwaardelijk respectvol en
onvoorwaardelijk dienstbaar zijn. Iedereen kan
morgen voor anderen zijn zoals een vader is voor
zijn kinderen. Iedereen heeft die inwerking in
zijn systeem, vierentwintig uur per dag, zeven
dagen per week en dat een vol jaar lang, dus
structureel en onbeperkt.
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'Harmonie voortkomend uit contact en verbinding met onze godsvonk'

Dit is een expressie van de harmonie die wereldwijd zal ontstaan als wij massaal het pad
van 'van binnen naar binnen' gaan ontdekken, gaan verkennen en gaan betreden.
Eerst zal daarom het collectief bewustzijn moeten stijgen.

Oplossing voor deze wereld.
We zullen pas in staat zijn om massaal te gaan
zoeken naar het pad van 'van binnen naar binnen'
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als we massaal in staat zijn om ons bewustzijn
sterk te verhogen. Daar kun jij bij helpen. Toon de
mensen dit laatste pad en vertel ze vooral wat het
belang is van het massaal contact kunnen maken
en verbinding kunnen leggen met onze godsvonk.

Vertel ze dat dit de enige oplossing is.
We kunnen geen twee meesters dienen. Of je
kiest voor de één of je kiest voor de ander.
Als je voor de één kiest, is er harmonie,
vrede en liefde in deze wereld.
Als je voor de ander kiest, is er uitsluitend
chaos, resulterend in intolerantie, angst,
wanhoop, agressie en oorlog.
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'Verhoog jouw bewustzijn, werk daaraan zodat ook jij in staat bent on anderen
te kunnen 'verlichten' zodat ook anderen deze weg kunnen gaan en door jou
geïnspireerd zullen worden'

Als het bewustzijn collectief en 'planeetbreed' kan worden verhoogd, zullen we massaal
het pad van 'van binnen naar binnen' gaan betreden en zullen vele werkelijke
veranderingen in deze wereld gaan plaatsvinden. Als mijn bewustzijn toeneemt, heeft dat
een invloed op het bewustzijn van alles en iedereen en dus op het bewustzijn van derze
wereld en dit universum.
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Als iedereen in staat is naar kracht en vermogen met het
besef en het bewustzijn van het gegeven dat wij een
inwonende loods hebben met goddelijk bewustzijn,
alwetende kennis en een nooit aflatende en
onvoorwaardelijke liefde, hunkering en verlangen naar
één zijn met de mens die hij dient, zal het licht in deze
wereld gaan toenemen en zullen veranderingen op grote
schaal gaan plaatsvinden.

'Zoek contact en verbinding met jouw eigen goddelijke vriend, gids,
behoeder en Richter. Zoek contact met de God in jou'

Laat het licht, jouw licht, gaan over deze wereld. Vermeng het met het Licht van jouw 'God
van binnen'.
Als jij dat doet, als ik dat doe en als iedereen dat doet, zullen alle paden van ieder mens op
deze wereld verlicht worden en zal deze wereld dus verlicht worden.
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Uiteindelijk zou het volgende een goede richtlijn kunnen zijn.
Dit is wat ik zelf probeer aan te houden.
In de interactie met mensen kun je, VOORDAT JE REAGEERT,
jezelf het volgende afvragen:
 Heb ik al een mening over wat er is gebeurt en heb ik al een
mening over die andere persoon?
 Heb ik al een oordeel over die andere persoon of over wat
er is gebeurt?
 Hoe weet ik dat ik alles weet wat relevant en belangrijk is?
 Hoe zeker weet ik dat de dingen die ik als feit aanneem ook
werkelijk waar zijn?
 Mis ik dingen?
 Reageer ik misschien nu met mijn ego?
 Kan ik de dingen oplossen zonder een oordeel te moeten
hebben?
 Hoe kan ik het oplossen zonder te kwetsen?
 Hoe kan ik het oplossen zodat het een ‘win-win-situatie’
wordt?
 Hoe laat ik in mijn oplossing de liefde de overhand houden?
 Hoe zou God reageren?
 Hoe zou Jezus reageren toen hij nog hier op aarde was?
Als ik al gereageerd heb zonder dat ik mijzelf deze vragen heb
kunnen stellen of heb gesteld, weet ik één ding zeker:

'MIJN REACTIE WAS MIJN WIL (MIJN EGO) EN NIET
ZIJN WIL'.
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Vergeet niet, dat Zijn Wil tot je komt als je
in staat bent om te luisteren.
Hij en jij zijn één, althans een deel van jou,
zoals jij een deel bent van Hem, is Hij een
deel van jou.
Je hoeft alleen maar die keus te maken.
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Het pad van 'van binnen naar binnen'
uitgevoerd in de praktijk en nogmaals,
waarom dit pad het enige werkende pad
is
Om het laatste pad, het pad van 'van binnen naar binnen' op de Weg tot het
voorlopige doel, tot het moment van de fusie met de Richter te kunnen
uitvoeren, zullen we steeds meer het besef moeten krijgen en in staat moeten
zijn om 'ZIJN WIL TE KUNNEN UITVOEREN IN PLAATS VAN DAT WIJ HET
EGO ZULLEN VOLGEN'.
Hoe moeilijk is dat?
Voor mij is dat moeilijk.
Toch realiseerde ik mij vanmorgen ineens iets.
Ik realiseerde me dat het net zo moeilijk of net zo makkelijk is als het LEVEN,
als gewoon te leven.
Waarom is dat zo?
Ik realiseerde mij ook een heel kort moment daarvoor dat er verschrikkelijke
dingen gebeuren in deze wereld.
Ik hoorde vanmorgen dat een vluchteling die naar Nederland was gekomen
geen vluchtelingenstatus had gekregen. Men had besloten dat deze vluchteling
geen gevaar liep in zijn thuisland en hem op het vliegtuig naar huis gezet.
Daar aangekomen was hij onmiddellijk gevangen genomen, gemarteld en in de
gevangenis gegooid.
Overal gebeuren ronduit de meest verschrikkelijke en meest walgelijke dingen.
Zo erg zelfs dat je je er niets bij voor kunt stellen. Je kunt je er echt niet eens
een beetje een voorstelling van maken.
Waarom gebeuren deze dingen?
Waarom doet niemand iets?
Wie kan er iets doen?
Ik niet. Ik kan deze chaos en deze ellende niet nu veranderen.
De enige die zoiets zou kunnen is God.

Maar God doet niets.
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Al zolang als er ellende bestaat, al zolang als de mens bestaat doet God niets en
gaat deze ellende voort en gewoon verder, alsof het zo hoort.

WAAROM DOET GOD EIGENLIJK NIETS?
WAAROM IS ER NIET ALLEEN LIEFDE, VREUGDE EN
SCHOONHEID IN HET LEVEN EN OP DEZE PLANEET?
OEPS!
OEPS!
EN NOG EENS OEPS!
Ineens snap ik iets.
Die schoonheid, liefde en vreugde was er al.
Weliswaar niet op deze wereld maar het was alles wat er was!

God is liefde.
God is alles wat liefde is.
Als je uitsluitend liefde bent, heb je er ook geen idee van
wat het is om de liefde niet te kennen, om geen liefde te
zijn ....... !
Blijkbaar was God zo nieuwsgierig naar wat het zou betekenen als er ergens
geen liefde zou zijn, dat hij met al zijn scheppingskracht een plek heeft
gecreëerd, waar dat het geval zou zijn.
Die plek is in elk geval deze wereld.
Mogelijk is die plek zelfs het complete universum.
Als je zelf onvoorwaardelijke liefde bent, weet je niet wat ‘NIET LIEFDE’ is,
indien ‘niet liefde’ geen deel is van het leven in je en om je heen.
Mogelijk was God hier dus nieuwsgierig naar en heeft hij niet alleen een
omgeving zonder liefde gecreëerd maar ook wezens die deze liefde niet 'van
nature in zich hebben'.
Deze wezens krijgen echter wel de mogelijkheid om door 'vallen en opstaan',
door 'onderzoek en lering', dus door ervaring, te kunnen komen naar de
schoonheid van het leven in onvoorwaardelijke liefde.
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Om te kunnen komen naar een leven zoals God leeft, krijgen we ook het aspect
eeuwigheid cadeau. Blijkbaar hebben we de eeuwigheid nodig om in het
leerproces van God te kunnen komen van een plek zonder liefde, tot een
toestand van kosmische, onvoorwaardelijke liefde.
Wij zijn de leerschool van God.
Hij leert met ons en door ons.
Hij heeft ons nodig maar om in die strijd van geen liefde tot liefde te komen,
hebben wij God weer nodig.
Wij beginnen zonder het besef van goddelijke, kosmische liefde en om op de
ladder van liefde te stijgen, hebben wij hem nodig. Dat kunnen wij absoluut niet
alleen. WIJ HEBBEN DAARVOOR GOD NODIG EN KRIJGEN DUS OOK EEN DEEL
VAN HEM IN DE VORM VAN DE RICHTER.
Eigenlijk is dat best een logisch verhaal en nog billijk ook. Hij verwacht van ons
dat wij die strijd naar boven voeren en hij biedt ons daarbij alle hulp aan. Voor
iedere ervaring en van iedere winst die wij scoren, leert hij wat het is om van
het stadium van geen liefde naar de fase van liefde te kunnen komen.
Hoe dat ervaart en hoe dat voelt.
Zo kunnen wij worden als hij, waarbij wij op het eind ook nog eens zijn
voorzien van goddelijke, onvoorwaardelijke liefde, die wij door strijd, lering en
ervaring hebben verkregen.

Natuurlijk zijn dit alleen maar mijn gedachten en
mijn gedachtenspinsels, maar het maakt het voor
mij wel enigszins vatbaar en begrijpelijk en zelfs
acceptabel.

Omdat God juist wil leren van ons geklooi en geklungel, hoe wij
omgaan met het gebrek aan liefde, grijpt hij natuurlijk ook niet in.
Gebrek aan liefde leidt tot alle chaos, wanhoop, puinhoop, oorlog en
slachtpartijen zoals wij dit al zien en kennen zolang als de
mensheid bestaat.
WIJ MOETEN HET DUS ZELF EN ALLEEN DOEN. HIJ DOET HET NIET VOOR
ONS.
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HIJ HELPT ONS ONVOORWAARDELIJK, MAAR JE MOET ER WEL OM
VRAGEN!

HIJ DOET HET NIET ZELF VOOR ONS WANT DAN WERKT
DE OPZET NIET MEER OM VAN ONS, IN DE STRIJD DIE WIJ
VOEREN VAN HET GAAN VAN ONVOLLEDIG NAAR
VOLLEDIG, VAN HET DUISTER NAAR HET LICHT EN VAN
ANGST NAAR LIEFDE, TE KUNNEN LEREN WAT
ONVOLLEDIGHEID IS EN HOE HET ERVAART OM TE
KOMEN TOT VOLLEDIGHEID, OM TE KOMEN TOT LIEFDE,
OM TE KOMEN TOT LICHT.

MAAR ALS WIJ ZELF, UIT VRIJE WIL, OP EIGEN INITIATIEF
OM HULP VRAGEN, STAAT GOD EIGENLIJK AL TE DRINGEN
OM ONS TE HELPEN.
EIGENLIJK WIL HIJ NIETS LIEVER MAAR HET MOET VAN
ONSZELF KOMEN.
UIT ZICHZELF GRIJPT HIJ NIET IN. HIJ BEMOEIT ZICH NIET
ONGEVRAAGD MET ONS GEKLOOI.
WIJ ZIJN EN BLIJVEN ONZE EIGEN DIRIGENTEN VAN HET
ORKEST VAN ONS LEVEN.
NATUURLIJK STAAT HET DE DIRIGENT VRIJ, OM OP EIGEN
INITIATIEF, TE VRAGEN OM HULP ..... ZIJN HULP.
DE GROOTSTE UNIVERSELE WET IS DUS DE 'WET VAN DE
VRIJE WIL', DIE VOOR GOD LEIDT TOT ERVARING EN
LERING.
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Als je dit gaat snappen, weet je dat er ongelooflijk veel
hulp klaar staat, als ik er om vraag. Ik hoef er dus alleen
maar om te vragen, maar ik moet dus wel eerst gaan
snappen dat het zo werkt.
Als je dit gaat snappen, sta je op het grensgebied van het
pad van 'van binnen naar buiten' naar het pad van 'van
binnen naar binnen'.
Je snapt dan ook dat wij er zelf niet uitkomen. Dat wij de
oplossing nooit zelf kunnen verzinnen, laat staan de
oplossing kunnen realiseren.
Dat kunnen wij niet voor elkaar krijgen zonder God. Het is
een deel van hoe hij de schepping heeft gecreëerd. Hij
heeft ons nodig om te leren en hij biedt zich aan, wij
hebben hem nodig, om individueel uit de status van 'geen
liefde' te kunnen komen en om op te kunnen stijgen naar
een toestand van eeuwige, onvoorwaardelijke, goddelijke
liefde. Zo zal de planeet stijgen naar de fase van 'Licht en
Leven' en zullen we uit het slob en uit de duisternis
geraken.

ALS HET ZO SIMPEL IS, HOEF JE ALLEEN MAAR DIE
KEUS TE MAKEN.
GA JE DE HULP DIE KLAAR STAAT, DIE STAAT TE
DRINGEN OM AFGENOMEN TE WORDEN, AAN GOD
VRAGEN EN ZELF GEBRUIKEN OF DOE JE DAT
NIET?
WELKE KEUS GA JIJ MAKEN?
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'Op ieder pad zijn vele splitsingen. Deze splitsingen staan voor keuzes in
jouw leven. Jouw leven is het resultaat van jouw keuzes'

Op het pad van 'van binnen naar buiten' worden wissels en splitsingen genomen op basis
van ons ego. De keus welk pad te nemen op de splitsing is daar per definitie ego-gericht.
Op het pad van 'van binnen naar binnen' zal de keus zijn op basis van het principe van
'NIET MIJN WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE'.
Dit betekent bidden, mediteren en luisteren naar de stem van binnen.
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ALS JE DE KEUS HEBT GEMAAKT EN SAMEN MET HEM VERDER WILT
GAAN, SAMEN MET ZIJN HULP 'SAMEN ALS ÉÉN' JOUW PAD WILT
VERVOLGEN, HOEF JE ALLEEN MAAR ZIJN WIL TE DOEN.
HIJ IS NAMELIJK LIEFDE EN DAT IS HIJ ALTIJD GEWEEST EN DAT IS
WAT WIJ NOG MOETEN WORDEN.
HIJ KENT NIET DE WEG ERNAAR TOE, HIJ IS DE WEG, DUS LEEF HEM,
DOE ZIJN WIL EN OOK JIJ BENT LIEFDE EN OOK JIJ WORDT DE WEG.
HIJ WOONT OOK NOG EENS IN ONS DUS DOE ZIJN WIL.
ZO WORDEN EN ZIJN WIJ AL EEN DEEL VAN HEM ZOALS HIJ EEN DEEL
IS VAN ONS.

Wooowwww ....... eigenlijk wel heel simpel. Ik schrik bijna
zelf van hoe simpel het is of in ieder geval hoe simpel het
lijkt.
Hoe ingewikkeld lijkt het hele 'Godverhaal' wel niet voor
zoveel mensen en hoe ingewikkeld hebben alle religies
het niet gemaakt en op deze wereld gebracht?
Accepteer God zoals hij ons accepteert.
Heb hem nodig zoals hij ons nodig heeft.
Laat hem jou helpen zoals hij ons hem laat helpen.
Sta toe dat hij zich aan ons kan en mag opdringen om ons
te helpen, inclusief zijn legers van engelen die hij speciaal
heeft geschapen om ons in het leerproces naar liefde
terzijde te staan en onvoorwaardelijk en onbeperkt te
helpen met onze queeste, met onze reis.

Ongelooflijk dat het eigenlijk zo simpel is.
Wat is er dan precies moeilijk aan het verhaal?
Het probleem zit:
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1. In het KUNNEN EN DURVEN DOORGRONDEN van het verhaal dat ik
hier heb geschetst en de moed te hebben om de strekking te
omarmen, te aanvaarden en te leven.
2. De keus maken om DE HULP TE VRAGEN, om je er volledig voor
open te willen, kunnen en durven stellen en om die Weg, samen met
God te gaan.
3. De kracht hebben om het lef te hebben om naar hem te LUISTEREN
EN HEM BLIND TE VOLGEN in het doen van ZIJN WIL.
4. Het VERTROUWEN hebben om hem blind te kunnen vertrouwen,
zoals Hij ons vertrouwd.
5. Het VERLANGEN EN DE HUNKERING ontwikkelen om te groeien
naar God en om onvoorwaardelijk met hem te mogen samenwerken,
zijn liefde te mogen ontvangen en te mogen doorgeven.
Deze actie moet je je dagelijks bewust zijn, je moet er dagelijks mee
bezig zijn, totdat het compleet is geland in je systeem, waarna het
kan ankeren en een deel gaat worden van jou. Dan word je een
levende, door God geïnspireerde, wandelende transformator, die
veranderingen door zal voeren waar God vindt dat het noodzakelijk
en gewenst is.

Het gaat niet meer om jou, HET GAAT OM
GOD EN JOU, SAMEN ALS ÉÉN.
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'God zoekt ons en heeft ons nodig. Wij zijn leidend. Bied je aan aan God en
vraag vooral continu hulp van God'

God en de mens hebben elkaar nodig.
'Ik ben bereid en beschikbaar' en God is dat per definitie. Je hoeft het alleen maar te
vragen.
Wie vraagt krijgt antwoord en
Wie klopt, zal worden open gedaan.
God is mijn vriend,
God is mijn maatje,
God is mijn leraar,
God is mijn vreugde,
God is mijn kracht,
God is mijn toekomst en
Ik ben Gods leerschool.
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Als het dan duidelijk wordt dat de samenwerking met God eigenlijk als
vanzelf voor de hand ligt, dan ligt het nog veel meer voor de hand om die
samenwerking op te pakken, de liefde en groeiende liefde te voelen en te
ervaren en om God de kans te geven om 'door ons te kunnen werken'.
Wij kunnen een open deur worden waardoor God de wereld, door ons en
via ons, kan betreden. Dan zijn wij een werktuig voor de God die in ons
woont. Dan kunnen en zullen wij samen, als één, deze wereld
transformeren, veranderen en verbeteren.

Mediteren en God zoeken is de Weg…
Bidden en jezelf dagelijks aanbieden is de Weg…
God vertrouwen, blind en onvoorwaardelijk is de Weg…
God dienen is de Weg…
Jezelf dienen om de God in je te kunnen dienen, is de
Weg…
Verlangen en hunkeren naar de liefde van God is de Weg…
Klaar staan voor je medemens en je broeder en zuster
onvoorwaardelijk helpen om in contact en in verbinding
te komen met hun God is de Weg…
Iedere dag opnieuw God melden dat ik met heel mijn hart
en ziel bereid en beschikbaar ben, is de Weg…
God melden dat ik bereid ben een huwelijk met hem of
haar aan te gaan op de dag die hij of zij bepaald, is de
Weg…
Er dagelijks naar streven om te zijn als de Vader is de
Weg…
Enorm te genieten van het maken van de reis en het
bewandelen van de Weg, samen met God, is de Weg…
Verlangen naar de éénwording met God is de Weg…
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'Eens op een prachtig moment komt de dag der dagen waarop wij in het
huwelijk zullen treden met de god of godin en wij voor eeuwig zullen
versmelten tot één en samen onafscheidelijk het universum zullen
bereizen'

God en mens zullen eens fuseren tot één wanneer God en ziel zullen samensmelten en zij
samen voor eeuwig verder zullen gaan.
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De Weg die wij hebben af te leggen en waarin we begeleid worden door God
zelf. Zo zorgzaam is hij voor ons. Zo belangrijk zijn wij voor hem dat hij ons
nooit alleen laat, altijd bij ons is en op wie wij altijd blind kunnen vertrouwen.
Ik bied hem mijn ervaringen aan en ontvang onbevangen al zijn hulp en al zijn
diensten.

'Het vol vertrouwen en onbevangen gaan van de Weg is de Weg…'

De Weg is prachtig en biedt ons de mogelijkheid om de reis te kunnen maken.
Ook de reis is prachtig en we hebben de beste reisgids die ieder van ons zich maar kan
voorstellen.
Hij weet alles.
Hij hunkert en verlangt ernaar om ons te dienen.
Hij is LIEFDE, in de meest ultieme vorm.
Hij is er onvoorwaardelijk voor jou.
Hij houdt onvoorwaardelijk van jou.
Hij heeft uitsluitend het allerbeste met je voor.
HOE MOOI KAN HET ZIJN ........ !
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Als we in staat zijn om de Weg te bewandelen zoals ik het nu heb gevoeld,
ervaren en heb opgeschreven, zal de reis een vreugdevolle reis zijn met
fantastische momenten.
In een blind vertrouwen op onze God van binnen ga ik de Weg en
accepteer ik alles, ook als ik er niets van begrijp en als ik er onrustig van
word. Dan zal ik getest worden of ik in de overgave aan God opnieuw de
rust kan vinden en het vertrouwen kan terugvinden.
Ik heb niets te verliezen, ik heb alleen maar te winnen.
Samen met hem ga ik voor 'het gaan van de Weg'.
Samen met hem ga ik voor een ‘winst-winst-situatie’.
Samen met hem of met haar ga ik voor de grootste winst, een huwelijk
van God samen met mijn ziel.
Zoek het licht, het is overal aanwezig.
Kijk omhoog en zie het licht, het is overal aanwezig.

Je hoeft God niet te zoeken, je hoeft alleen maar je ogen open te doen.
Overal is 'schoonheid, waarheid en goedheid'.
Overal is het licht, is liefde, is God.
Word als God, word het Licht.
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Als het dus zo intens gaat om de samenwerking van God
en de mens ......
Als het dus zo intens gaat om de 'begeestering van het
handelen', tot uiting te laten komen in het feit dat het
onze wil zal zijn dat 'niet onze wil maar zijn wil zal
geschieden' .....
Als het dus zo intens gaat om het feit, dat wij ons ego
zullen moeten afleggen, omdat die altijd in strijd is met
andere ego's en per definitie alleen maar energie zullen
verplaatsen in plaats van energie te transformeren en
veranderingen te creëren ......
Als het dus zo intens gaat om het ontwikkelen van een
onvoorwaardelijk blind vertrouwen in de God die in ons
woont en deze hoeder blind te volgen ......
....... Dan zullen wij massaal het pad van 'van binnen naar
buiten' moeten gaan verlaten en het grensgebied moeten
gaan opzoeken en oversteken naar het pad van 'van
binnen naar binnen'.
Daar staan richtingwijzers genoeg en ook genoeg
broeders en zusters om vertrouwen te geven, de angst
weg te nemen en de Weg te wijzen.
Het oude pad, het pad van 'van binnen naar buiten' heeft
zijn langste tijd gehad en brengt ons niet verder. Als we
dat pad en de werking van dat pad bestuderen, leren we
'HOE HET NIET MOET'.

*** Genoeg is genoeg ***
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HELP ANDEREN, WIJS ZE DE WEG EN WANDEL EEN
STUK MET ZE MEE OP HET PAD,TOTDAT ZE ZELF
IN STAAT ZIJN HUN WEG TE VERVOLGEN.

'Niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede'.
Leef dus, leef het leven, vertrouw op God en ga met
God, maar vooral ...... VRAAG ALLES AAN GOD.
Hunker en verlang naar zijn hulp en de liefde van
God.
Leef in het volledig laten geschieden van Zijn Wil
en jij zult transformeren en de wereld zal
transformeren.
DAN ZULLEN VERANDERINGEN WERKELIJKHEID
ZIJN!

Zo simpel en slechts zo simpel is het!

Nog eenmaal dit verhaal in iets andere vorm.
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Hier gaat het namelijk compleet om!
God is almachtig maar wil dat niet zijn.
Hij wil voor ons dat wij de kans krijgen om zelf te
kunnen groeien naar: 'richting almachtig'.

DAARVOOR HEBBEN WIJ EEN RECHT GEKREGEN
MAAR DAT RECHT IS TEVENS OOK EEN PLICHT EN
DAT IS 'DE VRIJE WIL' EN DUS DE 'VRIJE KEUS'.

Alle veranderingen en ontwikkelingen in ons
leven moeten wij:
• Zelf verzinnen.
• Zelf uitvoeren.
• Zelf ervaren.

En daardoor leren wij en door te leren,
groeien wij en doordat wij groeien, groeit
God in ervaring met ons.

280

Wij moeten het dus zelf doen maar er is echter
wel één ding.
Hij helpt ons onvoorwaardelijk als we er om
vragen, omdat dat dan ook ONS initiatief en
dus ONZE wil en dus ONZE keus is.
Het initiatief moet hierbij van ons uitgaan.
Luidt de wet niet:
• Wie vraagt krijgt altijd antwoord.
• Wie klopt wordt altijd opengedaan.

Alleen kunnen wij niets,
maar wij kunnen alles en onze reis zal ontzettend
versneld worden als wij zo slim zijn om onze weg
samen te gaan met de Vader, dus met de Richter,
dus met onze eigen godsvonk.
Als je dat kunt in blind vertrouwen, bewandel je
het pad van 'van binnen naar binnen' en heb je
reeds grote stappen gemaakt.

Het leven is dus geen uitdaging ……,
DE SAMENWERKING MET EN HET VERTROUWEN
IN ONZE GODSVONK IS DE UITDAGING.
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Leg dus JOUW ENERGIE vooral op de goede plek, in
de samenwerking met God en verkwansel die
energie niet met een verkeerde focus, door te
verwachten om op eigen gelegenheid de reis te
kunnen maken en wezenlijke veranderingen tot
stand te kunnen brengen.

De mens als individuele op zichzelf
staande kracht is krachteloos en zo kiest
God er ook voor om dat te zijn in zijn
houding naar en in zijn relatie met ons.
Als eenheid en samenwerkend in een
brandend verlangen naar elkaar en een
blind vertrouwen in elkaar, bezitten God en
de mens samen de grootste kracht die de
mens onvoorwaardelijk en onbeperkt kan
inzetten en kan gebruiken in zijn
eeuwigdurend leven langs de sterren.
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'Wees slim en wordt één met God en wordt daardoor als God'

De mens en God als één.
De mens en God als bron van volkomenheid, eindigend als Volkomene.

Daarom, omdat wij alleen niets kunnen, is het pad
van 'van binnen naar buiten' altijd een pad zonder
resultaat en daarom zullen er pas op het pad van
'van binnen naar binnen' wezenlijke stappen
gemaakt kunnen worden, veranderingen tot stand
gebracht kunnen worden en individuele groei van
bewustzijn gerealiseerd kunnen worden.
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Hoe meer individuen dit pad bewandelen, hoe
meer het collectief bewustzijn kan en zal
toenemen.

Iedereen die dus denkt het op eigen kracht te
kunnen, zit nog in de speeltuin van het pad van
'van binnen naar buiten'.
Op eigen kracht gaat het niet werken, behalve
om te leren hoe het niet moet.
Als je dat begint door te krijgen en de
aanwezigheid van de 'God van binnen' begint te
accepteren, kun je gaan werken aan het maken
van contact en verbinding met de 'God van
binnen' en kun je beginnen om 'het dus wel te
laten werken' en daarmee de mogelijkheid te
creëren om de reis op weg naar huis nu werkelijk
te kunnen gaan starten.
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‘Op naar de sterren en daar voorbij’

De enige weg die groei en voortgang biedt.
De enige weg die waarlijk leven biedt.
De enige weg die succesvol voortgang biedt.
Is de weg van versmelting van God en mens tot 'Godmens of Mensgod'.
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Opnieuw het pad van 'van binnen naar
binnen' en wat het bewandelen van dit
pad betekent
Wat betekent het om het pad van 'van binnen naar binnen' te bewandelen?
Dit is het pad van wezenlijke veranderingen. Dit kan ook niet anders, want dit is
het pad dat wezenlijke veranderingen in deze wereld genereert.
Dit betekent dan ook, dat ik dan wezenlijk anders zal moeten zijn dan dat ik
was toen ik het voorgaande pad nog bewandelde, het pad van 'van binnen naar
buiten'.
Er kan geen ander resultaat zijn als er niet eerst een andere oorzaak is.

HOE ZIET DIE VERANDERING ERUIT EN HOE WEZENLIJK IS
DIE VERANDERING?
Om te beginnen ga je op het pad van 'van binnen naar binnen' begrijpen wie je
bent en ga je ook begrijpen, 'dat je niet anders kunt zijn dan wie je bent'.
Als dit bewustzijn in je gaat bruisen, ga je ook handelen naar 'wie je bent'.
Je gaat zelfs volledig accepteren wie je bent en wat je kunt en je gaat daar naar
leven.
Wie je bent, is een gegeven en is vaak gebaseerd op erfelijke factoren en op
kwaliteiten (gaven) die je bij 'jouw schepping' hebt meegekregen.
Hoe je omgaat 'met wie je bent' en of je jouw 'wie je bent' volledig benut, is aan
jou en is afhankelijk van de keuzes die je maakt en dus durft te maken
Wie je bent is dus voor een groot deel bepaald.
Als ik het Urantiaboek goed begrijp, worden onze kwaliteiten voor een
belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten van onze voorouders. Door
datgene wat wij erven.
Onze kwaliteiten worden ingeschat, ook wordt ingeschat hoe wij in staat
kunnen en zullen zijn om mogelijk met die kwaliteiten om te gaan.
Er wordt een plan gemaakt wat voor ons, binnen het kader van onze
kwaliteiten mogelijk is en wat we in ons leven zouden kunnen bereiken.
Aan de hand van dat plan, van die inschatting, komt de Richter bij ons inwonen
met een 'levensplan voor ons', met een 'blauwdruk voor ons leven'.
286

De Richter stuurt ons aan volgens de inhoud van onze blauwdruk voor ons
leven.
Wij zijn uiteindelijk degenen die de keuzes maken, ofwel volgens de
aanwijzingen van de Richter, ofwel volgens onze eigen wil, volgens ons ego.

Hierin en hiervoor geldt de wet van de vrije wil.
DE KEUZES DIE WIJ MAKEN BEPALEN DUS DE
RESULTATEN IN ONS LEVEN.
Wat betekent dit nu precies?
Dat betekent dat wij gaven of kwaliteiten mee krijgen. Bij de schepping van ons
wezen en van ons systeem, krijgen wij bepaalde kwaliteiten toegemeten die ons
moeten helpen om de blauwdruk van ons leven te kunnen uitvoeren.
Alles werkt volgens een plan dus ook het toegemeten krijgen van specifieke
eigenschappen en kwaliteiten.

Veel mensen hebben moeite om te kunnen zijn wie
ze zijn. Valse schaamte dwingt ze om niet te
durven uitkomen voor wie ze zijn.
Ze gaan niet, slecht of onvoldoende om met hun
gaven of kwaliteiten.
Werkelijke groei op ons levenspad is alleen mogelijk als wij optimaal
functioneren. Optimaal functioneren is alleen mogelijk als wij functioneren in
samenhang en in samenwerking met de Richter, waarbij wij de aanwijzingen en
de weg die God ons aangeeft, volgen.
Ongetwijfeld is het de bedoeling dat wij alle gaven en kwaliteiten die ons zijn
toegekend, gebruiken om optimaal de blauwdruk van ons leven tot
werkelijkheid te kunnen brengen en dat wij dus onze gaven en kwaliteiten ook
zullen gaan gebruiken in ons leven.
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WE HEBBEN DIE KWALITEITEN NIET VOOR NIETS
GEKREGEN!
'Alle lichtpunten van alle gaven en kwaliteiten die ons bij onze schepping
zijn toebedeeld en in ons hart zijn geplant'

We komen op deze wereld met een plan voor ons leven, met een blauwdruk voor ons leven
Om dat plan optimaal te kunnen uitvoeren, krijgen wij specifieke gaven en kwaliteiten.
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GEBRUIK ZE, ZE ZIJN VAN JOU EN VOOR JOU IN EEN UNIEKE
SAMENSTELLING OM JOUW LEVENSPLAN OPTIMAAL 'TOT LEVEN TE
LATEN KOMEN'.

Gebruik dus deze gaven en kwaliteiten.
Zonder het één, geen ander!
Zonder het beleven van onze gaven en kwaliteiten, zullen
wij niet in staat zijn het 'PLAN VAN ONS LEVEN' te leven.
Misschien is dat dan wel een verloren kans!
Elimineer dus al je valse schaamte, dat je niet mag en niet kunt zijn
wie je bent, want je bent wie je bent en zo ben je geschapen.

HET IS NIET ALLEEN JE RECHT OM TE ZIJN WIE JE BENT,
HET IS OOK JE PLICHT OM TE ZIJN WIE JE BENT EN OM
JEZELF OPTIMAAL TE ONTWIKKELEN EN OP DEZE
WERELD 'TE BELEVEN' EN ERNAAR TE STREVEN JOUW
LEVENSPLAN VOLLEDIG TOT UITVOERING TE BRENGEN.
DIT ZIJN VAN WIE JE BENT, DIT LEVEN, BELEVEN EN
UITLEVEN VAN JOUW EIGEN GAVEN EN KWALITEITEN,
HEEFT INVLOED OP JOU EN HEEFT INVLOED OP DE HELE
WERELD EN OP HET COMPLETE UNIVERSUM.
Durf dus te zijn wie je bent, onderzoek wat er in jouw systeem leeft en
brandt en leef en beleef het.
Hierbij is het volkomen onbelangrijk wat een ander ervan vindt, zolang
we anderen in het uitvoeren van onze idealen en in het gebruiken van
onze gaven en kwaliteiten maar niet (bewust) schaden.
Vind die zekerheid.
Vind die vreugde.
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Zoek het contact en de verbinding met jouw God en optimaliseer de
werking en het gebruik van jouw gaven.

Zo word je een instrument van God, werkend als
één, dienstbaar aan het finaal verwerven van
eeuwige persoonlijkheidservaring in de
goddelijke bestemming van universum-finaliteit.

Als je op deze manier jezelf bent en kunt leven volgens
jouw goddelijk plan, optimaal gebruik makend van jouw
gaven en kwaliteiten, volledig in de samenwerking met
God in het LEVEN VAN ZIJN WIL, zal je niet meer 'duwen
tegen het ego van anderen', waardoor er slechts
verschuivingen en verplaatsingen van energie optreden,
maar zal je, samen met jouw God, energie transformeren
en dus veranderingen in deze wereld tot stand brengen.
Vaak gebeurt dit in rust en stilte, zonder het beter te
weten dan anderen, maar vooral door jezelf te zijn en 'de
wil van God te zijn en te leven'.
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'Door jezelf te zoeken en je eigen kwaliteiten te ontdekken, vind je God.
Door God te zoeken vind je jezelf'

Door jezelf te zoeken vind je God.
Door God te zoeken, vind je het Licht.
Door het Licht van God te gebruiken, samen met jouw eigen Licht, verander je deze wereld
en verander je het universum.

Er is in deze wereld een prachtig voorbeeld hoe het moet en hoe het
werkt.
Kijk hoe Jezus in de wereld bracht wat hij had te brengen. Hij deed
dit uitsluitend in samenwerking met de Vader.

'Vader niet mijn wil maar uw wil geschiede'.
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Hij riep niet naar anderen hoe slecht die anderen het deden, maar hij bracht
een nieuwe leer, van scretch af aan en leefde vooral ook die leer. Hij was die
leer.
Daarnaast organiseerde hij het hoognodige:
 Hij verzamelde wat mensen om zich heen.
 Hij zorgde zo goed als mogelijk was dat iedereen voorlopig te eten en
onderdak had en
 Hij deed zijn ding. HIJ DEED HET VOORAL.
 Hij sprak als het nodig was en waar het nodig was
 Hiermee verplaatste hij geen energie, hij TRANSFORMEERDE ENERGIE.
HIJ DEED DIT VOLLEDIG IN SAMENWERKING MET DE WIL VAN DE
VADER EN IN VOL EN BLIND VERTROUWEN DAT HET DAAROM DUS
ALTIJD GOED KWAM EN GOED WAS.

Het pad van 'van binnen naar buiten' heeft zichzelf en ons bewezen
dat het niet werkt, in:
 De harmonie terugbrengen in de wereld.
 De liefde terugbrengen in de wereld.
 Het besef van eenheid terugbrengen in de wereld.
 De vrede terugbrengen in de wereld

Als je het terugbrengen van harmonie, vreugde, liefde en vrede
nastreeft om verankerd te krijgen op deze prachtige planeet,
verlaat dan massaal het pad van 'van binnen naar buiten' en zoek
het pad van 'van binnen naar binnen'. Daar zal iedereen het licht
vinden door contact en verbinding te maken met de God die in ons
woont en die zo ongelooflijk hunkerend en verlangend bewust
contact en verbinding zoekt met ons.

Dit zal er komen wanneer wij ...... en niemand
anders dan wij ....., in volle overtuiging en
vertrouwen, die stap zullen zetten.
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WE HEBBEN HIERVOOR EEN LEVEND VOORBEELD IN
DEZE WERELD EN DAT IS JEZUS.
WE HEBBEN HIERVOOR ALLE WERKTUIGEN IN HANDEN
EN DAT ZIJN ONZE SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN, GAVEN
EN KWALITEITEN.
WE HEBBEN HIERVOOR DE MEEST BRILJANTE HULP,
MAATJE, GIDS, LOODS EN LIEFDEVOLLE VRIEND TOT
ONZE BESCHIKKING EN DAT IS GOD DIE ONS NET ZO
HARD NODIG HEEFT ALS WIJ HEM NODIG HEBBEN EN DIE
ONGELOOFLIJK VEEL VAN ONS HOUDT.
Wees dus wie je bent.
Vertrouw op jezelf.
Wees jezelf door jezelf te zijn, zonder het gevoel te
hebben egoïstisch te zijn en groei in bewustzijn met God
aan jouw zijde.
Leef dus en verander.
Verander jezelf en groei.
Verander deze wereld en wordt een steeds groter licht.
Ga met Jezus, ons grote voorbeeld, leef als hij en wordt
daardoor steeds meer als de Vader.
LEEF NIET HET LEVEN EN DE IDEALEN VAN EEN ANDER, MAAR LEEF
JOUW EIGEN IDEALEN EN EXPLOITEER JOUW EIGEN GAVEN.
WANT JIJ BENT IN HET LEVEN VOOR ZOVER HET JOUW DEEL VAN
DE SCHEPPING BETREFT, ONMISBAAR VOOR HET COMPLETEREN
EN VERVOLMAKEN VAN DEZE SCHEPPING.
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Zoek dus jezelf.
Dien jezelf.
Dan kun je ook de God dienen IN JEZELF.
Dat is de Weg en dat is
GEEN EGOÏSME.

'Volg het voorbeeld van Jezus want hij is voor ons de Weg, de Waarheid en
het Leven'

Leef jouw leven,
Leef jouw gaven en kwaliteiten,
Leef jouw idealen,
Bewandel jouw Weg,
Leef de God in jou door contact en verbinding met hem te zoeken.
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Wees wie je bent want door jezelf te zijn, ben je briljant en bewijs je
jouw uniciteit.
Deze wereld en zelfs de schepping, kan niet zonder jouw uniciteit, kan
dus niet zonder jou, kan niet zonder jouw kwaliteiten en gaven, kan
niet zonder het feit dat jij jouw gaven en kwaliteiten leeft en beleeft.

ALLEEN JIJ KENT DE WEG VOOR JOU, OMDAT
DAT RESONEERT MET DE GAVEN EN
KWALITEITEN DIE JIJ VAN DE SCHEPPER
HEBT ONTVANGEN EN DIE BRANDEN IN JOI!

Je bent nodig en gewenst, dus ....
LEEF, ERVAAR en GROEI.
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'Het is' en 'zo is het', ..... verplaatst
energie maar verandert niets. De
werking van het pad van 'van binnen
naar buiten' nog dieper verklaard
Ook wat hier wordt vermeld is al eerder genoemd, maar ook dit is
waar het om gaat en het kan niet vaak genoeg herhaald worden.
Dit is wat zo duidelijk is wanner je het ziet en helaas zijn er nog
maar zo weinig mensen, veel te weinig mensen, die het zien. Als je
het ziet, snapt en wilt gaan leven, zal je jezelf, je omgeving en de
wereld veranderen.
Dit gebeurt zonder te duwen en zonder te trekken. Dit gebeurt
zonder lawaai en zonder strijd, maar het raakt aan en het is de
werkelijkheid en het zal daarom 'zijn werk doen en transformeren,
jou, mij en de wereld'.

Het Pad van 'van binnen naar buiten'.
Het Pad van 'van binnen naar buiten' is tevens de grote speeltuin van deze
wereld.
Eigenlijk is onze wereld deze speeltuin. Deze speeltuin is ongeveer het
speelgebied van de hele wereld. In deze speeltuin, op dit pad, heerst een
collectief bewustzijnsniveau dat gelijk is aan hoe er in de speeltuin wordt
gehandeld en gespeeld.

Het overwegende mechanisme op basis waarvan in deze speeltuin
wordt gehandeld, is het mechanisme van de drijfveer van het EGO.
Dat zegt alles over het niveau van het collectieve bewustzijn.
Voor een groot deel heersen in deze speeltuin nog de volgende regels of wetten:
 De wet van de sterkste.
 De wet van eten of gegeten worden.
 De wet van oog om oog, tand om tand.
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Wat je ook aantreft in deze wereld zijn de gedreven, fanatieke mensen die,
overigens met de beste bedoelingen, deze wereld bestormen om de wereld
even te verbeteren. Dit moet dan wel op hun manier want hun manier is
absoluut de beste methode en de beste manier. Iedere andere methode deugt
niet en moet plaats maken voor hun methode.
Meestal maken ze dit ook met een hoop lawaai en een hoop 'bombarie' kenbaar
aan de wereld.
Deze verbeteringen van de wereld vind je op ieder terrein, dus zowel:
 Religieus.
 Economisch.
 Sociaal.
 Spiritueel.
 Politiek.
Bijna op ieder terrein zijn er mensen, al of niet specialisten met 'kennis van
zaken', die de bühne bestijgen en beginnen te roepen dat wat er nu gebeurt
verkeerd is en dat zij een absolute oplossing voor een onbetwiste verbetering
hebben.
Zij zijn zo gedreven en zo fanatiek dat deze mensen eigenlijk fundamentalisten
zijn voor dat onderwerp dat zij in deze wereld ‘erin willen proppen’ en
daarmee deze wereld zullen verbeteren.
Maak deze mensen de leiders en laat ze doen wat ze willen want dat is de
redding om te geraken uit de chaos die door de oude situatie wordt
veroorzaakt. De anderen hadden en hebben het fout en zij hebben gelijk, dus
geef ze vrij baan en alles komt goed.
Nietszeggende overtuigingen en valse beloftes moeten hun theorieën kracht
bijzetten. Meestal gepaard gaande met veel lawaai.
Zo sluit iedere nieuwkomer aan bij de ongelooflijke grote en lange rij van
voorgangers. Zij handelen op eenzelfde wijze, met dezelfde overtuiging,
ALLEMAAL GEDREVEN DOOR HET EGO WAT NIET MEER EN NIET MINDER
BETEKENT, DAT ZE VINDEN DAT ZE HET BETER WETEN EN DAT ZE
VOORAL GELIJK HEBBEN EN IEDER ANDER HET VOORAL FOUT HEEFT.
De zoveelste zogenaamde verandering, de zoveelste zogenaamde verbetering,
op welk gebied dan ook:
 Economisch.
 Politiek.
 Spiritueel.
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Vul zelf maar in ………

Zo komen er nieuwe leiders, nieuwe groeperingen, nieuwe overtuigingen,
nieuwe inzichten, nieuwe spirituele stromingen, nieuwe dictators, nieuwe
machthebbers, die zelfs met geweld hun nieuwe briljante visies 'in de massa
stampen', want ze hebben gelijk en iedereen zal het weten en iedereen zal
vooral gehoorzamen.
Als ze eenmaal de macht hebben zullen ze ofwel heel lang de mensen
voorliegen ofwel zoals in sommige delen van de wereld, zichzelf ongelooflijk
verrijken.
Zo duwen ego's al onvoorstelbaar lang tegen elkaar en zo trekken ze keer op
keer aan het koord waar aan de andere kant een ander ego staat te trekken, die
ervan overtuigd is dat hij of zij het nog veel beter weet en dat de ander het
compleet verkeerd ziet en dus eigenlijk niet deugt.

'Duwen en trekken van de één tegen de ander, van het ene ego tegen het
andere'

Wie is er sterker, welk ego wint het deze keer. De strijd en de winst is belangrijker dan het
resultaat of de behoefte om de wereld werkelijk te veranderen.
Bij werkelijke en wezenlijke veranderingen gaat het niet om de VERANDERAAR
MAAR OM DE VERANDERING.
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In Nederland staan nieuwe provinciale verkiezingen voor de deur en ik heb het
eerste debat op televisie gevolgd.
Iedere partijleider vertelt hoe briljant zijzelf en hun partij zijn en hoe
ongelooflijk dom en fout ieder ander en iedere andere partij is. Dat moet toch
iedereen zien, begrijpen en voor iedereen duidelijk zijn. Ook hier verandert de
sfeer en wordt het steeds persoonlijker en steeds grimmiger.

En dit gebeurt al zolang als de mens bestaat.
Er is maar één vorm van verbetering en dat is de verbetering die geldt voor het
totaal.
De verbetering waarin alles voor iedereen eerlijk wordt verdeeld.
De verbetering waarin ieder mens met liefde en respect wordt behandeld.
De verbetering waarin het niet om mij gaat maar om ons.
De verbetering waarin niemand meer arm is, niemand meer honger heeft en
waarin niemand meer eenzaam is.
De verbetering waarin ieder mens de kans krijgt zichzelf volledig uit te leven in
het volgen van zijn of haar idealen en waarin ieder mens zijn of haar gaven en
kwaliteiten kan leven en ontwikkelen.
De verbetering waarin er structurele vreugde is voor iedereen.
De verbetering waarin er permanente, structurele vrede is, overal op deze
planeet.
De verbetering waarin ieder mens zich bewust is van de God van binnen en
daarmee contact en verbinding zoekt.
De verbetering waarin niemand meer behoefte heeft om, gedreven door het
ego, energie te verplaatsen en met veel lawaai schreeuwt hoe goed hij is en hoe
fout ieder ander is.

Uiteraard is het bovenstaande enigszins zwart-wit
geschetst maar het zit, helaas niet heel erg ver
naast de werkelijkheid.
Dat is het pad van 'van binnen naar buiten'. Dat is het pad waarin deze wereld
nu leeft. Dat is het pad waar uitsluitend energie verplaatst wordt en waar
iedereen het onderwerp oppakt dat al door anderen in de wereld is gezet. Zij
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roepen er iets over en gooien het vervolgens met veel lawaai en overtuiging vijf
meter verderop weer in de wereld, alsof het iets compleet nieuws is en alsof de
wereld erop zat te wachten.

Dit leidt nooit tot wezenlijke veranderingen omdat
er geen energie getransformeerd wordt maar
omdat er uitsluitend energie verplaatst wordt.
Als er veranderingen lijken te zijn, zijn die hooguit tijdelijk. De economie
kan aantrekken, de welvaart kan aantrekken en verbeteren maar dit is
altijd tijdelijk.
Er zijn periodes van vrede totdat er weer iemand komt die het beter
weet en zelfs bereid is om mensen te onderdrukken of om een oorlog te
starten ten kostte van ongelooflijk veel leed en mensenlevens.
Onze beschaving is slechts een laag vernis en deze laag is ongelooflijk
dun.
Discriminatie van allerlei groepen mensen en bevolkingsgroepen nemen
ook weer toe.
Buitenlandse vluchtelingen mogen hier eigenlijk niet meer komen. Zij
zijn niet echt welkom want Nederland is van ons en onze welvaart is
helemaal van ons. Daar hebben buitenlanders geen recht op.
Wie zegt dat ik eigenaar ben van Nederland?
Waar haal ik, kosmisch gezien, dat eigendomsrecht eigenlijk vandaan?

ZO IS ER CHAOS EN ZO BLIJFT ER CHAOS.
ZO IS ER DISHARMONIE EN ZO BLIJFT ER DISHARMONIE.
ZO ZAL ER NOOIT VREUGDE, LIEFDE EN VREDE OP DEZE
WERELD KOMEN.

'Chaos en disharmonie'
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Chaos en duisternis in deze wereld. Het ene ego dat duwt en trekt tegen het andere ego
waardoor we alleen maar dezelfde dingen, met dezelfde energie, verplaatsen. Er zal nooit
werkelijke transformatie, dus werkelijke veranderingen plaatsvinden. Om je te overtuigen,
kijk je maar om je heen.

Al dit gefreubel, al dit heen en weer gegooi van energie, al
deze energie-verplaatsing heeft dus niets anders dan
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ellende opgeleverd en op het gebied van 'schoonheid,
waarheid en goedheid' is er structureel nog niets
veranderd.
Dit is niet zo moeilijk vast te stellen?
Wie verlangt er niet naar vreugde, liefde, vrede en
overvloed van van alles en voor iedereen?
Gaan we nu eens eindelijk begrijpen dat als wij beslissen
dat we het allemaal alleen en zonder hulp kunnen, het
absoluut niet gaat lukken en het resultaat dus per
definitie nul is?
Wij kunnen het niet alleen en dat is ons tweeduizend jaar
geleden al door iemand duidelijk gemaakt.
Laten we stoppen met de arrogantie te hebben van het
beter te weten en het alleen te kunnen.
Word wakker en open je ogen.
Stop met doorgaan op een oude weg als het zo
verschrikkelijk duidelijk is dat die weg niet werkt.
Laten we nu eens massaal het lef hebben om een andere
weg te zoeken.
Andere wegen geven in ieder geval andere resultaten.
Het nemen van een andere weg kan echter alleen als we
bereid zijn het oude denken los te laten en als we de moed
hebben om te gaan denken op een andere manier, om te
gaan kijken op een andere manier en om te gaan
handelen op een andere manier.
Als je snapt dat de oude manier niet werkt en dat wilt en
kunt aanvaarden, heb je de eerste stap gezet, op weg naar
een ander niveau, op weg naar een ander, hoger
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bewustzijn, op weg naar het pad van 'van binnen naar
binnen'.

Het pad van 'van binnen naar binnen'.
In dit hogere bewustzijn ga je voelen, zien en ervaren dat
er een kracht in ons is die ons lief heeft en die ons wil
sturen en richten.
Deze kracht is de Richter, deze kracht is een vonk van
God.
Dan wordt voor jou 'het spirituele' een onderdeel van
jouw bewustzijn. Dat is het begin waarop veranderingen
kunnen gaan plaatsvinden en waarop veranderingen
zullen gaan plaatsvinden.
Deze verandering in jou en mij is een absolute
voorwaarde voor VERANDERINGEN IN DEZE WERELD!
Wat is ons tweeduizend jaar geleden duidelijk gemaakt?
Tweeduizend jaar geleden heeft Jezus ons geleerd dat het
niet gaat om onze wil maar dat het gaat om zijn wil, om
het doen van zijn wil, in het doen van de Wil van de Vader.
NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE.
De Wil van de Vader is uitsluitend gericht op verbetering,
op groei en op liefde omdat de Vader uitsluitend liefde is,
onvoorwaardelijke liefde.
In ons woont God, woont een godsvonk en wij zijn als één. Deze godsvonk heeft
een ongelooflijk verlangen om met ons samen te kunnen werken. Hierbij is het
duidelijk dat wij zelf niet in staat zijn om buiten de muren van onze eigen
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mentale gevangenis te kunnen denken en te kunnen zien. We hebben iemand
nodig die alles kent buiten onze eigen gevangenis en ons dus kan leiden.
Maar dan moeten we wel de wil en de kracht hebben om te luisteren en de raad
van onze 'God van binnen' op te volgen. Om dus niet onze wil te doen maar om
zijn wil te volgen en uit te voeren, zoals Jezus het ons heeft geleerd en
voorgedaan.
Aanvaard zijn hand, neem die hand en volg hem.

'Volg het voorbeeld van de grote Meester, volg Jezus.
Niet mijn wil maar uw wil geschiede'

Wij zijn als kinderen en Jezus is als een Vader, als een vriend. Hij is ons voorbeeld.
Volg hem, hij is
De Weg,
De waarheid en
Het Leven.
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Als we willen aanvaarden dat er een vonk van God in ons
woont die dagelijks actief met ons wil communiceren en één
met ons wil worden en als we bereid zijn dit contact en de
verbinding met de godsvonk te zoeken en te verdiepen,
BETREDEN WE HET PAD VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'
en hebben we al een grote stap gezet in 'groei van ons
bewustzijn'.
Dan zul je heel duidelijk gaan zien dat het oude pad, het pad
van 'van binnen naar buiten' niet werkt. Je zult gaan zien dat
de wereld massaal nog leeft op dit pad en dus dit bewustzijn
vertegenwoordigt.
Zoek contact, verbinding en samenwerking met de God van
binnen en transformeer.
Door te transformeren, verander jij een doordat jij verandert,
verandert jouw omgeving en verandert de wereld.
Laat de eigen wil gaan.
Laat de eigen wil los, uiteraard in vrije wil en omarm jouw
innerlijke God zoals deze jou omarmt.
Je leven zal veranderen.
Je zult voelen wat wezenlijke, onvoorwaardelijke liefde is en je
zult er in ondergedompeld worden.
Het is een ervaring die ik 'de omarming' noem.
Dit is het laatste traject op weg naar fusie, op weg naar
éénwording en versmelting met God.
Dit is het begin van 'HET BEWUSTE LEVEN' en het 'NIEUWE
LEVEN' voor deze planeet.

305

'Het bewust worden van de inwonende God en het verlangen naar
eenheid en versmelting'

Word wakker!
Luister naar en hoor de zacht roepende stem!
Word één!
Geef God jouzelf en geef hem de ruimte!
Laat hem door jou deze wereld en jou transformeren!
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Als dit bewustzijn in jou gaat ontstaan door je bewuste verbinding
met jouw 'God van binnen', is dit het begin van een eeuwige
samenwerking en een eeuwig samenzijn met en van God.
Dan worden God en mens één, voor eeuwig.
Het feit van het bewust worden van dit feit is op zichzelf al een
groot feest. Een feest dat eeuwig zal duren.

‘Samen het universum bereizend’
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'Harmonie in eeuwigheid.
Eenheid in eeuwigheid'

Als je weet dan weet je.
Als je weet dan leef je.
Als je leeft, word je een bewust onderdeel van de schepping en van het universum.
Dan ben je wakker en zie je hoe mooi HET LEVEN door God is geschapen.
Wij moeten zelf wakker worden.
Wij moeten zelf ontdekken.
Wij moeten zelf ervaren en zo ervaart God door ons en met ons .......
SAMEN ALS ÉÉN.

Ga die weg.
Ontwaak en
Leef.
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De beloftes gedaan door het ego en de
eeuwige daaruit voortkomende,
voorspelbare consequenties
Het ego en zijn invloed
Opnieuw word ik getriggerd door de komende verkiezingen in Nederland en
vooral door alle reclames van de politieke partijen en vooral van alle beloftes
die politici doen in hun reclamefilmpjes en in alle debatten die er op televisie
worden uitgezonden.
Via het ego, via het 'ik vind', 'ik wil', 'wij vinden' en 'wij willen', worden door de
politici, door deze mensen gedreven door hun ego's allerlei beloftes aan het
volk gedaan.
Ongetwijfeld bedoelen ze het allemaal goed.
Als je op hen stemt, gaat het goed met het land en met het volk, stem je niet op
ons, dan is het land en het volk verloren want al die andere partijen en politici
begrijpen er helemaal niets van en leiden het land en het volk regelrecht naar
de afgrond. Sterker nog, zij vertellen allemaal leugens.
De keus is makkelijk, zij zijn de besten, dus stem op hen en op hun partij.
Dat is het voordeel van het ego.
Het ego creëert een eigen waarheid waar ze ongetwijfeld ook in geloven en
formuleert daar een model omheen waar haar stelling in past. Als kiezer weet
je wat je krijgt, althans je weet wat je beloofd wordt en je weet ook dat als die
partijen en politici de macht krijgen, je zeker niet zult krijgen wat je beloofd is.
Dat geeft een voordeel.
Het verloop is voorspelbaar en de inhoud is bekend. Ook is bekend dat bij
overwinning de inhoud van de beloftes nooit (volledig) zullen worden
nagekomen.
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'De magische vingers waarmee wordt gewezen naar henzelf en hun partij
als zijnde de besten en waarmee wordt gewezen naar alle anderen, als
zijnde niet deugend en verwerpelijk'
HUN VINGER BELOOFD GOUDEN BERGEN!'

De politici en de politieke partijen schilderen zichzelf af als zijnde de besten en als de
enigen die het volk en het land kunnen en zullen redden.
Zij beloven van alles en zullen dat in elk geval niet waar maken. Dat is duidelijk en
voorspelbaar en zo draait het circus al zolang als de mens bestaat en zolang als het wordt
gedreven door het ego.

Dit patroon geldt uiteraard niet alleen voor politici maar geldt in iedere situatie
waarin beloftes worden gedaan en waar deze beloftes worden gedaan op basis
van ego gedrevenheid, in de overtuiging dat de belofte het hoogst haalbare is en
uiteraard een 'waarheid' verkondigt.
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Dit allemaal zijn de volwaardige kenmerken van het pad van 'VAN BINNEN
NAAR BUITEN'.
Dit is ook het pad waar geen resultaten worden gescoord en waar in elk geval
nooit een verandering plaatsvindt, die het totaal belang raakt, dus een
verbetering is voor iedereen
Er wordt gekozen ten behoeve van bepaalde groepen die hiervan voordeel
ondervindt, ten koste van andere groepen die dan vaak de rekening zullen
moeten betalen.
Ook kenmerkt dit pad zich door tumult en lawaai, omdat het ego zich op deze
wijze profileert. Kenmerk voor de huidige Nederlandse politiek is dat de door
de politici gebruikte taal steeds groffer wordt en de beschuldigingen naar
elkaar steeds harder worden.
Ook is het typerend dat door de regerende partijen steeds vaker beslissingen
worden genomen op basis van uitkomsten van onderzoeken waarvan dan
blijkt, nadat nieuwe maatregelen zijn ingevoerd, dat deze uitkomsten volkomen
onjuist zijn.
Dit alles is mogelijk op het pad van 'VAN BINNEN NAAR BUITEN', een pad waar
een bewustzijnsniveau heerst dat kenmerkend is voor het collectieve
bewustzijnsniveau van een groot deel van de wereld.

Er zijn nog zelfs gebieden in deze wereld waar het bewustzijnsniveau
heerst van het pad van 'VAN BUITEN NAAR BUITEN'.
In deze gebieden en landen worden mensen gediscrimineerd om allerlei
redenen, worden ze onderdrukt, gemarteld, bestolen, gebruikt,
misbruikt en vermoord als het de machthebbers uitkomt.

‘DEZE WERELD HEEFT NOG GROTE
STAPPEN TE MAKEN’.
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Samenwerking met God
Als wij zover zijn beland dat wij in staat zijn om het 'onze wil te laten zijn om
God door ons, zijn wil tot uitvoering te kunnen laten brengen', weet je zeker dat
God geen verkiezingsprogramma heeft en geen reclamefilmpjes vertoont. Ook
doet God niet mee aan debatten op de televisie.
Bij God weet je nooit wat er gebeurt en je weet alleen dat er iets gebeurt als er
iets moet gebeuren en dat wordt nooit vooraf aangekondigd.
Als je al kunt spreken van een door God van te voren opgesteld plan dan
betekent dat, dat alles wat door hem tot stand komt, gebaseerd is op
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID en dat alles overgoten is met een saus
van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE en ALTIJD DIENSTBAAR IS AAN HET
TOTAAL.
Dit is dan niet het plan van God. DIT IS GOD, dit is hoe hij handelt en hoe hij
alleen maar kan handelen, omdat hij zo is.
Verder treedt God op, door ons, als wij hem de ruimte geven, op het moment
dat het nodig is en conform zijn wil.
God spreekt op het moment dat er gesproken moet worden.
God handelt op het moment dat er gehandeld moet worden.
God manifesteert zich op het moment dat hij zich moet manifesteren.
De resultaten en veranderingen zullen altijd dienstbaar zijn aan het totaal en
nooit alleen aan mij, ten koste van jou.

Het pad van 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' is het pad waarop je iedere dag leeg
en onbevangen de dag kunt beginnen zonder een strak plan en in de volle
overtuiging en overgave dat God je zal brengen waar je moet zijn en waar hij
jou nodig heeft en jou zal gebruiken. 'IK BEN BEREID EN IK BEN
BESCHIKBAAR'.
Op dit pad hoeven geen plannen en geen programma's meer te worden
gemaakt en hoeven geen beloftes meer te worden gedaan.
Dit is het pad van direct handelen en spreken als er gesproken moet worden en
dit alles binnen het kader van zijn wil, door mij in de wereld gezet en volledig
met mijn vrije wil.
Ik kan dit alleen doen als er een blind vertrouwen is in de aanwezigheid van de
God in mij, het weten dat er een onvoorwaardelijke samenwerking is met de
God in mij en indien ik vertrouwen heb in de juiste werking van het resultaat
van de samenwerking van God en mij.
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ALS JE HEEL ZEKER WEET DAT GOD IETS MET JE VOORHEEFT DAT
EEN ZEKERE VOORBEREIDING VEREIST, DIENT ER UITERAARD WEL
EEN PLAN TE WORDEN OPGESTELD.
BLIJF ALTIJD ALERT DAT DATGENE WAT IN JE LEEFT EN IN JE
BRUIST TOT STAND KOMT DOOR INWERKING VAN DE VADER.
Zo heb ik op dit moment geen andere keus dan te schrijven. De woorden komen
vanzelf en achteraf kan ik de inhoud vaak niet meer reproduceren. Dit is een
drang die van binnenuit wordt gecreëerd en wordt gevoed. Soms moet ik het
schrijven plannen tussen mijn andere dagelijkse werkzaamheden en geef ik
weer gehoor aan de sterke 'gedrevenheid', zodra ik tijd heb.

'De weg van de onvoorwaardelijke samenwerking met God, waarin niet
mijn wil maar zijn wil geschiede'

Als we onze handen uitsteken en uitstrekken naar God, naar de God in ons
en als wij in staat zijn om zijn wil te doen, zijn er geen gebroken beloftes
meer maar zal er transformatie zijn en dus wezenlijke en werkelijke
verandering.
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Speel het spel
Je kunt geen twee meesters dienen.
Je kunt niet God dienen en dienstbaar zijn aan de door het ego beheerste en
bestuurde samenleving waarin jij je bevindt.
Je kunt niet deze twee meesters tegelijk dienen.

Toch heb je in deze wereld op dit moment in onze
samenleving, geen keus.
Je zult twee meesters moeten dienen om te kunnen
overleven.
Jij moet eten en je gezin moet eten. Jij moet hier leven en
je gezinsleden moeten hier kunnen leven.
Dit betekent dat je moet leren om:

'Het spel te spelen'.
Speel het spel voor zover als het kan om de maatschappij te dienen en dit
zoveel als mogelijk te doen binnen de waarden van:

'goedheid, waarheid en schoonheid'.
Leer dit spel te spelen.
Er is niets mis met het hebben van activiteiten in de maatschappij, met het
maken van carrière en met het hebben van zakelijke successen. Voor zover
deze activiteiten de toets van schoonheid, waarheid en goedheid kunnen
doorstaan.
Als een 'win-situatie' een onderdeel is van een 'win-win-situatie' en met jou
meerdere partijen mee profiteren, is er niets mis mee.
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Als je twee meesters moet dienen om te kunnen overleven, dient het spel
gespeeld te worden om deze twee meesters binnen grenzen van acceptatie,
tolerantie en naastenliefde ten opzichte van elkaar, te kunnen dienen.

'De aanvliegroutes in het dienen van God waarbij in deze wereld nog
altijd 'het spel gespeeld moet worden'

Je kunt geen twee heren tegelijk dienen maar in deze wereld heb je (nog) geen keus dus
moet je leren het spel te spelen om te manoeuvreren tussen 'overleven en leven volgens de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid'.
Iedere rode straal kan een aanvliegroute zijn naar de God, gezeteld in het centrum van
ons systeem, terwijl je daarnaast leeft en overleeft in de maatschappij en doet wat je moet
doen, naast het dienen van God en jezelf.
Zo zul je cirkel voor cirkel passeren en steeds meer in contact en verbinding komen met
jouw eigen God.
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Om vast te stellen waar je mee te maken hebt en wat je dus kunt verwachten,
moet je alert blijven op de volgende verschijnselen:
 Indien mensen of partijen zichzelf verheerlijken en anderen beschuldigen
van onvermogen en veroorzakers van alle ellende,
 Indien mensen of partijen zich met veel lawaai en bombarie presenteren,
 Indien fouten of onprettige uitkomsten en resultaten altijd worden
toegewezen aan anderen,
 Indien er zichtbaar en aantoonbaar wordt 'gelogen en bedrogen',

wordt het pad nog bewandeld van 'VAN BINNEN NAAR
BUITEN' en inmiddels is duidelijk wat dat voor
consequenties heeft.
Indien je vaststelt, dat:
 Er in stilte wordt gewerkt aan verbeteringen die gelden voor iedereen,
 Er wordt gesproken en gehandeld in alle rust, acceptatie van elkaar en
tolerantie voor elkaar,
 Er een streven is om te handelen en te praten binnen de grenzen van
schoonheid, waarheid en goedheid,

weet je zeker dat het pad wordt bewandeld van 'VAN
BINNEN NAAR BINNEN', dat de mens wordt aangestuurd
door zijn 'God van binnen' en dat de resultaten en de
veranderingen, 'werkelijk zijn' en deze wereld en de
mensheid zullen optillen.
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Genezing op aarde (en andere
onderwerpen) in relatie tot de drie
paden op de Weg
Het resultaat van een weg is gelijk aan het omgekeerde van die weg.
Het resultaat van de drie paden op de weg is dus gelijk aan het omgekeerde van
de drie paden op de Weg.
Dit betekent het volgende:
 Voor het pad van 'VAN BUITEN NAAR BUITEN' zal het resultaat het
omgekeerde zijn en dat is ook van 'van buiten naar buiten'.
 Voor het pad van 'VAN BINNEN NAAR BUITEN' zal het resultaat ook het
omgekeerde zijn en dat is dus van 'van buiten naar binnen'.
 Voor het pad van 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' verandert er voor het
omgekeerde ook niets dus dat wordt ook van 'van binnen naar binnen'.

Deze wereld bevindt zich, zoals we hebben gezien, voor
een groot deel op het pad van 'van binnen naar buiten'.
Het resultaat van deze wereld zal dus als omgekeerde
hebben het 'RESULTAAT VAN ‘VAN BUITEN NAAR
BINNEN'.
Dat is ook precies wat je ziet in deze wereld. Voor alles wordt een oplossing
gevonden, die ligt buiten ons een die wij op ons moeten 'toedienen'.

Economische systemen
Leiders van landen passen economische systemen toe. We hanteren dus
methodieken die ' buiten ons staan' en passen die toe. Dit doen we zolang als
wij tevreden zijn over het resultaat en als we niet meer tevreden zijn over het
resultaat, zoeken we een nieuwe 'buiten ons liggende methode' en vervangen
daarmee de oude methode.
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We passen de nieuwe ' buiten ons liggende methode' toe en wachten af wat het
resultaat is. Als de nieuwe methode een gunstige invloed heeft op onze
welvaart, ook al is dat maar voor beperkte groepen, dan zullen wij de nieuwe
methode aanhouden en verheffen tot ons nieuwe economische systeem
waarmee wij ons economisch leven en bestel zullen sturen en hopen te
verbeteren.

Zoekers
Veel mensen zijn 'zoekende'. Zij zijn niet tevreden met hoe hun leven verloopt
en verlangen naar 'iets meer, iets anders'. Zij verlangen naar een diepere
inhoud en beginnen altijd buiten zichzelf naar iets te zoeken. Iets dat een
toegevoegde waarde heeft en een diepere inhoud aan hun leven geeft. Dat
'andere' zoeken ze altijd buiten zichzelf.
Dat andere kan zijn:
 Diverse vormen van religies.
 Diverse vormen van spirituele stromingen.
 Het volgen van diverse goeroes of spirituele leiders.
 Etc.
In elk geval zoeken ze het buiten zichzelf en vaak blijven ze zoeken of denken
iets gevonden te hebben, dat dan ook maar weer tijdelijk een mate van
voldoening geeft.
Langzaam kan de vraag gaan rijzen of resultaat zoeken op het gebied van 'van
buiten naar binnen' bevredigend is en op den duur werkelijk structurele
oplossingen aanbiedt?

Politieke systemen
Ook voor het hanteren van ons bestuurlijk systeem zien we dat er van alles en
nog wat uit de buitenwereld op ons afkomt. Partijen die:
 Links zijn.
 Rechts zijn.
 Het Midden bewandelen.
 Links van het Midden zijn.
 Rechts van het Midden zijn.
 En zo kun je nog wel even doorgaan.
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Bovendien hebben we ook nog gezien dat de overtuiging, gegrondvest en
gedreven door het ego, erg groot is bij de politici en ze er dus ook van overtuigd
zijn dat zij met hun politieke keuze het land redden en de andere partijen en
hun vertegenwoordigers alleen maar chaos zullen brengen.
Zie hiervoor ook voorgaand hoofdstukje.

Genezing
Ook bij ziektes zoeken wij voor genezing altijd de weg van 'van buiten naar
binnen', dat dus ook gelijk is aan het resultaat van het pad van 'van binnen naar
buiten'.
Zo zoeken we ons heil in:
 Het gebruik van medicijnen.
 Het gebruik van het mes (operaties).
 Het gebruik van allerlei behandelingen zoals massages, chiropractors,
tandartsen, acupuncturisten en noem maar op.
 Gezond eten.
 Vegetarisch of veganistisch worden.

Allemaal vertegenwoordigen ze de werking van 'van
buiten naar binnen', waar ze ook allemaal het resultaat
zijn van een wereld die massaal leeft op het pad van 'van
binnen naar buiten'.
Het resultaat dat wij gepresenteerd krijgen, is dus het
omgekeerde van het pad dat wij bewandelen.
Alles waarbij wij ons heil zoeken in oplossingen van 'van
buiten naar binnen' moeten wij ons realiseren dat het
resultaat van alles dat van buiten komt, nooit groter of
hoger kan zijn dan de energie van de ruimte waaruit die
oplossingen vandaan komen.
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Deze ruimte is de wereld waarin wij leven. De energie van
de wereld waarin wij leven wordt gekenmerkt door onder
andere de volgende eigenschappen:
 Onderdrukking
 Intolerantie
 Hebzucht
 Armoede
 Honger en dorst
 Voeren van oorlog op nog veel te grote schaal.
 Ongetwijfeld kun je zelf nog een heleboel voorbeelden
benoemen.
Dat is de ruimte, dat is de energie waar wij onze oplossingen zoeken en
vandaan halen. Die energie wordt gekenmerkt door GEEN BEWUSTZIJN.

De werking van een genezing van 'van buiten naar
binnen' is dus ook niet groter dan de hoogste
energiefrequentie van de stof die van 'van buiten naar
binnen' wordt toegepast en die stof wordt weer beïnvloed
door het bewustzijn in de ruimte, waar die stof vandaan
komt.
We hebben hierboven gezien wat dat betekent en vul dan
maar zelf in wat de kracht is van de genezingsmethoden
die wij dus uit die ruimte (onze wereld) hanteren. Een
ruimte met een uitermate laag collectief bewustzijn en
derhalve ook met een uitermate lage energiefrequentie.
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'De ruimte met chaos zoals de wereld waarin wij leven. Chaos en
disharmonie bepalen de hoogte of de laagte van de energiefrequentie als
gevolg van het collectieve bewustzijn dat past bij die disharmonie'

Disharmonie verlaagt de frequentie en heeft een slechte invloed op ons fysieke systeem.

Als we de weg bewandelen van 'van binnen naar binnen' dan is het resultaat
ook nu dus weer gelijk aan het omgekeerde van die weg. Het omgekeerde van
de weg van 'van binnen naar binnen' is ook het resultaat van 'van binnen naar
binnen'. Binnen in ons woont een vonk van God de Vader. Binnen in ons woont
de Richter. De energiefrequentie van de Richter is het miljardvoudige van
welke aardse stof dan ook. Als wij een verbinding met de Richter kunnen
maken en daardoor de Richter steeds dichter kunnen benaderen, totdat wij
elkaar zullen raken en versmelten of fuseren, zal de uitwerking op ons systeem
door de inwerking van deze enorme energiefrequentie alleen maar toenemen.
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Onze eigen energiefrequentie zal stijgen waardoor onze weerstand ongelooflijk
zal toenemen.
Wij kunnen de Richter steeds dichter naderen door geloofsvertrouwen in onze
inwonende God, door liefde en een steeds groter brandend verlangen naar een
steeds intenser contact en verbinding met de Richter.
Het één worden met de Richter is voor de mens een kosmische wet en een
voorwaarde om het pad van eeuwigheid te starten. Eenheid verkrijgen met de
Richter is dus 'HEEL WORDEN' zoals het bedoeld is. Als wij de Richter in
verbinding steeds meer kunnen benaderen zal onze energiefrequentie stijgen.

'Verbinding mens en Richter'

Als wij in staat zijn om 'aangeraakt' te worden door onze 'God van binnen' en als wij die
verbinding kunnen verdiepen en kunnen uitbouwen, zal de energiefrequentie in ons
systeem langzaam toenemen, waardoor wij steeds meer 'HEEL' zullen worden .......

....... Hierdoor zal het licht in ons gaan stralen en zal de kwaliteit van onze
materie (lichamen) gaan toenemen.
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Als wij door contact en verbinding met de Richter weer 'HEEL' kunnen worden, zullen wij
ook weer van binnenuit 'GENEZEN'.

Door het toenemen van onze eigen energiefrequentie zullen wij steeds meer
één worden met de Richter en dus steeds meer HEEL WORDEN in de
verbinding met de Richter. Wij zullen dus steeds meer HELEN en HELEN is
gelijk aan GENEZEN.
Deze genezing is allesomvattend en vele, vele malen sterker dan genezing die
wordt toegepast door de werking van 'van buiten naar binnen'.
Deze zelfde wet geldt ook voor het voedsel dat wij nuttigen. Ook dat is de
resultante van de weg van 'van binnen naar buiten' en dus is de inwerking van
de uitwerking op ons lichaam het omgekeerde, dus van buiten naar binnen.
Gezond voedsel is natuurlijk niet onbelangrijk maar de inwerking op ons
systeem is niet groter dan de uitwerking van de energiefrequentie van dat
voedsel en wordt derhalve (te vaak ernstig) overdreven.
Het is zelfs zo dat als wij op deze wereld fuseren met de Richter de
energiefrequentie van ons lichaam zo explosief stijgt en toeneemt dat wij hier
'oplossen' en hier niet meer kunnen bestaan. Dit niveau naderend geeft een
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onvoorstelbare verandering van de kwaliteit van onze stof, van ons lichaam,
door energiefrequentie-toename en dus van heling en genezing.
BEWANDEL DUS DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN'. ZOEK CONTACT
EN VERBINDING MET DE RICHTER EN ONDERGA DE INWERKING VAN DE
UITWERKING VAN DE WEG VAN 'VAN BINNEN NAAR BINNEN' EN HEEL EN
GENEES DOOR DE INWERKING VAN EEN STEEDS HOGERE
ENERGIEFREQUENTIE VAN DE RICHTER OP ONS SYSTEEM, TOTDAT DE FUSIE
PLAATSVINDT, HIER OF OP DE WONINGWERELDEN.

'Een steeds intenser en dieper contact en verbinding met de Richter leidt
tot .......

------ Het verbreken van de ketens die ons ketenen en vasthouden op het pad van 'van
binnen naar buiten' en het schenkt ons de vrijheid die ontstaat als wij volledig vrijwillig
gaan starten aan de samenwerking van ons met onze Richter.
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Fanatisme en fundamentalisme zijn de
meest heftige uitingsvormen van het ego
op het pad van 'van binnen naar buiten'
Wat het pad van 'van binnen naar buiten' kenmerkt is ego-gedrevenheid. De wil
en de behoefte om veranderingen aan te brengen, die dan wel precies passen in
het patroon wat de veranderaar voor ogen heeft, wat volgens deze persoon
briljant of in elk geval het beste is en wat vaak met goede bedoelingen ofwel
geforceerd de wereld in wordt gegooid ofwel door de strot van andere
personen wordt geperst, in de veronderstelling dat dat voor iedere andere
partij alleen maar goed is en per definitie verbeteringen voor iedereen en voor
de wereld brengt.
Wat de ander hiervan vindt en of hij of zij of bepaalde groepen het daarmee
eens zijn, is eigenlijk voor de veranderaar (fundamentalist) niet interessant en
als anderen aangeven het er niet mee eens te zijn, wordt dit alleen maar als
lastig en als negatieve kritiek ervaren.
Deze behoefte van ego manifestatie kan hele extreme vormen aannemen.
Als de veranderaar zijn zin niet krijgt, zal het deze ertoe brengen meer pressie
uit te oefenen om zijn zin wel te krijgen.
'Men moet niet zeuren, men heeft er geen verstand van en men moet vooral
doen wat de veranderaar wil'.
Deze druk kan soms hoog oplopen.
Deze fanatici of fundamentalisten zijn fanatiek, snel geïrriteerd, vaak arrogant
en meestal niet prettig in de omgang.
Helaas heb ik dat persoonlijk meerdere malen mogen ervaren.

In elk geval zijn ze heel snel oordelend en veroordelend.
Er bestaan slechts twee mogelijkheden. Het is goed of het
is slecht.
Wat zij verkondigen is goed.
Wat een ander vindt of als een ander het er niet mee eens
is, is dat slecht.
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Al heel snel komt het vermanende, betweterige vingertje
op de proppen, waarmee zij hun ongenoegen kenbaar
maken en veroordelend wijzen en vermanen.
Het is eigenlijk niet mogelijk om met fundamentalisten
normaal te discussiëren.
'De vermanende vinger van de fundamentalist'

Opnieuw komt met het fundamentalisme het begrip 'waarheid' om de hoek kijken.
Waarheid is voor fundamentalisten niet te bediscussiëren.
Hun visie is waar, alle andere visies zijn onwaar en deugen dus niet.
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Op welk gebied treffen we fundamentalisme aan?
We treffen dit op ieder gebied aan maar schijnbaar zijn er een
aantal onderwerpen die heel makkelijk neigen tot het gebruik
van fanatisme en fundamentalisme.
Het zijn vaak die onderwerpen waar niet altijd makkelijk of
zelfs helemaal niet wetenschappelijk bewijs is te leveren voor
de waarheid van stellingen. Dan komt het aan op
overredingskracht om anderen te kunnen overtuigen van de
waarheid van jouw stelling. Desnoods wordt hierbij dan
pressie of emotioneel geweld gebruikt.
Ik noem hier even een aantal onderwerpen die zich
probleemloos lenen voor fundamentalisme en waar
fundamentalisme en fanatisme ook zeker altijd voorkomt:
1.
2.
3.
4.
5.

Religie.
Spiritualiteit.
Milieuverbeteraars.
Vegetarisme en veganisme.
Politiek
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'De fundamentalist staat niet of bijna niet open voor discussie. Zijn of haar
menig is onmiskenbaar waar'

De fundamentalist is meestal niet aanspreekbaar. Als je het niet met hem of haar eens
bent, deug je niet en als hij je niet onvoorwaardelijk kan overtuigen, keert de fanatieke
fundamentalist zich van je af.
De fundamentalist is het voorbeeld van het bewustzijn dat je aantreft op het pad
van 'van binnen naar buiten'.
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Ad. 1. Religie
De geschiedenis van deze wereld en van de mensheid heeft ons maar al te
duidelijk geleerd dat iedere religie allergisch is voor iedere andere vorm van
religie.
Er is altijd maar één religie de juiste, de ware en de beste en dat is MIJN
RELIGIE.
Alle andere religies moeten verboden worden en desnoods met oorlogen
worden bestreden. Hoeveel mensen daarbij worden afgeslacht is niet
belangrijk. Die mensen deugen toch niet en het doel heiligt altijd alle middelen.
Zo kennen we uit de geschiedenis bijvoorbeeld:
 De Kruistochten, waar uit naam van Jezus ongelooflijk veel mensen zijn
afgeslacht.
 Wat hierbij ook past is de Inquisitie, waarbij uit naam van Jezus en God
duizenden en duizenden vrouwen zijn vermoord, omdat zij bestempeld
werden als heks.
 De strijd van het moslim geloof waarbij zeer recentelijk ISIS naar voren is
gekomen om ook weer op basis van religie tot slachtingen van duizenden
mensen te komen.
 Het spanningsveld van christenen en moslims. Dit spanningsveld neemt
ook nu weer toe en ook in Nederland.

Wanneer gaan we zo ver komen dat we religie of godsdienst gaan
zien als een MIDDEL en niet als een DOEL?
HET DOEL IS OM TE KOMEN TOT GOD, OM CONTACT EN
VERBINDING TE MAKEN MET GOD EN HET MIDDEL KAN
GODSDIENST ZIJN EN WELKE GODSDIENST IS VOLKOMEN
ONBELANGRIJK ALS HET MAAR WERKT VOOR JOU.

Ad. 2. Spiritualiteit
Voor spiritualiteit geldt ongeveer hetzelfde als voor religie.
Ook binnen de groep Urantiaboek lezers, waar ik een aantal jaren actief ben
geweest, zie ik prachtige voorbeelden van fundamentalisme.
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Persoonlijk heb ik meegemaakt dat bij een discussie over de inhoud van het
boek mij werd verweten absoluut geen kennis van zaken te hebben of te
kunnen hebben want, zo werd er door iemand gesteld, ik las het boek pas drie
jaar en de persoon waar het om gaat, meldde zwaar geïrriteerd en boos dat hij
het boek al dertig jaar las en dus alles wel degelijk, veel en veel beter zou
weten.
OOK DEZE PERSOON HAALDE WEER HET BEGRIP KENNIS EN BEWUSTZIJN
DOOR ELKAAR.
Zo wordt er ook regelmatig vergeleken met betrekking tot de frequentie dat je
het boek hebt gelezen.
Als je het boek al vijftien keer hebt gelezen, zul je alles ongetwijfeld beter weten
dan wanneer je het slechts vier keer hebt gelezen.
Zo heb ik persoonlijk menige ruzie meegemaakt tussen Urantiaboek lezers, die
soms een felheid hadden, waar ik van schrok.

Ad. 3. Milieuverbeteraars
Op dit moment is er wereldwijd een duidelijke verandering van het klimaat
merkbaar. Er is zeker in Nederland een zeer grote lobby dat de oorzaak van
deze verandering ligt bij de mens.
Door hoe wij leven en dat wij een grote uitstoot veroorzaken van CO2, stellen
de milieuverbeteraars vast, dat de hoogte van de CO2 aangepakt en
teruggedrongen dient te worden.
Deze mensen staan absoluut niet open voor bijvoorbeeld de stelling dat door de
geschiedenis heen het klimaat vele malen is veranderd, zonder invloed van
uitstoot van CO2, dus zonder invloed van de mens.
De aanhangers van de milieuaanpak staan niet open voor discussie en reageren
vaak fel en fanatiek.
Ik heb er geen verstand van maar niets is per definitie altijd helemaal waar. De
beste weg of de waarheid is meestal 'de weg van het midden' of ligt ergens in
het midden.
Discussie hierover is echter niet mogelijk.
Ook deze groep gedraagt zich soms zeer fundamentalistisch en uiterst fanatiek.
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Ad. 4. Vegetarisme en veganisme
Vegetariërs eten geen vlees en veganisten doen niets wat met dieren te maken
heeft, dus zij eten ook geen kaas en eieren en drinken geen melk.
Dikwijls zie ik dat ook deze groep een fanatisme heeft en moeite heeft om te
zien dat anderen wel vlees eten.
Los van het feit wie wat doet en iedereen het recht heeft om zijn leven te leven
zoals die persoon vindt dat voor hem of haar het beste is, is het frappant hoe
fanatiek deze groep hun idealen verkondigt en soms (bij wijze van spreken)
bijna het vlees uit de mond van vleeseters trekken. Dit weet ik uit ervaring.
Ook hier is bij veel aanhangers van vegetarisme en veganisme dikwijls een
fundamentalistisch trekje zichtbaar.

Ook hier geldt weer dat het geen zin heeft om anderen te willen
veranderen. We hebben al vele malen gezien dat veranderingen
nooit zullen optreden als mijn ego een ander bestookt en hem of
haar vertelt of oplegt dat zij moeten leven zoals ik het wil.
IK VERANDER DE WERELD NIET DOOR ER ALLES AAN TE DOEN OM
ANDEREN TE VERANDEREN ......

.... Ik verander de wereld alleen als ik in staat ben
om mijzelf te veranderen!
Ad. 5. Politiek
Ook over politiek is in dit boek al een hoop geschreven. Ook hier geldt dat de
fanatieke politieke aanhangers of beoefenaars de 'anderen', de mensen met een
andere visie, als onverstandig, dom en niet deugend beschouwen.
Er is maar één politieke partij of één politieke visie de beste en dat is die van
mij of van mijn partij.
Fundamentalisme is ook in dit circus niet vreemd en leidt tot fanatisme.

Wees altijd mild in je oordeel naar andere mensen met andere
visies.
'Het is niet goed en het is niet slecht'.
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Ieder ander mens heeft een eigen godsvonk die voor die mens
absoluut als enige weet wat voor die persoon op dat moment het
allerbeste is.
Misschien heeft die persoon nu die visie of misschien zelfs die
houding nodig om iets te leren waarmee die mens verder kan.
Ieder mens staat onder leiding van God zelf en of die mens nu
bewust is of niet, de kracht van God en dus de invloed van God op
ieder mens is misschien wel duizendvoudig of meer, groter dan wij
in staat zijn om te vermoeden.

Richt je op je eigen 'God van binnen', daar hebben
we al onze handen vol aan.
Richt je op je eigen contact en verbinding met jouw
eigen inwonende Richter en verdiep het contact en
de verbinding.
Daar kunnen wij allemaal zelf iets aan doen en
daar kunnen wij de wereld mee veranderen.

Fundamentalisme bij andere mensen is niets
maar fundamentalisme bij mijzelf is nog veel
meer niets, want het gooit mijzelf terug in de
diepte, waarna ik weer moeizaam omhoog
kan klauteren.
Wat andere mensen doen, moeten andere
mensen weten.
Wat ik doe, raakt mij en kan mijzelf schaden,
dus .......
.... GEWOON NIET DOEN!
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'De godsvonk die in ons woont, het licht in ons hoofd, het licht in ons
systeem'

Het licht dat altijd in ons brandt.
Het Goddelijk bewustzijn dat er altijd is en altijd straalt en dat verbonden is met alles, tot
in de verste uithoeken van het universum.

Los komen
Dit is waar het om gaat.
Het gaat om het loskomen van welke menig dan ook.
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Wat ik ook vind van een ander, die ander staat onder invloed van zijn of
haar eigen God en wat die godsvonk doet met die persoon of hoe die
godsvonk die persoon ook beïnvloedt, gaat altijd mijn
bevattingsvermogen te boven.

VIND DAAROM OOK NIETS.
OORDEEL NIET.
KIJK NAAR DIE PERSOON EN PROBEER HOOGUIT
TE LEREN WAAROM DE GODSVONK VAN DIE
PERSOON ZO HANDELT.
DRAAI JE VERVOLGENS OM OM JE WEG TE
VERVOLGEN, GLIMLACHEND EN MET EEN HART
VOL LIEFDE.
Accepteer en buig je hoofd voor de godsvonk van
die persoon, wat deze ook doet.
Wat die persoon ook doet hij kan jou nooit raken,
hij raakt alleen zichzelf.
Los is pas los als je los bent.
Je bent los als je kijkt en glimlacht en God en de
engelen dankt voor alles wat ze voor jou op jouw
pad zetten en dit volledig accepteert.
Dit geldt dus ook voor de fundamentalist die jou
bestookt met waarschijnlijk ook nog de beste
bedoelingen.
Kijk, glimlach, heb lief en druk een kus op het
'bovenhoofd' van iedereen, inclusief alle
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fundamentalisten inclusief iedereen die jou
onheus bejegent.
Draai je daarna om en vervolg jouw Weg.

Vertrouw op jouw eigen godsvonk en vertrouw op de godsvonken van ieder
ander mens, wat die mens ook doet.
Als je een ander mens oordeelt, oordeel je en veroordeel je ook de God van
die mens.

Dit bewustzijn van fanatisme en fundamentalisme, van
goed en slecht en dus van dualisme, is niet meer mogelijk
als je het pad hebt betreden van 'van binnen naar binnen'.
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Dit pad ligt boven het pad van 'van binnen naar buiten'.
Als je een pad betreedt dat ligt boven een ander pad, dan
ben je in staat om alles wat aan bewustzijn hoort bij alle
paden onder je, te zien, vast te stellen en te doorgronden.
Hoe beter je het leert te zien, te begrijpen en te
doorgronden, des te makkelijker is het om weg te blijven
uit de energie van deze kenmerken en om verder te gaan
op het pad dat je hebt betreden en om jouw weg te
vervolgen op weg naar fusie met de Richter, op weg naar
de huwelijksplechtigheid voor een eeuwigdurend
huwelijk van mens, van jou en van God.
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Waarom duurt het zo ongelooflijk lang
voordat er een wezenlijke verandering
op deze planeet plaatsvindt?
Volgens het Urantiaboek is het ongeveer een miljoen jaar geleden dat de eerste
wezens een gedachtenrichter kregen toegewezen.
De maatstaf is altijd geweest dat er pas gedachtenrichters kunnen komen bij de
mensen als er menselijke wezens zijn die een gedachte hebben met een
MORELE WAARDE. Dit betekent dat deze gedachte iets te maken moet hebben
met een 'rekening kunnen houden met anderen'.
Nadien zijn er systematisch steeds meer mensen gekomen die een
gedachtenrichter ontvingen. Nu geldt dat voor ieder mens.
Toch zien we nog zoveel ellende in deze wereld.

Waarom is er dan nog geen vrede, liefde,
verdraagzaamheid, vreugde en voldoende materie voor
ieder mens op deze planeet?
Hoeveel stromingen, profeten, goeroes en religies hebben we niet gehad om in
deze wereld te verkondigen hoe het niet moet en ook hoe het wel moet?
Waar heeft dat allemaal toe geleid?
Als je kijkt naar onze beschaving op dit moment op onze wereld, zou je zeggen
dat we stappen hebben gemaakt.
Technisch, als product van ons verstand, zijn we er enorm op vooruit gegaan.
Wat is er technisch niet allemaal mogelijk?
Een mensenleven is absoluut veel meer waard dan bijvoorbeeld vijfhonderd
jaar geleden. Er zijn wetten die de mens beschermen.
Als ik nu kijk naar de GRONDWET in Nederland zie ik:
ARTIKEL 1
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.
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Wat is daarvan nu, op dit moment in Nederland, werkelijke
realiteit?

Universele verklaring van de rechten van de
mens.
Onze grondwet is mede gebaseerd op de 'Universele
verklaring van de rechten van de mens' die via de
Verenigde Naties tot stand is gekomen. Hiervan zijn thans 193
landen lid.
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en
vrede.
Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse
handelingen.
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen
onderdrukking het laatste toevlucht.
Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu
of maatschappelijk orgaan.
KORT WEERGEGEVEN LUIDT DEZE VERKLARING ALS
VOLGT:
1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
Gebeurt dit in die 193 landen?
2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je

ook bent.
Gebeurt dit in die 193 landen?
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
Gebeurt dit in die 193 landen?
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4. Slavernij is verboden.
Gebeurt dit in die 193 landen?
5. Martelen is verboden.
Gebeurt dit in die 193 landen?
6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
Gebeurt dit in die 193 landen?
7. De wet is voor iedereen gelijk.
Gebeurt dit in die 193 landen?
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming

krijgen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
Gebeurt dit in die 193 landen?
10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met

een onafhankelijke rechter.
Gebeurt dit in die 193 landen?
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede

naam.
Gebeurt dit in die 193 landen?
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land

(ook je eigen) verlaten.
Gebeurt dit in die 193 landen?
14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een

ander land asiel vragen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
15. Je hebt recht op een nationaliteit.
Gebeurt dit in die 193 landen?
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
Gebeurt dit in die 193 landen?
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17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je

afnemen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en

daarnaar leven.
Gebeurt dit in die 193 landen?
19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal

informatie vandaan halen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen

ergens lid van te worden.
Gebeurt dit in die 193 landen?
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich

verkiesbaar stellen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
Gebeurt dit in die 193 landen?
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon.

Vakbonden zijn vrij.
Gebeurt dit in die 193 landen?
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
Gebeurt dit in die 193 landen?
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de

staat voor je zorgen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
26. Je hebt recht op onderwijs.
Gebeurt dit in die 193 landen?
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur

moet worden beschermd.
Gebeurt dit in die 193 landen?
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de

mensenrechten worden nageleefd.
Gebeurt dit in die 193 landen?
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29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten

beschermen.
Gebeurt dit in die 193 landen?
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de

mensenrechten teniet te doen.
Gebeurt dit in die 193 landen?

Gebeurt dit allemaal in al die 193 landen die ooit hun
handtekening hebben gezet om deze mensenrechten na te
leven?
Hoe ver is deze wereld in het 'dienstbaar zijn aan de mens'
en dus in het dienstbaar zijn aan God omdat God een
wezenlijke deel is van de mens en hoe dik is de vernis van
onze beschaving?
We hebben van alles verzonnen om er iets van te maken en
natuurlijk is dat iets, een begin en goed bedoeld.
‘Aan de vruchten herkent men de boom’ en we herkennen dus
ook het niveau van deze planeet aan hoe wij omgaan met
elkaar en hoe belangrijk wij, wereldwijd, vinden hoe kostbaar
en dierbaar het leven is.
Helaas leert een blik in de wereld dat er nog veel te doen is
aan verbetering en een mensenleven lang niet altijd enige
waarde heeft, ook niet binnen de 193 lidstaten van de
Verenigde Naties.
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'De vlag van de Verenigde Naties'

Waarom lukt het maar niet om deze wereld op te tillen tot
een niveau waar al onze godsvonken onafgebroken moeite
voor doen om ons naar dat niveau op te tillen?
Blijkbaar zijn wij (nog) niet in staat om de roep van onze richters te
verstaan en te begrijpen.
Blijkbaar kunnen wij alleen nog maar varen en sturen en luisteren naar
het geschreeuw van ons ego, dat slechts in staat is om egoïstisch te
handelen.
Blijkbaar hebben al die leringen en geschriften die door al die meesters
en goeroes naar deze wereld zijn gebracht niet of niet genoeg effect
kunnen hebben.
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Hoe komt dit?
Ik denk dat ik daarop het antwoord weet.

Ik vrees dat wij al deze leringen en al deze
wijze lessen van al deze verhevenmeesters
en goeroes als DOEL zien of hebben gezien en
niet als MIDDEL om tot het werkelijke doel te
kunnen geraken.

Het werkelijke doel is contact en
verbinding met jouw godsvonk omdat je
alleen van jouw 'God van binnen' een
koers aangeboden krijgt voor jouw
leven die voor jouw leven 'zoden aan de
dijk zet' en jou werkelijk verder helpt en
optilt.
Geen boek, geen dogma, geen meester
en geen goeroe is daartoe in staat.
Gisteren niet, vandaag niet en morgen
niet!
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Keer je naar binnen en bewandel het enige pad dat werkt,
het pad van 'van binnen naar binnen'.
Hoe duidelijker kan het nog zijn?
Wij kunnen het niet alleen, wij kunnen het alleen samen
met God.
Dat geldt voor het individu en dat geldt voor de massa.
Alles is een middel en er is maar één doel:
'Leef en streef naar fusie met de Richter en bewandel het
pad van 'van binnen naar binnen'.

Het huwelijk tussen God en mens in het bijzijn van Jezus.
De garantie voor eeuwigheid.
De garantie voor een ongelooflijke, eeuwigdurende reis door het universum waarin al het
leven in naam van God wordt gediend en waarmee God onvermoeibaar en
onvoorwaardelijk al het leven dient.
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Waar het dus om gaat is BEWUSTZIJN.
Dat is het enige dat telt.
Het bewustzijnsniveau in deze wereld moet
omhoog, zowel voor het individu als voor het
collectief.
Hoe zit dat dan met het bewustzijn en hoe kunnen
we het niveau veranderen?
Hoe kunnen we het niveau verhogen?
Het Urantiaboek zegt over bewustzijn het volgende en
onderscheidt drie factoren die mede het bewustzijn bepalen:
1. De verstandelijke capaciteit.
Is het bewustzijn normaal? Wat is het verstandelijke
potentieel, de capaciteit tot intelligentie? Kan het individu
zich ontwikkelen tot een bonafide wilsschepsel? Zal
wijsheid de gelegenheid hebben om te functioneren?
2. De geestelijke perceptie.
De vooruitzichten op de ontwikkeling van eerbied, de
geboorte en groei van de religieuze natuur. Wat is het
potentieel voor de ziel, de waarschijnlijke geestelijke
capaciteit tot receptiviteit?
3. De gecombineerde verstandelijke en geestelijke
vermogens.
De mate waarin deze beide kwaliteiten dusdanig
geassocieerd, gecombineerd kunnen worden, dat er een
sterk menselijk karakter ontstaat en er kan worden
bijgedragen tot de zekere evolutie van een onsterfelijke ziel
met overlevingswaarde.
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Ad. 1. Het niveau van de verstandelijke vermogens.
Dit onderdeel is op deze planeet behoorlijk toegenomen. We
zijn in staat geweest om technische wonderen tot stand te
brengen.
Ad. 2. Voor wat betreft de geestelijke perceptie zijn we nog
maar op weg omdat we keuzes maken op dit vlak, die wij tot
DOEL verheffen en waarbij wij dit doel ook meteen verheffen
tot standaard voor iedereen. Ga je hier niet in mee dan mag
dat een vrijbrief zijn om die ander de hersens in te slaan.
Ad. 3. Bij het combineren van verstandelijke en
geestelijke vermogens blijven we op wereldniveau nog
absoluut in gebreke. Sterker nog, de wetenschap begint zijn
grenzen van wat mogelijk is te naderen.
Pas als wetenschap en spiritualiteit samenwerken en de
wetenschap de Schepper en het goddelijke begint te
aanvaarden, zal de wetenschap nieuwe grenzen kunnen
overschrijden en verder kunnen groeien.

Er is dus nog een hoop werk te doen
voordat liefde, vrede, vreugde,
overvloed voor iedereen, tolerantie
en acceptatie een wezenlijk deel
zullen worden voor het leven op
deze planeet.
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Het zal zeker nog enige tijd duren voordat wij gezamenlijk in staat zijn het welzijn van
deze planeet te dragen en te bevorderen.
Het sleutelgegeven is eenwording met de Richter en het verdiepen van contact en
verbinding tussen mens en Richter.
Het enige pad dat daartoe mogelijkheden biedt is het pad van 'van binnen naar binnen'.
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'Verruimen' is het toverwoord voor
groei. 'Groei' is het toverwoord voor
verandering. 'Verandering' is de sleutel
tot 'nieuwe groei'
Nederland bevindt zich in de periode van verkiezingen en dit circus blijft
een prachtig voorbeeld geven van hoe de paden worden bewandeld en
hoe dit herkenbaar is een wat dit betekent. Ook of juist wat dit betekent
voor het lot van iedereen en dus van de wereld.
Graag neem ik het hier ik in dit boek nog één keer mee ter
verduidelijking hoe de verschillende paden werken en wat ze per
definitie voor ons betekenen.
Wie stemt op links en wie stemt op rechts?
Het fanatisme groeit en sommigen handelen en gedragen zich als
fundamentalisten.
Er is maar één richting.
Er is maar één partij.
Er is maar één leider.
Er is maar één juiste keus.
Het is het bewandelen van het pad van 'van binnen naar buiten'.
De wereld (Nederland) wordt bestormd en de wereld wordt vooral door
al die partijen en politici verbeterd, zoals zij zelf aangeven.

De confrontatie met 'anders denkenden' heeft een
'vernauwing' als reactie .
Een vernauwing betekent afscheiding van 'anders
denkenden' en betekent dus dualiteit.
Dualiteit is vernauwing, dualiteit is afstand nemen van
anderen.
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Dit is uitvoerig beschreven in mijn tweede boek 'Een
wonderbaarlijke reis - werkboek'.

Er is een 'WIJ' en er is een 'DE REST'.
Er is een GOED (wij) en er is een SLECHT (de rest).
Door een verstarde afzetting van de meningen, die geuit
worden, ontstaat er dus ook een afstand nemen van
elkaar en dus een verruiming van de ruimte tussen
elkaar.
Het is een kracht van 'MIJZELF WEGDUWEN VAN
ANDEREN' of 'ANDEREN WEGDUWEN VAN MIJZELF'.
Het is een kracht van 'AFSCHEIDING VAN ELKAAR'.
Het is een kracht van 'JIJ DAAR EN IK HIER'.
Het is een kracht van 'JIJ BENT SLECHT EN IK BEN GOED'.
Het is dus een kracht met een richting en deze is van 'VAN BINNEN NAAR
BUITEN' en inmiddels is bekend wat dit betekent.
Wij kennen inmiddels het bewustzijn van 'van binnen naar buiten'.
Dit bewustzijn is slechts 'ego-gedreven' en ego-gedreven betekent ten gunste
van het ego, dus ten gunste van zichzelf, dus ten gunste van de eigen groep, de
eigen elite.
Het gaat hier niet, zelfs nooit, om het algemeen belang. Het gaat hier slechts
enkel en alleen om MIJN BELANG of om ONS BELANG.
Uiteraard roepen al die politici dat zij het doen in het belang van het land, in het
belang van het volk.
Omdat het echter alleen om hun eigen belang gaat en niet om het belang van
het totaal, zijn ze ook probleemloos in staat om hun beloftes te breken, als dat
beter uitkomt, wanneer ze zijn gekozen en wanneer ze de leiding van en de
macht in het land hebben kunnen nemen.
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Let op:

Dit geldt dus voor alle politici die zich met
hun mening en hun partij afzetten tegen
iedere andere partij, die het motto goed (wij)
en slecht (de rest) hanteren en die dus:
'HUN EIGEN VISIE NAAR BUITEN DUWEN EN
DE ANDEREN DAARMEE VAN ZICH AFDUWEN
EN DIE DERHALVE DAAROM DE WEG
BEWANDELEN VAN 'VAN BINNEN NAAR
BUITEN'.
De praktijk is dat alle dames en heren politici zich zo gedragen. In debatten
vertellen ze eerst hoe slecht de anderen zijn en waarom dit zo is en hoe goed zij
zelf zijn. Uiteraard wordt op dit 'slecht en goed zijn' hun eigen visie, hun eigen
verklaring geplakt.
Later zullen ze, genoodzaakt door het systeem, water bij de wijn moeten doen
in een gedwongen samenwerking om nog enigszins tot een werkbare situatie te
komen. Dan wordt het 'handjeklap' om zoveel mogelijk van je eigen eisen te
behouden.
Het is een duwen tegen elkaar en een trekken aan elkaar dat nooit stopt. De één
pakt het onderwerp dat door een ander is neergegooid op, doet daar dan zijn
verhaal over en gooit het vier meter verder met een hoop bombarie en lawaai,
weer neer.
Er wordt uitsluitend energie verplaatst. Er vindt geen transformatie plaats en
er zal dus ook nooit iets wezenlijks veranderen.
Inmiddels begint het duidelijk en zichtbaar te worden dat de politiek en de
politici hun geloofwaardigheid bij het publiek beginnen te verliezen.
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Dat betekent dat het bewustzijn van de massa toeneemt maar ook, dat het
bewustzijn van de politiek, 'als specifiek object' niet is gestegen en ze nog
steeds dezelfde, oude koers bezeilen.
Dit terwijl het publiek laat zien in de verkiezingsuitslagen, dat zij bepaalt, dat
deze oude weg niet meer werkt.

De geloofwaardigheid van dit hele systeem neemt af.
Beloftes worden niet nagekomen en dit wordt gepresenteerd met
'droge ogen'.
Fouten gemaakt door de regering worden eerst ontkend, later
toegegeven en worden vervolgens niet gerepareerd.
Met het volk, met het algemeen belang wordt gespeeld en dit wordt
met voeten getreden.
Als het bewustzijn van het volk blijft stijgen, heeft deze vorm van politiek, die
blijkbaar deze vorm van politici aantrekt, zijn langste tijd gehad.
Het ego zal altijd, ooit en uiteindelijk onder zijn eigen gewicht bezwijken.
De massa is nog niet toe aan het betreden van het pad van 'van binnen naar
binnen' maar misschien komt voorzichtig het grensgebied in zicht.
Het nemen van grensgebieden is gelijk aan het nemen van wissels.
Bij het nemen van wissels schudt datgene dat de wissel neemt.
Als ik naar de wereld en vooral naar Europa kijk, dan lijkt het dat Europa nu
een wissel neemt, met al het geschud van dien.

Hoe zouden politici moeten veranderen om een begin van
een verandering tot stand te krijgen?
Dat kan alleen maar als er wezenlijk een ander pad bewandeld gaat worden en
dit andere pad kan alleen maar het pad van 'van binnen naar binnen' zijn.
Op dat pad gaat het niet meer om het ego maar daar gaat het om het 'totale
belang'. Het gaat daar om 'de welvaart en het welzijn van ieder mens'.

De enige oplossing is als het duwen naar buiten, het bestormen van
de wereld en vooral het expliciet kraaien van de eigen waarheid als
enige juiste en zaligmakende waarheid, stopt.
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Dit is dualiteit en dus een VERNAUWING VAN
GEEST.
Deze vernauwing moet dus plaats gaan maken
voor een VERRUIMING VAN GEEST.
Keer je naar binnen en ruim daar op. Creëer ruimte voor andere
ideeën. Onderzoek ideeën van anderen zonder ze 'als per definitie
voor slecht' af te doen.
Ga naar binnen en zoek daar naar dat kleine stemmetje. Vraag om
hulp en vraag om antwoorden en maak jezelf leeg en stil.
Vertrouw op de eigen God van binnen maar vertrouw ook op al die
godsvonken van binnen in al die andere mensen, in al die andere
politici.
Ga niet meer specifiek voor 'jouw mening' (ego), maar accepteer en
ga voor de mening waarvan je voelt en weet dat die mening het
algemeen belang dient.
Leg meningen naast elkaar en vergelijk ze en houd datgene over
waarvan dat zachte stemmetje zegt dat dat de beste oplossing is.
Alle godsvonken van alle mensen zijn vonken van één God de
Vader. Al die vonken vertegenwoordigen God de Vader.
Dan kan er van al die 'Goden in ons' ook maar één mening naar
voren komen als zijnde de beste oplossing voor het algemeen
belang en voor het welzijn van iedereen.
Als je God volgt, zijn er geen verschillen van mening meer en is de
leidraad altijd dat het de toets van 'schoonheid, waarheid en
goedheid, bedekt met onvoorwaardelijke liefde, kan weerstaan.
'Verruim' dus in plaats van te 'vernauwen'.
Ontvang in plaats van weg te duwen.
Ga in stilte naar binnen in plaats van met geschreeuw naar buiten te
gaan.
Transformeer in plaats van te verplaatsen.
Bewandel dus het pad van 'van binnen naar binnen' in plaats van het pad
te gaan van 'van binnen naar buiten'.
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Geef het ego op een aanvaard de God van binnen.
Alles wat hier is beschreven over de werking van de politiek en politici, kan ook
worden toegepast op het bedrijfsleven en de werking van de werkgevers jegens
hun werknemers.
Om wiens belang gaat het?
Gaat het om het belang van de werkgevers en het vooral maken van ongekende
winsten (ten koste van alles), waarin de hebzucht niet vreemd is of gaat het om
het belang van het totaal, dus om werkgevers en werknemers?
Dit totale belang moet ook gediend worden door de werknemers jegens hun
houding naar de werkgevers.
Deze houding dient ook toegepast te worden op onze omgang met onze
naasten.

DIT MOET HET PATROON WORDEN IN HET
NORMALE DAGELIJKSE LEVEN VAN IEDER MENS,
JEGENS ONSZELF EN JEGENS ANDEREN.
Dit zijn in de kern de aanpassingen in onze systemen die werkelijke
veranderingen zullen en kunnen creëren.
'Het gaat niet meer om mij maar het gaat om de God van binnen en de
God van binnen dient altijd het algemeen belang via en door jou'.
Als ik dat toepas en als jij dat toepast gaat er op deze wereld iets
gebeuren en gaat er op deze wereld iets veranderen.
Wij moeten dit niet alleen gaan snappen maar wij moeten dit ook gaan
voelen met iedere atoom van iedere cel van iedere vezel van ons
complete systeem.
Wij kunnen dit alleen maar voelen als ons bewustzijn stijgt.
Ons bewustzijn zal alleen maar stijgen als wij de God van binnen
aanvaarden, er naar gaan verlangen, er naar gaan zoeken, er contact mee
gaan maken en ons er mee gaan verbinden, kortom .........
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........ als wij het pad van 'van binnen naar binnen' gaan bewandelen en in
diep verlangen naar God, God van binnen gaan dienen.

'Dan zal de hemel op deze wereld neerdalen en zal de fase van
'Licht en leven' ook hier gaan beginnen'

Wanneer wij allemaal in staat zijn om de God die in ons woont in diep verlangen te
dienen, zal het pad van 'van binnen naar binnen' massaal bewandeld worden en zal deze
planeet de fase van 'Licht en leven' gaan betreden.
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'Wij zijn de parel in Gods hand en als wij in staat zijn om het
huwelijk aan te gaan met onze God of Godin, zijn wij de parel in
elkaars handen tot aan de sterren en daar ver voorbij en tot ver in
een nooit eindigende eeuwigheid'

Eénheid zal pas ontstaan wanneer wij gaan begrijpen en wanneer wij gaan
leven naar het principe dat het 'mijn wil is, dat niet mijn wil maar ZIJN WIL
zal geschieden'.
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Is dit het grote geheim?
Als we kijken naar de wereld, naar hoe dingen op dit moment nog zijn in
deze wereld, dan zien we nog heel veel ellende.
Natuurlijk zijn er hier en daar ook verbeteringen maar op een nog veel te
grote schaal gaat het niet goed.
Er is nog veel te veel oorlog, armoede, honger, onderdrukking en
discriminatie.
In gebieden waar het al lange tijd rustig is, kan zomaar een incident
gebeuren dat leidt tot onrust, dreiging en nieuwe oorlogen.
Alleen al het idee dat meningsverschillen en het hebben van andere
visies met 'dood en verderf' opgelost moeten worden, geeft het
bewustzijnsniveau aan en dus ook hoe ernstig het nog gesteld is op deze
planeet.
Het credo op ieder niveau op deze planeet is nog altijd:

'IK VIND!'
En omdat 'IK VIND WAT JIJ NIET VINDT', deug jij niet en zal ik mijn leger
wel even uit de kast trekken en jou en jouw volk afslachten!

‘Zo wordt er al onvoorstelbaar lang dood en
verderf gezaaid onder ‘anders denkenden!’
Is dit de weg?
Is dit de oplossing?
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Ik las vanmorgen in de krant dat Amerika 634 miljard euro besteedt aan
defensie omdat China een bedreiging begint te worden.
Hoeveel armoede is er in Amerika?
Hoeveel mensen leiden honger in Amerika?
Is dit de weg?
Al deze mensen die op welke manier dan ook leiden, dragen een vonk
van God, die is gekomen met een blauwdruk voor het leven van al die
leidende mensen.
God is gekomen met een missie voor al die mensen om al die mensen te
sturen en mee te nemen naar een eeuwig leven waarin God en mens
dienstbaar zijn aan elkaar.
Misschien is deze missie wel kansloos.
Misschien zijn veel te veel missies wel kansloos en dat veroorzaken
wijzelf, als mensheid.

Wordt het niet eens tijd dat we ons dat gaan
realiseren?
Wordt het niet eens tijd dat we onze
verantwoordelijkheid gaan nemen als zijnde een
deel van de schepping waar slechts eenheid is en
waar dus alles met elkaar is verbonden en waar
dus iedereen verantwoordelijk is voor iedereen?
Valt en staat een verandering in deze wereld niet
met het besef dat wij onderdeel zijn van een groot
en groots totaal en dat, als wij denken en handelen
met ons ego, wij ons compleet afsluiten van deze
eenheid met alle dramatische gevolgen van dien?
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Wordt het niet eens tijd dat wij ons gaan
realiseren dat WIJ EEN DEEL ZIJN VAN GOD EN DAT
GOD EEN DEEL IS VAN ONS, IN EEN EEUWIGE
WEDERZIJDSE DIENSTBAARHEID?
Wordt het niet eens tijd dat wij ons gaan
realiseren dat wij gewoon iets verschrikkelijks
fout en verkeerd doen en dat we dus zullen
moeten gaan zoeken naar een compleet andere
weg, een andere weg waarop we het anders gaan
doen en dus ook andere resultaten zullen krijgen.
Ik weet dat een verandering in deze wereld alles te
maken heeft met een groei van bewustzijn in deze
wereld.
Groei van het totale bewustzijn begint met de
groei van het bewustzijn van individuen.
Ga je mee .....?
Help je mee ......?
Werk je mee .......?
Wil ook jij jezelf gaan richten op de God van
binnen en ben ook jij overtuigd en bereid om jouw
leven compleet te laten veranderen, in het
voordeel van jou en in het voordeel van de wereld
en het universum?
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Wij missen de realisatie van de aanwezigheid in
ons van God, wij missen dit bewustzijn.
Wij missen de bereidheid om te zoeken naar de
God in ons en de beschikbaarheid om ons met God
te verbinden en bewust samen te werken.

Alleen kunnen wij het niet.
Daarvoor is inmiddels bewijs
genoeg.
Kijk maar naar onze historie, kijk
maar naar de toestand van deze
wereld op dit moment.
Dat bewijs is inmiddels toch wel
geleverd .....!
Ga je dat realiseren en laat ook God
bij jou zijn werk doen.
Je hoeft jezelf alleen maar leeg te
maken en aan hem over te geven.
In betere handen kun je niet zijn.
Het enige credo dat bergen verzet en de
hemel op aarde brengt, is ......
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'HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL
MAAR UW WIL GESCHIEDE'

DAT EN SLECHTS DAT IS HET GROTE
GEHEIM ....
WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN .....
WIJ KUNNEN HET NOOIT ALLEEN .....
ONTDEK DAT OOK!
STOP DAN OOK OM HET ALLEEN TE
WILLEN DOEN .....
EN ACCEPTEER ZIJN DIENSTEN EN
ZIJN HULP EN GEEF HEM JOUW
DIENSTEN EN JOUW HULP ......

DIT EN ALLEEN MAAR DIT IS HET
GROTE GEHEIM VAN HET LEVEN
!!!
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Hoe duister de wereld ook is in ieder mens brandt een vuur, een vuur van liefde dat
verbonden is met God zelf.
Zo is de mens verbonden met God zelf.
Gebruik dit vuur, gebruik God en laat jezelf gebruiken door God.
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De weg is niet zo ingewikkeld als wij denken.
Als je je overgeeft aan God, geeft God zich over aan jou en kun je samen met God de rechte
lijn bewandelen naar alle hemelen die op ons wachten.
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Er is mij toegestaan dat ik een doorgeefluik heb
mogen zijn en onder leiding van mijn eigen godsvonk
en met de hulp van mijn bestemmingsbehoeders
(beschermengelen) drie boeken op deze wereld heb
mogen zetten, die een bijdrage kunnen zijn aan een
verandering in deze wereld.
Als ik één mens kan bereiken die in staat is om het
pad van 'van binnen naar binnen' te bereiken en te
betreden dan is mijn doel bereikt.
Luidt het gezegde niet:

'Als ik één mens red, red ik de
mensheid'.
Door de eenheid van alles wat is, is alles
onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloedt
alles ook alles.
Eén mens die verandert, verandert alles in de totale
schepping. Het is het ene zaadje dat zich
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onmiskenbaar zal vermeerderen en zal uitgroeien tot
een korenveld.
UITERAARD IS DIT MIJN PAD MET UITSLUITEND
MIJN ERVARINGEN.
IEDER PAD VAN IEDER MENS IS ANDERS MAAR WE
HEBBEN ALLEMAAL DEZELFDE WEG TE GAAN
ALLEEN DE MANIER WAAROP WE DE PADEN
BEWANDELEN IS ANDERS.
ER IS NU GENOEG STOF OM HOUVAST TE KUNNEN
KRIJGEN VOOR WIE HET BEGRIJPT, VOOR WIE DE
WEG WIL GAAN EN VOOR WIE BEREID EN
BESCHIKBAAR IS.
VERLAAT HET ZINLOZE PAD VAN HET EGO EN
VOLG JOUW RICHTER.
VERANDER DAARDOOR JOUZELF EN VERANDER
DAARDOOR DE WERELD EN HET UNIVERSUM.
ZELFS GOD LEERT VAN JOUW EN MIJN
ERVARINGEN EN SAMEN VERVOLMAKEN WIJ DE
UNIVERSUM-FINALITEIT.

Ik heb met jullie 'Mijn wonderbaarlijke reis' zover gedeeld
en ik hoop met heel mijn hart dat het je enig houvast geeft
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of heeft gegeven om ook jouw 'wonderbaarlijke reis' bewust
te gaan starten.

Ga nu zelf jouw weg en vertrouw op de Meester, op jouw
bruid of bruidegom van binnen, op jouw God.
Eenwording met hem of haar is het DOEL en hoe je er
komt is het MIDDEL.

ER ZIJN ZOVEEL MIDDELEN ALS ER
MENSEN ZIJN EN NATUURLIJK IS GEEN
MIDDEL BETER DAN EEN ANDER
MIDDEL.
JOUW RICHTER KENT VOOR JOU,
JOUW MIDDEL EN HIJ OF ZIJ IS JOUW
MIDDEL EN JOUW DOEL.
Eens treffen we elkaar in het licht als we zijn verenigd met
onze grote liefde, een vonk van God de Vader en dat wij
hiermee zijn versmolten tot één en samen onze reis in de
eeuwigheid gaan starten.
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'Ga in vrede en ..... Vaya con Dios'

Eens zullen wij knielen voor Jezus, de Schepperzoon en Meester van ons universum en
zullen wij in het heilig huwelijk treden met God zelf en zijn wij
'Goden in wording'
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Vanaf hier is het aan jou
en jouw samenwerking met
jouw God die jou stuurt.
Uiteraard wist jouw
Richter de Weg voor jou
maar misschien hebben
mijn boeken jou in staat
kunnen stellen om jouw
God te ontdekken en er
naar te leren luisteren.
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God en Mens versmolten tot één.
Eén ervaring, één einddoel,
het vervolmaken van de
universumfinaliteit,
vliegen samen op reis naar de
eeuwigheid.
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Mijn eigen groei en verandering van
aanpak
In de loop van de jaren, na mijn eerste visioen dat ik heb beschreven in
mijn eerste boek ‘Een wonderbaarlijke reis – roman’ is er ook bij
mijzelf, door groei en verandering van bewustzijn, het nodige gebeurt.
Ook bij mij heeft er een verandering plaatsgevonden in de verschuiving
van het bewandelen van het pad van ‘van binnen naar buiten’ naar het
pad van ‘van binnen naar binnen’.
Mijn eerste twee boeken dragen, zoals hiervoor in dit boek al
aangegeven, de energie en het bewustzijnsniveau van het pad van ‘van
binnen naar buiten’.
Deze boeken verkondigen de inhoud van wat belangrijk is of beter
gezegd; ‘van wat ik belangrijk vond’.
De inhoud of ‘kennis hebben van de inhoud’, behoort bij het onderdeel
‘verstandelijk aspect’ van het bewustzijn.
In het tweede boek ‘Een wonderbaarlijke reis – werkboek’ wordt
verder op dit verstandelijk aspect ingegaan en wordt ook een stuk
‘spirituele perceptie’ opgenomen.
Deze twee onderdelen, waarvan het verstandelijk aspect in beide boeken
het zwaarst weegt, vertegenwoordigen nog het bewustzijn van het pad
van ‘van binnen naar buiten’.
Het werkboek richt zich daarnaast ook voor een groot deel op het begin
van het pad van ‘van binnen naar binnen’.
Dit is het pad waar men met de beste bedoeling de wereld wil bestormen
om zijn of haar ideeën even te lanceren en hiermee de wereld wil
verbeteren.
Ik was niet anders.
Ik wilde een school oprichten, ‘a School of Conscioussness’, en ik
wilde mijn ideeën los laten op de wereld met het doel om daar op grote
schaal het bewustzijn mee te verhogen.
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Uiteindelijk blijkt dit gewoon nooit te werken.
Mijn motief was ook ego-gericht.
Het was mijn wil, uiteraard met de beste bedoeling, maar IK vond dat het
nodig was. DUS …… EGO …….
Ook ik was bezig om iets dat al in deze wereld lag, op te pakken, rond te
draaien, enigszins te husselen, er een verhaal bij te plakken en het
vervolgens vijf meter verder weer neer te gooien.
Ook ik zou daarmee slechts energie verplaatsen en de wereld echt niet
veranderen.
Ego is een illusie en creëert uitsluitend illusies en dat is niet meer en niet
minder dan de verplaatsing van energie.

Met ego-gedrevenheid kun je nooit een verandering, een
transformatie bewerkstelligen.
Veranderingen kunnen alleen maar plaatsvinden als God in staat is om
door ons op deze wereld te kunnen werken. God is werkelijkheid en
werkelijkheid kan een andere werkelijkheid creëren.
Deze werkelijkheid is alleen maar realiseerbaar op het pad van ‘van
binnen naar binnen’, omdat dit pad het pad is waar:

‘Het mijn wil is dat slechts Zijn Wil geschiede’.
Daarom geeft mijn eigen groei van bewustzijn een
andere manier van aanpak.
Het is niet meer mijn doel om jou mijn kennis voor te
leggen om als waarheid aan te nemen.
Het is mijn doel om jou via mijn boeken te vertellen
dat God een realiteit is, dat God in ons woont en dat de
enige werkende weg de weg is om contact en
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verbinding met onze eigen God te maken en om dit te
verdiepen.

Dit is beschreven in dit laatste boek ‘Een
wonderbaarlijke reis – Het voorlopig laatste pad, het
pad van ‘van binnen naar buiten’.
Het gaat er niet om dat ik moeite zal doen om jou te
veranderen.
Het gaat er alleen maar om dat ik moeite wil doen
om jou te vertellen ‘van de God van binnen’ en om
jou geïnteresseerd te maken in het starten met de reis
naar binnen, om daar contact en verbinding te maken
met God en om dit contact en deze verbinding te
verdiepen.

Ook jij zult dan een witte magiër worden en
samen met jouw God deze wereld
veranderen.
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Het laatste aspect op het pad van 'van
binnen naar buiten', het 'Tijdsaspect'
Nog even voor de goede orde:
We hebben gezien dat op het pad van 'van binnen naar buiten'
het ego overheerst.
Wat je op dat pad altijd hoort is:
'IK WIL, WIJ WILLEN ..... IK VIND, WIJ VINDEN'.
Het is 'ik tegen jou' en 'wij tegen zij'.
Duwen tegen elkaar en trekken aan elkaar.
Energie oppakken en met een hoop lawaai en
overtuigingskracht vijf meter verder weer neergooien met de
mededeling dat de ander het volkomen fout ziet en dat ik of
wij het juist helemaal goed zien.
Ego tegen ego.
Illusie tegen illusie.
Illusies die uiteindelijk alleen maar illusies kunnen creëren.
Eigenlijk verschuift alleen de energie, zodat deze wordt
verplaatst.
Een illusie is altijd een onwerkelijkheid.

Illusie is dus geen werkelijkheid en kan
daarom ook nooit werkelijkheid creëren.
Illusie kan dus niet transformeren en kan
nooit veranderingen bewerkstelligen.
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‘Onderstaande tekening is als de illusie van het ego .....’

...... Is dit een mooie jonge vrouw met een hoed of is dit een heks met een grote neus en een
puntkin?
De illusie is onwerkelijk en toont nooit de werkelijkheid omdat het geen werkelijkheid is.
Niets is dus ooit wat het lijkt te zijn!
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Iedereen die een poging wil wagen in de speeltuin van het pad
van 'van binnen naar buiten' krijgt een kans maar aan die kans
zit ook altijd een tijdslimiet vast.
Een ego-bolwerk is onwerkelijk en kan dus nooit overleven.
Een ego-bolwerk is een illusie en illusies hebben geen
levensvatbaarheid.
Dit is per definitie onmogelijk.
Er is altijd een tijdslimiet.
Als het ego-bolwerk ego blijft, is het kansloos, omdat het altijd
illusie is een dus altijd levenloos is.
Zo worden bolwerken van ego opgebouwd en als het egobolwerk uitsluitend ego blijft, zal het bolwerk afsterven en
afbrokkelen.

De tijdslimiet is een gegeven en is kosmisch bepaald.
'De maat' voor de gegeven tijd is het volk of de massa.
Als een regering, gebouwd op ego en derhalve
kansloos, blijkt geen creatief vermogen te hebben om
situaties te transformeren en te veranderen, zal het
als de tijd is verstreken, door het volk ter
verantwoording worden geroepen, tot
'ongeloofwaardig en onbetrouwbaar' worden
verklaard en bij nieuwe verkiezingen worden
gedumpt.
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'De factor tijd die voor ieder opkomend en nieuw systeem, van welke aard
dan ook, altijd geworteld is in dit systeem op het pad van 'van binnen
naar buiten'.

Alles en iedereen mag zijn kunsten proberen op het pad van 'van binnen naar buiten'
maar krijgt hiervoor een bepaalde hoeveelheid TIJD toegemeten.
Op het moment van het meten van het resultaat treedt het volk op als rechter en als
uitvoerder van het vonnis.
Er zijn altijd uitkomsten.
Het systeem mag blijven of moet verdwijnen.
Als het systeem moet verdwijnen, krijgen andere systemen nieuw kansen.
Als het systeem gebaseerd blijft op ego zal het altijd verdwijnen.
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Het volk rekent dan af met het bolwerk, dus met die
regering.
Dit gebeurt altijd als de toegemeten tijd is verstreken.
Tot in onze tijd toe, is ieder afbrokkelend ego-bolwerk
aan de kant geschoven om plaats te moeten maken voor
een nieuw bolwerk, waarna de hele dans of het hele circus
opnieuw kon beginnen en waarvan nu blijkt dat ieder
nieuw bolwerk ook altijd gebaseerd is geweest op 'EGO'.
DAT IS AF TE LEZEN AAN DE RESULTATEN WAAR ONZE
CULTUREN, GEBOUWD OP AL DEZE SYSTEMEN, VAN
OVERSTROMEN.

OVERAL OP DEZE WERELD IS NOG:
 Armoede
 Onderdrukking van vrouwen en kinderen
 Angst
 Honger
 Onrust
 Chaos en
 Oorlog

Dit zijn altijd de uiterlijke kenmerken van ego.
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'Onze eeuwige last die wij allemaal zo koesteren en meesleuren, die ons
ziek maakt en waar we maar geen afstand van kunnen en willen doen.

Hoe lang blijven we nog rond sjouwen met deze last?
Iedereen doet dit eigenlijk tegen beter weten in.

Eens zal de tijd aanbreken, wanneer het massale of
collectieve bewustzijn is gestegen en wanneer het
pad van 'van binnen naar binnen' massaal wordt
betreden, dat het oude en misschien wel laatste egobolwerk wordt vervangen door het eerste bolwerk
met een 'Christus-bewustzijn'.
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Dan zullen de transformaties en dus de
veranderingen gaan beginnen omdat God dan kan en
zal werken door ons, door de mens.
Dan zullen alle activiteiten gericht worden op het
loten het welzijn van het totaal, dus van ieder mens.
Dan zullen de armoede, de honger, de angst, de
onrust en de chaos oplossen en dan zal er vreugde,
liefde en vrede zijn voor iedereen.
'God en de mens hebben elkaar nodig', zoals in het
Urantiaboek staat beschreven.

'Het is mijn wil dat niet mijn wil
maar uw wil geschiede'
Ik hoef dus niets meer te doen en ik hoef ook niets
meer van de daken te roepen om de wereld te moeten
vertellen:
‘HOE BELANGRIJK MIJN PLANNEN ZIJN OM
DE WERELD TE MOETEN REDDEN’.
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Ik hoef niets meer te doen omdat het niet meer
om MIJ gaat.
HET GAAT UITSLUITEND NOG OM HEM OF
OM HAAR.
HET GAAT UITSLUITEND NOG OM DE GOD
OF DE GODIN IN MIJ EN OM DE
INTERACTIE TUSSEN DE GOD IN MIJ EN
MIJZELF.

Ik hoef alleen maar bereid en beschikbaar te zijn
om God door mij te laten werken.
Iedere dag opnieuw word ik geplaatst waar ik
nodig ben, zal ik doen wat er moet gebeuren en
zal ik zeggen wat gezegd moet worden, als
vrijwillig werktuig van een dienstbare God,
dienstbaar voor het welzijn van het totaal en
voor het welzijn van allen.
Het zijn niet meer mijn plannen, het is
uitsluitend nog het plan van de Vader,
uitgevoerd door mij.
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Als er velen zijn die hun ego hebben,
willen en kunnen afleggen en in vrije
wil hebben gekozen voor het doen
van de Wil van de Vader,

zal de planeet gaan transformeren naar
het niveau van 'Licht en Leven'.

God en de mens zullen eens
versmelten tot één, waarna
de reis naar het paradijs en
de eeuwigheid gaat beginnen.
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God en mens als één.
Eén wil, één concentratie, één focus, één wens.
Deze wens is om deze planeet en al het leven op deze planeet op te trekken naar de fase
waarop de afstemming van ‘Licht en Leven’ kan starten en de Vrede, de Vreugde, de Liefde
en de Broederschap zal terugkeren.
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Onafgebroken zelfreflectie en het
durven kijken in de spiegel en daaruit
de consequenties durven en kunnen
nemen
Een laatste handleiding om vast te stellen
welk pad je bewandelt, hoe kritisch en eerlijk
je kunt zijn voor jezelf en hoe graag en
gedreven je het pad naar 'fusie met de
Richter' wilt bewandelen.

Vele malen zijn herhalingen in dit boek
opgenomen. Dit is niet om papier te vullen
of om de dikte van dit boek kunstmatig op
te voeren.
Dit is nodig omdat alles wat hier gezegd is
duizenden keren herhaald moet worden
voordat dit gaat landen in de systemen van
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mensen, daar verankerd raakt en een deel
gaat worden van het bezit van die mens.
Dat geldt voor iedereen, ook voor mij.

Het gaat niet om 'kennis hebben van' maar
het gaat om het hebben van het
bewustzijn.
Het verstandelijk aspect is slechts een deel
van het bewustzijn. Het meest belangrijke
deel van het bewustzijn is om in staat te
zijn het verstandelijke aspect en de
spirituele perceptie te kunnen laten
samenwerken.
De weg bewandelen betekent stapje voor
stapje verder gaan, waarbij wij dus de drie
'hoofdpaden' moeten passeren en moeten
veroveren, gaande naar het doel, gaande
naar de bruiloft van God en mens.
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Het pad van onderzoek, van het zoeken naar en
het vinden in jezelf van de spiegel en van de wil en
de bereidheid hebben om eerlijk en kritisch te
zijn, om je hoofd te buigen en om te durven
schouwen naar jouw eigen handelen.
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Hoe ontdek ik of ik reeds het pad bewandel van 'van binnen
naar binnen' of dat ik handel volgens de wetten die mij
daardoor op dit pad hebben geplaatst.
Iedere handeling van mij, die ik uitvoer op het pad van 'van
binnen naar binnen', moet geschieden in volkomen en in
absolute 'VRIJE WIL'.
De volgende vragen kunnen een richtlijn zijn voor sturing of
bijsturing voor jezelf:
1.

Begin ik iedere dag met datgene te bedenken en te
verzinnen dat voor mij het beste is of bid ik iedere
morgen tot mijn Richter om hem mede te delen dat ik
weer volledig uit vrije wil, bereid en beschikbaar ben
om die dag te mogen dienen en om de energie van
liefde, vreugde en vrede en van schoonheid, waarheid
en goedheid, als geleid door God, in de wereld te
mogen zetten?
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2.

3.

4.

5.
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De eerste actie is ego-gericht, de tweede is overgave en
dienstbaarheid aan mijn Richter en aan de hemelen.
Is de actie of de handeling door mij bedacht of komt
deze actie spontaan, dus intuïtief binnen in mijn
systeem, waardoor ik dus uitsluitend handel?
Alles wat ik zelf bedenk, komt bijna altijd voort uit het
ego. Spontaan handelen betekent dat ik wordt gebruikt
op dat moment zodat 'door mij' gehandeld kan worden.
Ik ben dan een werktuig en wordt 'gestuurd en gedreven'
door mijn Richter of door hemelse krachten.
Is er rust, vrede, liefde en kalmte in mij of is er
opwinding?
Als er rust, vrede, liefde en kalmte in mij is, wordt ik
uitsluitend gestuurd door mijn Richter of een hemelse
kracht. Als er opwinding is, is er sprake van ego of een
andere, verkeerde sturing.
Is mijn handelen gebaseerd op de energie van
'schoonheid, waarheid en goedheid' of constateer ik
andere, afwijkende energieën?
Als de energie van schoonheid, goedheid en waarheid in
mijn handelen of spreken zit, is de sturing komend vanuit
mijn Richter of vanuit andere hemelse krachten. Als mijn
handelen of spreken andere, afwijkende energieën draagt
is mijn gedrevenheid vanuit het ego of andere, dus van
hemelse krachten afwijkende krachten.
Gaat het om mij of mijn specifieke groep voor wat
betreft het behartigen van de belangen of gaat het om
het belang van alles en iedereen?
Het eerste deel van deze vraag betekent een sturing van
mijn ego of van andere dan hemelse krachten. Het tweede

6.

7.

8.

9.

deel van deze vraag zal het resultaat zijn van sturing van
mijn Richter of van hemelse krachten.
Is mijn persoonlijk gevoel, mijn persoonlijke reactie,
op mijn handelen of spreken een gevoel van warmte,
vreugde en liefde of een gevoel van opwinding, het
'willen winnen' en onrust?
Het eerste gevoel is voortkomend uit de bron van de
Richter of de hemelen, het tweede gevoel komt voort uit
het ego of andere dan hemelse bronnen.
Ben ik geïnteresseerd in het resultaat van mijn actie
of ben ik alleen bezig met de actie op dat moment, die
ik onderga en geduldig een uitwerking laat hebben
en zijn werk laat doen?
Het eerste streven is ego-gericht, het laatste is een
handelen door sturing van de Richter of van de hemelen.
Handel ik in onrust en betreed ik de wereld met mijn
ideeën met veel lawaai, "aandacht trekkend' en
opdringend of handel ik in rust en stilte, meestal op
de achtergrond, wetende dat ik niet hoef te
schreeuwen hoe goed ik ben maar dat datgene wat ik
in de wereld zet, een transformerende kracht heeft
een zijn werk van verandering zal doen?
Het eerste is weer een product van het ego, het tweede is
het product van de uitwerking van het doen van zijn wil
in plaats van mijn wil.
Gaat het om het doen van en het handelen volgens
mijn wil of gaat het om het in vrije wil doen van en
handelen volgens zijn wil?
Het eerste is ego-gericht, het tweede is handelen volgens
de sturing van de Richter en het doen van gods wil.
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10. Hoeveel vertrouwen heb ik in het leven? Ben ik
onzeker en angstig of drijf ik volkomen op de
wetenschap dat er een liefdevolle kracht is die mij
altijd stuurt en ondersteunt, die ik voor honderd
procent vertrouw en waarvan ik weet dat wij in en
met elkaar verweven zijn?
Onzekerheid en angst betekent dat ik nog de weg van het
ego bewandel. Zekerheid, rust en een blind vertrouwen
hebben in mijn eigen sturende en stuwende kracht,
betekent de weg van het gaan met God.
11. In hoeverre ben je bereid om jezelf te blijven toetsen
en om je hoofd te kunnen buigen, sorry te kunnen
zeggen, je excuses te kunnen maken en de schade te
willen herstellen als je mensen hebt gekwetst en op
een moment bewust niet hebt gehandeld volgens de
principes van schoonheid, waarheid en goedheid?
Als je dit niet kunt of als dit niet eens in je opkomt en als
je geen spijt en barmhartigheid voelt, bewandel je niet
het pad van 'van binnen naar binnen'.
12. Ben je en voel je je vaak eenzaam en verlaten of voel
je een altijd aanwezige, dienstbare en liefdevolle
geestelijke kracht in je, die op je inwerkt en je
koestert en je zo nu en dan bijna laat verdrinken in
een tsunami van onvoorstelbare liefde?
Als je dit niet voelt ben je nog niet geworteld op het pad
van 'van binnen naar binnen'.
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Al de hier genoemde punten zijn een product en
opsomming van mijn persoonlijke ervaringen,
van mijn pad dat net als jouw pad uniek en
persoonlijk is. Dit is wat ik ervaar en wat ik
aangeef als iets waar jij misschien iets uit kunt
herkennen.
Als je inmiddels dit boek tot hier hebt gelezen en
misschien ook mijn twee andere boeken hebt
gelezen, weet ik zeker dat je nu zelf nog meer
punten kunt aandragen, op basis waarvan je nu
zelf kunt beslissen welk pad door wie
bewandeld wordt.
Als je deze vragen zodanig kunt beantwoorden
dat je weet dat je het pad van de samenwerking
met God en dus het pad van 'van binnen naar
binnen' uit liefde voor en verlangen naar God
bewandelt, is de spiegel van zelfreflectie altijd
bij je en ben je bereid en kun je altijd de toets
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van zelfkritiek aan en doorstaan en ben je
bereid en in staat om continu je hoofd te buigen,
te groeien in bewustzijn en voort te snellen naar
het moment van het huwelijk met God.
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Nawoord
'Een wonderbaarlijke reis' .......!
'Een wonderbaarlijke reis' ...... als een spirituele, PERSOONLIJKE
ERVARING, voortkomend uit een diepe hunkering en een brandend
verlangen om te gaan begrijpen hoe het leven in elkaar zit en waarom
dingen lopen zoals ze lopen, zowel persoonlijk maar ook op grotere
schaal.
Hoe gaan de dingen in deze wereld en waarom?
Waar komt al die disharmonie vandaan?
Waar komt al het niet begrijpen vandaan?
Waarom zijn zoveel aardige mensen zo ontzettend onaardig tegen
elkaar?
Waar komt al die angst vandaan?
Waarom neemt de onrust zo erg toe en waarom zijn er steeds meer
jonge mensen die nu ten prooi vallen aan 'burn-outs'?
Waarom kunnen zoveel mensen hun relatie niet overeind houden in
respect en liefde voor elkaar en vallen zoveel gezinnen uit elkaar?
Ik had ongelooflijk veel vragen en ik kwam er niet uit.
Ik heb God gevraagd of ik antwoorden van hem mocht ontvangen en of
hij deze antwoorden in mij wilde leggen.
Ik ben gaan begrijpen en gaan voelen dat dat eigenlijk niet eens zo een
moeilijk proces is om een gesprek aan te gaan met God.
Hij is namelijk dichterbij dan je denkt of maar durft te vermoeden en te
hopen.
Hij, jouw God en mijn God, woont namelijk nog geen handbreedte bij ons
vandaan en dat vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week en
driehonderdvijfenzestig dagen per jaar. En dat doet hij zelfs een heel
leven lang, totdat ons leven hier stopt en ergens anders verder gaat. En
ook dan is hij weer van de partij.
Het heeft mij een hoop opgeleverd.
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In de eerste plaats heeft mij dat een reis opgeleverd met ongelooflijke,
wonderbaarlijke en liefdevolle ervaringen.
Soms was er ook chaos en angst omdat ik de dingen niet begreep. Ik
voelde van alles maar snapte er niets van.
Die chaos ging uiteindelijk altijd weer over en daar kwam altijd vreugde
en dankbaarheid voor in de plaats als de puzzelstukjes weer op hun plek
dwarrelden en ik weer een stukje, een plaatje van het grotere geheel
mocht zien.

Dankbaarheid en vreugde zijn de grote gevoelens
die ik ervaar als ik terug mag kijken op de reis tot
nu toe, die ik onder begeleiding van mijn eigen
loods en gids, mijn eigen God van binnen, heb
mogen maken.
Die dankbaarheid en vreugde is nog uitgebreid
met een diepe hunkering en een brandend
verlangen naar eenheid met God, naar contact en
verbinding met mijn gids, mijn vriend, mijn God,
mijn bruid en mijn leven.
Ik buig mijn hoofd in dienstbaarheid aan God en ik
buig mijn hoofd voor de vreugde die ik voel van de
dienstbaarheid van God aan mij.
Een eeuwige kracht die niemand mij meer af kan
nemen en die mij laaft en voedt met het 'levende
water'.
'God in mij'. 'Ik in God'. Levend in een eindeloos
universum.
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'De eeuwige reis, samen één, voor eeuwig verbonden, God in mij en ik in
God. God dienend en gediend worden door God'

Het besef van nooit meer alleen te zijn is immens. Het besef dat er altijd iemand aan je
zijde is met wie je kunt communiceren is nog veel immenser.
Onderzoek dit en ga er in op. Het wordt dan ook voor jou de reis der reizen.
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God ik dank u voor het nooit stoppende blinde
vertrouwen wat u heeft in mij, hoe wanhopig,
eigenwijs of chaotisch ik ook was of ben.
Ik dank u voor het pad dat u voor mij heeft
uitgestippeld, dat ik zo vaak niet begreep maar
dat, tot zover, tot zulke mooie resultaten heeft
geleid. Zelfs ik kan dat vaststellen.
God ik dank u.
Ik dank u voor de schoonheid van de schepping en
dat ik daar een deel van uit mag maken.
Ik dank u voor dat kleine beetje bewustzijn dat u
in mij heeft gelegd, waardoor ik dingen tot zover
ben gaan begrijpen en ben gaan doorgronden.
Ik zie uit naar het vervolg van de reis die eeuwig is
en naarmate mijn bewustzijn stijgt, alleen maar
mooier en mooier zal worden en waar u altijd een
deel van zult zijn. Samen als één en voor altijd
onafscheidelijk.
Ik dank u.
Mijn wens is dat anderen op hun wijze ook een
soortgelijke reis, bewust mogen maken.
Ik dank u dat ik mijn reis, zo goed en zo kwaad als
mogelijk is, heb mogen vastleggen.
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Voor jou lieve lezer, hoop ik dat jij, net zo bewust
als mij is overkomen, aan jouw reis mag beginnen
en kan vervolgen.
Laten we elkaar altijd ondersteunen en helpen
want iedere persoonlijke ervaring is uniek en
goud waard.
Van elkaar kunnen we leren.
Iedereen leert van iedereen.
We zijn elkaars leerling en we zijn elkaars
meester.
Als je jouw reis nog niet bewust bent gestart maar
wel het brandend verlangen voelt van binnen,
nodig ik je uit om de trossen los te gooien en koers
te gaan zetten naar volle zee. Jouw oceaan van
jouw leven.
Jouw eigen universum wacht op jou om jou daar
alles te leren wat jouw God aan jou kwijt kan. Er is
geen grens en iedere horizon wordt keer op keer
verlegd.
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'Richt je tot jouw universum en start jouw reis of vervolg hem. Jouw God is
jouw loods maar hij is ook jouw beste vriend en zelfs jouw toekomstige
bruid of bruidegom'

Vreugde en extase met het groeiend besef dat wij een deel zijn van een groeiend en een
ervarend universum.
Hunkerend en verlangend naar een steeds meer spiritueel en bewust leven.

Alles wat ik in mijn drie boeken heb opgeschreven
is mijn ervaring. Of alles waar is?
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Geen idee en het is ook niet belangrijk.
Dit is wat ik voel, wat bij mij resoneert en wat dus
voor mij waar en belangrijk is.
Deze gevoelens, beelden, informatie en kennis, is
niet te controleren op waarheid en dat is ook niet
interessant.
Het is mijn waarheid.
Het is mijn leven.
Het activeert de goddelijke harp in mijn systeem
en produceert prachtige klanken.
Het geeft mij kracht op basis van een weten dat
'WETEN' is in ieder aspect.
Dit weten tilt mij over de grens van wat wij LEVEN
noemen en bewijst voor mij het eeuwige leven in
een steeds groter wordende schoonheid.
Het leven gaat door naar eindeloze horizonten in
een steeds grotere schoonheid.
Dat is mijn weten en dit is mijn leven.
Rust, vreugde en vrede.
LIEFDE tot in diepste kernen van mijn bestaan.
Leven na leven, planeet na planeet en universum
na universum. Dat is mijn weg en dat is jouw weg.
Aanvaard God in je hart en in je leven en het leven
wordt LEVEND.
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'Wanneer het leven hier stopt, gaat het elders weer verder.
Leven na leven na leven ......'

De reikende hand die er altijd is. Je hoeft hem alleen maar te pakken en te accepteren. Er
is altijd hulp en je bent nooit alleen. Onzichtbare steun, heb een blind vertrouwen en je
gaat de steun voelen.
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Het is niet zo moeilijk om vast te stellen wat
werkt en wat niet werkt.
Er zijn drie paden die samen de Weg vormen
tot aan het moment van fusie, van
versmelting tussen God en mens.
Daarna begint een compleet nieuw traject.
Het eerste pad is het pad van 'van buiten
naar buiten' en dit is niet interessant omdat
de meeste mensen dat stadium achter zich
hebben gelaten.
Het volgende pad, het pad van 'van binnen
naar buiten' is juist heel erg interessant
omdat de wereld in zijn totaal, zich op dat
pad bevindt.
Dat is het pad waar nooit wezenlijk resultaat
zal zijn. Het ego beslist op dit traject. Het ego
is onwerkelijk en bestaat slechts uit illusies.
Daarom zijn ook de producten die door het
ego worden voortgebracht, gebouwd op
illusies en zijn daarom onecht. Wat niet echt
is kan niet leven of overleven of bestaan.
Wat niet bestaat, is niet.
Wat niet is, kan nooit resultaat opleveren,
het kan hooguit energie verschuiven of
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verplaatsen maar nooit creëren. Nieuwe
energie of veranderingen zullen dus vanuit
acties van het ego nooit plaatsvinden.
Houd dit goed voor ogen.
Daarom leven we nog altijd in oorlog,
geweld, disharmonie, angst, armoede,
honger en chaos.
De wereld wordt geleid door ego en ego kan
ego niet veranderen.
Ego kan alleen veranderen door iets dat
buiten het ego of boven het ego staat.
Deze wereld is doordrenkt van ego en
daarom is ego overal aanwezig.
Het enige wat buiten het ego of boven het ego
staat is God of welke inwerking dan ook
vanuit de hemelen.
God is werkelijk en echt. Daarom kan
werkelijkheid ook alleen maar gecreëerd
worden door God.
Alleen werkelijkheid kan werkelijkheid
creëren.
Het creëren van werkelijkheid vervangt dat
wat is (ook al is het illusie) en creëert dus
transformatie of veranderingen.
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Voor veranderingen, om veranderingen tot
stand te brengen, hebben wij God dus nodig.
Als wij God nodig hebben moeten wij hem
gaan zoeken.
Zoek niet ver want hij woont in je. Om hem te
kunnen vinden moet je naar binnen gaan,
contact gaan maken met God en je meer en
meer met hem verbinden. Als deze
verbinding zich werkelijk verdiept, is succes
verzekerd.
Word dan een team met de God die in je
woont, laat God door jou werken en deze
wereld gaat veranderen.
Als je hier toe in staat bent, bewandel je het
pad van 'van binnen naar binnen'.
Dat is het pad waar je God echt leert kennen.
Dat is het pad waar het leven LEVEN wordt
en waar het leven LEVEND wordt.
Als je de kennis hebt en deze begrijpt, van
hoe de wetten werken (verstandelijke
capaciteit) en als je God aanvaardt als een
reële liefdevolle dienstbare kracht en geest,
wonend in jouw systeem (spirituele
perceptie) heb je de eerste grote stap gezet
401

en kun je het pad van 'van binnen naar
binnen' betreden.
Hoe verder je komt op dit pad, hoe meer je in
staat bent om deze twee eigenschappen te
combineren, om de verstandelijke capaciteit
te verenigen met de spirituele perceptie. Dat
maakt ons tot 'witte magiërs'. Dat maakt ons
tot mensen die God de kans en de
mogelijkheid geven om door hen te kunnen
werken en zich op deze wereld te kunnen
manifesteren.
Dan is God (werkelijkheid) actief om
werkelijkheid te scheppen en dus om
veranderingen tot stand te brengen. Hij doet
dit via ons, door middel van de mens.

‘Het is mijn wil dat niet mijn wil maar
Zijn Wil geschiede’.
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'Waar ligt de grens tussen werkelijkheid en illusie?'

Wat is werkelijkheid en wat is illusie?
Alles wat tot stand komt door het ego is illusie omdat het ego niet werkelijk is en dus
uitsluitend illusoir kan zijn.
Alleen datgene wat tot stand komt door God, via de mens is werkelijk omdat God
werkelijkheid is.
God kan scheppen op deze wereld en dus werkelijkheid brengen en dus veranderingen tot
stand brengen, als wij in staat zijn om met onze vrije wil niet onze wil maar zijn wil ten
uitvoer te brengen.
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Meer heb ik niet te vertellen.
Dit moet genoeg zijn om verder te reizen
op eigen kracht.
Meer van mijn eigen reis ga ik niet meer
publiekelijk delen, behoudens aan enkele
'intimi'.
Ik heb niets en zeker ‘niets meer’ te
vertellen, het enige wat ik je kan
vertellen is dat de God in jou, aan jou
alles kan en heeft te vertellen.
Wat ik heb verteld is tot stand gekomen
door mijn God in mij die mij aanstuurt
om mij verder te helpen.
Jij en ik zijn niet gelijk.
Wat voor mij geldt, zal niet voor jou
gelden.
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Jouw God weet wat voor jou geldt en
wat voor jou het beste is.
Onthoud niet de inhoud van mijn drie
boeken want die inhoud is bestemd voor
mij, maar onthoud het gegeven dat jouw
God jou boeken kan laten schrijven die
voor jou belangrijk zijn en die jou verder
helpen en brengen op jouw pad.
Je hebt niemand nodig behalve jouw
eigen liefhebbende, intens naar jou
verlangende, eigen gids, eigen loods en
eigen God.
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Mijn doel is niet om jou te vertellen wat
er met mij is gebeurt en hoe mijn leven is
veranderd, mijn doel is om jou duidelijk
te maken dat jouw doel ‘CONTACT EN
VERBINDING IS MET JOUW GOD’, die jou alles
kan laten ervaren en boeken kan laten
schrijven, die ik dan graag lees om over
jouw reis te vernemen.
Niemand anders dan hij, weet wat voor jou het
allerbeste is.
Koester jouw eigen God, hunker en verlang naar
eenheid met jouw God.
Laat zijn wil geschieden in plaats van jouw
eigen wil te doen en word een witte magiër, in
dienst van het universum, in dienst van God.
Ga verder jouw eigen unieke weg met HEM.
Meer heb je niet nodig.
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‘Word vrij van elke illusie en word een deel van de werkelijkheid.
Adem, eet, drink en leef werkelijkheid.
Word en wees werkelijkheid en verander deze wereld’

De waterval des levens die alle illusies van ons afspoelt en ons daardoor de werkelijkheid
leert kennen.
De werkelijkheid van liefde, vrede, vreugde en harmonie.
De werkelijkheid van de Wil van de Vader.

407

408

409

Ik weet niet of alles dat gezegd moet
worden, ook hier in dit boek is gezegd.
Het is niet belangrijk.
Er is genoeg gezegd.
Het pad van ‘van binnen naar binnen’ is
een pad van stilte.
Het gaat niet om de woorden.
Woorden kunnen de kern niet raken.
Het is een persoonlijke weg waarin jouw
persoonlijk gevoel en jouw contact met wat
je van binnen voelt het enige belangrijke is.
Het gaat niet om wat ik zeg.
Wat ik zeg vertegenwoordigt op een slechte
manier mijn persoonlijk pad.
Het is jouw Pad, jouw weg en je wordt
altijd geleid.

Luister, voel en handel.
410

‘De REIS der reizen, van planeet naar planeet,
Van universum naar universum, eindigend thuis,
In het onvoorstelbare Paradijs’

Ik wens iedereen een prachtige en een
voorspoedige reis, samen met je beste
gezel en gids.
Geniet er samen van,
houd het doel voor ogen maar geniet
ook intens van de reis.
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Elementenwezens en
elementalen
Naast het contact en de verbinding met
de Richter, met onze Godsvonk, en de
engelen zijn er nog meer belangrijke,
reële en werkelijke contacten nodig die
noodzakelijk zijn en waar ieder mens
naar moet streven.
In de rest van dit verhaal wordt duidelijk
gemaakt wat hier wordt bedoeld en
wordt de noodzaak duidelijk gemaakt.

Zie dit verhaal en deze
melding als een
noodkreet!
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Elementenwezens en
elementalen
De ultieme levensnoodzaak
en het grote alarm
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De tekst van dit verhaal over elementenwezens en
elementalen is gebaseerd op de inhoud van het boek:

Red de elementenwezens
van

Thomas Mayer
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Hoe passen elementenwezens en
elementalen in de wereld en in de
schepping?
Dit boekje gaat over elementenwezens en
elementalen.
Bij elementenwezens wordt vaak gedacht aan
elfen, feeën, dwergen en gnomen. Aan kleine
mannetjes met puntmutsjes en aan kleine
vliegende vrouwtjes met perkamenten
vleugeltjes.
Zo zijn ze verbeeld in de sprookjes, waarin er
altijd een strijd is van goed tegen kwaad en van
Licht tegen Duisternis.
Dit is geen werkelijk beeld van de
elementenwezens.
Elementenwezens bestaan, net zo waarachtig als
dat engelen bestaan en als dat God bestaat.
Elementenwezens en elementalen hebben hun
plaats in de schepping en existeren met een
doel.
Dat doel is altijd ‘dienstbaarheid’.
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Wat zijn de elementenwezens?
De elementenwezens zijn de dragers van het
gevoelsleven van de wereld.
Hierbij moeten we dus het idee accepteren
dat:

Gevoelens niet alleen mensen
toebehoren maar ook de WERELD
toebehoort.

Als je deze tweede stelling niet accepteert,
kun je nooit elementenwezens ervaren!
Met het aanvaarden van deze twee
stellingen, open je je voor de waarneming
van elementenwezens.
Maak hierbij onderscheid tussen
gevoelswaarnemens van de wereld
(bijvoorbeeld een steen) en
gevoelswaarnemens van ons zelf (al onze
‘likes en dislikes’).
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Werktuigen van het geestelijk
wetenschappelijk onderzoek.

Imaginatief inzicht
In staat zijn om jezelf iets in te beelden, om
je iets voor te kunnen stellen.
Hieronder is een beschrijving van een
imaginatief gereedschapskader voor de
elementenwezens van de natuur uit het
boekje van Thomas Mayer:
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Elementenwezen- Algemene
groep
stemming
(1ste indicator)

Chakra
resonantie

Etherische vorm

(2de indicator)

(3de indicator)

Hart +
Hals
Nieuwe
elementenwezen
s

Harmonie

Luchtwezens

Loslaten

Ruimte om
het hart

Vuurwezens

Rijping

Solar
plexus

Waterwezens

Beweging

Sacrale
chakra

Aardewezens

Vastheid

Wortel
chakra

Verklaring:
Hier zijn drie imaginatieve indicatoren beschreven. De
algemene stemming is een gevoel dat opgeroepen kan worden,
waarbij dan gelet moet worden op hoe dat bij de plek past.
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Bij de chakraresonantie is het belangrijk te weten dat bij de
elementenwezens het hart in een innigheid van de ziel
aangereikt kan zijn. Daarom staat bovenaan ‘hart +’.
Het gaat dus bijvoorbeeld om het hart en het sacrale chakra die
beide bijzonder levendig worden en zich met de plek verbinden
en uit gaan wisselen.
De derde indicator geeft de voorstellingsvormen. In driehoeken,
vierhoeken en vijfhoeken voelen aardewezens zich op hun
gemak.
Driehoeken passen bij de dwergen. Niet voor niets hebben
dwergen in sprookjes altijd puntmutsen.
Vierhoeken passen bij aardegnomen.
Vijfhoeken passen heel goed bij kamer- en woningwezens.
De vorm van de aardewezens is statisch.
De vorm van waterwezens is beweeglijk, bijvoorbeeld een vast
middelpunt met daaromheen cirkelende bewegingen. Ook dit
grondgebaar vind je in sprookjes met het nixenbeeld
(watergeesten) terug. Boven dus een vaste gestalte in de vorm
van een vrouw, onder beweging en stroming in de vorm van een
vissenstaart.
De vorm van de vuurwezens is ook beweeglijk, maar hier komt
de wakkerheid bij en de kracht van de elkaar doordringende
bewegingen in het middelpunt van de lemniscaat.
Bij de luchtwezens hebben we niet meer te maken met een
stromende beweging, maar met een plotseling beginnen en dan
verstuiven.
Bij de nieuwe elementenwezens gaat het om de verticale lijn
(opgericht-zijn) en de horizontale lijn (uitgespreid-zijn).
Je kunt de vorm voor je neerzetten of jezelf in de hele vorm
plaatsen.

420

Waarom functioneren deze vormen als
waarnemingsinstrument?
Als wij ons iets voortellen dan scheppen wij steeds een
etherische vorm. De stof waaruit gedachten en voorstellingen
worden gemaakt is de etherkracht.
In de etherwereld werken ook de elementenwezens. Zij hebben
een etherlichaam en dit past wel of niet bij de vorm die je
aanbiedt en dat kun je duidelijk ervaren.
Zo kun je vaststellen met welke soort elementenwezen je te
maken hebt als er zich een vorm aandient.

 Inspiratief inzicht
Hier gaat het om de 'ik-ervaring' om de beving.
Door inspiratie kan een gesprek beginnen, non
verbaal en het vindt plaats in je hoofd.
Een sleutel tot de inspiratie is rust en luisteren.
Om meer te ervaren is een langer 'leren kennen'
nodig.
 Intuïtief inzicht
Maak je één met het geestelijk wezen, beleef zijn
leven. JIJ bent er niet meer, word één met het
geestelijk wezen.
Probeer altijd leeg te zijn, niet vooringenomen. Dan pas kun je
contact maken.
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Ieder gevoel dat je bij iets hebt bijvoorbeeld bij het
aanschouwen van een type landschap of van een steen, komt
voor een deel van jou als ontvanger en komt voor een deel van
het elementenwezen, die dit gevoel draagt en uitzendt.
Het landschap is het lichaam van de landschapsengel. Deze
engel behoedt het landschap en weet er alles van.

Er zijn:







Water
Vuur
Aarde
Lucht
Licht
Christus Elementenwezens.

Alle elementenwezens zijn ontstaan uit daden van
engelen.
Elementenwezens kunnen zich verdichten tot
imaginatieve beelden en zij kunnen zo verschillende
beelden aannemen, zich als het ware verkleden.
Elementenwezens leven in de astrale en etherische
wereld. Ook wij hebben een etherlichaam. Magnetisme
werkt op het etherlichaam en geneest daar.
 Als ik de ether aura van een plant streel dan streel ik een
sylfe, een nixe of een elf.
 Als ik de etheraura van een steen streel dan streel ik een
gnome.
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 Als ik de etheraura van een mens streel dan voel ik de
schare elementenwezens die bij deze mens horen.
 De element wezens van de natuur zijn voornamelijk bezig
met het reguleren van de etherische krachtstromen.
 Etherwereld en elementenwereld zijn 2 zijden van één
medaille.
 De elementenwezens hebben hun bewustzijn op het astrale
plan, dit is hoger en fijner dan het ether plan.
 Het astrale plan zelf is het totaal van alle elementenwezens
tezamen.
 In het astrale plan heb je niet meer met krachten maar met
ervaringen en belevingen te maken.
 Ether- en fysiek lichaam blijven altijd bij elkaar. Het astrale
lichaam kan zich losmaken, bijvoorbeeld in de slaap.
 Het astrale lichaam, samen met het 'ik' treedt s'nachts uit
een wordt dan door de engelen vernieuwd. Het astrale
lichaam heeft ons het vermogen van het beleven en het
vermogen van bewustzijn.
 In het voelen zijn we het dichtst bij het astrale lichaam. Een
gedachte wordt in het etherlichaam gevormd.
 Daarom is de ontmoeting met elementenwezens een
kwestie van beleven.
 Elementenwezens zijn geen geestelijke wezens maar ze zijn
er mee verbonden.
 De elementenwezens van een plant worden door een engel
van een plantensoort gedragen.
 De elementenwezens van een lichaam, van een mens,
worden door de beschermengel van die mens gedragen.
 Er is geen ether wereld zonder astrale wereld en er is geen
astrale wereld zonder geestelijke wereld.
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 Elementenwezens zien er niet uit. Ze hebben geen vorm, je
aanvaardt ze.

Definitie:
De elementenwezens zijn de ambachtslieden
van de kosmos.
De grote, aansturende elementenwezens zijn
de aannemers.
De engelen zijn de architecten.
De goddelijke triniteit is de bouwmeester.

Volgens Rudolf Steiner zijn elementenwezens 'afsnoeringen'
van engelen.

Hiërarchische indeling in 4 groepen van
elementenwezens:
1. De kleine werkers
2. De middelgrote elementenwezens
3. De meesters van de elementenwezens
4. De koningen van de elementenwezens
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Naast de 4 groepen van vuur, water, lucht en
aarde elementenwezens is er sinds ongeveer
het jaar 2000 een vijfde groep
elementenwezens:
Dit zijn de ‘Christus elementenwezens’.
Christus elementenwezens
Christus elementenwezens komen niet tot stand door daden
van engelen maar rechtstreeks door directe Christusdaden.
Deze nieuwe elementenwezens veranderen de oude wezens
en worden ervaren en beleefd als harmonie, bevrijdende
mildheid, goedheid en heiligheid in omgeving en landschap.
De verschijning van Christus in de etherische wereld is de
ommekeer in de spirituele toekomst en vergeestelijking van
de wereld.
Ieder mens heeft een team van elementenwezens en als
daar een Christus elementenwezen bij zit, is dat prachtig.
Zo een wezen is altijd evenwichtig en goed gehumeurd.
Ieder mens heeft een eigen elementenwezen dat voor het
lichaam zorgt en ontelbaar vele kleine elementenwezens die
voor afzonderlijke delen en organen werken. Wij creëren ook
zelf elementenwezens door boosheid, irritatie, enz. Deze
kunnen natuurlijke energiestromen blokkeren waardoor
ziekten ontstaan of wij bijvoorbeeld onze voet verstuiken. Ons
elementenwezen kan ons helpen bij oplossingen en dus voor
genezing zorgen.
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Vraag het hem. Vraag hem om hulp.
Kinesiologie betekent dat jijzelf of de therapeut zich verbindt
met jouw elementenwezen.
Dit betekent het volgende:
Bij elke medische behandeling zou het betreffende
lichaamswezen geconsulteerd moeten worden want dit weet
immers het beste wat er aan de hand is en wat er kan worden
gedaan. Het lichaamswezen doordringt elk orgaan, is voor de
lichamelijke gezondheid verantwoordelijk en draagt elke
ziekte. Het is de grote expert.
Aangezien elementenwezens communiceren in woordeloze
gedachten, beelden, stemmingen en gebaren kun je eigenlijk
als leek niet communiceren met een elementenwezen voor
wat betreft een medische behandeling of behandeling via een
vorm van genezingsmiddelen. Hiervoor dien je wel kennis van
zaken te hebben.
Elementenwezens zijn niet zichtbaar. Je kunt ze waarnemen,
ervaren zoals zij zich aan jou voor willen doen in geuren,
kleuren, vormen en geluiden.
Het zijn geen vliegende meisjes met perkamenten vleugels, het
zijn geen dwergen met puntmutsen en het zijn geen dwergen
met dikke neuzen en wratten.
Zij leven in de astrale en etherische wereld en dragen het
bewustzijn van hun schepper.
Dit geldt ook voor elementalen.
Hieronder volgt een uitleg hoe mijn boeken een opbouwend
karakter hebben naar het niveau van boek 3.
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Mijn eigen bewustzijn is gestegen waardoor ik meer ben gaan
begrijpen, meer verbanden ben gaan zien maar ook leer om te
leven volgens dit hoger bewustzijn.
Daarbij zit het ego in de weg en het afleggen van het ego is een
moeizame weg voorwaarts met continu vallen en opstaan.
Het is echter de enige voorwaarde voor wezenlijke groei.

Boek 1:
Boek 1 houdt zich bezig met een inzicht over de compleetheid
en het 'één zijn van de schepping' en de daaruit voortkomende
gevolgen en consequenties. Hier wordt voornamelijk het
verstandelijk aspect behandeld.
Dit boek beslaat het etherische en astrale gebied van het pad
van 'van binnen naar buiten', met de grote verdienste van
het wijzen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Dit besef is altijd de eerste stap op weg naar spiritualiteit.

Boek 2:
Boek 2 gaat dieper in op het verstandelijk aspect en betreedt
het overgangsgebied of grensgebied van het pad van 'van
binnen naar buiten' naar het pad van ‘van binnen naar
binnen'. De spirituele perceptie wordt vrij intensief al
behandeld in dit boek en daarmee heeft de inhoud zich ook al
op het pad van 'van binnen naar binnen' geplaatst.
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Boek 3:
Boek 3 combineert het verstandelijk aspect met de spirituele
perceptie en begeeft zich daarmee volledig op het pad van
'van binnen naar binnen'. Het geeft aan dat het hoogste
aspect de verbinding is van de mens met God. God woont in
ons, in ieder van ons en het contact en de verbinding met God
vindt ook plaats door naar binnen te gaan. Vandaar dat het
pad waarop dit bewustzijn plaats vindt en uitgebouwd wordt,
door mij het pad wordt genoemd van 'van binnen naar
binnen'.
Wordt hiermee de lading gedekt of is er nog meer te melden
dat van belang is, passend binnen de inhoud van de 2 eerdere
boeken?
Het antwoord is dat er nog meer te melden is, dat zelfs zeer
van belang is en dat een grote toegevoegde waarde heeft
binnen de compleetheid van de kennis van 'HET LEVEN'.
Dit wordt dus opgenomen in het laatste deel van dit boek.

Dit laatste deel:
Dit laatste deel gaat dus over de elementenwezens. De
elementenwezens verzorgen alles wat met leven op deze
planeet te maken heeft op etherisch astraal niveau. Alles wat
op astraal en etherisch niveau plaatsvindt, vindt zijn neerslag
in de materiële wereld. De toestand van de materie wordt dus
bepaald in de etherische en astrale wereld.
De elementenwezens zijn uitsluitend dienstbaar aan het leven.
In principe zijn zij ontstaan uit de daden van engelen en zijn
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zij dus een product van de engelen, helpend in de
dienstbaarheid aan het leven.
Net zoals wij in staat zijn om ons te verbinden met God,
kunnen wij ons verbinden met de engelen en met de
elementenwezens. Wij kunnen ons verbinden met de astrale
en met de etherische wereld.
Dit speelt zich af op het niveau van de gedachten, de geest of
de focus en de beleving.
Met de toevoeging van de elementenwezens in onze
verbinding, verbinden wij ons dus met de totale lijn van het
leven, vanaf God (de Richter), de engelen (beschermengelen,
bestemmingsbehoeders en andere engelen) naar de
elementenwezens.
Daarmee verbinden wij ons met het totale leven dat een
enorme invloed heeft op ons bestaan en op de manier hoe wij
kunnen existeren.

Voorlopige conclusie:
Ga niet de ‘buitenwereld’ in maar ga je eigen
binnenwereld in en maak contact en verbinding
met:
God die in jou woont.
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De engelen die jou altijd begeleiden en de
engelen die met een doel aan jou worden
toegevoegd.
Jouw persoonlijk elementenwezen die altijd bij
jou is en alle elementenwezens die met een doel
op jouw pad komen.
Het zal dan vanzelf duidelijk zijn wat jij moet
doen en hoe jij moet handelen in de
buitenwereld. Je wordt dan aangestuurd door
alles wat met de Triniteit te maken heeft of
daarvan is afgeleid.
Dit in tegenstelling tot het handelen van jouw en
mijn illusoir en onwerkelijk ego, dat nooit tot
enige werkelijke transformatie of verandering in
staat is en derhalve nooit tot verandering zal
leiden.
Leer contact en verbinding te maken met al deze
wezens en dien de hemel zodat de hemel ons
kan dienen.
Dat is de weg voor ieder mens op aarde en deze
actie vult de ruimte en de energie van het pad
van 'van binnen naar binnen'.
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Niets in de kosmos gebeurt zomaar vanzelf. Er is altijd
werking en invloed van astrale en etherische wezens die voor
ons werken en die dienstbaar zijn aan al het leven. Alles wat
leeft, in welke vorm dan ook, heeft wezens, elementenwezens
die al dat leven dienen. Deze elementenwezens zijn talloos,
hiërarchisch in heel veel vormen van klein tot groot en vallen
onder de volgende eigenschappen en kenmerken:







Aarde
Vuur
Water
Lucht
Christusgeest

De elementenwezens ontstaan uit de daden
van engelen die hen aansturen en leiden.
Hoe verhouden de werelden van de mens, de
engelen, de elementenwezens en de
elementalen zich tot elkaar?
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Er zijn werelden op meerdere niveaus.
We kennen uiteraard de materiële werelden zoals onze eigen
planeet aarde.
Er zijn ook werelden op andere niveaus dan materieel.
Deze niveaus zijn astraal en etherisch.
In deze werelden leven bewuste wezens met astrale of
etherische lichamen.
De werelden bestaan op zich maar hebben ook overlappingen.
In dat overlappingsgebied is afstemming en verbinding
mogelijk. In dit gebied kunnen materiële, astrale en etherische
wezens elkaar vinden en kan contact en verbinding worden
gemaakt.
Hier kunnen wij contact maken en interactie hebben met de
engelen en elementenwezens.
Dit contact is nodig want we moeten samenwerken.

In het Urantiaboek staat dat God en de mensen
elkaar nodig hebben. Als God en de mensen elkaar
nodig hebben, moeten zij minimaal ook kunnen
communiceren en zich dus met elkaar kunnen
verbinden.
Deze communicatie en verbinding is dus mogelijk
in het overlappingsgebied waar de drie werelden
elkaar raken.
In dit gebied is ook verbinding mogelijk met de
engelen en met de elementenwezens.
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Alle wezens hebben hun eigen kwaliteiten,
functies en opdrachten en zijn altijd dienstbaar en
werkzaam om het totale belang te dienen.

De mens bestaat.
God bestaat.
De engelen bestaan.
De elementenwezens bestaan.
De elementalen bestaan.
De interactie bestaat waarin contact
en verbinding mogelijk is en dus ........
is communicatie mogelijk.
De elementenwezens hebben ons nodig en
het is een kwestie van leven of dood van de
elementenwezens. Als zij dood gaan
verdwijnen de astrale hoeders van onze
natuur, van alles in de materiële wereld.
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Hieronder volgt een grafische voorstelling van de
indeling van verschillende werelden en de wezens
die zich in die werelden bevinden. Deze indeling is
slechts grof, is mijn persoonlijke interpretatie en
is dus indicatief.
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 De elementenwezens hebben hun bewustzijn op het astrale
plan, dit is hoger en fijner dan het ether plan.
 Het astrale plan zelf is het totaal van alle elementenwezens
tezamen.
 In het astrale plan heb je niet meer met krachten maar met
ervaringen en belevingen te maken.
 Ether- en fysiek lichaam blijven altijd bij elkaar.
 Het astrale lichaam kan zich losmaken, bijvoorbeeld in de
slaap. Het astrale lichaam, samen met het 'ik' treedt
s‘nachts uit en wordt dan door de engelen vernieuwd. Het
astrale lichaam geeft ons het vermogen van het beleven en
bewustzijn.
 In het voelen zijn we het dichtst bij het astrale lichaam.
 Een gedachte wordt in het etherlichaam gevormd. Daar
wordt ook de vorm van het elementenwezen gevormd
en dat past zich dan aan op astraal niveau waar wij het
elementenwezen voelen en beleven.

Er is geen ether wereld zonder astrale
wereld en er is geen astrale wereld
zonder geestelijke wereld.
Elementenwezens zien er niet uit. Ze
hebben geen vorm, je aanvaardt ze.
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Zo ontstaat er voor de mens een interactie en
samenwerking tussen:
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 Mens en God
 Mens en engelen
 Mens en elementenwezens, waarbij de hiërarchie is:
o God of Triniteit
o Engelen
o Elementenwezens
Zowel God, de engelen als de elementenwezens zijn altijd
dienstbaar aan de mens en de mens is dienstbaar aan God.
Hieruit blijkt hoe God de mens heeft voorzien van zoveel hulp
en zoveel bescherming!

Helaas zijn er ‘goede engelen en gevallen
engelen’.
Zij vertegenwoordigen de Christusgeest of de
Lucifergeest.
Dit geldt ook voor de elementenwezens. Ook
zij vertegenwoordigen het Licht van Christus
of de duisternis van Lucifer.
Zolang de mens zich niet bewust is van de hulp, de
dienstbaarheid en de inwerking van God, de engelen en de
elementenwezens op de mens, uitsluitend in dienst van de
mens, zolang gaat er heel veel energie, mogelijkheden en
capaciteit verloren.
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Daarom dient het pad van 'van binnen naar binnen' steeds
intensiever en door steeds meer mensen bewandeld te
worden.
Daarvoor zal het collectieve bewustzijn en het individuele
bewustzijn steeds meer moeten toenemen.

Dienstbaarheid en focus:
God dient voor de overleving en is de stuwende kracht. Tevens
is God 'leven gevend'.
De engelen helpen op geestelijk vlak en maken mede groei
mogelijk. Zij creëren ook omstandigheden van toetsen en
leermomenten.
De elementenwezens werken vanuit het astrale en etherische
vlak dat zijn neerslag heeft op de materie. Zij onderhouden en
verzorgen dus onder andere ons lichaam en de natuur waarin
wij leven. Zij verzorgen alles en zijn verantwoordelijk voor
alles wat met onze persoon te maken heeft. Ieder mens heeft
een eigen, persoonlijk elementenwezen en deze is voor alle
processen van het etherlichaam verantwoordelijk.
De toevoeging van de werking en de invloed van de
elementenwezens in ons leven, zowel voor onze eigen
lichamen als voor de natuur waarin wij leven, maakt het beeld
compleet.
Wij hebben onafgebroken te maken met God, de engelen en de
elementenwezens, die constant met ons bezig zijn.
Als wij met al deze wezens bewust kunnen communiceren en
hun raadgevingen willen en kunnen opvolgen, zou dat een
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magistrale verandering geven voor zowel onze persoonlijke
levens als voor het totale leven op deze planeet.

Dit betekent dan echter wel één ding .......
WIJ MOETEN ONS DAN WEL KUNNEN EN DURVEN
OVERGEVEN AAN DE WIL VAN DE VADER.
DE WIL VAN DE ENGELEN EN VAN DE
ELEMENTENWEZENS KOMEN ALTIJD OVEREEN
MET DE WIL VAN DE VADER.

Wij zullen dan dus opnieuw of nog steeds onze eigen wil (ego)
moeten afleggen.
Zo zouden we altijd met alles wat we doen in onze materiële
wereld moeten samenwerken met de elementenwezens.
Artsen of genezers zouden in verbinding moeten staan met de
persoonlijke elementenwezens van hun patiënten en hun
adviezen moeten opvolgen.
Biologen zouden in contact moeten staan met de
elementenwezens van de landschappen om te kunnen
vaststellen welke gewassen, op welke manier en hoe lang op
bepaalde plaatsen verbouwd kunnen worden.
Samenwerking betekent eerst contact kunnen maken en
kunnen verbinden.
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Ook direct contact met de engelen zou ons zelf en
onze materiële wereld een rijkdom aan de meest
waardevolle informatie geven. Ook nu weer
betekent dit dat wij weer in staat moeten zijn om
contact en verbinding te kunnen maken met de
engelen.
Over het belang van het maken van contact en
verbinding met onze 'God van binnen' heb ik in de
eerste 400 bladzijden van dit boek genoeg
informatie gegeven.

Contact en verbinding vindt uitsluitend plaats diep
binnen in ons zelf.
Er is dus nog maar één pad te gaan om deze wereld
op te tillen naar de niveaus van 'Licht en Leven' en
dat is het bewandelen van het pad van 'van binnen
naar binnen'.

Ook de mens is in staat om elementenwezens te
scheppen.

Deze wezens heten elementalen.
Hiermee wordt het plaatje als volgt:
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Stel dat het volgende mogelijk is:
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Kan ik elementalen scheppen met door
mij vastgestelde eigenschappen, zoals
liefde, vreugde en vrede en die dan de
wereld insturen?'
Is dit het volledig combineren van het
verstandelijk aspect en de spirituele
perceptie om zo een ‘witte magiër’ te
zijn en een leger van 'liefde-elementalen'
te scheppen die de wereld in kunnen
gaan en hun werk kunnen gaan doen?

Grafisch als volgt verbeeld:
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Geef de elementalen nadat ik ze bewust heb geschapen, de
opdracht om de wereld in te gaan en daar de eigenschappen te
stralen die zij hebben verkregen. Deze eigenschappen zijn dus:
 Liefde
 Vreugde
 Vrede
Dan zijn we de witte magiërs om met onze eigen creaties de
wereld te verbeteren.
Deze kennis draagt ook een ongelooflijke en heel zware
verantwoordelijkheid.
'Wie weet is verantwoordelijk'. Je bent dus onvoorstelbaar
verantwoordelijk voor wat je brengt in deze wereld, liefde of
haat, vreugde of lijden, vrede of oorlog.
Eigenlijk kun je alleen maar deze weg bewandelen als je je
eigen wil hebt afgelegd en gods wil wilt en kunt volgen.
'NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDE'.
Zo past de inhoudelijke waarde van de elementenwezens en
de elementalen helemaal samen met de voorgaande inhoud
van dit boek en is dit dus een voortzetting in het schetsen van
de grootsheid van de schepping, in hoe het LEVEN is
opgebouwd en ingericht en HOE JE ER MEE KUNT WERKEN.

Voor de goede orde nog even:
Houd rekening met de kwaliteiten van engelen.
Er zijn engelen in dienst van Christus en er zijn
engelen in dienst van Lucifer, dus in dienst van het
Licht en in dienst van de duisternis.
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Beide scheppen ze elementenwezens, maar dus
met andere uitgangspunten en andere
uitwerkingen en invloeden.
Mensen scheppen elementalen en ook daar kan een daad van
licht en liefde achter zitten of een daad van duisternis en
kwaad.
Pas op: als je je scheppingsdaad bewust bent, neemt je
verantwoordelijkheid ongelooflijk toe.
Om werkelijk te kunnen werken op het pad van 'van binnen
naar binnen' moet je het bestaan van elementenwezens en
elementalen kennen, begrijpen, accepteren en de wil hebben
om ermee te gaan werken.
Zij vullen de astrale ruimte op waar mensen, elementalen en
elementenwezens elkaar vinden op het gebied van het gevoel.
Ook scheppen zij alles wat past binnen het doel van hun
schepping, zijnde licht of duisternis.

Communicatie met geestelijke wezens is op basis
van beleving. Beleving is altijd persoonlijk, dus bij
iedereen is dat uniek en gaat dat dus anders.
Elementenwezens veranderen ook in de loop van de tijd.
Elementenwezens zijn astrale wezens en op astraal niveau is er ook
uitwisseling tussen mensen en elementenwezens. Voor de mens is dit op
het gebied van ‘voelen en beleven’.
Mens en elementenwezen voeden elkaar. Dat is goed om te weten zodat
we daar naar kunnen handelen.
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Belangrijk
Veel geestelijke wezens leven 'binnen een begrensd geestelijk
standpunt' en weten daarom ook beperkt en dus niet alles.
Wees dus heel voorzichtig aan wie je advies vraagt en probeer
eerst goed te weten te komen met wie je van doen hebt.
Vraag concrete vragen waarvan je de antwoorden ook kunt
toetsen.
Eigenlijk is de wereld en het bestaan van de elementenwezens
en de elementalen de mogelijkheid om 'voorbij grenzen te
gaan'.
Elementenwezens zijn een deel van de ’Akasha-kronieken’ en
misschien zijn ze daar wel mee verbonden. Daarmee kunnen
ze feitelijk ontzettend veel informatie geven.
Elementenwezens en elementalen nestelen zich bij de mensen
in hun aura's.
Zij communiceren niet in woorden maar in woordeloze
gedachten en wilsimpulsen.
Tot zover heb ik begrepen:
Wij worden op ongelooflijke wijze in ongelooflijke aantallen
omringd door astrale wezens. Deze wezens zijn altijd bewust.
Sommige zijn heel beperkt bewust, anderen zijn diep bewust.
Er zijn wezens die worden voortgebracht door daden van
engelen, dit zijn de elementenwezens. Er zijn wezens die
worden voortgebracht door daden, gedachten en focus van
mensen, deze wezens zijn de elementalen.

446

Elementenwezens en elementalen doen datgene waar ze
opdracht toe krijgen. Zo dragen elementalen de energie van de
gedachte van de mens die die gedachten uitzendt.
Zij voorzien op astrale wijze (voelen en beleven) de contacten
tussen mensen, dieren, natuur (planten en bomen) en dingen
(bijvoorbeeld machines).
Zij doordringen onze aura's.
Zij brengen de energie van wat wij zijn of uitstralen over naar
anderen (mensen, dieren, planten, bomen en zelfs naar
voorwerpen). Zij 'besmetten' (positief en negatief) anderen
dus met wat wij uitzenden (liefde, boosheid, haat, enz.). Via de
aura komt deze energie bij de ander en verdicht daar en
materialiseert. Hiermee kunnen we andere mensen, dieren of
dingen ziek of kapot maken, genezen of repareren.
Alles wordt dus overgedragen door bewuste astrale wezens
die onze focus volgen en beladen met de betreffende energie
de ander raken en besmetten of genezen.
Energie wordt zo omgezet in materie (bijvoorbeeld bacteriën)
die op fysiek niveau hun werk doen en hun uitwerking
hebben.
De weg is dus van gedachte of focus van de uitzender, die een
elementaal creëert die de uitgezonden en beladen energie
overbrengt naar de aura van het doel, de ontvanger.
De energie doet daar zijn werk en heeft zijn uitwerking.
De weg is dus van materie (mens die uitzendt) via energie
(gedachte) naar energie (elementaal) die deze energie brengt
naar energie (aura ontvanger) naar materie (materialisatie in
het lichaam van de ontvanger door bijvoorbeeld het ontstaan
van bacteriën).
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De weg is dus van materie (mens), naar gedachte van
uitzender, naar energie (aura ontvanger) naar materie
(lichaam ontvanger).

Dit betekent dat hoe meer wij weten hoe
deze weg loopt en wat wij dus kunnen doen,
waar wij dus toe in staat zijn, hoe bewuster
wij zijn.
Hoe bewuster wij zijn op dit vlak, hoe meer
verantwoordelijk wij zijn, voor wat wij
anderen aan doen of anderen aan kunnen
doen.
Probeer contact en verbinding te krijgen met
deze wezens en begin daarmee op een
buitengewoon boeiend niveau, het leven
dieper te doorgronden.
Deze elementenwezens zijn op hun eigen
vlak grote specialisten. Wissel informatie uit
en gebruik deze informatie.
Communicatie gaat niet via taal maar via
woordeloze BELEVING, en deze manier is
altijd persoonlijk en dus uniek.
Ik denk dat als je deze processen gaat
doorzien en begrijpen, als je in staat bent om
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contact en verbinding te maken met de
elementalen en de elementenwezens, je
energetisch kunt genezen en ziektes kunt
voorkomen.
Persoonlijke elementenwezens verzorgen op
astraal en etherisch niveau onze lichamen,
als wij hiermee kunnen communiceren,
kunnen in de samenwerking met elkaar
grenzen overschreden worden.
Elementalen en elementenwezens blijven gekoppeld aan
mensen zolang wij ze bij ons houden, bewust of onbewust. Als
wij onze focus verslappen gaan ze in de wachtstand, worden
non-actief en verdwijnen uiteindelijk naar de Akashakronieken.
Hoe is de mens in staat om te communiceren met astrale
wezens zoals God, de engelen, de elementenwezens en de
elementalen?
Dit is alleen mogelijk als er DE WIL IS OM CONTACT TE
MAKEN EN ALS DEZE WIL GEBASEERD IS OP LIEFDE.
Zonder WIL wordt je niet vrij van mentale en emotionele
blokkades.
Aangezien de wil hoort tot het grootste VRIJE RECHT in het
universum en in de schepping, moet het dus een keus worden
van jou zelf.
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De WIL is de aanzet tot contact. De ervaring van het
contact is voelen en beleven.

DE WIL IS DE ENIGE SLEUTEL TOT IEDERE
VERANDERING!
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Het pad van 'van binnen naar binnen'
Elementenwezens zijn het resultaat van de daden van engelen.
De mens is echter ook in staat om elementenwezens te
scheppen.

De door de daden van engelen ontstane
wezens worden elementenwezens genoemd
en de door de mens geschapen wezens
noemen we elementalen.
Met elke gedachte, elk gevoel en elk wilsimpuls laten we een
elementaal ontstaan die van ons uitstroomt.
Dat doen wij voortdurend. Wij zijn één grote
elementalenfabriek. We produceren er dagelijks meer dan
honderdduizend waarbij de meeste heel dun en krachteloos
zijn en maar heel kort bestaan om vervolgens naar een hele
verre achtergrond te verdwijnen. Ze lossen niet op.
Onze grote en belangrijke intenties bouwen grote en krachtige
elementalen die onze persoonlijkheid vormen.
Al onze herinneringen zijn elementalen in de wachtstand. Als
wij in hen binnengaan kunnen wij hen beleven en de
herinneringen worden levend.
Belangrijke door ons geschapen elementalen worden een deel
van onze persoonlijkheid of ze gaan in de wachtstand.
Elementalen lossen nooit op maar worden uiteindelijk een
deel van het wereldgeheugen, de akasha-kronieken. Deze
kronieken bestaan in de etherwereld.
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Dat wat de mens uitstraalt wordt versterkt door de
elementalen die wij creëren. Als we vreugde uitzenden
creëren we vreugdevolle elementalen, die op hun beurt weer
gelijksoortige elementalen aantrekken.
Er zijn bevrijdende of bindende elementalen al naar gelang de
intentie in de verwekker.
De spanning die tussen mensen bestaat, positief of negatief is
overeenkomstig de elementalen en hun werking en invloed.
Sociale gemeenschappen creëren groepswezens, die
verschillende invloeden kunnen hebben op het individuele
wezen.
Groepselementenwezens dragen de stemming, de
groepspatronen en de omgangswijzen. De eigenschap van
deze groepswezens hangen af van het weefsel van
elementalen, dat door de afzonderlijke leden van de
gemeenschap wordt voortgebracht. De groepwezens staan
ook in verbinding met de groep engelen die de groep mensen
van dat moment, vergezellen.
Veranderingen in gemeenschappen gaan altijd gepaard met
veranderingen van de groepswezens.
In vriendschappen komt een vriendschapswezen voor. Dit
vriendschapswezen verbindt de twee mensen. Als de
vriendschap verbroken wordt, trekt het vriendschapswezen
zich terug en heb je het gevoel dat de band met die andere
persoon is verbroken. Dus ook altijd tussen twee mensen die
zich verbinden door bijvoorbeeld een vriendschap, staat een
elementaal.
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Nogmaals een aantal afbeeldingen, opbouwend tot het
complete plaatje.

De opbouw van deze afbeeldingen begint weer vooraan:
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Ook machines hebben een elementenwezen. Als gebruikers
van machines gespannen of onrustig zijn, zijn hun eigen
elementenwezens dat ook. Deze kunnen het elementenwezen
van de machine van slag maken waardoor de machine niet
meer werkt. Vaak werkt het dan om zelf tot rust te komen en
het opnieuw te proberen. Je zult verbaasd zijn dat de machine
dan wel werkt.
Bij sommige mensen gaan voorwerpen heel snel stuk of
verliezen snel hun glans. Bij anderen zijn ze na jaren nog als
nieuw. Dit is de interactie tussen de elementenwezens van de
mens en het voorwerp.
Wij leven op aarde in de materie.
Er is altijd een samenwerking nodig tussen materiële wereld
en geestenwereld.
Anders stagneert alles.
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING, DUS PERSOONLIJK
WELZIJN.
Om persoonlijk te groeien is er primair een interactie nodig
tussen:
 Mens en godsvonk
 Mens en persoonlijke engelen

ONTWIKKELING VOOR ALGEMENE GROEI, DUS ALGEMEEN
WELZIJN.
Hiervoor kunnen twee vormen van interactie nodig zijn.
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Voor het welzijn van anderen, bijvoorbeeld geestelijke
stabiliteit en groei, waar het lichaam van profiteert (reactie
geest en lichaam).
Interactie is: Mens en engelen.
Voor het welzijn van het totaal verband tussen materiële
wereld en geestenwereld, waarin de geestenwereld de
materie aanstuurt, bewaakt, behoedt en repareert en geneest.
Interactie is: Mens en elementenwezens.
Denk hierbij primair aan wezens die verdeeld zijn in:








Aarde wezens
Vuur wezens
Water wezens
Lucht wezens
Licht wezens
Christus wezens

Het gaat om gnomen, dwergen, elfen, zoals ze al eeuwenlang
worden genoemd.
Deze wezens zijn GEESTELIJKE WEZENS, geen materiële
wezens.
Bij dat laatste kun je deze geestelijke wezens helpen om de
toestand van de aarde en de natuur te helpen herstellen en
genezen.
Dit is hard nodig!
Ik ervaar op dit moment dat ik een sterke verbinding heb met
de geestenwereld. Zoals ik het ervaar is dit een contact met
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mijn Richter en mijn engelen, waar mijn voorgaande boeken
uit zijn voortgekomen.
Het contact kan uitgebreid en geïntensiveerd worden met
engelen en elementenwezens. Om dit proces te versterken
adviseer ik maar één ding, veel bidden, veel mediteren en veel
verbinden.

Hoe kan ik in gesprek komen met
elementenwezens of met elementalen?
Elementenwezens zijn energie en leven in de
astrale wereld.
Let op je hart. Je moet het wezen in je hart
bespeuren. Let op je gedachten. Je
gedachtenruimte moet helemaal leeg zijn en
zonder bedoelingen. Stel alleen serieuze
vragen, alleen dat wordt begrepen. Woorden
worden niet begrepen.
Antwoorden komen al voordat de vraag
helemaal geformuleerd is. Zij komen als
krachtbeweging. Deze beweging heeft de
klank van het wezen van het
elementenwezen.
Vaak wordt je naar een elementenwezen
geleid.
Wees ook leeg, zonder verwachtingen.
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Ervaar dat het elementenwezen de
gedachtebeweging veroorzaakt, dus dat dit
wezen in het ontstaansmoment aanwezig is.
Dat geeft zekerheid en een gevoel of een
weten van waarheid.
Afbeelding 1
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De interactie tussen de mens en God en de
mens en de engelen. Deze interactie komt tot
stand door het pad te bewandelen van 'van
binnen naar binnen'. Van binnen zal contact
en verbinding gemaakt moeten worden met
God (Richter) en de engelen
(beschermengelen, bestemmingsbehoeders
en andere engelen).
Steeds meer en meer zal de weg bewandeld
moeten worden waarin 'het mijn wil is dat
niet mijn wil maar ZIJN WIL zal geschieden'.
Dit is uitvoerig beschreven in dit boek.
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Afbeelding 2

Naast het maken van contact en verbinding met
God en de engelen staat de menss met nog meer
astrale wezens in verbinding. Deze wezens zijn de
ELEMENTENWEZENS. Deze elementenwezens zijn
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ontstaan uit de DADEN VAN ENGELEN en dienen de
natuur en het leven op deze wereld.
Deze wezens zijn astraal en energetisch en leven
in deze werelden.
Wij kunnen ons met hen verbinden en
communiceren.
Ieder mens heeft een eigen, persoonlijk
elementenwezen met wie je kunt communiceren
en die alles weet wat voor jou belangrijk is, ook
voor jouw lichamelijke conditie en gesteldheid.
Communiceren gaat met verbeelding en speelt
zich af op imaginair niveau. Vertrouwen hebben in
het bestaan van elementenwezens en de wil
hebben om te kunnen communiceren, zijn de
voorwaarden om communicatie mogelijk te
maken en tot stand te brengen.
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Afbeelding 3
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Naast de elementenwezens worden er nog andere
astrale wezens gecreëerd.
Deze wezens worden echter gecreëerd door de
mens.

Deze wezens zijn dus de
ELEMENTALEN.
Elementalen worden dus geschapen door mensen
en dragen de energie van de gedachte, de focus en
de gerichtheid die uitgezonden is door mensen. Dit
kan onder andere zijn 'liefde, vreugde, vrede,
strijd, verdriet of haat'.
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Afbeelding 4
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Het totale plaatje energetisch afgebeeld
Door bewust als mens om te gaan met de schepping
van elementalen en het hanteren van deze bewuste
astrale wezens kunnen wij 'WITTE MAGIËRS' worden
en levende astrale wezens in deze wereld zetten, die
dragers zijn van 'LIEFDE, VREUGDE en VREDE'.
Deze wezens met de energie van liefde, vreugde en
vrede kunnen zich met onze opdracht nestelen in de
straten, in de steden en in de aura's van mensen en
daar hun werk doen en met hun inhoud de mensen
'infecteren' en helen.
Kwaadaardige gedachten hebben een averechtse
uitwerking en leiden tot afbraak en vernietiging. Als
wij ons met negatieve gedachten, focus en krachten in
de wereld uiten heeft dit een slopende en afbrekende
werking.
Wij treden dan op als zwarte magiërs.
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‘Energetisch weergegeven’:

Een groot gevaar voor de elementenwezens (dus de
door engelen gecreëerde wezens) is dat deze worden
aangevallen door de elementalen (hier getekend met
meerpuntige pijlen).
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DE ELEMENTALEN WORDEN
VOORTGEBRACHT DOOR DE MENS ALS EEN
CREATIE VAN DE DOOR DE MENS
UITGESTUURDE GEDACHTEN, GEVOELENS EN
FOCUS.
De door de mensen uitgezonden materialistische en
egoïstische gedachten, gevoelens en daden worden
gevormd tot 'elementalen, optredend en gevaarlijk als
moordzuchtige roofdieren'. Deze duistere wezens
loeren op het 'LICHT' dat de elementenwezens dragen.
Ook in de astrale wereld is LICHT gelijk aan LEVEN.
Zoals de mens nu leeft op deze planeet, groeit hier het
materialisme en het egoïsme.
Met deze houding, instelling en focus scheppen wij
elementalen met de zelfde afstemming als die van het
materialisme en egoïsme. Dit zijn de duistere astrale
wezens waarmee de druk op en het gevaar voor de
elementenwezens toeneemt.
DIT WORDT DUS ALLEMAAL VEROORZAAKT DOOR
DE AFSTEMMING, HOUDING EN FOCUS VAN DE
MENS.
HIERMEE VERNIETIGEN WIJ DE COMPLETE CYCLUS
VAN HET LEVEN WAARBIJ DE ELEMENTENWEZENS
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EEN ONGELOOFLIJK BELANGRIJKE ROL SPELEN EN
EIGENLIJK ONZE BROEDERS ZIJN OP EEN ANDER,
ASTRAAL NIVEAU.
DEZE KRACHT EN DIT GEVAAR MOETEN WORDEN
GEKEERD!
De volgende afbeelding moet dit duidelijk maken.
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Ik verzin nu zo maar even iets. Iets dat met golven in
mijn systeem naar binnen stroomt.
De natuur is duidelijk van slag. De natuur wordt
behoedt door de elementenwezens zoals een
schaapsherder zijn kudde schapen hoedt.
Als de schaapsherder met zijn honden niet meer in
staat is om de kudde schapen te hoeden, vervalt deze
kudde tot chaos, verdwaalt en slaat op hol.
Als de elementenwezens niet meer in staat zijn om de
natuur te hoeden, vervalt deze tot chaos, verdwaalt en
slaat op hol.
Is ons weer, ons milieu en onze natuur al niet ernstig
tot chaos vervallen, verdwaalt en op hol geslagen?
Hoe zwaar liggen de elementenwezens inmiddels al
onder vuur door de roofdierachtige elementalen, die
wij onafgebroken creëren en in hoeverre dreigen ze of
zijn ze reeds zelf al (voor een deel) op hol geslagen,
verdwaald of tot chaos vervallen?

De mens vernietigt met zijn
egoïsme, materialisme,
afgunst, woede,
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ontevredenheid en haat zijn
eigen leefomgeving en moet
veranderen.
Dit inzicht moet gaan
landen.
Het bewustzijn moet
veranderen.
Zo snel als mogelijk.
Niet straks maar nu.
Technische oplossingen alleen zijn absoluut onvoldoende. De
dienstbare krachten uit de astrale wereld worden aangevallen
en de mens is de oorzaak. Ja, de mens vernielt de natuur en
het milieu maar misschien wel veel ernstiger en op een totaal
andere wijze dan je nu overal hoort.
Hoe is de reeds aangerichte schade nog te repareren?
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Een woord dat bij mij naar binnen dringt op dit moment voor
de elementenwezens is 'LEVEN-BEHOEDER'. Zij behoeden op
ieder niveau, van klein tot groot, het leven.
Als de mens op materieel niveau ook het leven zou behoeden,
zouden mens en elementenwezens elkaar ontmoeten en
elkaar voeden en zouden op drie niveaus, op astraal en
materieel niveau, er een eenheid worden gecreëerd in het
verbeteren van de kwaliteit van het leven, op ieder niveau.
Hoe gaat de mens echter om met het leven?
Hoe gaan we om met de natuur?
Gaan we voor eigen gewin of gaan we voor het belang van het
totaal?
Hoe waardevol is een mensenleven op deze wereld?
Hoe hard en gedreven gaan we voor waarden als schoonheid,
waarheid en goedheid?
Zijn we eisend of zijn we dienend?
Hoe verblind zijn we in onze drijfveer naar materialisme en
egoïsme?
Hoe hard streven we naar een eerlijke verdeling van alle
middelen op deze wereld?
Hoe hard werken wij de elementenwezens tegen in hun
streven naar het hoeden en behoeden van de natuur en het
leven?
Hoe is onze focus naar onze omgeving, wat zijn onze
gedachten en wat overheerst, liefde of haat, de behoefte om te
delen of egoïsme, omarmen of van ons afgooien?
Wanneer worden we wakker en gaan we ons gedrag
veranderen?
Nogmaals: alleen met technische veranderingen komen we er
niet.
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Naast de invloed van de door de mens
gecreëerde elementalen is er ook de werking
van door 'gevallen engelen' gecreëerde
elementenwezens. Ook die
vertegenwoordigen de duisternis.
De natuurelementenwezens zijn er op aangewezen om
aandacht van de mens te krijgen. DAAR HANGT HUN
BESTAAN VAN AF. Alleen de mens kan de
natuurelementenwezens nog redden. De reden daarvoor is de
volgende:
De natuurelementenwezens zijn tot nu toe beschermd
geworden door de engelen. De engelen gaven hen licht en
energie.
In opdracht van Christus Michaël trekken de engelen zich
terug. Dat komt door de vrije wil die de mensen hebben.
De vrije wil van de mensen kan alleen maar in vrijheid worden
toegepast. Wij zijn vrij om iedere keus te maken.
Zolang de mens de elementenwereld veronachtzaamd,
verwoest de mens daarmee de elementenwezenwereld, omdat
als wij de elementen aandacht en liefde geven, wij hen
daarmee beschermen tegen de duistere, parasitaire
elementenwezens en elementalen.
Ook de mensen hebben last van duistere en parasitaire
elementenwezens en elementalen. De mens kan zichzelf
beschermen en de mens moet de elementenwezens
beschermen, die dit niet zelf kunnen.
Mens en elementenwezens zitten in hetzelfde schuitje.
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AL NAAR GELANG HOE DE MENS ZICH GEDRAAGT, KAN ER
SNEL VERANDERING (VERBETERING) IN DE SITUATIE
KOMEN.
De mens moet zich anders gaan gedragen tegenover de
elementenwezens en hen gaan accepteren en liefde gaan
schenken. Wij zijn verantwoordelijk en nu jij weet, ben jij ook
verantwoordelijk.

MENS, MENS OH MENS, ALS WIJ NIET
VERANDEREN IN ONS HART EN DE
LIEFDE LATEN GLOEIEN, ZAL DEZE
WERELD ZIJN GLANS VERLIEZEN EN
TEN ONDER GAAN.
WORD WAKKER EN VERANDER .......
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Als je open staat voor contact met de
elementenwereld word je ook in de slaap voorzien
van informatie.
Dit gevoel heb ik zelf nu sterk.
Ik lees het boekje van Thomas Mayer maar ik wist
het allemaal al. Het boekje is slechts de hand die
het gordijn open schuift, waarachter ik de wereld
zie, die ik al ken.
Opnieuw, en slechts even om tussendoor weer opnieuw te benoemen:
Wij moeten uit de buitenwereld stappen en onze concentratie en focus
naar binnen verleggen, waar wij contact en verbinding moeten zoeken
met God, de engelen en de elementenwezens.
Wij moeten het ego afleggen en in vrije wil gaan handelen, waarbij het
onze wil is dat niet meer onze wil maar zijn wil zal geschieden.
Dan gaan wij de liefde van God worden.
Dan zullen wij en deze wereld transformeren en VERANDEREN.
Dan zullen de duistere en parasitaire astrale wezens verbranden in het
licht van Christus en dan zal deze planeet met alles wat daar op leeft,
stijgen naar de niveaus van Licht en Leven.
Helaas is er duisternis in de wereld. Het Urantiaboek verhaalt zeer
uitgebreid over de val van Lucifer en vele andere engelen en de daaruit
voorkomende ongelooflijke consequenties van dit kosmisch drama.

Er rijst een vraag:
De elementenwezens zijn het innerlijk van de
natuurwetten of de natuurkrachten. Waarom
willen de duistere krachten de
natuurelementenwezens afbreken en wat voor
invloed zal dat hebben op de natuurkrachten?
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DE KRACHT VAN DE MENS ZIT IN DE WIL
HEBBEN OM TE WILLEN HELPEN EN OM
ACHTER DE ELEMENTENWEZENS TE WILLEN
STAAN.
ONZE HUIDIGE WIL IS TE ZWAK. ER ZAL EERST
KENNIS MOETEN WORDEN VERSPREID OM DE
WIL TE KUNNEN ACTIVEREN EN TE KUNNEN
HERPAKKEN.
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Pas als er kennis is en als de wil er is, kunnen er maatregelen
worden getroffen.

Waarom is de mens zo belangrijk voor de
elementenwezens?
Wij leven in één wereld die zij voor ons behoeden, hoeden en
in stand houden. Hun bestaan is ons bestaan.
De mens is mede-schepper.
Wij scheppen met onze gedachten, overtuigingen en daden en
daar creëren wij de elementalen mee.
De mens bezit echter een ongelooflijke kracht. De mens is
'GODMENS'. In de mens is een vonk aanwezig van God de
Vader, de Richter. Daarmee bezitten wij een onvoorstelbare
kracht. Als wij in staat zijn om de wil te hebben dat de God in
ons zijn wil kan uitvoeren, zijn wij per definitie,
onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde voedt de
elementenwezens, geeft hen hun nieuwe krachten, maakt hen
sterk en onaantastbaar voor welke duisternis dan ook.
Wij zijn voor hen de uitkomst en de oplossingen voor hun
problemen.

Kennen we niet de sprookjes waar de elfen, de feeën en de
dwergen altijd het kwaad bestrijden. Dit speelt dus al heel
lang en deze kennis is al heel lang bekend onder de mensen.
Nu zal het gezegd moeten worden in alle duidelijkheid en op
een wijze die niets meer over laat aan eventuele twijfel.
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Het is geen sprookje. De strijd tussen het licht en de duisternis
is realiteit.
De mens is partij, zelfs een belangrijke partij en de mens heeft
vrije wil.
Kies je voor vreugde, liefde en vrijheid voor alles en iedereen
of kies je voor afbraak, oorlog, disharmonie en verval.

JE WEET, DUS JE BENT VERANTWOORDELIJK.
Wat betekent het alledaags samenwerken met
elementenwezens? Hoe moet je je dat voorstellen?
Probeer hierop te letten zodat je het bewust gaat
waarnemen.
 Als mensen op een (bekende) plaats komen, voelen
ze zich thuis. Dat kan je huis zijn, je kantoor, je
woonplaats etc. Het thuisvoelen betekent dat de
elementenwezens van die plek jou verwelkomen en
plaatsnemen in jouw aura. Daardoor krijg je dat
gevoel van 'welkom zijn' en van welbehagen.
 Mensen drukken een stempel op elementenwezens.
Als je ergens woont nemen de elementenwezens
van die plek dingen van jou over. Dat is de sfeer die
daar hangt. Als de bewoner weg gaat en er een
nieuwe bewoner komt, zal deze opnieuw het
elementenwezen van die plek 'bestempelen' en zal
de sfeer in die woning worden aangepast conform
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de energieën van de nieuwe bewoner. Op
verschillende soorten plaatsen zijn ook
verschillende soorten elementenwezens. In een
werkplaats voor meubels zullen dwergen zijn die
alles weten van hout, zagen en timmeren en daarbij,
binnen hun capaciteit, zullen helpen. Op de
wiskunde faculteit van een universiteit zullen
elementenwezens aanwezig zijn die alles weten van
wiskunde en de studenten zullen helpen.
 De belangrijkste stap naar de wereld van de
elementenwezens is om te gaan beginnen om ze
iedere dag te begroeten. Doe iedere morgen een
meditatie en begroet de afzonderlijke
elementenwezens uit de grond van je hart. Het gaat
hier dus om de aarde-, water-, vuur-, lucht- en
Christuswezens. Met deze dagelijkse groet geef je
aan dat je de elementenwezens serieus neemt, dat
je ze in je hart draagt en dat je de WIL hebt om ze te
ontmoeten, om contact te hebben en om met ze te
werken. Dit groeten bouwt een brug naar de wereld
van de elementenwezens.
 Je kunt bij deze dagelijkse ochtendgroet en
meditatie meteen de godsvonk in jou en de engelen
groeten. Ik groet ze allemaal en vertel ze dat ik weer
'bereid en beschikbaar' ben.
 Praat met de elementenwezens. Groet ze als je thuis
komt, bedank ze voor alles. Als je gaat slapen kun je
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de natuurelementenwezens melden dat je er aan
komt. Zelfs bij het stofzuigen kun je hun hulp
vragen want er is niet alleen materieel stof in ons
huis, ongetwijfeld is er ook astraal vuil dat zij mooi
kunnen opruimen op het moment dat jij stofzuigt.
 Het geven van warme menselijke aandacht aan
elementenwezens is voor hen hetzelfde als voor ons
het opkomen van de zon is. De zon geeft licht en
warmte en het voedt ons. Zo geeft onze warme
aandacht hen ook licht en warmte. Het voedt de
elementenwezens en geeft hen kracht.
 Je kunt elementenwezens doordringen en je met
hen verenigen. Het elementenwezen is daarna
anders dan tevoren. Het heeft een andere
substantie gekregen. Het heeft de lichtkracht en de
warmte van het menselijk hart gekregen. Ook als de
mens het elementenwezen nog niet echt beleefd,
worden ze toch gevoed en krijgen ze licht en
warmte.
 Probeer waar je ook bent te voelen wat de energie
is. Elementenwezens kunnen gewond zijn. Er zijn in
de natuur nog veel velden waar ooit strijd heeft
gewoed tussen legers en waar vele doden zijn
gevallen, ook al is dat honderden jaren geleden. Ga
in meditatie en neem dat elementenwezen van zo
een plek op in je hart. Zo kun je ze vaak in één
meditatiesessie genezen.
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Realiseer je dat de natuur leeft. Niet alleen doordat de
bomen, de bladeren en het gras groeien, maar de
natuur is ‘bezield’. Door de natuurelementenwezens is
de natuur bezield. Zij doordringen de natuur en laten
deze beleven. Dit leven is kostbaar, ook voor de
mensen. Wees je dat bewust en dank de
elementenwezens voor hun liefde en voor alles wat ze
doen.

In de schepping is alles één en is dus alles
met elkaar verbonden. Door deze verbinding
van alles met alles, wordt alles ook door alles
beïnvloed.
Een kenmerk van de schepping is
dienstbaarheid. Alles is dienstbaar aan alles.
Het besef van eenheid wordt ervaren als
liefde.

Er zijn wezens geweest (en die zijn
er nog) die uit het besef van
eenheid zijn gestapt. Op dat
moment ervaar je de 'niet liefde'
en dat is gelijk aan angst.
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Liefde = Licht
Angst = Duisternis

Je kunt je wel
losmaken uit het besef
van eenheid maar je
kunt je nooit
losmaken uit de
eenheid, want eenheid
is en zal altijd zijn.
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Alles is dienstbaar aan alles.
De engelen zijn dienstbaar aan de
elementenwezens, aan de mensen en aan God.
De elementenwezens zijn dienstbaar aan de
mensen, aan de engelen en aan God.
God is dienstbaar aan de hele schepping.
De mens is dienstbaar aan de mens, aan de
elementenwezens, aan de engelen en aan God.
Daar tussendoor sluipen de duistere engelen, de
duistere elementenwezens en de duistere
elementalen.
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Het licht van één kaars doet de duisternis
verdwijnen. Het licht van één mens doet de
duisternis verdwijnen. Het licht van vele mensen
geneest alles en met onze alles omvattende
verbondenheid en beïnvloeding zal het licht van
vele mensen alles genezen en alles heel maken.
Zoek dat licht van binnen en verbind je ermee en
word het licht.
Het enige dat ons in de weg zit is ons EGO. Met dit
ego bewandelen wij nog het pad van 'van binnen
naar buiten'.
Dat is het pad waar het gaat om 'ik', om 'mij en
mijn', waar het gaat om macht en waar de
duisternis nog heerst.
Dat is het pad waar nooit enig resultaat geboekt
zal worden, waar geen veranderingen plaats
vinden maar waar slechts energie wordt
verplaatst.
Het is het pad van de illusie en niet van de
werkelijkheid. Illusies kunnen geen werkelijkheid
creëren maar alleen maar andere illusies.
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Werkelijkheid kan alleen gecreëerd worden
door 'dat wat werkelijk is'.

GOD IS WERKELIJK EN
WERKELIJKHEID.
We kunnen God door ons laten werken in
deze wereld als wij terugtreden, als wij ons
ego 'uitzetten'.
Wij kunnen God door ons laten werken als
wij in vrije wil de wil hebben dat niet onze
wil maar zijn wil zal geschieden.
Dat is de toverformule.
Dat is leven voor alles wat leeft en ik noem
er maar een paar:
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 Mens
 Engel
 Elementenwezen
 Elementaal.

Zij leven in Licht en Liefde.

E e n l a a t s t e p r a k t i s ch e t i p
Wat biedt de mogelijkheid van de
samenwerking tussen
natuurelementenwezens en
elementalen?
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Natuurelementenwezens zijn voortgekomen
uit de daden van de engelen. Deze wezens
zijn dienstbaar aan het leven en
vertegenwoordigen het Licht.
De gevallen engelen hebben ook
elementenwezens gecreëerd. Deze wezens
vertegenwoordigen net als de gevallen
engelen, de duisternis.
De dienstbare natuurelementenwezens
worden aangevallen en gehinderd bij hun
werk door de duistere wezens.
De mensen creëren elementalen. Iedere
gedachte, overtuiging en daad creëert een
elementaal. Is de focus gericht op het
dienstbaar zijn, op liefde, waarheid,
schoonheid en goedheid dan
vertegenwoordigt die elementaal het licht.
Is de gedachte of de daad gericht op egoïsme,
materialisme, haat, jaloezie, afgunst of
woede dan vertegenwoordigt die elementaal
de duisternis.
De dienstbare natuurelementenwezens
hebben ook last van de duistere
elementalen.
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Hoe kunnen de mensen de
natuurelementenwezens helpen?
1. Begin te aanvaarden dat ze bestaan en voel
en beleef hun energie.
2. Stel vast: DAT JE DE WIL HEBT OM
CONTACT TE MAKEN, TE COMMUNICEREN
EN TE HELPEN.
3. Begin te communiceren met ze zoals je
voor jou voelt, dat het werkt.
Communiceren is beleven en stel vast wat
er in jouw systeem gebeurt. Bij iedereen is
dit anders.
4. Vraag wat je kunt doen en waar je kunt
helpen.
5. Concentreer je op de hulp. Doe dit allemaal
imaginair, dus in gedachten.
6. Schep in je gedachten de hulp die je wilt
geven. Het is al genoeg als je aangeeft dat
je ze accepteert, dat je aan ze denkt met
liefde en met de warmte van je hart. Daar
putten zij zoveel energie uit dat zij de
krachten hebben om te doen wat ze
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moeten doen. Ze weten precies wat ze
moeten doen, daar zijn ze voor gemaakt.
7. Blijf dit proces herhalen, dagelijks en als
het kan meerdere keren per dag.
8. Vertel andere mensen wat er aan de hand
is en hoe je kunt helpen. Sommigen zullen
voelen en weten dat je gelijk hebt en je
komen helpen, anderen zullen naar hun
voorhoofd wijzen en meewarig hun hoofd
schudden. Dat doet geen pijn!

Verder is dit een individuele, unieke en
persoonlijke reis, net zoals de contacten
en de verbindingen met de Richter en de
engelen.
Iedereen doet het op zijn of haar manier,
maar altijd van binnen, wandelend op
het pad van ‘van binnen naar binnen’.
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Wat is nu de duidelijke en enige

conclusie van dit verhaal?
Zolang wij zelf handelen, helemaal of ten dele
gedreven door het ego, zal het resultaat altijd nul zijn
en zullen, op geen enkel vlak, ooit veranderingen
optreden.
Er is een uitweg en die eist een bewustzijn met een
zeker niveau van spirituele perceptie en de kwaliteit
om de eigen verstandelijke capaciteit te combineren
met invulling en beleving van de spirituele perceptie.
Dit niveau van bewustzijn vereist het vermogen om 'te
weten' dat er meer is dan alleen maar materie. Dit
'meer' is alles op het het andere vlak dan materie.
Deze andere vlakken zijn de etherische en astrale
wereld. Op dit vlak, in deze werelden bestaan wezens.
Vooral op astraal niveau zijn heel veel wezens die ons
dienen op onze wereld.
Dit alles in opdracht van en gecreëerd door de
HOOGSTE, passend binnen het totale beeld van de
schepping.
Deze wezens uit de astrale wereld zijn engelen, elfjes,
kabouters, dwergen en gnomen en nog vele anderen.

488

Althans, zo worden ze al heel lang genoemd in onze
verhalen.
Deze wezens zijn op astraal niveau de engelen en de
elementenwezens waarmee gecommuniceerd en dus
samengewerkt kan worden via beleving. Deze beleving
speelt zich altijd af op imaginair niveau.
Kun je dit accepteren?
Kun je God, de engelen, de kabouters, de elfen en
al die andere wezens, ongeacht hoe je ze wilt
noemen, accepteren?
Wil je dit accepteren?
Wil je met ze samenwerken?

WIL JE EN KUN JE GOD, DE ENGELEN EN DE
ELEMENTENWEZENS ACCEPTEREN EN MET
HEN SAMENWERKEN?
ZIJ ZIJN DE EXPERTS DIE WIJ NIET ZIJN.
ZIJ WILLEN SAMENWERKEN MET ONS.
DAT IS DE ENIGE WEG, WAARIN ÉÉN PLUS
ÉÉN VEEL MEER WORDT DAN TWEE.
IN DE SCHEPPING HEEFT IEDERE
GESCHAPEN DIMENSIE DE ANDERE NODIG
OM HET TOTAAL TE KUNNEN DIENEN. EN
DIT GELDT ALTIJD WEDERZIJDS. ALLES EN
IEDEREEN HEEFT ELKAAR NODIG.
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Dat is de conclusie.
Wij zijn alleen niet in staat om de juiste beslissingen te
nemen.
Die juiste beslissingen kunnen worden genomen door
God, door de engelen en door de elementenwezens.
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En dat allemaal en alleen maar in de samenwerking
met ons.
Deze totale integrale samenwerking van alle
kosmische existenties passen uitsluitend binnen het
beeld van:
'HET IS MIJN WIL DAT NIET MIJN WIL MAAR UW
WIL GESCHIEDE'.
Breng deze kennis in de wereld, passend binnen het
verstandelijk aspect en passend binnen de spirituele
perceptie.
Hoe meer mensen zich met hun hart hierop instellen,
hoe meer de elementenwezens en de engelen in staat
zijn om liefdevol in samenwerking, effectief en met
resultaat, in onze wereld te kunnen werken.
Wij kunnen met de liefde uit ons hart en door hen te
accepteren, het licht en de kracht geven die ze nodig
hebben.

DAN ZULLEN DE TRANSFORMATIES EN
VERANDERINGEN OP IEDER VLAK EEN FEIT
WORDEN.
DAN ZAL DEZE WERELD GAAN VERANDEREN
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EN GAAN GROEIEN NAAR DE STATUS VAN
'LICHT EN LEVEN'.

'Mind over matter' is geen magie maar gebeurt met
behulp van levende, bewuste wezens, levend op
astraal en etherisch niveau die dienstbaar willen zijn
aan de mens en de aarde.
Accepteer ze,
Werk met ze
En ook jij zal een 'witte magiër' worden.
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