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VOORWOORD
In dit boek zijn we geleid naar het
vijfde pad, naar het pad zonder
onderscheid, het pad waar er geen
verschil meer is tussen binnen en
buiten en waar binnen en buiten
samenvallen. Het voldoet aan de
letterlijke betekenis van:
Zo boven, zo beneden.
Zo binnen, zo buiten.
Helemaal op het eind van dit negende
boek in de reeks van 'Een
wonderbaarlijke reis’, is mij verteld en
heb ik begrepen dat de lessen die ik zelf
heb doorgekregen en door moest
geven, hier eindigen.
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De inhoud van mijn negen boeken
vertellen over datgene waar het om
gaat en wat veranderingen genereert in
de mens en in de wereld. We hebben
het hier over BEWUSTZIJN.
BEWUSTZIJN IS DE SLEUTEL EN HET
HANDVAT. ALS JE WEET WAT
BEWUSTZIJN IS EN ALS JE DE STEM
VAN JE EIGEN GODSVONK, VAN JEZUS
EN VAN DE ENGELEN HEBT GEHOORD
EN DAAR GEHOOR AAN WILT GEVEN,
BEN JE IN STAAT OM ANDERE KEUZES
TE MAKEN, OM TE VERANDEREN EN
OM TE GROEIEN IN BEWUSTZIJN.
ALS JIJ GROEIT IN BEWUSTZIJN, ALS JIJ
VERANDERT, VERANDERT DE
WERELD EN HET UNIVERSUM.
Er is genoeg verteld over hoe de huidige
wereld op dit moment werkt. We zijn qua
collectief bewustzijn aangeland op het
9

tweede pad, het pad 'van van binnen naar
buiten’. Er is nog een lange weg te gaan.
Velen lopen vooruit op de massa, op het
collectief en zullen de massa mee trekken.
Zij zijn de magiërs van deze wereld.
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2 september 2020

HET HUIDIGE
PROBLEEM VAN DEZE
WERELD
Het besef van
Eenheid en het zuiveren en helen
van deze wereld.
Zoals de afbeelding aangeeft, leidt het
besef van 'Eenheid' via 'uit eenheid
voortkomende: verbondenheid,
beïnvloeding en afhankelijkheid' tot
volledige VERANTWOORDELIJKHEID.
Als ik mijn verantwoordelijkheid neem,
draag ik dus het besef van EENHEID.

11

Als ik dit besef van EENHEID draag en
begrijp, LEEF ik in het besef van
eenheid.
12

Als ik gedragen door mijn
verantwoordelijkheid, God vraag om mij
te ZUIVEREN, te HELEN en te GENEZEN,
zal door 'de eenheid, verbondenheid en
beïnvloeding', alles gezuiverd, geheeld
en genezen worden.
Dat is het onmiskenbare gevolg van
eenheid.
Als je vaststelt dat er problemen en
onzuiverheden in jouw omgeving zijn
die leiden tot blokkades die staan tussen
God en ons, vraag dan aan God om alle
onzuiverheden (ballast, blokkades) die
jij waarneemt, IN JOU te zuiveren en te
helen. Dit verzoek wordt gedragen door
jouw besef van verantwoordelijkheid en
de bereidheid die je hebt om deze
verantwoordelijkheid te nemen,
waardoor alles gezuiverd en geheeld zal
worden.
13

Verbondenheid en beïnvloeding leidt tot
het besef van: 'Alles wat met mij
gebeurt, beïnvloedt alles waarmee ik
ben verbonden en dat is dus: 'ALLES'.
ZUIVERING, HELING EN VERANDERING
VAN DE WERELD, BEGINT ALTIJD BIJ
JEZELF.
Dit is de practische manifestatie van het
besef van eenheid in de ervaring van
'onvoorwaardelijke liefde'.
Alles speelt zich dus uitsluitend af in mijn
'BINNENWERELD' en zal daar in
samenwerking met God (het proces van
zuiveren en helen) MIJ zuiveren en helen
en daardoor de hele wereld zuiveren en
helen.
Het bewustzijn van deze wereld
(collectieve bewustzijn) is nog niet verder
dan dat de 'strijd voor verbetering',
gedragen door het EGO van allerlei mensen
14

die het vooral beter weten, zich afspeelt in
de BUITENWERELD, waar in het speelveld
van de DUALITEIT, aan elkaar wordt
getrokken en tegen elkaar wordt geduwd.
Dit levert nooit zuivering en heling op en
genereert dus nooit een verandering in
deze wereld. Er wordt dan uitsluitend
energie verplaatst.
Pas als IK word gezuiverd en word geheeld,
uit VRIJE WIL en in samenwerking met en
door heling van God, verandert mijn
bewustzijn.
Pas als er ergens bewustzijn verandert, zal
dit via een verandering in het energetisch
veld, leiden tot een verandering in de
materiële (dus deze) wereld.
De basis is dus:
'Niet mijn wil maar uw wil geschiede'.
Uw wil, werkend DOOR MIJ.
De basis is dus nooit de strijd van alle
mensen (ego's) in de buitenwereld, die het
15

vooral allemaal beter weten, en elkaar in de
buitenwereld bestrijden.
Neem dus je verantwoordelijkheid voor
alles wat je waarneemt. Omarm alle
problemen die je waarneemt met jouw
'besef van eenheid, wat leidt tot
onvoorwaardelijk accepteren van
VERANTWOORDELIJKHEID' en dat
wordt gedragen door
'onvoorwaardelijke liefde'.
Vraag God om al deze dingen
(onzuiverheden, ballast, blokkades) 'IN
JOU' te zuiveren en te helen, waardoor
het wordt gezuiverd en wordt geheeld in
deze wereld.
Voorbeelden:
De strijd om de 'rassengelijkheid':
Tweehonderd jaar geleden is er in
Amerika gestreden voor gelijkheid van
het zwarte ras.
16

Het leek te hebben geleid tot een
verandering maar de strijd laait nu weer
op. Er is niets veranderd, er was en is
slechts energie verplaatst.
Overal in de wereld wordt er nog steeds
enorm gediscrimineerd op:

Ras

Huidskleur

Geloof

Verschil man/vrouw

Geaardheid
Alle strijd in de buitenwereld heeft nog
nooit geleid tot wezenlijke en blijvende
veranderingen in deze wereld.
De magiër weet dit, neemt de
verantwoordelijkheid, kent de
consequenties van het besef van
eenheid en werkt op basis van
onvoorwaardelijke liefde.
Hij neemt waar in de buitenwereld en
vraagt God om alles wat hij of zij ziet aan
17

ballast en blokkades, te zuiveren en te
helen in de BINNENWERELD VAN DE
MAGIËR. Hierdoor benadert de magiër
God steeds intenser en wordt meer en
meer één met God in de samenwerking
met God.
De magiër doet dit vierentwintig uur per
dag en zeven dagen per week.
Groei betekent altijd 'reiken naar iets
dat ligt buiten jouzelf'. Het betekent dat
je op zoek bent naar iets dat je niet kent,
waarvan je niet weet wat het is, eigenlijk
heb je dus geen idee waar je naar zoekt!
Groei is iets dat zich bevindt buiten jouw
'spirituele en mentale gevangenis'.
Je kunt dat niet alleen vinden en
ontdekken en zal God dus altijd om hulp
moeten vragen. God weet waar datgene
dat jij nu nodig hebt zich bevindt, wat
het is en hoe jij het kunt verkrijgen.
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'Wie vraagt krijgt altijd
antwoord'
en
'Wie klopt wordt altijd
opengedaan'.
Waarom vecht iedereen in de
buitenwereld?
Dit gebeurt omdat iedereen alleen maar
kijkt naar het RESULTAAT in die
buitenwereld en niets begrijpt van de
OORZAAK, die uiteindelijk leidt tot dit
resultaat.
Dit komt omdat niemand iets begrijpt
van wat BEWUSTZIJN is en dat het stuk
'EIGENLIEFDE' van bijna ieder mens
volkomen onvolwassen, gewond en
verminkt is.
Angst komt niet door wat we
waarnemen in de buitenwereld
(bijvoorbeeld covid 19). Angst komt
19

omdat we zelf de weg kwijt zijn en al het
ZELFVERTROUWEN missen. We kunnen
onszelf niet vertrouwen en vertrouwen
daarom niets en we vertrouwen de
wereld al helemaal niet. De angst zit in
de (onze) BINNENWERELD en wordt
geprojecteerd op de buitenwereld.
Pas als wij leren om in ons eigen
krachtveld te staan, onszelf te
accepteren, onszelf lief te hebben en te
omarmen, kunnen wij ons richten op
anderen (naastenliefde) en kunnen we
naast ons 'zelfvertrouwen', vertrouwen
gaan krijgen in andere mensen en in de
wereld.
Pas dan is de volgende stap mogelijk om
vertrouwen te gaan krijgen in God.
Als we God blind gaan vertrouwen, als
we naar God gaan verlangen, als we God
omarmen, naar HEM op zoek gaan en
verbinding met hem gaan zoeken,
kunnen we God gaan vragen om ons te
20

helpen om te kunnen groeien in
bewustzijn.
Deze hulp hebben we nodig en we
kunnen niet zonder.
Zonder zelfvertrouwen (eigenliefde) dus
geen verbinding met en hulp van God.
Zonder zelfvertrouwen geen (spirituele)
groei (bewustzijn) en een altijd
aanwezige angst.

Deze angst zit dus niet in de
buitenwereld maar in een
disharmonie in onze
binnenwereld.
Deze angst zit in ons omdat we niet
weten wie we zijn, omdat we niet eens in
staat zijn om onszelf te kunnen
accepteren en te kunnen omarmen.
21

Pas als wij onszelf volledig accepteren,
omarmen en vertrouwen, wanneer wij
onze naasten kunnen vertrouwen en
liefhebben en wanneer wij God volledig
vertrouwen en meer met God kunnen
samenwerken, VERDWIJNT ALLE ANGST.
Vechten in die buitenwereld is dus altijd
zinloos.
De mens die dit begrijpt, stelt alle
ellende (ballast, blokkades) vast, vraagt
aan God om al deze ballast IN HEM te
zuiveren en in de liefde van God te
verbranden, waardoor deze mens wordt
geheeld en genezen en geneest daarmee
(onvoorwaardelijke verbondenheid en
beïnvloeding) de hele wereld en de
kosmos.
Het feit dat alleen werken in de
BINNENWERELD effectief is om
resultaten te krijgen in de
BUITENWERELD, betekent dus ook dat:
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Een therapeut niet een patiënt kan
genezen door de patiënt te behandelen
(buitenwereld voor de therapeut) maar
hij kan alleen de patiënt genezen, door
zichzelf te behandelen (binnenwereld
voor de therapeut).
De basis is dus het besef van EENHEID, dat
leidt tot het besef van
VERANTWOORDELIJKHEID, van
verantwoordelijk zijn.
De mate van het besef van eenheid is
gefundeerd op de mate van BEWUSTZIJN.
De mate van bewustzijn begint bij
EIGENLIEFDE, bij het vermogen hebben
om jezelf te aanvaarden, lief te hebben, te
omarmen en te vertrouwen.
Vanuit eigenliefde groeit de naastenliefde
en de liefde voor God. Liefde hebben voor
alles is de basis voor het ontwikkelen van
het besef van EENHEID.
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Hoe ver is de wereld nog
verwijderd om dit te kunnen
accepteren?
Als dit is wat het is dan blijven we
dus in een cirkeltje ronddraaien
en zal er voorlopig weinig
veranderen aan de situatie in de
wereld.
Zolang er alleen energie
verplaatst blijft worden, zullen er
geen wezenlijke veranderingen
plaatsvinden op deze wereld.
Veranderingen in de materiële
wereld komen uitsluitend door
verandering in bewustzijn.
IK KAN JOUW BEWUSTZIJN NIET
VERANDEREN. Ik kan hooguit de
omstandigheid veranderen,
waarin jij de keus kan maken om
24

aan jezelf te werken.
Het enige wat ik kan doen is
werken aan groei van mijn eigen
bewustzijn.
Als ik de wereld wil veranderen
zal ik dus moeten werken aan
mijzelf en dus 'IN MIJN
BINNENWERELD'.
Veranderingen ontstaan dus niet
door gesleutel en door strijd in de
buitenwereld.
Ik kan veranderingen op deze
wereld genereren door zelf te
groeien in bewustzijn. Dat
betekent werken aan en groeien
in EIGENLIEFDE, NAASTENLIEFDE
EN LIEFDE VOOR GOD.
Dat betekent ook LEVEN in het
besef van EENHEID en begrijpen
25

en bereid zijn om de volle
VERANTWOORDELIJKHEID te
nemen en te werken aan het
opruimen van alle blokkades die
staan tussen God en de mens.
In de afbeelding hieronder zijn de
'binnenwereld’ en de 'buitenwereld’
opgenomen.
Zuivering in de binnenwereld heeft
invloed op de buitenwereld. Het is
belangrijk om in de buitenwereld
mensen terug te geven aan zichzelf en
de mensen het zelfvertrouwen terug te
geven (voor ieder mens is dit de bron
van EIGENLIEFDE).

26
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3 september 2020

ZO BOVEN ZO
BENEDEN. ZO BINNEN
ZO BUITEN
We dringen steeds dieper door in de
schokkende ontdekking dat de
buitenwereld, de materiële wereld, de
wereld waarop we leven, alleen maar
veranderd kan worden als wij in staat zijn
om veranderingen in onszelf aan te
brengen. Veranderingen lopen altijd via de
weg van: 'Verandering in bewustzijn 
verandering op energetisch niveau 
Verandering in de materiële wereld.
Om in bewustzijn te kunnen groeien
hebben wij hulp nodig, hulp van God. De
hulp komt van boven, van God en van de
engelen en daalt af naar beneden, naar de
28

mens. Die hulp komt ons hart binnen en als
wij openstaan voor de inwerking, voor de
hulp van God en de engelen, dan kunnen
wij met deze hulp in onze binnenwereld
werken aan een verandering van ons
bewustzijn. Dit is de weg van de 'HEMELSE
INSPIRATIE’. Een verandering in ons
bewustzijn zal vanuit onze binnenwereld
zijn werk gaan doen in de buitenwereld en
deze buitenwereld veranderen.

En zo is de weg dus komend vanuit
de hemelen (zo boven), afdalend
naar de harten van de mensen (zo
beneden), werkend op het
bewustzijn van de mens (zo
binnen), en die verandering
uitstralend naar de materiële
wereld (zo buiten).
De zuivering in de binnenwereld
vindt plaats door constant de
29

focus te houden op geest (God,
Godsvonk) en alles wat mij
parten speelt en wat blokkades
op kan leveren tussen God en mij
direct over te dragen aan God,
waar ik een deel van ben. Dit
creëert een onmiddellijke rust en
stilte, wat leidt tot vreugde.
Aangezien ik God en mijzelf nu al
ervaar als een eenheid, kan ik
alles wat mij parten speelt direct
overdragen, uit vrije wil, aan mijn
Godsvonk. Waar het nu om gaat
is:

‘Om het samenzijn met God,
om de samenwerking met
30

God, NU AL TE LEVEN EN DUS
TE ZIJN'.
Wat je bent, zelfs als je het bent in je
hoofd (intentie), kun je vasthouden,
komt tot leven en materialiseert zich.
Een verandering van ZIJN, is een
verandering van BEWUSTZIJN.
Verandering van Bewustzijn leidt tot
verandering in de materiële
manifestatie, zodat je het zelfs 'vast kunt
houden omdat het zich heeft
gematerialiseerd’.

Wees kieskeurig met wat je kiest
want iedere verandering in
Bewustzijn, zowel omhoog als
naar beneden, reageert met een
gelijke verandering in onze
zichtbare en tastbare (materiële)
wereld.
31

Manifesteer jouw eenheid met God
door er nu al naar te leven. Met
iedere ademhaling ben je
doordrenkt van jouw God. Waar jij
bent, is God, waar God is, ben jij.
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4 september 2020

EEN GROTE STAP
VOORWAARTS
De afgelopen maanden heb ik mij volledig
gericht op de ho'oponopono. Ik hanteer
daarvoor de mantra: ‘I am sorry, please
forgive me, I thank you, I love you', die ik
vele malen per dag zachtjes uitspreek in
mijn hoofd.
Eerder hebben we gezien dat een vel papier
met daarop geschreven de woorden als:
'liefde, dankbaarheid, hoop, vertrouwen',
een wonderbaarlijke uitwerking heeft op
de structuur van water, wanneer je een glas
water op dit vel papier zet (Masuru Emoto).
Op het internet is een hoop te vinden over
zowel de ho'oponopono als Masuru Emoto.
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Geïnspireerd door wat Masuru Emoto heeft
aangetoond heb ik een armband laten
maken met daarin gegraveerd de
(vertaalde) mantra van de ho'oponopono,
enigszins aangepast aan de maximaal
beschikbaar te graveren tekens.
De foto hieronder geeft een weergave van
de armband.
Er gebeurde echter iets bijzonders met mij
en dit was dezelfde reactie die ik kreeg bij
het toepassen van de activatie van Wivine.
Het is een fysieke reactie die ik zowel kreeg
van het toepassen van de activatie als van
het dragen van de gegraveerde armband.
De reactie was heftig en gesitueerd in
mijn vijfde en zesde chakra’s, het gebied
van keel, neus en tussen de ogen.
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In beide gevallen maar in duidelijk
sterkere mate bij de armband, kreeg
ik het volgende.
Ik kreeg last van mijn keel, mijn
stem veranderde, mijn
neusslijmvliezen begonnen vreselijk
te irriteren, mijn ogen brandden en
tussen mijn ogen was een licht
pijnlijk gevoel, dat later erger werd.
Ik produceerde slijm en moest
regelmatig niezen. Het leek sterk op
een allergische reactie.
Twee keer heb ik de armband
afgelegd en de eerste keer loste mijn
fysieke reacties met twee tot drie
dagen op en de tweede keer duurde
het een week voordat deze
symptomen waren verdwenen.
Ik voelde sterk dat er iets niet
klopte. Waarom protesteren en
36

blokkeren mijn vijfde en zesde
chakra’s zo heftig, wat ook voorkomt
dat er energie kan opstijgen naar de
zevende chakra (kruin), die
symbolisch is voor de vereniging van
de ziel met God. Terwijl ik mij
redelijk beroerd voelde van de
fysieke reactie trok ik de polders in
om in de natuur inzicht te krijgen.
Tijdens het fietsen door de
weilanden kreeg ik een beeld, het
was niet duidelijk maar ik begreep
dat het daar wel mee te maken had.
Ik stopte bij een bankje waar ik een
enorm wijds uitzicht had en genoot
van het prachtige panorama.
Toen werd het beeld compleet en ik
begreep het. Het veranderde mijn
visie compleet en het was een
aanvulling of het completeren van
wat ik in het hoofdstukje hiervoor
37

heb opgenomen. Er klopt inderdaad
iets niet
Dit beeld kreeg ik uiteindelijk door:
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God benaderen via ho'oponopono en via de
armband is het kiezen van een omweg. Via
‘de methode' gaan we terug naar God,
terwijl God in ons woont en per definitie een
deel is van ons.

Wat klopt er niet? Als laatste stukje
tekst in het vorige hoofdstukje heb ik
opgenomen:

‘Om het samenzijn met God, om
de samenwerking met God, NU AL
TE LEVEN EN DUS TE ZIJN'.
Manifesteer jouw eenheid met God
door er nu al naar te leven. Met
iedere ademhaling ben je
doordrenkt van jouw God. Waar jij
bent, is God, waar God is, ben jij.
39

Ieder mens heeft een eigen Godsvonk en
het doel van ieder mens is om te
fuseren, te versmelten met zijn
Godsvonk waardoor de mens een
'Godmens' wordt en ‘één en versmolten
met een Vonk van God de Vader de
eeuwigheid tegemoet treedt'.

GOD LEEFT IN ONS EN WIJ LEVEN IN
GOD. ER IS AL EENHEID MAAR DAT
ZIJN DE MENSEN ZICH NIET BEWUST
EN ZE GEDRAGEN ZICH DAAR DUS
OOK NIET NAAR. DAT NEEMT NIET
WEG DAT ER EENHEID IS, DAT GOD
DAT WEET EN DAT GOD ALLE
MOEITE DOET OM JOU DAAR
BEWUST VAN TE MAKEN.
AANGEZIEN JE HET BENT OP HET
MOMENT DAT JE DE KEUS MAAKT
OM HET TE ZIJN, HOEVEN WIJ DUS
ALLEEN MAAR NU DE KEUS TE
40

MAKEN DAT WIJ HET ZIJN, DAT WIJ,
DAT GOD EN ONZE ZIEL, ÉÉN ZIJN
OMDAT WIJ DAAR NU VOOR KIEZEN
EN DAAR NU NAAR GAAN LEVEN.
Dat is wat door mij heen gaat en wat
steeds sterker in mij begint te vibreren
en te leven.
Als ik het besef van eenheid van mijn
ziel (mij) en God zo sterk voel en nu al
ga leven, worden God en ik één. Dan is
er geen scheidingslijn meer tussen God
en mij, ook al is het nog niet op het
niveau waarop fusie tot stand kan
komen
Waarom creëert het werken met de
gegraveerde armband zo veel
DISHARMONIE in mijn systeem? De
tweede keer was de reactie nog een stuk
sterker dan de eerste keer en het
afleggen van de armband begint op dit
moment te werken de reactie
41

vermindert, maar het duurde zeker nog
een week. Waar komt deze reactie door?
Het antwoord is dat: DE ARMBAND EEN
OMWEG CREËERT EN OMDAT HIJ EEN
OMWEG CREËERT, SCHEPT DIT
DISHARMONIE WAT LEIDT TOT MIJN
REACTIE. DE BLOKKADE DIE ONTSTAAT,
BETEKENT DAT IK EEN ANDERE WEG
MOET ZOEKEN.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Ho'oponopono en de armband, die als
hulpmiddel wordt gebruikt is een
methode waarmee ik contact zoek met
(mijn) God. Het is een gegeven, zowel
het gebruiken van de mantra als de
armband, WAT ZICH BUITEN MIJ
BEVINDT. IK GA MIJ DUS RICHTEN OP
IETS BUITEN MIJ OM DAARMEE AF TE
REIZEN NAAR GOD, TERWIJL GOD EEN
DEEL IS VAN MIJ ZOALS IK EEN DEEL
BEN VAN GOD. Ik hoef die stap via de

42

buitenweg, via die omweg, dus niet
(nooit) te maken.

Als ik mijn eenheid met mijn God
nu VOOR MIJ manifesteer door die
eenheid nu te zijn, door die
eenheid nu te leven, door die keus
nu te maken, DAN WORDT DIE
EENHEID NU VOOR MIJ (BEWUST)
GECREËERD EN HOEFT ER GEEN
REIS MEER GEMAAKT TE WORDEN
VIA ALLERLEI 'BUITENWEGEN’ OM
TE KUNNEN REIKEN NAAR EN TE
KUNNEN VERSMELTEN MET GOD.
ER IS EEN DIRECTE WEG. ER IS
GEEN AFSTAND TUSSEN MIJ EN
GOD. ER IS GEEN HULPMIDDEL
NODIG OM SAMEN TE GAAN
WERKEN EN STEEDS MEER EN
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MEER ÉÉN TE WORDEN MET MIJN
GOD.

GOD EN IK 'ZIJN’, met
ho'oponopono, met armband en
ZONDER AL DEZE
HULPMIDDELEN.
Er is eigenlijk niets nodig. Het
enige wat nodig is, is OM DE
KEUS TE MAKEN OM DIE
EENHEID VAN GOD EN MIJ
VANAF NU, ONAFGEBROKEN
BEWUST TE LEVEN EN TE ZIJN.
Door de eenheid met God
ontstaat een eenheid met
ALLES, want God is alles en uit
die eenheid met alles volgt voor
mij een onvoorwaardelijke
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VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR ALLES.
Deze omweg, via bijvoorbeeld
ho'oponopono of zo een
armband, werkt voor mij niet
(meer) en dus zal ik vanaf nu
kiezen voor de weg die al is en
altijd is geweest, de weg van het
BEWUST EENZIJN MET MIJN
GOD. Een eenheid die nooit
meer te breken is.
Eigenlijk geldt hetzelfde voor de
activatie van Wivine. Wat precies de
reden is waarom deze 'energetisch
geladen armband en het werken met de
activatie’ deze reacties veroorzaakt,
kom ik misschien nooit helemaal met
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zekerheid achter maar het feit dat het
dragen van de armband twee keer deze
reacties gaf en het afdoen van de
armband twee keer de reacties liet
verdwijnen, betekent in elk geval dat er
iets is, waardoor dit voor mij niet werkt.
IN ELK GEVAL BEN IK HEEL ERG BLIJ
MET HET INZICHT DAT IK, GEDRAGEN
DOOR HET BESEF VAN ÉÉN ZIJN MET
MIJN EIGEN GODSVONK, GEEN ENKELE
WEG BUITENOM MEER NODIG HEB OM
ÉÉN TE ZIJN MET MIJN GOD. DIE
EENHEID IS. DE WEDERZIJDSE
OMARMING IS REEDS NU, OP DIT
MOMENT.
HET IS ZELFS NIET ALLEEN DAT IK DIE
WEG NIET MEER NODIG HEB MAAR DIE
WEG WERPT BLOKKADES OP EN WERKT
DUS NIET.

Door de continue focus op de
verbinding en het contact met
mijn God ben ik in staat om alles
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wat aan blokkades in mijn
systeem opduikt direct af te staan
aan mijn God. We zijn een
eenheid en als ik continu handel
als die eenheid, heb ik geen
mantra, armband of wat dan ook,
meer nodig.
Vanuit dit volle besef van en
handelen als een eenheid kan
alleen maar het volle besef van
volledige verantwoordelijkheid
voortkomen.
IK WEET ZEKER DAT ALS IK DE
EENHEID VOEL EN ERVAAR MET
MIJN GODSVONK, ALS IK IN STAAT
BEN OM ALLE INDRUKKEN UIT DE
BUITENWERELD ‘OVER TE
DRAGEN’ AAN MIJN GOD,
WANNEER IK OP DAT MOMENT DE
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DIEPE STILTE, RUST EN VREUGDE
VOEL IN MIJN HELE SYSTEEM EN
DAT IK MIJ BESEF DAT IK MET
MIJN GOD DE HELE SCHEPPING
DRAAG EN DUS DE VOLLE
VERANTWOORDELIJKHEID NEEM
VOOR ALLES ……. DAT DAN AL HET
WATER IN MIJN OMGEVING VAN
STRUCTUUR ZAL VERANDEREN.
ALLES ZAL VERANDEREN,
VERANDERINGEN DIE 'NIET
SLECHTS RUSTEN OP HET
VERPLAATSEN VAN ENERGIE EN
DAARDOOR VERANDERINGEN
LIJKEN MAAR HET NIET ZIJN,
MAAR VERANDERINGEN DIE
'WEZENLIJKE VERANDERINGEN IN
DEZE WERELD ZIJN’.
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HET ‘LEVEN VAN HET ÉÉN ZIJN'
MET MIJN GOD HEEFT EEN
CONTINUE INVLOED OP MIJN
BEWUSTZIJN DOORDAT IK MIJ
STEEDS MEER AFSTEM OP 'ZIJN
WIL’, EEN WIL GEDRAGEN DOOR
GODDELIJK BEWUSTZIJN.
Vanaf nu zal ik werken aan een nog
intensere en een nog meer continue
afstemming en samenwerking met
mijn God om mijn wil steeds meer
en meer te kunnen afstemmen op
Zijn Wil. Er is steeds minder nodig
uit de buitenwereld om te komen
tot contact, verbinding en
samenwerking in de binnenwereld.
Dit besef maakt de hunkering en het
verlangen naar een groeiende en
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diepere vorm van eenheid en ‘één
zijn' steeds groter en groter.
Ik heb niets externs, niets buiten
mijzelf nodig om tot God te
komen, OMDAT IK ER IN MIJN
BINNENWERELD VOLLEDIG MEE
BEN GEVULD EN MIJN
‘BINNENWERELD’ DRAAGT EN
VERTEGENWOORDIGT DE
COMPLETE KOSMOS IN ZICH EN
DUS OOK DE VOLLE
VERANTWOORDELIJKHEID
DAAROVER.
IK HEB DUS NIETS MEER NODIG
UIT MIJN BUITENWERELD, HET
ENIGE WAT IK NODIG HEB, IS
HUNKERING EN VERLANGEN
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NAAR GOD EN EEN
ONVOORWAARDELIJK BLIND
VERTROUWEN IN GOD.
Is dit een volgende stap in het
'zijn van de magiër’ met een
steeds groter besef van
‘onafhankelijk zijn van de
buitenwereld'?
ALLES VOLTREKT ZICH BINNEN
IN MIJ ZOALS DAT GELDT VOOR
IEDER MENS.
‘IK IN GOD EN GOD IN MIJ’.
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WIJ ZIJN:

‘GODEN IN WORDING’.
Zo boven zo beneden,
Zo binnen zo buiten.
Ik realiseer me nu ook hoe moeizaam deze
weg is en hoeveel inspanning het kost om
zover te komen dat het vanzelfsprekend
wordt en is dat je de verbinding met Geest,
met God, continu instandhoud en dat het
als vanzelfsprekend is, dat je alles wat
blokkades zou kunnen opwerpen tussen
God en mij als vanzelf overdraagt aan God,
dus eigenlijk aan mijzelf, aan 'EEN HOGER
DEEL VAN MIJZELF’.
Dan blijven alle blokkades weg en kan de
eeuwige stroom van mij naar God en van
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God naar mij, onbelemmerd stromen. Dan
kan daarna de eeuwige stroom van God,
door mij stromen naar en werken in de
buitenwereld en dan geldt dus weer
opnieuw:

‘ZO BOVEN ZO BENEDEN, ZO BINNEN ZO
BUITEN’.

Overigens betekent dit niet dat de werking
van de ho'oponopono hiermee wordt
aangevochten. Integendeel.
Ik bedoel hier alleen te zeggen dat ik geen
systeem van buiten meer nodig heb en in
samenwerking met mijn God, de volledige
verantwoordelijkheid voor alles wat is,
dragend, direct God door mij en IN MIJ,
HET REINIGINGSWERK IN MIJ KAN LATEN
DOEN WAARDOOR MIJN SYSTEEM
DICHTER KOMT TOT GOD EN DUS WORDT
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GEZUIVERD EN WAARDOOR DE HELE
KOSMOS DUS WORDT GEZUIVERD.
Eigenlijk is dit het volgende pad waar geen
onderscheid meer wordt gemaakt in 'van
binnen’ en 'van buiten’, maar waarin ‘het
pad van van binnen één wordt met het
pad van van buiten’.
Hiermee onderscheiden we inmiddels de
volgende paden op de weg, die allemaal in
mijn voorgaande boeken zijn behandeld:
1. Het pad van 'van buiten naar buiten’,
2. Het pad van 'van binnen naar buiten’,
3. Het pad van 'van binnen naar binnen’,
4. Het pad van 'van binnen, via maar buiten
terug naar binnen’.
5. Als nieuw pad kunnen we hier nu aan
toevoegen: Het pad, ’waarin geen
onderscheid meer wordt gemaakt in
’van binnen' en ‘van buiten’.
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De mens met zijn eigen Godsvonk en zijn
engelen, op weg op de ‘Eeuwige weg naar
een nooit stoppende groei, op weg naar het
worden van een God’.
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En zo komen we steeds verder over hoe de
WEG loopt en hoe de WEG is onder te
verdelen, tot dit punt. Een kenmerk van dit
vijfde pad is: ‘dat de buitenwereld een
gespiegelde weergave is van de
binnenwereld en dat de buitenwereld
dus identiek is aan de binnenwereld'.

Omdat het ‘pad van buiten' een
gespiegelde weergave is van het 'pad
van binnen, valt ‘buiten’ samen met
‘binnen’ en als ‘binnen’ verandert, zal
daarom ‘buiten’ veranderen. ‘Zo
binnen, zo buiten’.
Opnieuw blijkt dus dat het werkgebied
van de magiër de binnenwereld van de
magiër is. Daar kan hij werken en
samen met God zal door zijn werk zijn
binnenwereld aangepast en verandert
worden. Dit veranderde beeld wordt
gespiegeld naar en geprojecteerd op de
buitenwereld.
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De buitenwereld levert geen
hulpmiddelen meer want alles
wat daar is, is al aanwezig in de
binnenwereld. Het is namelijk
van binnen naar buiten
geprojecteerd. Ik heb dus niets
nodig uit de buitenwereld want
het is reeds aanwezig in de
binnenwereld.
Alles wat ik nodig heb om mijn
binnenwereld te veranderen en wat
nog niet 'voorhanden is’ in mijn
binnenwereld, wordt geleverd door
God om de verandering in mijn
binnenwereld te realiseren. ‘Zo boven,
zo beneden’.
Deze weg, de weg van: ‘ZO BOVEN,
ZO BENEDEN  ZO BINNEN, ZO
BUITEN’, ga ik vanaf dit moment
noemen:
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‘De creatieve Weg'.
En ook nog eens de enige
creatieve Weg', die werkelijk
werkt.
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DE CREATIEVE WEG
In het voorgaande hoofdstuk is de
creatieve Weg gedefinieerd als:
De creatieve Weg komt voort uit het
volgende principe.
‘Zo boven zo beneden. Zo binnen zo
buiten’. Hierbij valt het terrein 'BINNEN'
en 'BUITEN' samen en wordt er geen
onderscheid meer gemaakt.
Dit betekent dus dat de INSPIRATIE die
komt uit de hemelen (God en de engelen),
(BOVEN), de mens inspireert en aanspoort
om die mens te brengen tot veranderingen
in die mens, (BENEDEN). De verandering
heeft dan plaatsgevonden, onder invloed
van inspiratie, binnen in de mens,
(BINNEN). Aangezien de buitenwereld een
afspiegeling is van de binnenwereld, zal
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alles wat verandert in de binnenwereld,
veranderen in de buitenwereld, (BUITEN).
Opnieuw houdt dit in, dat als je hier bij
stilstaat, dat je dus dag in dag uit
waarneemt, dat de hele wereld alles wil
veranderen en deze veranderingen
rechtstreeks en uitsluitend in de
buitenwereld wil aanbrengen. Dat levert
situaties op van:
 Zij zijn fout en wij zijn goed.
 Ik heb gelijk en jij hebt het mis.
 Ik deug en jij deugt niet.
Kortom dit is het strijdveld van de
DUALITEIT.
Nogmaals wordt hieronder ‘de Weg van
Creatie' eenvoudig grafisch
weergegeven.
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Overigens heeft de buitenwereld wel
degelijk een functie. De buitenwereld is
het speelveld waar we ervaringen
opdoen waar we van kunnen leren. Door
te leren, kunnen we groeien in
bewustzijn.
Er is nog een functie van de
buitenwereld. De buitenwereld werkt
als een graadmeter en veel dingen die
maatschappelijk lijken te zijn
veranderd, blijken later weer terug te
vallen in de oude situatie. Er was dus
niets veranderd, er was energie
verplaatst en dat leek dus slechts een
verandering die slechts tijdelijk was en
later weer terugviel in de oude situatie.

Het lijkt mij op dit moment niet
aannemelijk dat het inzicht dat
verandering uitsluitend vanuit onze
binnenwereld komt, grootschalig bij de
mensen gaat landen.
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De verandering begint bij mij en ook bij
jou. Bestudeer deze weg en zie hoe je
het voor jezelf kunt aanpakken.
Succes heeft te maken met het niveau
van bewustzijn want zoals onze
nationale filosoof Johan Cruijff aangaf,
kun je het pas zien, wanneer je het
ziet. Als je het ziet kun je jouw trein
in beweging zetten. Als je het niet
ziet, zul je net als de rest van de
mensheid in de buitenwereld tegen
elkaar blijven duwen en aan elkaar
blijven trekken om dan met zijn
allen, in het speelveld van de
DUALITEIT, energie te blijven
verplaatsen.
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HET NIEUWE VIJFDE
PAD
Het nieuwe vijfde pad is het pad, zoals
we hebben gezien:

’waarin geen onderscheid
meer wordt gemaakt in ’van
binnen' en ‘van buiten’.
Als ik volledig ga zien, voelen, proeven,
ruiken en begrijpen dat VOOR MIJ de
buitenwereld is zoals ik het creëer in mijn
binnenwereld en dat de buitenwereld dus
een afspiegeling is van mijn binnenwereld,
dan is er dus ook geen onderscheid meer te
maken tussen mijn buitenwereld en mijn
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binnenwereld. Zo is ook jouw buitenwereld
een spiegelbeeld van jouw binnenwereld.
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Dit betekent dus dat alles wat er
gebeurt in jouw binnenwereld
een directe invloed en uitwerking
heeft op de buitenwereld.
Dat is nogal iets. Wat je ook doet, je
kunt je er niet meer voor
verschuilen want de stempel is reeds
gedrukt in de wereld. Iedere kus en
iedere uiting van liefde laat
onmiddellijk sporen na. Iedere
uiting van woede en haat heeft een
onmiddellijke impact van kou en
duisternis op de wereld waarop wij
leven. Ieder mens heeft ergens wel
een antenne waarmee hij al had
opgevangen dat het waarschijnlijk,
ongeveer zo werkt maar het komt nu
wel overduidelijk en overdonderend
naar voren
66

Als alles van mijn gedrag zo
ontzettend vastzit aan wat er op
deze wereld gebeurt, DAN BEN IK
DUS DE WERELD. Meer als ik
hierdoor de wereld ben, DAN BEN IK
OOK DE KOSMOS EN BEPAAL IK DE
SITUATIE IN EN HET VERLOOP VAN
DE KOSMOS.

OOK DAT WIST IK EN TOCH
KOMT DIT NOG EVEN FLINK
EN HEFTIG BINNEN. IK KAN
ER NOOIT MEER OMHEEN EN
WIE WEET IS
VERANTWOORDELIJK!
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Ik weet het nu maar jij weet
het nu ook!
Voor zover ik de motivatie al niet had, is dit
een reden temeer om mijzelf non stop te
proberen af te stemmen op mijn God en om
alles wat blokkades zou kunnen opleveren
in de interactie tussen ons, onmiddellijk
aan te reiken aan God om het in zijn licht en
liefde te laten verbranden. Als ik met die
dingen ga werken, dan zal dat leiden tot
een uiting van mijn wil. Ik constateer iets,
ik vind daar iets van en ik wil daar iets mee.
Ik moet daar dus niets meer van vinden
en dus ook niets meer mee willen. Ik
moet dat aanreiken aan mijn Godsvonk
die het van mij zal overnemen, wat de
ruimte tussen ons LEEG HOUDT, zodat
er ruimte blijft waarbinnen God ZIJN
WIL DOOR MIJ KAN LATEN STROMEN.
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OOK DAT ZAL EEN
ONMIDDELLIJKE UITWERKING
HEBBEN OP DEZE WERELD, WANT
ALS IK ZO VERBONDEN BEN MET
DE BUITENWERELD, DAN ZAL
IEDERE UITING EN EXPRESSIE VAN
GOD 'DOOR MIJ' ONMIDDELLIJKE
INVLOED HEBBEN OP DEZE
WERELD EN OP DE KOSMOS, DUS
…..

Hoe dieper en intenser
mijn contact is met
God, hoe meer ik de
weg tussen God en mij
open kan houden en
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hoe minder blokkades
ik creëer, HOE GROTER
DE UITWERKING EN DE
KRACHT VAN DE
UITWERKING IS OP
ONZE WERELD,
OMDAT DE DIRECTE
INVLOED VAN GOD
DAN ENORM
TOENEEMT.
Mijn vrije wil en mijn
kracht bepaalt dus het
lot van de wereld
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waarop wij leven en
het lot van de kosmos.
Wat voor mij geldt,
geldt ook voor jou en
geldt voor iedereen.
Iedere veroordeling van wat dan
ook, iedere uiting van minachting,
iedere expressie die schade
toebrengt aan wie of wat dan ook,
beschadigt de wereld en verminkt
de kosmos.

ER IS GEEN BUITEN MEER EN
ER IS GEEN BINNEN MEER. HET
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ENIGE WAT NOG GELDT, IS
SLECHTS:

'ER IS'.
Zo heb ik ook niets meer nodig
'buiten mij’ omdat 'in mij’ alles
aanwezig is. Ik ben compleet en ik
ben in het bezit van een kracht met
het hoogste bewustzijn in de
complete schepping. Een kracht van
onvoorstelbare onvoorwaardelijke
liefde die zich helemaal voor mij
inzet en zich helemaal geeft, als ik in
staat ben en bereid ben om te
ontvangen. En dat heeft alles te
maken met het maken van een keus,
op basis van vrije wil. Ieder middel
‘buiten mijzelf’ dat ik aanwend en
waarvan ik beslis, dat ik nodig heb,
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creëert een afhankelijkheid. Een
afhankelijkheid die betekent, dat als
dat middel niet meer voorhanden is,
ik niet verder kan. Ik stel mij
afhankelijk van iets dat 'binnen in
mij is’. Dat middel is mijn Godsvonk
en afhankelijkheid is hier niet
relevant, want God was er gisteren,
is er vandaag en zal er zijn tot in de
eeuwigheid, onmiskenbaar en
onvoorwaardelijk.
Al het geduw tegen en getrek aan
elkaar in de strijd om het gelijk op
het DUALISTISCH SLAGVELD, waar
anderen voor idioten worden
uitgemaakt, die er niets van
begrijpen, SCHAADT DEZE WERELD
EN SCHAADT DE KOSMOS.
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DAGELIJKS CREËREN WIJ OP GROTE
SCHAAL DIT DRAMA.
Begrijp je nu waarom de wereld nog
steeds is zoals die is? Begrijp je nu
waarom de wereld morgen niet
anders is? Verander de wereld, nu, jij
kunt het. Laten we het samen doen.

Wie weet …….,
is
verantwoordelijk.
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Realiseer je dat alles wat je doet,
alles wat je denkt, alles wat je vindt,
iedere manier waarop je reageert,
onmiddellijk manifest wordt in
deze wereld. Als je je dit
realiseert, buig je diep je hoofd
en zeg je ……. Wooooowwwwww!
Er is geen 'IK' meer.
Er is geen naast mij aanwezige
'WERELD' meer.
Er is geen separate, ergens naast
mij of boven mij staande 'GOD’
meer.

ER IS ALLEEN NOG MAAR
'GOD/IK/DE WERELD/DE
KOSMOS', als ÉÉN.
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De mens, God, de wereld en de kosmos als
één.
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WAT BETEKENT HET
DAT ALLES ÉÉN IS EN
HOE VERHOUDT ZICH
DAARTOE DE LIEFDE
VOOR GOD?
Als mijn buitenwereld een afspiegeling is
van mijn binnenwereld en als mijn
binnenwereld en buitenwereld één en
dezelfde zijn, dan is alles wat ik bepaal in
mijn binnenwereld gelijk aan wat ik erover
ervaar in mijn buitenwereld. Er kan een
tijdsverloop tussen zitten en dat is de
periode waarop mijn God bepaalt dat er
dingen worden gerealiseerd op basis van
de materiële manifestatie.
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Dit tijdsbestek valt weg als datgene wat ik
bepaal in mijn binnenwereld volkomen is
afgestemd op en dus volkomen gelijk is aan,
de WIL VAN GOD. Dan zal er onmiddellijke
manifestatie plaatsvinden.
Het is dus mijn taak en opdracht om in
gesprek met God (gebed en meditatie) te
voelen en te ervaren hoe ik handel conform
zijn Wil. Het zoeken van contact en
verbinding is dus het allerbelangrijkste om
vast te stellen hoe te handelen, conform
zijn Wil.
Gods Wil en handelen zal altijd gebaseerd
zijn op onvoorwaardelijke LIEFDE. Liefde
gericht op EIGENLIEFDE en liefde gericht
op NAASTENLIEFDE. Wanneer is het
belangrijk om te kiezen voor jezelf en
wanneer moet je je richten op je naasten?
Daar ligt het onderzoeksgebied. Dat is het
gebied waarin overeenstemming gezocht
moet worden met de wil van mijn God.
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Daar komt echter nog iets bij. Gaat het
alleen om eigenliefde en/of
naastenliefde? Ligt de keus alleen tussen
die twee?
Als alles één is, als er geen verschil meer is
tussen mij (mijn binnenwereld) en mijn
naasten (buitenwereld) is er dan nog
verschil tussen 'eigenliefde' en
‘naastenliefde’? Is er ook nog iets dat deze
beide vormen van liefde overstijgt?
Ik denk dat er iets is dat het maken van
onderscheid tussen eigenliefde en
naastenliefde overschrijdt. Ik denk ook dat
het belangrijk is om te weten dat ook ik
rechten heb, voor mijzelf mag kiezen en dat
ik het vermogen heb ontwikkelt om mijzelf
te kunnen liefhebben, te kunnen omarmen,
te kunnen accepteren als een volwaardig
kind van God en om volledig in staat te zijn
om 'IN MIJN EIGEN KRACHTVELD TE
KUNNEN STAAN’. Vanuit dat standpunt
kan ik anderen gaan vertrouwen, anderen
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gaan accepteren en omarmen en anderen
gaan liefhebben.
Naast eigenliefde en naastenliefde hebben
we gezien dat een derde vorm van liefde is:
'LIEFDE VOOR GOD’.
Als ik heb geleerd om ook voor mijzelf te
kunnen kiezen, uit respect voor wie ik ben
en wat ik ben en uit het gegeven dat ik net
zo goed als anderen, het recht heb om
gelukkig te mogen zijn, kan ik de volgende
stap maken. Uit eigenliefde kan
naastenliefde groeien. Ik kan een ander niet
lief hebben als ik mijzelf niet lief kan
hebben. ‘HEB UW NAASTEN LIEF GELIJK
UZELF’. Als ik weet wanneer ik voor mijzelf
mag kiezen en wanneer ik voor mijn
naasten mag kiezen, dan KOMT DE
VOLGENDE STAP EN DAT IS: LIEFDE
VOOR GOD OF ANDERS GEZEGD, KIEZEN
VOOR GOD.
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Kiezen voor God heeft alles te maken
met het bewandelen van het vijfde pad,
het pad waarop de binnenwereld en de
buitenwereld samenvallen. Dat is het
pad waarop er geen onderscheid meer is
tussen mijn binnenwereld (IK) en de
buitenwereld (JIJ). Omdat er geen
onderscheid meer is, is er geen specifiek
verschil meer tussen MIJN BELANG en
JOUW BELANG.
Als er geen verschil meer is tussen mijn
belang en jouw belang, dan is er nog
maar één belang, die kenmerkend is
voor de liefde van God en de liefde voor
God en dat is: HET ALGEMEEN BELANG.
Liefde voor God heeft dus alles te maken
met het maken van de keus, die voor alle
partijen, voor alles en iedereen, het
beste is.
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Het doen van de WIL VAN DE
VADER, heeft dus alles te
maken met het maken van
keuzes, WAARBIJ HET BELANG
VAN ALLEN WORDT GEDIEND.
Dit is dus het kenmerk van het vijfde
pad:
DIENSTBAAR ZIJN AAN ALLEN,
DIENSTBAAR ZIJN AAN HET
ALGEMEEN BELANG, OMDAT ER GEEN
VERSCHIL MEER IS TUSSEN MIJN
BUITENWERELD EN MIJN
BINNENWERELD EN DUS GEEN
VERSCHIL MEER IS TUSSEN JOUW
BEHANG EN MIJN BELANG.
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Aangezien ik datgene wat ik creëer
in mijn binnenwereld onmiddellijk
manifesteer in mijn buitenwereld,
kan ik het bewustzijnsniveau van DE
WERELD dus optrekken en daarmee
de materiële manifestatie in onze
wereld op een hoger plan brengen,
WANNEER IK KEUZES MAAK, DIE
DIENSTBAAR ZIJN AAN HET
ALGEMEEN BELANG EN WAAR IN
PRINCIPE DUS IEDEREEN PROFIJT
VAN MOET EN ZAL ONDERVINDEN.

Liefde voor God
manifesteert zich dus in
liefde voor iedereen, in
liefde voor alles en dus niet
meer specifiek in liefde voor
mijzelf of in liefde voor jou.
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Dit is 'het gaan’ van het VIJFDE
PAD, van 'het gaan’ van het pad
‘ZONDER ONDERSCHEID’, van 'het
gaan’ van het pad van 'LIEFDE
VOOR GOD’.
Door het algemeen belang te dienen,
dien je God. Door het algemeen
belang te dienen, dien je deze
wereld en verhoog je het niveau op
weg naar 'Licht en leven’. Door het
algemeen belang te dienen, laat je
de wil van God geschieden en niet
jouw wil. Door het algemeen belang
te dienen, groei jezelf in bewustzijn
en maak je stappen op weg naar
fusie met jouw eigen Godsvonk.
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7 september 2020

HET VIJFDE PAD, DE
WEG VAN HET
MIDDEN EN VRIJ VAN
DUALITEIT, IN
RELATIE TOT DE
MAGIËR
Het vijfde pad lost alle problemen van
DUALITEIT op. Het gaat niet meer om jouw
belang, het gaat niet meer om mijn belang,
het gaat om het belang van ieder. Mijn weg
is niet meer de beste en jouw weg is niet
meer de slechtste. Het gaat om de vraag:
‘WAAR IEDEREEN, GEZIEN DE GEGEVEN
OMSTANDIGHEDEN EN DE
MOGELIJKHEDEN DIE ER ZIJN, ER
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ZOVEEL ALS MOGELIJK, HET BESTE OF
IN IEDER GEVAL, BETER VAN WORDT.
Er is geen binnenwereld meer en er is geen
buitenwereld meer. God, de mens, de
wereld en de kosmos zijn één. Er is maar
één belang en dat is het belang van alles en
van iedereen. Eigenliefde en
naastenliefde gaan op in LIEFDE VOOR
ALLES EN ALLEN, IN LIEFDE VOOR GOD.
Er zijn geen uitersten meer, het ene
standpunt wordt niet meer per definitie
tegenover het andere standpunt gezet. De
slinger van de klok, die in het krachtveld
van de dualiteit altijd van het ene uiterste
naar het andere uiterste slingert en waar
het ene uiterste per definitie een ander
uiterste genereert, IS TOT STILSTAND
GEKOMEN EN HANGT NU STIL IN HET
MIDDEN EN VERTEGENWOORDIGT
DAARMEE 'DE WEG VAN HET MIDDEN’.
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Als dat de weg is, als DE WEG
VAN HET MIDDEN de weg is
die we vandaag kiezen, is de
wereld morgen al beter af!
Naar mijn beleving bevindt de wereld zich,
voor wat betreft het niveau van het
collectief bewustzijn, op het tweede pad,
op het pad van 'van binnen naar buiten’,
dat gekenmerkt wordt door de eeuwige
strijd, door het eeuwige geduw tegen en
getrek aan elkaar, zoals dat werkt in het
speelveld van de DUALITEIT.
WE HEBBEN DUS NOG EEN FLINKE WEG
TE GAAN MAAR DE VERANDERING
BEGINT BIJ MIJ, ALS IK DIE KEUS MAAK.
DE VERANDERING KAN OOK BIJ JOU
BEGINNEN, ALS JIJ DIE KEUS MAAKT. ALS
WE SAMEN DIE KEUS MAKEN, GAAT HET
DUBBEL ZO HARD.
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HET VIJFDE PAD, DE WEG
VAN HET MIDDEN, de weg
die uitsluitend het algemeen
belang dient en de weg die
gaat voor, voor zover als
mogelijk, het dienen van het
belang van allen,
IS DE ENIGE WEG DIE DE MAGIËR
ZAL MOETEN BEWANDELEN,
WAARIN HIJ IN CONTINU
OVERLEG MET ZIJN EIGEN
GODSVONK ZOEKT NAAR DE WEG
EN NAAR OPLOSSINGEN DIE HET
BELANG VAN ALLES EN VAN
ALLEN DIENT.
Als er geen scheidslijn meer is tussen wat
er IN MIJ (BINNENWERELD) en BUITEN
MIJ (BUITENWERELD) gebeurt en als alles
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wat er zich in mij afspeelt, als alles wat ik
denk, vind, beoordeel, veroordeel, alles wat
mij irriteert, onmiddellijk een stempel
zet op deze wereld en onmiddellijk
invloed heeft op deze wereld, dan kan ik
dus nu de wereld beschadigen en
genezen. Al het handelen vanuit het ego
en gericht op dualiteit beschadigt de
wereld en al het handelen van mij,
waarbij ik keuzes maak die het
algemeen belang dienen en waarbij ik
zoek naar oplossingen die de wil van
God volgen, HELEN EN GENEZEN
ONMIDDELLIJK DEZE WERELD.
ONBEWUST FALEN BESTAAT NIET MEER
WANT WIE WEET IS
VERANTWOORDELIJK. IK WEET DUS IK
BEN VERANTWOORDELIJK. ALS JIJ MIJN
BOEKEN ZOVER HEBT GELEZEN, WEET
JIJ OOK EN DAT MAAKT OOK JOU
VERANTWOORDELIJK!
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Jij en ik weten en wie weet is
verantwoordelijk. Jij en ik weten, dus dragen
wij het lot van deze wereld, door de keuzes
die wij maken, in onze handen. Helpen we
mee om de wereld op te trekken of
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beschadigen we iedere vorm van
vooruitgang?

God voor allen, allen voor God.
God, de mens, de wereld en de kosmos
als één.
Dit is wat het Urantiaboek erover zegt:
(138.6) 12:7.11 Broederschap vormt
een feit van betrekking tussen alle
persoonlijkheden die in het universum
bestaan. Geen enkele persoon kan de
weldaden of straffen ontgaan die het
gevolg kunnen zijn van zijn betrekking
tot andere personen. Het deel gedijt of
lijdt in de maat met het geheel. De
goede inspanning van ieder mens
strekt alle mensen ten voordeel; de
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dwaling of het kwaad van ieder
mens vermeerdert de ellende van
alle mensen. Zoals het deel zich
beweegt, zo beweegt zich het geheel.
Zoals het geheel vorderingen maakt,
zo maakt ook het deel vorderingen.
De betrekkelijke snelheden van het
deel en van het geheel bepalen of het
deel wordt vertraagd door de traagheid
van het geheel, of wordt voortgestuwd
door de vaart van de kosmische
broederschap.
Binnen de schepping is alles één dus
het gedrag van het individu bepaalt het
lot van het totaal en als het totaal kan
worden opgetrokken, heeft het individu
daar profijt van.
Neem je eigen verantwoordelijkheid,
trdie door het belang van allen te
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dienen het collectieve bewustzijn
omhoog, wat een onmiddellijke
neerslag vindt in het feit dat ieder
individu daar direct van profiteert.

‘Verbeter dus de wereld en
begin bij jezelf’.
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HOUD DE FOCUS
ZUIVER
Hoe belangrijk is het om de focus, de
gerichtheid zuiver te houden en wat wordt
hiermee bedoeld?
We leven in een bijzondere tijd. Op dit
moment heerst het Covid 19 virus over
deze wereld. De overheden van alle landen
hebben maatregelen getroffen om te
voorkomen dat de besmetting van mens op
mens grootschalig doorgaat. Eén van de
maatregelen hiervoor is het onderling
afstand houden van anderhalve meter. Ook
zijn lange tijd de horecagelegenheden
gesloten en zijn alle theaters dicht. Deze
maatregelen hebben ook economische
gevolgen. Vele bedrijven raken failliet en
veel mensen komen zonder werk. Omdat
mensen niet of veel minder mogen
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samenkomen, neemt ook het gevoel van
eenzaamheid, vooral bij oude mensen, toe.
Inmiddels groeit het verzet in Nederland en
andere landen, tegen de door de overheden
genomen maatregelen. Je ziet veel
protesten, bedreigingen aan het adres van
politici en opstandjes.
Er is echter nog iets aan de hand. Er
ontstaan grootschalig theorieën over
complotten. De wereldbevolking zou met
dit virus moeten worden uitgedund. Het is
een straf van God voor het losbandig leven
dat vele mensen leiden. Er is goed en
kwaad in de wereld. Er zullen ongetwijfeld
mensen zijn met de meest lugubere ideeën.
Tachtig jaar geleden begon Adolf Hitler een
oorlog en zijn grootste doel was om alle
Joden op de hele wereld te vernietigen. Zo
zullen er ongetwijfeld ook nu mensen zijn
die er buitengewoon enge ideeën op
nahouden.
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Ik zag gisteren op televisie een programma
waarin werd getoond dat inmiddels al vele
families en gezinnen uit elkaar vallen
omdat sommige gezinsleden zich aan de
regels houden en anderen ervan overtuigd
zijn dat het allemaal in scène is gezet om de
mensen bang te maken, dat het allemaal
leugens zijn en die mensen weigeren zich te
richten naar de maatregelen. Ik spreek
geen waardeoordeel uit maar ik zie
tweespalt, strijd, DUALITEIT. ER ZIJN AL
MENSEN (MAN/VROUW) GESCHEIDEN,
MOEDERS EN DOCHTERS ZIJN GEBROKEN
MET ELKAAR EN HET DRIJFT GEZINNEN
UIT ELKAAR. In sommige gezinnen is de
strijd heftig.
Dit stukje heb ik er later tussen gezet. De
dag nadat ik dit hoofdstukje schreef, was er
weer een programma op televisie over de
groep mensen die overtuigd zijn van de
complotten waarmee regeringen er alles
aan doen om het volk te onderdrukken. Het
Covid 19 virus is gemaakt om daarna de
96

mensen te kunnen inenten, waarmee een
vaccin en chips kunnen worden ingebracht.
Met behulp van die chips zijn die mensen
dan wereldwijd onder controle te houden.
Mensen draaien van dit idee zo door dat ze
hun werk, relaties, vrienden en familie
kwijt raken. Ik kom de mensen die dit
denken ook tegen in mijn eigen kennissen
en vriendenkring.
Natuurlijk gaat het ook hier om waar en
niet waar, om gelijk hebben en als ik
gelijk heb, heb jij dat natuurlijk niet.
Ik spreek geen waardeoordeel uit maar
waar rook is, is vuur. Ook nu zal de
waarheid ergens liggen in het midden.

Wat is hier echter heel
belangrijk?
Alles waar je je focus op richt, is
alles waar je je mee verbindt. Alles
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waar je je mee verbindt, is alles wat
je aantrekt.
Ik heb inmiddels twee mensen leren
kennen die heel erg gericht zijn op de
complottheorie-achtige verhalen en
websites. Het gaat over strijd van licht
tegen duisternis, van goed tegen kwaad
en het gaat om duivels en demonen.
HET GAAT OM HET SPEELVELD VAN
DUALITEIT. Deze twee mensen, een
man en een vrouw, hebben beiden twee
gezichten. Als ze bekritiseerd worden,
worden ze zelf demonen met heftige,
felle en agressieve reacties. De man
begint vreselijk te gillen en te krijsen en
zijn gezicht verandert, zijn ogen
veranderen en hij toont een felheid en
agressie die hij buiten die aanvallen
niet heeft. Wat hier belangrijk is, is dat:
DAAR WAAR JE MEE OMGAAT,
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DATGENE IS WAARMEE JE WORDT
BESMET.
Los van ieder waardeoordeel, want de
waarheid zal altijd ergens in het midden
liggen, blijf uit de buurt van mensen die
zich hiermee bezig houden en zich
hiermee dus verbinden. Als deze mensen
zelf al bewoond worden door de demonen,
waarop ze zich gericht hebben, kun jij en ik
ze toch niet bereiken. Ik weet dat in ieder
geval uit ervaring. Iedere poging om ze te
wijzen op de risico’s ontaardde in heftige
aanvallen en felle reacties naar mij toe,
gepaard gaande met gegil.
Vergeet ook niet dat het handelen van
deze mensen uitsluitend voortkomt uit
ANGST. ANGST IS HET SPEELVELD VAN
HET EGO MAAR OOK VAN DE DUIVEL.
HOE HEFTIGER DE ANGST IS EN HOE
LANGER DE ANGST DUURT, DES TE
MEER STEL JE JEZELF OPEN VOOR HET
BEEST (DE DUIVEL).
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Als je je blijft richten op het licht, op liefde
en op dienstbaarheid, onder leiding van de
engelen en je eigen Godsvonk, zal jouw
bewustzijn stijgen en zal dat invloed
hebben op de wereld waarop wij leven.
HET ZAL OOK HET TOTAAL
BEÏNVLOEDEN, ZOALS WE IN HET VORIGE
HOOFDSTUKJE BIJ HET STUKJE UIT HET
URANTIABOEK GEZIEN HEBBEN.
Jouw graadmeter is altijd of je zelf
handelt volgens de waarden van:
SCHOONHEID, WAARHEID en
GOEDHEID. Daarnaast is het vermogen
en de kracht van EIGENLIEFDE en
NAASTENLIEFDE nu uitgegroeid tot
'ALLESLIEFDE', LIEFDE VOOR ALLEN EN
LIEFDE VOOR ALLES, dus in waarachtige
liefde voor GOD,
Ga je eigen weg en volg je hart, jouw
engelen en jouw Godsvonk. Stap uit de
dualiteit, dus vind niks, oordeel niet en
veroordeel niet. Zie de eenheid in alles en
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ga voor het belang van het totaal. Als het
totaal wordt opgetrokken, wordt dus ook
ieder individu opgetrokken.

Geef het beest (de duisternis)
geen voedsel (aandacht en
energie) meer want daar voedt
het beest zich mee. Ook strijd
TEGEN het beest is aandacht,
energie en dus voedsel. Het beest
leeft van strijd (dualiteit) en wil
jou juist meetrekken en
betrekken in iedere strijd
(dualiteit).
Negeer het volkomen zodat het
geen energie en dus geen voeding
meer krijgt en daardoor een
langzame hongerdood zal
sterven.
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Het wel of niet in staat zijn van het nemen
van afstand tot iedere vorm van strijd
(DUALITEIT) zal afhangen van jouw
vermogen om jouw ego onder controle te
houden. Hoe meer jouw ego nog als een
wild paard over eindeloze vlaktes rent, hoe
meer jij je thuisvoelt in het strijdtoneel van
de dualiteit.

ER IS DUS WERK AAN DE WINKEL,
ONGETWIJFELD VOOR JOU EN IN IEDER
GEVAL VOOR MIJ!
We hebben één ding gezien. Het beest
wordt gevoed door angst. In onze angst
gaan we alles waar we bang voor zijn
bestrijden. Strijd (dualiteit) komt voort uit
angst. De strijd die voortkomt uit angst
vergroot de angst en voedt het beest door
het de energie van onze angst te geven.
Wat is angst ook alweer?

102

Angst is de ervaring die voortkomt
uit het besef van 'GEEN EENHEID',
dus het besef van 'AFSPLITSING'.
Daartegenover staat dat het besef
van 'EENHEID' wordt ervaren als
'LIEFDE’.
HET BESEF VAN EENHEID IS DE
ELIMINATOR VAN ANGST.
Wanneer zijn we in staat om het besef
van eenheid te ervaren? Op welk pad
van de weg gaan we het besef 'dat alles
één is', zien, voelen, proeven, ruiken,
horen en dus ervaren?
Welke paden onderscheiden we ook
alweer en welk besef en dus welke
ervaring hoort daarbij?
 Het eerste pad is het pad van 'van
buiten naar buiten’, uitsluitend
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geregeerd door het EGO en geleid
door de ervaring van ANGST.
 Het tweede pad is het pad van 'van
binnen naar buiten’, ook dit pad
wordt nog geregeerd door het EGO
en dus geleid door de ervaring van
ANGST.
 Het derde pad is het pad van 'van
binnen naar binnen’, op dit pad
gaan we ontdekken dat er 'GEEST’ is
en gaan we voorzichtig, nieuwsgierig
en verlangend starten met de weg
naar binnen. Ook dit pad staat nog
onder invloed van het EGO en er zal
dus ook, zolang we dit pad nog
bewandelen, invloed zijn van de
ervaring van ANGST. Het besef van
eenheid begint te groeien maar is
nog niet overheersend.
 Het vierde pad is het pad van 'van
binnen, via naar buiten, terug naar
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binnen'. We beginnen te zien en te
voelen dat het contact en de
verbinding met onze Godsvonk
allesbepalend is en dat God door ons
kan werken in deze wereld als wij
onze wil volledig kunnen afstemmen
op en met ZIJN WIL. We
onderscheiden nog een binnen, ons
contact met God en een buiten, de
materiële wereld waarin wij leven
met al onze broeders en zusters. Er is
een groeiend besef van eenheid maar
het is nog niet compleet. De ervaring
van ANGST neemt sterk af en de
ervaring van LIEFDE begint te
groeien.
 Het vijfde pad, het pad ‘waar geen
onderscheid meer is tussen binnen
en buiten, waarin ik de ervaring
heb dat IK EN DE KOSMOS (DE
HELE SCHEPPING) ÉÉN ZIJN. Er is
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nu dus pas een volwaardig besef van
eenheid, van het één zijn van alles
wat is’. Pas dit pad is VOLLEDIG VRIJ
VAN ANGST. ‘EIGENLIEFDE EN
NAASTENLIEFDE ZIJN OPGEGAAN
IN LIEFDE VOOR HET TOTAAL EN
VOOR HET DIENEN VAN ALLEN'. OP
HET VIJFDE PAD IS ER EEN
VOLLEDIG BESEF VAN EENHEID
DUS PAS OP DIT DEEL VAN DE WEG
IS ER EEN VOLWAARDIGE
ERVARING VAN LIEFDE EN IS DE
ANGST VOLLEDIG OPGELOST.
De vijf paden op de WEG geven in
oplopende volgorde de mate van de
groei in bewustzijn. De mate van de
groei in bewustzijn wordt dus
bepaald door het groeiend BESEF
VAN EENHEID. Hoe groter het besef
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van eenheid, hoe groter de ervaring
van LIEFDE. Hoe verder we weg
staan van het besef van eenheid, hoe
groter de ervaring van ANGST.
Naar mijn beleving bevindt het
collectieve bewustzijn van deze wereld
zich op het tweede pad. Dat betekent
dus dat er nog overal en bij het grootste
deel van de bevolking ANGST HEERST.
KIJK MAAR NAAR HET DUALISTISCH
SPEELVELD VAN DEZE WERELD.
IEDEREEN WEET HET BETER, DE
ANDER DEUGT NIET EN IEDEREEN
STRIJDT TEGEN IEDEREEN. ANGST,
ANGST, ANGST.

De enige oplossing is dus om je
volledig te onttrekken aan enige
aandacht voor de angst die
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heerst. STEL LIEFDE, LIEFDE
VOOR ALLES EN ALLEN,
TEGENOVER DE
ALLESOVERHEERSENDE ANGST.
DE LIEFDE VAN MIJ EN VAN JOU
BEÏNVLOEDEN IEDER LID VAN
HET TOTAAL EN VERMINDEREN
DE ANGST BIJ DE MASSA. HOE
MEER MENSEN LIEFDE VANUIT
HET VIJFDE PAD KUNNEN
GENEREREN, HOE GROTER DE
INVLOED ZAL WORDEN OP DE
TOTALE ANGST VAN DE MASSA
EN HOE MEER DEZE ANGST ZAL
WORDEN VERMINDERD.
IEDEREEN VINDT VAN ALLES IN
DE STRIJD OM HET GELIJK. WAT
ER GEBEURT, IS NIET
INTERESSANT. WIE ER GELIJK
108

HEEFT, IS NIET INTERESSANT.
ALS JE MEEGAAT IN DE BEPALING
VAN HET GELIJK, BETREEDT JE
HET SPEELVELD VAN DE
DUALITEIT. VIND NIETS EN
BETREEDT DE ANDERE KANT
VAN DE LIJN.
RICHT JE OP LIEFDE, VERBIND JE
MET GOD EN WEES LIEFDE EN
HET LICHT. ALS JE LICHT EN
LIEFDE KUNT ZIJN EN KUNT
STRALEN, ZAL DAT ZIJN INVLOED
HEBBEN OP HET TOTAAL EN ZAL
DAT HET COLLECTIEF
BEWUSTZIJN VERHOGEN. DAAR
ZAL IEDER MENS VAN
PROFITEREN.
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WAT IS LIEFDE EN DE
MANIFESTATIE VAN
LIEFDE DOOR: ‘HET
GROTE …. NIETS’
De enige manier om deze wereld te
veranderen is om ‘LIEFDE TE ZIJN’.
Het gaat nu niet meer om EIGENLIEFDE of
om NAASTENLIEFDE, maar om LIEFDE
VOOR HET TOTAAL, LIEFDE VOOR
ALLES EN IEDEREEN.

Wat is de reden waarom het alleen
gaat om liefde?
Er zijn twee mogelijkheden om de
wereld te veranderen.

110

De eerste manier is om iedereen te
vertellen hoe het moet, wat de anderen
eventueel allemaal fout doen en om te
verzoeken (eisen) dat ze het vanaf nu zo
doen als jij het wilt. Want jij weet hoe het
moet. Dat is het gebied van een beetje
duwen, een beetje trekken, een beetje eisen
en moduleren, dus eigenlijk het speelveld
van de DUALITEIT. We hebben ook
gezien dat op deze manier geen
werkelijke veranderingen en
transformaties zullen plaatsvinden.
De tweede manier is de 'MANIER VAN
NIETS', gewoon helemaal niets. Waarom
niets, helemaal niets? Liefde ontstaat pas
als we compleet zonder mening zijn. Het
gaat er in geen enkel geval meer om wie er
gelijk heeft en of er wel iemand gelijk heeft.
Het gaat niet meer om de inhoud maar om
de vorm en hoe ik ermee omga. Het gaat om
‘AFSTOTING EN AANTREKKING’ en vooral
om wat dat betekent.
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LIEFDE IS ‘VRIJ ZIJN VAN
AFSTOTING’. DUS 'VRIJ ZIJN'………
‘VRIJ ZIJN' BETEKENT HIER: 'NIET
DEELNEMEN AAN’.
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De tekening hierboven toont grafisch het
principe van EENHEID. Eenheid is
aantrekking, acceptatie, omarming en
creëert de ervaring van LIEFDE.
Daarnaast is de niet eenheid, AFSPLITSING
OF AFSTOTING weergegeven wat ontstaat
als resultante van 'niet eenheid’. Hier hoort
de ervaring bij van ANGST.

Liefde is dus gelijk aan
onvoorwaardelijke
aantrekking, acceptatie,
omarming en opnemen in
MIJN ÉÉN ZIJN VAN ALLES
WAT IS, want het besef van
eenheid is de ervaring en
werking van liefde. DEZE
ONVOORWAARDELIJKE
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LIEFDE, AANTREKKING EN
OMARMING IS DE
BEWUSTZIJNSTOESTAND DIE
HOORT OP HET PAD WAAR
GEEN ONDERSCHEID MEER
WORDT GEMAAKT TUSSEN
‘BINNEN EN BUITEN'.
Hoe kom ik tot het besef van
eenheid?
EENHEID IS. DE EENHEID IS
EEN GEGEVEN. HET BESEF
VAN EENHEID IS NIET EEN
GEGEVEN OMDAT WIJ
ALLERLEI BLOKKADES
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PLAATSEN IN ONS SYSTEEM,
WAT DAT BESEF VAN
EENHEID BLOKKEERT.
De kracht is dus het kunnen
accepteren en het kunnen zien
van het: NIET ………! Van het
feit dat het besef van de
eenheid niet een gegeven is
en dus niet vanzelfsprekend
is.
Hoe komt het dat dit besef niet
vanzelfsprekend is?
Dat komt omdat het leven een
strijd is en strijd creëert altijd
blokkades. In het leven worden
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we zo vaak geconfronteerd
met DE WIL, HET
VERLANGEN EN DE
VERWACHTINGEN VAN
ANDERE MENSEN. OOK
VERWACHTINGEN VAN
ANDEREN, VOORTKOMEND
UIT DE VERLANGENS VAN
ANDEREN, GERICHT OP ONS.
Daar vinden wij dan weer
iets van, REAGEREN DAAROP
en dat creëert dan weer heel
snel een 'welles-nietessituatie'. Voordat we het
doorhebben, ligt er een
vorm van strijd voor onze
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voeten. STRIJD CREËERT
ALTIJD AFSTOTING.
LIEFDE IS GEEN STRIJD EN DE
SITUATIE VAN 'GEEN STRIJD’
KRIJG JE DOOR NIET TE
REAGEREN, DOOR NIET TE
HANDELEN
HET 'NIET HANDELEN, NIET
REAGEREN', VALT ONS VAAK
ZWAAR EN DAT LIJKT OP ZICH
DUS AL EEN STRIJD. WE
HALEN ZO GRAAG ONS GELIJK
EN BEWIJZEN ZO GRAAG HET
ONGELIJK VAN DE ANDER.
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IN STAAT ZIJN OM
NIET ‘AF TE STOTEN'
EN OM NIET TE
VERWERPEN VEREIST
KRACHT. JUIST HET
'NIET DOEN’ VEREIST
KRACHT, TERWIJL JE
JUIST HELEMAAL
NIETS HOEFT TE
DOEN!
Wat een vreemde situatie
eigenlijk dat niet reageren,
niet handelen, meer moeite
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en energie kost dan wel
(meteen) te reageren en te
melden wat je ervan vindt en
dat je het er (meestal) niet
mee eens bent.
Niet handelen betekent het zijn
van het licht, want handelen is
de uiting van jouw wil, en de
reactie op jouw verwachting of
verlangen. Jouw
verwachtingen en jouw
verlangens zijn uitingen van
jouw wil. Dan geschiedt jouw
wil en niet zijn Wil. Zolang
jouw wil geschiedt, geschiedt
niet zijn Wil en manifesteert
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zich dus niet 'ZIJN LICHT
DOOR JOU’.
Handelen betekent dus het
plaatsen van blokkades.
Handelen is ‘plaats bepalen',
aangeven wat ik ervan vind,
wat mijn verlangens en mijn
verwachtingen zijn en dus is
handelen (meestal) het
DUALISTISCH veld zoeken.
Niet handelen is de stroom
kunnen laten gaan en
handhaven. De stroom van God
naar jou. Dus niet handelen
laat het licht van God schijnen
door jouw open deur. Dit licht
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zal de wereld helen en
genezen.
We zijn liefde. We hoeven niets
te doen om het te zijn. We
hoeven alleen maar alle
eigenschappen af te leggen
waardoor we het niet zijn.
Deze eigenschappen zijn
gegoten in onze verlangens en
verwachtingen, als resultaat
van alles wat we vinden,
denken en concluderen, geleid
door onze wil.
Als we leeg zijn kan de energie
van God (ZIJN WIL) naar ons
stromen. Als we zover zijn dat
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wij zijn Wil kennen en
doorgronden, zal de
afstemming met zijn Wil als
vanzelf gaan.
Het gaat niet om de inhoud van
de confrontatie in het leven.
Als je je met de inhoud gaat
bemoeien, raak je maar zo
verzeild in het 'welles-nietes'
spel en dus in de dualiteit. Je
hoeft alleen maar vanuit DE
LEEGTE HET LICHT TE ZIJN,
waardoor je alles en iedereen
optrekt en waardoor de
situatie kan veranderen.
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MAAK MENSEN MAAR EENS
DUIDELIJK DAT HET NIET
OM DE INHOUD GAAT. HET
GAAT NIET OM WAT WAAR
IS EN WIE ER GELIJK HEEFT.
ALS JE HET PERSPECTIEF
VERANDERT, VERANDERT
OOK DE WAARHEID EN DE
WAARHEID IS MAAR AL TE
VAAK GEKOPPELD AAN
PERSOONLIJKE
VOORKEUREN
(PERSOONLIJKE WIL,
VERLANGENS EN
VERWACHTINGEN) HEEL
VAAK OOK WEER GELEID
DOOR PERSOONLIJKE
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ANGSTEN. LAAT DE INHOUD
LOS, GLIMLACH EN OMARM,
ACCEPTEER, VERENIG EN
WEES HET LICHT. HET ZOU
ZO MAAR KUNNEN DAT JE
DAARDOOR ZIET DAT DAT
DIRECT INVLOED HEEFT OP
ANDERE MENSEN. EEN HEEL
ANDERE INVLOED DAN
WANNEER JE DE STRIJD OM
DE INHOUD AANGAAT.
Het grote NIETS bepaalt
(heel vaak) het verschil
tussen aantrekking en
afstoting, tussen liefde en
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angst, tussen vrede en
oorlog.
Wat het grote niets oplevert,
wat dat voor resultaat geeft
in deze wereld, weet ik niet.
Dat is dan namelijk de uiting
van de wil van de Vader die
door ons zal stromen en
altijd oplossingen zal
creëren die altijd dienstbaar
zullen zijn aan het belang
van het totaal, van allen en
van alles.
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Eigenlijk is de conclusie heel
simpel:
We zijn op weg naar God. God
is liefde dus zijn we op weg
naar liefde. Liefde is geen
strijd. Dualiteit is strijd dus
liefde is geen dualiteit.
De (innerlijke) strijd is om de
strijd van de dualiteit
(gegenereerd door mijn wil)
steeds meer en meer te
kunnen loslaten. Niet mijn wil
maar zijn wil geschiede.
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HET GAAT DUS OM
LEEGTE. HOE KOM IK
LEEG EN HOE BLIJF IK
LEEG?
Als er ons iets in de weg zit, denken wij
erover na, met zorgen of zonder zorgen.
Heel vaak heeft het te maken met de
interactie met andere mensen, waarmee op
wat voor een manier dan ook een
confrontatie is geweest. Wij oordelen met
het grootste gemak over anderen en dat
kan anderen soms raken, positief en
negatief.
Denken werkt vaak in ‘een lus', het herhaalt
zich en het blijft maar ronddraaien.
Dikwijls hebben we dat niet eens in de
gaten.
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In elk geval levert al dit denken en
denken juist 'VULLING’ (BLOKKADES)
op, in plaats van 'LEEGTE’.
WE HEBBEN GEZIEN DAT LEEGTE
RUIMTE CREËERT OM DE FLOW VAN
GOD NAAR ONS TE KUNNEN LATEN
STROMEN.
Hoe maken we van 'vulling’ (blokkades)
een toestand van 'LEEGTE'? Dat is
misschien wel het moeilijkste wat er is,
MAAR HET IS ONVOORWAARDELIJK
NOODZAKELIJK OM DE GROEI VAN ONS
BEWUSTZIJN TE KUNNEN STARTEN.
Sterker nog, ik ben ervan overtuigd, dat:
WIJ NIET ZELF IN STAAT ZIJN OM EEN
TOESTAND VAN LEEGTE TE CREËREN.
Als wij dat zelf niet kunnen, hoe moet
dat dan? Hoe moeten wij die trein in
beweging krijgen? Als ik het niet alleen
kan, is er dan iemand om mij te helpen
en zo ja, WIE DAN EN HOE BENADER IK
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DIE PARTIJ DIE MIJ KAN EN WIL
HELPEN?
Ik ben dus afhankelijk en kan daardoor niet
op eigen kracht bepalen hoe mijn groei zich
zal ontwikkelen. Wie moet ik benaderen
om te kunnen groeien, om mijn blokkades,
mijn ‘vulling’ te helpen ruimen waardoor
de leegte kan groeien. De afhankelijkheid
snap ik wel want:
 Weet ik welke ballast en blokkades ik
heb?
 Waar ik deze blokkades kan vinden?
 Hoe herken ik ze?
 Als ik ze al herken, hoe elimineer ik ze?
 En zo zijn er nog wel wat vragen te
verzinnen.
Afhankelijkheid betekent echter ook dat je
het roer van jouw schip niet meer alleen in
handen hebt. Blijkbaar moet je je
autonomie opgeven en gaat iets of iemand
zich bemoeien met jouw leven of jouw
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richting, wanneer je gaat voor hulp en
assistentie van buitenaf.
Ik heb echter iets bijzonders ervaren. Ik
heb hulp gezocht, hulp gevraagd en hulp
ontvangen zonder iets van mijn eigen
autonomie op te geven. De hulp die ik
heb ontvangen is de beste hulp in het
hele universum. De weg was
onvoorstelbaar eenvoudig en het
resultaat van de hulp is schokkend
effectief en krachtig. DIE HULP LEEK
VAN BUITENAF TE KOMEN MAAR IK
REALISEER MIJ NU DAT HET EEN HULP
IS IN MIJ, EIGENLIJK BEN IK DIE HULP
ZELF WANT ER IS EEN DEEL VAN
MIJZELF DAT MIJZELF IS ZONDER DAT IK
ER INVLOED OP HEB. IK KAN HET WEL
AANWENDEN ALS MIJZELF, ZONDER DAT
IK HET KAN BEÏNVLOEDEN MET MIJN
WIL, TENZIJ DIE WIL GERICHT IS OP
VERENIGING MET DAT DEEL VAN
MIJZELF!
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De hulptroepen zijn binnen handbereik. De
weg is zo simpel, de hulp zo groots en het
effect zo verbluffend dat het eigenlijk
onvoorstelbaar is dat ik deze weg, in deze
omvang, niet eerder heb genomen en dat
deze weg nog zo onbekend is in deze
wereld. Waar ligt de hulp en wat moet je
doen om de helper te benaderen, te
bereiken en wat moet ik vragen?

Ik zal het geheim ‘ontdekselen’.
Het zou me niet verbazen als je al
begrijpt wie ik bedoel.

Inderdaad, de helper is God.
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Hoe benader ik God? Wat moet ik doen
en hoe ontvang ik de hulp als ik die
ontvang? Hoe ruim ik samen met God
mijn rommel op, waarbij ik het
stuurwiel van het schip van mijn leven
zelf in de hand kan houden, ……….,
wanneer ik dat zou willen.
Er is nog iets anders interessants. Er is
een alternatief voor de directe hulp
van God. Sinds ik op het internet
(YouTube) heb gezocht naar
ho'oponopono, krijg ik bij YouTube
ontzettend veel filmpjes aangeboden
van mantra’s, die tegen allerlei kwalen
helpen en je daarnaast ook nog al het
goede kunnen aanreiken. Voor alles is
wel een mantra. Ze helpen je bij de
gezondheid. Ze helpen je tegen
vijanden en ander gevaar, ze helpen je
om geluk te krijgen. De oorsprong van
deze mantra’s ligt vaak in een verleden
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van duizenden jaren geleden.
Ongetwijfeld zullen al deze mantra's,
net als de ho'oponopono hulp bieden,
maar deze hulp is ondergeschikt aan de
directe hulp die God je, op jouw
verzoek, kan en zal bieden.
HOE ZIT DIT DAN ALLEMAAL IN
ELKAAR EN WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN DE ENE EN DE ANDERE
METHODE?
Als ik begin bij al die mantra's, die al
duizenden jaren met succes worden
gebruikt, dan is de vraag hoe die
mantra’s werken.
We hebben gezien dat voor het
opruimen van al de blokkades die wij
tussen God en onszelf plaatsen, wij een
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hulp nodig hebben omdat we dat zelf
niet kunnen. Al deze mantra’s zijn ooit
doorgegeven vanuit de hemelen om ons
te helpen. Al deze mantra’s liggen
buiten onszelf en verbinden ons dus,
via een omweg, met hemelse wezens.
Als wij deze mantra’s gebruiken, maken
wij daarmee onze vrije wil kenbaar,
waarmee wij aangeven dat wij
geholpen willen worden. Die hulp
zullen wij krijgen en deze mantra’s
werken dus ook. Echter, alles wat via
een omweg tot ons komt, IS ALTIJD,
MIN OF MEER GEFILTERD. DAAROM
WERKT DE ENE MANTRA BIJ DE ÉÉN
BETER DAN BIJ DE ANDER EN SOMS
WERKT DE MANTRA ZELFS
HELEMAAL NIET OF NAUWELIJKS.

‘Omwegen creëren altijd filters’.
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Waarom zijn die mantra’s dan ooit
doorgegeven en waarom zijn ze dan zo lang
gebruikt? Het antwoord is dat het gebruik
van deze mantra’s min of meer de enige en
in elk geval heel lang, 'DE BEST
WERKENDE WEG WAS’. Dit is of was het
gevolg van het gegeven dat de mensen
nog geen Godsvonk in zich hadden. Het
Urantiaboek geeft ons aan dat sinds
Jezus tweeduizend jaar geleden deze
wereld heeft bezocht, wij allemaal een
Richter in ons hebben die ons
persoonlijk begeleid, stuurt en richt.
Daarvoor gold dat alleen voor mensen
die een speciale opdracht voor de
wereld hadden in de blauwdruk van hun
ziel. Het gold niet voor de massa. De
Chinezen gaan ervan uit dat alles een
bewustzijn heeft. Ook materiële dingen
hebben een bewustzijn. Als alles wordt
bewaakt door elementalen, dan hebben
alle materiële dingen een bewustzijn dat
wordt gelimiteerd door het bewustzijn
van de elementaal die het voorwerp
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verzorgt. Als ook mantra’s een
bewustzijn hebben, gedragen door de
elementaal die waakt over die mantra,
dan is ook het bewustzijn van die
mantra door die elementaal gelimiteerd
en zal de werking van de mantra
gedragen worden door de kracht
(bewustzijn) van die elementaal. Dat is
het filter van de mantra en daarom zal
de ene mantra krachtiger werken dan
een andere.
IEDER MENS IS NU IN HET BEZIT VAN
EEN EIGEN, SPECIAAL VOOR DIE MENS
WERKEND EN DIENEND FRAGMENT VAN
GOD DE VADER. WE KUNNEN ONS NU
DUS RECHTSTREEKS WENDEN TOT ONS
EIGEN GODFRAGMENT EN HEBBEN GEEN
HULP VAN BUITENAF, GEEN OMWEG,
MEER NODIG.
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‘Er is nu dus (sinds tweeduizend
jaar) voor ieder mens een weg
‘ZONDER OMWEG’ mogelijk,
waardoor het gevaar van 'filters’
is geëlimineerd.
Dit is de weg die ik bedoel. Dit is de weg
van directe hulp om alle ‘vulling en
blokkades' die wij zelf plaatsen tussen
God en onszelf op te ruimen en het is de
weg die ons leert om geen blokkades
meer te plaatsen.
Dit is de weg van God en de weg tot
God. Dit is de enige werkende weg. Dit
is de enige weg die leidt tot 'LEEGTE’.
De leegte die nodig is om ongestoord
en onbelemmerd en continue een
werkende afstemming te hebben en
te houden met God waardoor ik in
137

staat ben om mij zo op hem af te
stemmen dat mijn wil opgaat in zijn
Wil en dat zijn Wil door mij kan
werken.
De omwegen zijn al lang niet meer
nodig. Zoek het directe contact,
creëer dat en houd het in stand. Hoe
je dat doet, weet ik niet maar ik weet
wel hoe ik het doe en hoe het bij mij
werkt. Hoe ik het doe, zal ik hier
beschrijven.
Iedere directe verbinding is kort en
zuiver, in elk geval zuiverder dan
wanneer je ‘stations’ in die
verbindingslijn gaat plaatsen. Niets of
niemand kent mij beter dan mijn
Godsvonk want hij is al nagenoeg mijn
hele leven in mij aanwezig. Hij weet wie
ik ben, wat ik ben, wat het doel is in
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mijn leven en van mijn leven en dus
welke kant ik nu op moet. Je
overgeven aan God is het meest voor
de hand liggende en blijkbaar ook
het moeilijkste wat er is. Het is een
kwestie van doen door die keus te
maken.
God woont in mij en God kent mij. God
heeft begrip voor mij, is geduldig met
mij, heeft onvoorwaardelijke liefde
voor mij en biedt oneindige hulp aan
mij. Er is geen betere partij dan God.
Kies voor die partij.
Alles buiten jou beoordeelt jou op basis
van gedachten, verwachtingen en
verlangens. Dat beeld is altijd
vertekend, dus voor jou niet
interessant. God heeft geen oordeel en
geen verwachting en gaat
onvermoeibaar door om jou te
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RICHTEN naar het doel en de plaats die
jij inneemt in de schepping. Die plaats
is uniek en je bent in die schepping
onmisbaar.
God heeft maar één doel. Dat doel is om
te groeien naar elkaar en te eindigen in
een eeuwige VERSMELTING, waarna de
reis eigenlijk pas echt gaat beginnen.
Voorlopig is mijn doel om een weg te
vinden om de LEEGTE te creëren. Die
weg is God en die leegte is nodig en
noodzakelijk om te kunnen groeien
in bewustzijn, om te kunnen groeien
op weg naar fusie. Die leegte zal dan
langzaamaan gevuld gaan worden
met een BEWUSTZIJN dat steeds
verder op weg is naar GODDELIJK
BEWUSTZIJN.
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Eigenlijk is de weg naar God heel
simpel. ‘GOD IS EN DE WEG IS’. De
weg is er al net zoals God er al is. Je
hoeft hem niet te ontdekken, je hoeft
de weg alleen maar te 'ontdekselen'.
Als je de deksel eraf hebt gehaald
kun je de weg direct gebruiken. GOD
EN DE WEG ZIJN ÉÉN. GOD IS DE WEG
EN DE WEG IS GOD.
God is een deel van jou en jij bent
een deel van God. God is jou en jij
bent God. Jij bent een 'GOD IN
WORDING’.
ALS JIJ GOD BENT OMDAT GOD JOU
IS, IN JOU IS EN JIJ DUS ALS GOD
KUNT HANDELEN ALS JE BESLUIT
GOD TE ZIJN OF IN ELK GEVAL ÉÉN
TE ZIJN MET GOD, RICHT JE DAN OP
GOD MET ALLES IN JOUW LEVEN.
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Bied alles aan aan God. Dingen die je
niet aankunt, reik je aan aan God en
je vraagt of God dat deel, dat jij even
niet aankunt, voor zijn rekening wil
nemen om het voor jullie te
verwerken. Al je liefde en alle
schoonheid biedt je ook allemaal
aan aan God. DEEL ….. DEEL ALLES,
ALLE PIJN EN ALLE VREUGDE.

Dat creëert de leegte in jou. Je
wordt niet meer belast door
datgene dat ballast en blokkades
kan creëren. De vreugde biedt je
aan aan God zodat de vreugde
zich vermenigvuldigt. Al die
vreugde zal oude ballast en oude
blokkades opruimen.
Leef de eenheid die er al is maar
waarvan jij even niet wist dat die
142

er was. Hij is er, de eenheid is er,
is er altijd geweest en zal er altijd
zijn.
DAT IS DE GROTE KRACHT, JOUW
EENHEID MET GOD MAAR
VOORAL 'HET LEVEN VAN JOUW
EENHEID MET GOD’, ALTIJD.
HOE MEER DIE EENHEID GROEIT,
HOE MEER DIE EENHEID WORDT
EN HOE MEER JOUW HANDELEN
ZICH GAAT AFSTEMMEN OP HET
HANDELEN VAN GOD.
DAN GELDT:

‘NIET MIJN WIL MAAR ZIJN
WIL GESCHIEDE’.
En dat zal steeds meer en meer
gebeuren.
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Alleen dit is de weg
hoe je komt tot 'De
Leegte’, hoe je jouw
ballast en blokkades
opruimt, maar ook,
hoe je de leegte
handhaaft.
‘De leegte’ die alleen
maar leidt tot een weg
voorwaarts, tot de
enige weg naar God.
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ZO BOVEN ZO
BENEDEN, ZO BINNEN
ZO BUITEN, ZO KLEIN
ZO GROOT
Er is een flow die altijd stroomt vanuit God
en alles in de schepping raakt en
doordringt. Dat geldt voor ieder wezen dat
geschapen is en al helemaal voor de mens.
Deze flow is altijd gericht in het optrekken
van de schepping. Voor de mens betekent
dat, in het optrekken van het bewustzijn
van de mens. Hoe hoger het bewustzijn van
de mens komt, hoe meer hij heeft
toegestaan dat de flow van God hem kan
raken en kan doordringen. Die keus moet
hij maken in vrije wil. Dit toestaan van de
‘aanraking van God’ kan alleen doordat de
mens in contact treedt met God, God blind
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gaat vertrouwen en zich gaat openstellen
voor de werking van God in hem. Tevens
geldt dan dat als het bewustzijn van slechts
één persoon verandert, dit ergens een
verandering geeft op het materiële vlak..
Die werking van de flow die van God
uitgaat, wordt dus geblokkeerd door
zijn eigen verlangens en verwachtingen,
door alle dingen die hij wel wil en niet
wil, door al zijn voorkeuren en
afkeuren, dus door te stappen in het
KRACHTVELD van de DUALITEIT.
Wat geldt voor het individu, de mens, geldt
ook voor het totaal. Het totaal kun je hier
zien als cultuur, maatschappij of de hele
wereldbevolking. God stroomt en trekt ons
naar zich toe. Iedere vorm van DUALITEIT
houdt dat tegen een stelt ons tijdelijk
buiten de aantrekkingskracht van God
(eigen vrije wil). Dit voorkomt een
bewustzijnsverandering en dit voorkomt
dus wezenlijke veranderingen op het
materiële niveau. Zolang er in een
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maatschappij dus DUALITEIT heerst
waarin duidelijk wordt aangegeven dat
anderen niet deugen, dat datgene wat
anderen denken en vinden, niet deugt,
plaatst die maatschappij zich tijdelijk
buiten de aantrekkingskracht van God en
buiten de mogelijkheid tot het verhogen
van het bewustzijn dat uiteindelijk kan en
zal leiden tot veranderingen in die
maatschappij.
Zo boven, zo beneden. Zo binnen zo
buiten, geldt voor het individu maar ook
voor een volk. We kunnen hier dus aan
toevoegen: Zo klein, zo groot.
Gisteren was er in Nederland
'PRINSJESDAG', waarop de koning een
verslag voorlas en waarin de stand van
zaken van hoe het land er voorstaat
werd aangegeven en hoe de zittende
regering het denkt op te lossen en welke
maatregelen volgens de regering
daarvoor nodig zijn.
147

Alle politieke partijen (oppositie)
reageerden in het krachtveld van de
DUALITEIT.

DUALITEIT blokkeert iedere kans
op groei in bewustzijn en zonder
groei in bewustzijn geen
veranderingen in deze wereld.
De verandering in deze wereld
kan en zal uitsluitend kunnen
plaatsvinden, gefundeerd op een
verandering in bewustzijn.
Verandering in bewustzijn kan
alleen plaatsvinden als we ons
gaan afstemmen op de flow van
God, de wil van God en dus steeds
meer in staat zijn om zijn Wil te
laten geschieden.
Van onze leiders en van de
politiek hoeven we dat niet te
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verwachten. Het moet dus komen
van jou en van mij. De
verandering zal moeten komen
vanuit het individu. Verander de
wereld, begin bij jezelf. Verander
de wereld, begin nu.
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WAARHEID EN DE
BLAUWDRUK VAN
ONZE ZIEL
Ik heb deze week een ervaring gehad en
met andere mensen dingen mogen zien dat
het begrip 'WAARHEID' doet wankelen en
de vraag komt nu op, ‘wat waarheid voor
waarde heeft'.
Wat is er gebeurd? Ik heb mogen zien hoe
mensen, in een korte periode, kunnen
worstelen met 'de waarheid’. Die waarheid
had dan te maken met hoe zij, volgens de
waarheid, om moeten gaan met andere
mensen en hoe zij moeten reageren op het
gedrag van andere mensen. Ze worstelden
niet alleen met het gedrag van de ander
maar ook met hun eigen gedrag als reactie
op het gedrag van die ander.
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Hoe ga je om met mensen in situaties
waarin je je niet goed voelt en niet weet
hoe je daar mee om moet gaan?
1. Situatie 1: Daar concludeerde een
persoon, als ik iemand of iemands gedrag
als slecht benoem, dan ervaar ik die
persoon als slecht en is die persoon ook
slecht. Als ik hem als goed benoem, zie ik
hem als goed en is die persoon ook goed.
Conclusie: hoe ik een ander zie, bepaalt
het gedrag van die ander
2. Situatie 2: Daar besloot iemand het
volgende: Als ik iemand als slecht ervaar
dan is dat altijd een illusie want er is geen
slechtheid. Er is alleen maar liefde, maar
dat was je dan even vergeten, want
mensen zijn alleen maar goed. Conclusie:
Ben ik fout als ik Hitler en Hitler zijn
gedrag als slecht ervaar en is ook dat
alleen maar een illusie en is ook Hitler
alleen maar liefde en goedheid?
3. Situatie 3: Hier had iemand aan: Boos
zijn op een ander betekent altijd dat je
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terug moet gaan naar liefde voor een
ander, naar de situatie van rust, vrede en
vreugde. Naastenliefde staat voorop.
Conclusie: Hoe zit het dan met
eigenliefde en hoeveel recht heb ik om te
beslissen dat genoeg genoeg is?
4. Situatie 4 (Urantiaboek): Bestaat er
slechtheid in de mensen. Onderzoek in
het Urantiaboek: De paarlen voor de
zwijnen en er zijn mensen die God zo
structureel hebben afgewezen en zich
zodanig hebben gedragen dat de Richter
van die mensen afscheid neemt vóór de
stoffelijke dood en die mensen zijn dan
kosmisch gezien dood. Zij worden
onmiddellijk na de stoffelijke dood
'ontschapen'. Conclusie: Er bestaat dus
slechtheid. Het goede in de mens kun je
zien als de Godsvonk en de ziel in de
mens is de KIEZER OP BASIS VAN VRIJE
WIL, om te kiezen voor God en het licht of
voor de duivel en de duisternis. Dat
laatste deel kan slecht zijn.
152

5. Situatie Emma. Conclusie: in een
conflict tussen een aantal mensen is er
gekozen voor EIGENLIEFDE en is het
moment bepaalt en genomen, dat genoeg
genoeg is. De persoon die met zijn
gedrag disharmonie veroorzaakt, is ter
verantwoording geroepen en erop
aangesproken. DE MENSEN HADDEN
LAST VAN DIT GEDRAG EN KOZEN VOOR
ZICHZELF.
In mijn optiek (waarheid) is keuze 5 de
beste keus. Hoe ver moet je meegaan met
het EGO-GEDRAG van iemand anders die
met zijn ego de groep probeert te
manipuleren en te overheersen en hoe lang
moet je 'voor de lieve vrede’ alles
schoffelen 'onder de mantel der liefde’?
Zonder eigenliefde geen naastenliefde en al
helemaal geen liefde voor God.
Daarnaast geeft het Urantiaboek aan dat
'slechtheid’ in de mens bestaat. Slechtheid
is naar mijn beleving het gedrag dat
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tegenovergesteld is aan ‘het besef van
eenheid' en dus gericht is op afsplitsing.
Het is het handelen dat geen liefde kent
maar angst. Op basis van deze angst ben ik
GERICHT op het manipuleren en
overheersen van andere mensen. Ben je
onbekend hierover dan is dit gedrag
dwaling, ben je er bekend mee en ken je de
gevolgen en consequenties van je handelen
dan leidt dit gedrag tot zonden.

We hebben gezien dat er verschillende
personen op verschillende manieren
hebben gereageerd, manieren die
voortkwamen uit een gelijke situatie (een
vorm van disharmonie). Voor deze mensen
was hun reactie passend bij hun waarheid.
Waarom hebben we zoveel verschillende
vormen van een ‘eigen waarheid’? Zou dit
te maken kunnen hebben met onze unieke
persoonlijkheid, met de unieke blauwdruk
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van onze ziel en met onze unieke taken en
opdrachten die zijn geweven in onze ziel?
Als we allemaal zo verschillend en zo uniek
zijn, moeten we ook omgaan met
eigenschappen en kwaliteiten die uniek
zijn. Dat levert gereedschappen en situaties
op die uniek zijn. Dat levert dus ook
RESULTATEN OF UITKOMSTEN op die
uniek zijn. Als onze uitkomsten uniek
zijn, zal ook onze WAARHEID uniek zijn.

De uniciteit van ons 'ZIJN’, creëert
dus unieke resultaten en
uitkomsten in ons leven, wat
weer resulteert in unieke
waarheden voor ieder mens.
Daarom reageert iedereen zo
verschillend op ogenschijnlijk
gelijke situaties.
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Dat legt de relatie tussen: ‘DE
WAARHEID EN DE (UNIEKE)
BLAUWDRUK VAN ONZE ZIEL’.
GEEN BLAUWDRUK VAN WELKE
ZIEL DAN OOK, GEEN TAAK EN
GEEN OPDRACHT VAN WELKE
BLAUWDRUK DAN OOK, IS OOIT
IDENTIEK, DUS ZAL IEDER
RESULTAAT VAN WAT DAN OOK,
OOIT GELIJK ZIJN AAN EEN
ANDER RESULTAAT EN DAT
RESULTEERT DAN ALTIJD IN
UNIEKE WAARHEDEN, IN WELKE
SITUATIE DAN OOK.
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DUALITEIT,
WAARHEID, HET
BESEF VAN EENHEID,
GROEI IN BEWUSTZIJN
EN DE LEER VAN
JEZUS
Dit hoofdstukje komt voort uit de vraag die
ik mijzelf stelde of het gegeven (zoals in het
Urantiaboek is vermeld) dat Jezus de
priesters, schriftgeleerden en mensen
voorhield dat de wijze waarop zij hun
geloof belijdden, niet juist was en dat er een
andere wijze was om naar God te kijken en
om met God om te gaan, nu ook dualistisch
was of niet? Het was 'welles en nietes', het
was zijn woord tegen hun woord.
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We hebben in het vorige hoofdstukje gezien
hoe de relatie is gelegd tussen de waarheid
en de unieke blauwdruk van iedere unieke
ziel. Ieder mens kent dus, gezien zijn eigen
unieke omstandigheden, zijn eigen unieke
waarheid. Het probleem is dat ieder mens
zijn eigen waarheid meestal ziet als: DE
WAARHEID.
In de dualiteit worden stellingen tegenover
elkaar gezet, die meestal leiden tot een
'welles -nietes', een 'waar' en een 'niet
waar' en dus leiden tot strijd.
Een groot deel van wat wij vinden wordt
bepaald door wat er gebeurt in ons leven.
Hoe komen dingen in ons leven tot stand of
anders gezegd, hoe gebeuren dingen in ons
leven en waardoor gebeuren dingen in ons
leven.
Vanuit de spirituele leiding is een deel van
ons leven bepaald door de blauwdruk van
onze ziel. Dat bepaalt de richting van ons
leven. De begeleiding van de engelen stuurt
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ons aan en test ons. In die testen worden
we geplaatst voor vaak intermenselijke
situaties waarin we kunnen laten zien wat
we waard zijn. Verder wordt er natuurlijk
heel veel bepaald in ons leven door de
keuzes die wij maken op basis van onze
onmiskenbare, onvoorwaardelijke vrije
wil. Naar mijn beleving ligt de RICHTING
VAN ONS LEVEN vast. Deze richting zal
gekoppeld zijn aan onze specifieke
TAKEN en OPDRACHTEN die verankerd
liggen in onze ziel. Onze vrije wil bepaalt
welke richting we kiezen.

Alle facetten die specifiek passen
binnen onze blauwdruk maken
voor ons voor een groot deel onze
waarheid.
Disharmonie binnen ons leven ontstaat
per definitie als wij van richting
veranderen ten opzichte van de richting
die wordt aangegeven door onze
blauwdruk en een andere weg forceren.
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Als je jouw eigen weg gaat begrijpen en
gaat voelen, dat dat jouw weg is en dus
'jouw ding’ is, kom je om te beginnen al 'in
eenheid met jezelf’, in eenheid met jouw
kosmisch plan. Dat zou zo maar een begin
kunnen zijn en een begin moeten zijn om
'eenheid binnen het grotere geheel’ te gaan
voelen, te gaan begrijpen en te gaan leven.
Heel vaak gebeurt er iets in het leven van
mensen waartegen ze zich met hand en
tand verzetten, wat chaos creëert en wat
later blijkt, heel goed uit te pakken. Die
verandering die zeer waarschijnlijk richting
hun eigen blauwdruk was, kan dan een
'grotere eenheid in en binnen hun eigen
leven hebben gecreëerd’. Dan ontstaat er
rust en rust geeft een voedingsbodem voor
groei in bewustzijn.

Is dualiteit en het vertellen aan
anderen dat ze het fout doen en dat
er een andere, een betere weg is,
altijd te veroordelen?
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Harmonie ontstaat wanneer ik mijn eigen
taken en opdrachten ga voelen, ernaar
probeert te leven en deze probeer te
volbrengen. Dat betekent niet dat het leven
makkelijk zal zijn maar wel dat de
weerstand vermindert. EEN WEERSTAND
DIE ONTSTAAT DOOR TEGEN MIJN
GODDELIJKE FLOW IN TE ZWEMMEN.
Een nog grotere harmonie zal ontstaan
wanneer er naast een afstemming op mijn
eigen flow (eenheid) ook een afstemming
zal komen op ‘de eenheid in de afstemming
van mijn wil op zijn Wil'. Harmonie
ontstaat dus doordat er een GERICHTHEID
komt met een afstemming op het licht, op
liefde en dus op het besef van eenheid.
DEZE TOESTAND VAN HARMONIE ZOU JE
‘GOED’ KUNNEN NOEMEN. Dat zou
betekenen dat iedere gerichtheid op
DISHARMONIE, CHAOS, DUISTERNIS EN
ANGST, DUS ‘SLECHT’ IS.
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Waarheid kan verbonden worden met goed
en slecht. Waarheid kent per definitie
'persoonlijke, unieke waarden’ dus dat
maakt het niet eenvoudig om vast te stellen
wat een voor iedereen aanvaardbare
waarheid is. In een bredere zin kun je de
waarheid koppelen aan het besef van
eenheid (licht en liefde). Dat zou betekenen
dat iedere actie, iedere gerichtheid die is
afgestemd op het besef van afsplitsing
(duisternis, angst) dus niet ‘de waarheid'
representeert.

Wat is nu DUALITEIT en de (onzinnige)
strijd die altijd voortkomt uit dualiteit?
Naar mijn beleving is DUALITEIT EN DE
NERGENS TOE LEIDENDE STRIJD DIE
VOORTKOMT UIT DUALITEIT, HET
PRODUCT VAN DE CONFRONTATIE
TUSSEN TWEE STELLINGEN
(PERSOONLIJKE WAARHEDEN) DIE GEEN
AFSTEMMING HEBBEN OP HET BESEF
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VAN EENHEID, DIE DERHALVE
GEDRAGEN WORDEN DOOR ANGST EN
DIE EEN AFSTEMMING HEBBEN OP
DUISTERNIS.

De actie van Jezus waarin hij zijn
godsbeeld en godsbelijdenis
afzette tegen het beeld van de
priesters en schriftgeleerden was
zwart-wit gezien dualiteit. Het
was zijn mening tegenover alle
andere meningen. Zijn mening
werd gedragen door het besef
van eenheid, dienstbaarheid en
liefde. De conclusie zou kunnen
zijn dat een mening gericht op
liefde en dienstbaarheid aan het
totaal, altijd gesteld mag worden
tegenover meningen die gericht
zijn op het besef van afsplitsing
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en dus gedragen worden door
angst.
Deze actie lijkt dualistisch maar
is dat in wezen niet. Dienstbaar
zijn aan het totaal is altijd in
overeenstemming met de wil van
de vader en kan dus, gedragen
door de wil van de Vader,
wezenlijke transformaties en
veranderingen genereren.
Dat is iets wat uit acties, gedragen
door pure DUALITEIT, nooit zal
gebeuren.
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WAAROM DE MAGIËR
ALLEEN, OP DE
ACHTERGROND EN IN
ALLE STILTE, WERKT
Als de magiër in het openbaar werkt zal
zijn actie een reactie kunnen geven bij
mensen met een ander (lager) bewustzijn
en zal er daardoor een dualistisch veld
gecreëerd kunnen worden. In dit
dualistisch veld zal mogelijk een
spanningsveld ontstaan dat kan leiden tot
'een strijd’. Dit zal nooit het doel zijn van de
magiër maar het zou als 'actie – reactie’
kunnen gebeuren. De energie die bij deze
mogelijke confrontatie vrij komt, kan het
totale niveau van de actie en van de
handeling van de magiër weer naar
beneden trekken, waardoor er geen
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resultaten en dus geen veranderingen
zullen optreden.
De magiër dient zijn bewustzijn te richten
op verhoging van de energie en de magiër
dient te werken aan een verandering in de
wereld waarbij er een steeds grotere
toestand zal ontstaan van 'LICHT EN
LEVEN’ en waarbij de waarden ‘gericht op
het besef van eenheid’ opgetrokken zullen
worden.
In het openbaar en zichtbaar en
waarneembaar voor anderen optreden,
hier niet bij de werkwijze van de magiër.

De magiër werkt alleen, hij werkt
in stilte en hij werkt op de
achtergrond.
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Door in alle stilte en onherkenbaar te
werken met energie kan de invloed en de
uitwerking van zijn handelen doen wat het
moet doen en zal er geen ‘STORING’
optreden door energieën van anderen die
het handelen en de gerichtheid van de
magiër beïnvloeden.

Er is dus geen wereldlijke
samenwerking met anderen. Er kan een
samenwerking zijn met andere magiërs
van een gelijke of een hoger bewustzijn.
Een ervaren magiër kan een 'bewuste
die net de poort is gepasseerd' op weg
helpen. Daarnaast werkt de magiër per
definitie altijd samen met zijn eigen
Godsvonk en met eventuele hemelse
begeleiding. De magiër streeft dus nooit
naar bekendheid, naar eer of naar
roem. Het enige waar de magiër naar
streeft, is naar GROEI IN BEWUSTZIJN.
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Hoe hoger zijn bewustzijn kan worden,
hoe meer de magiër in en voor deze
wereld kan doen.
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HET BELANG VAN
GELOVEN IN GOD EN
DE KRACHT VAN HET
‘ONWEZENLIJKE’
Geloven in God:
Geloven in God is het zelfde om als
wezen (mens) en als wezenlijke
manifestatie te moeten geloven in een
onwezenlijkheid (God).
Dat kan ik omdat de wezenlijkheid van
mijn wezen (ik dus) op zichzelf al een
onwezenlijkheid is, waardoor het
onwezenlijke in mij wezenlijk wordt en
dus IS. Mijn 'ZIJN’, mijn existentie, mijn
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uniciteit, mijn unieke persoonlijkheid,
mijn vreugde en angst, mijn hoop en
wanhoop, alles in mij, is onwezenlijk.
Al deze gevoelens en emoties kunnen
nooit alleen maar een product zijn
van toevallige chemische, materiële
reacties die toevallig op deze planeet
in het immense universum hebben
plaatsgevonden, zonder enige
'wetmatigheid'. Tegelijkertijd is het
materiële aan mij, mijn lichaam en mijn
wereld, wezenlijk. Ik existeer
materieel, dus uitsluitend wezenlijk, ‘IK
BEN' dus, uitsluitend dankzij mijn
onwezenlijkheid, dat mijn
wezenlijkheid mogelijk maakt.
Als ik niet in God geloof dan moet het
ongeloof in de mogelijkheid van het
toevallig, zonder enige
'wetmatigheid' ontstaan van het
leven, mij als vanzelf brengen voor
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het bestaan van God, die als grote
mathematicus dit mathematisch
heelal heeft gecreëerd, inclusief al
het leven dat daar existeert.
Dit onwezenlijke is mijn wezenlijkheid
en deze wezenlijkheid is mijn KRACHT
en mijn 'ZIN VAN LEVEN', evenals mijn
‘ZIJN VAN LEVEN’.

Mijn ‘ZIJN’ en mijn bestaan is
op zich onwezenlijk en het
onwezenlijke (God) maakt
daarom mijn onwezenlijkheid
(mijn ‘zijn en bestaan')
wezenlijk.
Het onwezenlijke van mijn wezenlijk
bestaan creëert daarom een eeuwig
bestaan van mijn ziel (het
onwezenlijke deel van mijn
wezenlijk, materiële ‘ZIJN’) hetgeen
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het leven, hetgeen 'LEVEN’, een
eeuwige ‘ZIN’ geeft, want ook de
eeuwigheid past in deze
onwezenlijkheid.

Zo vloeit het wezenlijke van mijn
ZIJN ineen met het onwezenlijke
en zo verbindt God mijn
wezenlijkheid met het
onwezenlijke, dus verbindt het
onwezenlijke mij met God en
WORDT EN IS GOD DAARDOOR
VOOR MIJ EEN WEZENLIJKHEID.
Zo vind ik in het wezenlijke van
de onwezenlijkheid de enige
‘ZEKERHEID’ die er is, namelijk
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het onwezenlijke ofwel God en
die zekerheid is mijn KRACHT.
Is dit belangrijk en zo ja, waarom?
Ja dit is zeer belangrijk, zeker op dit
moment. Er is heel veel onzekerheid
en ook heel veel onrust in de
wereld. Dit creëert ANGST en angst
houd je weg bij God omdat we
houvast zoeken in onze
onzekerheid. Het ‘onwezenlijke’ zal
niet snel een anker en een veilige
haven zijn voor alle mensen die
bang zijn en de groeiende angst
voedt het beest, wat weer zal leiden
tot meer angst.
Voor hen die in God geloven als een
‘wezenlijke onwezenlijkheid' en in
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hun geloof ZEKERHEID vinden,
VRAAG IK OM JE TE RICHTEN MET
ALLES WAT JE HEBT OP LIEFDE EN
DIENSTBAARHEID EN UIT DE
BUURT TE BLIJVEN VAN HET
KRACHTVELD VAN DUALITEIT. Dat
is wat deze wereld nu nodig heeft.
Werk met en richt je op LIEFDE,
zonder angst, zonder weerstand,
in de zekerheid van God (het
onwezenlijke) en schep ‘op deze
liefde gedragen energie’, die
vanuit de energetische wereld,
gedragen door bewustzijn, een
verandering in de materiële
wereld zal genereren.
Zo is die verandering (wezenlijk)
gebaseerd op onwezenlijke
veranderingen (bewustzijn). ZO
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ZAL HET GELOOF IN HET
ONWEZENLIJKE DE ANGST UIT DE
WERELD VERDRIJVEN, DE
WERELD TERUGGEVEN AAN DE
LIEFDE EN DEZE WERELD
VERANDEREN.

Laat je niet misleiden door en
verleiden tot het wezenlijke, het
tastbare, het materiële.
De kracht, het anker, de groei
(vermeerdering van alles) zit in
het onwezenlijke, want hoewel
het wezenlijke als enige ons
houvast lijkt te geven, is het
wezenlijke niet meer en niet
minder dan de GROTE
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ILLUSIE!
Het besef van eenheid, de liefde,
ontspruit aan het ONWEZENLIJKE,
waar het besef van het EGO, de
dualiteit, het besef van afsplitsing
en de angst, voortkomt uit het
WEZENLIJKE.
Niets is dus wat het lijkt te zijn
(het draagvlak is het
onwezenlijke), dus hoef je nooit
meer iets te VINDEN (wezenlijk),
nooit meer te OORDELEN
(wezenlijk) en ben je nooit meer
SCHULDIG (wezenlijk).

176

(Kijk hierbij naar het enorme gebrek
aan zelfvertrouwen van de mensen in
deze wereld, kijk naar al die mensen
die angstig, opgebrand en wanhopig
zijn en je kunt alleen maar
bevestigen dat ‘het roer om moet').
ALS WE DIT ALLEMAAL GAAN ZIEN
EN GAAN TOEPASSEN IN ONS
LEVEN:

‘LOST IEDER
PROBLEEM EN ALLE
ANGST ALS VANZELF
OP'.
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De oplossing ligt altijd in
verbinding met en afstemming
op het ONWEZENLIJKE (God).
De verbinding maakt de
onwezenlijke oplossing
manifest in deze wereld
waardoor deze wordt
verwezenlijkt.
God en ik zijn één, op weg naar
een ultieme VERSMELTING van
het onwezenlijke en het
wezenlijke.
Teneinde die eenheid te
genereren en te effectueren,
omarm de onwezenlijkheid
door je hart te openen. Je hart
is de poort waardoor het
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onwezenlijke (God) je
wezenlijkheid kan betreden en
jou kan vullen. Pas dan zal de
stroom (flow), die er per
definitie altijd is, zijn doel BIJ
JOU bereiken en zijn werk
kunnen doen. Dit is alleen
mogelijk door jou
wezenlijkheid af te stemmen
op de allesoverheersende
onwezenlijkheid (het maken
van jouw keus).
Als de flow stroomt en je gaat
erin mee, dan praat je niet
meer over God en is er niet
meer enerzijds een God en
anderzijds een jij, maar dan
BEN JE DE FLOW EN WORDT
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GOD JIJ EN JIJ WORDT GOD,
PASSEND BINNEN DE EEUWIGE
GODDELIJKE FLOW.
Pas dan is er de beweging die
leidt tot eeuwige groei en een
nooit stoppende verandering.
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DE ALTIJD
AANWEZIGE
SPANNING VAN HET
‘WEZENLIJKE’,
ONTSPROTEN UIT
WEERSTAND
In het vorige hoofdstukje hebben we het
verschil gezien tussen het WEZENLIJKE
(materie, gedachten, meningen, oordelen)
en het ONWEZENLIJKE (dat ‘wat is', maar
ligt buiten het wezenlijke en zijn oorsprong
vindt in geest, in God en dat aanwezig is en
tot uiting komt, in de altijd stromende
rivier van God naar de mens. Het is de
eeuwige flow die ons maar één richting
opstuurt en dat is terug naar God).
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In de afgelopen maand heb ik gevoeld en
ervaren dat het wezenlijke, een altijd
aanwezig spanningsveld creëert dat niet
voelbaar is en niet merkbaar is, tot het
moment dat het van je afglijdt. Het duurde
een tijd voordat ik het verschil in gevoel
kon traceren en hoe ik deze ervaring van
‘spanningsloosheid’ zelf kan creëren als een
waarneming van 'oorzaak en gevolg’. Het is
als het dragen van een goed zittend, strak
hemd dat je omsluit. Het past zo goed dat
het bijna een tweede huid is en je het niet
meer voelt. Pas als je het hemd uittrekt en
niet meer draagt, voel je het verschil.
Dat benadert ongeveer het verschil in het
gevoel van de ervaring van 'het wel en niet
aanwezig zijn van de gerichtheid op het
wezenlijke en het daardoor niet gericht zijn
op het onwezenlijke’.
Hoe is het merkbaar dat het spanningsveld
is verdwenen? Er is maar één omschrijving
voor en dat is een IMMENSE ERVARING
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VAN EEN GEVOEL VAN VREUGDE, VREDE,
LIEFDE, RUST en vooral EEN WETEN DAT
HET GOED IS.
HET GEEFT EEN GEVOEL VAN KRACHT
ZONDER INSPANNING EN VAN EEN
KENNIS DAT ALLE BLOKKADES ZULLEN
WORDEN VERBRAND EN VERWIJDERD.
HET GEEFT HET GEVOEL VAN STROMING,
NIETS IS MEER BELANGRIJK EN ALLES IS
OPLOSBAAR. HET GEVOEL VAN LIEFDE
KAN ALLES VOEDEN EN HELEN, ALLES IN
HET IMMENSE UNIVERSUM.
HET GEEFT ME HET GEVOEL DAT NIETS
MEER MOET, DAT NIETS MEER HOEFT.
HET GEEFT ME HET GEVOEL DAT DE
STROMING VAN DATGENE WAAR DE
RIVIER MEE GEVULD IS, MIJ BEHOEDT, MIJ
BESCHERMT EN MIJ VOEDT. HET GEEFT
EEN RUST DIE VOELBAAR IS IN IEDERE
CEL VAN MIJN COMPLETE SYSTEEM,
WEZENLIJK EN ONWEZENLIJK.
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Het leert mij dat 'IK BEN’, zonder
enige definitie, zonder enig etiket
of zonder enig stempel van 'ZIJN'.
Het is een 'ZIJN VAN ALLES’, een
ALLESDOORDRINGEND ZIJN.
Is dit gevoel van spanningsloosheid op
te roepen maar nog belangrijker: Hoe
kan ik in dit gevoel blijven? Hoe
belangrijk is het om te gaan begrijpen
en te gaan voelen wat de verbinding, de
aansluiting, de acceptatie en de
omarming met het ONWEZENLIJKE
betekent en wat daarvan de
consequenties zijn, zowel voor de zege
van ieder individu als voor de zege van
deze wereld.
We hebben gezien dat de
spanningsloosheid een gevolg is van
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een GERICHTHEID. Het gericht zijn op
het ONWEZENLIJKE, zodat mijn eigen
WEZENLIJKHEID de kracht krijgt van
het ONWEZENLIJKE en ik daardoor in
staat ben om het onwezenlijke,
wezenlijk te maken. Dat heeft
gevolgen voor mij. Het gaan leven
van deze gerichtheid, verandert mij
en mijn omgeving. Het onwezenlijke
draagt het complete universum in
zich waardoor er in het groeiend
proces van eenwording steeds meer
mogelijk zal blijken en zal zijn.

Het enige wat nodig is om tot deze
toestand te komen is een groeiend
bewustzijn, dat zich manifesteert in:
een beetje kennis dat is verankerd
in het hart, doordrongen is van
liefde en daardoor is verheven tot
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wijsheid, afstemming op en
omarming van het
ONWEZENLIJKE, hoop, verlangen,
geloof en vertrouwen.
De WIJSHEID is nodig om te weten en
te voelen hoe het werkt. Zonder dit
inzicht, zonder deze kennis, kan de stap
niet worden genomen. De
AFSTEMMING en OMARMING is nodig
om jouw eigen Godsvonk jouw vrije wil
kenbaar te maken. Stem je af en vraag
om hulp in dit proces. Wie vraagt krijgt
antwoord en wie klopt wordt
opengedaan. HOOP en VERLANGEN
gaan samen en zijn de grote motivator
om door te gaan en om vol te houden.
GELOOF is de brandstof waarop je het
eeuwig volhoudt. Het proces is nooit
ten einde dus er moet een oneindig
doorzettingsvermogen zijn.
VERTROUWEN is jouw reddingsvest
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dat wanneer je onverhoopt toch de
neiging krijgt om tegen de stroming van
de rivier in te zwemmen, je
onvoorwaardelijk op VERTROUWEN
kunt drijven en uitrusten als je dreigt te
verdrinken. Als laatste is het meest
essentiële gegeven nog te benoemen.
Dit gegeven is: de WIL. JOUW WIL
BEPAALT ALLES EN OP BASIS VAN
DE RESULTATEN VAN JOUW WIL,
MAG JE ALLE OVERWINNINGEN
OPEISEN MAAR ZUL JE OOK DE
CONSEQUENTIES MOETEN NEMEN
VAN IEDER FALEN.

De WIL bepaalt de WEG want
waar een wil is, is een weg.
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In dit proces zal, wanneer ik steeds
meer in staat raak om het onwezenlijke
in mij en door mij wezenlijk te maken,
ikzelf veranderen. Het is een proces van
zuivering en vervolmaking. Het is een
proces van groei en heling en dus van
genezing. Deze genezing zal plaats
vinden op ieder niveau. Het is een
proces van continue vernieuwing. Er is
geen hulpverlener, geen coach die iets
voor je kan doen, behalve je deze weg
te wijzen. Deze weg begint altijd bij
zelfacceptatie, bij zelfvertrouwen, bij
eigenliefde. Iedere stap zul je zelf
moeten zetten. Iedere centimeter van
de weg zul je zelf moeten afleggen en
moeten overbruggen.
‘ZELF’ IS HIER EEN RUIM BEGRIP
WANT EEN DEEL VAN JOUW ZELF
BESTAAT UIT DE SCHEPPER VAN DE
HELE SCHEPPING. JE BENT NIET
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ALLEEN. JE BENT NOOIT ALLEEN. JE
HEBT DE GROOTSTE KRACHT AAN
BOORD DIE ER BESTAAT.
VERTROUW OP DIE KRACHT.
GELOOF IN DIE KRACHT. BLIJF
KLOPPEN EN ROEPEN EN MAAK
KENBAAR HOE GROOT JE
VERLANGEN IS.
Er is dus niets nodig van buiten, alles
komt van binnenuit waar de goddelijke
stroom de toon en de kleur van jouw
ziel verandert en dus jou verandert. Als
jij verandert, verandert de wereld. De
stroom kan jou bereiken en raken als
jijzelf alle blokkades opruimt. De
stroom kan je BEÏNVLOEDEN als je
bereid bent om MEE TE DRIJVEN,
zonder enige weerstand. Als je de
stroom niet accepteert en uit 'DE
EENHEID’ stapt, zwem je tegen de
stroom in. Daarmee loop je letterlijk
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het risico om te verdrinken. Kijk
hoeveel mensen emotioneel en mentaal
verdrinken, de weg kwijt raken, in een
burnout terechtkomen en ziek worden.
Teveel mensen zwemmen vermoeid,
tegen de stroom in, in die fuik. Niemand
buiten hen kan ze echt redden omdat
hulp en redding niet als een cadeau kan
worden geschonken. Het cadeau is
binnen handbereik en woont in je hart.
Niemand kan me daar brengen en ik
kan niemand op weg helpen.
Het is een weg die alleen maar
ontspruit, reageert en actief is door
alles wat ‘ik voor mij’ en ‘jij voor jou'
doet. IK BEN DE WEG EN JIJ BENT DE
WEG EN DE WEGWIJZER OF HET
NAVIGATIESYSTEEM ZIT IN JE HART.
Je staat er NIET alleen voor in het grote
onwezenlijke veld. Als je die grens hebt
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kunnen oversteken en bereid bent om
in jou het onwezenlijke wezenlijk te
maken, ligt het universum aan je
voeten. JE BENT HET UNIVERSUM.

Hoe leger ik mij maak
en hoe meer ik de
weerstand laat varen,
hoe voller ik zal
worden.
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VERBINDING IS
AFSTEMMING,
AFSTEMMING IS
DELEN EN DELEN
CREËERT CONTACT
De enige weg om tot eenheid te komen is
om te gaan beseffen dat er alleen maar
eenheid kan zijn en om te gaan beginnen,
vanuit mijn eigen initiatief, om die
'EENHEID TE ZIJN'. God roept en klopt aan
mijn deur. Als ik doof blijf en niets doe,
gebeurt er niets en blijft 'HET BESEF VAN
EENHEID’ uit. Zolang het besef van eenheid
uitblijft, blijft de immens werkende kracht
die uitgaat van het besef van eenheid, ook
uit.
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Het 'ZIJN VAN EENHEID’ IS NOOIT
DE DISCUSSIE, WANT 'EENHEID
IS’. DE DISCUSSIE IS DAT WIJ DIE
EENHEID MOETEN GAAN
DOORZIEN, GAAN VOELEN,
BEGRIJPEN EN NOG
BELANGRIJKER, 'WILLEN GAAN
ZIJN EN DUS WILLEN GAAN
LEVEN’.
Het boek ‘Course in miracles’ geeft de
volgende eigenschappen die leiden tot
groei en waar we dus aan moeten
werken. Het boek noemt dit 'de tien
kenmerken van de STAAT VAN
VREDE EN VREUGDE’. Deze
kenmerken zijn:
 Vertrouwen
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Eerlijkheid
Verdraagzaamheid
Zachtmoedigheid
Vreugde
Verdedigingsloosheid
Vrijgevigheid
Geduld
Trouw
Openheid van denken

Het ego staat in de weg om deze
eigenschappen of kenmerken te
kunnen zijn en te kunnen gaan leven.
Hoe kom ik zover dat ik mijn ego
zodanig onder controle krijg om deze
kenmerken, structureel en blijvend te
vergaren en te kunnen gaan leven? Wat
moet ik doen om hierover MEESTER te
worden en dus meester te worden over
mijn ego? Is het mogelijk om het ego zo
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ver te krijgen dat het zich niet meer zal
bemoeien met jouw acties en reacties
en met jouw gedrag? Het EGO kan niet
anders en zal er niet mee stoppen
omdat het de noodzaak ziet en geen
alternatief heeft.
Kan ik het ego een alternatief bieden
zodat er geen ego-acties en reacties
meer nodig zijn en ik het ego
BUITENSPEL ZET EN VOOR DAT
DEEL, INNODIG MAAK? Dat zou fijn
zijn want dan is de strijd om dat deel
van het ego te overwinnen ook niet
meer nodig.

Hoe kan ik dat deel van het ego
BUITENSPEL zetten en onnodig
maken?
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Dat kan als ik ga begrijpen en ga
zien, voelen, ruiken en proeven dat
iedere vorm van ‘afsplitsing van
mijzelf van het totaal' onnodig,
zinloos, onwerkelijk en dus
overbodig is. Het ego ziet alles als
een bedreiging en stelt zichzelf
tegenover de rest, waarbij altijd
waakzaamheid en strijdlust een
'levensvoorwaarde' is. Zonder strijd
dreigt de ondergang. IK BEN ALLEEN
VERANTWOORDELIJK VOOR MIJZELF
EN VOOR MIJN EIGEN BELANG. HET
EGO IS EN VERTEGENWOORDIGT 'DE
AFSPLITSING'.
Kan ik het ego zover zien te krijgen
om te kunnen laten begrijpen dat ik
niet alleen verantwoordelijkheid
draag voor mijzelf en voor mijn
belang maar voor alles en iedereen
en voor het belang van allen? Als dat
196

mogelijk is, is er geen strijd met het
ego meer nodig omdat de weerstand
van het ego dan zal breken en
oplossen. Als er geen noodzaak meer
is om afsplitsing als 'enig veilig
werkende weg te zien’, wordt het
ego werkloos.

JUIST IEDERE STRIJD VERGROOT
DE ELEMENTEN VAN DE STRIJD
EN CREËERT EEN DUALISTISCH
VELD. OOK MIJN BEHOEFTE OM
HET EGO TE VERANDEREN EN TE
BESTRIJDEN, CREËERT EEN
DUALISTISCH VELD TUSSEN MIJ
EN HET EGO EN LEVERT DUS
NOOIT VERANDERINGEN EN
TRANSFORMATIES OP MAAR
UITSLUITEND VERPLAATSING
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VAN ENERGIEËN. STRIJD HOUDT
STRIJD IN STAND.

De enige weg is de weg
zonder weerstand, de
WEERSTANDSLOZE WEG.
Is die weg er, bestaat die weg
in mijn interactie met het
ego? Is het ego als het ware
te misleiden? Als dit zou
kunnen, zal er geen
dualistisch spanningsveld
meer ontstaan tussen mij en
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mijn ego en wordt het ego
dus buitenspel gezet
Het antwoord is:
JA, DIE WEG BESTAAT.
Ik kom opnieuw terug op eerder
geplaatste tekst en tekeningen. De
inhoud van deze tekst en tekening is de
enige sleutel voor verandering,
verandering van ieder individu en
verandering van deze wereld. Dit is de
enige 'weerstandsloze weg' die, indien
deze weg ten volle wordt begrepen, het
ego buitenspel zet.
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Deze ‘weerstandsloze weg’,
deze weg waarop het ego
buitenspel wordt gezet, ligt
opgesloten binnen:

Het volledige besef
van eenheid en door
dit besef en het
hebben van de wil en
de gedrevenheid om
dit besef volledig te
gaan leven, in iedere
situatie.
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Hoe kom ik tot het besef van eenheid,
van een 'eenheid van alles wat is’? Om
te komen tot het besef van een
eenheid van alles wat is, hoef ik mij
slechts te richten op het één zijn van
en met, slechts ÉÉN ASPECT. Ik hoef
niet de eenheid met de hele schepping
te visualiseren om de doodeenvoudige
reden dat ik daar niet toe in staat ben.
Eigenlijk is deze weg veel simpeler dan
het lijkt. In ons woont God, een vonk
van God. God is alles wat is dus de
Godsvonk in ons vertegenwoordigt en
is, alles wat is. Er is echter nog iets,
onze eigen Godsvonk doet al het werk.
Hij probeert ons onafgebroken te
benaderen en onze aandacht te
trekken. Het is God die de verbinding
en het contact met ons zoekt en het zijn
de mensen die hier doof en niet thuis
voor zijn, door alle weerstand en alle
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blokkades die wij oproepen in de nooit
stoppende stroom die van God naar ons
stroomt. HIJ ONDERNEEMT ALTIJD
ALLE ACTIE EN WIJ BLOKKEREN
ALTIJD IEDERE POGING VAN GOD,
DIE GERICHT IS OP ONS. HIJ ZAL
NOOIT STOPPEN OM ONS ZOVER TE
BRENGEN OM ONZE DEUR VOOR
HEM TE OPENEN EN HEM TOE TE
LATEN IN ONS HUIS.
LEG ALLE WEERSTAND AF, OPEN JE
DEUR, HEET GOD WELKOM IN JE
HUIS EN OMARM JULLIE CONTACT
EN VERBINDING. ‘HIJ DOET, WIJ
HOEVEN SLECHTS TE LATEN EN HEM
TE OMARMEN'.
Dan ontstaat er een verbinding van
jou met God, van jou met alles wat is
want God is alles wat is. Als die
verbinding is gelegd, ontstaat er
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vanzelf een steeds dieper contact
met God. In die verbinding en in dit
contact met God, LEER JE TE DELEN
MET GOD. GOD IS DE GROTE, ALTIJD
AANWEZIGE KRACHT NAAST JE.
LEER ÉÉN TE WORDEN EN LEER ALS
ÉÉN TE LEVEN. ALS JULLIE STEEDS
MEER ALS ÉÉN GAAN HANDELEN,
ZAL GOD ALS VANZELF DIE DELEN IN
JOUW LEVEN VAN JE OVERNEMEN
DIE JE NOG NIET AANKUNT, HIJ ZAL
JE AANBIEDEN WAT JE NODIG HEBT
OM TE LEREN EN JE ZULT WORDEN
GETEST, MAAR JE BENT NOOIT MEER
ALLEEN. AANVAARD EN OMARM
GOD EN DE VERBINDING EN HET
CONTACT MET HEM. WORD ÉÉN, NU
AL EN GA LEVEN ALS EEN EENHEID.
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ALS JE DE EENHEID GAAT
BEGRIJPEN, WEET JE EN VOEL
JE DAT JE VOLLEDIG
VERANTWOORDELIJK BENT
VOOR ALLES WAT ER ZICH
BINNEN JOUW ENERGIE
AFSPEELT. ‘WIE WEET IS
VERANTWOORDELIJK’. ALS JE
ONMISKENBAAR EN
ONVOORWAARDELIJK
VERANTWOORDELIJK BENT, IS
ER NOOIT MEER EEN ANDER
SCHULDIG EN KUN JE NOOIT
MEER TOESTAAN: 'DAT JOUW
EGO MET JOUW VINGER NAAR
EEN ANDER WIJST EN ROEPT:
JOUW SCHULD!’ DAN GA JE DIE
EENHEID VAN ALLES EN ALLEN
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VOELEN, ZIEN EN BEGRIJPEN EN
DUS LEVEN. DAN IS ÉÉN EN ÉÉN
NIET TWEE, MAAR ZAL DE
OPTELSOM VAN JULLIE ACTIES
LEIDEN TOT EEN IMMENSE
KRACHT MET EEN IMMENSE
INVLOED OP AL HET LEVEN, OP
HET TOTALE UNIVERSUM, OP
DE TOTALE SCHEPPING.
Uit dit onvoorwaardelijk delen
groeit een contact dat zich op
den duur zodanig zal
verdiepen, dat er geen verschil
meer is tussen God en jouw ziel,
waarna deze twee eenheden
voor eeuwig zullen versmelten.
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Voor alle duidelijkheid is hierboven
nogmaals de tekening afgebeeld die
'EENHEID' weergeeft met alle daaraan
verbonden consequenties.
Consequenties die kosmisch en
wetmatig zijn.
Het besef van eenheid betekent dat
ieder mens binnen die eenheid
verbonden is met ieder ander. Uit die
VERBONDENHEID vloeit een
BEÏNVLOEDING voort. Iedereen
beïnvloedt iedereen. Doordat we elkaar
beïnvloeden zijn we ook AFHANKELIJK
van elkaar. Als ik anderen van mij
afhankelijk maak, draag ik ook de volle
VERANTWOORDELIJKHEID. Als ik
verantwoordelijk ben, kan ik nooit meer
zeggen dat jij schuldig bent. DOORDAT
ER GEEN SCHULDIGEN MEER ZIJN, NOCH
IKZELF, NOCH IEDER ANDER, ZAL DE
VREDE TERUGKEREN.
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Zo zien we dat de weg van
verbinding, contact en verdieping
van ons met onze Godsvonk het pad
kruist van de weg van 'het besef van
eenheid’. Het individuele gaat op in
het totaal. Er is geen binnen en geen
buiten meer (het vijfde pad) en het
WEZENLIJKE versmelt met het
ONWEZENLIJKE EN MAAKT HET
ONWEZENLIJKE IN HET WEZENLIJKE
MANIFEST.

Als we de weg zo gaan benaderen
zullen we erachter komen dat
deze weg de enige weg is die zal
werken, dus vroeg of laat zal
iedereen de weg zo moeten gaan
benaderen. Als we als unieke
persoonlijkheid volkomen
opgaan in God, dus in de eenheid
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van alles wat is, accepteren we de
zorg en de verantwoordelijkheid
voor alles wat is. DAT ZET ONS
EGO VOLLEDIG BUITENSPEL. HET
EGO HEEFT GEEN ENKELE GROND
MEER OM OP TE STAAN EN ZAL
WEGZAKKEN IN HET DRIJFZAND
VAN AFSPLITSING, DAT HET
ENIGE PAD IS DAT HET EGO
KENT.
Wanneer we dit pad van het besef
van eenheid gaan zien, omarmen,
voelen, verkondigen en gaan
leven, zullen we als vanzelf in
onze levens de tien kenmerken
van de staat van vrede en
vreugde zoals die worden
genoemd in het boek:'Course in
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miracles', gaan leven en
omarmen en dus gaan zijn.
MAAR WE ZIJN ER NOG NIET, ER IS
NOG MEER …….. HET GAAT OM 'JIJ IN
HET TOTAAL EN OM HET TOTAAL IN
JOU'. WE HEBBEN ALLEMAAL EEN
UNIEKE PERSOONLIJKHEID EN DIE
UNICITEIT BLIJFT ALTIJD EEN ROL
SPELEN, ZELFS IN DE KOSMISCHE
REALITEIT DAT DE EENHEID VAN
ALLES WAT IS, DE ENIGE REALITEIT
IS WAARDOOR, ALS WIJ TOT DIT
BESEF GAAN KOMEN, PLANETEN
ZULLEN WORDEN OPGETROKKEN
TOT HET NIVEAU VAN LICHT EN
LEVEN.
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Wat betekent dit kosmisch aspect in
relatie tot onze uniciteit, onze
unieke persoonlijkheid en onze
unieke blauwdruk van onze ziel met
zijn eigen taken en opdrachten?
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OOK HET ‘BESEF VAN
EENHEID' KENT
SLECHTS ALS
FUNDAMENT
'EIGENLIEFDE’, DE
STEUNPILAAR VAN
ALLE GROEI
‘Het net wordt steeds dichter
geweven’.
We hebben gezien hoe we als individu, als
ziel opgaan in het totaal en een volkomen
eenheid gaan ervaren met onze eigen
Godsvonk en daardoor het besef gaan
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krijgen, wat ons verbindt en uiteindelijk
verantwoordelijk maakt voor alles wat is.
We zijn een deel van het totaal, we zijn het
totaal want we zijn verbonden met het
complete universum, maar …….. WE ZIJN
DAARNAAST OOK EEN UNIEKE
PERSOONLIJKHEID, EEN UNIEKE ZIEL
MET UNIEKE TAKEN EN OPDRACHTEN.
DIE UNICITEIT IS NIET TE
VERLOOCHENEN EN ZAL ALTIJD EEN
ROL BLIJVEN SPELEN.

WE ZIJN ZOWEL UNIEK ALS DAT
WIJ HET TOTAAL ZIJN.
Hoe vallen deze twee eigenschappen
te verenigen en hoe is de relatie van
die twee eigenschappen tot elkaar?
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We zijn één met alles wat is. We gaan
op in het totaal en we dragen onze
verantwoordelijkheid voor het totaal.
Toch is het leven van deze diepe
inzichten alleen maar mogelijk als we
rotsachtige grond onder onze voeten
hebben. We moeten afhankelijk
kunnen zijn van de volledige
eenheid op basis van een volledige
onafhankelijkheid binnen onze
eigen krachten en binnen onze eigen
uniciteit, binnen de eenheid van
MIJZELF EN MIJN EIGEN GODSVONK.

UITEINDELIJK IS DAT
ALLEEN MAAR MOGELIJK
ALS IK WEET WIE IK BEN,
ALS IK ACCEPTEER WIE IK
BEN, ALS IK
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ZELFVERTROUWEN HEB,
ALS IK HET RECHT VAN
LEVEN OPEIS, ALS IK HET
RECHT VAN GELUK OPEIS,
ALS IK IN STAAT BEN OM
INTENS VAN MIJZELF TE
HOUDEN,
Kortom:
ALS MIJN EIGEN
EIGENLIEFDE ZO GROOT IS,
DAT IKZELF MIJN EIGEN
FUNDAMENT BEN EN MIJN
EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID
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KAN EN ZAL DRAGEN. PAS
DAN BEN IK IN STAAT OM DE
VERANTWOORDELIJKHEID
TE NEMEN VOOR HET
TOTAAL.
Binnen die acceptatie van mijzelf
kan ik mijn deuren openen voor
mijn God en hem mijn huis
aanbieden. Binnen die acceptatie
kan ik gaan beginnen aan een
verdieping van contact en
verbinding met mijn God. Binnen die
acceptatie kan ik de eenheid gaan
leren begrijpen en voelen van alles
wat is. Binnen die acceptatie kan ik
gaan voelen dat mijn naasten zijn
verweven in mijn 'ZIJN’ en dat ik
daar verantwoordelijkheid voor
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draag. Binnen dat groeiend besef zal
mijn liefde zich met steeds meer
liefde gaan uitbreiden en zal ik
uiteindelijk mijzelf, mijn naasten en
God liefhebben als mijzelf.
Dan zal het ego geen invloed meer
hebben en zal ik het besef van
afsplitsing samen met een heel groot
deel van mijn ego hebben afgelegd.
Dan zal ik niet alleen meer beseffen
dat ik één ben maar dan zal ik leven
in eenheid met alles wat is.
De tekening hieronder toont de eenheid en
de consequenties van die eenheid en de
unieke persoonlijkheid die er enerzijds in
opgaat en die anderzijds een fundament is
van die eenheid, door een beheersing van
eigenliefde, naastenliefde en liefde voor
God.
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Eenheid leidt uiteindelijk tot
vertrouwen in God en kan nu
worden uitgebreid met:
Eenheid komt voort uit vertrouwen
in en acceptatie van God. Eenheid
leidt tot verantwoordelijkheid naar
God en dus tot verantwoordelijkheid
voor alles wat is. Eenheid vindt zijn
fundament in EIGENLIEFDE.

Conclusie en leermoment:
Hoe ben ik staat om de tien kenmerken
van vreugde en vrede zoals het boek
'Course in miracles' toont, eigen te
maken en hoe kom ik zover om in staat
te zijn om het ego, dat mij hierbij in de
weg zit, te misleiden en af te leggen?
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Daarvoor zijn de volgende stappen
nodig en ligt de volgende weg vóór
ons om dagelijks en onafgebroken
aan te werken en om ons eigen te
maken.
Stap 1:
Hoe pak ik het aan om de tien
kenmerken van vrede en vreugde te
veroveren. Dus hoe onderwerp ik
het ego of zet het buitenspel.
Stap 2:
Verbinding met God creëert een
besef van eenheid wat
verantwoordelijkheid genereert en
daardoor het ego buitenspel zet.
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Stap 3:
Binnen dit besef van eenheid kan er
slechts één FUNDAMENT zijn:
EIGENLIEFDE dat uitgroeit via
naastenliefde tot liefde voor God.
Als we zover zijn gekomen betreden
we het vijfde pad, er is geen binnen
en geen buiten meer, het
onwezenlijke kan wezenlijk worden
gemaakt en het onwezenlijke kan
worden gemanifesteerd in deze
wereld. Het individu gaat op in het
totaal en het individu realiseert zich
dat hij het totaal als
'medefundament’ draagt.
Stap 4:
Alles begint bij eigenliefde en bij het
immense verlangen en de hunkering
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om één te worden met God en de
weg naar het worden van de
‘Godmens’ te gaan bewandelen.
De enige voorwaarde is dat ieder
mens in zijn eigen KRACHTVELD
dient te staan, zichzelf lief heeft,
zichzelf vertrouwt en het 'Zijn
van een volledig en volwaardig
kind van God' volkomen opeist.
Dat is onze eerste en grootste
taak. Geef jezelf terug aan jezelf en
help anderen zodat ook zij in staat
zullen zijn om zichzelf terug te
geven aan zichzelf. ALS JE NIET IN
STAAT BENT OM JEZELF TE
DRAGEN EN EEN GEDEGEN
FUNDAMENT KUNT NEERLEGGEN
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OM HET GEBOUW VAN JOUW
GROEI IN BEWUSTZIJN TE
BOUWEN, KUN JE OOK DE LAST
VAN DE EENHEID VAN HET
TOTAAL EN DE
VERANTWOORDELIJKHEID DIE
DAARUIT VOORTVLOEIT, DRAGEN.
Daarna zal het verlangen en de
hunkering om één te worden met
mijn God steeds harder gaan
branden en mij verder helpen op
de weg van individuele groei en
van het opgaan in de eenheid van
het totaal, inclusief de kracht en
de bereidheid om de totale
verantwoordelijkheid te nemen.
ALS IK MIJN VOLLE EN
VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID NEEM,
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KAN IK NOOIT MEER MET EEN
VINGER WIJZEN NAAR EEN
ANDER EN DIE ANDER SCHULDIG
VERKLAREN, WANT OOK IK BEN
VERANTWOORDELIJK. ALS ER
NIEMAND MEER SCHULDIG IS,
ZAL DE VREDE KOMEN IN DE
HARTEN VAN DE MENSEN.
VERBETER DE WERELD BEGIN BIJ
JEZELF EN HELP ANDEREN ZODAT
OOK ANDEREN DE WERELD
KUNNEN VERBETEREN,
DOORDAT OOK ZIJ BEGINNEN TE
WERKEN AAN ZICHZELF EN OP
WEG GAAN NAAR EEN LEVEN VAN
ZELFACCEPTATIE, ZELFLIEFDE
EN ZELFVERTROUWEN.
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DE JUISTE WIJZE VAN
DENKEN EN
HANDELEN EN DE
REDEN WAAROM
De 'Flow van manifestatie'.
De flow van manifestatie is altijd
vanuit een
bewustzijnsverandering, via het
energetisch veld, leidend tot een
verandering in de materiële
wereld.
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Een bewustzijnsverlaging genereert
een negatieve verandering in de
materiële wereld en een
bewustzijnsverhoging genereert
dus een positieve verandering op
het materiële vlak.
Acties gericht op slechtheid,
duisternis en angst verduisteren de
materiële wereld. Acties gericht op
goedheid, licht en liefde, verlichten
de materiële wereld. Dit geldt niet
alleen voor de acties, maar ook
voor reacties, gedachten en
intenties. Het handelen van de
mens in de meest ruime zin.
In het meest gunstige geval wordt er
slechts energie verplaatst.
DUALITEIT dat altijd gepaard gaat
met strijd hoort bij de groep van
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duisternis en angst en kan variëren
in intensiteit. NON-DUALITEIT is
dus de gerichtheid op licht en liefde
en dus op opbouw en verhoging van
bewustzijn.
Om precies te kunnen vaststellen
hoe de indeling in goed en slecht
kan worden verdeeld, dien je te
weten wat precies BEWUSTZIJN is,
zodat je kunt vaststellen of er
sprake is van een verlaging of een
verhoging van bewustzijn als gevolg
van een actie/reactie op het
dualistisch of non-dualistisch vlak.
Op de vraag: 'Wat de juiste wijze
van handelen en denken is’, zul je je
dus moeten afvragen of de
gerichtheid van de situatie, dus of
het handelen gericht is op een
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verlaging of een verhoging van het
bewustzijn.
Allerlei situaties, bazelverhalen over
complottheorieën, kritiek op
functioneren van anderen, verhalen
over het beter weten dan anderen,
veroordelen van anderen is
dualistisch en dus gericht op strijd
en angst. Al deze situaties hebben
dus een negatieve invloed op onze
materiële wereld. In het meest
gunstige geval in het dualistisch
speelveld zal er slechts energie
verplaatst worden, hetgeen
betekent dat er in geen enkele
richting een verandering zal zijn.
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Ik noem dit hier en nu omdat er op
dit moment, terwijl er een wereld
pandemie heerst (Covid 19) er
ongelooflijk veel verhalen de ronde
doen en er heel veel overtuigingen
zijn die hangen aan 'complot
theorieën'. Er is onrust, onvrede en
angst, leidend tot boosheid,
intolerantie en irritaties. Vul maar
in welke energieën deze theorieën
vertegenwoordigen en waar ze toe
zullen leiden. Wat betreft de
complot theorieën is het niet eens
zo belangrijk of het waar is of niet.
Vaak gaat daar de discussie over.
Waar rook is, is vuur. Het leidt af en
houdt je vast in het dualistisch veld.
Geef het geen aandacht. Zolang je
het beest voorziet van jouw energie,
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voorzie je het van voedsel en houd
je het in stand.
Met deze kennis kun je de keuze
maken hoe je jezelf wilt en zult
profileren in de wereld en welke
gevolgen en consequenties jouw
gerichtheid zullen hebben. Laat je
dus niet meer verleiden om in welk
dualistisch veld dan ook mee te
gaan. De flow van ‘oorzaak en
gevolg’ is wetmatig en dus
onherroepelijk, derhalve:

‘BEZINT EER GE BEGINT’ EN
MAAK DE JUISTE KEUS, DE
KEUS VAN DUISTERNIS OF
LICHT'.
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Vraag je af wat de
gerichtheid van je gedachten
en acties zijn en elimineer
alle dualistische gerichtheid.
Wees licht en liefde, denk en
handel in liefde en weet dat
dat invloed heeft op jouw
bewustzijn en dus, wat voor
verandering dat in jouw
bewustzijn genereert en wat
jouw gerichtheid dus voor
invloed zal hebben op onze
materiële wereld.
Realiseer je het besef van
eenheid, de ultieme
projectie van liefde en leef
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het. Neem derhalve je volle
verantwoordelijkheid en
verander deze wereld.
In deze projectie van liefde
geldt weer dat het fundament
EIGENLIEFDE is en als je
steeds krachtiger en sterker
in je eigen krachtveld gaat
staan, zal deze liefde zich
gaan uitbreiden naar
naastenliefde en liefde voor
het totaal.
De juiste wijze van denken en
handelen is dus om je in welke
situatie dan ook af te vragen,
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welke energie in het onderwerp,
in het handelen, in de discussie,
in de interactie zit opgeslagen.
Het niveau en de aard van de
energie bepaalt wat het doet met
het bewustzijn op dat moment.
Als het het bewustzijn verhoogt,
verbetert het de wereld. Als het
het bewustzijn verlaagt, trekt het
deze wereld naar beneden. Vraag
je af of de energie bewustzijn
verhogend of verlagend is. Als het
verlagend is, verbind je er niet
mee. Als het verhogend is, voed
het en versterk het.
Het is hierbij dus wel van
essentieel belang dat je weet wat
bewustzijn is en welke factoren
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op welke wijze op het bewustzijn
inwerken.

Iedere verandering in deze
wereld vindt altijd ergens zijn
oorsprong in een verandering
van bewustzijn. Daar dient dus
al onze aandacht te liggen en
daar ligt het werkterrein als
we deze wereld willen
veranderen. Er is maar één
scheidslijn en dat is:
IS HET VELD DUALISTISCH OF
NON-DUALISTISCH.
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Dat is de eerste
schifting die je moet
aanbrengen en
waarop je moet
acteren. Daarna volgt
de tweede richtlijn in
de interactie met al
het leven om je heen.
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DE TWEEDE
RICHTLIJN IN DE
INTERACTIE MET AL
HET LEVEN OM JE
HEEN
De tweede richtlijn in de
interactie met al het leven om je
heen is: 'ALLES OMVATTENDE

VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR ALLES EN IEDEREEN'.

Naast de eerste richtlijn in de
intermenselijke interactie, de
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vaststelling of je zit in een
DUALISTISCH of NONDUALISTISCH krachtveld, is:
De richtlijn of harde constatering,
dat IK VERANTWOORDELIJK BEN
EN VERANTWOORDELIJKHEID
DRAAG VOOR IEDEREEN EN VOOR
ALLES WAT IS.
DEZE RICHTLIJN KOMT VOORT UIT
HET GEGEVEN DAT ER IN DE
COMPLETE SCHEPPING ALLEEN
MAAR EENHEID IS EN DAT UIT DIE
EENHEID EEN ONMISKENBAAR EN
ONVOORWAARDELIJK GEVOLG
VOORTKOMT, NAMELIJK DAT DEZE
EENHEID LEIDT TOT:

verbondenheid 
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beïnvloeding 
afhankelijkheid 
VERANTWOORDELIJKHEID.
Deze verantwoordelijkheid is
onafwendbaar voor iedereen die de
diepte van ‘de eenheid van alles wat
is', gaat voelen, begrijpen en
beseffen. We zullen dus iets moeten
gaan doen met deze
verantwoordelijkheid voor alles en
iedereen.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat ik voor alles en
voor iedereen verantwoordelijk
ben. Dat is nogal wat! Ben ik in staat
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om zo een verantwoordelijkheid te
kunnen dragen? Het antwoord is:
NEE en JA.
Wat betreft NEE:
Hoe kunnen we zo een
verantwoordelijkheid dragen,
wie is daartoe in staat? De
mensen hebben al problemen
genoeg met zichzelf, met hun
eigen problemen en hun eigen
leven, waarin ze vastlopen en al
of niet verdrinken. Hoe kan ik
dan ook nog de
verantwoordelijkheid dragen
voor de hele schepping? Dat kan
ik ook niet en dat kan niemand,
tenzij …....... Ik eerst leer de volle
verantwoordelijkheid te nemen
239

voor mijzelf en mijn eigen leven
en dan komen we bij …..
Het antwoord JA:
IK BEN MIJN EERSTE
VERANTWOORDELIJKHEID. Ik zal
dus moeten leren mijn eigen
verantwoordelijkheid te kunnen
nemen voor alles wat ik ben en
voor alles wat ik doe. Ik kan die
verantwoordelijkheid pas nemen
als ik zover ben, dat:
 Ik mijzelf volledig accepteer.
 Ik mijzelf kan omarmen.
 Ik zie en onderken dat ik de
beste ben (net zoals ieder
ander).
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 Ik van mijzelf houd.
 Ik onderken dat er situaties zijn
waarbij ik voor mijzelf zal
moeten kiezen
 Ik mijzelf zie, samen met mijn
Godsvonk, als het centrum van
de schepping, dat ik mijzelf zie
als de schepping en DE
SAMENWERKING MET Mijn
GODSVONK VANZELFSPREKEND
VOOR MIJ IS.
Ik moet dus gaan begrijpen en
volledig gaan accepteren, DAT
HET GAAT OM MIJ. Niet ten koste
van anderen (ego) maar ten geen
gunste van mijzelf (eigenliefde).
Als ik zo krachtig in mijn eigen
krachtveld sta, kan ik mijzelf
dragen en kan ik anderen dragen.
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Dan kan ik de
verantwoordelijkheid gaan
nemen voor mijn naasten en voor
de schepping. Hoe meer ik één
word met mijn Godsvonk, hoe
meer en hoe uitgebreider en
dieper mijn
verantwoordelijkheid voor het
totaal zal zijn.
Ik zal dus eerst moeten werken
aan mijzelf en anderen moeten
helpen, zodat ook zij kunnen
gaan werken aan zichzelf.
Dit zal leiden tot een groeiend
bewustzijn waardoor ik zal
stijgen op mijn eigen trap,
waardoor ik nieuwe horizonten
kan overzien en mijn gebied en
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mogelijkheden zich zullen
uitbreiden.
Dus tot zover zijn de richtlijnen:
1. Onderscheid in wat voor een
krachtveld je je bevindt,
DUALISTISCH of NONDUALISTISCH. Afhankelijk van
het krachtveld waarin je je
bevindt, zul je de energie
versterken of niet, afhankelijk
van jouw eigen inbreng in die
situatie. Niet versterken
betekent je terugtrekken uit die
situatie.
2. Je bent onvoorwaardelijk
verantwoordelijk voor de hele
schepping en in de eerste plaats
voor jezelf. Pas als je de
verantwoordelijkheid kunt
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nemen voor jezelf, kun je die
nemen voor al je naasten en
voor het totale universum. Pas
als je de volle
verantwoordelijkheid kunt
nemen voor jezelf kun je God
toelaten in jezelf. Je kunt niet
eerder kiezen voor de God in
jezelf nadat je in staat bent om
te kiezen voor jezelf. Vanuit
jezelf kan dan jouw kracht,
jouw 'Godzijn' groeien vanuit
jezelf. WAT HET EGO OOK
PROBEERT OM MIJ DUIDELIJK
TE MAKEN DAT DE ANDER NIET
DEUGD EN SCHULDIG IS, DAT IK
NAAR DE ANDER MOET WIJZEN
EN HEM OF HAAR MOET
VEROORDELEN, HET HEEFT
GEEN ZIN WANT IEDER
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HANDELEN, IEDERE ACTIE EN
IEDERE REACTIE VAN WIE DAN
OOK, VALT BINNEN MIJN
VERANTWOORDELIJKHEID.

VRAAG DERHALVE JE
GODSVONK OM ALLE
DUALISTISCHE ENERGIE TE
ZUIVEREN, ONGEACHT WAT
DE BRON IS.
Hoe krachtiger je zult worden,
hoe meer je in jouw eigen
KRACHTVELD zult staan, hoe
makkelijker het zal worden om te
kunnen inschatten in welk
energieveld je je bevindt,
dualistisch of non-dualistisch en
om je terug te trekken of om het
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veld te versterken. In alle tijden
en in iedere situatie dien je de
verantwoordelijkheid te dragen
en SAMEN MET JOUW GODSVONK
DE ENERGIE TE ZUIVEREN EN DE
ZUIVERHEID TE VERSTERKEN.

Dat is het werk van de
magiër.
Zien (waarnemen) en in
samenwerking met mijn
goddelijke bron alle energie
zuiveren, waardoor op dat
moment het collectief
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bewustzijn verandert en
waardoor er dus een
verandering zal optreden in
de materiële manifestatie.
En dat allemaal zonder het
hebben van een mening en
een oordeel.
Ieder oordeel is voor eigen
rekening, iedere
veroordeling is zinloos, als
ik met een vinger wil wijzen,
zal ik moeten wijzen naar
mijzelf, want ……
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OOK IK BEN
VERANTWOORDELIJK.
Er is nog iets anders. Ik ben
verantwoordelijk vanuit mijn één
zijn met alles wat is. DAARNAAST
BEN IK ÉÉN MET DE GOD IN MIJ.
MIJN GODSVONK IS EEN
FRAGMENT VAN GOD DE VADER,
DE SCHEPPER VAN DE COMPLETE
SCHEPPING. GOD IS PER
DEFINITIE VERANTWOORDELIJK
VOOR ALLES BINNEN ZIJN EIGEN
SCHEPPING. ALS IK ÉÉN BEN MET
GOD EN DIE EENHEID BEWUST
WIL LEVEN, ZAL OOK IK NIET
ANDERS KUNNEN ZIJN, DAN
248

ONVOORWAARDELIJK

VERANTWOORDELIJK.
Die verantwoordelijkheid is
altijd gericht op OPBOUW,
op NON-DUALISTISCH
HANDELEN EN ZIJN, op
LIEFDE, op EENHEID in ieder
aspect.
Mijn volledige
onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid komt
dus voort uit een dubbele
invalshoek.
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De eerste is mijn eigen besef
van verantwoordelijk zijn,
voortkomend uit het besef
van eenheid dat de volgende
consequenties heeft: Eenheid
 Verbondenheid 
Beïnvloeding 
Afhankelijkheid 
VERANTWOORDELIJKHEID.
De tweede is dat een
fragment van God in mij
woont en mij stuurt, richt,
begeleid. God als schepper
van de complete schepping is
verantwoordelijk voor alles
wat is, dus ook dit
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godfragment zal deze
verantwoordelijkheid
volledig dragen. Ik wil één
worden en versmelten met
mijn godfragment, die dat
ook wil met mij. Als hij
onvoorwaardelijk
verantwoordelijk is en die
verantwoordelijkheid ook
onvoorwaardelijk neemt, zal
er pas sprake kunnen zijn
van eenheid en een op weg
gaan naar fusie, als ook ik die
verantwoordelijkheid
onvoorwaardelijk wil nemen.
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Ik kan mijn
verantwoordelijkheid voor
al het leven, voor alles wat
is, dus nooit meer naast mij
neerleggen. In ‘alles wat is',
zit ook de
VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR MIJZELF
(EIGENLIEFDE). KOM EERST
VOLLEDIG IN JE EIGEN
KRACHT EN STRAAL DIE
EIGENLIEFDE DAN STEEDS
VERDER NAAR BUITEN
(NAASTENLIEFDE EN LIEFDE
VOOR HET TOTAAL) EN
NEEM DIE
VERANTWOORDELIJKHEID.
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WAT BETEKENT 'HET
NEMEN VAN
VERANTWOORDELIJK
HEID’ IN DE
PRAKTIJK?
Het ego kiest voor zichzelf (probleemloos
ten koste van anderen) en is niet bereid
verantwoordelijkheid te nemen voor het
totaal, waar het anti-ego per definitie
onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid
draagt en neemt voor het totaal, maar ook
voor zichzelf (eigenliefde). Dit betekent dus
continu afwegingen en keuzes maken.
Realiseer je één ding, realiseer je wat het
betekent als wij gaan begrijpen dat wij
onmiskenbaar verantwoordelijk zijn en
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wanneer wij vanuit dit bewustzijn onze
verantwoordelijkheid gaan dragen en gaan
nemen. Ik keek net in het televisieboekje
over de programmering van vanavond. Er
komt een programma dat heet: 'Een wereld
zonder racisme?’ Zo kun je je ook afvragen
of er ooit een wereld komt: 'zonder
armoede', 'zonder onderdrukking en
uitbuiting van de vrouw’, zonder
onderdrukking en uitbuiting van kinderen’,
'zonder racisme of onderdrukking van wie
of wat dan ook’. Zou er ooit een wereld
komen waarin iedereen gelijk is en
evenveel kansen heeft? Het lijkt nog zover
weg en zolang iedereen zegt dat een ander
en het lot van een ander niet zijn of haar
probleem is, blijft het ook ver weg.
Ook hier, aangaande al deze genoemde
stellingen is er slechts één antwoord en
slechts één oplossing, namelijk het nemen
van:

Verantwoordelijkheid.
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Het gaat op de weg van de spirituele
vooruitgang om de confrontatie van mijzelf
met mijn ego. Hoe doorzie ik mijn ego en
wat kan ik doen om het ego voor een groot
deel onder controle te krijgen, zodat mijn
handelen steeds verder weg komt van
egoïsme. Hoe kom ik zover dat ik in staat
ben om mijn ego te passeren en mij te gaan
bekommeren om het lot van mijn naasten,
om het lot van het totaal. Hoe kom ik zover
dat ik mijn verantwoordelijkheid voor alles
kan nemen en zal nemen. Dat is geen
makkelijke weg.
Er zijn veel spirituele stromingen die je
aangeven dat je kenmerk voor kenmerk
(karaktertrek) moet aanpakken. Denk
hierbij aan eigenschappen als: jaloezie,
hoogmoed, afgunst, intolerantie, enz.
Nogmaals, dat is geen gemakkelijke weg.
Het ego is sluw en slim en in staat om ons
te misleiden, waardoor we ons gedrag goed
praten en dus op de oude weg doorgaan.
Het ego staat ons ook absoluut in de weg
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om onze verantwoordelijkheid voor alles
en allen te gaan dragen en te gaan
nemen.
Hoe zit dat eigenlijk met die
verantwoordelijkheid? Moet ik alles
accepteren en goedvinden? Moet ik voor
alles de verantwoordelijkheid dragen?
Het antwoord is NEE.
Waar ligt dan het onderscheid?
Ook dat is weer terug te brengen op het
ego, maar nu op het ego van anderen. Moet
ik de verantwoordelijkheid nemen voor het
gedrag van het EGO VAN ANDEREN? Het
ego will just zijn wil opleggen aan anderen
en anderen overheersen. Mijn eerste zorg is
om zover te komen dat niet meer mijn wil
(ego) mijn leven aanstuurt, maar dat de wil
van mijn Godsvonk de vrijheid en de ruimte
krijgt om door mij te kunnen werken.
Daarvoor zal ik de leiding van mijn eigen
ego moeten zien te elimineren. Het is
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uiteraard vanzelfsprekend dat, als ik er
alles aan doe om mijn eigen ego buitenspel
te zetten, ik het natuurlijk nooit kan
toestaan dat het ego van anderen mij gaat
aansturen en overheersen. Dan kom ik van
de regen in de drup. Dat betekent dat ik
niet de verantwoordelijkheid draag voor
het handelen van het ego van een ander en
mij kan distantiëren van wat het ego van
een ander van mij wil. Ik heb echter wel de
verantwoordelijkheid om omstandigheden
te creëren waardoor een ander zich bewust
raakt van zijn ego, van de werking van het
ego en kan gaan inzien dat daar iets aan
gedaan moet worden. Die omstandigheden
creëer ik door niet mee te gaan in ieder
krachtveld van DUALITEIT en mijn
Godsvonk te vragen of hij dualistische
energieën kan en wil zuiveren. Ook zal ik
hulp moeten geven waar hulp wordt
gevraagd en waar het de omstandigheden
verbetert die invloed kunnen hebben voor
andere mensen om te kunnen veranderen.
Voel wat je eigen gids en Richter je ingeeft
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en handel daar naar. Niet mijn wil maar zijn
wil geschiede. Soms is niet helpen ook een
valide optie om een ander de kans te geven
om te 'vallen’ en van die val te leren. Het
leven is een ervaringsschool en van die
ervaringen leren we. Pak de kans op dat
leermoment niet af. Voorlopig zal voor de
meeste mensen de aandacht liggen bij
zichzelf om het aspect 'eigenliefde’ te gaan
aanvaarden en te gaan leven. Dit gaat dus
niet ten koste van een ander maar ten
gunste van jezelf. Heb eerst jezelf lief en
daarna kun je een ander gaan liefhebben
gelijk jezelf.

Deze stappen zijn van
ongelooflijk groot belang om
controle te krijgen en daardoor
in staat te zijn om de volle
verantwoordelijkheid te kunnen
nemen en te gaan nemen.
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Om buiten het spanningsveld van
de dualiteit te blijven, WEES
ZOVEEL ALS MOGELIJK DE
WAARNEMER IN PLAATS VAN DE
PARTICIPANT. WAAK JE VOOR
HET SPEL VAN 'WELLES EN
NIETES' EN OVER WIE HET
VOORAL BETER WEET. LAAT JE
NIET BEÏNVLOEDEN DOOR WAT
ANDEREN VINDEN DAT JE
ALLEMAAL MOET DOEN EN OVER
WAT JE GOED EN NIET GOED
DOET. ER IS OOK GEEN
SCHULDIGE. JE KUNT NIET
WIJZEN NAAR EEN ANDER WANT
JE BENT VERANTWOORDELIJK
MAAR EEN ANDER KAN OOK NIET
WIJZEN NAAR JOU, TENZIJ JE
BEWUST JOUW EGO OP EEN
ANDER HEBT UITGELEEFD.
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Het vijfde pad.

Het vijfde pad dat gekenmerkt wordt met
het feit dat er geen binnen en geen buiten
meer is. Ik besef dat ik alles ben wat is. Ik
ben het universum. Ik erken en ken de
Godsvonk in mijn hart en heb daarmee
contact en verbinding. God is de schepping
en draagt daarvoor de volle
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VERANTWOORDELIJKHEID. Om de
sublieme eenheid te verkrijgen met mijn
God, met God, zal ik volledig en
onvoorwaardelijk de
verantwoordelijkheid voor al het leven
moeten dragen. Deze verantwoordelijkheid
begint met verantwoordelijkheid voor
mijzelf (eigen liefde) en straalt vanuit God
door mij, naar alles wat is.

Dan kom je in je eigen krachtveld
en vaar je met God aan het roer
van jouw schip. Dan zeil je op de
zee van rust, vrede en vreugde.
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ZIJN ER VERSCHILLEN,
WELKE EN WAAROM?
Hoe zit het ego ons in de weg? Als ik nog
even kijk naar de tien kenmerken volgens
het boek 'Course in miracles', waarvan het
boek ons zegt dat er kenmerken
(karaktereigenschappen) zijn, gegenereert
door het ego, waar wij aan moeten werken
om de staat van vrede en vreugde te
bereiken, dan zien we de volgende
eigenschappen die ons dus blijkbaar in de
weg zitten:
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Vertrouwen
Eerlijkheid
Verdraagzaamheid
Zachtmoedigheid
Vreugde
Verdedigingsloosheid






Vrijgevigheid
Geduld
Trouw
Openheid van denken

Wat betekent dit?
Dit betekent dat wij dus aan deze
eigenschappen zullen moeten werken om
te kunnen groeien in bewustzijn. Op de
weg, op weg naar groei in bewustzijn, kom
ik het ego tegen.
Als ik er drie kenmerken uithaal,
verdraagzaamheid,
verdedigingsloosheid en geduld heeft dit
alles te maken met hoe ik (mijn ego)
reageer op het gedrag van anderen.
Mijn gedrag, veroorzaakt door mijn ego, is
vaak een geïrriteerdheid of een mate van
intolerantie die dan leidt tot
onverdraagzaamheid, de neiging om mij te
verdedigen en ongeduld. Al deze reacties
hebben te maken met een
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verwachtingspatroon van hoe iemand zou
moeten reageren of juist niet zou moeten
reageren. Verwachtingspatronen zijn
blokkades die ik met die verwachting
parkeer in de flow die stroomt van mijn
Godsvonk naar mij en die dus het contact
en de verbinding blokkeert. Bovendien
leiden verwachtingen altijd tot
teleurstellingen, die op zich opnieuw
blokkades in de goddelijke stroom
genereren.
Naast de eerste twee stappen die we
moeten nemen om ons bewustzijn te
verhogen, namelijk:
1. Uit het spanningsveld van de
DUALITEIT blijven.
2. De VERANTWOORDELIJKHEID nemen
voor al het leven, binnen de reële
grenzen van de volledige acceptatie
van der vrije wil van ieder mens.
is er een derde stap. Deze derde stap is
de realisatie, dat:
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Er in zekere zin blijkbaar
verschillen zijn tussen mensen en
dat daardoor de mensen dus ook
verschillend reageren, passend
binnen hun vermogen en hun
kwaliteiten.
Wat wordt hiermee bedoeld en ik volg
hier de uitleg zoals het Urantiaboek dat
geeft.
Groei heeft dus alles te maken met
het niveau van bewustzijn en de
mogelijkheid van groei van dit
bewustzijn.
Deze opmerking suggereert dat er
blijkbaar verschillen zijn in het niveau
van bewustzijn. Dat de ene mens een
ander niveau ontvangt dan een ander
mens en dus andere kwaliteiten heeft.
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Dit is precies wat het Urantiaboek
geeft. Het Urantiaboek stelt namelijk
dat de mensen op deze planeet
verschillende niveaus van
bewustzijn hebben. Het zegt
letterlijk:
(1241.4) 113:1.2 Oorspronkelijk
werden de serafijnen toegewezen aan
ieder afzonderlijk mensenras op
Urantia. Maar na de zelfschenking
van Michael worden zij aangesteld
overeenkomstig de intelligentie, de
geestelijkheid en de bestemming
van de mens. VERSTANDELIJK IS DE
MENSHEID ONDERVERDEELD IN
DRIE KLASSEN:
(1241.5) 113:1.3 1. Mensen met een
SUBNORMAAL bewustzijn – degenen
die geen normaal wilsvermogen
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hebben; degenen die geen gewone,
doorsnee beslissingen nemen. Deze
klasse omvat hen die God niet kunnen
begrijpen; zij missen de capaciteit tot
intelligente verering van de Godheid.
Aan de subnormale mensen op Urantia
is één korps serafijnen, één compagnie
met één bataljon cherubijnen,
toegewezen die hen bijstaan en erop
toezien dat hun recht en
barmhartigheid geschiedt in de
levenstrijd op uw wereld.
(1241.6) 113:1.4 2. Het GEMIDDELDE,
normale type menselijk bewustzijn.
Vanuit het standpunt van het serafijns
dienstbetoon worden de meeste
mannen en vrouwen ondergebracht in
ZEVEN klassen, overeenkomstig de
status die zij bereikt hebben in de
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CIRKELS van menselijke vooruitgang
en geestelijke ontwikkeling.
(1241.7) 113:1.5 3. Mensen met een
BOVENNORMAAL bewustzijn –
degenen die grootse beslissingen
nemen en over ontwijfelbaar potentieel
tot geestelijke prestaties beschikken;
mannen en vrouwen die meer of
minder contact hebben met hun
inwonende Richter; leden van de
verschillende korpsen der
bestemmingsreservisten. Ongeacht de
cirkel waar een mens zich bevindt,
worden aan deze individuele mens
onmiddellijk persoonlijke serafijnen
toegewezen wanneer hij wordt
opgenomen in een van de verschillende
korpsen van bestemmingsreservisten,
en vanaf dat tijdstip totdat de aardse
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loopbaan is afgesloten, zal deze
sterveling de voortdurende bijstand en
onophoudelijke wakende zorg van een
beschermengel genieten. En wanneer
een mens de allerhoogste beslissing
neemt, wanneer er een werkelijke
verloving met de Richter plaatsvindt,
wordt aan die ziel eveneens
onmiddellijk een persoonlijke
behoeder toegewezen.
ALS WE ERVAN UITGAAN WAT HET
URANTIABOEK ZEGT, DAT ER GEEN
REĪNCARNATE IS EN DE MENS DUS
EENMALIG OP DEZE WERELD
WORDT GEBOREN EN HIER ZIJN
EEUWIGE KOSMISCHE REIS BEGINT,
BETEKENT DIT HET VOLGENDE:

269

ER IS DUS BLIJKBAAR EEN VORM VAN
ONGELIJKHEID BIJ DE START VAN
IEDER LEVEN, VOOR ZOVER DIT HET
NIVEAU VAN BEWUSTZIJN BETREFT.
DAT ONDERSCHEID OF DAT VERSCHIL
HEEFT DUS TE MAKEN MET:
 INTELLIGENTIE,
 GEESTELIJKHEID en
 BESTEMMING.
In die drie grote klassen van:
 Onder gemiddeld,
 Gemiddeld en
 Boven gemiddeld,
zullen er ongetwijfeld ook weer allerlei
individuele verschillen bestaan.
De mensen bevinden zich dus ook
ergens in de zeven verschillende
klassen (cirkels) en hun vermogen
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zal ongetwijfeld het handelen
bepalen.
Niet iedereen heeft dus qua
bewustzijn het zelfde vermogen en
afhankelijk waar iemand zich
bevindt in de ‘range van de zeven
cirkels’, zal die mens ook als zodanig
anders acteren, ageren en reageren.
Dit zou invloed kunnen hebben op
ons verwachtingspatroon. Stop met
welke verwachting dan ook want
vraag je af, waar iemand werkelijk
toe in staat is. Een antwoord daarop
is niet eens relevant. De meeste
mensen zitten in de cirkels zeven tot
en met vier en dat betekent een
klimmend bewustzijn en dus ook
een klimmend begrip van zaken en
gevoel voor empathie. Dit besef kan
voorkomen dat we onze
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verwachtingen hoog houden. Geen
verwachtingen betekent geen
teleurstellingen en geen
teleurstellingen betekent geen
onverdraagzaamheid, geen behoefte
om ons te verdedigen en geen
ongeduld. Dat kan ons helpen om het
ego te misleiden, te negeren en
buitenspel te zetten. Geen
verwachtingen en dus geen
teleurstellingen voorkomt dat we
blokkades opwerpen in de stroom
van God naar ons. Het gaat niet om
wat ik vind, verwacht en wil, het gaat
uitsluitend om wat HIJ WIL.
Hierdoor kan onze eigen groei
ONGEHINDERD doorgaan en kan de
flow van God naar ons blijven
stromen en ons blijven bereiken.
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Resumerend leidt dit tot de
volgende conclusie.
Als ik weet dat ik vanuit de
kosmische eenheid en vanuit
de individuele eenheid met
mijn Godsvonk
VERANTWOORDELIJK ben en
dus niets meer kan afschuiven
en niemand meer kan
beschuldigen en veroordelen.
Als ik weet dat er geen zinnige
verklaring of antwoord is op
welk probleem dan ook, omdat
onze ‘ZINNEN’ uniek en
verschillend zijn met zo
ongelooflijk veel verschillende
unieke niveaus van bewustzijn.
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KAN IK DUS NOOIT MEER
TERECHTKOMEN IN EN
DUALISTISCH
SPANNINGSVELD, OMDAT IK
DOOR MIJN
VERANTWOORDELIJKHEID
NIETS MEER KAN
AFSCHUIVEN EN NIEMAND
MEER KAN BESCHULDIGEN
EN VEROORDELEN EN …..
OMDAT IEDER VERSCHIL IN
BEWUSTZIJN
VANZELFSPREKEND EN DUS
AANVAARDBAAR IS.
DUS ……..
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EIGENLIJK HEEFT MIJN
EGO GEEN ENKEL
RECHT VAN SPREKEN
EN HANDELEN MEER
……!
Heeft het verschil in bewustzijn invloed
op de kans om tot overleving te komen?
Het Urantiaboek zegt daar het volgende
over:
(447.4) 40:5.19 Wat de kansen op
overleving van de sterveling betreft,
moge u dit eens en voor altijd duidelijk
zijn: alle zielen in alle mogelijke
fasen van het sterfelijke bestaan
zullen tot overleving komen, MITS
zij bereidheid aan de dag leggen om
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met hun inwonende Richters samen
te werken en een verlangen tonen
om God te zoeken en goddelijke
volmaaktheid te bereiken, ook al
zijn deze verlangens slechts de
eerste flauwe sprankjes van het
primitieve begrip van dat ‘ware licht
dat ieder mens die in de wereld
komt verlicht.’
Die kans is dus heel erg groot en je
hoeft er maar één keus voor te
maken:

GODSVERLANGEN en
GODSVERTROUWEN.
Na overleving is de weg naar fusie
mogelijk en is de poort naar het
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paradijs, nadat de fusie met je
Godsvonk tot stand is gekomen,
geopend.
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DE VLOEK VAN DE
FEITEN EN WAAROM
Je hebt zowel alles als niets met jouw
omgeving te maken. Jouw omgeving moet
eerst door jouzelf vormgegeven worden.
Als jij je eigen omgeving hebt bepaald, kun
je die gaan aansluiten met de omgeving
waar anderen bij zijn betrokken en die
mede wordt bepaald door anderen. Het
vormgeven van jouw eigen omgeving
heeft alles te maken met het op orde
brengen van jouw eigen krachtveld, om
eigenliefde en zelfvertrouwen te
ontwikkelen. Vanuit de kracht van
eigenliefde kun je jouw omgeving
uitbreiden met een groeiend besef van
naastenliefde en liefde voor God.

278

Dit geeft tevens mede al ongeveer aan wat
mijn eigen omgeving bepaalt? Is mijn
omgeving feitelijk, bepaalt door feiten, of
wordt mijn omgeving bepaalt door iets
anders?
Mijn omgeving wordt bepaald door mijn
referentiekader. Dit referentiekader wordt
erfelijk bepaald, wordt bepaald door mijn
opvoeding en opleiding en door de mensen
met wie ik omga. Maar er is nog iets dat
mijn referentiekader bepaalt en dat is: De
BLAUWDRUK VAN MIJN ZIEL, waar de
taken en opdrachten van MIJN LEVEN in
zijn opgeslagen. Deze kracht werkt op
onbewust niveau, maar stuwt mij wel
voort, gevoed door mijn Godsvonk en mijn
engelen. Vaak handel ik omdat ik moet,
omdat ik niet anders kan en omdat het
'helemaal mijn ding is’. De resultaten die ik
behaal en de ervaringen die ik opdoe,
gedreven door deze kracht, laat mij groeien
in bewustzijn. De stuwing zit, op het
moment dat deze stuwing wordt gevoeld en
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wordt vertaald naar handelen en keuzes
maken, in iedere cel van mijn complete
systeem.
De meeste mensen handelen echter op
basis van FEITEN maar dit werkt niet of
althans, dit werkt anders. Het werken,
geleid door feiten die ik heb vernomen en
die ik vertaal voor wat ik ermee kan, zit
slechts in het hoofd en vaak worden deze
feiten, 'als verdediging' aangehaald, waarbij
we meestal dan niet eens hebben
vastgesteld of hebben kunnen vaststellen,
dat die feiten waar zijn. Toch zijn die feiten
waarmee iedereen schermt, ons 'middel’
om de strijd met anderen aan te gaan, om
ons gelijk op te eisen en om het dualistisch
veld te betreden en het ongelijk van ieder
ander te bewijzen. Feiten zijn er genoeg, ze
liggen voor het oprapen. We leven in een
tijd met een ongekende informatiestroom.
Op het internet en op YouTube zie je op dit
moment met betrekking tot allerlei
probleemstellingen, honderden
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specialisten, die zelf ook weer het ene na
het andere rapport aanhalen van weer
andere specialisten en die allemaal claimen
de waarheid te kennen. Onderling
verschillen ze bijna altijd van andere
specialisten, waarbij het duidelijk mag zijn,
dat alle anderen het niet begrijpen en
volkomen fout zijn. Al die specialisten op
zich, claimen voor zichzelf de waarheid.
Iedereen die zich er verder mee wil
bemoeien gebruikt feiten van al die
(zogenaamde) specialisten en verheft
die feiten (die hem te pas komen), tot
waarheid.
Wat doen al deze feiten en waarom zijn zij
de vloek van de vooruitgang? Al deze feiten
die roepen om tot ‘waarheid en redmiddel'
verheven te worden in het strijdgewoel van
de dualiteit, kunnen nooit, ongeacht of ze
als winnaar of verliezer uit de strijd naar
voren komen, deze wereld veranderen.
Alles wat voortkomt uit het ‘DUALISTISCH
geduw en getrek, verandert nooit ons
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bewustzijn. Als ons bewustzijn niet
verandert, zal er geen flow zijn die
gefundeerd door de
bewustzijnsverandering, via het
energetisch veld, ooit op materieel vlak
iets kan veranderen.
Als de feiten (en de strijd om en met de
feiten) nooit iets fundamenteels oplevert,
waardoor er iets zal en kan veranderen in
deze wereld, kunnen we beter stoppen
met al dat 'hoofdwerk', met al die dataverzamelingen, waarmee we anderen
om de oren kunnen slaan en waarmee
we allemaal de overwinning en de
waarheid opeisen.

Als de strijd met de feiten niet
werkt, wat moeten we dan
inbrengen om veranderingen te
genereren?
Wat de feiten betreft, begeven we
ons op glad ijs want voorzover het
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de feiten betreft, heeft
waarschijnlijk niemand gelijk en
niemand ongelijk, afhankelijk vanuit
welke invalshoek je het bekijkt.
Maar gelijk of niet gelijk, dualistisch
geneuzel en producten die
voortkomen uit dualistisch geneuzel,
genereren nooit welke
transformatie dan ook, dus zal er
nooit iets wezenlijks veranderen.

Dat is de eeuwige vloek van de
feiten. Verraderlijk lijken ze een
wegwijzer te zijn en ze houden
ons alleen maar ver weg van
iedere oplossing, die alleen
maar kan voortkomen uit een
bewustzijnsverhoging en
daardoor transformeert.
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Kijk eens op het internet,
hoeveel feiten en gescherm
van feiten je nu ziet over
corona. De strijd om de feiten
lijkt inmiddels belangrijker
dan de resultaten die we
boeken in het overwinnen van
het virus.
ALS DE WEG VAN DE FEITEN
NIET WERKT, WELKE WEG
MOET DAN WEL GELOPEN
WORDEN?
Die weg is niet zo moeilijk. Stel
eerst vast dat er een
GEMEENSCHAPPELIJK
PROBLEEM is. Als dit wordt
gedefinieerd en men is het
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daarover eens, probeer dan
een oplossing te vinden
waarbij zoveel mogelijk met
ieders mening wordt rekening
gehouden en waarbij geen
enkele discussie meer is of een
mening van wie dan ook waar
is of niet waar is. Er moet een
doel worden vastgesteld wat
het probleem moet oplossen
en voer de handelswijze uit
waar de meeste stemmen voor
zijn, met betrekking tot het
bereiken van dit doel. De
minderheid past zich aan aan
de meerderheid en resultaten
voor het bereiken van het doel
worden kritisch gevolgd.
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Indien je vaststelt dat de weg
niet werkt, ga dan opnieuw in
overleg en zoek een nieuwe
weg. Kijk in hoeverre de
uitvoering van het werk om
het doel te bereiken, liefde in
zich draagt. Liefde en ‘liefde
genereren voor alles en
iedereen', is de grootste en
bijna enige factor van
BEWUSTZIJN. Ooit hebben we
gezien dat het bij bewustzijn
niet zozeer gaat om het
verstandelijk aspect maar om
de spirituele conceptie (het in
staat zijn om liefde te
genereren).
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Als er in deze oplossing wordt
gewerkt aan verhoging van
bewustzijn, zal dat een
‘beginnende stroom van
overvloed' op gang brengen.
Dit is de weg waarin we
aansluiting kunnen vinden met
de blauwdruk van onze ziel en
waar we de inspiratie van onze
Godsvonk en onze engelen
zullen vinden. Deze weg dient
altijd het totaal en kent geen
'gelijk hebben meer' maar kent
slechts OPLOSSINGEN.
ALS DE POLITIEK DIT GAAT
BEGRIJPEN EN ALS ZODANIG
GAAT HANDELEN, ZAL ER PAS
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ECHT EEN VERSCHUIVING
KOMEN.

De wetenschap draait
uitsluitend op feiten
(meteen is weten). Kun je
nagaan wat de wetenschap
in deze wereld doet voor
wezenlijke vooruitgang.
Wetenschap en de zoektocht
naar vergroting van
bewustzijn vallen (nog) niet
samen. Op de huidige
manier en op deze weg, zit
de wetenschap uiteindelijk
op een dood spoor.
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Ook de politiek laat zich
leiden door feiten. Uitslagen
van allerlei onderzoeken
zijn heilig en de strijd tussen
de verschillende uitslagen
van de diverse onderzoeken
blijft voortwoekeren,
evenals welke uitslag juist
en welke uitslag volkomen
fout is. Het gaat om de strijd
daarover en daarmee wordt
het vinden van een oplossing
minder belangrijk.
Feiten hangen dus per
definitie aan 'waarheid’, aan
gelijk hebben’, aan ‘juist
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zijn'. Als we daarbij nog
optellen, wat we gezien
hebben in het vorige
hoofdstukje dat er absoluut
unieke afstemmingen zijn op
het niveau van bewustzijn en
dat daardoor ieder mens de
dingen anders ziet,
afhankelijk van zijn unieke
niveau van bewustzijn. Dit
geeft een unieke
interpretatie van de
juistheid van de feiten en
dus van de waarheid. Als we
dit allemaal in ogenschouw
nemen is het spel van de
feiten een volkomen zinloos,
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nergens toe leidend spel, dat
uiteindelijk ook nooit tot
wezenlijke veranderingen
zal leiden.

Wanneer gaan we dit
nu ooit eens
begrijpen. Soms lijkt
iemand met ‘zijn
feiten' in de strijd een
winst te boeken maar
dat is altijd een
tijdelijke winst.
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Er was alleen maar
wat energie
verschoven, dat later
ongetwijfeld weer
terug of doorschuift.
Ik hoorde laatst bij een
interview waar iemand die een
nieuwe politieke partij aan het
oprichten is vertelde, dat haar
nieuwe partij staat voor
'LIEFDE’ en dat het woord
liefde in de huidige politiek
niet meer gebruikt wordt. Als
je wijst met de vinger naar een
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ander en als je roept dat de
ander niet deugt en dat jij de
waarheid kent en deze
waarheid en ‘de liefde’ met
jouw nieuwe partij, gebaseerd
op jouw feiten die de waarheid
vertegenwoordigen, in de
politiek wil integreren omdat
je het dus beter weet, dan is de
liefde waarover je het hebt een
UITING VAN HET EGO. Het EGO
bevindt zich altijd in het
dualistisch speelveld en dat is
precies het terrein van de
huidige politiek.
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Aan dit hoofdstukje over feiten
is nog een laatste opmerking
toe te voegen. Het gezegde
luidt: 'Verander de wereld
begin bij jezelf’. Ik zou dat
willen omvormen tot: 'Als je de
wereld wilt veranderen, is er
maar één weg en dat is om te
beginnen bij jezelf’. Die
verandering begint wel bij een
verandering van bewustzijn en
voor mij is dat altijd MIJN
BEWUSTZIJN, want dat is het
enige bewustzijn dat ik kan
veranderen. Ik heb geen
invloed op het bewustzijn van
een ander.
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IK ZAL DE WERELD NOOIT
KUNNEN VERANDEREN DOOR
FEITEN TE GAAN VERZAMELEN
EN DIE TE GAAN VERSPREIDEN
ALS DE WAARHEID OM
DAARMEE EEN VERANDERING
AF TE DWINGEN. FEITEN
KUNNEN HOOGUIT ALS
ONDERSTEUNING
(ONDERGESCHIKT) DIENEN IN
DE VASTSTELLING VAN HET
DOEL EN ALS ONDERBOUWING
VAN DE AANVLIEGROUTE VAN
HET PROBLEEM.
Niet de woorden van Jezus
hebben deze wereld veranderd
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maar hoe hij in deze wereld
stond, heeft de mensen geraakt
en een eeuwige stempel
gedrukt op deze wereld.
UITEINDELIJK ZIJN HET DE
VRUCHTEN DIE DE BOOM
KENMERKEN EN NIET DE
WOORDEN, GEBASEERD OP AL
OF NIET VERIFIEERBARE
FEITEN.
Uiteindelijk komen al deze
verschijnselen voort uit het
gegeven dat er verschillen zijn
in het bewustzijn van mensen,
bestaand uit een bewustzijn:
minder dan gemiddeld,
gemiddeld en boven
gemiddeld.
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Ook dit bewijst dat
verandering op deze wereld
dus zal moeten komen uit een
verhoging van het collectieve
bewustzijn. De grote
meerderheid bevindt zich nu
op het tweede pad. Dat is niet
goed en dat is niet slecht, het
creëert slechts de gevolgen die
we nu zien. Voor hen die weten
een reden temeer om gedreven
te werken aan verandering van
het collectieve bewustzijn. Zij
die zich daar bewust voor
inzetten, zijn de magiërs op
deze wereld.
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HOE EEN VORTEX EN
DE WAARHEID ZICH
TOT ELKAAR
VERHOUDEN
We hebben in het vorige stukje gezien wat
feiten zoal creëren. Feiten creëren de
waarheid, sterker nog: 'Feiten eisen de
waarheid op'. Deze, door mensen die deze
feiten aanhangen geproclameerde
waarheid, komt altijd in botsing met
mensen die andere feiten aanhangen. Die
andere feiten zijn ook weer door de
aanhangers verheven tot een andere
waarheid. Op deze manier botsen
waarheden op elkaar en botsen dus ook
de aanhangers van die waarheden op
elkaar.
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IEDERE WAARHEID CREËERT EEN
VORTEX, EEN STROMING MET
AANBIDDERS VAN DE BENOEMDE
WAARHEID, GEDEFINIEERD DOOR DE
VASTGESTELDE FEITEN. IEDERE
VORTEX DEFINIEERT WEER EEN
'GEVANGENIS’ WAARBINNEN DE
MENSEN, DE AANHANGERS VAN DE
STROMING, ZICHZELF VASTSPIJKEREN
OP ALLE FEITEN, BINNEN DE
BANDBREEDTE VAN DE VORTEX. ALLES
BINNEN DE BANDBREEDTE VAN DE
VORTEX IS ALS ENIGE WAAR (DE
WAARHEID) EN AL HET ANDERE IS
ONWAAR (DE LEUGEN).

Het fanatisme is vaak groot en
hoe kleiner de tolerantie is, hoe
groter de verharding tussen de
vortices zal zijn en hoe sneller
deze verharding intreedt.
Uiteraard betekent dat dan ook
dat er een verharding tussen de
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aanhangers van die vortices zal
optreden.
Iedere aanhanger van welke vortex dan ook
legt zichzelf onmiddellijk een beperking
van groei op, omdat alles buiten de vortex
wordt bestempeld tot valsheid en leugens.
Ook religies drijven op de werking van de
VORTEX. De vortex wordt dan bepaald
door het boek waarop de religie gebouwd
is en de tot waarheid verheven inhoud van
het boek. De inhoud van het gebruikte boek
is tevens de gevangenis die men zichzelf
oplegt.
Als mens staan wij aan het begin van onze
kosmische, eeuwigdurende loopbaan.
Gedurende die reis zal onze waarheid
stapje voor stapje uitgebreid worden en
dus veranderen. Ons bewustzijn zal groeien
waardoor onze waarheid zal groeien en
veranderen. Wie zich nu vastspijkert aan
een 'enige en eeuwigdurende waarheid’,
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spijkert zichzelf vast en blokkeert daarmee
de groei van zijn ziel.

De ONBEWUSTE omarmt de
vortex en de BEWUSTE aanvaardt
iedere nieuwe stap, iedere
nieuwe waarheid, omarmt die,
onderzoekt het, leert ervan en
gaat verder op zijn trap naar
boven, op zoek naar nieuwe,
tijdelijke waarheden. Geen één
waarheid zal hij verheffen tot
vortex maar hij zal iedere
waarheid onderzoeken en
gebruiken als een trede op zijn
trap en daarmee pogen iets hoger
te kunnen komen, waardoor er
een nieuwe horizon zichtbaar
wordt. Zo zal ‘de bewuste mens’
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dus nooit een fanatiek aanhanger
zijn van welke religie, spirituele
of politieke stroming dan ook. De
bewuste mens is vrij, leeft in
vrijheid, is nieuwsgierig, tolerant
en altijd 'op weg’. De bewuste
mens is in staat om alles te
omarmen, te onderzoeken, ervan
te leren en daarna weer los te
laten.
Helaas zie je maar al te vaak dat mensen in
contact komen met nieuwe feiten die hen
aanspreken. Gevoed door elkaar wordt al
snel besloten dat deze feiten behoren tot de
waarheid en alle andere feiten en alle
andere meningen dus leugens en bedrog
zijn. Om dit gevoel nog te versterken
worden er snel met het grootste gemak
complottheorieën bijgehaald om maar zo
snel mogelijk de afstand tussen hun
waarheid en de overige leugens en bedrog
302

te kunnen bestendigen en bewijzen. De
behoefte om deze complottheorieën te
creëren voedt de behoefte om het verschil
met hun eigen waarheid groter te maken en
om het etiket van 'leugen, misleiding en
bedrog’ op de visie en waarheid van de
tegenstander, te kunnen plakken.

EN ZO GROEIT HET SPEELVELD VAN DE
DUALITEIT EN WORDT DE VERHARDING
STEEDS GROTER.

In hoeverre ben jij in staat om dit te
begrijpen, om door de vortices heen te
kunnen prikken en om jezelf te bevrijden
uit de, door onszelf opgeworpen en
opgebouwde gevangenissen?
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De op een gedefinieerde
waarheid gebouwde vortex
bepaalt 'WAT IS'. Het enige dat
is, is ‘EENHEID DAT WORDT
ERVAREN MET LIEFDE’. Verder
is er niets. Er is geen waarheid.
Er is alleen maar een 'MIJN
WAARHEID DIE GELDT OP DIT
MOMENT’.
Als we dat vandaag gaan
begrijpen en daar morgen naar
gaan leven, is er overmorgen
een nieuwe wereld.
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ZIJN FEITEN DUS
ONBELANGRIJK EN
ALTIJD TE
VERWAARLOZEN?
Uit de vorige twee hoofdstukken hebben
we kunnen leren waar feiten toe leiden. Het
benoemen van feiten leidt tot het
vaststellen van de waarheid, wat weer leidt
tot het creëren van een vortex, die
uiteindelijk altijd werkt als een mentale
gevangenis en de groei van onze ziel
blokkeert.

Dus feiten benoemen en daarmee
werken is altijd verwerpelijk?
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Het antwoord hierop is NEE.
Zolang feiten worden gebruikt als
ONDERSTEUNING en TIJDELIJK
RESULTAAT van een onderzoek dat
hooguit kan leiden tot een tijdelijke
waarheid, met het doel om verder te
komen op de trap naar boven, is er
niets mis mee om deze feiten te
gebruiken, tot zich op basis van
nieuwe feiten, een nieuwe tijdelijke
waarheid aandient.
Geen resultaat van welk onderzoek
dan ook, leidend tot welk feit dan
ook, mag ooit verheven worden tot
welke waarheid dan ook omdat daar
onmiddellijk vortices uit
voortkomen waar de onbewuste
mens zich aan vastklampt, wijzend
naar iedere andere mening en
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iedere andere waarheid en dit
veroordeelt tot valsheid en leugens.
Feiten kunnen slechts helpen een
tijdelijke positie in te nemen op weg
naar een nieuwe positie. De kracht
zit in het gegeven om feiten tijdelijk
te kunnen omarmen, ermee te
werken, nieuwsgierig te blijven en
onmiddellijk weer te kunnen
loslaten. Zo kunnen feiten en nieuw
verkregen feiten je leiden over de
vele tredes met hun vele
verschillende waarheden, op de trap
naar boven.
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GENOEG OVER HET
HUIDIGE
BEWUSTZIJNSNIVEAU
EN DIT PLANETAIR
LEVEN
Mijn boeken gaan over bewustzijn.
Bewustzijn is de sleutel van alles.
Bewustzijn bepaalt wat is, zowel op
individueel niveau als op collectief niveau.
Een verandering van bewustzijn genereert
een verandering in ‘de situatie die is', ook
hiervoor geldt dit zowel op individueel als
op collectief niveau.
Als mijn bewustzijn verandert, verander ik.
Als mijn bewustzijn verandert, verandert
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het collectief bewustzijn. Als het collectief
bewustzijn verandert, verandert de wereld.
Een bewustzijnsverlaging brengt mij en dus
de wereld verder weg van het besef van
eenheid. Een bewustzijnsverhoging brengt
mij en de wereld dichter bij het besef van
eenheid. De ervaring voor zowel mijzelf als
de wereld, zal op deze verandering
reageren als oorzaak en gevolg.
Voor mij draait het altijd om mij want ik
kan alleen mijn eigen bewustzijn
veranderen. Een
bewustzijnsverandering komt tot stand
door andere keuzes te maken, die
nieuwe ervaringen geven en die
leermomenten kunnen opleveren. Ik
kan jouw bewustzijn niet veranderen. Ik
kan wel helpen om jouw omgeving te
veranderen waardoor jij andere keuzes
kunt gaan maken met als gevolg, dat ook
jouw bewustzijn kan veranderen. Dat is
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dus jouw keus. Zo draait het voor jou
dus ook alleen om jou.
Iedere verandering van bewustzijn
genereert een reactie via de
energetische wereld tot uiteindelijk in
de materiële wereld. De situatie in de
wereld zal dus pas veranderen als daar
een verandering van bewustzijn aan ten
grondslag ligt.
In de huidige situatie zie je dat de
mensen die de wereld willen
veranderen, beginnen in de materiële
wereld, nadat ze eerst alles en iedereen
beschuldigt hebben van wanprestatie en
falen en dat ze hebben besloten dat zij
het (als enigen) beter weten en dat zij
met hun gedachtegoed de redding zijn
voor de wereld. Meestal speelt er meer
egoïsme dan ‘liefde voor het totaal' bij
deze mensen. Door aan te geven hoe
slecht anderen zijn, proberen zij zichzelf
op te werken en zichtbaar te maken. Dit
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gebeurt al sinds mensenheugenis en het
heeft er tot nu toe toe geleid dat het
collectieve bewustzijn het niveau van
het tweede pad heeft bereikt: 'Het pad
van van binnen naar buiten’. Daarom is
er nog steeds grootschalige armoede en
honger in deze wereld. Daarom hebben
honderden miljoenen mensen geen dak
boven hun hoofd en hebben ze een
dagelijkse strijd van 'OVERLEVEN’ in
plaats van in vrede te kunnen leven.
Zolang je continu moet zien te
overleven, is er ook geen plaats voor
spirituele ontwikkeling en groei.
In ongeveer drieduizend bladzijden heb
ik laten zien hoe dat komt, waar dat toe
leidt en wat je er aan zou kunnen doen.
Ik heb MIJN WEG beschreven. Iedere
weg van ieder mens is anders maar er
kunnen en zullen raakvlakken zijn en
misschien heb je punten van herkenning
gevonden.
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IEDER MENS MOET ZELF DE KEUS
MAKEN WAT HIJ OF ZIJ DOET MET ZIJN
OF HAAR LEVEN. DE GROOTSTE WET IN
HET UNIVERSUM IS DE 'WET VAN DE
VRIJE WIL’. LEEF IN VRIJHEID EN LAAT
ANDEREN LEVEN IN VRIJHEID.
Ik ben mijn hele leven gevuld met
informatie. Ik heb die informatie ontvangen
van een engelenkorps. Dit was mijn
opleiding. Naast de opleiding die past in de
blauwdruk van mijn ziel, was de opdracht
om deze lessen vast te leggen en te stallen
voor de mensheid. Om deze taak te kunnen
volbrengen heb ik als werktuigen het
vermogen gekregen om te kunnen praten
op een manier die 'bij mensen binnenkomt’,
om te kunnen schrijven en om te kunnen
tekenen en schilderen (illustreren). Die
taak is nu volbracht. Negen boeken en
ongeveer drieduizend bladzijden vertellen
alles wat ik heb doorgekregen en wat nu
relevant is voor deze wereld en voor de
bewustzijnsverandering die deze wereld
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nog moet ondergaan. Al die jaren heeft
Aartsengel Gabriël mij begeleidt en
aangestuurd. Dit is het laatste boek in de
serie: 'Een wonderbaarlijke reis’.
Er ligt mij een nieuwe taak te wachten. Op
dit moment is er rust en voel ik een intense
en steeds diepere verbinding met GOD en
met de GODIN. Het is alsof 'mijn fles wordt
gevuld’. Ik ben opgevuld met rust, vrede en
vreugde.

Verlaat bewust het DUALISTISCH
veld van manipulatie, duwen en
trekken. Neem je
VERANTWOORDELIJKHEID voor
alles binnen jouw waarnemingsveld.
Stop ook je te verbazen en te ergeren
aan de reacties van de mensen om je
heen. Er zijn vele soorten van
bewustzijnsniveau en niet iedereen
begint blijkbaar op eenzelfde
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niveau. Neem de hond niet kwalijk
dat hij niet kan vliegen als een vogel
en neem de vogel niet kwalijk dat hij
niet kan blaffen als een hond. Dat
verschil in de start van ieder mens
zal ongetwijfeld een kosmische
reden hebben. Iedereen gaat zijn
eigen weg en omdat iedere weg
uniek is, is hij voor anderen vaak
niet te bevatten, maar het blijft
iemands unieke en persoonlijke
weg.
GA JE EIGEN WEG, ONTWIKKEL JE
KWALITEIT VAN EIGENLIEFDE, KOM
IN JE EIGEN KRACHTVELD, LEER
VOOR HONDERD PROCENT OP
JEZELF TE VERTROUWEN EN GROEI
DAN VANZELF IN NAASTENLIEFDE
EN LIEFDE VOOR GOD. ALS JE GAAT
BEGRIJPEN DAT HET UNIVERSUM EN
DE HELE SCHEPPING IN JOU LIGT
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OPGESLAGEN EN ER GEEN VERSCHIL
MEER IS TUSSEN 'IK EN DE
SCHEPPING’, BEHALVE MIJN EN
IEDERS UNIEKE PERSOONLIJKHEID,
HEB JE HET VIJFDE PAD, ‘HET PAD
WAAROP ER GEEN VERSCHIL MEER
IS TUSSEN BINNEN EN BUITEN’,
BEREIKT.

Bovenal, ontdek de God die in
je zit, JOUW GODSVONK, die er
alleen voor jou is en hunkert
en verlangt naar contact en
verbinding met jou. Leer om
zijn stem te horen. Door je niet
meer te richten op jouw ego en
jouw (ego)wil worden alle
barricades die wijzelf
opwerpen tussen onze God en
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onszelf, opgeruimd. Dan zul je
steeds meer in staat zijn om
ZIJN WIL te kunnen voelen en
te kunnen doen.
DAN ZUL JIJ GROEIEN IN
BEWUSTZIJN EN ZUL JE
VERANDEREN. ALS IK GROEI IN
BEWUSTZIJN, ZAL HET
COLLECTIEF BEWUSTZIJN
GROEIEN. ALS IK VERANDER,
VERANDERT DE WERELD.

Hier stoppen deze lessen. Ik
hoop dat uit al deze zaadjes
een bos zal groeien dat de
wereld zal beïnvloeden. Als
je alles hebt gelezen en tot
hier bent gekomen, weet ik
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zeker dat je niet meer
dezelfde persoon was als
toen je begon met mijn
eerste boek.
Werk aan jouw bewustzijn,
groei en verander. Als jij
verandert, verandert de
wereld en verandert het
universum.
Kijk niet naar anderen. Ga er
niet vanuit dat anderen
moeten en zullen veranderen,
zodat jouw wereld en de
wereld er beter van wordt. De
verandering kan altijd maar
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op één plaats geëffectueerd
worden en dat is:
IN JOU.
JIJ BENT DE VERANDERING,
WORD DE VERANDERING EN
LEEF DE VERANDERING.
'TO BE OR NOT TO BE',
that’s the question.
De magiër die de poort is
gepasseerd is in staat om zichzelf,
de wereld en het universum te
veranderen.
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Samenvattend zullen we als laatste
nog één keer de vijf paden aangeven
die de weg van groei in bewustzijn
kenmerken:
 Het EERSTE pad is het pad van 'van
buiten naar buiten’, uitsluitend
geregeerd door het EGO en geleid
door de ervaring van ANGST.
 Het TWEEDE pad is het pad van 'van
binnen naar buiten’, ook dit pad
wordt nog geregeerd door het EGO
en dus geleid door de ervaring van
ANGST. Dit is het pad waarop onze
wereld zich qua collectief
bewustzijn zich op dit moment
bevindt. We zijn wel voorzichtig op
weg naar de wissel van het derde
pad.
 Het DERDE pad is het pad van 'van
binnen naar binnen’, op dit pad
gaan we ontdekken dat er 'GEEST’ is
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en gaan we voorzichtig, nieuwsgierig
en verlangend starten met de weg
naar binnen. Ook dit pad staat nog
onder invloed van het EGO en er zal
dus ook, zolang we dit pad nog
bewandelen, invloed zijn van de
ervaring van ANGST. Het besef van
eenheid begint te groeien maar is
nog niet overheersend.
 Het VIERDE pad is het pad van 'van
binnen, via naar buiten, terug naar
binnen'. We beginnen te zien en te
voelen dat het contact en de
verbinding met onze Godsvonk
allesbepalend is en dat God door ons
kan werken in deze wereld als wij
onze wil volledig kunnen afstemmen
op en met ZIJN WIL. We
onderscheiden nog een binnen, ons
contact met God en een buiten, de
materiële wereld waarin wij leven
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met al onze broeders en zusters. Er is
een groeiend besef van eenheid maar
het is nog niet compleet. De ervaring
van ANGST neemt sterk af en de
ervaring van LIEFDE begint te
groeien.
 Het VIJFDE pad, het pad ‘waar geen
onderscheid meer is tussen binnen
en buiten, waarin ik de ervaring
heb dat IK EN DE KOSMOS (DE
HELE SCHEPPING) ÉÉN ZIJN. Er is
nu dus pas een volwaardig besef van
eenheid, van het één zijn van alles
wat is’. Pas dit pad is VOLLEDIG VRIJ
VAN ANGST. ‘EIGENLIEFDE EN
NAASTENLIEFDE ZIJN OPGEGAAN
IN LIEFDE VOOR HET TOTAAL EN
VOOR HET DIENEN VAN ALLEN,
DUS VOLLEDIGE LIEFDE VOOR
GOD'. OP HET VIJFDE PAD IS ER
EEN VOLLEDIG BESEF VAN
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EENHEID DUS PAS OP DIT DEEL
VAN DE WEG IS ER EEN
VOLWAARDIGE ERVARING VAN
EENHEID EN LIEFDE EN IS DE
ANGST VOLLEDIG OPGELOST.
We zijn op weg naar het derde pad.
Wees de gids en neem mensen mee
naar de wissel. Iedereen zal de
wissel zelf moeten nemen maar wat
hulp in het nemen van de stappen, is
altijd fijn. De wissel is niet altijd
zichtbaar maar iedereen zal hem
moeten nemen, zowel ieder individu
als het collectief. Het nemen van een
wissel is altijd moeilijk en geeft
strubbelingen in het leven van ieder
individu voor persoonlijke
wisselingen en culturele en
maatschappelijke strubbelingen
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voor grootschalige collectieve
wisselingen.

Ga ik rechtdoor op het bestaande pad of
neem ik de afslag? Durf ik die stap te nemen?
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Afhankelijk van mijn kracht, mijn
‘eigenliefde’, mijn zelfvertrouwen en
vertrouwen in God, zal ik het lef
hebben om andere keuzes te maken.
Andere keuzes leiden tot andere
resultaten. Mijn bewustzijn zal
groeien en mijn leven zal
veranderen. Als mijn bewustzijn
groeit, groeit het collectief
bewustzijn. Als mijn leven, mijn
wereld verandert, verandert de
wereld en verandert het universum.

Er rest mij, na 20 jaar schrijven, 9
boeken en 3000 bladzijden verder,
om een ieder ……..
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……. Een onvoorstelbaar
prachtige, persoonlijke, eigen
en unieke ’Wonderbaarlijke
Reis’ te wensen. Een reis met
prachtige ervaringen,
leermomenten en een nooit
stoppende groei van jouw
BEWUSTZIJN, op weg naar
verbinding, contact en
versmelting met jouw eigen
God en met de Godin.
Op weg zijn op onze weg.
altijd gericht op de horizon, altijd gericht op
het Licht, op onze Gids, op God zelf.
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