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Dit moment is voor mij een moment om stil te staan 

bij het resultaat van  mijn opleiding tot nu toe, om te 

proberen te begrijpen hoe de schepping in elkaar zit, 

wat en wie wij zijn, hoe wij passen in de totale 

schepping en wat er van ons kosmisch wordt 

verwacht en vooral, hoe wij het kunnen aanpakken om 

daar resultaat in te boeken. 

Hoe vertel ik dat in het kort? 

Hoe benoem ik alle belangrijke facetten zodat de kern 

van het verhaal, in het kort vertelt, duidelijk is? 

Als wij al deze facetten kennen en begrijpen, zijn wij 

beter in staat om te kunnen doorzien, wat er van ons 

kosmisch wordt verwacht, hoe de kosmische wetten 
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werken en hoe wij dus voorwaarts moeten zien te 

komen op onze weg en wat daarbij in de uitvoering 

zinloos en zinvol is. 

De uitdrukking: 'Als ik anders had geweten, had ik 

anders gehandeld’, zou hiervoor dan van toepassing 

kunnen zijn. 

Dit hoofdstuk is een poging om de kernpunten van al 

de lessen die ik heb mogen ontvangen, in een korte 

samenvatting, zo kernachtig als voor mij mogelijk is, te 

verwoorden. 

 

Het hebben van de kennis van deze theorie zal een 

dankbaar werktuig kunnen zijn om ons leven 

gerichter te kunnen leven en sneller te kunnen groeien 

in bewustzijn. Het leven van onze levens met de 

opdracht die wij allen hebben, wordt in het 

Urantiaboek een worsteling genoemd. 

 
Mijn lessen hebben mij geleerd dat door 

gebrek aan deze kennis, wij door dit 

gebrek: 

 Verkeerd in het leven staan en daardoor, 

 Niet in staat zijn om de problemen 
binnen onze individuele en massale 
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worsteling goed aan te pakken en op te 
lossen en dat wij daardoor, 

 Massaal nog steeds een laag collectief 
bewustzijnsniveau hebben, de groei in 
bewustzijn, zowel individueel als 
collectief nauwelijks enige voortgang 
maakt en wij gevangen blijven zitten in 
het drijfzand van het moeras van dit lage 
bewustzijn. 

 We zowel individueel als massaal onze 
individuele als collectieve problemen 
anders zullen moeten benaderen, om tot 
oplossing en vooruitgang te kunnen 
komen. 

 Als wij in staat zijn om te stoppen met te 
leven op een manier die heel veel energie 
kost, dat ons uitput en keer op keer in 
conflict brengt met onze omgeving, dat 
angst oplevert of de angst versterkt en 
leidt tot continue stress, wij meer in 
harmonie komen waardoor we kunnen 
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groeien naar een status van rust, vrede 
en vreugde. 

 Als we dit succes gaan ervaren, zullen we 
ook gaan ervaren dat er: 'niets beter is 
voor het verkrijgen van succes, dan het 
ervaren van succes en de rust en de 
vreugde die dat oplevert’. 

 

Dit hoofdstuk heeft de intentie om hiervan 

een overzicht te geven. 

Uiteraard is nog steeds het Urantiaboek 

hiervoor de leidraad en wordt de inhoud 

bepaald en beperkt door mijn eigen niveau 

van bewustzijn. 

 
Dit overzicht laat ons dus zien hoe wij mensen, 

door gebrek aan kennis of beter gezegd door 

gebrek aan bewustzijn (wijsheid), structureel de 

worsteling van het leven verkeerd interpreteren 

en daardoor in de oplossingen, keer op keer en 

structureel, een volkomen verkeerde 

aanvliegroute kiezen, waardoor er geen 
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problemen opgelost worden maar misschien 

zelfs deze problemen alleen maar verergeren, 

waardoor deze wereld in misère blijft 

ondergedompeld en de mens zelf in angst en 

stress blijft worstelen en zichzelf en anderen 

ook constant daarin blijft meetrekken, met alle 

dramatische gevolgen van dien. 

 

Een actueel voorbeeld hiervan is hoe twintig 

jaar aanpak van de problemen in Afghanistan, 

ondanks de investering van zeventienhonderd 

miljoen euro en de kostprijs van tienduizenden 

mensenlevens, een rendement heeft opgeleverd 

van nul en misschien zelfs wel van een negatief 

rendement. 

Gebrek aan wijsheid en het onvermogen en de 

onwil om te leren, leidt tot dit dramatische 

rendement. 

Dit geldt overigens voor al onze individuele en 

collectieve problemen en dat geldt nog steeds, 

overal op deze wereld. 

De aanpak van de oplossing in Afghanistan is, 

zoals altijd, gericht geweest op de ‘buitenkant’. 

Een aanpak met geld en militair machtsvertoon, 
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waarmee je nooit het bewustzijn verandert en 

dus ook nooit een kans maakt op het creëren 

van structurele veranderingen. 

 

De fout die we in onze aanpak maken met 

betrekking tot de oplossing van onze individuele 

en collectieve problemen wordt veroorzaakt 

door gebrek aan wijsheid en door een gebrek 

aan kennis van hoe de schepping in elkaar zit en 

wat er van ons wordt verwacht.  

Dit heeft gevolgen en deze gevolgen zijn, dat wij 

massaal leven in angst en stress, wat zelf weer 

tot gevolg heeft dat wij nog fanatieker dezelfde, 

verkeerde aanpak van het oplossen van onze 

problemen blijven hanteren, wat leidt tot een 

verharding van onze maatschappij.  

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te zien 

hoe de angst en de stress regeert, hoe 

individuen daarvan omvallen en hoe de wereld 

er niet vrolijker op wordt. 

 

Het resultaat van mijn theoretische opleiding en 

van mijn eigen studies hebben mij het volgende 

beeld getoond, wat mede gefundeerd is op de 



10 
 

inhoud van het Urantiaboek maar wat vooral 

zichtbaar is in het dagelijks leven, zowel voor 

het individu als voor de massa (het collectief). 

Mijn eigen persoonlijke ervaring die mijn lessen 

mij in de praktijk hebben opgeleverd, is de grote 

rust, de vreugde en de vrede dat dit inzicht en 

het toepassen in mijn eigen leven mij heeft 

gegeven en wat een nieuw fundament levert 

voor de voortgang van mijn eigen verdere reis 

over de Geestelijke Weg. 

 
Voor de uitleg en de verklaring van de 

kosmische wetten en hoe ermee om te 

gaan, behandelen we een aantal 

onderwerpen in de volgende volgorde: 

 

1. Bewustzijn, inclusief de zeven cirkels. 
2. Onvolmaaktheid. 
3. Worsteling. 
4. De wereldse Weg en de Geestelijke Weg. 
5. Hoe kan ik invloed hebben op het totaal 

en dus op anderen? 
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6. De noodzaak en de kracht van het 
loslaten. 

7. Het altijd aanwezige gevaar. 
8. Eind-conclusie. 
9. Teksten uit het Urantiaboek. 
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Bewustzijn, inclusief 

de zeven cirkels 
 

Waar draait het om bij bewustzijn 

en hoe kun je het bewustzijn 

veranderen? 

 
Alles draait om bewustzijn. Bewustzijn is zowel 

het fundament als de bouwstenen om op te 

bouwen en om ermee te kunnen bouwen. Het 

behaalde en het veroverde niveau van 

bewustzijn bepaalt de mate van geluk, vrede en 

vreugde in het leven van mensen. 

Een laag bewustzijnsniveau gaat per definitie 

gepaard met angst en onrust en de altijd 

aanwezige behoefte om jezelf te moeten 

verdedigen waarbij maar al te vaak wordt 

gekozen voor de aanval als beste verdediging 

(dualiteit). 
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De mate van Bewustzijn 

bepaalt mijn niveau en de 

VERANDERING van mijn 

bewustzijn bepaalt de 

beweging op mijn pad, eerst 

de wereldse weg en daarna 

de geestelijke weg. 

Verandering van bewustzijn 

creëert altijd een 

verandering in de materiële 

manifestatie. 
 
Het is uitermate belangrijk om te weten dat 

bewustzijn aan een persoon vastzit en alleen de 

persoon zelf, is in staat om dat bewustzijn te 

veranderen. Die verandering gaat altijd via de 

weg van het maken van keuzes op basis van 

vrije wil, waardoor wij ervaren, waardoor wij 
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leren en waardoor wij kunnen veranderen of 

kunnen groeien. 

Ik kan die weg niet bewandelen voor een ander, 

dat moet iedereen voor zich doen en ik kan dus 

niet, zelfs nooit, het bewustzijn van anderen 

veranderen. 

 

Ik heb dus alleen maar invloed op mijn 

eigen bewustzijn en op verandering van 

mijn eigen bewustzijn. 

 
Als ik mij irriteer aan anderen of aan het gedrag 

van anderen kan ik die irritaties alleen maar 

oplossen door aan mijzelf en in mijzelf te 

werken, waardoor ik de keuze maak om niet 

meer geïrriteerd te zijn. 

Wijzen met de vinger naar een ander, die moet 

zorgen voor de oplossing van mijn irritatie is 

absoluut zinloos en zal nooit resultaat geven en 

dus niet werken. Oplossingen liggen nooit in de 

buitenwereld maar worden gecreëerd in de 

binnenwereld. 
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Zo staan we ook klaar om maatschappelijk alles 

en iedereen te beoordelen en te veroordelen en 

we zullen wel even vertellen hoe anderen 

moeten veranderen om alle problemen opgelost 

te krijgen. 

Het is het duwen tegen en het trekken aan 

elkaar. We constateren overal in onze ogen 

onrecht, missers, blunders en wijzen per 

definitie met de vinger naar de ander met de 

mededeling dat de ander het anders moet doen, 

moet veranderen, teneinde de maatschappij 

weer in het gareel te krijgen. 

 

Er is alleen één probleem.  

Veranderingen, zeker veranderingen op 

het niveau van bewustzijn, die ook altijd 

aan iedere verandering ten grondslag 

moeten liggen, KUN JE EEN ANDER NIET 

DICTEREN EN NIET OPLEGGEN.  

VERANDERINGEN HEBBEN ALLEEN ZIN 

EN ZULLEN ALLEEN ONTKIEMEN ALS DE 

BASIS EEN VERANDERING IN HET EIGEN 

BEWUSTZIJN IS, GEBOUWD OP 
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ERVARINGEN, VOORTKOMEND UIT 

EIGEN KEUZES GEMAAKT IN VRIJE WIL, 

DIE LEIDEN TOT LEERMOMENTEN, DIE 

WEER VERANDERINGEN EN GROEI 

KUNNEN GENEREREN. 

Voor de goede orde nogmaals: 

Veranderingen die gecreëerd worden in 

de ‘buitenwereld’, in de wereld buiten 

mijzelf, beklijven nooit. Wezenlijke 

veranderingen die leiden tot wezenlijke 

transformaties komen alleen uit de 

‘binnenwereld’, uit het werk wat ik aan 

mijzelf doe, binnen in mijzelf. 
 

Daarom is de missie in Afghanistan van twintig 

jaar met geld, kogels, kanonnen en bommen 

veranderingen afdwingen, compleet mislukt. 

Het is ook belangrijk om ons te realiseren dat 

niet ieder mens met een gelijk niveau van 

bewustzijn wordt geboren. Het Urantiaboek 

onderscheidt zeven cirkels, zeven niveaus en 

ikzelf heb gedetailleerd de vijf paden (niveaus) 

van bewustzijn mogen beschrijven. De vijf 
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paden en de zeven cirkels overbruggen 

hetzelfde gebied. 

 

Groei van bewustzijn betekent 

automatisch de groei van de ziel want in 

het bewustzijn wordt door de Richter, 

naar aanleiding van de keuzes die de 

mens maakt in vrije wil, het kleed van 

de ziel geweven. De ontwikkeling van de 

ziel wordt dus bepaald door de keuzes 

die wij maken en groeit als wij groeien 

in bewustzijn. 
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Onvolmaaktheid 
 
Waarom onvolmaaktheid en voor wie 

geldt dat? 
 

God heeft de schepping gecreëerd om te kunnen 

ervaren wat onvolmaaktheid is. God zelf is 

volmaakt. 

De universa zijn onvolmaakt, de planeten zijn 

onvolmaakt. 

Ook de mensen zijn onvolmaakt en de mens is 

als ‘opklimmingswezen’ geschapen om de weg 

te zoeken vanuit de onvolmaaktheid en om op te 

klimmen naar volmaaktheid. 

Deze opdracht om op te klimmen naar 

volmaaktheid zit 'ingebakken’ in ieder mens. 

Deze zoektocht naar en het volbrengen van deze 

tocht in het verkrijgen van volmaaktheid wordt 

in het Urantiaboek omschreven als een 

worsteling. 
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Wij zijn onvolmaakt en wij zijn 

geprogrammeerd om volmaaktheid te 

zoeken. 

 

De groei naar volmaaktheid staat gelijk 

aan de groei van het bewustzijn en dus 

aan de groei van de ziel. 

 
Wij hebben dus een gedrevenheid om 

volmaaktheid te zoeken. 

Het feit is echter dat wij als mens 

onvolmaaktheid constateren, daar dan anderen 

de schuld van geven en eisen dat die anderen 

zich veranderen, zodat de situatie van 

onvolmaaktheid omgevormd kan worden tot 

volmaaktheid. 

 

Opnieuw moeten we hier 

constateren dat de groei van 

onvolmaaktheid naar volmaaktheid 

alleen gerealiseerd kan worden voor 

jezelf, door het zelf maken van 
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andere keuzes, leidend tot andere 

ervaringen en leermomenten die 

dan veranderingen en groei, VOOR 

JOU, kunnen genereren. 

 

JOUW SITUATIE ZAL NOOIT 

VERBETEREN DOOR DE KEUZES 

VAN ANDEREN OMDAT DIE JOUW 

BEWUSTZIJN EN JOUW GROEI EN 

VERANDERING DUS NIET ZULLEN 

EN NIET KUNNEN VEROORZAKEN. 

DE VERANDERING DIE JIJ 

VOORSTAAT, OMDAT JIJ 

ONVOLMAAKTHEID 

CONSTATEERT, ZAL DUS OOK 

NOOIT GEREALISEERD WORDEN 

ALS JIJ KEUZES MAAKT VOOR 

ANDEREN (DE TEGENSTANDERS) 
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DIE ZULLEN MOETEN GAAN 

DOEN, WAT JIJ VAN HEN EIST. 
 

Verandering voor jou zul je dus niet 

moeten afdwingen door anderen te 

veranderen of anderen andere 

dingen te laten doen, die jij van hen 

eist. Veranderingen voor jou ontstaan 

alleen als jijzelf verandert. 

Veranderingen in de maatschappij 

veranderen niet door hele 

volksgroepen te willen veranderen of 

te laten doen wat iemand oplegt. 

Veranderingen in de maatschappij 

komen alleen tot stand als ieder voor 

zich bereid is uit vrije wil, ongeveer 

dezelfde kant op te willen 

veranderen. 
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Daarom werkt de politiek ook niet 

omdat daar veranderingen worden 

opgelegd en afgedwongen en 

veranderingen dan dus nooit zijn op 

basis van vrije wil en het speelveld 

van het veranderen altijd de 

buitenwereld is, waar veranderingen 

dus nooit zullen hechten en beklijven. 

 

Onvolmaaktheid ombouwen naar 

volmaaktheid is altijd gekoppeld 

aan verandering in bewustzijn en 

verandering in bewustzijn is 

zelfprojectie, zelfonderzoek, 

zelfreparatie en uitsluitend gericht 

op jouzelf en voor jouzelf. Het is de 

weg naar binnen en uitsluitend 

naar binnen. 
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Iedere weg naar buiten en ieder 

gesleutel in de buitenwereld, 

creëert geen verandering en is altijd 

gekoppeld aan dualiteit. 
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Worsteling 
 
Hoe zijn wij in staat om de 

worsteling met succes af te ronden? 
 

Er wordt binnen de schepping van ons verwacht 

dat wij de onvolmaaktheid, waarin wij zijn 

gecreëerd, veranderen in een status van 

volmaaktheid en dat ook nog in een omgeving 

die per definitie, ook nog eens onvolmaakt is. 

Kijk maar naar de toestand van de planeet 

waarop we leven. 

Wij beginnen de menselijke loopbaan als beest 

en eindigen uiteindelijk als geest. Eigenlijk is die 

weg naar boven voor ons niet uitvoerbaar en 

kan deze weg gezien worden als een worsteling. 

Maar wij hebben hulp. 

Ieder mens krijgt een Godsvonk (de Richter) in 

zijn systeem die de mens door de stormen van 

het leven leidt, waarbij de vrije wil van de mens 

altijd voorop staat. 



25 
 

We hebben hulp van engelen, de Geest van 

Waarheid en van de zeven 

assistentsbewustzijnsgeesten. 

We hebben heel veel Geestelijke hulp bij deze 

worsteling en bij het opklimmen van 

onvolmaaktheid naar volmaaktheid. 

De worsteling kan worden volbracht in 

samenwerking met onze Godsvonk, de engelen, 

de Geest van waarheid en de zeven 

assistentsbewustzijnsgeesten. 

Die vind je niet in de buitenwereld maar in jouw 

binnenwereld. 

Alleen de weg naar binnen zal resultaat kunnen 

opleveren. Hoe meer verbinding en contact je 

kunt leggen diep bij jou van binnen, hoe meer 

gerichte hulp je kunt ontvangen en hoe sneller je 

kunt veranderen en groeien. 

Ook hier is de enige weg dus weer de weg naar 

binnen en ook nu geldt dat uiteindelijk de enige 

weg de weg met God, door God, naar God is en 

die weg bevindt zich in ons systeem, niet 

daarbuiten. 
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De wereldse weg en 

de Geestelijke weg 
 
Wat betekenen deze twee wegen en 

wat is het verschil?  

 

De wereldse weg. 
 

De wereldse weg is in wezen het hele traject van 

onbewustheid, van geen kennis hebben van het 

begrip bewustzijn, dus van het ontbreken van 

wijsheid en van het gegeven dat deze mensen 

altijd alles projecteren in de buitenwereld, 

zowel de problemen als de oplossingen.  

De problemen plaatsen ze buiten zichzelf en de 

oplossingen plaatsen ze ook buiten zichzelf. Zij 

wijzen altijd met de vinger naar een ander, die 

ook nog eens altijd schuldig is en die zal moeten 
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veranderen, waardoor zij weer relatief tevreden 

worden en de angst verdwijnt. 

Deze mensen gaan ervan uit dat zij per definitie 

de waarheid beheersen en zijn in staat om, als je 

hen de kans geeft, alle oplossingen aan te 

bieden. Die oplossingen liggen per definitie in 

het gegeven dat anderen zullen moeten 

veranderen of de dingen anders zullen moeten 

gaan uitvoeren. Op dit niveau is er ook altijd 

strijd om de waarheid. De waarheid heeft altijd 

betrekking op wat deugt en wat niet deugt, op 

het definiëren van volmaaktheid en 

onvolmaaktheid. 

De wereldse weg is ook de weg van het ego, van 

de dualiteit en het is de weg waar de keizer 

wordt gediend.  

Als je de keizer dient is het overigens 

onmogelijk om God te dienen want je kunt nooit 

twee meesters tegelijk dienen. 

Bij het bewandelen van de wereldse weg gaat 

het om macht, het gaat om de strijd om ‘het 

krijgen van gelijk', het gaat om het bestrijden 

van onvolmaaktheid die altijd wordt 

veroorzaakt door anderen en altijd alleen zal 
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oplossen wanneer anderen zich veranderen 

conform onze eisen.  

De wereldse weg levert nooit wezenlijke 

veranderingen en transformaties op. DE 

WERELDSE WEG IS EEN PRACHTIGE 

LEERSCHOOL OM ONS TE LEREN ‘HOE HET 

VOORAL NIET MOET EN HOE HET VOORAL 

NIET WERKT’. 

 

De wereldse weg is het traject dat we moeten 

bewandelen tot aan het vierde pad of de derde 

cirkel. Dan begint het overgangsgebied waarop 

we de wereldse weg steeds meer verlaten en de 

Geestelijke Weg gaan betreden. Dat is het 

overgangsgebied waarop we steeds meer het 

werelds geharrewar en geneuzel gaan doorzien 

en vaarwel gaan zeggen en waarop we steeds 

meer 'NIET MEER VAN MAAR UITSLUITEND 

NOG IN DE WERELD ZIJN. Dit is dus ook het 

gebied waarop we afscheid gaan nemen van de 

keizer en het dienen van de keizer en ons gaan 

richten op het dienen van God. Dit is dus het 

gebied waar we de problemen en de oplossingen 

niet meer zoeken en definiëren in de 



29 
 

buitenwereld maar waar we naar binnen zijn 

getreden, waar we definitief verbinding en 

contact hebben gezocht en gevonden met onze 

eigen God en waar we gaan begrijpen dat er 

slechts één manier is om de wereld te 

verbeteren, namelijk door onszelf te verbeteren, 

door zelf te veranderen en door op eigen kracht 

en door zelfgemaakte bewuste keuzes, te 

groeien in bewustzijn. 

Dit is het gebied waar we zien dat de dualiteit 

niet werkt en dat er slechts één werkende 

kracht is in het universum en dat is EENHEID. 

We gaan steeds meer begrijpen dat het besef 

van eenheid, liefde doet ervaren en dat het 

besef van eenheid ons verbindt met alles 

binnen de complete schepping. 

Die verbinding leidt tot beïnvloeding, 

hetgeen weer leidt tot afhankelijkheid en dat 

per definitie leidt tot 

VERANTWOORDELIJKHEID.  

 

Als anderen van mij of van mijn gedrag 

afhankelijk zijn, draag ik voor al die anderen 

verantwoordelijkheid. 



30 
 

Als ik verantwoordelijk ben voor al het leven 

om mij heen, kan ik nooit meer zomaar een 

ander per definitie SCHULDIG verklaren, 

want ik ben op zijn minst 

(mede)verantwoordelijk. 
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De weg vanuit de dualiteit naar eenheid is dus 

een weg waarop we steeds meer gaan begrijpen 

dat de problemen niet liggen in de buitenwereld 

maar in onze eigen binnenwereld. De 

oplossingen liggen daarom ook niet in de 

buitenwereld maar in onze eigen binnenwereld, 

waar we in samenwerking met onze Godsvonk 

de oplossingen kunnen creëren door onze wil in 

overeenstemming te brengen met ZIJN WIL, 

door van binnen te veranderen en binnen in 

onszelf te groeien in bewustzijn.  
 
Mijn verandering zal materieel 

manifest worden gemaakt op en in 

onze materiële wereld. 
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Bovenstaande afbeelding toont de weg van 

‘Dualiteit naar Eenheid', waar we dus vooral 

moeten werken aan onze ‘verwachtingen over 

volmaaktheid en onvolmaaktheid’, waar per 

definitie het werkveld van de reparatie van de 

door ons geconstateerde onvolmaaktheden, 

moet verschuiven vanuit onze buitenwereld 

naar onze binnenwereld. En zo betreden we 

uiteindelijk de Geestelijke Weg en naderen het 

kruispunt waar de wissel van de wereldse weg 

naar de Geestelijke Weg genomen moet worden. 
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De grootste test waarvoor wij moeten slagen om 

deze wissel te kunnen nemen, is om volledig: 

 

'kleur te bekennen’ en de keizer en 

zijn hele hofhouding voorgoed 

vaarwel te zeggen, om naar binnen 

te gaan en om uitsluitend nog God te 

dienen. 
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Bovenstaande afbeelding geeft een overzicht 

van de wereldse weg en de Geestelijke Weg en 

typeert dus het te bewandelen pad van Dualiteit 

naar Eenheid. De wereldse weg is alles dat zich 

afspeelt in onze buitenwereld en wordt 

gekenmerkt door dualiteit.  De Geestelijke Weg 

wordt gedragen door het besef van eenheid.  

 

De Geestelijke Weg. 
 

De Geestelijke Weg is de weg die wij betreden 

na het nemen van de wissel waarop wij 

definitief en uit vrije wil de keus moeten maken 

welke kleur wij kiezen, het is het moment van 

kleur bekennen. Tot dit punt waren wij niet in 

staat om de Geestelijke Weg waar te nemen 

omdat wij worstelden in onze buitenwereld en 

de Geestelijke Weg alleen betreden kan worden 

via en door onze eigen binnenwereld, waar we 

God zullen zoeken en waar we uiteindelijk hand 

in hand zullen lopen met onze eigen Godsvonk. 

De kenmerken op de Geestelijke Weg zijn dat er 

geen onderscheid meer is tussen binnen en 
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buiten, tussen boven en beneden en tussen 

eigenliefde en naastenliefde.  

Als deel van alles, ben ik alles en als ik alles ben 

of met alles verbonden ben, kan ik geen 

onderscheid meer maken. 

Tevens zijn we op de Geestelijke Weg afgestemd 

op het besef van eenheid. 

De Geestelijke Weg is ook de Weg waarop wij 

steeds meer beïnvloed gaan worden door de 

kracht van Morontia-mota en waarop wij 

worden aangetrokken tot ginder, tot het 

koninkrijk. 

De Geestelijke Weg is het laatste stuk van onze 

opklimming naar het moment van fusie en waar 

wij heel hard zullen moeten werken om onze wil 

volledig in overeenstemming te brengen met de 

Wil van onze Godsvonk. 

Niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede. 

De Geestelijke Weg is de weg waar we rust, 

vreugde en vrede vinden, waar de angst is 

verdwenen en waar we vooral begrijpen: 
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Dat ieder probleem dat wij 

constateren zich niet bevindt in 

onze buitenwereld maar 

uitsluitend in onze binnenwereld 

en waar de oplossingen voor deze 

problemen alleen tot stand zullen 

komen door zelf van binnen te 

veranderen, waardoor wijzelf 

zullen veranderen en zullen 

groeien in bewustzijn, waardoor 

deze problemen ook in onze 

materiële wereld zullen 

veranderen. 
 

Op de Geestelijke Weg gaan wij begrijpen en 

beginnen wij ernaar te leven, dat vooruitgang 

alleen gerealiseerd kan worden in een 

samenwerkingsverband met de materiële, de 

esoterische of energetische en de Geestelijke 
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werelden ofwel als er een samenwerking is 

tussen de derde, de vierde en de vijfde dimensie. 

Uiteindelijk is DE WEG met betrekking tot onze 

opklimming vanuit de onvolmaaktheid naar 

volmaaktheid, uitsluitend GEESTELIJK, maar dat 

zullen wijzelf moeten ontdekken. Jezus geeft aan 

dat onze weg: 

 

GEESTELIJK en INDIVIDUEEL is, 

geheel een zaak is van eigen 

PERSOONLIJKE ERVARING in de 

geest door de geloofsrealisatie dat 

we een kind zijn van God. 

 
De Geestelijke Weg bevindt zich niet meer in de 

buitenwereld, is niet meer een ‘gerichtheid naar 

buiten' maar bevindt zich in onze innerlijke 

wereld waar we verbinding en contact moeten 

zoeken met de God die in ons woont en samen 

met hem, onder zijn leiding en Zijn Wil volgend, 

daar onze weg moeten vervolgen. 
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Een andere grafische verbeelding: 

Het rode gebied rond Urantia is de wereldse 

weg. Het donkerrode gebied dicht bij de planeet 
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toont de laagste paden van bewustzijn (eerste 

en tweede pad). 

In het paarse gebied hebben wij het vierde pad 

of de derde cirkel bereikt. 

In het oranje gebied betreden wij de wissel van 

de wereldse weg naar de Geestelijke Weg en 

hebben wij het vijfde pad of de eerste cirkel 

bereikt. In het gele gebied bewandelen wij 

volledig de Geestelijke Weg en komen wij sterk 

onder invloed van morontia-mota en in de 

aantrekking van het koninkrijk, de Morontia-

werelden. Wij hebben kleur bekend. 

De Geestelijke Weg leert ons dat dit de enige 

werkende weg is. Dat de enige weg de weg is 

'met God, door God, naar God’. Deze weg leert 

ons dat alle andere wegen doodlopend zijn en 

alleen maar het resultaat opleveren dat die 

andere wegen niet werken, wat op zich al een 

prachtige les is. 
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Hoe kan ik invloed 

hebben op het totaal 

en dus op anderen? 
 
Wat is mijn plaats in de schepping 

om het totaal te kunnen veranderen 

en dus om anderen in staat te 

stellen om ook te kunnen veranderen? 
 

Binnen de allesomvattende eenheid van de 

‘EENHEID’, is alles met elkaar verbonden. Ik 

hoef dus alleen maar aan mijzelf te werken om 

het totaal te beïnvloeden. Dat betekent dus dat 

door zelf te veranderen ook de omgeving 

verandert, waarbinnen anderen de keus 

kunnen maken om op basis van hun eigen 
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vrije wil, andere keuzes te maken, waardoor 

ook zij kunnen en zullen veranderen. 

Ik kan de eenheid, de liefde, het begrip, de 

acceptatie en het respect voor anderen 

VOORLEVEN, dat invloed zal hebben op 

anderen waardoor ook zij andere keuzes 

kunnen gaan maken. 

De omgeving zal volkomen anders beïnvloed 

worden, wanneer ik als ik een klap op mijn 

wang krijg, keihard terug sla en er een 

vechtpartij ontstaat of wanneer ik bij diezelfde 

klap mijn andere wang toekeer. 

Het is onmogelijk om anderen te veranderen 

door anderen mijn wil op te leggen. Daar zal 

nooit een ervaring bij die ander uit voortkomen 

die zal leiden tot een bewustzijnsverandering, 

hooguit een negatieve, omdat er bij die ander 

afkeer, woede, angst en haat kan groeien, omdat 

ik mijn wil opleg en afdwing. 

Door aan mijzelf te werken, verander ik mijzelf 

en mijn omgeving en dat laatste kan anderen 

beïnvloeden waardoor zij kunnen gaan kiezen 

om ook te veranderen. Dat zal dan alleen maar 
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gerealiseerd kunnen worden, doordat ook zij de 

keus maken om aan zichzelf te gaan werken. 

Een andere weg om anderen en elkaar te 

kunnen beïnvloeden is om uit vrije wil jouw 

eigen ervaringen op jouw weg van de worsteling 

van wereldse naar Geestelijke Weg te delen met 

anderen. Iedere weg is persoonlijk en uniek en 

we kunnen leren van de ervaringen van de 

worsteling van elkaar en dat kan een ander een 

stukje op weg helpen. 

Er is geen enige of beste weg, er zijn net zoveel 

wegen als dat er opklimmingswezens zijn want 

ieder opklimmingswezen is uniek, dus iedere 

ervaring is uniek en dus is iedere weg uniek. 

Op de Geestelijke Weg bevindt zich de ruimte 

die ik ‘de Leegte' noem en waar de verdieping 

van de reis naar binnen in intensiteit toeneemt, 

waar je nieuwe gebieden van jezelf leert kennen 

en waar zich poorten bevinden naar de ruimte 

die ligt voorbij de Leegte, die we mogen 

onderzoeken en waar we nieuwe ervaringen 

kunnen en zullen opdoen. 
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De noodzaak en de 

kracht van het 

loslaten. 
 
Wat betekent loslaten en waarom is 

dit zo belangrijk? 

 
De weg die wij als opklimmingswezens moeten 

afleggen gaat van de planeet waarop onze ziel 

tot stand is gekomen opwaarts naar het 

Paradijs. Een immense weg waarbij we zullen 

reizen van planeet naar planeet, van ons 

plaatselijk universum naar het grote universum, 

naar Havona en naar het Paradijs. 

Keer op keer zullen we afscheid moeten nemen 

van de plaats of planeet waar wij vertoefd 

hebben, waar we zijn opgeleid, waar we nieuwe 
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vrienden hebben gemaakt en waar we ons 

thuisvoelen. 

Afscheid nemen en nieuwe avonturen tegemoet 

gaan hoort bij de kosmische reis. Deze planeet 

gaat gewoon door, ook zonder jouw of mijn 

bemoeienis. Leer jezelf nu al aan dat de weg 

‘voortgang inhoudt', dus ‘landen, leren en 

vertrekken'. 

Daarom is het zo belangrijk om nu al jezelf aan 

te leren dat loslaten en afscheid nemen inherent 

is aan onze kosmische reis. 
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Het altijd aanwezige 

gevaar 
 
De weg is niet zonder gevaar 

dankzij de continue aanwezigheid 

van ons noodzakelijke ego. 
 

Ook al klimmen we langzaam langs de paden of 

de cirkels van bewustzijn omhoog en ook al 

worden we steeds meer bewust en komen we 

steeds verder in het besef van eenheid, er dreigt 

altijd gevaar van terugval. Ons ego, dat wij nodig 

hebben om ons in deze materiële wereld te 

behoeden voor gevaar en dat zorg draagt dat wij 

ons richten op het materiële leven, neemt maar 

al te graag de leiding weer in handen. 

Hoe bewuster we worden, hoe ondergeschikter 

het ego wordt. 
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We hebben in het verleden gezien dat zelfs 

engelen en zelfs zeer hoge engelen van hun 

troon kunnen vallen en tot duisternis kunnen 

komen. 

Blijf daarom altijd alert en richt je op jezelf. 

Beoordeel en veroordeel anderen niet maar 

beoordeel jezelf en neem jezelf keer op keer de 

maat, of er groei is of terugval. Neem kritiek van 

anderen altijd ter harte want het is niet 

makkelijk om jezelf te beoordelen. Je ego zal er 

voor zorgen dat je als een 'slager die zijn eigen 

vlees keurt’ snel tevreden zult zijn over het 

resultaat. Laat een ander maar bepalen wat de 

kwaliteit is  

‘Mens ken jezelf’ en oordeel en handel naar de 

bevindingen. 
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Eind-conclusie 
 
Al het voorgaande nog even in het 

kort. 
 

We hebben maar één verantwoordelijkheid 

passend binnen onze opdracht. Zelf groeien in 

bewustzijn en daardoor klimmen naar 

volmaaktheid. Dat kan alleen maar door het 

maken van eigen keuzes, in vrije wil, om 

daardoor te ervaren, te leren en te groeien. 

Een ander leert niet van mijn keuzes en van mijn 

ervaringen, tenzij daar in vrije wil door die 

ander voor wordt gekozen, maar dat is dan zijn 

of haar eigen keus in vrije wil. 

Je kunt een ander niet veranderen, je kunt alleen 

jezelf veranderen door andere keuzes te maken, 

daardoor te ervaren, te leren en te veranderen 

en eventueel te groeien. 

Stop dus met de zinloze strijd om elkaar te 

veranderen, dat blokkeert en vertraagt jouw 
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eigen groei en levert nooit iets op, behalve een 

negatief rendement. 

In die zin hebben waarheden geen waarde meer 

omdat het instrumenten worden en zijn, die 

gebruikt worden om anderen te overtuigen en 

daardoor anderen te kunnen veranderen. 

Werk aan jezelf. 

Realiseer je dat iedereen onvolmaakt is, dat 

eventuele slechte karaktereigenschappen 

erfelijk zijn, dat je niet aan anderen hoeft te 

sleutelen maar alleen aan jezelf en dat je aan 

anderen, jouw liefde, vreugde, respect, 

zelfvertrouwen en acceptatie ‘voor kunt leven’. 

Werkelijke vooruitgang is uiteindelijk alleen 

mogelijk als wij de wereld met al het 

geharrewar, met alle strijd om de waarheid en 

met alle gedrevenheid om elkaar onze wil op te 

leggen, laten voor wat het is en ons omdraaien 

om onze blik en concentratie te richten op 

ginder, op het koninkrijk om onze weg te 

vervolgen. 

Accepteer dat de wereld, dat de schepping en 

dat wij allemaal ONVOLMAAKT zijn. De 

onvolmaaktheid is niet je vijand maar is je 
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VRIEND. Het constateren van de 

onvolmaaktheid geeft ons de mogelijkheid en de 

kans om de onvolmaaktheid om te buigen naar 

volmaaktheid, niet door anderen af te dwingen 

jouw wil te volgen maar door de volmaaktheid 

op dat stukje onvolmaaktheid in jezelf te 

creëren. 

De buitenwereld is alleen interessant op de 

wereldse weg. Op de Geestelijke Weg verlaten 

we de buitenwereld en richten ons op onze 

binnenwereld, waardoor we uiteindelijk niet 

meer van, maar uitsluitend nog in de wereld 

zijn. 

 

De conclusie nogmaals op een andere wijze 

grafisch weergegeven: 
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Het uitdijend bewustzijn vanaf 

het centrum van de binnenste 

cirkel 
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De cirkels tonen het uitdijend bewustzijn dat 

vanaf het centrum uitdijt naar buiten toe. 

De eerste twee cirkels: 

De eerste twee cirkels samen, dus de 

donkerrode cirkel en de lichtrode cirkel, stellen 

het groeiend bewustzijn voor tot aan het vierde 

pad of de derde cirkel. Het bereiken van dit 

niveau is de eerste overwinning voor de ziel 

omdat op dit niveau er directe overleving is, na 

de dood van ons materiële lichaam en omdat op 

dit niveau onze beschermengelen worden 

vervangen door twee persoonlijke 

bestemmingsbehoeders. 

De derde cirkel: 

Deze cirkel heeft de kleur rood-paars en is het 

overgangsgebied na de derde cirkel of het vierde 

pad. 

De vierde cirkel: 

Dit is het gebied met de paarse kleur waarin ons 

bewustzijn stijgt naar het vijfde pad of de eerste 

cirkel. 

De weg tot en met de vierde cirkel is het traject 

waarin we langzaamaan de wereldse weg 

vaarwel zeggen en de Geestelijke Weg 
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voorzichtig betreden. We zeggen de keizer 

vaarwel en beginnen naar God te verlangen en 

willen God gaan dienen. We beginnen nu echt 

serieus onze reis naar binnen. 

De vijfde cirkel: 

Deze cirkel met de kleur blauw is het 

grensgebied tussen de wereldse en de 

Geestelijke Weg en hier zullen we definitief 

kleur moeten gaan bekennen. We kunnen nooit 

twee meesters tegelijk dienen dus de keizer zal 

definitief moeten worden afgelegd. 

De zesde cirkel: 

De zesde cirkel met de kleur geel is het gebied 

van de Geestelijke Weg, die wij nu nog 

uitsluitend bewandelen. Op dit traject ligt het 

gebied van de Leegte. Het is het traject vanaf de 

eerste cirkel tot aan het moment van fusie 

waarop we moeten leren onze wil volkomen in 

overeenstemming te brengen met de Wil van de 

Vader. 

Het is het gebied waar het besef van eenheid 

uitsluitend wordt geleefd en ervaren en waar de 

dualiteit volledig is afgelegd. Het is het gebied 

waar geen binnen en geen buiten meer is, waar 
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geen boven en geen beneden meer is en er geen 

verschil meer is tussen eigenliefde en 

naastenliefde. Het is het gebied waarbij we 

steeds meer worden beïnvloed door morontia-

mota en worden aangetrokken tot de Morontia-

werelden. 

De laatste, zevende cirkel met de kleur 

oranje: 

Deze cirkel markeert het moment en het niveau 

waar het proces van fusie van onze ziel met onze 

Richter zal worden voltrokken. 

 

De toepasbaarheid van de inhoud van deze 

samenvatting geldt voor alles, zowel voor 

individuele verandering en groei, als voor 

collectieve verandering en groei.  

Leer de mensen dat de enige weg de weg van 

de eigen ervaring is op basis van 

zelfgemaakte en zelfgekozen keuzes, 

waardoor we kunnen leren en groeien. 

Vertel anderen niet dat jouw waarheid de 

waarheid is maar leer ze zelf hun eigen 

waarheid te ontdekken die voor hen, op dat 

moment, werkt. 
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Jouw waarheid kan dienen als voorbeeld, waar 

ze misschien op dit moment iets mee kunnen. 

De basis is altijd dat groei alleen maar mogelijk 

is door eigen ervaring. Groei is het enige dat 

wezenlijke verandering en transformatie 

genereert. 

 

Kijk dus niet naar anderen 

maar kijk naar jezelf. 

Neem niet anderen de maat 

maar kijk naar jouw eigen 

grootte, omdat dat bepaalt 

hoe ver jij kunt reiken. 

Beoordeel niet een ander 

maar beoordeel jezelf. 

Sleutel niet aan anderen 

maar sleutel aan jezelf. 
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Laat anderen hun eigen weg 

bepalen en de voor hen 

werkende waarheid voor dit 

moment zelf formuleren en 

vaststellen. 

 

Verander dus niet een ander 

maar verander uitsluitend 

jezelf. 

Het heeft ook geen enkele 

zin om anderen van jouw 

gelijk'te overtuigen omdat 

er vele niveaus zijn van 

bewustzijn en anderen jou 

daarom niet kunnen of willen 

volgen. ze kunnen een lager 
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bewustzijn hebben en kunnen 

jou daarom niet volgen of ze 

leggen jouw eisen naast zich 

neer, omdat ze juist een 

hoger bewustzijn hebben. 

Dit zien en begrijpen, 

typeert het waarachtig 

bewustzijn. 

Dit zien en begrijpen, is 

waarachtige wijsheid. 

Deze weg is de enige weg die 

jou de mogelijkheid biedt om 

een waarachtige dienaar te 

kunnen zijn in het 

discipelschap van Jezus. 
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Dit is God dienen zonder nog 

enige last te hebben van de 

invloed van de keizer of op 

welke wijze dan ook, nog 

beïnvloed te worden door de 

pracht en praal, aan het hof 

van de keizer. 

 
Dan kun je zeggen: 

 

‘ik ben’. 
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Als laatste opsomming met 

betrekking tot dit betoog over de 

wereldse weg en de Geestelijke Weg 

en over hoe dit hele traject te 

bewandelen, de volgende 

opsomming: 

 

1. De schepping bestaat uit 
onvolmaaktheid. Het is niet je 
vijand, het is je vriend. Omarm het. 

2. De transformatie van 
onvolmaaktheid naar 
volmaaktheid is een proces dat 
uitsluitend loopt via de 
ontwikkeling en de groei van ons 
bewustzijn. 

3. Ik kan alleen door ervaring mijn 
eigen bewustzijn veranderen. Ik 
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kan niet ervaren voor een ander 
dus ik kan het bewustzijn van een 
ander niet veranderen. 

4. Individuele en maatschappelijke 
problemen voor mij, veranderen 
niet als ik anderen er de schuld 
van geef en verwacht dat anderen 
het op mijn manier, voor mij 
oplossen. 

5. Individuele en maatschappelijke 
problemen voor mij, veranderen 
alleen als ik verander. 

6. Als ik verander en groei in 
bewustzijn maakt langzaam maar 
zeker de angst plaats voor een 
ervaring van vrede, rust en 
vreugde. 

7. Als we gestoeid hebben op de 
wereldse weg en hebben 



61 
 

meegestreden in het dualistisch 
veld komt er een moment dat we 
gaan begrijpen dat alle 
oplossingen en alle groei van 
binnen zit en niet van buiten. Dit 
komt omdat we God niet buiten 
ons zelf vinden maar uitsluitend 
diep in ons zelf. De weg: ‘met God, 
door God naar God’, loopt via onze 
binnenkant, niet via onze 
buitenkant. Als we dat gaan 
begrijpen en gaan leven, betreden 
we de Geestelijke Weg, waar we 
worden ontvangen in het gebied 
van de Leegte. Dan hebben we de 
keizer vaarwel gezegd en God 
omarmd. 

8. De grote vreugde die dit hele 
verhaal oplevert, is dat ik dus zelf 
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mijn geluk en mijn groei in de 
hand heb en zelf de voortgang op 
mijn weg bepaal. Ik ben niet 
afhankelijk van anderen, ik ben 
afhankelijk van mijzelf. De keuzes 
die ik maak, bepalen mijn weg en 
mijn leven en bepalen mijn angst 
of mijn rust en vreugde. Deze 
wijsheid maakt het ook makkelijk 
om op een gegeven moment het 
besluit te nemen dat ik niet meer 
VAN maar uitsluitend nog IN de 
wereld ben en dat ik mijn blik ga 
richten op ginder. 
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Teksten uit het 

urantiaboek 
 
Hieronder zijn teksten opgenomen aangaande 

de genoemde onderwerpen, zoals genoemd in 

het Urantiaboek. In al mijn boeken wordt met 

betrekking tot de in deze samenvatting 

genoemde onderwerpen veel dieper ingegaan 

en worden nog veel meer teksten uit het 

Urantiaboek getoond om mijn stellingen en 

conclusies te onderbouwen. 

 

 

Bewustzijn 
 
(1217.6) 111:2.2 Het materiële bewustzijn 

van de sterfelijke mens is het kosmische 

weefgetouw dat de morontia-weefsels draagt 

waarop de inwonende Gedachtenrichter de 

geest-patronen rijgt van een universum-



64 
 

karakter dat blijvende waarden en 

goddelijke betekenissen kent – een 

overlevende ziel met een ultieme 

bestemming en een nimmer eindigende 

loopbaan voor zich, een potentieel 

volkomene. 

 

Opmerking Winston: 

Dit stukje geeft het belang aan van het bewustzijn 

in de loopbaan van de ziel naar volkomene. Het 

bewustzijn is de plaats (weefgetouw) waar 

(waarop) de Richter het kleed weeft van de ziel. 

 

(1217.4) 111:1.9 Het bewustzijn is uw schip, 

de Richter is uw loods, de menselijke wil is 

de kapitein. De gezagvoerder van het 

sterfelijke vaartuig moet zo wijs zijn om erop 

te vertrouwen dat de goddelijke loods de 

opgaande ziel naar de morontia-havens van 

de eeuwige overleving zal geleiden. Slechts 

uit zelfzucht, laksheid en zonde kan ’s 

mensen wil het geleide van deze liefdevolle 

loods verwerpen en uiteindelijk de 

sterfelijke reis doen eindigen in een 



65 
 

schipbreuk op de gevaarlijke, kwalijke 

klippen van afgewezen genade en op de 

rotsen van door hem omhelsde zonde. Met 

uw instemming zal deze trouwe loods u 

veilig over de barrières van de tijd en over 

de belemmeringen van de ruimte heen 

leiden, naar de oorsprong zelve van het 

goddelijke bewustzijn, en nog verder, naar 

de Vader der Richters op het Paradijs. 

 

Opmerking Winston: 

Hier wordt beschreven dat de menselijke wil de 

kapitein is van het schip waarop wij onze 

kosmische reis maken. Met de wil maken wij 

keuzes en die hebben alleen waarde als de wil in 

volkomen vrijheid gemaakt kan worden, 

waardoor wij onvoorwaardelijk 

verantwoordelijk zijn voor het gevolg of het 

resultaat van onze keuzes. 

IN ONZE IN VRIJE WIL GEMAAKTE KEUS LIGT 

DUS OOK ONZE VOLLEDIGE 

VERANTWOORDELIJKHEID OPGESLAGEN. 
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Zeven cirkels 
 

(1211.6) 110:6.21 De zeven cirkels omvatten 

ervaring van de sterveling van het hoogste 

zuiver dierlijke niveau tot het laagste 

daadwerkelijk contactuele morontia-niveau 

van zelf-bewustheid als een 

persoonlijkheidservaring. De beheersing van 

de eerste kosmische cirkel geeft aan dat de pre-

morontia-rijpheid van de sterveling is bereikt en 

markeert de beëindiging van het vereende 

dienstbetoon van de assistent-

bewustzijnsgeesten als een exclusieve invloed 

van bewustzijnsactiviteit in de menselijke 

persoonlijkheid. Voorbij de eerste cirkel 

vertoont het bewustzijn steeds meer 

verwantschap met de intelligentie van het 

morontia-stadium der evolutie – het verenigde 

dienstbetoon van het kosmische bewustzijn en 

de boven de assistent-geesten uitgaande gift van 

de Scheppende Geest van een plaatselijk 

universum. 
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(1212.1) 110:6.22 De hoogtijdagen in de 

individuele loopbaan van een Richter zijn: ten 

eerste, wanneer het menselijke subject 

doorbreekt in de derde psychische cirkelgang en 

daarmee de zelf-activiteit van de Mentor 

zekerstelt, waardoor het gebied waar deze kan 

functioneren groter wordt (aangenomen dat de 

inwonende Richter niet reeds zelf-handelend 

was); vervolgens wanneer de menselijke 

partner de eerste psychische cirkelgang bereikt 

en de twee daardoor onderling kunnen gaan 

communiceren, althans tot op zekere hoogte; en 

tenslotte wanneer zij eindelijk en voor eeuwig 

gefuseerd worden. 

 

Onvolmaaktheid 
 

(1159.4) 105:6.4 3. De schepsel-repercussie op 

de afkondiging der eindige werkelijkheid liep uit 

op de verschijning van volmaakte wezens van de 

orde der eeuwige bewoners van Havona, en van 

vervolmaakte evolutionaire opklimmende 

stervelingen uit de zeven superuniversa. Doch 
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het bereiken van volmaaktheid als een 

evolutionaire (tijd-creatieve) ervaring houdt een 

uitgangspunt in dat anders-dan-volmaakt is. Zo 

ontstaat onvolmaaktheid in de evolutionaire 

scheppingen. Dit is ook de oorsprong van 

potentieel kwaad. Onjuiste aanpassingen, 

disharmonie en conflicten – dit alles is 

inherent aan evolutionaire groei, van 

fysische universa tot en met persoonlijke 

schepselen. 

 

(1435.3) 130:4.11 Dwaling (kwaad) is de straf 

voor onvolmaaktheid. De kwaliteiten van 

onvolmaaktheid, ofwel de feiten der verkeerde 

aanpassing, worden op het materiële niveau 

onthuld door kritische waarneming en door 

wetenschappelijke analyse; op het morele 

niveau door de menselijke ervaring. De 

aanwezigheid van het kwaad vormt het bewijs 

van de onnauwkeurigheden van het bewustzijn 

en de onrijpheid van het evoluerende zelf. Het 

kwaad vormt daarom ook een maatstaf voor 

onvolmaaktheid in de interpretatie van het 

universum. De mogelijkheid om vergissingen en 
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fouten te maken is inherent in het verwerven 

van wijsheid, het plan om van het gedeeltelijke 

en tijdelijke door te gaan naar het volledige en 

eeuwige, van het relatieve en onvolmaakte naar 

het finale en vervolmaakte. Dwaling is de 

schaduw van relatieve onvolledigheid die 

noodzakelijkerwijs over het universum-pad van 

de mens moet vallen bij zijn opklimming naar de 

Paradijs-volmaaktheid. Dwaling (het kwaad) is 

niet een actuele universum-kwaliteit: het is 

eenvoudig de waarneming van een 

relativiteit in de samenhang tussen de 

onvolmaaktheid van het onvolledige eindige 

en de opgaande niveaus van de Allerhoogste 

en de Ultieme. 

 

(1574.8) 140:5.15 Daaarna ging Jezus verder 

zijn volgelingen te onderrichten over de 

verwezenlijking van het voornaamste doel van 

alle menselijke worsteling – volmaaktheid, zelfs 

het verwerven van goddelijkheid. Steeds 

maande hij hen: ‘Weest gijlieden volmaakt, 

zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.’ Hij 

riep de twaalf niet op hun naasten lief te hebben 
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zoals zij zichzelf liefhadden. Dit zou wel een 

waardevolle prestatie zijn geweest: het zou het 

bewijs zijn geweest dat zij zich broederlijke 

liefde eigen hadden gemaakt. Maar hij spoorde 

zijn apostelen veeleer aan om de mensen lief te 

hebben zoals hij hen had liefgehad – lief te 

hebben met zowel vaderlijke als broederlijke 

genegenheid. En hij lichtte dit toe door te wijze 

op vier allerhoogste reacties van vaderlijke 

liefde. 

 

Worsteling 
 

(1296.2) 118:1.10 Op het absolute, eeuwige 

niveau heeft potentiële werkelijkheid evenveel 

betekenis als actuele werkelijkheid. Alleen op 

het eindige niveau en voor schepselen die aan 

de tijd zijn gebonden, lijkt er zulk een enorm 

verschil tussen deze beide te bestaan. Voor God, 

als absolute Godheid, is een opgaande sterveling 

die de eeuwige beslissing heeft genomen reeds 

een Paradijs-volkomene. Doch de Universele 

Vader is door de inwonende Gedachtenrichter 



71 
 

niet aldus beperkt in bewustzijn, en kan ook 

wetenschap hebben van, en deelnemen aan, 

alle worstelingen in de tijd met de opgaven 

van de opgang van het schepsel van dier-

gelijke tot God-gelijke niveaus van bestaan. 

 

Geestelijke Weg 
 

1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet 

wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze 

tijd geleerd dat jullie band met het 

koninkrijk GEESTELIJK en INDIVIDUEEL is, 

geheel een zaak van eigen PERSOONLIJKE 

ERVARING in de geest door de 

geloofsrealisatie dat je een zoon van God 

bent? Wat moet ik nog meer zeggen? De val 

van naties, het ineenstorten van wereldrijken, 

de ondergang van de ongelovige Joden, het 

einde van een tijdperk, ja zelfs het einde van 

de wereld, wat raken deze zaken een mens die 

dit evangelie gelooft en die zijn leven 

geborgen heeft in de zekerheid van het 

eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en het 
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evangelie gelooft, hebt reeds de garanties 

van het eeuwige leven ontvangen. Aangezien 

jullie leven in de geest is geleid en voor de 

Vader, is er niets waarover jullie ernstig 

bezorgd behoeft te zijn. Bouwers van het 

koninkrijk, de erkende burgers van de 

hemelse werelden, moeten zich niet laten 

verontrusten door wereldlijke beroeringen of 

ontdaan raken door omwentelingen op aarde. 

Wat deert het jullie die dit evangelie van het 

koninkrijk gelooft, wanneer naties ten onder 

gaan, het tijdperk eindigt, of alle zichtbare 

dingen ineenstorten, aangezien jullie weet dat 

je leven het geschenk van de Zoon is, en dat 

het eeuwig veilig is in de Vader? Nu jullie het 

tijdelijke leven in geloof hebt geleefd en de 

vruchten van de geest hebt voortgebracht als 

de rechtvaardigheid van liefdevol dienen van 

jullie medemens, kunnen jullie met 

vertrouwen uitzien naar de volgende stap in 

de eeuwige loopbaan, met hetzelfde geloof in 

je overleving dat jullie door je eerste, aardse 

avontuur in het zoonschap van God heeft 

heengedragen. 
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Dit hele verhaal heeft dus 

alles te maken met de 

transformatie van 

onvolmaaktheid naar 

volmaaktheid. 

Deze transformatie heeft 

alles te maken met groei van 

ons bewustzijn. 

Groei van ons bewustzijn is een 

proces dat zich niet afspeelt in 

onze buitenwereld maar 

uitsluitend in onze 

binnenwereld en kan niet 

plaatsvinden zonder de 

verbinding met geest, met god, 

die zich ook weer bevindt in 

onze binnenwereld. 
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De buitenwereld, de 

wereldse weg, raakt dus 

steeds meer haar 

belangrijkheid kwijt en de 

enige weg die uiteindelijk 

overblijft, de enige weg 

waarop en waarmee we 

verder kunnen en zullen 

komen, is de weg van de 

binnenwereld, ofwel … 

 

De geestelijke weg. 
 


