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Wat betekent dit en waar gaat het ons brengen als wij ons laten
leiden door de wet van ‘éénheid van alles wat is’?
Nog éénmaal een opmerking over alle herhalingen in dit verhaal.
Een sinistere ontknoping en conclusie.
Ter afsluiting.
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Voorwoord

Dit studieboek is een aanvulling op mijn roman:

‘Een wonderbaarlijke reis’.
Ik heb deze roman in 2005 geplaatst op het internet waar hij (nog steeds)
gratis is te downloaden.
Sinds hij beschikbaar is, hebben veel mensen mij benaderd met vragen over de
inhoud van deze roman.
Dit studieboek is een neerslag van ‘extra uitleg en toelichting’ van thema’s uit
de roman.

Ik raad je aan om eerst de roman te lezen en dan dit
studieboek.
De uitleg heb ik uitgebreid grafisch ondersteund met schilderijen en
tekeningen, die ik zelf hiervoor heb gemaakt.
Ook dit studieboek is gratis te downloaden op het internet.
Het boek bestaat uit 2 delen:

 DEEL 1
Hier beschrijf ik ‘een mogelijke Weg naar Huis voor de individuele
mens’.
Deze beschrijving is op basis van mijn eigen, persoonlijke ervaring en
onderzoek.

 DEEL 2
Dit deel gaat over de kosmische wetten, zoals ik deze heb ervaren, maar
dan gerelateerd aan ‘een mogelijke Weg naar Huis voor het collectief, voor
de volkeren der aarde’.
Tevens is in dit deel een visie opgenomen als ‘stip op de horizon’. Een beeld
van hoe ‘de nieuwe wereld’, geleid door het besef van éénheid, eruit zou
kunnen zien en wat binnen dit besef van éénheid zeker maatschappelijk zal
gebeuren.
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Deze 2 boeken (de roman en het studieboek) geven samen het
verslag van mijn ervaring van het bereizen van de Weg naar
Huis. Het is míjn ervaring, het is derhalve míjn verhaal en het
is daarom míjn waarheid. Het is in elk geval zeker niet een
neerslag van ‘de waarheid’. Het heeft mij geholpen en ik hoop
dat ook jij er hulp van mag ervaren.
Het is de neerslag van mijn reis, die ik onder begeleiding van
mijn eigen gids heb mogen maken en die ik de volgende titel
heb gegeven:

‘Een wonderbaarlijke
reis’
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Een wonderbaarlijke reis, die
leidt tot: ‘Verandering’.

Volgens de indianen van Noord-Amerika is de arend of de adelaar de
boodschapper tussen de mensen en de goden.

Dit boek is ‘cartoon- of affiche-achtig’ opgezet en is
ondersteund met tekst en afbeeldingen. Deze opzet heeft
een doel. Het doel is om dit boek te presenteren als een:

‘Netvliesbrander of
Eyecatcher’ 
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DEEL 1

Een mogelijke
Weg naar
Huis voor
de individuele
mens.
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Welkom in deel 1

Wat betekent deze verandering voor mij en hoe ben ik zover
gekomen dat ik mij inscheepte en mijn zoektocht startte en
wat heeft dat betekend?

De Verandering
In mijn boek ‘Een wonderbaarlijke reis’ heb ik verslag gedaan van mijn eigen
spirituele zoektocht.
Ik heb daar aangegeven waarom mensen dergelijke zoektochten soms maken.
Iedere zoektocht is uniek en iedere motivatie en gedrevenheid om een
zoektocht te starten is ook uniek.
Vaak zijn mensen geraakt door het leven, door situaties die niet als prettig
worden ervaren en die door hen niet worden begrepen.
Deze zoektocht wordt dikwijls in eenzaamheid afgelegd, in de veronderstelling
dat je waarschijnlijk de enige mens bent die zich druk maakt om de dingen
waar jij je druk om maakt.
Dat was althans mijn ervaring en later is dat meerdere malen aan mij bevestigd
door andere mensen die ook op zoek waren gegaan naar antwoorden.
Mijn zoektocht werd mij voornamelijk ingegeven door het feit dat als ik om mij
heen keek, ik meestal alleen maar aardige en vriendelijke mensen zag. Wel
constateerde ik, dat heel dikwijls deze aardige mensen niet in staat waren om
uiteindelijk, op een acceptabele en duurzame manier, met andere mensen om
te gaan. Relaties liepen stuk. Dit geldt voor relaties tussen twee mensen en
relaties tussen meerdere mensen. Overal zag ik strijd, strijd in relaties, strijd in
verenigingen, strijd in de politiek en strijd binnen religies en tussen religies
onderling. Strijd tussen landen, soms eindigend in oorlogen en slachtpartijen. Ik
zie dit overigens nog steeds. Overal zag ik dat mensen tot het uiterste
gespannen zijn en dreigen om te vallen of ook werkelijk omvallen.
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Mijn gedrevenheid om dit te snappen, werd steeds groter. Ik heb mijn reis
gemaakt en daarna heb ik mijn bevindingen en ervaringen vastgelegd in mijn
boek ‘Een wonderbaarlijke reis’. Deze reis is zeker nog niet beëindigd en ik ben
gaan begrijpen, dat deze reis een reis zonder einde is.
Het heeft mij iets opgeleverd. Het heeft mij persoonlijke ervaringen opgeleverd
die vaak als ‘Aha-ervaringen’ tot mij zijn gekomen.
Tijdens het onderzoeken van al mijn vragen zijn er antwoorden gekomen, die
vaak alleen maar weer hebben geleid tot nieuwe vragen. Deze antwoorden zijn
mijn antwoorden, waar ik veel baat bij heb gehad en die de koers van mijn
leven structureel hebben gewijzigd.
Misschien kun jij er ook iets mee. Als je geïnteresseerd bent, lees dan mijn
boekje ‘Een wonderbaarlijke reis’ en lees daarna dit studieboek.
In 2005 heb ik mijn boek ‘Een wonderbaarlijke reis’ op een website op het
internet geplaatst. Veel mensen hebben in al die jaren gereageerd en uit de
interactie met deze mensen heb ik begrepen dat mensen moeite hadden
wanneer zij probeerden de theorie om te zetten in de praktijk van hun leven.
Om die reden blijf ik een aantal essentiële dingen herhalen, omdat het blijkbaar
niet makkelijk is om deze kennis in je systeem te laten landen en een deel te
laten worden van je eigen systeem. Dat is ook mijn eigen ervaring. Weten en
ernaar handelen zijn niet hetzelfde en het één houdt niet automatisch het ander
in.
Ik heb ooit een Power-Point-presentatie gemaakt van de neerslag van de
vragen en antwoorden die mijn reis mij hebben opgeleverd. Met deze PowerPoint-presentatie als basis heb ik geprobeerd een grafische ondersteuning te
geven van mijn visie op het leven. Ik hoop dat deze ondersteuning extra
duidelijkheid mag geven. Ook heb ik met behulp van zelf getekende en
geschilderde illustraties geprobeerd om óf een sfeer te schetsen die past bij de
theorie óf om voorbeelden te ondersteunen.
In dit boek zijn onderwerpen uit de roman herhaald. Dit heb ik gedaan om ook
in het studieboek een complete opbouw van mijn inzichten te schetsen, zodat
ook dit boek het totale verhaal weergeeft, waarin onderwerpen wel verder zijn
verdiept en uitgewerkt.
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Inleiding

Er gebeurt op dit moment een hoop in de wereld.
Het milieu staat zwaar onder druk. De ijskappen smelten met grote snelheid. De
ozonlaag neemt ernstig in kwaliteit af. De aarde protesteert. Het weer is
wereldwijd van slag. Hoeveel meer problemen gaan we nog met de natuur
krijgen?
Het ene deel van de wereld zegt dat het andere deel van de wereld een
bedreiging is en het andere deel van de wereld zegt dat het ene deel van de
wereld een bedreiging is.
Hoever en hoelang blijven we elkaar nog tarten? Wanneer barst die bom? Leidt
dit tot een nieuwe grote oorlog waar dan ook in de wereld?
Zijn we wel een bedreiging voor elkaar of wordt die indruk gewekt door
wereldleiders die erbij gebaat zijn dat er geen vrede komt en dat de mensen
zich angstig en bedreigd voelen en blijven voelen?
Hoeveel baat hebben zij bij het feit dat jij en ik bang zijn?
Als we hen alle macht geven, beloven zij dat zij ons zullen beschermen.
Beschermen tegen wat?
Beschermen tegen wie?
Ben jij al bang of bang genoeg om alle macht uit handen te geven?
De maatschappij wordt steeds harder. Volhouden in deze maatschappij is
ongeveer hetzelfde als meedoen aan een ‘ratrace’.
Er moet steeds meer gepresteerd worden, het niveau moet steeds hoger
worden en waar de druk vandaag wordt opgeschroefd, lijkt het morgen alweer
een normaal en geaccepteerd verschijnsel.
Je ziet steeds meer mensen uit balans raken en hoe meer mensen er uit balans
raken, hoe groter het risico wordt dat deze maatschappij, dat onze cultuur ook
uit balans zal raken.
Als onze maatschappij en daarmee onze cultuur uit balans raakt, valt zij om. Als
zij omvalt, is dat de zoveelste cultuur in de geschiedenis van de mensheid die
het niet heeft gered.
Wat kun je hieraan veranderen en kun je hier iets aan veranderen?
Je kunt hier iets aan veranderen als je kunt leren om het leven op een andere
manier te begrijpen.
Wat moet je van het leven leren begrijpen?
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Je moet leren begrijpen, dat:
Alles waar ze ons voor waarschuwen, niet waar is.
Alles waarvoor jij bang bent, niet waar is.
Alles waarvan jij denkt dat het waar is, niet waar is.
Alles wat ze jou vertellen over bedreigingen en over noodzakelijke maatregelen
die ze daarvoor moeten treffen, gelogen is en niet waar is.
Hoe het komt dat ik dat weet?
Ik heb geleerd om op een andere manier naar het leven te kijken. Jij, ik, wij
allemaal leven in een illusie. De wereld waarin jij leeft is een illusie waarin alles
wat jij beleeft de waarheid en echt is, zolang als het (volgens jou) de waarheid
en echt is en tot het moment dat jij bepaalt dat het niet meer de waarheid en
dus niet meer echt is.
Jij bepaalt jouw wereld.
Jij bepaalt jouw waarheid en dus ook jouw illusie, zoals ik het bepaal voor mijn
wereld. Wij worden bang gemaakt, waardoor wij datgene voor onszelf bepalen
wat anderen willen dat wij voor onszelf bepalen, omdat het hen erg goed
uitkomt. Omdat zij daardoor de macht kunnen blijven houden.
Dit gebeurt op grote en op kleine schaal.
Wordt het niet eens tijd dat wij voor onszelf bepalen wat wij zelf willen?
Wil jij angst of streef je daarnaar?
Wil jij oorlog of streef je daarnaar?
Wil jij verdriet en ellende of streef je daarnaar?
Wil jij dat de wanhoop die je bij zoveel mensen om je heen ziet, blijft?
Wil jij dat deze wereld op allerlei fronten een slagveld blijft?
Wil jij weten hoe dat dan zit en hoe het allemaal is ontstaan?
Wil jij weten hoe jij voor jezelf jouw illusie, jouw wereld kunt veranderen? Dan
is hier voor jou een hoop te lezen.
Misschien kom jij ook, net als ik, er dan achter dat we de wereld zelf kunnen
veranderen. We hebben daar noch de wereldleiders, noch onze religies en hun
leiders voor nodig.
Wij kunnen deze wereld ombouwen van het slagveld dat het nu is tot een
nieuwe wereld, of beter nog tot een nieuw paradijs.
Wij, jij en ik, kunnen dat van deze wereld maken.
Hoe?
Je hoeft alleen maar, net als een grote arend, jouw eigen machtige vleugels uit
te slaan en je te verheffen boven het ‘massabewustzijn’ dat deze aarde regeert.
Je hoeft alleen maar wakker te worden uit deze droom.
Je hoeft alleen maar uit jouw illusie te stappen en je te richten op de
werkelijkheid.
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Een werkelijkheid die geen illusie is.
Je hoeft alleen maar te stoppen met het zijn van een ziende blinde, van een
horende dove en van een levende dode.
Ons bewustzijn moet veranderen.
Bewustzijn is ‘Bewust – Zijn’. Als je weet wie je bent, kun je worden en zijn wie
je bent en dan verkrijg je het ‘Bewust – Zijn’.
Problemen in deze wereld komen voort uit het massabewustzijn van deze
wereld. Je kunt deze problemen nooit oplossen met oplossingen die hetzelfde
bewustzijn hebben als de problemen zelf. Je kunt de problemen alleen maar
oplossen met oplossingen die uit een hoger bewustzijn voortkomen dan het
bewustzijn van deze problemen.
Je kunt geweld nooit oplossen met ander geweld.
Je kunt een oorlog nooit oplossen met een andere oorlog.
Deze oplossingen houden al duizenden en duizenden jaren de wet van ‘Oog om
oog, tand om tand’ in stand.
Vrede kun je niet met een groot kanon verdedigen. Wat je met een groot kanon
kunt doen, is anderen zo bang maken dat ze jou niet durven aan te vallen. Die
anderen zullen alleen maar zoeken naar een nog groter kanon om jou weer
bang te maken en uit te dagen.
Vrede kun je niet verdedigen en echte vrede hoef je niet te verdedigen.
Vrede is een bewustzijnstoestand die leeft in jouw hart en in mijn hart. Die is er
gewoon en kan nooit afgedwongen worden, nog niet met duizend kanonnen.
Vrede is weten dat alles één is en dat alles en iedereen verbonden is met elkaar.
Vrede is weten dat als ik jou schaad, ik mijzelf schaad.
Vrede is weten dat als ik jou verhef en help om verder te komen, ik mijzelf
verhef en help om verder te komen.
Om dat ‘bewust - zijn’ te verkrijgen, zal je je moeten richten op het spirituele
aspect van het leven. Wij richten ons bijna uitsluitend op het materiële. Doordat
er geen balans is tussen het materiële en het spirituele zijn wij uit balans.
Door dit uit balans zijn zijn wij allemaal de weg kwijtgeraakt en
terechtgekomen in een jungle. Een jungle waar de wet van de sterkste heerst en
waar de wet geldt van ‘eten of gegeten worden’.
Met spiritualiteit wordt hier geen religie bedoeld en ook geen spiritualiteit die
gebouwd is op het principe van dualiteit. Voor een verdere toelichting op het
begrip dualiteit, zie pagina 67.
Het krijgen van balans in het leven lukt alleen als je bereid bent een keus te
maken.
Of het nodig is dat jij, net als ik, een keus maakt in jouw leven?
Een keus die het verschil kan maken?
Ik voelde en wist dat er iets moest gebeuren in deze wereld.
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Ik ben lang geleden met mijn eigen spirituele reis begonnen, omdat ik ervan
overtuigd was dat alle ellende, chaos, verdriet, ziektes en angst in deze wereld
nooit de bedoeling van het leven zouden kunnen zijn.
Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat wij ergens in een
duizelingwekkend diep verleden van onze evolutie de weg zijn kwijtgeraakt en
niet meer begrepen hoe het leven geleefd moet worden. Ondanks het niveau
van onze huidige wetenschap ben ik ervan overtuigd dat wij ook nu nog niet
weten hoe de natuurlijke wetten van het leven werken en hoe de ‘ketting van
oorzaak en gevolg’, op spiritueel en materieel gebied, werkt en continu invloed
heeft op ons leven.
Tijdens mijn reis kwam ik erachter dat alle problemen die ik zelf tegenkwam in
mijn leven, alle problemen met andere mensen en alle problemen met situaties,
niet de schuld waren van anderen maar werden veroorzaakt door wat er in
mijzelf leefde. Deze ontdekking was voor mij schokkend omdat het zo veilig en
zo comfortabel was om de oorzaak van mijn problemen bij jou, dus bij anderen,
neer te leggen.
Hoe kon het dan zijn dat niet jij maar ikzelf de oorzaak was van mijn ellende?
Dit besef was ongelooflijk schokkend, maar toen het na verloop van tijd
voorzichtig tot mij begon door te dringen, zag ik langzaamaan ook de voordelen
ervan in.
Als ik in staat was om van mijn eigen leven een puinhoop te maken, om
situaties te creëren waar ik niet blij van werd, dan was ik misschien ook wel in
staat om mijn eigen leven weer op het goede spoor te krijgen en het roer om te
gooien. Als mij dit zou lukken, zou ik ook weer de kapitein kunnen worden van
het schip van mijn eigen leven en zelf richting kunnen geven aan de koers van
mijn leven. Als mij dat zou lukken, zou ik met deze kennis andere mensen die
geïnteresseerd zijn, kunnen benaderen en kunnen helpen om hun leven ook
weer op de rails te krijgen.
Op dit punt begon mijn reis pas echt en werd ik extra alert en extra gedreven
om resultaat te boeken en werkelijk stappen te gaan maken op deze weg. De
reis heeft mij uiteindelijk naar binnen geleid. Naar binnen in mijn eigen
systeem en diep van binnen heb ik de antwoorden gevonden op de vele vragen
die ik had. Toen ik de antwoorden begon te begrijpen en ernaar probeerde te
leven, veranderde mijn bewustzijn in ‘bewust – zijn’. Toen mijn bewustzijn
veranderde, veranderde mijn leven in ieder opzicht.
Waar dit allemaal toe heeft geleid, kun je lezen in mijn boekje ‘Een
wonderbaarlijke reis’, dat aan dit verhaal vooraf gaat.
Als jij het er in jouw hart mee eens bent dat alle verdriet, angst, wanhoop,
chaos, ruzies en oorlogen in deze wereld nooit de bedoeling van het leven
kunnen zijn en als jij dat in jouw hart ook bepaald niet nastreeft, dan zal jij iets
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in jouw leven moeten veranderen. Vaak hoor je zeggen dat je normaal moet
doen. Hoe vaak hoor je niet: ‘Doe normaal, doe gewoon!’ Zolang wij normaal en
gewoon doen in deze wereld, dus datgene blijven doen wat we altijd al deden
en het op de manier blijven doen zoals we het altijd al deden en als wij blijven
denken en handelen op dezelfde, ‘normale’ en onveranderde manier, zal alles
altijd hetzelfde en onveranderd blijven. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen:
‘If you do what you always did, you will get what you always got’.
Deze wereld is geen vredelievend oord. Deze wereld is geen plaats waar we
tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Deze wereld is geen plaats waar we ons
realiseren dat als wij elkaar vernietigen, wij onszelf vernietigen. Deze wereld is
geen plaats waar iedereen zich veilig voelt. Deze wereld is geen plaats waar
iedereen voldoende eten en voldoende kleren heeft. Deze wereld is geen plaats
waar we zonder ziektes en zonder lijden en angst kunnen leven. Deze wereld is
al helemaal geen plaats die vrij is van chaos. Is deze wereld het prototype van
een plaats die jij ‘normaal’ kunt noemen?
Accepteer jij deze ‘normaalheid’?
Heb jij daar vrede mee?
Ik niet. Voor mij hoort alles wat wij in deze wereld zien, meemaken en ervaren
tot het ‘abnormale’. Ik realiseerde mij dat ik van al het ‘normale’ af moest en
moest leren begrijpen waarom het ‘normale’ tot het ‘abnormale’ leidt. Dit
betekende voor mij dat ik mij realiseerde dat ik op een andere manier moest
leren denken, op een andere manier moest leren handelen, dat ik moest leren
begrijpen waarom wat wij het normale noemen, eigenlijk het abnormale is en
hoe wij het abnormale weer kunnen terugbrengen tot het normale, tot de
(nieuwe) normale wereld waar iedereen in vrede, in liefde, in harmonie, zonder
angst, zonder chaos en zonder ziekte kan leven. Dit betekende voor mij dat ik
moest leren om te veranderen en eerst moest uitzoeken hoe ik zou moeten
veranderen. Als jij het ‘normale’ van deze wereld eigenlijk ook als het
abnormale ziet, als jij ook behoefte hebt om dit abnormale terug te brengen tot
een vorm van ‘normaalheid’ waarin het weer prettig is om te leven, als ook jij
iets aan die situatie zou willen veranderen, zal dat nooit gebeuren door alle
dingen die jij al deed en de manier waarop jij die dingen deed, onveranderd te
laten. Juist en alleen door de dingen anders te doen en door andere dingen te
doen, zal, als gevolg daarvan, het resultaat ook anders zijn. Deze veranderingen
moeten dan wel liggen buiten het krachtveld van de ‘dualiteit’, een werking die
onafgebroken wordt gehanteerd door het ego en waar ik later in dit verhaal op
terugkom.
Wil jij de dingen in jouw leven veranderen, wil jij ‘het leven’ veranderen, wil jij
de wereld veranderen, dan zal jij (net als ik) de dingen in jouw leven anders
moeten gaan doen en zal jij juist andere dingen moeten gaan doen. Dingen die
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liggen buiten de werking van het krachtveld van de dualiteit, om het resultaat
van die verandering in jouw leven, in ‘HET LEVEN’ op deze wereld te laten
doorwerken.

Natuurlijk is alles wat hier staat, niet meer en niet minder dan
de inzichten, de ervaringen en de gevoelens die ik erover heb.
Als ik stel dat dingen zijn zoals ik het weergeef, dan is dat
slechts ‘mijn waarheid, gedragen door mijn bewustzijn op dit
moment’.

Het zijn mijn ervaringen, niet meer en niet
minder, persoonlijk, onbewijsbaar en ook
niet wetenschappelijk onderbouwd. Deze
ervaringen verbinden mij met de
‘broederschap der mensheid’.

Misschien kun jij ze in overweging nemen en kijken wat het
doet met jou. Misschien kan het een sleutel zijn om de deur
van jouw ‘eigen bron’ weer te ontsluiten en je zo jouw eigen
bijzondere ervaringen binnen te leiden, die je zult leren
kennen in de tempel van jouw eigen Wijsheid’.
De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen
van Noord-Amerika het symbool van de boodschapper tussen
de goden en de mensen. Als wij in staat zijn om onze eigen
vleugels uit te slaan zoals deze arend, zijn wij ook zelf in staat
om deze boodschappen van de goden te ontvangen.
14

Peace in the World.

Om vrede te verkrijgen in de wereld,
zal er vrede moeten zijn in de landen.
Om vrede te verkrijgen in de landen,
zal er vrede moeten zijn in de steden.
Om vrede te verkrijgen in de steden,
zal er vrede moeten zijn tussen buren.
Om vrede te verkrijgen tussen buren,
zal er vrede moeten zijn in de huizen.
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Om vrede te verkrijgen in de huizen,
zal er vrede moeten zijn in de harten.
Vrede in de harten van alle mensen.
(Chinese filosoof - Lao-Tse – 6e eeuw voor Christus)
Alleen door je vleugels uit te slaan en op te stijgen, verhef je je boven het
‘bewustzijn van de massa‘.
Hierdoor krijg je inzicht in hoe de dingen anders kunnen en anders moeten.
Het intensere licht van dit andere, hogere bewustzijn zal ons helpen
duidelijkheid te geven in de problemen van deze wereld en zal ons helpen naar
nieuwe oplossingen te zoeken. Vanuit dit andere, hogere bewustzijn kunnen wij
dan een nieuwe wereld scheppen, waar de rust, de balans, de vrede en de liefde
weer zullen terugkeren en onze wereld zullen regeren.
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De stap van de roman naar dit studieboek en
het benoemen van de kern- of
uitgangspunten op basis van mijn ervaringen
De roman staat nu sinds twaalf jaar op het internet en is daar vrij te lezen en te
downloaden. Veel mensen hebben mij in al die jaren benaderd met vragen over
de thema’s uit de roman. Uit deze vragen en uit de contacten met lezers blijkt
dat het erg moeilijk is om een overzicht te krijgen van hoe de wetten werken op
het spirituele pad. Dit pad is mij doorgegeven via vele persoonlijke ervaringen
en deze hebben mij geholpen om voortgang te maken op het pad en te groeien
in bewustzijn. De in mijn boeken benoemde waarheid is een waarheid die is
gebaseerd op míjn persoonlijke ervaringen en is derhalve míjn waarheid. Míjn
waarheid is niet dé waarheid. Ik bied je in dit boek een verdieping van mijn
waarheid aan in de hoop dat je er iets aan hebt. Ik ga proberen om de stof terug
te brengen tot een aantal kernzaken. De vraag is zijn er onderdelen die in mijn
beleving een gegeven zijn en die voor mij dus altijd gelden. Dit betekent
uiteraard dat jij dit heel anders kunt ervaren. Ik kan met deze uitgangspunten
werken. Als deze uitgangspunten voor mij de waarheid aangeven, moeten ze
ook onderbouwd kunnen worden. Zijn deze uitgangspunten derhalve te
onderbouwen?
Zijn er dan ook uitgangspunten die deze waarde missen en die dus altijd zeer
persoonlijk worden ervaren en derhalve niet ‘hard’ onderbouwd kunnen
worden?
Is er ook een route, een fasering of een volgorde aan te geven in de te hanteren
stellingen of uitgangspunten? Met andere woorden, zijn er, als je wilt
veranderen en groeien in bewustzijn, stappen die je eerst moet nemen?
Zijn er ook stappen die een oorzakelijk verband hebben met eerder genomen
stappen? Is er een (soort van) schema te geven dat gehanteerd kan worden en
in hoeverre is dit schema dan te onderbouwen?

Het antwoord hierop is over het algemeen: Ja en heel grof te
vatten in het volgende schema:
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Twee vragen die voor mij leidden tot mijn zoektocht:
Waarom is er zoveel
Kan het leven of de natuur
disharmonie in deze wereld? tegen zichzelf zijn?
Deze vragen leidden tot 2 ervaringen:
Wij zijn scheppers van onze
Er is slechts éénheid van alles
eigen wereld en bepalen dus
wat is.
onze eigen wereld.
FASE 1
FASE 2
Fase 1 en 2 hebben automatisch tot gevolg:
Mijn handelen heeft invloed op jouw wereld (leven) en op de
totale wereld.
FASE 3
Op de vraag hoe dit geleefd moet worden, is vooralsnog geen
antwoord te geven.
LET OP: Het besef dat alles één is, vraagt om ‘geloof’ en dat is een individuele
keuze en derhalve geen vast uitgangspunt. Als je het besef van éénheid kunt
accepteren is het gevolg van deze éénheid, die leidt tot verbondenheid,
afhankelijkheid, beïnvloeding en verantwoordelijkheid, in mijn beleving wel
een vast uitgangspunt. Het gaat hier dus om het kunnen aanvaarden dat alles in
de complete schepping één is en voortkomt uit één bron (God).
Uit de hierboven genoemde ervaringen (fasen 1 en 2) volgt dat als ik mijn eigen
wereld creëer, door de éénheid, verbondenheid en beïnvloeding, dit betekent
dat ik met mijn handelen invloed heb op jouw leven. Dit betekent dan ook dat ik
invloed heb op de vorming van jouw wereld en op de wereld van ieder ander
mens. Ik heb dus invloed op de verandering van de totale wereld.
Dit noem ik fase 3 en ook dit is in mijn beleving een gegeven.
Op de vraag hoe je het feit dat je schepper bent van je eigen wereld en dat alles
in de schepping één is, in praktijk moet brengen en moet leven, is geen
antwoord te geven.
Hoe de weg is te leven hangt af van hoe je in het leven staat en of je in staat bent
om te geloven in de Geest der geesten of in God. Vanuit dit geloven is het
mogelijk om te aanvaarden dat er een nooit aflatende, eeuwige, alerte en
volledig dienende goddelijke geest is die jou en mij persoonlijk begeleidt en
loodst om het pad zo spoedig en zo veilig mogelijk te kunnen afleggen. Deze
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dienende goddelijke geest zal ook jou ervaringen aanbieden waardoor je zult
weten, weten met iedere atoom van iedere cel van iedere vezel van je complete
systeem. Deze ervaringen zullen alle twijfels elimineren. Door deze ervaringen
zal je leren en door deze leermomenten zal je groeien in bewustzijn.
Eigen ervaringen zijn persoonlijk en dus altijd uniek. De ervaringen die je
ontvangt en datgene wat je ermee doet, bepalen hoe je het pad bewandelt.
Daarom is ieder pad uniek en altijd anders dan welk ander pad ook. Daarom is
het nooit aan te geven aan anderen hoe het pad bewandeld moet worden. Dit
los van het algemene punt dat je onderweg moet proberen het ego af te leggen.
Omdat niet is aan te geven ‘hoe het pad te leven’, is het van ongelooflijk belang
om het wat en het waarom keer op keer te herhalen, zodat deze kennis
ervaringen gaat creëren die jou het inzicht zullen geven die het ‘hoe te leven’
voor jou zullen openbaren en vereenvoudigen. De wijze waarop je het pad leeft
en dat dit afhankelijk is van een ‘geestelijke benadering’ geeft aan dat dit nooit
vanzelfsprekend is en voor ieder mens anders.
Voor wat betreft ervaringen, zie de overige tekst van dit boek, waarin ik jou
mijn ervaringen als voorbeeld aanbied. Dit zijn dus slechts voorbeelden en mijn
ervaringen kunnen slechts een voorbeeld zijn voor jou.
Niet vaststaand is dus de geestelijke benadering, het geloven in geestelijke
bijstand vanuit de Bron. Het geloof dat er een schepping is volgens een
goddelijk plan en dat dit is uitgevoerd en wordt bestuurd door God. Het geloof
dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit kan slechts beleefd worden door
ervaringen die vaak via inzichten door onze goddelijke loods worden
‘ingegeven’.
Het ‘hoe te leven’ is niet aan te geven omdat dit afhangt van het hebben van óf
een:
 Godsbewustzijn: Dit betekent afstemming hebben op éénheid, dienstbaar
zijn, streven naar onvoorwaardelijke liefde en streven naar het voelen van
volle verantwoordelijkheid voor al het leven om je heen.
óf een


Ego-bewustzijn: Dit betekent afstemming hebben op afsplitsing. Last
hebben van karaktertrekken als jaloezie, hebzucht en afgunst. Je weinig of
niets aantrekken van het lot van de medemens.

Ons bewustzijn bepaalt de keuzes die wij maken. Wij maken deze keuzes uit
vrije wil. De keuzes die wij maken bepalen hoe wij het pad bewandelen. Iedere
reis is dus persoonlijk en uniek.
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Het begrip éénheid behoeft hier enige toelichting. Er is slechts éénheid omdat
alles in de basis één en verbonden is.
Deze éénheid wordt altijd ervaren als liefde, onvoorwaardelijke liefde.
Het begrip éénheid wordt verklaard in het hoofdstuk ‘Wat is dualiteit’.
Eénheid is het enige wat bestaat. Het ontbreken van het besef van éénheid is
afsplitsing. De ervaring van het besef van afsplitsing is ‘niet liefde’ of angst.
Het besef van éénheid leidt altijd tot wederzijdse, volledige
verantwoordelijkheid voor elkaar, en een besef van volledige
gelijkwaardigheid. Op veel plaatsen in dit boek wordt daar op teruggekomen.
Het besef van afsplitsing leidt tot de behoefte om macht over elkaar uit te
oefenen en leidt derhalve tot hebzucht.
Kijk om je heen en waar je ook kijkt, je ziet de strijd om de macht, in ieder
aspect van de samenleving en je ziet de hebzucht.
De kredietcrisis die wereldwijd om zich heen greep is het resultaat van
hebzucht.
We streven naar nooit eindigende groei en we streven naar meer, meer en
meer.
Het gezegde luidt dat stilstand gelijk is aan achteruitgang en dus is stilstand
onaanvaardbaar. Het leidt niet tot vermeerdering en het bevredigt dus niet
onze hebzucht.
Ook wat er in de maatschappij verlangd wordt van het individu neemt maar
steeds toe. We moeten meer presteren en meer produceren. Meer en meer tot
we er bij neervallen.
Voor een verdere uitleg: zie dit boek.
In onderstaand schema worden de 3 eerder genoemde fasen aangegeven. De in
dit schema genoemde punten zijn belangrijk en vormen de basis van
persoonlijke groei. Persoonlijke groei op eigen kracht en op eigen snelheid.
Persoonlijke groei die altijd gevolgen heeft. Gevolgen voor die persoon zelf en
gevolgen voor al het leven op deze wereld en gevolgen voor alle universums.
Op het moment dat je dit gaat inzien, voelen en begrijpen, kun je gericht gaan
werken aan het verbeteren van jouw leven en de levens van iedereen om je
heen en van het leven op deze planeet.
Dan zal je de uitdrukking gaan begrijpen:

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
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Het mogelijke individuele pad. Schematisch hieronder weergegeven en verder
uitgewerkt in deel 1 van dit boek.
Het pad van ieder individu en het gevolg hiervan op het totaal.
Door mijn overtuigingen heb ik invloed op mijn
wereld. Mijn wereld past zich aan, aan wat ik
vind zodat ik datgene zal beleven wat mijn
overtuiging is. Uit die beleving doe ik
ervaringen op. Van die ervaringen kan ik leren
en groeien. Ik ben dus de schepper van mijn
eigen wereld. Dat geldt voor ieder mens.

Fase 1

Fase 1
Doordat er slechts éénheid is van alles wat is,
betekent dit dat er uit die éénheid een
allesomvattende verbondenheid is van alles
wat is met alles wat is. Als mijn wereld
verandert, heeft dat dus invloed op de
werelden van alle andere mensen. Deze
beïnvloeding is altijd wederzijds.
Ik ben dus medeschepper van jouw wereld.

Fase 2

Fase 2
Als mijn bewustzijn groeit door mijn
veranderingen en ervaringen in mijn wereld
(fase 1) en door de invloed die ik heb op
iedereen, zullen de werelden van alle andere
mensen ook veranderen (fase 2). Door al deze
individuele veranderingen zal de totale wereld
veranderen (fase 3). Ook deze beïnvloeding is
altijd wederzijds. Dit betekent dus: VERANDER
DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF.
WIJ ALLEN ZIJN DUS DE MEDESCHEPPERS
VAN DE TOTALE WERELD.

Fase 3

Fase 3

Dit schema geeft dus de uitwerking en het gevolg van de antwoorden die
ik kreeg op mijn brandende vragen waarom er zoveel disharmonie en
strijd is en of het leven of de natuur tegen zichzelf kan zijn.
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Voor wat betreft de toevoeging van het metafysische aspect verwijs ik
naar het Urantiaboek. In dit boek staat in 2100 bladzijden een zeer
uitgebreide uitleg en beschrijving van wat niemand hoe dan ook beter
uit kan leggen. Voor mij persoonlijk heeft dit boek een grote waarde. Jij
mag zelf kijken, beoordelen en beslissen. Het boek is gratis te lezen en te
downloaden van het internet.

Urantia Boek
Zie het Urantia Boek op het internet.
( https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen ).

Ieder mens heeft zijn eigen spirituele relatie in welke vorm dan ook, waarbij ik
het hebben van geen relatie ook beschouw als een vorm van relatie. Aangezien
deze relatie voor ieder mens uniek is, is het onzinnig om iets te zeggen over hoe
de weg geleefd moet worden. Er is maar één antwoord: voor jou is jouw manier
de beste weg omdat dat aansluit bij hoe jij bent.
De volgende uitgangspunten, te weten:
1.
2.

Wij scheppen onze eigen wereld.
Wij zijn medescheppers van elkaars wereld (door het één zijn van alles wat
is).
Wij zijn medescheppers van deze totale wereld.
Hoe je deze wetten leeft, is niet aan te geven. Ieders weg is uniek en
persoonlijk.

3.
4.

zullen de basis vormen voor dit boek en er zal steeds naar terug worden
verwezen. Alles wat in het boek genoemd wordt, heeft constant uitsluitend met
deze uitgangspunten te maken
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De impact hiervan op ieder individueel leven, op ons allen tezamen, op deze
wereld, op het ganse universum en zelfs op God, is immens.
Ik zal proberen om in mijn verhaal zo volledig mogelijk te zijn. Daarbij zal ik
mijn eigen ervaringen delen. Laat ik beginnen met mijn eigen spirituele
ervaring.
Wat ik kwijt wil, is mijn ervaring van ‘spirituele gebeurtenissen in mijn leven’.
Deze spirituele of geestelijke gebeurtenissen staan tegenover ‘het materiële
aspect van het leven’, dat zich laat kenmerken doordat het aantoonbaar is,
meetbaar en dus bewijsbaar en doordat het wordt gedragen door de
wetenschap.
Spirituele aspecten worden gedragen door een dieper gevoel, een geloof, dat
zich soms manifesteert als een weten, diep van binnen, waar het zo met iedere
atoom van iedere cel van iedere vezel van ons complete individuele systeem
vibreert, dat het weten ‘er is’ en dat het persoonlijk niet hoeft te worden
bewezen, omdat ‘HET IS’. Je weet het, je voelt het, je hoort het, je ziet het en je
ruikt het.
Mijn verhaal valt of staat met een klein stukje geloof. Een geloof dat het
universum niet tot stand is gekomen door een verschijnsel van doelloze energie
waarvan wat we nu in staat zijn om waar te nemen, een toevallig product is.
Het universum is materie en materie wordt door de wetenschap gemeten en
bewezen op basis van mathematische handelingen.
Ik ben ervan overtuigd dat de complete schepping is ontstaan volgens een plan,
een meesterplan van de meesterschepper. Een plan met een doel. Een doel voor
ieder individueel geschapen wezen en voor het totaal van de schepping. Als je
hierover zeer uitvoering geïnformeerd wilt worden, verwijs ik nogmaals naar
het Urantiaboek.
Het feit dat jij reeds een zoektocht bent gestart en hunkert naar persoonlijke
ervaringen die voorbij de materie gaan, het feit dat jij hunkert naar het
verkrijgen van kennis van de waarheid, gebaseerd op werkelijkheid, en het feit
dat jij streeft naar goedheid en schoonheid, is op zich een bewijs dat je God
reeds in je leven hebt toegelaten en aanvaard.
Je bent ‘geest van Zijn Geest’ en deel van het totaal en je bent niet alleen
materie en alleen een machine. Machines handelen niet uit zichzelf. Machines
kunnen geen liefde geven of haten en hebben al helemaal geen ‘meest verheven
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visioenen’, die zij willen verwezenlijken. Zij kennen god niet en streven er al
helemaal niet naar om als god te worden.

We hebben eerder gesproken van de broederschap der
mensheid. Als je het voorgaande herkent, dan zou ik het
volgende willen zeggen:

‘Kun je je naaste zien als een
broeder en daarbij niet in staat
zijn om god te zien en te
aanvaarden als een gids en een
vader’?
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De overgang van de oude wereld naar de
nieuwe wereld

Mijn zoektocht kwam uiteindelijk voort uit twee primaire, voor mij brandende
vragen:
1.
2.

Waarom is deze wereld in de situatie waarin zij verkeert met zoveel
onvrede, disharmonie, geweld en oorlogen ?
Kan de natuur of het leven tegen zichzelf zijn?
Vraag 2 geeft mij bijna als vanzelf het antwoord dat het leven of de natuur nooit
tegen zichzelf kan zijn.
Het antwoord op vraag 1 wordt voor een groot deel gegeven in mijn andere
boek:

’Een wonderbaarlijke reis’.

Nogmaals meld ik hierbij dat dit mijn
persoonlijke ervaring is.

Hoe komen we uit deze wereld van strijd, chaos en disharmonie en hoe kunnen
we koers zetten naar een nieuwe wereld van naastenliefde, vreugde, liefde en
harmonie?
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Ik zie de huidige wereld, die ik voor het gemak ‘de oude wereld’ noem, als een
web waarin we allemaal vastzitten. Hierin gevangen zullen we ‘het systeem’
moeten volgen en zullen we ons moeten voegen in de ratrace om het hoofd
boven water te houden. Een systeem waarin echter te veel mensen het niet
meer kunnen bijhouden en omvallen en instorten. Dit is een wereld van ‘oog
om oog, tand om tand’ en waar je ‘eet of wordt gegeten’. Hier is het ‘ieder voor
zich’ en hopelijk ‘God voor ons allen’. De wereld die ik voor ogen heb, is ‘de
nieuwe wereld’ waarin de strijd is beëindigd en waarin harmonie heerst. Een
wereld waarin het besef van het ‘één zijn van alles wat is’, is doorgedrongen in
iedere mens. Een wereld waarin wij met ons hele systeem beseffen dat éénheid
leidt tot verbondenheid en gefundeerd is op naastenliefde. Een wereld waarin
het gevoel van verbondenheid het besef geeft van afhankelijkheid en van
beïnvloeding. Een wereld waarin wij weten dat het feit dat wij elkaar altijd en
overal beïnvloeden door de verbondenheid, voortkomend uit éénheid, alleen
maar kan leiden tot het nemen van volle verantwoordelijkheid voor elkaar.
De weg die ons moet leiden uit de oude wereld naar de nieuwe wereld noem ik
het natuurlijke Pad, de Weg of de Tao. ‘Natuurlijk’, omdat het feit dat wij ÉÉN
ZIJN natuurlijk is en alleen dit besef, uiteindelijk, het resultaat van de nieuwe
wereld kan geven.

Het natuurlijke Pad, de
Weg
o f de T a o .
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De nieuwe wereld
van de ‘broederschap
der mensheid’.
Zwervend op deze gedreven zoektocht, zoekend naar antwoorden, betrad ik
langzaam het ‘natuurlijke Pad, de Weg of de Tao’.

Met het natuurlijke Pad, de Weg of de Tao bedoel ik het pad van het leven, zoals
het ooit bedoeld was en nog altijd bedoeld is en waar wij naar terug zullen
moeten keren om de rust, de harmonie, de vrede en de liefde in de wereld, in de
‘nieuwe wereld’, terug te brengen.
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De antwoorden die mijn zoektocht mij opleverden, zijn kort samen te vatten in
twee inzichten. Twee inzichten en ervaringen met ongelooflijke consequenties.
Deze inzichten zijn:
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Toelichting op mijn eerste ervaring:
Wij scheppen onze eigen en unieke
wereld.

FASE 1.

(Voor mijn beleving een vast
gegeven).

29

Hoe werkt ons scheppingsproces?

Wij scheppen door wat wij zijn.
Wij zijn als GOD, wij zijn ‘GODEN IN WORDING’.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat wij scheppingskracht hebben. Wij zijn medescheppers.
Medeschepper van deze wereld, van het universum en schepper van ons eigen
leven.
Wat betekent dit en hoe werkt deze scheppingskracht?
Alles wat is, is uitsluitend energie. Energie in zijn zuiverste vorm is het
scheppingsmateriaal van alles wat is. Bij de schepping sprak God: Laat er licht
zijn. Het licht (Mater-licht) is het levende, vormeloze materiaal van alles wat
gevormd is, zichtbaar en onzichtbaar.
De trillingsfrequentie van deze oer-energie bepaalt de verschijningsvorm.
De boom in het park is opgebouwd uit dezelfde oer-energie (bouwstenen) als
jij, maar door een andere trillingsfrequentie is die boom een boom en ben jij
diegene die jij bent. De trillingsfrequentie maakt alles uniek.
Deze ‘oer-energie’, dit licht, daalt onafgebroken ons systeem binnen. Wij nemen
deze energie in een eindeloze stroom tot ons. Het is de energie die ons leven
brengt en ons in leven houdt.
De mens heeft het vermogen om te scheppen. Wij zijn de medescheppers van
deze wereld. Doordat wij het vermogen hebben om te scheppen, scheppen wij
onze eigen wereld en leven wij dus in onze eigen werelden. Wij leven in
werelden die zijn gevormd door onze eigen gedachten, door onze eigen
overtuigingen, door onze eigen focus en door onze eigen projecties. Datgene
waar wij ons op richten, zullen wij scheppen. Datgene waar wij ons op focussen,
waarvan wij overtuigd zijn, zullen wij scheppen en zullen wij ervaren. Wij
bouwen deze werelden om te ervaren.
Omdat het universum werkt als een spiegel die alles reflecteert wat wij doen en
denken en omdat wij het leven moeten ervaren, scheppen wij (onbewust) de
omstandigheden in onze eigen levens die wij moeten ervaren. Door deze
ervaringen krijgen wij de gelegenheid om te leren. Door dit leerproces zullen
wij groeien in bewustzijn.
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Als we deze visie verder volgen dan betekent dit dat ik in de ogen van andere
mensen niets anders ben dan de duizenden etiketten waarmee ik geëtiketteerd
ben door andere mensen. Ik ben in jouw ogen en in jouw oren precies die
etiketten, waarmee jij mij hebt beplakt.
Wij leven in dozen vol met etiketten (onze meningen, projecties en
overtuigingen). Of anders gezegd, wij leven in onze zelf gecreëerde, mentale
gevangenissen.

Dit betekent ook dat in deze dualistische wereld niets, maar
dan ook niets, is wat het lijkt te zijn.
Dit punt is heel belangrijk. Mijn gedachten, mijn overtuigingen, creëren mijn
eigen wereld, mijn eigen illusies. Deze gecreëerde illusies hebben een hele hoge
werkelijkheidsgraad voor mij. Daarom is ‘mijn wereld’ voor mij hetzelfde als
‘de wereld’.
Dit betekent dat ik de wereld op mijn manier zie en omdat mijn wereld (mijn
illusie) zo een ongelooflijk hoge werkelijkheidsgraad heeft, betekent dit dat ik
maar één ding kan concluderen, namelijk dat ook jij de wereld zo zult zien als ik
de wereld zie. Mijn beleving geldt dus ook voor jou en voor iedereen.
Maar omdat jij in jouw eigen wereld leeft, in jouw eigen doos met etiketten, in
jouw eigen mentale gevangenis, zal jij helemaal niet in staat zijn om de wereld
te zien zoals ik de wereld zie. Jij bent slechts in staat om de wereld te zien zoals
die is getekend en geschilderd door jouw etiketten, door jouw overtuigingen en
door jouw projecties.
Ook jij leeft in jouw eigen wereld, in jouw eigen illusies, met dezelfde hoge
realiteitsgraad.
Hiermee ontstaat een groot probleem in het leven van ieder mens. Omdat mijn
eigen gecreëerde wereld zo een hoge werkelijkheidsgraad heeft, zal ik
verwachten dat jij ziet wat ik zie en dat jij hoort wat ik hoor. Ik zal verwachten
dat mijn wereld voor jou net zo duidelijk is als mijn wereld voor mij is.
Met het volgende zal ik dit proberen toe te lichten.
Ons systeem bestaat uit vier lichamen. Deze vier lichamen zijn:

1.

Het identiteitslichaam
Hier zetelt het besef van wie ik ben, hoe ik mijzelf zie in het
universum, dus van mijn kijk op de wereld.
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2.

3.

4.

Het mentale lichaam
Hier worden mijn gedachten bepaald. Deze gedachten worden
mede bepaald door het besef van wie ik ben.
Het emotionele of gevoelslichaam
Hier komen mijn emoties tot stand. Deze emoties worden weer
bepaald door mijn gedachten, die weer mede bepaald worden
door het besef van wie ik ben.
Het fysieke lichaam

Het is op dit niveau dat mijn gevoelens vertaald worden in handelingen en de
handelingen zullen bepaald worden door de richting en de intensiteit van de
erachter liggende gevoelens. Vanzelfsprekend wordt de richting en intensiteit
van mijn gevoelens weer bepaald door mijn gedachten en mijn gedachten
worden weer bepaald door mijn gevoel van identiteit en mijn kijk op de wereld.
Het identiteitslichaam heeft de hoogste trillingsfrequentie en heeft derhalve de
minst vaste vorm. Het fysieke lichaam heeft de laagste trillingsfrequentie en
heeft dus de meest vaste vorm (materie) en valt voor ons binnen de
trillingsfrequentie die onze zintuigen kunnen waarnemen.
Zie de eerste drie lichamen als het celluloid van filmstrips. Zie het licht (de
energie) dat ons systeem binnenkomt, als het licht van een filmprojector. Het
licht (de energie die ons systeem binnenkomt) valt eerst door de filmstrip van
ons identiteitslichaam, dan door de filmstrip van ons mentale lichaam en
tenslotte door de filmstrip van ons emotionele lichaam.
Op deze filmstrips staan beelden (vormen en kleuren) die wij er zelf op hebben
aangebracht. Ze zijn tot stand gekomen door mijn kijk op de wereld, door mijn
gedachten en door mijn gevoelens. Ieder beeld op iedere filmstrip is voor ieder
mens uniek.
Uiteindelijk vormen alle beelden en alle kleuren die op deze drie filmstrips
door het Mater-licht (oer-energie) belicht zijn, een beeld op het filmdoek van
mijn leven. Deze film is wat zich uit in mijn fysieke leven. Ik heb dus zelf de film
van mijn leven geregisseerd door mijn kijk op mijzelf in de wereld, door mijn
gedachten en door mijn gevoelens.

Ik heb dus mijn eigen leven geschapen en ben volledig
verantwoordelijk voor alles wat er in mijn leven gebeurt.
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Dit klinkt vreemd, misschien zelfs eng en voor sommige mensen
onacceptabel, maar toch is dit waar.
Aangezien iedereen een uniek identiteitslichaam, een uniek mentaal lichaam en
een uniek gevoelslichaam heeft, is voor ieder mens de film van zijn leven uniek.
Geen film, van wie dan ook, is gelijk aan de film van een ander mens.
Wij leven in unieke, zelf geregisseerde, zelf geschapen werelden.
Dit betekent dat als jij jouw kijk op de wereld verandert, als jij jouw gedachten
en jouw gevoelens verandert, de film van jouw leven zal veranderen en zich zal
aanpassen aan jouw nieuwe kijk op de wereld, jouw nieuwe gedachten en jouw
nieuwe gevoelens.
Dit betekent ook dat niets, maar dan ook niets in het leven is wat het lijkt te
zijn.
Je kunt oordelen over de film van een ander maar je begrijpt er niets van omdat
je niets begrijpt van de kijk van die ander op de wereld en van de gedachten en
de gevoelens van die ander.
Dit hele verhaal komt erop neer dat wij ons leven kunnen sturen. Wij kunnen
de dingen die in ons leven gebeuren, sturen door te gaan manoeuvreren met
onze kijk op de wereld, met onze gedachten en met onze gevoelens.

Let op !!
Het gaat hierbij in eerste instantie om gevoelens die werkelijk in ons leven en
zich mogelijk in ons onderbewustzijn bevinden. De scheppingskracht van ons
onderbewustzijn is groter en veel krachtiger dan de scheppingskracht van ons
bewustzijn. Twijfel en angst zijn vaak onbewuste eigenschappen, die grote
invloed hebben. Het gaat om de focus en de projectie van wat er werkelijk in je
leeft, niet van hetgeen je zou willen.
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De vier celluloid lagen van onze vier lichamen, waarvan de beelden
op deze lagen de film van ons leven bepalen.
Veranderen de beelden op deze filmlagen, als gevolg van het feit
dat ons besef over onze identiteit, ons denken en ons voelen
verandert, dan verandert de film van ons leven, dan verandert ons
leven.
Jij schept jouw eigen wereld, jouw eigen leven en jouw eigen
waarheid, dus …….

NIETS MAAR DAN OOK NIETS IN
DEZE WERELD IS OOIT WAT HET
LIJKT TE ZIJN.
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ALLES IS WAT HET IS, ZOLANG ALS HET
(VOOR JOU) IS WAT HET IS EN TOTDAT HET
(VOOR JOU) NIET MEER IS WAT HET IS.
(dus passend binnen jouw waarheid).
EN DE TRIGGER VOOR DIT ALLES ……
BEN ……………. JIJ.
Omdat wij datgene scheppen waar onze focus op is gericht en waar onze
overtuiging ligt, wordt onze waarheid daardoor bepaald. Als wij dus
onze overtuiging en onze focus veranderen, verandert onze waarheid.
Onze waarheid is dus afhankelijk van onze overtuigingen, van onze
focus, van onze projecties en van alles wat wij vinden.
Aangezien wij als gevolg van de éénheid die bestaat, elkaar continu
beïnvloeden, verandert dus ook voortdurend onze overtuiging, onze
focus en alles wat wij vinden. Als gevolg hiervan verandert steeds onze
waarheid, zodat opnieuw onmiskenbaar blijkt, dat:

NIETS, MAAR DAN OOK NIETS, IS WAT HET
LIJKT TE ZIJN.
Door wat wij vinden en door onze overtuigingen etiketteren
wij alles in ons leven.
En zo bepalen onze eigen etiketten onze eigen unieke
waarheid en onze eigen unieke wereld.
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Zo hebben we allemaal onze eigen, unieke ‘labels of
etiketten’, die onze eigen, unieke waarheid bepalen.
Onze overtuigingen, onze focus en onze ‘ik vindjes’ creëren labels die voor
ieder mens uniek zijn.
Zie deze etiketten voor het gemak even als een unieke kleur van het glas van
een zonnebril, van onze zonnebril. Deze kleur wordt bij ieder van ons gevormd
door onze overtuigingen, door de focus die wij hebben en door alles wat wij
vinden met onze oordelen en vooroordelen. Dat betekent dat voor mij zou
kunnen gelden dat de kleur van mijn glazen geel is en dat de kleur van jouw
glazen rood is. Dit alles gebaseerd op onze unieke meningen en overtuigingen
en komt dus door de etiketten die wij op gebeurtenissen plakken.
Dit betekent dat als ik door de gele glazen van mijn bril naar de blauwe lucht
kijk, de lucht volgens mijn waarheid groen is. Die zelfde blauwe lucht die jij ziet
door jouw rode glazen zal jou de waarheid bieden dat de lucht paars is. Dit zegt
het volgende over ……

de waarheid ………
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De waarheid wordt bepaald door de etiketten die wij plakken op een
gebeurtenis. Als wij beslissen dat een gebeurtenis ‘ERG’ is, zullen wij die illusie
scheppen en zullen wij het ervaren als ERG. Door die ervaring zullen wij leren.
Zolang wij geen etiket plakken op welke gebeurtenis dan ook ….

BLIJFT DIE GEBEURTENIS NIET MEER DAN
EEN GEBEURTENIS, DUS ZONDER ENIGE
WAARDE.
Zo ontstaat er een strijd tussen jou en mij over de kleur van de lucht.
Hoe hard de strijd ook wordt, wij zijn allebei ongelooflijk fout, want de lucht is
niet groen, noch is hij paars. De lucht is en blijft blauw. En opnieuw geldt
daarom dat ……

niets, maar dan ook niets, ooit
is wat het lijkt te zijn ……...
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De groene lucht is hier de combinatie van een blauwe lucht,
bezien door gele glazen.
De paarse lucht is de combinatie van een blauwe lucht, bezien
door rode glazen.

ILLUSIE ILLUSIE

ILLUSIE

Wat wij vinden, is wat wij scheppen (door onze
eigen labels).
Wat wij scheppen is dus ‘de waarheid’ ……….
Deze waarheid vormt onze wereld en in deze
wereld zullen wij ervaringen opdoen en hierdoor
zullen wij leren ……
Wat je vindt zal ZIJN en wat IS zal je ervaren,
totdat jij behoefte krijgt aan nieuwe ervaringen.
Die nieuwe ervaringen zal je creëren door wat jij
dan zult vinden en wat jouw meningen zijn. Die
worden weer gevormd door nieuwe etiketten en
die veranderen weer de kleur van de glazen van
jouw bril.

Zo is ‘het Leven’ dat wij leven op deze wereld: één grote ‘ervaringsleerschool’ en het begin van het pad dat wij zullen bewandelen,
terug naar de Bron, terug en op weg naar huis …………
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Als wij zijn uitgeleerd op deze planeet, zullen wij mogelijk nieuwe
ervaringen opdoen in een andere wereld, mogelijk op een andere
planeet of op vele andere planeten.
Zo zullen wij voortgaan op het pad naar huis, een eeuwige en nooit
eindigende weg.
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Mijn vermogen om mijn eigen wereld te scheppen, die voor mij werkelijk en
waarachtig is, betekent dat er VERWACHTINGEN uit voortkomen.
Omdat mijn gecreëerde wereld een zo hoge werkelijkheidsgraad heeft en
omdat jij, levend in jouw eigen gecreëerde wereld met dezelfde hoge
werkelijkheidsgraad, niets begrijpt van mijn wereld, van mijn illusies en omdat
ik niet begrijp dat jij dat niet begrijpt, zullen mijn verwachtingen onvermijdelijk
leiden tot TELEURSTELLINGEN.
Andere mensen zullen niets begrijpen van wat ik zie en wat ik hoor, omdat ze
mijn wereld, mijn illusies niet kennen. Zij zullen dus ook mijn verwachtingen
niet begrijpen en zij zullen derhalve ook mijn teleurstellingen niet echt
begrijpen.
Eigenlijk betekent dit dat wij allemaal in totaal verschillende werelden leven.
Het betekent dat wij allemaal teleurgesteld zijn door de niet begrepen en niet
beantwoorde verwachtingen die wij van elkaar hebben. Wij begrijpen elkaar
niet en zijn ook niet in staat om elkaar te begrijpen
Ieder mens leeft daarom eigenlijk in eenzaamheid en voelt zich niet begrepen.
Dit niet begrepen voelen leidt tot angst.
Verwachtingen leiden altijd tot teleurstellingen en gevoelens van angst.
Verwachtingen vallen onder de volgende wet:

‘Niets maar dan ook niets in het leven is wat het lijkt te zijn,
waardoor het hebben van verwachtingen zinloos is en leidt tot
teleurstellingen’.
Hieruit volgt dat je niet meer teleurgesteld zult zijn in het leven als je geen
verwachtingen hebt.
Alle dingen in mijn leven zijn dingen waarvan ik denk, vind en weet dat ze zo
moeten zijn omdat ik heb besloten dat ze zo moeten zijn. Ik heb dat besloten
omdat ik het zo heb geleerd van mijn ouders in mijn opvoeding en op school en
vanuit mijn religie. Al deze instituten hebben mij gedurende mijn leven de
etiketten aangeboden die ik gebruik om de vormen en de kleuren van mijn
leven te bepalen. En ze zijn ook de inhoud, de vorm en de kleur van mijn leven
gaan bepalen. Deze etiketten zijn mijn illusies gaan vormgeven. Ze zitten
samengepakt in mijn etikettendoos, in mijn mentale gevangenis.
Ons vermogen om te scheppen heeft nog meer gevolgen. Als je gaat begrijpen
dat alles in jouw wereld er alleen maar kan zijn doordat jij alles zelf hebt
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geschapen, geschapen door jouw gevoel van identiteit, geschapen door jouw
gedachten en geschapen door jouw gevoelens, betekent dit ook dat ieder ander
alleen maar dat kan zijn, waarvan jij denkt dat die ander het wel moet zijn en
het dus voor jou ook is. Ieder ander zal moeten beantwoorden aan de etiketten
die jij hebt geplakt en die de enige werkelijkheid in jouw leven vorm lijken te
geven.

Dit betekent niet dat de mensen gelijk zijn aan de etiketten die
jij erop plakt en dat zij gelijk zijn aan de waarheid die jij, voor
jouzelf, over hen hebt bepaald.
Dit betekent in elk geval wel iets anders.
Hoe ik ook denk of praat over een ander, dit vertelt niets over die ander maar
wel alles over mij.
Als ik mij irriteer aan iemand, dan betekent dat alleen maar dat wat die andere
persoon doet, mij raakt. Het raakt mijn gevoel van identiteit, het raakt de
manier waarop ik denk en de dingen waarover ik denk en het raakt mijn
gevoelens. Het raakt mijn gevoel en mijn ideeën over wat juist is. Het komt niet
overeen met hoe ik dingen heb geleerd en hoe ik vind dat ze horen te zijn.
Het kan mij ook raken omdat mijn ego iets niet kan accepteren, omdat ik te
trots, te achterdochtig, te afgunstig of te jaloers ben.
Er blijft voor mij maar één oplossing over en dat is de acties of de reacties van
die andere persoon te veroordelen. Ik voel mij ziek en vervelend door wat die
andere persoon gedaan heeft, dus is die andere persoon schuldig. Schuldig aan
mijn ellende.
Omdat jij schuldig bent, zal jij moeten veranderen. Als jij jezelf verandert en
weer gewoon gaat doen, zoals ik vind dat gewoon eruit ziet, gaat mijn ellende
wel weer over. Als mijn ellende dan overgaat en jij je best blijft doen om met
wat je doet te passen in mijn illusies, dan kan jij misschien opnieuw mijn vriend
worden.
Maar je kunt mij niet blij en niet gelukkig maken, omdat jij niets begrijpt van
mijn gevoel van identiteit, niets begrijpt van mijn gedachten en mijn gevoelens
en dus niets begrijpt van mijn oordelen over wat goed en juist is of wat slecht
is. Goed, juist en slecht, omdat ik het zo heb geleerd en omdat die etiketten mijn
leven bepalen.
Jouw opvoeding was anders, jouw school was anders, jouw religie was of is
anders, jouw gevoel van identiteit, jouw gedachten en jouw gevoelens zijn
anders. Jouw etiketten zijn allemaal anders en jouw doos met etiketten is zeker
anders dan die van mij.
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Jouw en mijn mentale gevangenis zijn niet gelijk.

Misschien ben ik in jouw ogen wel schuldig, maar ik kan jou
niet helpen. Jij zult jezelf moeten helpen.
Jij zult jouw etiketten moeten veranderen of wat nog veel beter is, jij zult jouw
doos met etiketten moeten leegmaken. Geen etiketten betekent geen
verwachtingen. Geen verwachtingen betekent geen teleurstellingen.
Je zult jouw ego moeten loslaten. Als jij jouw ego volledig hebt losgelaten en als
jij in jouw doos geen enkel etiket meer over hebt, dan is er niets meer in jouw
systeem dat geraakt kan worden door de acties of de reacties van wie dan ook.
Als je niets meer in jouw systeem over hebt dat geraakt kan worden, heb je ook
geen teleurstellingen meer. Als je niets meer in jouw systeem over hebt en
helemaal leeg bent, heb je ook niets meer te verliezen. Als je niets meer te
verliezen hebt, heb je ook niets meer te verdedigen.
Als je niets meer over hebt, niets meer te verliezen hebt en ook niets meer te
verdedigen hebt en niet meer teleurgesteld kunt worden, ben je spiritueel vrij
en draag je geen ballast meer met je mee.

Als je spiritueel vrij bent, ben je in staat om te slapen zonder
dromen en te ontwaken zonder zorgen.
Als wij uiteindelijk allemaal niets meer te verdedigen hebben,
zal de vreugde, de vrede en de liefde in deze wereld zijn
teruggekeerd.
Zo leiden meningen en overtuigingen tot het scheppen van waarheden, van
tijdelijke, valse waarheden. Deze zogenaamde waarheden leiden tot
verwachtingen, die echter nooit gerealiseerd zullen worden.
Niemand is in staat om ‘mee te gaan’ met mijn waarheden, omdat hij of zij leeft
in zijn of haar eigen ‘illusoire wereld’, met zijn of haar eigen unieke waarheid,
gecreëerd door zijn of haar eigen unieke focus en overtuigingen, die niet ‘te
lezen zijn’ door een ander mens.

Zo leiden alle verwachtingen, altijd en overal, tot ernstige
teleurstellingen. 
Verwachtingen die wij allemaal koesteren, omdat deze passen in het beeld dat
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wij hebben van onze zelf gevormde wereld en waarin wij vinden hoe dingen
behoren te zijn.

Het wordt namelijk onweerlegbaar bevestigd in onze eigen
wereld.

‘Werkelijkheid’
 De werkelijkheid (blauwe lucht) is de werkelijkheid,
bezien zonder enig filter.
 Dus bezien zonder enige zonnebril.
 Dus de ervaring, vrij van ieder etiket.
 Dus vrij van al onze ‘IK VINDJES’.
 Dus bevrijd van al onze MENINGEN en al onze
OVERTUIGINGEN.
 Want ……………..
Al onze meningen en al onze ‘ik vindjes’ en al onze overtuigingen, zijn de
demonen in deze wereld. Het zijn dus niet de mensen in deze wereld die oorlog
voeren met elkaar, maar het zijn de meningen en overtuigingen, dus de
demonen die oorlog voeren met elkaar…………

Het trieste is alleen …
‘dat er altijd aan iedere mening en aan
iedere overtuiging een mens vastzit’.
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Onze meningen en overtuigingen zijn
verankerd in ons ….

EGO

Toelichting op mijn tweede ervaring:
Alles is één en daardoor onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

FASE 2.

(Voor mijn beleving geen vast gegeven
maar een persoonlijke ervaring).
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Vraag: Wat is één en onlosmakelijk met elkaar
verbonden?
Antwoord: ALLES is één en onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
De volgende afbeelding geeft deze éénheid grafisch weer. De
stappen zijn zichtbaar gemaakt van bewustzijn naar energie en van
energie naar materie. Deze stappen vinden plaats naar beide
richtingen. Wat wordt er bedoeld met alles?
Het antwoord hierop is: ’alles wat IS’, alles wat gecreëerd is en wat
bestaat op ieder niveau. Met niveaus wordt hier bedoeld de
niveaus van dichtheid:

1. Bewustzijn
2. Energie
3. Materie
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waarbij energie een verdichting is van bewustzijn en materie een
verdichting is van energie. Het betreft hier iedere manifestatie van ‘Zijn’.

De bron van bewustzijn is het bewustzijn van de Bron,
van het Begin, van de schepper of van God, oftewel:
‘het GODSBEWUSTZIJN’.

DIT IS EEN TE ACCEPTEREN UITGANGSPUNT
OF EEN NIET TE ACCEPTEREN
UITGANGSPUNT.
DIT IS ONBEWIJSBAAR EN DUS IS DE KEUS …..
AAN JOU. 
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DIT IS ‘GELOVEN’
OF
‘NIET - GELOVEN’

EN DIT IS JOUW KEUS ……..
Het laatste wat ik wil, is iemand vertellen om
te geloven in Geest, in de Geest der geesten,
in een bron die het Begin is van alles, in de
Bron van ieder begin, waarbij
sommigen deze Bron ’GOD’ noemen.
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God, die voor hen die de kracht van
deze bron voelen, wordt ervaren als een
allesomvattende, dragende, dienende,
liefdevolle VADER.
Uitgaande van de aanname dat er een Bron is van alles
wat is, uitgaande van de aanname dat er een God ‘IS’
en dus bestaat, is er totale éénheid van alles wat is ….,
IS ER CREATIE VANUIT ÉÉN ENKEL GODDELIJK
BEWUSTZIJN en komt alles, maar dan ook alles, hieruit
voort.
Wat betekent dit en hoe wordt ‘totale éénheid’
ervaren?

ÉÉNHEID WORDT ERVAREN ALS LIEFDE:
waarin liefde = ‘ONVOORWAARDELIJKE
LIEFDE’
 ÉÉNHEID = LIEFDE = LICHT
 GEEN ÉÉNHEID (=AFSPLITSING), DIT
WORDT ERVAREN ALS ‘NIET- LIEFDE’,
WAARVOOR GELDT:
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‘NIET-LIEFDE = ANGST’

Besef van éénheid wordt ervaren als liefde en het besef van nietéénheid (= afsplitsing) wordt ervaren als niet-liefde.
Hierbij geldt dus dat niet-liefde hetzelfde is als angst.
In het universum is slechts één kracht aanwezig waardoor alles
wordt bepaald.
Deze kracht is éénheid, het één zijn van alles wat is. Afhankelijk van
het aanwezig ‘ZIJN’ of ‘NIET aanwezig ZIJN’ van deze kracht in ons
bewustzijn, ervaren wij liefde of niet-liefde. Niet-liefde is hetzelfde
als angst. Voor liefde geldt dat dit ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
is. Liefde zonder prijs. Liefde zonder gewenste of vereiste
tegenprestatie.

Er is dus niet éénheid en afsplitsing.
Er is slechts éénheid of het afwezig zijn
van éénheid, hetgeen gelijk is aan
afsplitsing.
LIEFDE (= onvoorwaardelijke liefde) of ANGST (= nietliefde, = het niet aanwezig zijn van de kracht van
liefde).
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Dit heeft alles te maken met het besef van:

‘Het wel of niet één zijn van alles wat is’.
Het gaat er dus om te leven in het besef van:
ÉÉNHEID of AFSPLITSING.
Met liefde wordt hier bedoeld dienende,
onvoorwaardelijke liefde. Liefde zonder etiketten, liefde
zonder het indienen van een rekening, dus liefde zonder
voorwaarden en zonder dat er een prijs aan hangt.

Relaties als koopmansovereenkomsten, gebaseerd op
voorwaardelijke liefde, zijn altijd gebouwd op DUALITEIT.
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De voorgaande grafische afbeelding geeft samengevat het
volgende beeld:
 Alles in deze wereld is één en onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
 Wij scheppen onze eigen wereld, onze eigen
‘belevingsrealiteit’, die een ongelooflijke mate van
waarheid heeft maar berust op illusies.
 De ervaring of het besef van éénheid wordt beleefd als
‘Liefde’.
Indien wij de ervaring van éénheid afwijzen, leven wij in
afsplitsing van het besef van éénheid en dit wordt ervaren als
‘niet-Liefde’. De ervaring van ‘niet-Liefde’ is dezelfde ervaring
als die van ‘Angst’. Omdat er alleen maar éénheid is in het
universum, is er daarom ook slechts bestaansrecht voor één
kracht en deze kracht is liefde. Het afwijzen van het besef van
éénheid betekent het afwijzen van deze kracht die we ‘Liefde’
noemen en leidt tot het besef van ‘niet-Liefde’, of anders
gezegd: leidt tot het besef en de ervaring van ‘Angst’.
Angst gaat altijd samen met het leven in

‘Dualiteit’
Verderop in dit boek wordt nader ingegaan op het begrip
dualiteit of in elk geval wat ik hiermee bedoel.
Het gevolg van fase 2 dat alles één is en onlosmakelijk met
elkaar is verbonden, betekent dat ik door de éénheid,
verbondenheid, afhankelijkheid, beïnvloeding en
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verantwoordelijkheid invloed heb op jouw leven en op jouw
wereld.
Dit deel van fase 2 is voor mijn beleving wel een vast gegeven
en komt door de verbondenheid en beïnvloeding.

Het ‘hoger aspect’:
‘Ben je in staat om te geloven?

Mijn ervaring.

(Ook dit is slechts op basis van
persoonlijke ervaringen).
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Mijn persoonlijke ervaring van geloven en
wat dit voor mij betekent
Geloven is uiteindelijk de basis van het vermogen om te komen tot het
bewustzijn van ‘éénheid van alles wat is’.

‘ÉÉNHEID VAN ALLES WAT IS’ ……. leidt tot ……:
‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede’
En aangezien deze keus nooit een afgedwongen, opgelegde keus kan zijn,
betekent ‘éénheid van alles wat is’, dus eigenlijk:

‘Het is mijn wil, dat Uw Wil geschiede’
Oorzakelijk verband, voortkomend uit het besef van éénheid:
 Wij zijn één met de Bron van alles.
 Wij zijn één met de Schepper of met God.
 Wij zijn één met Hem die slechts een Vader voor ons wil zijn.
 Als wij één zijn met Hem, zijn wij één met alles wat IS.
 Daarom kunnen wij Hem slechts liefhebben als onze Vader en onze naasten
liefhebben als onszelf.
 Daardoor zullen wij ons weer bewust verbinden met de Bron.
Als wij ons weer bewust verbinden met onze Bron, dan kunnen wij weer
rechtstreeks de boodschappen van ‘het goddelijke’ ontvangen.
Voortgaan op het pad terug naar Huis kan alleen maar plaatsvinden, als wij
bereid zijn ervoor te kiezen dat het onze wil is dat slechts Zijn Wil zal
geschieden en wij ons ego zullen afleggen.
Hierdoor ontvangen wij volledige leiding en begeleiding op ons Pad naar Huis
en kunnen wij, door deze begeleiding volledig te accepteren en te leven in het
besef van éénheid, onze weg vervolgen zonder angst.

Hierdoor zijn wij weer in staat om te slapen zonder
dromen en te ontwaken zonder zorgen.
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De wil hebben om de Wil van de Vader te doen, is het breekijzer in onze
spirituele groei en is ook het breekijzer in de voortgang van het bewandelen
van het Pad naar Huis. Ik heb dit zelf ervaren op een voor mij schokkende en
overdonderende wijze. Dit is puur een persoonlijke ervaring die ik bereid ben
om hier te delen.
Lang geleden constateerde ik dat mijn eigen leven een puinhoop was en dat er
grote chaos was in mijn systeem. Ik was de weg kwijtgeraakt en kwam voor
hulp terecht bij een psycholoog. Daarnaast kreeg ik ook nog antidepressiva
voorgeschreven.
Na een paar weken twijfelde ik of dit voor mij de juiste weg was en besloot ik
dat het voor mij geen oplossing was. Wat wel de oplossing zou zijn, wist ik niet.
Op een avond, terwijl ik met mijn hond in het bos wandelde, constateerde ik dat
ik absoluut niet wist welke kant ik op moest om mijn leven weer op orde te
krijgen. Plotseling herinnerde ik mij iets en in mijn wanhoop, in de chaos, in
mijn boosheid en in mijn verdriet, trok ik de stoute schoenen aan. Ik herinnerde
mij dat men zegt dat voor degene die klopt, de deur zal worden opengedaan en
dat voor hem of haar die vraagt, er altijd antwoord zal komen. Ik vroeg mij af in
hoeverre dat waar is. Ik besloot om de proef op de som te nemen.
Terwijl ik stopte met lopen, sprak ik in stilte, met mijn ogen naar de hemel
gericht, de volgende woorden.
‘God als jij echt bestaat, geef ik je drie maanden de tijd om mijn leven weer op
de rails te krijgen. Drie maanden en geen dag langer. Laat maar eens zien of je
bestaat en of je in staat bent om te handelen en of je echt antwoorden geeft. Als
er na drie maanden niets is gebeurd, moet ik misschien wel concluderen dat je
niet meer bent dan een verhaal in de hoofden van de mensen’.
Zo, dacht ik, we zullen zien …!
Er gebeurde iets. Er was een aanwezigheid in mijn hoofd. Er was een
aanwezigheid in mijn systeem en deze aanwezigheid was vrolijk gestemd. Ik
schrok van die ervaring.
Er werden in mijn systeem de volgende woorden gelegd.
‘Dus jij daagt mij uit? Prima, ik neem je uitdaging aan. Geen enkel probleem. Er
zit echter van mijn kant wel een voorwaarde aan het accepteren van jouw
uitdaging. Jij weet niet meer welke kant je nog op moet en ik weet dat heel
goed. Natuurlijk kan ik je helpen maar dat heeft slechts zin op één voorwaarde.
Als ik jou vertel wat je moet doen en welke kant je op moet, moet je mij ook wel
blind gehoorzamen, moet je onmiddellijk reageren en moet je mij volgen. Als je
niet doet wat ik je aangeef, ben ik kansloos en zal ik zeker falen. Ik leid je de
komende drie maanden en jij toont mij dat het jouw wil is om mijn wil te doen.
Mijn wil zal uitsluitend gericht zijn op een succesvolle afloop van onze
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gezamenlijke missie. Jij moet dus ook laten zien dat je wilt veranderen en dat je
bereid bent om dat samen met mij te doen, dat je je door mij wilt laten leiden.

Wil je en kun je me volledig VERTROUWEN?
Ik was geschokt door deze reactie. Ik had helemaal nergens op gerekend. Ik had
iets in het werk gesteld waar ik nu ook aan vastzat. Wie A zegt, zal ook B
moeten zeggen. Maar wat had ik te verliezen? Bovendien klonk het ongelooflijk
logisch. Mijn gevoel van angst, verdriet en chaos veranderde in
nieuwsgierigheid. Ik zei tegen God dat we een ‘deal’ hadden en dat ik bereid
was om het mijn wil te laten zijn, dat zijn Wil zou worden uitgevoerd, zodat ik,
geleid door deze Gids, verder zou gaan en de jungle en het moeras waar ik mij
in bevond, zou kunnen verlaten.
Het doen van de Wil van de Vader komt in de plaats van het doen van de wil
van het ego. Het ego moet dus worden afgelegd.
Ik voelde een verbond, iets tussen Hem en mij. Het voelde veilig en warm en
voorzichtig brandde er iets van angst weg om plaats te maken voor vreugde. De
reis begon met heel veel vallen en heel veel opstaan en vooral met keer op keer
weer verdergaan. Vallen, opstaan en verdergaan en dat eindeloos veel keren.
Dat was en is geen probleem, want ik heb inmiddels begrepen dat de hulp die ik
kreeg niet na drie maanden was beëindigd en dat die hulp altijd al aanwezig
was en zelfs eeuwig blijft duren.
Je hoeft alleen maar alert te zijn en te luisteren. Zoek de communicatie, niet
alleen als je wanhopig, angstig, boos, gefrustreerd en verdrietig bent, maar
altijd. Juist op de goede momenten is het fantastisch om God te zoeken en om
jouw wil aan te bieden om die van Hem te volgen.

Dit moment was het begin van een ander leven. Een leven
met steeds minder angst en met steeds meer vreugde.
Uiteindelijk is het mijn ervaring dat de wil hebben om de Wil
van de Vader te doen VERANDERT in het VERLANGEN om de
wil van de Vader te doen. Dit verlangen leidt ten slotte tot een
intens en brandend verlangen om ………….
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ÉÉN TE ZIJN MET DE VADER …..
ÉÉN TE ZIJN MET GOD.

Toelichting op het gevolg van fase 1 en
fase 2:
Als ik verander heeft dat invloed op de
totale wereld.

FASE 3.
(Voor mijn beleving een vast gegeven).
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Het besef van ‘éénheid’ heeft ongelooflijke gevolgen. Het raakt volledig aan de
wil hebben om de Wil van de vader te doen.
 Er is éénheid in ‘alles wat is’.
 Er is éénheid tussen de mensen onderling.
 Er is éénheid tussen de mens en God.
Wat zijn de immense gevolgen van het besef van de ‘éénheid van alles wat is’?
Wat volgt altijd automatisch en per definitie uit het besef dat ‘alles één is’?






Als er éénheid is, is er VERBONDENHEID tussen alles wat is.
Als er éénheid en verbondenheid is, is er BEÏNVLOEDING van alles wat is
met alles wat is.
Als er éénheid, verbondenheid en beïnvloeding is, is alles AFHANKELIJK
van alles wat is.
Als er éénheid, verbondenheid, beïnvloeding en afhankelijkheid is, is er een
volledige VERANTWOORDELIJKHEID van alles wat is voor alles wat is.
Vervolgens zal ik altijd de CONSEQUENTIES moeten nemen van hetgeen ik
heb veroorzaakt en waar ik verantwoordelijk voor ben.

Deze cyclus van éénheid  verbondenheid  beïnvloeding 
afhankelijkheid  VERANTWOORDELIJKHEID bepaalt het leven voor ieder
individu en voor de complete wereld met alles wat daarop IS en LEEFT.
En uit een onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor elkaar volgt altijd een
onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar.
De volgende afbeelding geeft hiervan een grafische onderbouwing.

Dit is de sleutel voor de structurele
verandering van ieder mens, van ieder volk,
van iedere maatschappij, van iedere cultuur,
dus van deze prachtige wereld.
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Uit deze verantwoordelijkheid van een ieder
voor ieder ander volgt altijd:
ONVOORWAARDELIJK

IN ELKAAR.
Uit dit uiteindelijke, onvoorwaardelijke vertrouwen blijkt
dat éénheid de begrippen goedheid, schoonheid en
waarheid in zich draagt, want volledig wederzijds
vertrouwen is altijd gelijk aan goedheid, schoonheid en
waarheid en kan deze kwaliteiten slechts genereren.
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Mijn gedrag, alles wat ik doe, zeg of niet doe, raakt jou door de onlosmakelijke
verbondenheid van jou en mij en dus beïnvloed ik jou. Doordat ik jou altijd
beïnvloed, ben ik verantwoordelijk voor jou, want jouw gedrag, jouw pijn, jouw
verdriet en jouw vreugde zijn (mede) ontstaan door mijn invloed.
Als ik volledig verantwoordelijk ben voor jou, gaat jouw leven, jouw pijn, jouw
strijd, jouw verdriet, jouw chaos, jouw honger, jouw dorst en jouw angst mij
aan en zal ik er, als jij mij daarover benadert, voor jou moeten zijn.
Als ik jou beïnvloed en ik (mede)verantwoordelijk ben voor jou en voor alles
wat er tussen jou en mij gebeurt, kan ik nooit meer jou de SCHULD geven. Dit
besef elimineert alle schuld in de wereld, want er is geen ‘jij’ meer, zonder
invloed van ‘mij’. Als jij schuldig bent, ben ik het minstens net zo als jij.
Als we zo alle schuld in de wereld door dit bewustzijn kunnen elimineren,
kunnen alle rekeningen ter vereffening van alle schulden op de brandstapel.

Ik teken voor zo een wereld.
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Als iedereen vandaag de volle verantwoordelijkheid wil nemen voor ieder
ander mens, is er morgen een onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen in
elkaar en hebben we morgen een andere wereld.
Ook voor zo een wereld teken ik.
Als jij mij slaat op mijn ene wang en ik sla terug, dan heeft mijn actie een
invloed en beïnvloed ik door deze actie alles wat is. Eénheid van alles wat is,
betekent dat ik ben verbonden met alles wat is, dus ik beïnvloed jou, ik
beïnvloed deze wereld, ik beïnvloed alle universums en ik beïnvloed God.
Evenzo, als ik, nadat jij mij hebt geslagen, mijn andere wang toekeer, beïnvloedt
deze actie ook alles wat is, maar de uitwerking op het complete universum is nu
anders. Het is het verschil tussen afbraak en opbouw. Het is het verschil tussen
oorlog en vrede.
Mijn acties bepalen de status van alles wat leeft. Ik bepaal met mijn acties de
status van deze complete wereld, de status van alle universums met alles wat
daarin leeft en de status van God. De kracht van mijn invloed is enorm. Vergeet
niet dat door de onlosmakelijke éénheid, door verbinding en invloed, de
vleugelslag van een vlinder ergens in de bergen van China, een orkaan kan
veroorzaken in het Caraïbisch gebied. Hoe was het ook al weer? ‘Verbeter de
complete wereld en begin bij jezelf’ en deze verbetering wordt veroorzaakt
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door de onlosmakelijke éénheid, de daaruit voortvloeiende verbinding en de
altijd werkende invloed. De Talmoed zegt: ‘Als ik één mens red, red ik de
wereld, red ik de mensheid’. Die uitspraak ben ik nu gaan begrijpen. Iedereen
heeft het Pad naar huis te bewandelen. Iedereen loopt zijn eigen weg. Wij allen
hebben die weg te gaan. Verbazing en verwondering is de bron van iedere
zoektocht, van iedere spirituele reis en er is altijd hulp, maar je zult er om
moeten vragen en soms om moeten roepen en soms zelfs hard op de deur
moeten slaan. Wat een ongelooflijke schoonheid en wat een vreugde om de
Weg naar huis te mogen bewandelen, in de realisatie van de éénheid met God
en in de éénheid van alles wat is. Dagelijks word ik echter ook geconfronteerd
met het gegeven dat het hebben van kennis over de éénheid van alles wat is
geen enkele garantie is voor een probleemloze voortgang op het pad.
Regelmatig kom ik erachter dat mijn irritaties de overhand hebben, dat ik
oordeel of veroordeel waar dit niet gepast is, kortom dat mijn ego de overhand
neemt en dat ik het leven op een door mij niet gewenste wijze beïnvloed. Op
zulke momenten accepteer ik de consequenties, repareer ik waar het nodig is
om te repareren, sta ik weer op, klop het stof van mijn kleren, verbind ik indien
nodig mijn wonden en realiseer ik me dat ieder moment het meest briljante
moment is om opnieuw te beginnen en verder te gaan. Na vele malen te zijn
gevallen en weer te zijn opgestaan, zal je merken dat je geestelijk bent gegroeid,
dat je inzichten zich hebben verdiept en dat je jezelf keer op keer hebt
vernieuwd. Daarom is er maar één weg en dat is doorgaan. Glimlachen, God
danken voor zijn leiding en vooral doorgaan. Vergeet daarbij niet dat ‘ieder
moment het meest briljante moment is om op te staan en gewoon weer door te
gaan’.

Er zal altijd een horizon achter de horizon van jouw
waarheid opdoemen, totdat ooit, in een
duizelingwekkend verre toekomst, het doel zal zijn
bereikt en wij ‘thuis’ zullen arriveren. Dan zullen wij
zijn als Goden.
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Mijn vragen en uitgangspunten waren dus zoals we hebben gezien:
Twee vragen die voor mij leidden tot mijn zoektocht:
Waarom is er zoveel
Kan het leven of de natuur
disharmonie in deze wereld? tegen zichzelf zijn?
Deze vragen leidden tot 2 ervaringen:
Wij zijn scheppers van onze
Er is slechts éénheid van alles
eigen wereld en bepalen dus
wat is.
onze eigen wereld.
FASE 1
FASE 2
Fase 1 en 2 hebben automatisch tot gevolg:
Mijn handelen heeft invloed op jouw wereld (leven) en op de
totale wereld.
FASE 3
Op de vraag hoe dit geleefd moet worden, is vooralsnog geen
antwoord te geven.

Alles wat nu volgt is een andere belichting, vanuit verschillende invalshoeken
op deze uitgangspunten en laat zien hoe deze uitgangspunten continu de basis
zijn van spirituele groei en hoe deze uitgangspunten onderling zijn verweven.
We hebben gezien dat, om het leven van éénheid van alles wat is mogelijk te
maken, het ego in de weg staat en ons daar keer op keer van afhoudt. Dit
betekent dat wij ons blijven afstemmen op het bewustzijn van afsplitsing.
Hierdoor verdrinken wij onophoudelijk in het moeras van dualiteit, waarbij:
 het besef van afsplitsing een bewustzijnstoestand is en
 dualiteit een manier van leven is waarbij wij keer op keer op ‘dualistische
wijze’ keuzes maken.
Wij scheppen onze eigen wereld, in vrije wil.
Wat betekent dit?
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…… VRIJE WIL
Voorgaande afbeelding laat zien dat er een tegenstelling bestaat tussen
waarheid en werkelijkheid. Waarheden worden door ons gecreëerd en komen
voort uit het feit dat wij medescheppers zijn. Waarheden zijn gebaseerd op
illusies en veranderen als onze focus verandert, als onze ‘Ik vindjes’
veranderen.
Waarheden komen voort uit wat wij scheppen en aangezien wij scheppen op
basis van creativiteit en vrije wil, zijn wij ook volledig verantwoordelijk voor de
consequenties van wat wij scheppen.

WERKELIJKHEID is wat voortkomt uit het besef
van ÉÉNHEID en het leven in ÉÉNHEID.
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Wij scheppen in ‘Vrije Wil’ en in ‘Creativiteit’ ….
….. En zullen de daaruit onherroepelijk
voortkomende consequenties moeten accepteren.
Als je je gaat verdiepen in de werking van de wetten van
het leven, dan stuit je op het begrip ‘dualiteit’. Dualiteit is
verweven in alle grondbeginselen van het leven, het leven
is ervan doordrenkt.
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Wat is dualiteit?

Voordat we ingaan op deze vraag, moeten we ons eerst afvragen waar wij, deze
planeet, de wereld en alles wat er is, uit bestaan. Waaruit zijn wij opgebouwd?
Alles wat er is, is energie. Alles wat bestaat, is opgebouwd uit energie. Deze
energie is weer opgebouwd uit oneindig veel identieke, allerkleinste deeltjes. In
essentie is alles wat is onderling gelijk, doordat ‘alles wat is’ is opgebouwd uit
een massa van dezelfde identieke, allerkleinste deeltjes. Het uniek zijn van
delen van alles wat is, wordt veroorzaakt doordat afzonderlijke, unieke delen
van alles wat is, een eigen, unieke trillingsgraad hebben. In essentie ben ik
gelijk aan jou of in elk geval zijn wij opgebouwd uit dezelfde bouwstenen, met
het verschil dat wij unieke trillingsfrequenties hebben. Doordat alles wat is
onderling verbonden is, hebben alle mensen via de energie die bestaat in alle
ruimtes, zowel tussen als in de mensen, een onlosmakelijke verbondenheid met
elkaar. Deze energie vindt zijn oorsprong in Bewustzijn, in Basis- of Goddelijk
Bewustzijn.
Wij zijn via draden van energie met elkaar verbonden. Alles wat ik doe, zal
daardoor altijd door anderen worden ‘opgemerkt’. Anderen zullen door alles
wat ik doe worden beïnvloed. Dit komt door onze onlosmakelijke
verbondenheid met alles wat is.
Dit is heel erg belangrijk. Het betekent namelijk ook dat, zelfs als ik geen enkel
resultaat zie van wat ik doe, ik door mijn verbinding met alles wat is altijd al
het andere leven zal beïnvloeden.
Wij zijn in een enorm, energetisch web altijd met elkaar en met alles wat is
verbonden.
Omdat wij zijn opgebouwd uit dezelfde substantie, uit dezelfde bouwstenen en
omdat we allemaal met elkaar en met alles zijn verbonden, is er uitsluitend
éénheid van alles wat is. Deze éénheid gaat terug tot aan de bron van het leven,
gaat terug tot de ‘Schepper’, tot het moment van scheppen. Deze éénheid gaat
terug tot God.
Daarnaast moeten wij ons realiseren dat wij scheppers zijn, scheppers van ons
eigen leven en medescheppers van deze wereld en van dit universum. Dit
wordt verder in het boek verklaard.
De mens bezit het vermogen om te scheppen. Doordat wij dit vermogen hebben
om te scheppen, leven we in onze eigen, zelfgeschapen werelden. Wij leven in
werelden die zijn geschapen door onze eigen gedachten, door onze eigen
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overtuigingen en door onze eigen projecties. Dat waar we ons op richten, zal
worden geschapen en wat wij scheppen, zullen wij ervaren. Als ik vind dat jij
een slecht persoon bent, dan zal alles wat jij doet mij het bewijs geven dat jij
slecht bent. Ik zal het zien door wat je doet, ik zal het horen door wat je zegt en
ik zal het zelfs ruiken. Als iemand anders vindt dat jij een goed persoon bent,
dan zal die ander daarin bevestigd worden door dezelfde acties van jou, die mij
bevestigen dat jij een slecht persoon bent.
Omdat het universum werkt als een spiegel die alles terugspiegelt van wat ik
vind en omdat we in het leven moeten leren, scheppen we (onbewust) de
omstandigheden in onze levens die wij willen ervaren. Door deze ervaringen
kunnen we leren. De Engelsen zeggen dit heel mooi met: ‘What goes around,
comes around’, of anders gezegd: ‘Wat we zaaien, zullen we oogsten’.
Als we deze lijn volgen, betekent dit dat ik in de ogen van andere mensen niets
anders ben dan de etiketten die anderen op mij plakken. Dit betekent dat jij in
mijn ogen niets anders bent dan de etiketten die ik op jouw persoon en leven
plak.
Het betekent ook dat we in onze ‘eigen wereld’ leven. We leven in dozen vol
met etiketten of anders gezegd, we leven in onze eigen ‘mentale gevangenis’,
een gevangenis die wijzelf hebben gebouwd. En het betekent dat in deze op het
besef van dualiteit gebouwde wereld, niets is wat het lijkt te zijn. En dat ik mijn
wereld kan veranderen, als ik bereid ben mijn etiketten te veranderen. Het
betekent dat, als ik bereid ben om te stoppen om situaties en mensen met
etiketten te beplakken, mijn doos met etiketten leeg zal worden of dat de
muren van mijn mentale gevangenis zullen oplossen. Daardoor zal ik in staat
zal zijn om buiten mijn gevangenis te kijken.
En dit betekent weer dat als ik buiten mijn gevangenis kan kijken, ik mijn
horizon kan verleggen. Als ik in staat ben om mijn horizon te verleggen, ben ik
in staat om te groeien. Als ik in staat ben om te groeien, zal mijn bewustzijn
toenemen. Als mijn bewustzijn toeneemt, ben ik in staat om de verbinding met
de Bron van het leven, die diep in mij ligt, te vernieuwen.
Dan zal ik de verbinding met de ‘Ketting van Leven’ kunnen herstellen.
Nu kunnen we terugkomen op de vraag: Wat is dualiteit?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we ons richten op het begrip
spiritualiteit. Eerst moeten we ons afvragen wat we bedoelen met spiritualiteit.
Spiritualiteit is een begrip dat ligt tegenover materie. De mens heeft een
lichaam en vertegenwoordigt zo de materie, het materiële aspect van het leven.
Is de mens meer dan alleen maar een lichaam? Is de mens ook geest of ‘spirit’?
Vertegenwoordigen wij ook het spirituele? Als je vindt dat dit niet zo is, dan zijn
we gauw klaar. Als je vindt dat de mens wel geest of ‘spirit’ is, dan heeft dit
verhaal zin.
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Als je ervan uitgaat dat de mens ook geest is, dan kun je misschien ook
meegaan met de gedachte dat de mens langer voortleeft dan alleen zijn leven in
het fysieke lichaam. Als wij als mens aan het eind van ons aardse leven sterven,
leeft er blijkbaar iets van ons door. Onze geest, onze spirit, leeft elders verder,
elders in een andere sfeer, in een andere wereld.
Als we blijkbaar langer leven dan alleen maar het leven hier op aarde, leven we
misschien toch eeuwig, in steeds wisselende sferen.
Als we eeuwig leven, als onze spirit eeuwig leeft, is het ook zeer aannemelijk
dat onze spirit een bepaald groeiproces doormaakt om verder te kunnen en om
hiermee sfeer na sfeer te kunnen veroveren en steeds meer van het goddelijke
aspect van ons ‘Zijn’ te kunnen begrijpen.
In die groei van ons Zijn is de grootste hindernis die we moeten nemen om te
kunnen groeien, het overwinnen van het besef van dualiteit.
Eens leefden wij in het besef van éénheid. Wij wisten dat wij onlosmakelijk
verbonden waren met al het leven, met alles wat is. Wij waren verbonden met
de ketting van leven die teruggaat tot aan de Schepper, en dus teruggaat tot
God.
Ooit hebben wij het besluit genomen om ons af te splitsen van de ketting van
leven, wat wil zeggen af te splitsen van elkaar en af te splitsen van de
verbinding met God. Niet dat deze afsplitsing werkelijk realiseerbaar is, maar
wij vergaten in de loop van de tijd dat wij zijn verbonden met al het leven. Wij
gingen ervan uit dat wij los staan van elkaar, geen verbinding hebben met
elkaar en ook niets met elkaar te maken hebben. Wij gingen ervan uit (en gaan
er nog steeds vanuit) dat wij elkaar kunnen schaden en beschadigen zonder dat
wij hiermee onszelf schaden.
Leven in het besef van éénheid, leven in het besef en in het bewustzijn dat wij
zijn verbonden en ‘één zijn met alles wat is’, wordt door ons ervaren als liefde,
als onvoorwaardelijke liefde.

Aangezien het besef van afsplitsing het tegenovergestelde is
van het besef van éénheid, is de ervaring van het besef van
afsplitsing ook tegenovergesteld aan het gevoel van
onvoorwaardelijke liefde. Deze tegengestelde ervaring
noemen we angst.
Leven in het bewustzijn van afgesplitst zijn van al het andere leven, is leven in
een continu (bewust en onbewust) gevoel van angst.
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Bij deze afsplitsing werd ons ego geboren. Wij lieten de besturing van ons leven
over aan ons ego. Omdat ons ego drijft op het gevoel van afsplitsing, leeft ons
ego in een continu gevoel van angst.
Om aan dit onafgebroken gevoel van angst het hoofd te kunnen bieden, streeft
het ego naar superioriteit. Het ego streeft naar overheersing van anderen. Als
het niet lukt om anderen te overheersen, neemt ons ego een onderdanige rol
aan. Zo leven wij of als meester of als slaaf en zijn wij of de overheerser of het
slachtoffer en wisselen deze rollen constant, afhankelijk van de
omstandigheden en de mogelijkheden.
Bij deze onafgebroken strijd van het ego worden continu tegenstellingen
gecreëerd: meester en slaaf, heersen of overheerst worden, goed en slecht,
accepteren of afwijzen, vreugde of angst en zo kun je eindeloos doorgaan.

Met het bewustzijn van dualiteit is het hanteren van deze
tegenstellingen ontstaan.
Dualiteit kent een eeuwig ‘duwen en trekken’, een eeuwige
uiting van ‘likes en dislikes’, een eeuwige ‘aantrekking en
afstoting’.
Dualiteit is heel moeilijk te doorgronden. Dualiteit is nagenoeg ongrijpbaar en
daarom zo gevaarlijk in alle aspecten. Dualiteit staat voor ego en voor
‘antichrist’. Dualiteit kent alle tegengestelde begrippen zoals goed en kwaad,
liefde en angst, groot en klein, juist en onjuist. Dualiteit steunt op deze
begrippen en leeft van de energie die door het stellen en het in stand houden
van deze uitersten gecreëerd wordt. Uitersten die je vindt aan het uiteinde van
de slingerwerking van de slinger van de dualiteit en die altijd na het bereiken
van het ene uiterste van de slinger, door de slingerwerking weer terug zal
slingeren naar het andere uiterste en daarna weer terug enzovoort. De energie
voor het in stand houden van deze slingerwerking wordt geleverd door de
mensen, door de acties en reacties van onze ego’s, die leven in het besef van
afsplitsing en die de uitersten nodig hebben. Dualiteit die altijd tweedracht zal
zaaien onder de mensen. Dualiteit die altijd zal refereren aan de wet van ‘oog
om oog, tand om tand’.
Het ego leeft in een onafgebroken, onbewust besef van angst. Daardoor zal het
ego altijd de drijfveer hebben om superieur te zijn. Met deze superioriteit
probeert het ego een vals gevoel van veiligheid te scheppen. Aangezien alle
ego's dezelfde drijfveer hebben om superieur te zijn, zullen zij altijd
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tegenstellingen creëren om zich af te kunnen zetten tegen andere ego's en om
daarmee hun gelijk aan te tonen. Met dit gelijk kunnen zij hun overwinning op
anderen veiligstellen. Hiermee is voor dat moment dan weer even een nieuwe
situatie gecreëerd van meester (overwinnaar) en slaaf (slachtoffer).
Dualiteit dwingt altijd de tegengestelde kracht af die aan de andere kant van de
slingerwerking tot uitdrukking komt.

Dualiteit dwingt altijd een tegengestelde kracht af. Dualiteit
schept deze kracht aan het eind van de slingerbeweging en
houdt zichzelf daarmee in stand. Dualiteit is daarom niet te
bestrijden.
Dualiteit vraagt juist om strijd en roept deze strijd keer op
keer op. Zolang wij strijden, houden wij de dualiteit in stand.
Je kunt dualiteit dus niet bestrijden. Strijd is het levensbloed van dualiteit. Je
kunt dualiteit alleen laten sterven door eenvoudig niets te doen. Niet handelen,
niet reageren is de enige mogelijkheid voor jou en voor iedereen om de
dualiteit voorgoed uit deze wereld te verdrijven.
Niemand kan de wereld redden door de strijd aan te gaan met slechte krachten
of welke kracht dan ook. Het bevechten ervan, het bestrijden van het kwaad dat
wij zien, voedt de dualiteit en houdt het in stand. Mensen die zeggen de wereld
te willen redden door het kwaad te bestrijden, doen juist niets anders dan de
dualiteit met hun strijd in stand houden. Iedere kracht, ook iedere
liefdeskracht, die je in de strijd wilt werpen om het kwaad te bevechten, is een
versterking van de slingerwerking van de dualiteit en houdt het daarmee in
stand. Reactie op actie is het kenmerk van dualiteit.
Als ik ‘het kwaad’ ontmoet en vind dat ik dat moet bestrijden, constateer ik in
dat kwaad een uiterste waarvan ik vind dat het onaanvaardbaar is. Op welke
manier ik dit kwaad ook bestrijd, ik trek door deze handelingen altijd de slinger
van de dualiteit terug naar de andere kant. De slinger zal nu de
tegenovergestelde kant op slingeren. Aangezien de dualiteit per definitie streeft
naar tegengestelde krachten, zal de slinger aan het eind van de uitslag die ik
heb veroorzaakt, vanzelf weer de andere kant op slingeren en daardoor een
nieuwe tegengestelde kracht creëren. Mijn aanval op het kwaad, hoe goed ook
bedoeld, heeft opnieuw een kwade kracht geschapen en hiermee heb ik datgene
wat ik bevocht, juist versterkt.
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Zie dualiteit als het duister in een donkere kamer. Ik kan tegen het duister
duwen. Ik kan dit doen terwijl ik boos ben en ik kan dit doen met alle goede
bedoelingen die ik kan verzinnen. Ik kan het duister echter nooit beïnvloeden.
Ik kan het niet wegduwen. Niet op een boze wijze en niet op een liefdevolle
wijze. Ik kan het duister alleen laten verdwijnen door een lichtje te ontsteken.
De duisternis was er, doordat iets anders, het licht, er niet was.
Dualiteit is er ook doordat iets anders er niet is. Wat de dualiteit in leven houdt,
is het feit dat wij ons ermee verbinden. Wij gaan mee in het spel van ‘goed en
kwaad’, van ‘mee eens en niet mee eens’, van ‘overheersen en overheerst
worden’. Wat er niet is, is onze leegte, ons absoluut ‘niet-verbinden’. Jezus zei
dat als ze je op de ene wang slaan, je de andere wang moet toekeren. Jezus
predikte een ‘absoluut niet-reageren’. Jezus zei niet dat je je boos moest maken,
moest gillen of terug moest slaan. Verbind je dan niet met wat er gebeurt. Doe
absoluut niets, want als je maar iets doet, houd je de dualistische krachten in
stand en voorzie je deze van energie waarmee zij zich voeden en in leven
blijven. Trek niet aan en duw niet tegen de slinger van de dualiteit. Door niet te
reageren op andere mensen, raak je de slinger niet aan, waardoor hij verstoken
van energie zal uitslingeren en uiteindelijk zal stoppen. Ook al zie je geen
resultaat van het niet-reageren op anderen, je zult toch de ander door jouw
niet-reageren beïnvloeden. Dit komt door het feit dat wij in het energetische
web altijd met alles en iedereen onlosmakelijk zijn verbonden.
Wat geldt voor dualiteit, geldt ook voor het ego. Het ego drijft op de werking
van de dualiteit. Zoals de dualiteit niet met strijd is te verwijderen, zo is ook het
ego niet met strijd te elimineren. Het ego kun je alleen afleggen door het
langzaam te laten gaan. Door het te negeren en niet meer van energie te
voorzien, zal het ego een langzame dood sterven. Vind niets over wat dan ook.
Maak jezelf leeg. Maak je eigen doos met etiketten leeg. Stop om andere mensen
en gebeurtenissen te beoordelen en te veroordelen. Stop met het beïnvloeden
van de slingerwerking van welke interactie dan ook. Leeg je eigen beker. Hoe
leger jij wordt, hoe minder je meegaat met de tegenstellingen die je worden
voorgehouden door je ego. Hoe leger je wordt, hoe meer je gaat beseffen dat je
niet bent afgesplitst van al het andere leven. Als je stopt het andere leven te
bevechten en de eeuwige tegenstellingen in stand te houden, zal je meer en
meer voelen dat je één bent met al het leven. Als je de éénheid van alles wat is
steeds meer gaat beseffen en ernaar gaat handelen, zal de ‘Christusgeest’ in jou
ontwaken en zal het licht in je gaan branden. Je hebt dan de verbinding met
jouw Bron hersteld. Je zult met dit Christuslicht dan niet alleen het duister voor
jouzelf verdringen, maar je zult met jouw licht ook de duisternis voor anderen
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verdringen. Met het verdwijnen van de duisternis zal uiteindelijk ook de
dualiteit verdwijnen.
Je kunt dus niet zonder meer je ego afbreken. Je kunt alleen je ego afbreken als
je de dualiteit gaat begrijpen en deze gaat zien in ieder aspect van het leven. Als
je vervolgens weigert om nog het spel van uitersten en tegenstellingen mee te
spelen, zal jouw ego zijn voedingsbodem kwijtraken en zal jij jouw ego
uithongeren. Verstoken van energie, zal het ego langzaam sterven.
Als je jouw ego gaat bestrijden, zal je juist de dualiteit voeden en zal jouw ego
alleen maar sterker worden. Bewandel niet meer de weg van uitersten, de weg
met de slingerwerkingen, maar bewandel de smalle weg van het midden.
Vanuit dit niets zijn, dit niets doen, dit leeg zijn, zal jij veranderen. Je zal de
aansluiting vinden met jouw eigen bron diep in jou. Je zult de verbinding voelen
met al het leven en dan zal je groeiproces verdergaan.
Verander dus niet de wereld door de krachten in de wereld te bestrijden, maar
verander de wereld door de dualistische kracht in jouzelf te bestrijden. Deze
strijd wordt gekenmerkt door juist niets te doen en door jouw eigen besef,
begrip en inzicht over dualiteit te vergroten. Als je jezelf hebt overwonnen, zal
je een licht vertegenwoordigen, waarmee je het duister, de dualiteit, voor jezelf
en voor anderen zult kunnen laten sterven.
Laat je niet verleiden om mee te gaan in de uitersten, in de slingerwerkingen
van de dualiteit en laat je niet vangen door de dingen in het leven die jij
bestempelt als ‘goed’. Hierdoor ontstaat er vanzelf ook een ‘slecht’. Beiden zijn
relatief en voor beide partijen binnen deze slingerwerking (bijna) altijd
aanvechtbaar en verdedigbaar.
Weiger onder alle omstandigheden om een ander mens te bestrijden maar
bestrijd uitsluitend de dualiteit in de mens door het aan de kaak te stellen, door
het uit te dagen en door het voor anderen ‘open te leggen’. Hierbij is ook van
belang geen enkele verwachting te hebben of de mensen wel of niet zullen
reageren op jouw ‘niets-doen’. Door jouw onlosmakelijke verbondenheid met
alles en iedereen, zal jouw ‘niet-reageren’ invloed hebben op alles en iedereen
en zal je invloed hebben op het veranderen van de energiefrequentie van het
totale energieveld. Hiermee heb je invloed op de situatie van deze wereld.

Er bestaat geen goed en geen slecht. Voor de ene partij is het
goede het goede en voor een andere partij is dat zelfde goede
het slechte.
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Realiseer je dat mensen van je verwachten dat je meegaat met de
slingerwerking van de slinger. Er wordt van je verwacht dat je een standpunt
inneemt en dat je dat standpunt verdedigt. Er wordt van je verwacht dat je een
etiket plakt op mensen en op situaties en daardoor gevangen zult blijven in je
eigen mentale gevangenis. Mensen verwachten dit van je, omdat ze willen
weten waar ze aan toe zijn. Als jij jouw standpunt inneemt, kunnen zij weer
trekken aan of duwen tegen de slinger van de dualiteit. Zij willen weten waar jij
staat en waar zij dus kunnen staan. Kunnen ze de rol van heerser pakken of
moeten ze genoegen nemen met de rol van slachtoffer? Juist door niet te
reageren, schep je chaos. Deze chaos is misschien in staat om mensen te doen
ontwaken en te laten ontdekken dat ze verwikkeld zijn in een strijd die zonder
einde is en die nooit ergens toe zal leiden, behalve tot de ellende, de angsten en
de wanhoop waar deze wereld al duizenden en duizenden jaren in gedompeld
is en van overstroomt.
Het enige wat van belang is, is dat de mensen het bewustzijn krijgen van de
werking van de wetten van dualiteit en van de werking van de wet van éénheid.
De eerste wet leidt tot een eeuwige chaos, vol angsten, verdriet, wanhoop en
lijden. De tweede wet leidt tot begrip, acceptatie, tolerantie en
onvoorwaardelijke liefde.
Slechts het volgen van de tweede wet, leven in het bewustzijn van éénheid, leidt
tot het veranderen van deze wereld en zal de angst verdrijven en de liefde weer
de nieuwe heerser van deze wereld laten worden.De consequenties van het
‘leven in het besef van éénheid’ zijn magistraal en allesbepalend voor de
situatie en ontwikkeling van ieder individu, voor de ontwikkeling van deze
wereld en van de complete schepping.
Dualiteit is een vorm van handelen van het EGO, dat niet verder kan komen dan
het bewustzijn van afsplitsing, waarin het bewustzijn van afsplitsing dus een
bewustzijnsniveau is en dualiteit een daaruit voortkomende vorm van
handelen is. Een handelen gebaseerd op het maken van keuzes:
 Goed tegenover slecht.
 Aantrekkelijk tegenover verwerpelijk.
 Houden van tegenover haten.
 Enz.

Dus alle ‘likes’ tegenover alle ‘dislikes’.
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Als onze meningen en overtuigingen nog gekleurd zijn door een levendig,
aanwezig ego, waardoor ik beslis dat dingen niet deugen door de
teleurstellingen die ik oploop op basis van mijn verwachtingen en waardoor ik
beslis dat het ook nog helemaal jouw schuld is, betekent dit dat wij zullen leven
in onmin, in strijd, in disharmonie en in oorlog.
Als wij, jij en ik, de wil hebben om geestelijk te groeien, om te groeien in
bewustzijn, dan zullen wij dit onder ogen moeten willen zien en onze
verantwoordelijkheid moeten willen nemen. Wij zullen onze rugzak moeten
legen en ons moeten ontdoen van onze bagage, van onze overtuigingen, onze ‘ik
vindjes’ en vooral van onze, aan onze overtuigingen vastzittende, oordelen en
vooroordelen.
Als wij terug willen naar de zuiverheid van de ‘werkelijkheid’, zullen wij
moeten terugkeren naar het besef dat alles één is en dat vanuit die éénheid
uitsluitend het besef van verbondenheid, afhankelijkheid en beïnvloeding
bestaat. Als we dit gaan begrijpen, kan het niet anders zijn dan dat ieder mens
vanuit zijn hart en ziel bereid is om de volle verantwoordelijkheid te nemen
voor ieder ander mens.
Dan is het vanzelfsprekend dat wij elkaar dienen en dat wij de wil en de
bereidheid hebben om ‘elkaar op te tillen’. Als wij in staat zijn om elkaar ‘op te
tillen’, zal door de éénheid en verbondenheid alles en iedereen worden opgetild
en zal de wereld morgen anders zijn en vrij zijn van disharmonie en oorlog. Dan
zal er een collectieve geestelijke groei zijn.
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‘Unieke eigen waarheid’ leidt tot een ‘unieke eigen
wereld’, hetgeen weer leidt tot:
EENZAAMHEID 
Het gevoel hebben anderen niet te begrijpen en door
anderen niet begrepen te worden.
Doordat ik mijn eigen waarheid en wereld schep, ben ik
ZELF volledig ….
VERANTWOORDELIJK.
Het universum is als een spiegel, als een kosmische
spiegel. Wat ik erin projecteer, komt terug. Glimlach ik in
de spiegel, dan komt de glimlach terug in mijn eigen
leven.

’What goes around, comes around’
‘Wat ik zaai, zal ik oogsten’
Als ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen
eenzaamheid, zal IK dus moeten veranderen.
Niet jij moet veranderen om mijn situatie te
veranderen, maar IK zal moeten veranderen.

De dingen zullen alleen veranderen, als ik bereid ben de
dingen anders te doen.
Als ik de dingen altijd hetzelfde en onveranderd laat en
altijd alles hetzelfde blijf doen, zal het resultaat ook altijd
hetzelfde en dus … onveranderd blijven.
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‘IF YOU DO WHAT YOU ALWAYS DID, YOU WILL
GET WHAT YOU ALWAYS GOT’

MIJN LEVEN EN DE RESULTATEN IN MIJN LEVEN
IS/ZIJN DUS MIJN VERANTWOORDELIJKHEID !!!!!

Ja ja, je leest het goed, uitsluitend …
… mijn eigen verantwoordelijkheid.
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Dus ………..

moet ik zoeken naar de balk in mijn
eigen oog en niet naar de splinter in
het oog van de ander.
VERANTWOORDELIJK ZIJN,
BETEKENT NIET ...

‘SCHULDIG ZIJN’.
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Schuldig zijn

De grootste last die wij dragen is het gevoel dat wij schuldig zijn. Wij hebben
geen andere keus en zijn schuldig. Iedereen is schuldig en belast met een niet te
dragen en vooral met een niet te verwerken last. Want wij waren gisteren
schuldig, wij zijn het vandaag en wij zullen het ook morgen zijn.
Omdat wij hebben gezien dat ieder mens het gevoel heeft niet begrepen te
worden en zelf ook niet begrijpt wat andere mensen voelen en bedoelen,
worden onze verwachtingspatronen niet vervuld en zijn wij continu
teleurgesteld.
Wij hebben gezien dat wij bijna geen andere keus hebben dan te beslissen dat
ieder ander (in onze ogen) faalt en wel moet falen en dus schuldig is aan mijn
ongeluk. Jij en ieder ander begrijpen mij constant niet en zijn daardoor schuldig
aan mijn gevoel van ongelukkig zijn. In ons verdriet zijn wij ook nog in staat om
te beslissen dat je het wel expres zult doen. Daarom deug je niet en ben je
helemaal schuldig. Ik ben schuldig in de ogen van anderen en anderen zijn
schuldig in mijn ogen.
Hierbij komt nog dat wij in onze maatschappij steeds meer en steeds beter
moeten presteren, beter moeten zijn dan anderen en ons steeds meer moeten
onderscheiden van anderen. Ik moet jou verslaan, wil ik nog een kans hebben
om te overleven. Niet genoeg presteren zal mij een schuldgevoel geven en een
gevoel geven van ‘onder de maat’ te zijn. Onder de maat die de maatschappij
heeft vastgesteld. De meetlat voor die maat komt steeds hoger te liggen en dus
wordt het steeds moeilijker om hier nog aan te voldoen.
Er zal vaker gefaald worden om de maat te halen en het schuldgevoel zal
daardoor alleen maar toenemen. Door het toenemende schuldgevoel, gestapeld
op de gevoelens van schuldig zijn, die wij toch al hadden, wordt de last die wij
te dragen hebben zwaarder en zwaarder en wordt onze weerstand meer en
meer aangevreten. Onze veren, die toch al veel te strak gespannen staan,
worden nog verder uitgetrokken. Wij zijn dus schuldig. Wij zijn heel erg
schuldig en zullen hier bijna letterlijk onder bezwijken.
Verder zijn er, los van de intermenselijke problemen van het wel of niet
voldoen aan het verwachtingspatroon van anderen, nog duizenden andere
factoren, waardoor ik mij schuldig zou kunnen of moeten voelen. Om er even
een paar te noemen: ik ben te dik en dat is niet goed want het is niet mooi en
niet gezond, dus als het niet verandert, ben ik schuldig. Ik ben te dom en
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daarmee voldoe ik niet of onvoldoende aan de eisen van de ‘prestatierace’ van
onze maatschappij en dus ben ik schuldig. Ik ben niet mooi genoeg en als vrouw
voldoe ik niet aan het schoonheidsideaal dat door de reclame naar voren wordt
geduwd, dus ben ik schuldig. Iedereen is in staat, zonder echt diep na te
denken, om hier nog vele oorzaken naast te zetten waardoor ik zou kunnen
voelen dat ik volgens onze maatstaven en die van onze maatschappij en cultuur
schuldig ben.
Ik heb op een moment besloten om niet meer schuldig te zijn. Ik heb besloten
om niet meer schuldig te zijn aan iets waar ik geen invloed op kon uitoefenen.
Ik heb besloten om niet meer schuldig te zijn, en ik wist niet wat voor mij de
gevolgen daarvan zouden zijn in deze maatschappij, en wat de gevolgen waren
voor mijn leven. Ik heb het niet van de daken geroepen, maar ik heb het in stilte
besloten.
Ik heb besloten dat ik mij niet meer schuldig zal voelen over het feit dat
anderen mij veroordelen, omdat ik niet aan hun verwachtingspatroon voldoe
en ik daardoor niet deug.
Ik heb besloten om mij niet meer schuldig te voelen over het feit dat ik niet in
staat ben om de maatschappelijke maat, waarop de huidige meetlat is
neergelegd, te halen.
Ik heb besloten om mij niet meer schuldig te voelen omdat ik niet voldoe aan
welke regel dan ook. Ik heb besloten dat ik het eigenlijk allemaal wel geloof. Ik
doe wat ik kan, geleid door mijn eigen ‘maat’ van wat ik niet wil dat anderen mij
aandoen ik ook anderen niet wil aandoen. Ik heb besloten dat wanneer ik deze
maat overschrijd, ik actie zal ondernemen om de schade die ik heb aangericht,
te herstellen. Ik heb besloten dat ik geen energie meer pomp in een strijd die
zinloos is en die ik, net als jij en jij, toch niet kan winnen. Hierdoor geef ik
misschien anderen het gevoel dat ik niet genoeg mijn best doe en dat ik niet
hard genoeg werk om te passen in het spel van deze maatschappij. Hierdoor
zou mijn schuldgevoel moeten toenemen, maar daar weiger ik in mee te gaan.
Natuurlijk speel ik het spel, maar zonder schuldgevoelens. Ik heb besloten om
niet meer schuldig te zijn en niet meer bezwaard te zijn door het gewicht van
de schuld. Ik heb besloten dat ik ‘vrij’ ben, net zoals jij ‘vrij’ bent en jij en jij. Het
resultaat van het nemen van dit besluit is verbluffend. Het resultaat dat deze
actie opleverde, is rust. Ik kreeg het gevoel dat ik, stappend uit het lawaai van
het oorlogsgeweld, de stilte van de natuur betrad. De stilte die dat opleverde en
de rust die er in mij kwam, doen hun werk. Je kunt zelf wel invullen welke
gevolgen dat ook op jouw leven zou kunnen hebben.
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‘Jij bent niet schuldig ook al geeft iedereen je dat gevoel. Stap net als ik uit de
wereld van het schuldig zijn en betreed de wereld van het vrij zijn. De wereld
waarin je vrij bent’.
Dit betekent wel dat alles wat voor jou geldt ook geldt voor ieder ander. Ik ben
niet schuldig, jij bent niet schuldig en eigenlijk is niemand, maar dan ook
niemand, schuldig. Als je je realiseert dat niemand schuldig is, hoeven we ook
geen moeite meer te doen te proberen om anderen te vergeven.
Een ander facet van het schuldig voelen is dat er een directe relatie ligt van dit
gevoel van schuld naar het gevoel van geluk. Het is onmogelijk om je gelukkig te
voelen als je je schuldig voelt, of dit gevoel nu bewust is of onbewust. Zorg dat
je jouw gevoelens van schuld elimineert en je legt de weg open voor de
mogelijkheid om je gelukkig te voelen. Zolang je denkt dat je op welke manier
dan ook schuldig bent, is gelukkig zijn onmogelijk.

Besef dus jouw onschuld en jouw vrijheid en word
gelukkig.
Natuurlijk blijft het duidelijk dat als ik iets doe, waarvan ik besef dat ik het niet
juist heb gedaan en weet dat ik daarmee een ander heb gekwetst, ik de schade
die ik heb aangericht, zal moeten herstellen en dat ik altijd de
verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor de dingen die ik doe.
Alle dingen die wij in het leven kunnen doen, worden versterkt door de wet en
het bewustzijn van ‘éénheid’, van het één zijn van alles wat IS. Deze wet en het
bewustzijn van ‘éénheid’ zorgt ervoor dat alles wat wij doen alles en iedereen
altijd en overal beïnvloedt.
Hoe zou de wereld worden als wij ons allemaal realiseren dat er niemand
schuldig is en dat er nooit meer welke rekening dan ook gepresenteerd hoeft te
worden en alle rekeningen ter vereffening van schulden op de brandstapel
kunnen?

Ik teken voor zo een wereld.

Liefde, onvoorwaardelijke Liefde, en
verwachtingen gaan niet samen.
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Verwachtingen zijn altijd de ‘bottleneck’ in
de relaties tussen mensen onderling en in de
relaties tussen mensen en God.
Laat al je verwachtingen varen en laat je ego
los. Laten we een nieuwe wereld scheppen
met het bewustzijn van éénheid, éénheid die
ons zal leiden naar de ervaring van
onvoorwaardelijke Liefde.
Verantwoordelijk zijn ……..
….. geldt dus:
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WIJ EN SLECHTS WIJ, UITSLUITEND WIJ EN
NIEMAND ANDERS DAN WIJ, ZIJN
VERANTWOORDELIJK VOOR ……







CHAOS
PIJN
VERDRIET
ELLENDE
DISHARMONIE
ANGST
in ONS eigen leven !!!!

Aangezien iedere medaille twee kanten heeft,
geldt ook de keerzijde van deze stelling ……
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EN DUS OOK VOOR ……






VREUGDE
HARMONIE
GELUK
WARMTE
LIEFDE
in ONS eigen leven !!!!
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Als wij verantwoordelijk zijn voor alles in ons
leven, zijn wij samen ook verantwoordelijk voor
alles wat er gebeurt in deze wereld!
Het besef van ‘what goes around, comes around’, van ‘wat je zaait, zul je
oogsten’ en het besef dat het universum een kosmische spiegel is, heeft
ongelooflijke gevolgen.
De betekenis hiervan is duizelingwekkend diep.

Het betekent dat onze aanpak van alle
maatschappelijke, culturele en politieke
problemen tot op heden niet juist is.
Als alle energie die door ons wordt ‘rondgestuurd’ en die ooit door ons is
‘gezaaid’, inderdaad als een boemerang weer terugkomt, betekent dit dat alles
wat zich vandaag aan ons voordoet, zowel maatschappelijk, cultureel als
politiek gezien, gisteren (of eerder) door ons is weggestuurd. Alles wat wij
vandaag meemaken, is het resultaat van alles wat wij gisteren (of eerder)
hebben weggestuurd.
Zo zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld de immense vluchtelingenstroom
vanuit de Arabische landen naar Europa, het resultaat is van een energie die
ooit door Europa de wereld in is gezonden. Het zou zo kunnen zijn dat er ooit is
gezaaid, wat nu wordt geoogst en dat nu terugkomt wat ooit is uitgezonden.

In hoeverre zijn wij bereid om de hand in eigen
boezem te steken? En wat kunnen wij leren van
het verleden om de problemen in het heden op te
lossen en te voorkomen dat de toekomst op
dezelfde manier door zal gaan als een gevolg van
een uitgestuurde energie in het heden of in het
verleden?
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De enige remedie om de pijn uit het verleden en de
pijn in het heden te elimineren, is ons leven te
richten op het besef van éénheid, ‘éénheid van
alles wat is’. Hierdoor zullen we
onvoorwaardelijke vreugde en liefde ervaren.

Eénheid van alles wat Is
=
Licht en leven
IK HEB HET RECHT OM TE ZIJN WIE IK BEN.
NET ZOALS JIJ … EN HIJ … EN ZIJ …. EN JIJ …. EN
IEDEREEN.

… En jij bent net zoals ik en iedereen …
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Ongelooflijk
Uniek
Briljant
De beste

... Jij bent net zoals ik en zoals iedereen …

Wij allen hebben dus het recht om te zijn …

‘wie wij zijn en wat wij zijn’,

in volle acceptatie van elkaar en in volle
tolerantie naar elkaar ….
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Het bewustzijn is het schip waarmee we onze reis
afleggen over de oceanen van het leven. Hoe meer ons
bewustzijn toeneemt, hoe zeewaardiger ons schip wordt,
waarmee de veiligheid van onze reis ook toeneemt.
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Wie ben ik?
Het ego in relatie tot de andere delen van ons ‘Zelf’.

Het EGO kent slechts …….
DUALITEIT of POLARITEIT.
Het is ……. of het één …….. of het ander.
Het is of …… waar of ……. niet waar.
Het is of ……. goed of …… niet goed.
Het is of …… eerlijk of …… niet eerlijk.
Het is of ……. licht of …… duisternis.

Het ene uiterste roept per definitie het andere
uiterste op, als de slingerwerking in een klok.
Als ik er tegen duw, duwt het terug.
Als ik er aan trek, trekt het terug.

En er wordt geduwd en getrokken, door
de eeuwige ‘likes en dislikes’ van het
EGO.
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Wat is de werking van het ego?
Het ego zoekt naar ‘de andere kant’ van het gelijk.
Het ego wil heersen en gelijk hebben en werkt als de slinger in een klok.

Het ego kent slechts dualiteit (zie het artikel ‘Dualiteit’ in dit verhaal).
Het ego verzet zich om zijn gelijk te kunnen halen.
Het ego duwt en trekt aan alles wat er op zijn weg komt.
Het vervelende is alleen dat er aan de andere kant van het ego een ander ego
staat of meerdere andere ego’s staan, die ook duwen en trekken.
Dit betekent dat alles wat er zich tussen twee of meerdere ego’s bevindt, de
werking krijgt van een trekveer.
Wat is de eigenschap van een trekveer?
Als ik trek aan een trekveer, trekt deze terug en als ik er tegen duw, duwt deze
terug.
Ik stop er energie in, die weer terugkomt door of het terugtrekken of het
terugduwen van de trekveer.
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Dit betekent dat de werking van het ego alles in stand
houdt, omdat ik uitsluitend vecht tegen mijn eigen
energie.
Het enige wat werkt om van dingen af te komen is om te
stoppen met duwen en trekken en om het dus los te laten.

Ertegen vechten houdt het in stand.
Door het los te laten raak ik het kwijt.
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Ik kan het kwaad en andere ego’s bevechten en ik kan de duisternis bevechten,
maar hoe hard ik ook vecht, duw of trek, ik zal de duisternis nooit kunnen
verplaatsen, noch veranderen.
Als ik in een donkere kamer ben, kan ik hakken met een bijl en schieten met
een geweer, maar er blijft duisternis.
Slechts het ontsteken van licht, zoals het aansteken van een kaars, zal de
duisternis doen oplossen. Hoe gering het licht ook mag zijn, de duisternis zal
verdwijnen.
Als ik meerdere kaarsen zal aansteken, zal er nog meer zichtbaar worden in de
duisternis.
Als ik met mijn auto in een heel donkere nacht duizend kilometer moet rijden,
geven de twee lampen van de auto mij de mogelijkheid om al die duizend
kilometer die zich in de duisternis bevinden, veilig af te leggen, hoe klein de
lampjes van de lichten van mijn auto ook mogen zijn.

LICHT = (onvoorwaardelijke) LIEFDE =
ÉÉNHEID
SLECHTS HET BESEF VAN ÉÉNHEID ZAL DEZE
WERELD VERLOSSEN VAN DE DUISTERNIS.
GA DUS IN HET BESEF VAN ÉÉNHEID EN
VERSPREID HET LICHT.
Laat GOED en SLECHT los, laat de DUALITEIT
los en ga je eigen WEG ……..
De weg van het midden.
ER IS …. GEEN GOED EN ER IS GEEN SLECHT.
DIT ZIJN SLECHTS ETIKETTEN.
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HET ENIGE WAT BESTAAT IS:
datgene wat werkt voor het doel dat ik heb
gesteld …
Dat doel vertegenwoordigt altijd ofwel:
 ÉÉNHEID en alles wat dat raakt, ofwel:
 AFSPLITSING (geen éénheid) en alles wat
dat raakt.
Nogmaals:
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ÉÉNHEID VAN ALLES WAT IS, LEIDT TOT
……… ONVOORWAARDELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLES
WAT IS …..

IK BEN DUS VERANTWOORDELIJK VOOR MIJN LOT
……… !!!!! …… en …….
voor het lot van ……….
jou …..!!!!!
Woooouuuuuwwwww …. !!!!!
En voor het lot van …….. deze wereld
…… !!!!!!
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Woooouuuuwww …… !!!!!
Want door de onvoorwaardelijke éénheid van
alles wat IS, ben ik ‘Alles wat IS’ en betekent dit dat
ik ‘de wereld’ ben.
Ik ben dus verantwoordelijk voor ……
 de balk in mijn oog en
 de splinter in jouw oog !!!!!!!
Vanuit de verantwoordelijkheid van mijzelf voor mijzelf,
vanuit de onvoorwaardelijke éénheid van alles wat IS,
vanuit de daaruit volgende verbondenheid en
beïnvloeding, volgt dus mijn onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid VOOR ALLES WAT IS …………
Altijd passend binnen de Vrije WIL van ieder die het
betreft.
Iedereen is met alles en iedereen verbonden en beïnvloedt alles en iedereen.
Daardoor is alles en iedereen ook afhankelijk van alles en iedereen. Tenslotte
betekent dit, dat wij daardoor ook allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar.
Door deze verbondenheid ontstaat het zogenaamde ‘butterfly effect’. Dit
betekent dat via immens veel energetische lijnen (het energetische web in en
rond deze wereld) de vleugelslag van een vlinder in de bergen van Noord China
uiteindelijk een orkaan tot gevolg kan hebben in het Caraïbisch gebied.
Deze verbondenheid en de daaruit voortkomende beïnvloeding betekent ook
dat alles wat ik doe of niet doe, invloed heeft op alles en iedereen en daarom
valt onder mijn verantwoordelijkheid.
Als ik negatief ben, heeft dat een negatieve invloed op alles en iedereen.
Als ik positief ben, heeft dat ook invloed op alles en iedereen. Mijn invloed is
immens, net als jouw invloed.
Wij, jij en ik, kunnen de wereld vandaag ofwel opbouwen, ofwel afbreken.
De keus is aan jou en de keus is aan mij.
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Wat voor een wereld zal deze wereld morgen zijn?
Als wij gaan beseffen dat de enige Weg, de weg van het
besef van éénheid is, wat altijd leidt tot het besef dat wij
allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar, dan
realiseren wij ons ook dat uit dit besef in elk geval één
ding moet voortkomen en dat is dat wij alle natuurlijke
rijkdommen op deze aarde zullen moeten delen met
elkaar.
Als wij morgen alles delen met elkaar, is er overmorgen
een andere wereld. Immers, de wet luidt dat:

‘DE DELER DE GROOTSTE
VERMENIGVULDIGER IS’.
Delen in en met de ‘broederschap der mensheid’.
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Eénheid, verbinding en invloed = …….
… ‘Butterfly-effect’

Dat is onze invloed op elkaar en op ‘alles wat is’. Deze
invloed is groots, overweldigend en altijd werkzaam.

Zo kunnen wij elkaar
opbouwen of afbreken.
Zo scheppen wij vrede of oorlog.
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Zie de wereld als een pot met blauwe verf.
Als ik negatief ben en bijvoorbeeld iemand afsnauw, dan zal mijn actie een
druppel met verf van een zeer donkere kleur (donker blauw of zwart) in de pot
met blauwe verf (deze wereld) laten vallen. De invloed van de druppel met
deze donkere kleur verf is eerst uiterst gering maar naarmate er meer
donkergekleurde druppels in de pot vallen, zal de invloed van deze donkere
kleur druppels verf steeds groter worden op de uiteindelijke kleur blauw van
de wereld. Deze kleur zal veranderen naar donker blauw en je zult deze
donkere kleur steeds duidelijker zien.
Als ik positief ben en iemand prijs en optil, dan zal mijn actie een druppel met
verf van een zeer lichte kleur (lichtgeel) in de pot met blauwe verf laten vallen.
De invloed van de druppel met deze lichte gele kleur verf is eerst uiterst gering,
maar naarmate er meer lichtgekleurde druppels in de pot vallen, zal de invloed
van deze lichte kleur druppels steeds groter worden op de kleur blauw van de
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wereld. De kleur zal veranderen naar groen en deze kleur zal tenslotte steeds
meer zichtbaar worden.

Iedere actie van jou en van mij, wat die
ook is, heeft altijd invloed!
Zo draag ik altijd en overal mijn eigen
verantwoordelijkheid.
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De kracht van het bewust ‘Zijn’ van een
spiegel voor een ander

Wat betekent het om bewust de kracht van de werking van de spiegel te
kunnen gebruiken?
Wij kunnen bewust de werking van de spiegel gebruiken in de houding die wij
hebben naar andere mensen en dus in de manier waarop wij met hen omgaan.
In hoe wij omgaan met andere mensen is de spiegel het meest effectief
werkzaam. Wij kunnen hen een spiegel voorhouden waarin zij zichzelf kunnen
herkennen in wie zij werkelijk zijn.
Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe anderen zich gespiegeld zien?
Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe zij in het leven staan en hoe zij
zich profileren?
Op welke manier kan ik omgaan met andere mensen?
Laat ik uitgaan van de uiterste houdingen.
Ik kan mensen ‘afbreken’ met de manier waarop ik ze benader en ik kan
mensen ‘vermeerderen’ of ‘optillen’ door de manier waarop ik met ze omga.
Een klein voorbeeld kan misschien het één en ander duidelijk maken.
Onlangs kwam er een vrouw op mij af en we raakten in gesprek over iets dat
opgelost moest worden. Door iets wat zij deed of wat zij zei, antwoordde ik
haar dat zij ‘de beste’ was, dat zij ‘briljant’ was en dat zij ‘absoluut het verschil
maakte in de oplossing van het probleem’.
Verbaasd vroeg zij: “Meen je dat?”
“Ja”, antwoordde ik, “dat meen ik absoluut en dat meen ik met alles wat ik je
kan bieden”. En nogmaals zei ik: “Jij bent echt de allerbeste”.
De vrouw glimlachte en zei: “Dank je”.
Vervolgens verdween zij uit het vertrek, waar ook anderen aanwezig waren.
Iemand zei: “Jij bent een charmeur”.
Iemand anders zei: “Nee, jij bent een slijmerd”.
“Nee”, zei ik, “Ik ben noch een charmeur, noch een slijmerd, ik ben een
‘vermeerderaar’. Zij is met ‘meer’ weggegaan dan met datgene waarmee zij
binnenkwam. Zij is weggegaan met een beter gevoel over zichzelf dan zij had
toen zij binnenkwam, En als je goed keek, had je kunnen zien dat zij lopend
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binnenkwam en dat zij dansend wegging door een kortstondige blik in de
spiegel.”
Het is eng en verboden om anderen met datgene te bestempelen wat wij juist
zelf willen zijn of hoe wij zouden willen dat anderen ons zien.
Oh jee, laat een ander vooral niet beter zijn dan dat ik ben of geef anderen
vooral niet het gevoel beter te zijn dan dat ik ben in de ogen van anderen. Dat is
eng en dat is bedreigend.
Dat is vooral eng en bedreigend voor mijzelf.
De meeste mensen in deze maatschappij lopen niet over van zelfvertrouwen.
De meeste mensen krijgen dagelijks te horen dat zij het niet goed doen, niet of
nauwelijks deugen en dat zij zich zullen moeten aanpassen en moeten
veranderen om iets beter te zijn dan dat zij zijn. De meeste mensen leven in het
besef van ‘the struggle for life’ en in het besef dat de wereld een jungle is, waar
je moet strijden om te kunnen eten en enorm moet oppassen dat je niet zelf
wordt gegeten.
Door de bedreiging die ons ego ervaart in het idee dat anderen misschien beter
zijn, laten wij maar wat graag anderen merken dat zij in elk geval minder zijn
dan dat wij zelf zijn.
Wij zijn maar wat graag zelf briljant en de allerbeste.
Wij zijn maar wat graag diegenen, die het verschil maken, op welk vlak dan ook.

Hier zit de enorme denkfout van ons ego.
Is het niet zo dat wij zullen oogsten wat wij zaaien of zoals de Engelsen zeggen,
is het niet zo dat ‘What goes around, comes around’?
Zo is de natuurwet en dit betekent dat als wij anderen de spiegel kunnen tonen
waarin zij zichzelf als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen
zien en kunnen herkennen, anderen ons ook weer die spiegel zullen tonen
waarin wij ons als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen
zien en herkennen.
Door de energieën die wij uitzenden, zullen wij door het feit dat energie per
definitie een elektromagnetische werking heeft, ook weer energieën van
gelijksoortige frequenties aantrekken.
Er zijn maar weinig mensen die weten wie zij werkelijk zijn en wat zij werkelijk
zijn. Er zijn maar weinig mensen die weten dat zij onlosmakelijk verbonden zijn
met ‘De Bron van Zijn’, die uitsluitend bestaat uit ‘het één zijn van alles wat is’,
en wat zich uitsluitend manifesteert door een gevoel van
‘ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE’.
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Als je je afstemt op de frequentie van LIEFDE en ieder mens zo tegemoet treedt,
zal je daarmee bij ieder ander de herkenning teruggeven van hun
verbondenheid met ‘De Bron van Zijn’.

De enige belemmering in de herinnering en de
herkenning van onze ‘Bron van Zijn’ is de werking van ons
ego, oftewel de werking van onze ‘ego-gedrevenheid’.
Door de manier waarop wij omgaan met anderen, kunnen wij bij anderen het
vage en mistige spiegelbeeld laten veranderen in een helder beeld van
herkenning van wie zij werkelijk zijn.
Als je daarbij oprecht meent wat je zegt en oprecht de intentie hebt om de
ander te ‘vermeerderen’ en terug te brengen naar wie of wat hij of zij is, zal
jijzelf ook door anderen worden vermeerderd om jouw herinnering en
herkenning te laten groeien.
Zo vermeerderen wij elkaar en zo vermeerderen en verhogen wij de frequentie
van de energie van deze wereld. Hierdoor zal ongetwijfeld het leefklimaat op
deze wereld aanzienlijk verbeteren.

Ik blijf dus anderen wijzen op wie ze zijn.






Ik blijf dus mensen vertellen hoe geweldig en hoe briljant ze zijn.
Ik blijf dus mensen vertellen, dat zij de liefste, de beste en de mooiste zijn.
Ik blijf mensen vertellen dat zij recht hebben op het zijn van wie zij zijn en
dat zij recht hebben op geluk.
Ik blijf mensen vertellen dat zij juist diegene zijn die het verschil maakt en
dat juist hun inbreng van ‘levensbelang’ is.
Ik blijf onafgebroken doorgaan met het pogen om de mensen ‘terug te
geven aan zichzelf’, in de hoop dat zij daardoor gaan begrijpen dat het
absoluut mogelijk is om:

‘Jezelf terug te geven aan jezelf’.
De enige drijfveer achter het besluit van het ego-bewustzijn is angst,
voortkomend uit onwetendheid van het feit dat wij allemaal met elkaar zijn
verbonden en dat er slechts één, immens lichaam bestaat. Onwetendheid ook
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van het feit dat het idee van afsplitsing alleen maar leidt tot angst, strijd, chaos
en ziekte.

Als jij vindt dat mijn actie charmeren of
slijmen is, dan verschillen wij van mening.
Als jij niet in staat bent om de grootsheid en
het briljante van ieder ander te zien, sta jij
nog onder grote invloed van jouw egobewustzijn dat niet zal toestaan dat een
ander beter is dan jij of je zelfs maar dat
gevoel zou willen geven.
Toon de ander het spiegelbeeld van wie de ander
werkelijk is door de juiste snaar te raken die bij ieder
van ons aanwezig is. Hierdoor zal het spiegelbeeld weer
‘heel mooi’ worden.
Laat voor een ander het vage beeld en de mist in de
spiegel oplossen en het beeld weer duidelijk worden.
Hiermee doe je het meest briljante wat je kunt doen:
‘iemand teruggeven aan zichzelf’, waardoor hij of zij de
kracht gaat begrijpen en ook in de toekomst in staat zal
zijn om ‘zichzelf weer terug te geven aan zichzelf’.
Hierdoor zal jij door anderen op een gelijksoortige
manier worden behandeld en zullen wij allemaal het
leefklimaat van deze wereld ongelofelijk verbeteren.
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Het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar,
voortkomend uit de éénheid van alles wat IS,
éénheid vanuit de Bron van Zijn, ligt opgeslagen in
deze lijn van ‘éénheid-verbondenheid liggende
gegeven’, dat wij elkaar altijd beïnvloeden, met het
‘Butterfly-effect’ als voorbeeld.
Dit ‘butterfly-effect’ is gebaseerd op ………..

ÉÉNHEID  VERBONDENHEID 
AFHANKELIJKHEID  BEÏNVLOEDING 
VERANTWOORDELIJKHEID
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De kracht van het water

Liefde
Dankbaarheid

Dr. Masaru Emoto is geboren in Yokohama, in Japan, in juli 1943. Hij is
afgestudeerd aan de vakgroep Humanities and Sciences van de universiteit van
Yokohama, met als specialisatie internationale betrekkingen. In 1986 richtte hij
in Tokio de IHM Corporation op. In oktober 1992 ontving hij van de Open
International University een graad als doctor in de alternatieve geneeskunde.
Vervolgens maakte hij in de Verenigde Staten kennis met het concept van
microclusterwater en Magnetische Resonantie Analyse (MRA-technologie). De
ontdekkingsreis naar de mysteries van water was begonnen.
Dr. Emoto maakte vriescoupes van ijs en legde die onder de microscoop. Zuiver
bronwater bleek prachtige hexagonale kristallen te vertonen, terwijl het water
van een chemisch verontreinigde rivier die harmonische vorm verloren bleek
te hebben: je zag alleen maar chaotische, amorfe kristallen. De volgende stap
van Emoto's onderzoek was dat hij het water eerst blootstelde aan muziek,
voordat hij het liet bevriezen en onder de microscoop bekeek. Wat bleek: als hij
het water mooie, klassieke muziek had 'laten horen', verschenen er weer
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prachtige harmonische kristallen in het ijs en draaide hij bijvoorbeeld ‘heavy
metal’-muziek’, dan ontstond er chaos in de ijskristallen. Als het water
‘onnatuurlijke informatie’ krijgt toegediend, dan kan het geen harmonisch
hexagonaal kristal vormen. Een volgende stap in het onderzoek was: Emoto liet
het water een tijd lang staan op geschreven woorden. Het woord liefde of vrede
leverde opnieuw prachtige beelden op, terwijl de woorden oorlog of haat chaos
deden ontstaan in de kristallen.

Reinigingsritueel Lake Baikal op 3 augustus
2008
Lake Baikal in Siberië is het grootste, diepste en zuiverste zoetwaterbekken op
de wereld: het bevat 20% van het drinkwater op aarde. Het werd in 1996 door
de United Nations uitgeroepen tot werelderfgoed. Nadat was vastgesteld, dat
het water er verontreinigd raakte, werd Dr. Emoto uitgenodigd om er op 3
augustus 2008 een groot reinigingsritueel te houden. Er namen duizenden
mensen aan deel. Vlakbij Shaman Rock (een heilige plek voor Sjamanen in
Siberië) op het Olkhon Island (grootste eiland in het meer) werd er gebeden:

A SINCERE PRAYER OF LOVE AND GRATITUDE TO
THE WATER OF LAKE BAIKAL AND THE WATERS
OF THE WORLD. Dit was het gebed.

WATER, WE ARE SORRY
WATER, WE LOVE YOU
WATER, WE THANK YOU
WATER, WE RESPECT YOU
Trillingen van gedachten, van woorden en van muziek zijn blijkbaar in staat om
opgenomen te worden door het water en vormen patronen die harmonieus zijn
of die dit juist niet zijn.
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Wij bestaan voor ongeveer 65% uit water. Wat doet het met jou als ik negatieve
of positieve gedachten of woorden naar jou toestuur? Hoezeer zijn wij in staat
om elkaar positief of negatief te beïnvloeden en elkaar daar positief of negatief
mee te raken?

Door de beïnvloeding die er is op basis van de
‘éénheid van alles wat is’ en de uitwerking van
deze beïnvloeding op de trilling van water, zijn wij
dus in staat om elkaar af te breken of om elkaar op
te tillen.
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Zoals het water reinigt kunnen wij elkaar reinigen met onze gedachten en
focus door elkaar gedachten van opbouw, vrede en liefde te sturen
waardoor we elkaar dragen en verder helpen.
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Genees deze Wereld door jezelf te genezen

gebaseerd op
Ho' Oponopono

Meer dan dertig jaar terug was er op Hawaï in een Hawaïaans hospitaal een
afdeling voor mentaal zieke criminelen.
Er waren uitsluitend criminelen die stuk voor stuk ernstige misdrijven hadden
gepleegd en die mentaal ziek waren.
Er zaten moordenaars, verkrachters, kidnappers enz., allemaal criminelen van
het ergste slag.
De situatie was zo ernstig, dat zelfs ‘de verf op de muur niet behouden kon
blijven’. Er ging geen dag voorbij of er was een gevecht tussen gevangenen
onderling of tussen gevangenen en personeel.
De gevangenen waren constant geboeid want als zij door de gangen van het
gebouw liepen, vielen zij elkaar aan.
Het was dan ook geen toeval dat het personeel niet lang bleef, veel afwezig was
wegens ziekte en dat er ook geen nieuw personeel te krijgen was. Op een dag
werd er een nieuwe psycholoog benoemd, Dr. Stanley Hew Len.
De verpleegsters bekeken elkaar al met een blik van: ‘Weer iemand die met een
hoop theorie en nieuwe praktijken zal komen. Hoe lang zal die het hier
volhouden?’
Maar deze dokter was anders. Hij deed zelfs niets speciaals.
Hij liep in en uit, had geen vast uur om te beginnen, maar hij was heel
natuurlijk, altijd met een glimlach op zijn gezicht en hij leek altijd heel relaxed.
Soms vroeg hij of hij de dossiers van één van de patiënten mocht inkijken.
Hij deed nooit moeite om de gevangenen persoonlijk te bezoeken. Hij zat
uitsluitend in zijn kantoortje en bekeek de dossiers. Mensen van het personeel
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die geïnteresseerd waren, vroegen wat hij aan het doen was en hij vertelde hen
over Ho’oponopono.
Beetje bij beetje begonnen er op de afdeling dingen te veranderen. Alles begon
langzaamaan te herleven.
Sommige gevangenen, die anders nooit naar buiten mochten, begonnen tennis
te spelen met het personeel.
Anderen, die nooit ongeboeid waren, werden vrij gemaakt van hun boeien en
kregen minder zware tot geen medicatie meer.
Er waren geen aanvallen meer op het personeel.
Op het laatst was de sfeer er zo veranderd, dat zelfs het personeel niet vaak
meer ziek was.
Gevangenen kwamen vrij en mochten weer naar huis.
Dr. Hew Len werkte hier bijna 4 jaar aan.
Op het eind van dit vierde jaar bleven er slechts enkele patiënten over die
elders werden geplaatst en de afdeling werd opgeheven, omdat er geen
patiënten meer waren.
Wat deed die dokter dan wel met zijn patiënten?
Eigenlijk niets, althans met de patiënten niets.
Hij bekeek alleen maar hun dossiers.
Hij probeerde uitsluitend zichzelf te ‘zuiveren’ volgens een oud, traditioneel
‘probleem-oplossings-systeem’ van zijn Hawaïaanse gemeenschap.
Wat de dokter deed was in zijn kantoortje kijken naar de dossiers van zijn
gedetineerden. Terwijl hij hiermee bezig was, voelde hij een pijn, een
empathisch gevoel overviel hem.
Dan begon hij zichzelf te helen, terwijl hij de volledige verantwoordelijkheid op
zich nam voor wat er gebeurde met een patiënt.
Hierdoor werden deze mensen beter.

Hun dokter had namelijk een speciale visie: ‘de dokter
moest zichzelf genezen en niet zijn patiënten’.
Door de éénheid tussen hem en zijn patiënten zouden de patiënten genezen,
wanneer hijzelf genas.
Volgens de Ho’oponopono valt alles altijd onder ieders verantwoordelijkheid.
Letterlijk betekent dit dat de wereld, jouw wereld is, dat de wereld dus jouw
creatie is.
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Zoals Dr. Hew Len het stelt: Je zult keer op keer merken dat wanneer jij een
probleem hebt, jij er altijd bij aanwezig bent en dus altijd deel van dat probleem
bent. Het gaat hier om de ‘aanwezigheid’ bij een probleem en niet om het ‘bezit’
van een probleem.
‘Dat het onze verantwoordelijkheid is’, betekent niet ‘dat het onze fout en onze
schuld is’. Het betekent enkel dat wij verantwoordelijk zijn om onszelf te
genezen voor hetgeen wij zien of voelen als een probleem. Het is dus een feit
dat de wereld zoals wij die zien, de wereld zoals wij die voelen en ervaren,
uitsluitend onze creatie is.
Hoe kunnen wij onszelf helen en zuiveren met Ho’oponopono?
Er zijn vier stappen:
1.
Herkennen dat wat ons overvalt, onze creatie is en dat dit enkel het naar
bovenkomen is van slechte herinneringen in onze geest.
2.
Spijt hebben over de fouten in lichaam, taal of geest, die deze slechte
herinneringen veroorzaken.
3.
Dankbaarheid tonen en hiertoe spreken wij uit: ’Dank u’.
4.
Vragen aan onze Goddelijke Intelligentie diep in onszelf om deze gedachten
los te laten en ons vrij te maken.
Door dank te betuigen, gaan wij ervan uit dat ons gebed ook bij voorbaat is
verhoord en het gevraagde is gerealiseerd. Hiermee activeren wij het
‘creatieproces’. Dit betekent dat het gebed of de mantra bestaat uit de vier
zinnetjes (in het Engels):

I’M SORRY
PLEASE FORGIVE ME
I THANK YOU
I LOVE YOU
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Aangezien wij deel zijn van het collectieve bewustzijn, waar alle energie van
alles wat leeft en ooit heeft geleefd in is opgeslagen (als een immense
databank) en wij ook beïnvloed en geïnfecteerd worden door deze energie, is
het zuiveren en helen een nooit stoppende actie. Denk hierbij alleen maar aan
alle pijn en verdriet die de mensheid heeft veroorzaakt met de eeuwige
disharmonie, strijd, oorlogen en slachtingen door alle eeuwen heen.
Let op hoe de woorden in de vier zinnetjes van Ho’oponopono nagenoeg
overeenkomen met de woorden die zijn gebruikt om het water van het
Baikalmeer te zuiveren.

Ho’oponopono is derhalve een techniek om met behulp van een mantra of
gebed, energetische reiniging toe te passen. Door de ‘allesomvattende éénheid’
is er verbondenheid en wederzijdse, allesomvattende beïnvloeding van alles
wat is op alles wat is. Dus

als ik mijzelf reinig, reinig en heel ik alles wat is.
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Rond deze aarde hangt een soort ‘energetische wolk’ met alle energie van wat
de mensheid aan gedachten, uitspraken, overtuigingen, acties en reacties in ons
onvoorstelbaar lange bestaan en diepe verleden, tot en met het heden, heeft
uitgezonden.
Deze wolk noemen we het ‘collectief bewustzijn’.
De éénheid van alles wat is en de daaruit voortvloeiende verbondenheid en
beïnvloeding maken dat wij allemaal door de inhoud van dit collectief
bewustzijn zijn besmet en er allemaal last van hebben.
We hebben er last van, omdat er veel negatieve ego-eigenschappen als trots,
hebzucht, jaloezie, afgunst, haat, enz. in dit collectief bewustzijn aanwezig zijn.
Wij zullen moeten reinigen en helen, keer op keer op keer op keer …
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Wij moeten onszelf reinigen en helen en wij moeten het collectief reinigen en
helen.
Dit betekent dat we allemaal onafgebroken en overal op aarde aan deze
opdracht moeten werken.
Dit kan door continu, te pas en te onpas, de mantra van Ho’oponopono zacht in
ons hoofd op te zeggen.
Voor de goede orde herhaal ik de vier zinnetjes hier nogmaals:

I’M SORRY
PLEASE FORGIVE ME
I THANK YOU
I LOVE YOU
 IK BEN VERANTWOORDELIJK, DUS ALLE
VERANDERING BEGINT BIJ MIJ.
 ALLES SPEELT ZICH AF IN MIJN ‘BINNENWERELD’.
 ER IS GEEN ‘BUITENWERELD’, DEZE IS SLECHTS DE
AFSPIEGELING VAN MIJN ‘BINNENWERELD’ EN HIJ
VERANDERT ALS MIJN ‘BINNENWERELD’ VERANDERT.
 ALS IK VERANDER, VERANDERT DE WERELD.
 ‘ZO BINNEN, ZO BUITEN’.
 ALS IK MIJZELF REINIG, REINIG IK DE WERELD EN DUS
REINIG IK JOU EN JOU EN JOU ……
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 OMDAT IK WEET VAN JOUW PROBLEEM, OMDAT
JOUW PROBLEEM ZICH OPENBAART IN MIJN WERELD,
BEN IK MEDEVERANTWOORDELIJK. IK BEN
MEDEVERANTWOORDELIJK, OMDAT ER NOG ENERGIE
IN MIJ AANWEZIG IS MET DEZELFDE FREQUENTIE ALS
DE ENERGIE DIE JOUW PROBLEEM BIJ JOU
VEROORZAAKT.
 IK KAN JOUW PROBLEEM REINIGEN EN HELEN DOOR
MIJZELF TE REINIGEN EN TE HELEN.
 WIE ERVAN WEET, IS VERANTWOORDELIJK.

Naarmate ik meer gereinigd word en ik leger en
leger word, zal de werking van mijn hoofd
afnemen en zal mijn aansluiting op de ‘universele
stroom’ toenemen.
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Energie vibreert op een bepaalde trillingsgraad. Ook gedachten en woorden
zijn energie. Daarbij heeft de focus van ‘liefde’ een andere trilingsgraad dan de
focus van ‘afgunst’ of ‘haat’. Het onderzoek van Masaru Emoto heeft
aangetoond dat de trillingsgraad van energie invloed heeft op de vorm en de
situatie van water (materie).
Wij kennen dat, want in ons spraakgebruik gebruiken wij uitdrukkingen als:



Je kunt hier de spanning snijden (men voelt de verdichting van de energie,
na bijvoorbeeld een ruzie).
Je kunt hier leunen tegen de spanning.

Onze gerichtheid (angst, trots, boosheid, vreugde, haat enz.) heeft invloed op
onze omgeving.
Dit betekent dat door onze gerichtheid de overheersende gerichtheid van het
collectieve bewustzijn in een bepaald gebied ook invloed heeft op de natuur, op
het weer en op moeder aarde.
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Zie de volgende afbeelding, waarin opgenomen zijn welke overheersende
gemoedstoestanden een speciale invloed hebben op de natuur.

Ook daarvan wordt het tijd dat wij ons dit
gaan realiseren en dat wij er onze
verantwoordelijkheid voor nemen.

De vraag is dus, is de verandering alleen het gevolg van de
vervuiling van onze industriële inspanning of is het ook
de vervuiling van onze emotionele en mentale
inspanning, dus van onze focus en gerichtheid?
‘Nog meer om over na te denken ....’
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Iedere verandering begint dus bij mij.
Veranderingen vinden altijd en uitsluitend plaats in
mijn binnenwereld en als mijn binnenwereld verandert,
verandert automatisch mijn buitenwereld.
Als ik mijzelf reinig van het gif van het collectieve
bewustzijn, dan reinig ik jou ook … en jou … en jou.
Werken in de buitenwereld verandert niets, maar
verplaatst slechts energie in plaats van dat deze

energie wordt gereinigd en geëlimineerd, want …..

… de buitenwereld is als een veer, als ik ertegen druk,
drukt het terug. De kracht verplaatst zich, maar lost
niet op.
Zelf kunnen wij niet scheppen, maar wij zijn ‘open
deuren’ om ‘door ons’ te laten scheppen.
Wij scheppen met onze gedachten en overtuigingen.
Leg alle meningen en overtuigingen af en wordt leeg en
schoon. Dan kan de Goddelijke energie door ons
stromen en ‘het universele scheppen’ tot stand laten
komen, dat altijd op basis van onvoorwaardelijke liefde
zal zijn.
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Mijn glimlach kan de wereld en de mensheid
redden …. 
Een snauw van mij kan de wereld en de
mensheid afbreken … 

Verander de wereld, begin bij jezelf.
De Talmoed zegt:
‘Als ik één mens red, red ik de mensheid’.

Jezus zei:
“Ik alleen kan niets, maar de Vader door mij kan
het onmogelijke mogelijk maken en bergen
verzetten”.
Als wij leeg en schoon zijn en volledig gezuiverd
van al het gif van het collectieve bewustzijn, als
ons ego uiteindelijk is afgelegd,…..
dan zullen wij weer zijn wie wij werkelijk zijn,
in werkelijkheid altijd geweest zijn en in
werkelijkheid altijd zullen zijn.
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Ho’oponopono leert ons hoe wij genezing voor deze wereld kunnen ZIJN door
'genezing voor deze wereld' te LEVEN.

Wij zijn scheppers van onze eigen wereld.
Als wij in onze wereld vaststellen dat er verdriet, ellende,
chaos, ziekte, geweld, angst en oorlog is, komt dat doordat
wij mede dat beeld tot stand hebben laten komen in deze
wereld. Wij zijn allemaal medeplichtig aan de ellende in
deze wereld en wij zijn ook allemaal daarvoor volledig
verantwoordelijk.
Daarom is er geen 'buitenwereld' maar uitsluitend een 'binnenwereld’.
Alles wat er zich in jouw wereld afspeelt, is een afspiegeling van wat er zich in
jou afspeelt, net zoals dit geldt voor mij en voor mijn wereld.

Doordat alles zich in jou afspeelt, in jouw binnenwereld,
ben jij volledig verantwoordelijk, voor alles wat er zich in
jouw buitenwereld afspeelt.
Door alles in jouw binnenwereld, dus alles wat zich in jou afspeelt, te genezen,
genees je alles in jouw buitenwereld en genees je dus 'de wereld'.
Hoe genees ik alles wat zich in mijn binnenwereld afspeelt en wat indruist
tegen de stuwende en heersende wet in het universum, tegen de wet van
éénheid en van onvoorwaardelijke liefde? Hoe genees ik alles wat geen liefde is
en wat voortkomt uit de afsplitsing van de Rivier van het Leven, uit het
afgesplitst zijn van de Bron van Leven? Door eenvoudig mijn
verantwoordelijkheid te nemen en door slechts vier zinnetjes uit te spreken en
daarmee deze afsplitsing te helen en terug te brengen tot de éénheid van alles
wat is, terug te brengen in het krachtveld van de Bron, terug te brengen tot de
allesomvattende en altijd helende en genezende kracht van LIEFDE. Deze
zinnetjes zijn:
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Het spijt me
Alsjeblieft vergeef me
Ik dank je
Ik houd van je
Alles wat wij meemaken in ons leven is een deel van ons. Als het geen deel van
ons was, zouden wij het niet meemaken. Doordat het een deel van ons is, zijn
wij verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt, ook als het andere mensen betreft.
Wij zijn verantwoordelijk, omdat wij ermee zijn verbonden en doordat het
hierdoor valt onder onze invloedssfeer.
Door het uitspreken van de deze zinnetjes helen wij onszelf en door onze
verbinding helen wij alles waarmee wij zijn verbonden.
Door ons te richten tot het universum en ‘het danken’ uit te spreken, verzegel je
het gegeven:





dat jij liefde uitstraalt voor alles (Ik houd van je),
dat jij spijt hebt van alle dingen die jij hebt geschapen en die indruisen
tegen de éénheid van alles wat is (Het spijt me),
dat je vergeving vraagt aan het universum, vergeving vraagt aan de bron,
vergeving vraagt aan de schepper of aan God (Alsjeblieft vergeef me),
en dat dat bij voorbaat al is geaccepteerd (Ik dank je).

Daarnaast is het belangrijk dat je je ook richt tot jezelf bij het uitspreken van
deze vier zinnetjes. Hiermee schep jij genezing, doordat de kosmische spiegel
deze nieuwe, door jou geschapen toestand van heling en genezing terugspiegelt
in jouw binnenwereld en daarmee ook in jouw buitenwereld. Hiermee genees
je jouw buitenwereld. Hiermee genees je DE WERELD.
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De invloed van gedachten op ons lichaam.
Alle vaste stoffen in deze wereld zijn mede opgebouwd uit water, inclusief ons
eigen lichaam. Een lange tijd van ons leven bestaat ons lichaam voor ongeveer
65 tot 70% uit water. We hebben al eerder gezien hoe water reageert op
gedachten, klanken etc., dus op energieën.
Water is aantoonbaar een informatiedrager van datgene wat wij uitspreken,
alles waar wij van overtuigd zijn en wat wij uitstralen, voor al datgene wat wij
ZIJN en voor al datgene wat wij LEVEN.
Water reageert op hoe jij bent en op hoe ik ben.
Water reageert op hoe wij ZIJN.
Water reageert op de door ons geleefde krachten van ÉÉNHEID of
AFSPLITSING, dus van LIEFDE of ANGST.
Ons lichaam bestaat deels uit water, dus ons lichaam reageert op hoe wij zijn en
wat wij zijn. Ons lichaam regeert op zowel onze afstemming op éénheid als op
onze afstemming op afsplitsing. En uiteraard zit er een enorm verschil in het
resultaat van deze reacties.
Ho' oponopono is een genezingstechniek die afkomstig is van de
oorspronkelijke bewoners van Hawaii. Hawaii behoort nog tot de resten van
zeer oude beschavingen waar mensen ooit leefden in een paradijs, totdat ook
daar het verval intrad. Men begon zich af te splitsen van 'de bron van alles wat
is' en deze beschavingen hebben zichzelf daarmee uiteindelijk vernietigd.
Verander de wereld door de wereld te genezen.
Verander de wereld door jezelf, jouw binnenwereld, te genezen en daarmee
ook jouw buitenwereld en dus de WERELD te genezen. Zo brengen wij deze
wereld terug van de hel die het nu is tot het PARADIJS dat het ooit was en
bedoeld was om te zijn. Een paradijs met liefde, harmonie en overvloed voor
alles en iedereen.

Wie oren hebben om te horen en ogen hebben om
te zien, zullen de kracht begrijpen die deze vier
zinnetjes, uitgesproken in liefde, hebben op het
welzijn van onszelf en van de wereld.
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Naast het genezen van alle vervuilde energie in deze wereld
kunnen we gaan beginnen om een nieuwe wereld te scheppen door
beelden te vormen van een nieuw paradijs.
Visualiseer een wereld in schoonheid, met vrede, vreugde,
harmonie, zorg voor elkaar en liefde voor al het leven. Dan zal deze
wereld worden gezuiverd en opnieuw worden gevormd en snel
veranderen in het nieuwe paradijs, in de nieuwe aarde.
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Om te groeien en te veranderen, hoef je dus niets te leren.
Je hoeft alleen maar van alles af te leren.
Je hoeft alleen maar je doos met etiketten te legen en
daardoor schoon en zuiver te worden.
Dan zullen wij zijn wie wij in wezen altijd al waren en
altijd al bedoeld waren te ‘ZIJN’:

Een vonk van het licht, op weg naar huis.

Het gebed ‘I’m sorry, please forgive me, I thank you, I love you’ geeft rust, stilte en
verbinding in de ziel en in de geest.
Deze stilte leidt tot acceptatie en acceptatie leidt tot het kunnen loslaten. Kunnen
loslaten leidt tot vrijheid.
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Nog meer uitspraken en gedachten om te
onthouden

De hieronder genoemde gedachten geven iets aan over wat er
werkelijk toe doet. Het zijn uitspraken die de toehoorder in de
ziel kunnen raken en als zodanig in de ziel kunnen blijven
hangen.
Als je niets meer bent en niets meer hebt, heb je niets meer te verliezen.
Als je niets meer hebt te verliezen, heb je niets meer te verdedigen.
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is er rust en vrede op deze
wereld en zal het nieuwe paradijs uit de mist naar voren komen.
Wij scheppen met onze overtuigingen onze eigen waarheid, onze eigen wereld,
onze eigen illusies.
Aangezien ieder mens zijn eigen unieke overtuigingen heeft, schept ieder mens
zijn eigen unieke wereld, zijn eigen unieke illusie.
Daarom is niets, maar dan ook niets in het leven wat het lijkt te zijn.
Wij denken allemaal dat de dingen zo zijn, omdat ze zo horen te zijn. Het hoort
echter niet zo, het hoort niet eens een beetje zo te zijn.
De wetenschap beantwoordt vragen waarvan ieder antwoord nieuwe vragen
oproept. Geen enkel antwoord van de wetenschap heeft in onze achter ons
liggende geschiedenis geleid tot rust, vrede en liefde.
Als je een doel voor ogen hebt en dit steeds niet kunt verwezenlijken, moet je je
af durven vragen of de weg naar dit doel wel de juiste is en moet je het lef
hebben om de weg ernaartoe te veranderen.
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Wie naar kennis streeft
leert dagelijks bij.
Wie naar Tao, de natuurlijke Weg streeft,
leert dagelijks af.
‘Lao-Tse’

Wie is als een hoofd zonder vulling, leeg en zonder gedachten, is als een mens
zonder verwachtingen. Wie is als een mens zonder verwachtingen, is als een
mens zonder teleurstellingen. Wie is als een mens zonder teleurstellingen, is
als een God onder de goden.
Het zijn niet de dingen zelf die de mensen in verwarring en uit hun evenwicht
brengen, maar het zijn de meningen omtrent deze dingen die dit veroorzaken.

Het zijn niet de mensen die oorlog met elkaar voeren, maar
het zijn de meningen die oorlog met elkaar voeren. Het trieste
is alleen, dat aan iedere mening altijd een mens vastzit.
In onze maatschappij moeten we vooral van alles vinden. De werking van het
hoofd is belangrijker dan de werking van het gevoel, van het hart. Ons gevoel
hebben we platgeslagen. Laten we vooral niets voelen want dat is eng, dus weg
ermee. Iets voelen is voor niemand bedreigend, iets vinden kan een ander zijn
dood betekenen. Ik vind dat jij niet deugt en dus moet jij sterven.
Het gebeurt al duizenden en duizenden jaren en het gebeurt in alle uithoeken
van de wereld en ook vandaag gebeurt het nog steeds en overal op deze wereld.
Duizenden onschuldige mensen sterven, omdat anderen van alles vinden.

‘Zijn’ is slechts een leeg vel wit papier en ‘vinden’ is het
potlood waarmee je jouw wereld tekent en creëert.
Realiseer je dat je leeft in een wereld die wordt bepaald door wat jij vindt. Jouw
overtuigingen worden weer gevormd door jouw gedachten. Jouw gedachten
zijn in jouw hoofd rondtollende woorden. Jouw woorden bepalen voor jou jouw
wereld. Kies dus de juiste woorden en je kiest voor jou de juiste en enige
wereld om in te leven. Als je geen woorden uitspreekt, geen woorden hanteert,
kies je niets en wordt jouw wereld leeg. Als jouw wereld leeg wordt, trekt de
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mist in jouw wereld op. Als de mist in jouw wereld is opgetrokken, zie je slechts
datgene wat is, altijd is geweest en altijd zo zal zijn omdat het zo hoort te zijn.
Inderdaad, zo simpel en slechts zo simpel is het.
Pas dan, als wij weer in staat zijn om ons te herinneren wie we zijn en als de
aansluiting met de bron diep van binnen in ons is hersteld, is liefde weer
mogelijk, omdat de angst dan verdwenen zal zijn. Pas dan zullen relaties in de
meest sublieme vorm weer mogelijk zijn.
Genees jouw lichaam door slechts jouw overtuigingen te genezen.
Je wordt niet ziek van wat er het lichaam ingaat, maar je wordt ziek van wat het
lichaam verlaat.

Waarheid en werkelijkheid
De waarheid is datgene, wat wij met onze scheppingskracht creëren. Onze
overtuigingen scheppen ‘waarheden’, die echter illusies zijn. Er zijn net zoveel
waarheden als de mens in staat is om met zijn overtuigingen te scheppen.
De waarheid kent als ondergrond drijfzand. Bouw jouw leven niet op de
ondergrond van illusoire ‘waarheid’.
De werkelijkheid is dat wat naar boven komt door de verbinding die wij
leggen met onze bron, diep in ons. De werkelijkheid luistert naar de natuurlijke
en kosmische wetten. De werkelijkheid kent als basis het besef van éénheid en
het één zijn van alles wat is en is gebouwd op de rotsachtige ondergrond van
onvoorwaardelijke liefde. De werkelijkheid wordt ons ingefluisterd door ons
kompas, onze loods en komt voort uit ‘Onze Bron van Zijn’.
Iedereen heeft zijn eigen innerlijke Meester, zijn eigen onfeilbare innerlijke
Gids en een waarachtig mens valt samen met zijn innerlijke Meester, zoals alle
kleine kinderen doen.
Een waarachtig en echt mens heeft zijn Zelf (zichzelf) teruggevonden en valt
samen met zichzelf. Hij aanvaardt wat hij altijd al geweten heeft en wat hem
ingefluisterd wordt door zijn innerlijke Meester.
Een waarachtig mens kan je uitsluitend vertellen wat hij altijd al diep in zijn
hart geweten heeft, maar waar hij uit angst niet naar durfde luisteren, omdat hij
bang was om afgewezen te worden, om uit de groep te vallen, of om voor gek te
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worden verklaard en waar hij dus uiteindelijk, voor de lieve vrede niet naar
wilde luisteren.
Een waarachtig mens vertelt de werkelijkheid en de werkelijkheid is gruwelijk
voor het ego. Dat wil zeggen, dat als je de woorden van een waarachtig mens
hoort, je ervaart dat je ego klem komt te zitten tussen het gepersonifieerde zelf
en het eigen hogere Zelf en dat dat voor het ego uiterst bedreigend en angstig
aanvoelt.

Over de werkelijkheid kan het volgende gezegd worden:














Als de werkelijkheid leuk zou zijn, zou iedereen achter haar aanjagen.
Als de werkelijkheid geld op zou leveren, zou zij op de beurs verhandeld
worden.
Als mensen verre ontdekkingsreizen zouden moeten ondernemen om de
werkelijkheid te vinden, hadden ze haar allang gevonden.
Als de werkelijkheid waardering en schouderklopjes van de medemensen
zou opleveren, dan was zij wijd en zijd bekend.
Als de werkelijkheid waarschijnlijk zou zijn, dan zou niemand er problemen
mee hebben.
Als de kerken de werkelijkheid in pacht zouden hebben, zouden zij er ook
geen moeite mee hebben.
Als de werkelijkheid wetenschappelijk zou zijn, zouden de universiteiten
haar doceren.
Als mensen de werkelijkheid met geweld zouden kunnen vinden, hadden ze
vast een bom bedacht om haar bloot te leggen.
Als de gevestigde orde de werkelijkheid zou kunnen gebruiken om het
pluche te beschermen, had ze zich die al eeuwen geleden toegeëigend.
Als de rijken haar zouden kunnen kopen, was de werkelijkheid ongetwijfeld
uitverkocht.
Als de mensen de werkelijkheid graag zouden willen horen, zou zij overal
rondverteld en rondgebazuind worden.
Als de mensen de werkelijkheid zouden kunnen vinden door te doen en te
presteren, was die taak allang volbracht.
Als de werkelijkheid bedacht zou kunnen worden, had in al die eeuwen,
met al die grote denkers, toch zeker één haar bedacht.

Uit het bovenstaande kun je niet anders dan concluderen dat de werkelijkheid
pijnlijk, onrendabel en voor de hand liggend is, dat zij daarnaast hoon en
verkettering oplevert, onwetenschappelijk, anarchistisch, revolutionair, niet te
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betalen, eenvoudig, beschamend en ondoenlijk is en dat de werkelijkheid
vooral niet bedacht kan worden.
De werkelijkheid is het grootste gevaar voor het ego, dat zich maar al te graag
koestert in de dualistische waarheid van de illusies, dat vorm heeft gekregen
door de overtuigingen van mensen en dat o zo graag de strijd aangaat met de
afwijkende overtuigingen van andere mensen.
Als je de werkelijkheid hebt gezien, hebt geproefd, hebt gevoeld, hebt geroken
en hebt begrepen, dan ben je niet meer in staat om je druk te maken en om
oorlog te voeren over ‘waarheden’. Waarheden die gebaseerd zijn op illusies en
die waar zijn, zolang als de illusies in stand worden gehouden. Waarheden die
waar zijn, zolang als ze waar zijn en tot het moment, dat ze niet meer waar zijn
en een nieuwe illusie de oude illusie heeft verdrongen.
In onze prachtige wereld bestaan geen zekerheden. Onze waarheden creëren
geen zekerheden, maar schijnzekerheden, die voortkomen uit illusies. Wij
ontlenen onze zekerheid aan onze baan, onze man of onze vrouw, ons geld,
onze status en aan ons aanzien.
Waar zijn wij en wat blijft er van ons over, als wij deze morgen niet meer
hebben?
Onze zekerheid kan slechts gevormd, gebeeldhouwd en geschilderd worden uit
de werkelijkheid die diep uit onszelf, uit onze bron naar boven komt. Zij
verschijnt als wij bereid zijn ons ego af te leggen en alle schijnzekerheden in te
ruilen voor de zekerheid van de werkelijkheid, die wordt ingefluisterd door
onze loods en die afkomstig is uit ‘Onze Bron van Zijn’.
Omdat iedereen in zijn eigen, zelf gecreëerde, illusoire wereld leeft, bepaalt
iedereen ook zijn eigen omstandigheden. Wij leven in een mentale gevangenis,
waarbij onze omgeving wordt bepaald door onze overtuigingen. Onze
overtuigingen zijn de etiketten die wij plakken op de muren van onze mentale
gevangenis.
Als wij bereid zijn om de etiketten te veranderen, veranderen daarmee de
muren van onze mentale gevangenis. Als wij zover komen dat wij geen
etiketten meer plakken op de gebeurtenissen in ons leven, dan vallen de muren
van onze mentale gevangenis om en zullen ze verdwijnen. Op dat moment
verruimt onze horizon zich. Als onze horizon verandert, zijn wij in staat om
steeds verder te kunnen waarnemen en groeit ons bewustzijn naar een vorm
van meer en meer ‘Bewust – Zijn’.
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Wacht niet op de dingen, wacht niet tot ze vanzelf gebeuren, maar schep ze!
Er gebeurt niets vanzelf.
Het universum is een spiegel: wat je erin projecteert, wordt teruggespiegeld in
jouw leven.
Zolang je iets wilt zijn of iets wilt worden, zal je het nooit zijn of worden.
Je wordt het op het moment dat je beslist dat je het bent.
Jij moet die keus maken door in het besef van ‘Zijn‘ te stappen.
‘Willen‘ is een dood gegeven, ‘Zijn‘ is één en al levend en scheppend.

‘To be or not to be, that is the question’.
De Oceaan
Als je geen meningen, overtuigingen, ‘ik vindjes’ en daardoor ook geen
verwachtingen meer hebt, zal je geen ‘benoemde druppel’ meer zijn in de
oceaan. Iedere mening maakt je een benoemde druppel, het schermt je af,
omdat je daardoor bepaalt wat en wie je bent. Als je vindt dat je het één bent,
dan ben je niet het andere. Als je stopt om iets te zijn dan ben je niets meer. Als
je niets meer bent, ben je ook niet meer iets specifieks en ben je daardoor alles.
Je verandert van het zijn van slechts een benoemde druppel in het zijn van de
totale oceaan.
Wat je in de spiegel van het universum inbrengt, wordt teruggespiegeld.
Het gaat hierbij niet om de manier waarop je ‘boven water’ acteert, maar om de
manier waarop je ‘onder water’ acteert en dus om wie je werkelijk bent.
Als je stoer voor de spiegel staat, maar diep van binnen angstig en verbitterd
bent, krijg je geen stoer spiegelbeeld terug, maar schep je een wereld waarin je
angst en bitterheid zult ervaren.
Je moet eerst datgene zijn wat je teruggekaatst en vermeerderd wilt zien,
voordat de spiegel het je teruggeeft en het voor jou vermeerdert.
Het hebben van meningen, het hebben van overtuigingen, het hebben van ‘Ik
vindjes‘ leidt altijd tot het hebben van verwachtingen.
Het hebben van verwachtingen leidt altijd tot teleurstellingen.
Vind niets en verwacht daardoor ook niets en belangrijker nog, heb daardoor
ook geen teleurstellingen.
Leer alles los te laten. Als je alles kunt loslaten en daardoor niets meer hebt,
heb je ook niets meer te verliezen.
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Als je niets meer hebt te verliezen, heb je ook niets meer te verdedigen.
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is de rust, de liefde en de
vrede in de wereld teruggekeerd.

Je kunt altijd doen wat jij wilt, je hebt altijd het recht van de
vrije wil, maar je bent wel altijd verantwoordelijk voor de
keuzes die je maakt en zult daarvan altijd de consequenties
moeten dragen.
Raar
Wat is raar? En is raar ook werkelijk raar?
Raar is een etiket en als je het ergens opplakt en gebruikt, is raar ook echt raar.
Totdat je het etiket niet meer wilt gebruiken. En dan blijkt dat raar onwaar is
en dat raar dan niet meer waar en juist onwaar is.
Raar is waar zolang als jij beslist dat raar ook werkelijk raar is. En als jij beslist
dat raar niet meer raar is, is het 'zijn van raar' dus onwaar.
Wat echt raar is, is dat raar tegelijkertijd waar en onwaar kan zijn ..........
nietwaar?

Weet wie je bent en weet wat je bent
Realiseer je dat niets in het leven is wat het lijkt te zijn. Er is geen waarheid en
er is geen leugen en dus is oordelen en veroordelen absoluut zinloos. Jouw
overtuigingen kunnen richting geven aan wat jij voelt en ervaart. Kies voor
geluk en vrede of kies voor onrust en angst, jij maakt de keus voor jouw leven
en jij bent verantwoordelijk voor de consequenties die je over je afroept en die
je daardoor zult ervaren.
Jij bent degene die etiketten plakt op de gebeurtenissen in jouw leven en die
daarmee de kleur van jouw leven bepaalt. Als je dagelijks het volgende kunt
vasthouden, heb je een anker geslagen voor alle dingen die in jouw leven
gebeuren.
‘Zolang je bent wie je niet bent en dus niet bent wie je wel bent, zal je nooit
worden wie je bent en zal je nooit de kracht voelen van het zijn van wie je bent.
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Zolang je bent wie je niet bent, zal je alle ellende dragen van diegene die je niet
bent, simpel omdat je niet diegene bent die je werkelijk bent.
Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je bent, omdat dat de enige
bestemming is en omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het andere, zijn
alle rollen die wij spelen van te zijn wie we niet zijn, vals en onecht. Zolang wij
vals en onecht zijn door te zijn wie we niet zijn, is er onafgebroken ziekte,
verdriet, angst, wanhoop en ellende in onze levens. Zolang wij zijn en blijven
wie we niet zijn, blijft deze situatie onveranderd. Pas als wij zijn wie wij wel zijn
en blijven wie wij zijn, omdat wij zo horen te zijn, zullen al deze wantoestanden
vanzelf oplossen. Maar pas dan en niet eerder.
Het verdrietige en ellendige is dat wij vaak wel denken dat wij juist zijn wie we
niet zijn en daardoor ons uiterste best doen om zo te blijven. En we denken ook
dat het zo hoort te zijn en dat dat het enige is wat juist is, met alle gevolgen van
dien. Kies om degene te zijn die je werkelijk bent en leg af om te zijn wie je niet
bent. Je hebt niemand en niets nodig, alleen jezelf, ga terug naar jezelf en leg je
‘niet-zelf’ af, vind diep van binnen wie je werkelijk bent en word heerser over je
eigen leven, zonder angst, zonder pijn, zonder verdriet en zonder wanhoop.
Ook jij bent dan in staat om 'te slapen zonder dromen en te ontwaken zonder
zorgen'.

Nu
Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jezelf de keus maakt met volle
overtuiging, dat jouw leven Nu fantastisch is, dan is het Nu fantastisch.
Je schept namelijk de wereld met jouw overtuigingen.
Als je in staat bent in het Nu te blijven en als je die overtuiging weet vast te
houden, dan is jouw leven in alle momenten van het Nu fantastisch en blijft het
fantastisch.
Zo word je de heerser over jouw leven. Door bewust in het Nu te stappen en je
concentratie op het leven dat voor jou fantastisch is en je gerichtheid op dat
doel vast te houden, zal je energiefrequenties van een zelfde soort als de
energiefrequenties van datgene wat je wilt bereiken aantrekken en zal deze
energie vermeerderd worden.
Je schept wat je wilt bereiken door je er Nu op te richten en doordat de energie
van jouw doel zich dan vanzelf vermeerdert.
Wie zaait, zal datgene wat je zaait, oogsten.
Richt je uitsluitend op het Nu en begin nu.
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Meningen
Meningen, overtuigingen en ‘ik vindjes’ zijn producten die worden
voortgebracht door ons ‘denkproces’. Meningen zijn uitingen, voortkomend uit
de werking van ons hoofd. Alle ellende in de wereld komt voor het
belangrijkste deel voort uit het hebben van meningen, het hebben van ‘ik
vindjes’ en het hebben van overtuigingen. Ze hebben het scheppingsproces tot
gevolg waardoor onze wereld zich vormt en waardoor wij dat gaan waarnemen
waarvan wij overtuigd zijn. Wij zullen datgene waarvan wij overtuigd zijn
beleven en wij zullen uit die ervaringen weer nieuwe ervaringen opdoen. Deze
steeds weer gecreëerde wereld heeft een waanzinnig hoge realiteitsgraad en is
voor ons onmiskenbaar waar. De door onze meningen en overtuigingen
gecreëerde wereld is een illusie, die voor ons de waarheid vertegenwoordigt.
Hieruit volgt de volgende en tevens waanzinnige stelling.
’Denken leidt tot een zeer ernstige afwijking in de waarneming, een uiterste
vorm van ‘mentale, figuurlijke oogafwijking’. Denken heeft eigenlijk invloed op
de werking van al onze zintuigen, die door het ‘vervormingsproces’ van het
herscheppen van onze wereld, ons een nieuwe realiteit binnenleidt, die afwijkt
van de voorgaande realiteit, zonder dat wij dat werkelijk in de gaten hebben.
Denken herschept onze wereld en plaatst ons daarmee tegenover de werelden
van ieder ander. Al deze werelden zijn uniek en geen wereld is gelijk aan de
wereld van welk ander mens ook. Dit bewijst dat ieder mens per definitie leeft
in zeer grote eenzaamheid, een eenzaamheid die angstig en bedreigend is. Dit
komt doordat ieder mens leeft in zijn eigen unieke wereld die door zijn denken,
zijn meningen en overtuigingen tot stand is gebracht. Dit bewijst dat er
eigenlijk geen relatie met wie dan ook mogelijk is. Dit zal pas gaan veranderen
als wij inzien hoe het scheppingsproces werkt. Als wij gaan begrijpen dat
’éénheid’ de enige dragende kracht is en dat ‘bevestiging’ de enige stuwende
kracht van het complete universum is. Dan zullen er relaties mogelijk zijn op
basis van liefde, wederzijdse aanvaarding en tolerantie en vrij van iedere vorm
van het elkaar opleggen en afdwingen van allerlei zaken. Dan zal er weer begrip
ontstaan van gelijkwaardigheid die voor ieder mens geldt.
Dan zullen wij zijn als een vuurtoren voor elkaar en elkaar de weg kunnen
wijzen in de stormachtige nachten van onze reis.
Dan zullen wij voor elkaar een baken zijn van Licht, waarbij ieder de
gedrevenheid heeft om een ander te steunen en te bevestigen.
Dan zal deze wereld niet meer trillen door de spanning van de ‘ratrace’ van
onze maatschappij waarin er wordt verwacht en geëist dat wij vandaag beter
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zijn dan gisteren en morgen beter zullen zijn dan vandaag. Beter in de zin van
het dienen van de monsters van de maatschappij : de politieke, culturele,
economische en religieuze systemen, die de mens aan zich binden,
ondergeschikt maken, gebruiken en misbruiken.

Het Licht van ieder mens, het Licht van de ‘Eénheid van alles wat is’, altijd
schijnend voor iedereen en voor alles wat is. Het Licht dat altijd wordt gevoed en
geschonken door de in ieder mens inwonende ‘vonk van het Licht van de Bron’.

Concluderend en resumerend
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De werkelijkheid is het enige dat ‘werkelijk’ is en dat is gebaseerd op het
bewustzijn van éénheid en het ‘één zijn van alles wat IS’, dus alles dat
gedragen wordt door ‘onvoorwaardelijke LIEFDE’.










Iedereen bezit zijn eigen waarheid, gevormd door zijn eigen meningen en
overtuigingen, die worden bepaald door ieders eigen ‘ik vindjes’ en ieders
eigen etiketten.
Iedereen heeft dus zijn eigen filter (zonnebril met unieke kleur glazen) en
maakt dus zijn eigen levensfilm.
Mijn waarheid verandert als mijn meningen, mijn ‘ik vindjes’ veranderen,
….. en dus …….. is de waarheid ……….., een unieke persoonlijke ervaring op
dit moment, die zijn waarde heeft op dit moment en tot het moment dat
mijn etiketten veranderen en de kleur van de glazen van mijn bril zich
aanpast en daardoor de inhoud van de film van mijn leven verandert.
Het waarheidsgehalte van ‘de waarheid’ is dus uiterst beperkt en geldt
alleen voor de eigenaar van die specifieke waarheid, op een specifiek
moment en op een specifieke plaats.
Algemeen gezien is de waarheid dus absoluut…

‘onwaar’.
Dit verhaal is ………
‘MIJN WAARHEID’
En dus is mijn verhaal ……
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‘ONWAAR’
…….!!!!
…………..
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Kijkend naar het leven zie je dat de kerneigenschappen van het leven, de
elementaire natuurlijke wetten, de goddelijke wetten, die in het leven, in het
allerkleinste goddelijk bewuste deeltje zijn opgeslagen, een aantal zeer
duidelijke eigenschappen hebben.
Deze eigenschappen, die door het leven zelf gestuwd worden, die voortkomen
uit de wetten van het leven, die zijn opgeslagen en voortkomen uit de natuur,
zijn onder andere:
 Het Leven is DRAGEND.
 Het Leven is VOEDEND.
 Het Leven is VERZORGEND.
 Het Leven is BESCHERMEND.
 Het Leven is GENEZEND.
 Het Leven is vooral OVERVLOEDIG.
 Het Leven is ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

De vogels, vissen en andere dieren hebben geen
graanschuren!
Daarom kun je deze wetten, die het leven
vertegenwoordigen, die God vertegenwoordigen, VADERMOEDER-LEVEN-LIEFDE noemen.

God is dus VADER-MOEDER-LEVEN-LIEFDE.
UITSLUITEND DOOR ZIJN LEIDING EN DOOR HET DOEN
VAN ZIJN WIL, DOOR OP TE GAAN IN DE ÉÉNHEID VAN
ALLES WAT IS, KOMEN WE THUIS.

Persoonlijke conclusie:
Waarheid is dynamisch en geldt altijd voor een zeker
bewustzijnsniveau op een bepaald moment. Daarmee is waarheid
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verworden tot dode werkelijkheid, die gebruikt kan worden op een
bepaald moment, op die trede van de trap, dus op dat stukje van
het pad, met het doel om verder te komen.
Er is altijd een waarheid achter de horizon van iedere waarheid.
Waarheid wordt op denkniveau bepaald en samengevat in wetten.
Werkelijkheid komt voort uit het besef van Eénheid, die zijn
oorsprong vindt in de Bron van ieder Begin, die zijn oorsprong
vindt in God. Deze werkelijkheid is statisch en neemt in ons
bewustzijn toe naarmate wij verder komen op het pad.
Werkelijkheid wordt gevoeld op een dieper, geestelijk niveau en
wordt ervaren met het complete systeem. Je ruikt het, je voelt het
en je proeft het, je weet het met iedere atoom van iedere cel van
iedere vezel van je complete systeem. Kortom, je ervaart het op
persoonlijk niveau.
Werkelijkheid is niet te vangen in formules, in codes, in
geloofsbelijdenissen of in verstandelijke, menselijke
gedragspatronen. Wanneer je werkelijkheid menselijk tracht te
formuleren, sterft zij meteen.
Groei op het pad is alleen mogelijk door al het leven lief te hebben
zoals je jezelf liefhebt en je te richten op de Wil van de Vader, om
onder begeleiding van deze kracht weer in staat te zijn, om naar
huis te komen en de juiste richting te houden. Daarbij is het niet
voldoende om de theorie te verspreiden, maar juist om het
daadwerkelijk zelf te LEVEN en dus te ZIJN.
De bewoording van de begrippen ‘Waarheid’ en ‘Werkelijkheid’
zijn door mij gekozen woorden en dus persoonlijk en willekeurig.
Het gaat hierbij niet om een juiste benoeming van de begrippen,
maar om het aangeven van het verschil en om het onderscheid van
de ‘waarden’ van beide begrippen.
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De Weg, het Pad of de Tao is eindeloos.
Gebruik de waarheid als een instrument om te
ervaren, om te leren ……. en om verder te komen
op de Weg.
Gebruik de waarheid niet om anderen te
veroordelen, want dat is zinloos en veroorzaakt
stilstand op het Pad.
Gebruik elkaars waarheid om meer te kunnen
ervaren, in respect, acceptatie en liefde voor
elkaar en breek zo het eigen ego af.
Dat is waarachtige, geestelijke groei …

Waarheid is niet meer en niet minder dan een trede op onze trap
naar boven. Wij hebben die trede nodig als een ankerplaats om
onze voet neer te kunnen zetten en om te kunnen opstijgen naar
boven. Als we een trede hoger komen, zijn we hoger en verandert
onze horizon en dus onze waarheid. Dat maakt de waarheid van de
lagere trede niet waardeloos. Deze waarheid was daar waardevol
om even te kunnen rusten en om krachten te verzamelen om een
nieuwe trede, een nieuwe hoogte te bereiken. Een hoogte die
vergezeld gaat van een nieuwe waarheid.
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De trap met de treden van waarheid. Iedere trede is
belangrijk, dus ook iedere daarbij horende waarheid.

De trap die wij nodig hebben om onze weg te gaan. Iedere weg dus iedere trap is
uniek. Iedere trede vertegenwoordigt een unieke waarheid en alle treden van de
trap leiden naar Huis.

Groei op een eindeloze Weg, van universum
naar universum, op weg naar Huis.
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Hoe de groei op het geestelijke Pad tot stand
komt, lees je in het volgende hoofdstuk.
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Stap voor stap op het geestelijk Pad

Er komt een moment op het pad (en deze momenten blijven komen) waarop
een fase is beëindigd en een nieuwe fase kan aanbreken. Dit is alleen mogelijk
als je de bereidheid hebt om de gedachte toe te laten dat de weg oneindig is en
dat je een bepaalde waarheid die gold op een deel van het pad los kunt laten.
Als je hiertoe in staat bent, kun je verder gaan en nieuwe waarheden
ontdekken.
Het aspect van kunnen loslaten en (vooral) van nieuwsgierig blijven, is een
continue noodzaak voor geestelijke groei.
De eerste stap op het geestelijke Pad ontstaat meestal als gevolg van ‘de weg
van de harde leerschool’ en komt door een besef dat wat je op een bepaald
moment in je leven ervaart, voor jou genoeg is. Je beseft dat je de ellende die je
ervaart kwijt wilt en dat het zo niet langer kan en dat er iets moet gebeuren.
Ellende bij jezelf en ellende die je ziet bij anderen, kunnen een moment van
ontwaken veroorzaken. De fase van nieuwsgierigheid naar een andere manier
van leven begint en de behoefte om ‘meer te weten’, overvalt je. Het gevolg is de
jacht op kennis en de behoefte om meer wijsheid te verkrijgen.
Het resultaat is lezen, zoeken, lezen, zoeken, lezen, zoeken etc. Dit proces kan
jaren en jaren duren.
Uit de chaos op het beslismoment van ‘genoeg is genoeg’, ontstaat een behoefte
om ORDE te scheppen in deze chaos.
Deze behoefte aan het scheppen van ORDE in de chaos wordt ondersteund door
een intense WIL om deze ORDE te gaan creëren.
Uit de samenbundeling van de behoefte aan het scheppen van ORDE en de
steeds sterker wordende WIL om dit te realiseren, ontstaat de mogelijkheid om
WIJSHEID te ontwikkelen.
Naarmate de WIJSHEID toeneemt, ontstaat het besef van de ERNST van het
bewandelen van de WEG.
Als de ERNST groeit, ontstaat langzamerhand ook de behoefte om niet alleen
WIJSHEID te verkrijgen, maar om daar ook naar te leven. Je gaat je steeds meer
realiseren dat jouw invloed op deze wereld niet alleen wordt vergroot door het
verkrijgen van WIJSHEID, maar juist door te gaan LEVEN naar deze WIJSHEID.
Je merkt dat er iets aanwezig is in jezelf, dat je verhindert om deze manier van
leven te volgen. Sterker nog, je merkt dat wat in je zit (het EGO) je misschien
wel probeert te weerhouden van het gaan leven conform de WEG. Deze
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confrontatie kan leiden tot een nieuwe vorm van onrust of een vorm van
ongeduldig zijn.
Om jezelf te veranderen, om je ego onder controle te krijgen, waardoor het een
langzame dood kan sterven, moet je je de kunst van GEDULD eigen maken.
GEDULD is nodig om jezelf (het ego) te gaan beheersen. Als je je dat volledig
eigen hebt gemaakt, kun je jouw ego loslaten. Als je in staat bent om enigszins
het ego los te laten, ben je ook langzaamaan in staat om in geduld je hoofd te
buigen voor omstandigheden en situaties in jouw leven. Je moet leren om je
over te geven aan een sturing die diep van binnen uit jezelf komt en om de
dingen die je storen en irriteren los te laten.
Naarmate je GEDULD meer onder controle krijgt, ga je beseffen dat het ego
werkt volgens de wetten van ‘aantrekking en afstoting’.

‘Ik wil wel (aantrekking), ik wil niet (afstoting)’.
‘Ik accepteer wel (aantrekking), ik accepteer niet (afstoting)’.
‘Ik heb lief (aantrekking), ik haat (afstoting)’.
‘Dat is goed (aantrekking), dat is slecht (afstoting)’.
‘Jij deugt (aantrekking), jij deugt niet (afstoting)’.
‘Jij moet beloond worden (aantrekking), jij moet gestraft
worden (afstoting)’.
De pendule met uitslagen van de polariteit (of dualiteit)
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Het ego werkt in uitersten, het werkt in polariteit (of in dualiteit).
Het werkt als een pendule waarvan de slinger constant uitslaat van het ene
uiterste naar het andere uiterste en de ene uitslag (het ene uiterste) ook per
definitie een andere uitslag (het andere uiterste) oproept en zelfs afdwingt.
Als GEDULD zich begint te ontwikkelen en het ego minder heftig gaat reageren,
zal de pendule minder fel, minder snel en minder heftig uitslaan. De
slingerwerking neemt af en uiteindelijk zal de slinger stil hangen in het
MIDDEN. Dan bewandelt die persoon de WEG VAN HET MIDDEN en zijn de
meningen die de waarheden creëren, verdwenen. Alle ‘IK VINDJES’ zijn dan
losgelaten en er blijft slechts rust, stilte en harmonie over.
Op dat moment is de chaos voor een heel groot deel verdwenen.
Als het GEDULD toeneemt, de werking van de slinger raakt uitgewerkt en het
ego dus onder controle komt, zal het werkelijke besef van het leven, het besef
van éénheid en daardoor het besef van liefde intens gaan groeien. LIEFDE als
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Chakra’s als centra van:
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Naarmate het besef en de ervaring van LIEFDE zal groeien, zal de betreffende
persoon een toonbeeld van BARMHARTIGHEID zijn en is de basis voor een
werkelijke, blijvende verandering gelegd.
Al deze eigenschappen zal iemand zich moeten eigen maken om het ego af te
kunnen leggen en afscheid te kunnen nemen van deze wereld en om zijn of haar
weg in de geestelijke werelden, na het passeren van de sluier, te kunnen
vervolgen op het PAD, dat geen einde kent.
Al deze eigenschappen zijn vertegenwoordigd in de chakra’s en moeten wij
allemaal stuk voor stuk ontwikkelen en tot bloei brengen.
Zo klimt de energie op van chakra naar chakra, van beneden naar boven,
naarmate het bewustzijn stijgt. De eerste vier centra (ORDE, WIL, WIJSHEID en
ERNST) hebben nog te maken met een werking van het hoofd, met het nemen
van besluiten met behulp van het verstand. Het centrum van ERNST bevindt
zich in het hart en heeft al invloed op het gevoel. Het centrum van GEDULD
dwingt ons om onszelf onder controle te krijgen en om macht te krijgen over
het ego, zodat we niet meer meteen reageren naar aanleiding van een aanval op
het ego. Deze strijd met het ego speelt zich af op zowel het vlak van het
verstand als van het gevoel. Dit is de eerste grote stap naar het besef dat de
WEG meer inhoudt dan alleen het verkrijgen van wijsheid en dat we ook
daadwerkelijk aan onszelf moeten werken om te kunnen veranderen. Krijg
controle over jezelf, over jouw ego en ‘zoek de balk in je eigen oog’ in
plaats van te zoeken naar de ‘splinter in het oog van de ander’.
Dat het centrum van GEDULD in de keel en dus bij de spraakorganen is
gevestigd, is niet verwonderlijk. Hoeveel controle, dus hoeveel geduld, kun je
opbrengen bij een vermeende aanval op je ego? Reageer je meteen door je stem
te gebruiken als een zwaard of kun je zwijgen en beheersing van geduld
aanwenden?
Kun je geduld opbrengen en luisteren naar anderen, waarbij het accent wordt
verschoven van jezelf naar een ander?
Naarmate het gevoel groeit en wij zijn begonnen met het inslaan van de WEG
NAAR BINNEN, zal het besef van LIEFDE, van ONVOORWAARDELIJKE liefde,
groeien en zullen wij stap voor stap het volledige niveau van
BARMHARTIGHEID kunnen bereiken.
Naarmate ons gevoel toeneemt (in het centrum van het hart en in het centrum
van de ERNST), zullen wij beginnen om de weg naar binnen te zoeken en de
stilte van binnen te ervaren. Op die plek (dus van binnen) zullen we de verdere
weg vinden die leidt naar het ontwikkelen en tot bloei brengen van de centra
van GEDULD, LIEFDE en BARMHARTIGHEID.
De centra van ORDE, WIL en WIJSHEID zijn de centra die nog steeds een ‘rust’,
een ‘stilstand’ of beter gezegd, een ‘niet-bewegen’ vertegenwoordigen. De
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beweging ontstaat op het niveau van het centrum van de ERNST en neemt toe
als we de centra van GEDULD, LIEFDE en BARMHARTIGHEID ontwikkelen.
Wat bedoel ik hiermee?
Wat is de kernvraag van het leven?
Wat is het doel van het leven?
Waar streeft iedereen naar?
Het antwoord is: GELUK. Het vinden van een permanente situatie van GELUK.
Iedereen streeft naar geluk. Geluk dat zich uit in RUST, VREDE en LIEFDE.
Werkelijk GELUK ervaren, is geluk ervaren ondanks wat er allemaal om mij
heen gebeurt, dus onafhankelijk van externe factoren.
Hoe verkrijg ik dit werkelijke, onvoorwaardelijke GELUK en dus een ervaring
van onvoorwaardelijke RUST, van onvoorwaardelijke VREDE en van
onvoorwaardelijke LIEFDE?
De enige manier om echt diep van binnen, onvoorwaardelijk gelukkig te
worden en te blijven en een onvoorwaardelijk gevoel van liefde, vrede en rust
te ervaren, is door het Geestelijke Pad te bewandelen, door het volgen van de
Tao.
Ik zal een situatie moeten creëren waarin ik verander van iemand die last heeft
van onzekerheden, chaos, lijden en angsten (waar we allemaal, zonder
uitzondering, last van hebben), naar iemand die leeft in een oneindig gevoel
van rust, vrede en liefde, dus in een onvoorwaardelijke vorm van geluk,
ondanks alle externe factoren. Hoe komt die verandering tot stand?
Voor verandering is kennis of WIJSHEID nodig. Deze verkrijg ik door de centra
van ORDE, WIL en WIJSHEID te ontwikkelen. Deze centra zijn de eerste centra
aan het begin van het geestelijke Pad. De behoefte om de chaos te verlaten en
mijn leven te veranderen drijft mij voort. Ik begin te beseffen dat de manier
waarop ik leef nooit de bedoeling van het leven kan zijn.
Ik wil op dit stuk van het pad alles lezen wat ik kan vinden, ik wil alles weten
wat er te weten valt. Ik verzamel zoveel mogelijk kennis en zuig mij ermee vol
als een spons. Totdat ik het derde centrum van wijsheid bereik en dat ga
ontwikkelen.

Op dat moment verandert er echter nog niet iets wezenlijks in
mij, omdat met alleen wijsheid mijn leven niet verandert.
Dit is heel essentieel. Dit komt doordat er nog niet echt activiteit is in mijn
leven, er is nog geen beweging. Pas als ik ‘in beweging kom’, als er wezenlijke
activiteit komt, zal ik in staat zijn om te veranderen.
Waar bestaat deze activiteit uit?
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Deze activiteit bestaat uit het nemen en ook daadwerkelijk
uitvoeren van beslissingen. Hierbij is een uiterste vorm van
'VOLHARDENDHEID' nodig. Je moet weten wat je wilt, je moet
dit gaan doen en blijven doen, dus volhouden en volharden.
Pas dan zal er iets veranderen. Ik moet iets doen of misschien zelfs juist niet
doen. Dit handelen gaat (zeker in het begin) niet vanzelf. Pas als ik iets doe, iets
wat ik daarvoor niet deed, zal er iets veranderen. Ik moet bereid zijn om
‘dingen in mijn leven anders te gaan doen of om andere dingen te gaan
doen’ om een verandering in mijn leven te bewerkstelligen.
Mijn leven zal nooit veranderen als ik altijd de dingen op eenzelfde manier doe
of altijd dezelfde dingen blijf doen. De verandering komt na ‘de beweging’: een
verschuiving naar ‘dingen anders gaan doen’ of ‘het gaan doen van andere
dingen’.
Er moet actie zijn, er moet beweging zijn om veranderingen tot stand te laten
komen.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
Ik moet met mijn auto van A naar B. Ik moet daarvoor eerst een heel stuk
rechtdoor en dan moet ik ergens op die weg rechtsaf. Dan kom ik vanzelf in B.
Met mijn kennis, kennis van het autorijden, kennis van de route via
navigatieapparatuur, kennis van wegenkaarten en borden langs de weg, weet ik
hoe ik in B moet komen. Ik kom pas in B als ik het besluit neem om in mijn auto
te gaan zitten en dat ook werkelijk doe. Daarna moet ik de sleutel in het
stopcontact steken en deze omdraaien. Vervolgens dien ik de handelingen te
verrichten, waardoor de versnelling juist wordt bediend, waardoor er gas
wordt gegeven of, indien nodig, wordt geremd. Zeker niet het minst belangrijk,
zal ik op het juiste moment aan het stuur moeten draaien om de juiste afslag op
het juiste moment te kunnen nemen.
Al die handelingen, samen met de kennis die ik heb, zullen mij veilig van A naar
B brengen.
Met alleen kennis kom ik er niet.
Met alleen het verrichten van handelingen (zonder kennis) kom ik er ook niet.
Ik zal beide moeten combineren om mij op de weg te kunnen voortbewegen en
op de plaats van bestemming te komen.
Om je op het geestelijke Pad te kunnen voortbewegen geldt exact hetzelfde.
Kennis is nodig en die wordt verkregen door de eerste drie centra (ORDE, WIL
en WIJSHEID) te ontwikkelen.
Het maken van bewuste keuzes en het uitvoeren van acties (de strijd met het
ego aangaan), worden voornamelijk uitgevoerd met behulp van de kennis die ik
149

heb verkregen bij het ontwikkelen van de laatste vier centra (ERNST, GEDULD,
LIEFDE en BARMHARTIGHEID). Het centrum van ERNST is een
overgangscentrum. Er ontstaat het besef dat je er alleen met kennis niet komt
en dat je iets moet gaan veranderen in jezelf. Je moet zoeken naar de ‘balk in je
eigen oog’ en je moet je realiseren dat jij alleen het geluk, de liefde, de vrede en
de rust zult verkrijgen, als je bereid bent iets in jezelf te veranderen.
Vaak ligt hier het probleem bij mensen die de geestelijke Weg bewandelen.
Velen denken dat ze met behulp van de kennis die ze hebben, in staat zijn om
hun leven te veranderen. Kennis alleen is absoluut onvoldoende om
veranderingen teweeg te brengen.
Waarom zijn mensen niet bereid om tot actie over te gaan?

Redenen hiervoor kunnen zijn:






Angst om het oude los te laten.
Datgene wat je deed, moet je niet meer doen, want dat heeft gebleken niet
te werken.
Angst voor het nieuwe.
Als ik andere dingen doe, als ik anders reageer, als ik zichtbaar anders
handel, zullen anderen reageren en mij daarop aanspreken. Ze zullen het
mij misschien kwalijk nemen dat ik niet meer ‘de oude’ ben en misschien
niet meer op mij vertrouwen, omdat ik anders reageer. Ze zullen mij daarop
aanspreken, tot de orde roepen, veroordelen en straffen.
En inderdaad, de kans is heel groot dat dit zal gebeuren!
De slachtofferrol blijven spelen.
Ik heb last van zelfmedelijden en dat verlamt mij.
Ik ben zielig en heb daarom niet de kracht om te kunnen veranderen.

Het wandelen op het geestelijke Pad vereist de volgende
eigenschappen:
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Genoeg hebben van de situatie zoals die was en de kracht hebben om de
keus te maken dat ‘genoeg, genoeg is’.
De nieuwsgierigheid hebben om te gaan zoeken naar andere wegen en naar
nieuwe kennis.
De moed hebben om de keus te maken de verandering in jezelf te gaan
zoeken.
Weten dat jouw leven er niet beter op wordt als anderen veranderen om
jou weer gelukkig te maken.









De moed hebben om de keus te maken anders te gaan handelen om
veranderingen in jouw leven tot stand te brengen.
De kracht hebben om het doel voor ogen te houden en je niet door allerlei
afwijkende en verwarrende informatie van de wijs te laten brengen.
De moed en de kracht hebben om meningen van anderen over jou, vaak
negatieve meningen en reacties (vooroordeel, oordeel en straffen) het
hoofd te bieden en naast je neer te leggen en de gevolgen (wat ze ook
mogen zijn) te accepteren.
De kracht hebben om waarheden die een tijdje als anker gediend hebben,
bij een verder komen op het geestelijke Pad los te laten en de bereidheid
hebben om open te staan voor nieuwe waarheden en deze weer tijdelijk als
anker te onderzoeken en te gebruiken om een volgend traject op het pad te
overbruggen.
De kracht hebben om alle externe factoren naast je neer te leggen en om je
niet te laten uitlokken om mee te lijden met het leed van anderen die dit
leed over zichzelf afroepen door de manier van leven die zij in praktijk
brengen. Naast het ‘meelijden’ (wat je niet moet doen, omdat je daar zelf de
negatieve energie van zult ondervinden), kun je natuurlijk altijd ‘meeleven’
met het leed en de pijn van een ander. Als ik meeleef met een ander, blijf ik
me realiseren dat ik niet de gevolgen van het handelen van een ander als
mijn ballast meeneem. Ik blijf ‘in mijn eigen krachtveld’ en blijf daarom
‘schoon van de negatieve energie van die ander’. Ik blijf daarom sterk en in
staat om anderen bij te staan en te helpen.

Als we al deze eigenschappen hebben veroverd, nadat we alle centra tot bloei
hebben gebracht en al onze ‘ego-eigenschappen’ hebben afgelegd, zijn we in
staat om al het leven onvoorwaardelijk als één te zien en ons hoofd te buigen
voor het belang van anderen. Als wij een ander dienen, dienen wij onszelf. Als
wij een ander dienen, dienen wij deze wereld, dienen wij dit universum en
dienen wij het AL. Dienen betekent nooit ‘slaafs volgen’ en slechts de bevelen
van een ander uitvoeren.
Dan zijn we in staat om anderen te dienen, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk
en pas dan bezitten we de kracht om allen te dienen zonder dat we daar zelf
aan onderdoor gaan of met het lijden van anderen meegaan.
Dan zijn wij een anker, een boei en een zoeklicht voor de medemensen die de
weg kwijt zijn, die het niet meer zien zitten en die niet meer weten waar ze nog
heen kunnen.
Dan zal jouw licht gezien worden door alle zoekenden en wanhopigen en zij
zullen zich tot je richten en als ze willen en de kracht kunnen opbrengen, zal je
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deze mensen kunnen helpen en op het pad kunnen zetten en kunnen
begeleiden. Ze zullen het pad steeds meer op eigen kracht gaan volgen en ook
voor hen zal gelden dat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om het Thuisland te
bereiken en voorgoed los te komen van de aantrekkingskracht van moeder
Aarde.

Dan zijn wij als de arenden zelf in staat om op de
kracht van onze vleugels op te stijgen en deze
wereld en het daarbij behorende collectieve
bewustzijn te ontstijgen en werkelijke,
onvoorwaardelijke rust, vrede, liefde, geluk en
vreugde te ervaren.
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Hierna volgen nog een aantal artikelen over diverse
onderwerpen die de voorgaande stof raken.
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Mannen, vrouwen en de zinloze strijd

Mannen en vrouwen trekken elkaar aan. Dit is al zo sinds het ontstaan der
tijden. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar en dit verschil veroorzaakt
de aantrekking naar elkaar.
Dit geldt nu, dit gold voorheen en dit zal altijd zo gelden. Mannen kunnen
vrouwen geven wat zij niet hebben en vrouwen geven mannen wat zij missen.
Samen sluiten zij de cirkel. Samen vormen ze het totaal van Yin en Yang.
In het begin der tijden gebeurde er nog iets. De mens verbrak de verbinding
met de Ketting van Leven. De mens splitste zich af. Men splitste zich af van de
éénheid met God en het besef van de éénheid van alles wat is. Mensen splitsten
zich daardoor ook af van de verbinding, de éénheid, die zij onderling hebben.
Zij zagen zichzelf als unieke personen, die alleen in deze wereld staan, die
alleen en afgesplitst van ieder ander in hun eigen leven staan.
Daardoor bestaat er een ‘ik’ en een ‘jij’, die niet met elkaar zijn verbonden.
Hierdoor ontstond er een gevoel dat wij met elkaar kunnen doen wat wij
willen. Wij hebben niet het besef dat wij elkaar kunnen kwetsen en
beschadigen.
Doordat wij elkaar ook werkelijk schade toebrachten, verloren wij het
oorspronkelijke en natuurlijke Pad van het Leven en raakten we verdwaald in
de jungle. De jungle waar nog altijd de wet van de sterkste geldt.
De jungle waar je zult eten of gegeten zult worden.
Om deze wetten van de jungle te kunnen overleven, moesten we ervoor zorgen
dat we beter werden dan een ander. We moesten superieur worden ten
opzichte van een ander. We moesten beter worden, beter zijn en beter blijven
dan die ander.
Als we superieur zijn aan de ander dan zijn we veilig. Tenminste, dat is hoe we
toen dachten en nog steeds denken. Er ontstond ‘competitie’.
Ook nu nog accepteren wij competitie als een natuurlijke en gezonde
mogelijkheid om via strijd aan te tonen, dat ik superieur ben ten opzichte van
andere mensen.
Mannen moeten beter zijn dan andere mannen, vrouwen moeten beter zijn dan
andere vrouwen en er is ook nog een eeuwige strijd tussen mannen en
vrouwen.
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Je ziet dit binnen families, je ziet dit in opleidingen, je ziet dit in de sport, in het
sociale leven, op de werkvloer en je ziet dit zelfs binnen religies en tussen
religies onderling.
Het besef van competitie is gebouwd op het besef van dualiteit. Dualiteit is als
gif voor ons leven. Om dit gif uit ons leven te kunnen verwijderen, moeten we
het besef van dualiteit uit ons leven verwijderen. Om het besef van dualiteit uit
ons leven te kunnen verwijderen, zullen we onder andere competitie uit ons
leven moeten verwijderen.
Competitie onderling zal nooit werken, omdat ik zal moeten bewijzen dat ik
beter ben dan dat jij bent. Aangezien er slechts éénheid bestaat van alles wat is,
is er geen afsplitsing van jou en mij of van wie dan ook. Jij en ik zijn opgebouwd
uit dezelfde bouwstenen en dus zijn wij één.
Als ik beter moet zijn dan dat jij bent, zal ik beter moeten zijn dan mijzelf op
één en hetzelfde moment. Dit is absoluut onmogelijk.
Ik kan proberen om nu beter te zijn dan dat ik voorheen was, maar ik kan nooit
beter dan mijzelf zijn op één en hetzelfde moment.
Omdat er een natuurlijk verschil is tussen mannen en vrouwen, is er ook een
oorzakelijke onmogelijkheid voor mannen om beter te zijn dan vrouwen of
voor vrouwen om beter te zijn dan mannen.
Mannen als man zijn onvolledig, net zoals vrouwen als vrouw onvolledig zijn.
De mannelijke kracht evenals de vrouwelijke kracht op zich, is onvolledig. De
combinatie van de vrouwelijke en de mannelijke kracht sluit de cirkel. Mannen
zijn als appels en vrouwen zijn als peren. Diegene die zegt, dat appels beter zijn
dan peren is een dwaas. En omgekeerd. Appels en peren zijn verschillend met
ieder hun unieke geur en smaak. In plaats van de strijd tussen man en vrouw
aan te moedigen, moeten we juist aanmoedigen dat mannen en vrouwen hun
unieke krachten verenigen om de cirkel steeds te sluiten.
Competitie dwingt ons om te presteren. Competitie moet uit ons leven
verwijderd worden. Zo zullen ook de behoefte en de eis van het presteren uit
ons leven verwijderd moeten worden. In plaats van het moeten presteren,
zullen we elkaar juist moeten bevestigen. We zullen elkaar moeten helpen en
ondersteunen om te leren dat wij ‘Goden in wording’ zijn.
Laten we elkaar helpen en elkaar dragen. We zullen moeten leren wie we zijn.
We hoeven geen angst te hebben voor elkaar als we weten en kunnen
accepteren dat wij elkaar moeten helpen.
Ik kan jou helpen om verder te komen en als ik jou help om verder te komen,
dan help ik mijzelf om verder te komen.
Als wij elkaar helpen om verder te komen en elkaar ondersteunen, dan helpen
we deze wereld.
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Als we deze wereld helpen om verder te komen, dan helpen we het universum
om verder te komen.
Als wij het universum helpen om verder te komen, dan helpen wij ‘het Al’ om
verder te komen.
Als wij ‘het Al’ kunnen helpen om verder te komen, dan zullen wij zijn zoals wij
ooit bedoeld waren: dan zijn wij ‘Goden in wording’.

Laten wij ons hoofd buigen voor de kracht die wij niet hebben.
Laten wij elkaar accepteren zonder competitie.
Laten wij elkaar liefhebben en groeien in het besef van het één
zijn van alles wat is.
Laten wij de kracht die wij bezitten en die anderen niet
hebben, geven aan anderen.
Laten wij de kracht accepteren, die wij krijgen van anderen en
die wijzelf niet bezitten.
Laten wij op deze manier elkaar verder helpen op ‘De Weg’ en
zo ook onszelf verder helpen met het vervolgen van onze Weg.
Op deze manier zullen wij zijn wat wij bedoeld zijn om te zijn:

‘Goden in wording’
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Het ‘Leven’

Er zijn voor de mens twee mogelijkheden om in het leven te staan.
De eerste mogelijkheid is dat je jezelf ziet als een fysiek wezen, uitsluitend en
alleen fysiek. Je hebt een lichaam, bestaande uit botten, spierweefsel, organen
en hersenen, waar je mee denkt. Als je dood gaat, gaat het boek definitief dicht
en is dat het einde van het verhaal.
De tweede mogelijkheid om in het leven te staan, is onderkennen dat er naast
een fysieke uiting van het leven ook een spirituele uiting is. Kortom, er is meer
dan alleen het stoffelijke. Je kunt dan onderkennen en aanvoelen dat je naast
een lichaam ook een ‘spirit’ bent. Waarschijnlijk neem je dan aan dat het leven
verder gaat, in welke vorm dan ook, als je hier op deze wereld voorgoed je ogen
sluit.
Bij de eerst genoemde mogelijkheid om het leven te ervaren, blijft weinig over.
Dood is dood en is het absolute einde. Bij de tweede mogelijkheid van ervaring
van het leven, wordt het veld aanzienlijk breder. Laten we deze mogelijkheid
eens verder bekijken en zien, hoe we de mogelijkheden vanuit de spirituele
kant van het leven kunnen ontleden.
Wij hebben ooit, in een duizelingwekkend ver verleden, geweigerd ons leven
verder te laten leiden door dat deel van ons bewustzijn waarmee we
verbonden zijn met de ketting van Leven en waarmee we een continue
verbinding onderhouden met onze BRON. Deze bron is de Schepper van al het
Leven, de Schepper van alles wat is. Deze bron is God. We hebben ons
afgesplitst van onze bron, afgesplitst van de ketting van Leven, afgesplitst van
alles en iedereen.
Doordat wij ons hadden afgesplitst, onszelf hadden losgekoppeld van alles en
iedereen en ons bewuste IK hadden teruggedrongen, is ons EGO ontstaan. Ons
EGO is uitsluitend gebouwd op het besef van afsplitsing. Omdat het ego leeft in
uiterste eenzaamheid (afgesplitst van alles en iedereen), leeft het ego in
continue angst (afsplitsing staat altijd gelijk aan angst). Om zich relatief veilig te
voelen, streeft het ego altijd naar superioriteit en probeert het iedereen te
overheersen. Als dit niet lukt, neemt het ego een onderdanige houding aan. Zo
ontstaan de eeuwig wisselende rollen van meester en slaaf, van heerser en
slachtoffer.
Zoals afsplitsing en dualiteit uitsluitend ervaren worden als angst, zo wordt het
tegenovergestelde van afsplitsing en dualiteit, namelijk het besef van éénheid,
157

van het één zijn van alles wat is, uitsluitend ervaren als een gevoel van liefde,
van onvoorwaardelijke liefde.
Uit het bewustzijn van afsplitsing is het besef van uitersten ontstaan. Dit besef
van uitersten is verbonden met de eeuwige strijd die het ego voert, in zijn
wisselende ‘meester-slaaf-rol’. Het ego is of de overheerser of de
ondergeschikte. De situatie is of goed of slecht, waarbij de ene situatie alleen
bestaat op basis van het feit dat er ook een andere, een tegengestelde situatie is.
Als ik de overheerser ben, moet er ook iemand zijn die ik kan overheersen. Zo
zijn er ontzettend veel tegenstellingen die in ons leven een rol spelen en waar
alles in het leven om draait. Zo is er goed en slecht, groot en klein, lief en stout,
aanvaardbaar en onacceptabel en zo kan ik de rij eindeloos lang maken. Dit
resulteert in de eeuwige ‘likes’ en ‘dislikes’ (aantrekking en afstoting) van het
ego.
Uit het bewustzijn van afsplitsing is het hanteren van UITERSTEN, waarbij het
ene uiterste alleen bestaat dankzij een ander uiterste en waarbij het ene
uiterste altijd een nieuw, ander uiterste zal scheppen, ontstaan. Het hanteren
van uitersten is DUALITEIT. Afsplitsing en dualiteit gaan dus altijd samen.
Onze maatschappij is doordrenkt van het besef van afsplitsing en dualiteit. Het
regeert ons leven en dus wordt ons leven geregeerd door ANGST.
Omdat er afsplitsing en dualiteit is, moet ik de mogelijkheid hebben om te
kunnen laten zien dat ik de beste, de sterkste, de mooiste, de slimste en de
machtigste ben. Zo is COMPETITIE gegroeid en in onze wereld gekomen. Om
competitie in het leven tot uitdrukking te laten komen, accepteren wij en eisen
wij dat wij allemaal moeten PRESTEREN. Presteren, presteren en nog eens
presteren. Presteren tot we erbij neervallen, hetgeen je op dit moment in onze
maatschappij ook op grote schaal ziet gebeuren.
Daarnaast zijn wij scheppende wezens en scheppen wij met onze gedachten,
met onze overtuigingen en met onze ‘Ik vindjes’ onze eigen wereld. Het
universum spiegelt namelijk datgene waarvan wij overtuigd zijn naar ons terug
en creëert deze wereld, omdat we die blijkbaar zo willen beleven en ervaren. Er
wordt aan onze (onbewuste) wensen, gedachten en overtuigingen, die
uitsluitend gebaseerd zijn op afsplitsing en dualiteit, voldaan. Iedereen leeft in
zijn eigen, zelf gecreëerde wereld. Deze wereld is niet echt maar is een illusoire
wereld. Omdat we allemaal onze eigen, unieke overtuigingen hebben, leven we
allemaal in verschillende werelden, in onze eigen illusies. Deze illusies zijn en
lijken zo echt, dat we niet begrijpen dat anderen onze wereld niet zien en niet
begrijpen. We voelen ons daardoor niet begrepen. Tevens begrijpen wij ook de
anderen met hun eigen wereld niet en niemand heeft in de gaten, dat we het
allemaal eigenlijk over iets anders hebben. Zo wordt het leven steeds meer een
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bedreiging. In deze dreiging moeten we ook nog blijven presteren en moeite
blijven doen om superieur te blijven aan alles en iedereen.

IN DEZE OP AFSPLITSING EN DUALITEIT GEBOUWDE WERELD
WAAR NIEMAND ONS ECHT BEGRIJPT EN WIJ EIGENLIJK
ANDEREN OOK NIET BEGRIJPEN, IS NIETS, MAAR DAN OOK
NIETS, WAT HET LIJKT TE ZIJN.
Zo zijn strijd, oorlogen, angsten en ellende in deze wereld ontstaan. We voeren
een eeuwige strijd, die nooit gewonnen kan worden en die nooit tot een
oplossing leidt van wat dan ook. Zo lopen we onafgebroken wedstrijden die
geen finish hebben. Het leidt alleen maar tot de dualistische wet van: ‘Oog om
oog, tand om tand’.
De enige oplossing om uit deze ellende te ontsnappen, is om terug te keren naar
het besef en het bewustzijn van ÉÉNHEID. éénheid van alles wat is. Terugkeren
naar de verbinding met de Ketting van Leven, terugkeren naar onze eigen bron
om ons eigen ‘Bewuste Ik’ weer het roer van het schip van ons leven in handen
te laten nemen. Hierdoor valt in één keer iedere dreiging in deze wereld weg en
is het begrip ‘strijd’ ondenkbaar geworden. Het reeds duizenden jaren durende
gevoel van ANGST zal dan vervangen worden door het gevoel van
onvoorwaardelijke LIEFDE. Als iedereen in zijn of haar leven weer wordt
geleid door het gevoel, door de ervaring en het besef van liefde, voelt iedereen
zich ook weer gelukkig. Wat je voelt en waar je overtuiging op gericht is, zal je
scheppen in jouw wereld. Als steeds meer mensen dit gevoel kunnen
terugkrijgen door zich weer te richten op het besef van éénheid en door hun
‘Bewuste Ik’ weer het roer van het schip van hun leven in handen te geven, zal
deze wereld door deze bewustere mensen omgevormd worden tot een nieuw
paradijs en zal er een nieuwe ‘Gouden Eeuw’ voor ons aanbreken.
Aangezien wij allemaal in deze wereld in één enorm energetisch web met
elkaar verbonden zijn en door deze verbinding ook op ieder ander en op al het
leven invloed hebben, zullen steeds meer mensen in dit hogere bewustzijn
worden meegetrokken. Hierdoor zal deze verandering uiteindelijk in een
stroomversnelling terechtkomen.
Door te blijven streven naar meer besef van éénheid en naar een steeds groter
bewustzijn, zal deze groei niet meer te stoppen zijn en kunnen wij op de lange
termijn een nieuwe wereld creëren.
Stop dus je te richten op de dualiteit, op de uitersten. Niets is alleen maar goed
of slecht, acceptabel of onacceptabel. Als je je laat leiden door je Bewuste Ik, zal
je weten wat de waarheid, gebaseerd op éénheid, is en zal je weten wat een
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illusie is. Laat je leiden door je eigen loods, je eigen innerlijke gids, want dat
is de bron, jouw ‘Christusbewustzijn’, jouw ‘Godsvonk’, die verbonden is met de
Ketting van Leven en waar voor jou alle waarheden uit naar voren zullen
komen.

Maak je los uit het al miljoenen jaren durende besef van afsplitsing.
Richt je op het besef van éénheid en stijg op, ver boven de druk van
het collectieve bewustzijn. Hoe meer mensen de dualiteit loslaten,
hoe minder energie er in dit monster wordt gestoken, waardoor
het uiteindelijk, uitgehongerd, uitgemergeld en verstoken van
iedere vorm van energie zal sterven.
Dan zal de wereld en zullen de mensen en al het leven bevrijd zijn
van het juk dat al jaren op onze schouders rust. De wereld en de
natuur zullen zich herstellen en we zullen leven in een overvloed
op alle fronten.

We hebben alle reden om gelukkig te zijn, want ieder
mens heeft het vermogen in zich om terug te keren naar
het natuurlijke Pad, naar de Weg, naar de Tao.
Het is ons geboorterecht. Maak er gebruik van. Jij hebt dat
vermogen in je en je hoeft er alleen maar een keus in te
maken.

‘Groei in bewustzijn en versterk het schip van
jouw levensreis, zodat je reis over de zee van jouw
leven veiliger zal worden’.
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Ons bewustzijn is het schip waarop we reizen.
Onze goddelijke gids is de loods die ons leidt door de stormen en langs de kliffen
en ondiepten.
Onze WIL is de kapitein van het schip.
Onze wil maakt de keuzes waarvan de gevolgen altijd voor ons zijn.
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Het geheim van ‘Nu’ en de leidraad die dat
voor onze levens kan geven

Wat is het grootste geheim van het bereiken van een leven voor jou en voor mij,
voor ons allemaal, waarvan wij kunnen zeggen, dat wij het ‘onder controle’
hebben en dat wij de enige ‘baas’ zijn op het schip van ons leven?
Het antwoord op deze vraag, de verklaring van dit geheim, is een woord dat
slechts bestaat twee letters.
Dit woord is ‘NU’. Dit begrip NU is voor jou en voor mij de sleutel van alles, van
alle deuren in ons leven. Deze kunnen wij openen wanneer wij de werking van
het begrip NU gaan begrijpen en toepassen in ons leven.
Wat wordt er bedoeld met NU?
Met ‘Nu’ wordt bedoeld het tijdsmoment ‘Nu’.
Niet straks, niet morgen, niet gisteren, niet volgend jaar, maar Nu.
Dus Nu, op dit moment.
Wat is er zo bijzonder aan Nu?
Nu is bijzonder omdat het het enige is dat telt.
Nu is het enige dat voor jou en voor mij van belang is.

’Nu’ is de enige realiteit.
Morgen bestaat niet.
Er is alleen maar een eeuwig, aaneengesloten moment van ‘Nu’.
Er bestaat alleen maar Nu.
Morgen zal nooit arriveren.
Als je bij morgen aankomt, ben je nog steeds uitsluitend in een besef van Nu.
In het Nu zal je morgen bereiken en omdat er alleen en uitsluitend een Nu
bestaat, bestaat er niets anders dan uitsluitend Nu. Er is geen straks en er is
geen morgen, er is geen volgende maand en er is geen volgend jaar.
Je stapt slechts van het ene moment van Nu in het andere moment van Nu en
dat doe je nu en nu en nu.
Nu zal niet stoppen en duurt eeuwig.
Er is slechts een eeuwig moment van Nu.
Nu is alles wat er is.
Wat betekent dit?
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Dit betekent dat je via het besef van Nu, grip kunt krijgen op jouw leven.
Hoe is dat het meest eenvoudig te verklaren?
De meest eenvoudige verklaring is de volgende:

Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jouzelf de
keus maakt, met volle overtuiging, dat jouw leven Nu
fantastisch is, dan is het Nu fantastisch. Je schept namelijk de
wereld die bestaat in jouw overtuiging. Als je in staat bent om
in het Nu te blijven en die overtuiging weet vast te houden,
dan is jouw leven in alle momenten van het Nu fantastisch en
blijft het fantastisch.
Kan het leven zo simpel zijn?
Ja, zo simpel is het leven als je de natuurlijke wetten gaat begrijpen, gaat
toepassen en ermee gaat leven.
Wat is er nog meer belangrijk om te weten als je wilt gaan werken met het
besef van Nu en als je het wilt toepassen in jouw leven?
Om te beginnen moet je je gaan realiseren wat je wilt. Er moet een gerichtheid
komen in jouw leven. Je moet een doel voor ogen nemen. Je moet je afvragen
wat je met je leven wilt doen. Je moet je afvragen wie je wilt zijn en wat je wilt
zijn. Je moet het meest ultieme visioen voor jouw leven voor ogen nemen.
Dit betekent, dat je moet nadenken over jouw leven.
Je moet gaan stoppen met ‘fladderen en vlinderen’ in jouw leven.
Als je voor jouzelf het meest verheven visioen hebt gekozen, moet je in dat
visioen stappen. Je moet de keus maken dat je al bent wie je wilt zijn of wat je
wilt zijn in jouw visioen.
‘Zijn’ is het machtigste werktuig in het leven.
Als je kiest dat je iets of iemand bent, door te beslissen dat je het bent, dan ben
je het ook. Als je merkt dat je het bent, moet je dat besef van ‘Zijn’ vasthouden
in jouw leven. Als je beslist om iemand te zijn en je houdt dat vast in alle
momenten van het Nu, dan gaat er iets in jou veranderen.
Er gaat iets veranderen, omdat je stapt in de energiefrequentie van wie je wilt
zijn.
Energie heeft één onvoorstelbare eigenschap. Energie is elektromagnetisch.
De elektrische eigenschap van energie betekent dat het verplaatsbaar is. Het
stroomt in je en rondom je. Je kunt het ook naar iemand sturen met de kracht
van jouw concentratie.
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De magnetische eigenschap betekent dat je door het magnetisme van de
energie, energie van gelijksoortige frequenties naar je toetrekt. Doordat je meer
gelijksoortige energie van wie je wilt zijn naar je toetrekt, zal deze in jou
vermeerderd worden en zal jij groeien en transcenderen in wie je wilt zijn en in
wat je wilt zijn.
De magnetische werking van de energie drukt zich uit in de bekende uitspraak
dat ‘je zult ‘oogsten wat je zaait’.
Blijf je richten op het Nu en houd je concentratie in het Nu vast om je doel te
verwezenlijken.
De toekomst is niet interessant en de toekomst moet je met rust laten. Maak je
geen zorgen over je toekomst. Jij bepaalt je toekomst door je te richten op het
Nu en daarmee creëer je voor jou, jouw toekomst als een voortzetting, een
eeuwige voortzetting van het NU.
Door het Nu te beheersen en te blijven beheersen, beheers je jouw leven voor
alle aaneengesloten momenten van het Nu. Bovendien vermeerder je het
resultaat van jouw gerichtheid en zal je groeien in wie je wilt zijn.
Als je weer afdwaalt van wat je wilt bereiken, betekent dat dat je uit het besef
van het Nu bent gestapt en van je doel en dat je je bent gaan richten op andere
dingen. Daardoor verlies je de concentratie op je doel.
Het enige wat je op die momenten hoeft te doen is terug te stappen in het Nu en
je gerichtheid weer in jouw concentratie op te nemen.
Laat de ballast van alles wat anders is dan het Nu los. Laat het vallen.

Zo simpel en slechts zo simpel is het.
De kracht van het NU op een andere manier uitgelegd.
Het NU, het besef van het NU, het bewustzijn van het belang van het NU is een
motor die de trein over de rails van het spirituele Pad doet bewegen.
Het besef van NU en het bewustzijn uitsluitend gericht op het NU, is 'beweging'
en stappen uit het bewustzijn van het NU is 'stilstand en teruggang'.
Het leven komt voort uit een bron die wij de Schepper, de Bron of God noemen.
Al het leven komt voort uit deze bron en zo is al het leven één en verbonden
met deze bron. Niets van het leven kan afgesplitst worden van die bron of kan
ooit bestaan los van die bron, dus in afsplitsing. De bron straalt alles wat het is
uit naar alles waar het mee verbonden is en altijd mee verbonden zal zijn. Alles
wat de bron uitstraalt, is uitsluitend gericht op geven, op dienen aan al het
164

leven waar het mee verbonden is. Alles wat de bron uitstraalt naar alles waar
het mee verbonden is en altijd mee verbonden zal blijven, is LIEFDE, uitsluitend
LIEFDE, onvoorwaardelijke en altijd dienende LIEFDE.
Omdat het leven verbonden is met het Leven en daar nooit van afgesplitst kan
worden, kan hier de conclusie uit getrokken worden, dat

*HET LEVEN NOOIT TEGEN ZICHZELF KAN ZIJN EN
OOK NOOIT TEGEN ZICHZELF ZAL ZIJN*.
De bron of schepper kan nooit tegen het leven zijn dat met hem verbonden is
en zal uitsluitend dat leven, altijd en eeuwig, onvoorwaardelijk en vol liefde
dienen.
Wij, het met de bron verbonden leven, zullen altijd, uitsluitend een stroom van
weldaad, liefde en overvloed ontvangen. Wij zullen altijd gedragen, gevoed,
genezen, gekleed enz. worden en alles wat wij nodig hebben altijd en in
overvloed ontvangen.
Wij zullen dit ervaren op de momenten dat wij ons afstemmen op de bron, op
de verbondenheid met de bron, in het volste vertrouwen dat de bron
uitsluitend liefde en overvloed brengt.

*De schepper, God of de Bron, is de zender en wij zijn de
ontvanger*.
Wij zullen echter alleen de ‘geactiveerde ontvanger’ zijn als wij ons afstemmen
op de zender. Wij kunnen ons alleen afstemmen op de bron als wij uitsluitend
gericht zijn op het NU, in het volste vertrouwen dat wij door de verbondenheid
met de bron het ontvangen van liefde en overvloed zullen ervaren. Als wij ons
zo afstemmen, zijn wij de ontvanger en zullen wij ontvangen. Dan leven wij in
rust, in vrede, in liefde, in harmonie, in vreugde en geluk. Dan leven wij in
éénheid met de schepper en weten wij dat het goed is.
Op het moment dat wij ons losmaken van het NU en afdwalen naar het verleden
of naar de toekomst, stopt onze ontvanger met ontvangen. Wij dwalen weg in
piekeren over het verleden of in zorgen en angst over de toekomst, over wat de
dag van morgen ons zal brengen. Daarmee verdwijnt het besef dat wij altijd in
de stroom van weldaad en overvloed staan, die door de schepper wordt
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uitgestraald naar al het leven. Wij missen de aansluiting en zakken weg in angst
en zorgen en missen de weldaad en de overvloed.
Je richten op het NU is ‘meedrijven op de Rivier van het Leven’. Een wegzakken
in het verleden of in de toekomst met alle negatieve gevoelens van zorgen,
angst en piekeren, is gelijk aan ‘het stappen uit het NU’ en aan het stappen uit
de Rivier van het Leven. Het is afsplitsen van de schepper en je ontvanger
buiten werking stellen en terechtkomen in angst, chaos, ziekte en verdriet. Op
dat moment hebben wij het pad verlaten en storten wij ons opnieuw in de
jungle, waar de wet van de sterkste heerst en waar de wet geldt van ‘eten of
gegeten worden’. De jungle waarin we allemaal dreigen ten onder te gaan en
waar angst, chaos, stress en ellende heerst.

Het NU is een product van projectie. Hoe mijn leven nu is, is
door mij gevormd en wordt door de kosmische spiegel van het
universum naar mij teruggespiegeld.
Als ik mij richt op het NU en me in het volste vertrouwen
afstem op de stralende stroom van liefde en overvloed, leef ik
NU in het paradijs en schep ik een toestand die
teruggespiegeld zal worden en daardoor versterkt zal worden.
Het paradijselijke gevoel zal versterkt worden en wij zullen
het Koninkrijk diep in onszelf ervaren. Eigenlijk is het stappen
in het 'NU' een ‘magische actie’, die je in het stralingsvlak van
de schepper brengt. Of je raakt erbuiten, afhankelijk van de
keus die je maakt. Het mooie is dat wij het zelf in de hand
hebben door de keuzes die wij maken en deze keuzes maken
wij altijd uit vrije wil. Hierdoor zijn wij altijd zelf
verantwoordelijk voor de consequenties die voortkomen uit
onze keuzes.
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Kies zelf de weg die je wilt bewandelen en overweeg daarbij welk doel je wilt
bereiken. Altijd is er het licht dat je slechts hoeft te volgen in het bereiken van
jouw doel. Stem je daar op af door de wil te hebben de Wil te doen van jouw gids,
die altijd alleen maar het beste met jou voorheeft.
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De Vrouw, de Godin

Dit artikel is in elk geval bedoeld voor de man.
Dit hoofdstuk staat niet als eerste in dit studieboek. Toch is het punt dat hier
wordt aangehaald, ongelooflijk belangrijk. De inhoud van dit verhaal is in alle
aspecten van het bestaan van de mens verweven. Dat is het tot ver in onze
geschiedenis. Dit maakt dit onderwerp meer dan belangrijk. Het raakt tot in de
essentie van ‘het Leven’.
Datgene waar ik op doel, moet nu veranderen.
Datgene wat mannen (en ik ben er zelf ook één) al duizenden jaren in praktijk
brengen, moet veranderen.
Er moet een bewustzijnsverandering komen.
Er moet een bewustzijnsverandering komen over de rol en de plaats van de
VROUW in de schepping, in onze wereld, in onze culturen, in onze religies, in
onze gezinnen, kortom, in ieder aspect van het leven.
Hoe de man de vrouw nu al duizenden jaren behandelt, is egocentrisch en in
strijd met alle wetten van het Natuurlijke, het Universele of het Goddelijke.
Het getuigt in alle aspecten van het ontbreken aan inzicht, inzicht in de wetten
van het Leven zoals het geleefd wil worden.
Wij mannen hebben het niet begrepen. We hebben er een puinhoop van
gemaakt.
We hebben de rol van de vrouw ondergeschikt gemaakt aan die van de man. Zij
is in vele culturen en in vele religies de slaaf van de man. De gevolgen die dat
door de eeuwen heen heeft gehad, zijn onvoorstelbaar en soms te gruwelijk om
op te noemen. Deze gruweldaden zijn bijna niet meer herstelbaar. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan het verbranden van de duizenden heksen (lees
vrouwen) in de middeleeuwen.
Overal op de wereld worden vrouwen nog ernstig onderdrukt, gebruikt en
misbruikt.
Wij mannen hebben het recht naar ons toegetrokken (het recht van de sterkste
en van de betere) en wij hebben bijna alle leidinggevende rollen en posities
ingenomen.
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Omdat wij mannen de wereld bestuurd en bestierd hebben door al die
ontelbare eeuwen heen, zijn de chaos, de puinhoop, alle oorlogen, het verdriet
en de angst in deze wereld ook heel simpel voor het grootste deel de schuld van
de leidende en leidinggevende man.
De conclusie is simpel en eenvoudig:
‘Mannen, wij hebben het niet begrepen. Wij kunnen niet zonder de vrouw en
alle aspecten van het vrouwelijke. En het wordt hoog tijd dat wij ons falen
inzien en de vrouw en de rol van de vrouw in ere herstellen. Het wordt hoog
tijd om de vrouw bij ieder aspect van het leven te betrekken, zoals in alle
bestuurlijke functies, in de economie, in de politiek en in de religies, etc’.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat wij inzien dat het leven, het universum, de schepping, bestaat
uit twee aspecten.
Deze aspecten zijn Yin en Yang, het Mannelijke en het Vrouwelijke.
Zij zijn een aanvulling op elkaar. Het ene is incompleet zonder het andere. Zij
zijn de twee helften die de cirkel sluiten. Twee helften van een cirkel, die alleen
maar een cirkel kan zijn, wanneer deze is gesloten.
De ene helft is niet beter dan de andere helft.
Samen zijn ze één en stellen zij de éénheid voor van alles wat is.

Yin en Yang vormen samen de gesloten cirkel.
Als de cirkel gesloten is, is de éénheid compleet.
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De vrouw moet in ere worden hersteld. Zij is niet meer en niet minder dan de
man, zij is anders. Zij is zonder meer gelijkwaardig aan de man, als de ene helft
van de cirkel die, samen met de andere helft, het totaal compleet maakt.
Dit verzoek is niet alleen een verzoek, het is misschien ook een smeekbede aan
iedere man en misschien is het zelfs wel een eis die wij aan onszelf moeten
stellen. Doen wij dat niet mannen, dan zal de chaos in deze wereld alleen maar
toenemen.
Het enige wat ons nu nog rest is om in volle overtuiging de cirkel te sluiten en
de vrouw als een Godin te eren en te verheffen. Indien wij alle aspecten van het
vrouwelijke laten samengaan met die van het mannelijke, dan brengen wij het
evenwicht, de harmonie en de vrede in deze wereld weer terug.
Mannen, laten we ons hoofd buigen en het evenwicht voorgoed herstellen.
Laten we ons hoofd buigen voor ‘Haar’, de Godin.
Laten we ons hoofd buigen en ‘Haar‘ eren in alle aspecten van het leven en
daarmee het evenwicht vanaf nu en voor altijd terugbrengen in de wereld.

‘Twee als één’
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God, de wetenschap en een appel

Wat is het verschil tussen God, de wetenschap en een appel? En zijn er ook
overeenkomsten?
Wat heeft God met de wetenschap te maken en wat heeft de wetenschap met
God te maken?
Wat heeft God met een appel te maken en wat heeft een appel met God te
maken?
Is er ook een relatie tussen wetenschap en een appel en hoe verhouden God, de
wetenschap en een appel zich tot elkaar?

De eerste vraag die hier naar voren komt, is: wat is
wetenschap?
Eigenlijk zou ik het antwoord niet weten. Ik weet alleen dat de wetenschap
gekenmerkt wordt door ‘meten’.
De wetenschap meet. Zij doet proeven in laboratoria en schept
omstandigheden, waarin van alles bewezen kan worden of juist niet bewezen
kan worden.
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Als er iets bewezen kan worden op basis van normen, van uitgangspunten,
waarvan de wetenschapper veronderstelt dat deze waar zijn, dan is datgene
wat gemeten en bewezen kan worden, ook waar.
De wetenschap is te vangen in het gezegde ‘meten is weten’.
Als ik het kan meten, als ik dat wat ik onderzoek en dat wat ik bij voorbaat
veronderstel, in mijn laboratorium kan meten, dan is het waar en dan behoort
dat verschijnsel bij ‘het weten‘.
Wat we niet kunnen meten, kunnen we ook niet weten en wat we niet weten, is
dus ook niet waar.
Wat zou de wetenschap kunnen zeggen over een appel?
De wetenschap kan in een laboratorium de appel meten in omvang, in grootte,
in kleur en in diameter.
Ze kunnen de appel wegen.
Uit heel veel appels kan het gemiddelde gewicht, de gemiddelde grootte en de
gemiddelde omvang worden vastgesteld.
Je kunt als je heel veel appels bekijkt in de proeven die je allemaal doet, ook
tellen welke kleur het meest voorkomt.
De kleur is over het algemeen rood, groen en geel.
Ook kan de appel doorgesneden worden en zo kan de structuur van het
vruchtvlees vastgesteld worden.
Daarnaast kunnen de wetenschappers in hun laboratorium constateren dat er
vocht in een appel zit. Misschien is ook nog wel vast te stellen hoeveel vocht er
gemiddeld per honderd gram vruchtvlees in een appel zit.
Kortom, je kunt van alles vaststellen in een laboratorium over een appel, je
kunt alle gemeten uitkomsten beschrijven en je kunt dit uitdrukken in getallen
en grafieken.

De volgende vraag die ik wil stellen is, wat is God?
Ook op deze vraag zou ik eigenlijk het antwoord niet weten.
Wat is God eigenlijk?
Het begrip God vind ik al 'geladen'. Aan dit begrip zit in mijn gevoel zo
ontzettend veel 'geweld' gekleefd.
Uit mijn godsdienstlessen van vroeger herinner ik mij dat God een man is.
Onvoorstelbaar groots en behoorlijk streng. Als ik niet doe wat hij in de tien
geboden opgelegd heeft, dan kan hij behoorlijk boos worden. Als hij boos is,
dan straft hij je en die straffen zijn niet mis. Als ik zie wat sommige mensen
treft in hun levens, dan word ik bang van de strengheid van God en van de
ongelooflijke straffen die hij uitdeelt.
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Ik ken mensen die vreselijk lief zijn en die behoorlijk gestraft zijn in het leven.
Zij beleven enorm veel verdriet en ellende. Soms zijn ze vreselijk ziek of gaan er
dierbaren van deze mensen, die ook weer heel lief zijn, zomaar dood.
Ik herinner mij ook, dat God ooit eens zo boos is geworden, dat hij via regen de
hele wereld onder water zette en iedereen die toen leefde, daarin liet
verdrinken. Dit gold alleen niet voor Noach, die een bootje mocht bouwen en
het daarin met zijn familie overleefde.
Ook zie ik dat God heel veel ellende toestaat.
In veel gebieden op deze wereld heerst oorlog en onderdrukking. Heel veel
mensen lijden ontzettend en God doet niets. Blijkbaar vindt hij dat allemaal
prima en vanzelfsprekend.
Als ik een heel dapper moment heb, durf ik wel eens tegen God te zeggen dat hij
daarmee op moet houden.
Ik kom er niet echt uit om een beeld van God te krijgen.
Blijkbaar zijn er ook nog meerdere goden. Er zijn namelijk meerdere grote
godsdiensten en die zeggen allemaal dat zij de enige of misschien wel de
allerbeste en juiste God hebben.
Hun God is beter dan de God van al die andere godsdiensten.
Ik vind het nogal verwarrend worden, want wie ben ik om te zeggen wie er
gelijk heeft?
En wat ik mij helemaal nog heel goed herinner van mijn godsdienstlessen van
vroeger is, dat:

GOD LIEFDE IS, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.
God is dus een man die ongelooflijk streng is, ongelooflijk boos
kan worden, enorm kan straffen, onvoorstelbaar veel ellende
toelaat en tegelijkertijd absolute en onvoorwaardelijke liefde
is.
Snap jij het nog?
Als ik kijk naar wat ik van de wetenschap begrijp en als ik kijk naar wat ik van
God begrijp, dan vind ik beide moeilijk te begrijpen. Toen ik er verder over
nadacht, kon ik slechts concluderen dat ik er niet meer uitkwam en er eigenlijk
helemaal niets van begreep.
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Moe en hongerig van het denken hoe ik een vinger op deze pols kon krijgen,
nam ik een appel en begon deze op te eten.

Die appel gaf mij het antwoord en bracht mij het licht in deze
duisternis.
Hoe kan een appel een antwoord geven over de werking van de wetenschap,
over de essentie van de appel en over de vraag wat God is?
In elk geval begreep ik, dat de wetenschap niets van een appel begrijpt.
Natuurlijk is alles wat zij over de appel vertellen helemaal waar, maar is wat zij
over de appel vertellen wel het werkelijke en complete beeld van de appel?
Hebben de wetenschappers het wezen van de appel in hun laboratoria
werkelijk kunnen meten en vatten?
Toen ik de appel at, merkte ik dat ik de appel lekker vond.
De smaak was geweldig, niet te zoet en niet te zuur, de smaak was net zoals hij
moest zijn.
Hij rook ook lekker en hij voelde lekker aan.
Ik vond de kleur van de appel mooi en ik vond zijn vorm mooi.
Ik merkte ook dat het sap van de appel mijn dorst leste en ik merkte dat het
vruchtvlees van de appel mijn honger stilde.
Ik merkte allerlei dingen die niet in een laboratorium te meten zijn.
De ervaring van het bewust eten van de appel was groots.
Die ervaring was natuurlijk wel persoonlijk. Het was mijn ervaring van de
appel.
Waarschijnlijk zou jouw ervaring van die appel weer anders zijn geweest.
Misschien vond jij die appel te zoet of te zuur. Maar, zo realiseerde ik mij, er zijn
zoetere appels en minder zoete appels. Voor ieders smaak is er wel een appel.
Ieders persoonlijke wens over de smaak van de appel, de geur van de appel, de
kleur van de appel en de grootte van de appel was te vervullen, als je ernaar op
zoek ging.
De beleving van de appel was niet wetenschappelijk te vangen. De appel was
veel meer dan de wetenschap via allerlei objectieve metingen kon vaststellen.

De wetenschap blijft bij het vaststellen van wat een appel is
ernstig in gebreke.
Toen bedacht ik het volgende:
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Zouden de godsdiensten bij het vaststellen van wat God is ook
ernstig in gebreke blijven?
Denkend aan de appel, besloot ik dat je God eigenlijk zou moeten kunnen eten,
moeten kunnen consumeren, om vast te kunnen stellen wat God nu eigenlijk is.
En dat het net als bij de appel erg belangrijk is om een persoonlijke ervaring
van God te krijgen of te creëren.
Zou het mogelijk zijn om God te eten?
Zou het mogelijk zijn om een persoonlijk beeld, een persoonlijke ervaring met
God te krijgen, net als bij de appel?
Toen begon ik mij af te vragen hoe ik God persoonlijk zou ervaren, als ik mij een
persoonlijk beeld van God zou kunnen voorstellen en zou kunnen inleven. Als
ik God persoonlijk zou consumeren.
Wat ik mij nog van de appel realiseerde, was dat het de appel is die
onvoorwaardelijke liefde uitstraalt. Niet alleen de appel doet dat, maar ook de
drager van de appel. Ook de appelboom straalt onvoorwaardelijke liefde uit.
De appelboom staat iedereen toe om naar de boom te lopen en een appel te
plukken. Of je nu aardig bent of een enorme egoïst bent, of je nu een heilige
bent of een moordenaar, iedereen mag naar de appelboom lopen en iedereen
mag een appel plukken. Je mag van de appelboom zelfs de hele boom leeghalen,
ongeacht wie je bent.
Ook de appel staat iedereen toe om hem te plukken, in zijn of haar handen te
nemen en op te eten. De appel vindt het allemaal prima.

Dat is pas liefde dacht ik.
Dat is pas werkelijke, onvoorwaardelijke liefde.
Zou de appel meer liefde hebben dan God?
Toen ik me die vraag stelde, begon ik pas echt na te denken over God.
Wat zou God kunnen zijn in mijn persoonlijke ervaring van God als ik mijn
creativiteit en mijn diepste gevoelens hun gang zou laten gaan?
Ik realiseerde mij het volgende:
God heeft alles geschapen, misschien is God wel een allesomvattende kracht die
in alles, tot in de diepste kern, aanwezig is.
Misschien is God wel de Bron van alles. Misschien is God wel de diepste kern
van alle energie waaruit alles is opgebouwd.
Misschien is God wel een bewegende, transcenderende kracht, die alles
voortstuwt.
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Misschien is God wel een kracht, die in alles aanwezig is en die een
onvoorstelbare, kosmische intelligentie bezit.
Misschien is het wel deze kosmische intelligente kracht, die het zaadje van een
beukenboom bij voorbaat al heeft laten weten dat hij moet uitgroeien tot een
immense beukenboom. Een boom met veel hout en bladeren, die gevormd
worden uit de voedingsstoffen uit de bodem van de aarde, uit het water van de
regen en uit het licht van de zon.
Misschien is God wel diezelfde kracht, die mij uit een zaadje en een eitje heeft
laten groeien, verrijkt met fantasie om over God te kunnen nadenken en een
poging te kunnen doen om God te ervaren.
Misschien is God ook wel die kracht die de appel laat groeien, de appel die zich
door mij laat plukken en die mijn dorst lest en mijn honger stilt.
Misschien is God wel de kracht, die ervoor heeft gezorgd dat de vogels veren
hebben en vleugels, waarmee ze door het luchtruim kunnen scheren en hun
voedsel kunnen zoeken. Voedsel dat door diezelfde kracht, die God is, is
gevormd en altijd aanwezig is. Vogels hoeven geen graanschuren aan te leggen.
Misschien is God ook wel de kracht die mij vanzelf geneest als ik ziek ben. Als ik
rust neem en goed voedsel neem en veel slaap, wordt eigenlijk bijna iedere
ziekte overwonnen, zodat ik weer gezond door het leven kan huppelen.
Als dat zo zou zijn, zo realiseerde ik mij, dan is God de grote, universele
genezer.
Misschien is God ook wel de kracht die ieder jaar weer de tarwe en alle andere
granen en groenten laat groeien, waarmee iedereen op deze wereld, als wij het
tenminste eerlijk verdelen, gevoed zou kunnen worden.
Ik kon mij voorstellen dat God de kracht is van al het kleine en de kracht van al
het grote, van de opbouw van het atoom en de nog kleinere deeltjes waar het
atoom uit is opgebouwd, tot aan de creatie van het complete universum met al
zijn melkwegstelsels.
Zo ging ik nog een flinke tijd door met het verzinnen van voorbeelden van hoe
ik God, diep van binnen, kon proeven en ervaren.
Nu begreep ik ook dat God voor iedereen zorgt, iedereen voedt, ieders dorst
lest, iedereen beschermt, iedereen geneest en al het leven draagt.
Dit beeld van God begon mij te bevallen.
Dit was pas een echte God.
Dit was een God van liefde, van onvoorwaardelijke liefde, van nooit aflatende
zorgzaamheid en van een onvoorstelbare, creatieve intelligentie.
Plotseling realiseerde ik mij nog iets.
God heeft ons een vrije wil gegeven om te doen en om te laten wat wij zelf
willen. De appel, die is opgebouwd uit de kracht, de kosmisch intelligente,
creatieve kracht, die God is, dwingt ons niet om de appel op te eten. Dat mogen
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wij zelf beslissen. Wij mogen zelf beslissen of wij de appel wel of niet plukken,
of wij de appel wel of niet eten, de appel vindt het allemaal prima.
Toen vroeg ik mij af of het dan ook inderdaad God is, die ons straft. Misschien
straffen wij onszelf door ons niet aan de universele, kosmische regels te houden
van de goddelijke, transcenderende drijfkracht, die in de complete schepping
bestaat.
Ik had inmiddels begrepen dat deze drijfkracht bestaat uit onvoorwaardelijke
liefde.
Misschien doen wij onszelf wel (grote) schade door (vrijwillig) uit de stroom,
uit de rivier van onvoorwaardelijke liefde en de scheppende creativiteit te
stappen, die het wezen van God is of op zijn minst, die het wezen van God zou
kunnen zijn.
Hoe ervaar jij de wetenschap?
Hoe ervaar jij God?
De wetenschap zal, als zij tenminste nog echte vorderingen wil maken, wel
moeten afstappen van (uitsluitend) het ‘meet-proces‘, want zij mist de essentie
van wat zij onderzoekt door alleen maar te meten en iedere persoonlijke
ervaring te elimineren.
Denk maar aan de appel.
De godsdiensten zullen, als zij tenminste nog echte vorderingen willen maken
en willen overleven, moeten afstappen van het ‘meetproces‘ van God, zoals het
in de boeken beschreven staat en zij zullen moeten stoppen met het
ontmoedigen van een persoonlijke ervaring van God. Dit beeld is incompleet.
Zij moeten de mensen juist gaan stimuleren om God te gaan ‘eten’, om God te
gaan consumeren, zodat de mensen God zelf kunnen ervaren, door God of het
goddelijke diep in zichzelf wakker te maken en het daar te vinden.
Zo heeft een appel voor mij de aanzet gegeven tot het oplossen van ongelooflijk
moeilijke vraagstukken.
Natuurlijk zijn het allemaal mijn persoonlijke ervaringen, maar ze bevallen mij
een heel stuk beter dan de verhalen, die ik vroeger heb gehoord .
Deze ervaringen geven mij nog een buitengewoon voordeel: ik ben nu niet
meer bang voor de straffen die God mogelijk zou kunnen uitdelen. Sterker nog,
zij geven mij de mogelijkheid om het lot, om de richting van mijn eigen leven
zelf in de hand te nemen.
Ik hoef mij slechts te richten op de universele wet van onvoorwaardelijke
liefde. Ik hoef mij slechts te richten op de eigen wil die uitspreekt dat slechts
‘Zijn Wil geschiede’ en ik hoef slechts in deze eeuwig stromende rivier te
stappen en mijzelf daarin mee te laten drijven. Dit zal mij onvoorwaardelijk
naar Huis doen terugkeren. Uiteindelijk is het ‘best slim’ om te drijven in een
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stroom die altijd, vóór alles het beste met mij voorheeft en aan wie ik de gang
en de richting van mijn leven kan overdragen. Een stroom waaraan ik zelf kan
bijdragen dat hij in de richting gaat waarin het meeste eruit wordt gehaald voor
mij en voor de hele schepping.
Zo heb ik de snaren van mijn ingebakken harp met deze beelden en met deze
ervaringen over het leven en over God weten te stemmen en worden de
klanken en de muziek die deze harp nu voortbrengt, steeds mooier.
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Wat betekent dit nu allemaal voor mij en
misschien ook wel voor jou?

Na alles wat ik heb verteld, na alles wat ik heb geleerd van mijn ‘Aha
experience’ en na alles nog eens beschouwd te hebben, kan ik eigenlijk maar tot
één conclusie komen.
Als de Schepper altijd, maar dan ook altijd het beste, het allerbeste met ons
voor heeft, heb hem dan lief als een Vader en volg hem. Als Hij het ontelbaar
veel keer beter weet dan dat wij het weten, dan dat ons ego het denkt te weten,
volg dan Hem, zodat het jouw en mijn wil zal worden dat slechts Zijn wil zal
geschieden. Hierdoor zal ons uitsluitend het beste toevallen. En door onze
verbinding en beïnvloeding van alles en iedereen, zal alles wat ons toevalt ook
in het belang zijn van alles en iedereen. Hierdoor zal alles en iedereen opgetild
worden.
Als wij hem blind kunnen volgen, kunnen we ook blind opgaan in de éénheid
met de Vader en kunnen we door de afsplitsing te elimineren al onze angsten
aan Hem overdragen en zullen deze worden geëlimineerd.
Als wij Hem kunnen dienen, kunnen eren en kunnen volgen, kunnen wij ook,
voortkomend uit de éénheid die slechts IS, niets anders doen dan onze
broeders en zusters eren en dienen en ook liefhebben zoals wij onszelf
liefhebben.

DIT HANDELEN EN UITSLUITEND DIT HANDELEN,
UITGEVOERD IN ONZE VOLLE OVERTUIGING, MET ONZE VRIJE
WIL EN MET HEEL ONS HART EN MET HEEL ONZE ZIEL, ZAL DE
WERELD VERANDEREN, VERLICHTEN EN VERHEFFEN.
Dit handelen en uitsluitend dit handelen, is het oorzakelijk gevolg van het besef
van ÉÉNHEID, éénheid van alles wat IS.
Als we dit begrijpen, begrijpen we ook weer dat alle systemen in onze
maatschappij volledig ondergeschikt en dienstbaar moeten worden gemaakt
aan het belang van de mens, aan het belang van het leven.
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Tweeduizend jaar geleden is deze wereld bezocht door iemand, genaamd Jezus
van Nazareth, die deze wereld wilde optillen en die deze wereld het pad wilde
leren dat voor ieder mens het veilige pad is om weer ‘thuis’ te kunnen komen.
De wereld was ook toen in afsplitsing van de éénheid van alles wat IS en werd
geleid door het sterk overheersende ego. De wereld heeft toen de boodschap
van deze mens niet begrepen en de boodschap en deze mens verworpen, met
alle vreselijke gevolgen van dien.
Gedurende de afgelopen tweeduizend jaar is er op vele manieren, keer op keer,
geprobeerd om deze boodschap weer onder de aandacht van de mensen te
krijgen. Ook de twee boekjes ‘Een wonderbaarlijke reis’ en het ‘Boek voor
studie en naslag’ zijn daartoe een poging.
Om het ego te kunnen afleggen moeten we in staat zijn om de strijd te winnen
om de ‘Wil van de Vader’ te doen in plaats van het doen van onze eigen ego-wil.
Aangezien wij het recht hebben om onze vrije wil uit te oefenen, houdt dit in
dat wij zelf die keus bewust zullen moeten maken.
Het doen van de ‘Wil van de Vader’ om daardoor te kunnen worden als de
Vader, is het enige juiste pad om te kunnen groeien en het enige Pad naar Huis.
De enige juiste koers en het enige Pad naar Huis is het leven naar de Wil van de
Vader en alles om ons heen lief te hebben als onszelf.
In het leven is geen willekeur, er is alleen ‘oorzaak en gevolg’.
Er wordt slechts geoogst wat er wordt gezaaid.
Er komt slechts weerom, wat ooit door ons is uitgezonden.
Dat geldt voor het collectief en dat geldt voor het individu. Laat je daarom
leiden in alles wat je zaait, als je recht op het doel van het pad wilt afstevenen.
Dit kan alleen door ‘Zijn Wil’ te doen en door onze wil, de wil van het ego, af te
leggen.
Het kan lijken dat gebeurtenissen op ons pad stormen en chaos zijn, terwijl
deze gebeurtenissen ons juist de meest doeltreffende ervaringen schenken om
de juiste koers aan te houden en zo het einddoel ‘Thuis’ te kunnen bereiken.
Als wij ‘de Eénheid van alles wat is’ werkelijk doorgronden, ervaren en leven,
zal het niet anders kunnen zijn dan dat wij begrijpen dat wij volledig
verantwoordelijk zijn voor elkaar.
Als wij de volledige verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en beleven, zal dit
de enige weg zijn om de disharmonie, de pijn, de haat en de oorlogen voorgoed
uit de wereld te bannen.
Alles wat gebeurt, gebeurt door ons als deel van het totaal. Alles wat gebeurt
valt onder onze verantwoordelijkheid. Het was uiteindelijk niet Hitler die de
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tweede wereldoorlog voerde, maar het waren al die duizenden mannen die
bereid waren op het bevel van één mens de trekker over te halen en die
daarmee ook verantwoordelijk waren voor het zinloze leed, de pijn en de
zinloze vernietigingen en slachtingen die ook deze dwaze en zinloze oorlog
heeft opgeleverd, net als alle andere dwaze en zinloze oorlogen met al hun
dwaze en zinloze slachtingen door de geschiedenis van de mensheid heen. Als
ik kijk naar de afgelopen tweeduizend jaar, dan zie ik dat er ongelooflijk veel
geweld en oorlogen zijn geweest, uitgevoerd door de bewoners van deze
planeet. Al deze oorlogen waren en zijn onze verantwoordelijkheid.
Ik zie echter ook dat het niveau van onze beschaving is verhoogd en dat in
grote delen van de wereld de waarde van een mensenleven is toegenomen,
hoewel de laag vernis van onze maatschappij nog altijd zeer dun is.
Als we ‘oogsten wat wij zaaien’ en als alles ‘rond zal komen, wat wij ooit
hebben uitgestuurd’, dan is er zowel geweld en haat gezaaid als liefde en
barmhartigheid. Dan zullen beiden ook worden geoogst.
Voor mij is het glas halfvol en zal het bewustzijnsniveau op deze wereld beetje
bij beetje toenemen tot de planeet een baken in het universum zal zijn van
Licht, van Liefde, van Harmonie en van Eénheid.

Is jouw glas half vol of is het half leeg?
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Aan het eind van deel I van dit boek kan ik slechts vaststellen voor mijzelf dat,
na jaren en jaren van strijd met mijzelf en van keer op keer vallen en opstaan,
waarbij ik het stof van mijn kleren klopte, mijn wonden schoonmaakte en
verbond, ik ben veranderd.
Ik heb geconstateerd dat door zelf in staat te zijn om te veranderen, ook mijn
omgeving is veranderd en mensen anders op mij zijn gaan reageren. De weg is
echter eindeloos en dus zal ik nog duizenden keren vallen en opstaan. Dit is
echter een deel van het proces van het bewandelen van de weg en daarom is
het niet goed en is het niet slecht. Het is slechts de Weg, de Tao of het Pad.
Op het moment van het schrijven van dit boek staat veel van deze stof al twaalf
jaar op het internet. Uit de vele reacties heb ik mogen opmaken dat velen de
ervaringen die ik heb beschreven, delen. Leven volgens de wetten van éénheid
en keer op keer proberen om onvoorwaardelijk lief te hebben, geeft je wortels
die steeds dieper de grond in gaan en steeds sterker worden.
Laatst zei iemand mij dat zij zich voelde als een boom met sterke en diepe
wortels en ze zei: “Je weet wat een boom doet met sterke wortels? Deze boom
is in staat om te lachen tegen de wind, hoe sterk die wind ook mag zijn.”
Ik kan dit slechts beamen. Ik denk dat je met sterke wortels niet alleen in staat
bent om te lachen tegen de wind, waar die wind ook vandaan komt en hoe
krachtig die wind ook is. Ik denk zelfs, dat er een moment zal komen dat je in
staat zult zijn om te dansen op de wind.

Uiteindelijk draait alles uitsluitend om het besef
van éénheid. Alles draait erom het ‘één zijn van
alles wat is’ te kunnen doorgronden en dit in je
complete systeem zodanig te kunnen integreren
dat je deze éénheid als vanzelf bent en ‘HET’
daarom volledig gaat leven.
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Tot slot voor deel 1

Aan het eind van deel I van dit verhaal, wat een vervolg en aanvulling is op mijn
verhaal (roman) ‘Een wonderbaarlijke reis’, heb ik nog een laatste opmerking.
De volgende tekst is voor een deel herhaling, omdat het voor mij essentieel is.
Het is niet mijn bedoeling om mensen te overtuigen. Wat ik kwijt wil, is mijn
persoonlijke ervaring van spirituele gebeurtenissen in mijn leven in de hoop
daar iemand mee te kunnen helpen.
Deze spirituele gebeurtenissen staan tegenover het materiële aspect van het
leven, dat zich kenmerkt doordat het aantoonbaar, meetbaar en bewijsbaar is.
Spirituele aspecten betreffen een dieper gevoel, betreffen een geloof dat zich
soms manifesteert als een weten, diep van binnen, dat met ieder atoom van
iedere cel, van iedere vezel van ons complete individuele systeem vibreert. Een
weten dat ‘er is’ en dat dus niet persoonlijk hoeft te worden bewezen, omdat
‘HET IS’. Je weet het, je voelt het, je hoort het, je ziet het en je ruikt het.
Mijn verhaal valt of staat met een klein stukje geloof. Geloof in de schepper van
al het leven, geloof in god. Wat betekent dat voor jou?

Het feit dat je mijn beide boeken tot zover hebt gelezen,
bewijst (waarschijnlijk) dat voor jou ook deze waarheid geldt.







Realiseer je de éénheid van alles wat is.
Dien onvoorwaardelijk jouw naasten in het besef van de volle
verantwoordelijkheid die wij hebben, voortkomend uit het besef van ’de
éénheid van alles wat is’. Dienen betekent niet dat je je als een slaaf aan een
ander overgeeft. Houd ook altijd jouw meest verheven visioen en jouw
meest verheven doel voor ogen en blijf dit nastreven.
Streef naar vergroting van de kennis van waarheid, gebaseerd op
werkelijkheid, vanuit het principe van het één zijn van alles wat is, streef
naar schoonheid en streef naar goedheid en probeer daarnaar te leven.
Realiseer je dat door de wil te hebben om de Wil van de Vader te doen, je
jezelf openstelt voor de eeuwige, nooit aflatende, onvoorwaardelijke
afstemming om mee te drijven in de ‘Rivier van Leven’, waardoor:
* Het Leven onvoorwaardelijk dragend is,
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* Het Leven onvoorwaardelijk voedend is,
* Het Leven onvoorwaardelijk verzorgend is,
* Het Leven onvoorwaardelijk beschermend is,
* Het Leven onvoorwaardelijk genezend is,
* Het Leven onvoorwaardelijk overvloedig is,
* Het Leven onvoorwaardelijk liefde is.
Realiseer je dat door de wil te hebben om de Wil van de Vader te doen, de
‘Weg terug naar Huis’ een weg is die altijd in beweging is.
Realiseer je dat daarmee onweerlegbaar en uit vrije wil het juiste pad is
gekozen. En heb de overtuiging dat met deze koers van jouw
‘Wonderbaarlijke Reis’ ook jij in staat zult zijn om voort te gaan en dat je
velen met je mee zult trekken op een eeuwigdurende reis door een immens
universum, zelfs door meerdere universums, op jouw weg terug naar Huis.

Als dit complete verhaal iets doet met jou, als jij diep van binnen voelt en weet
dat dit verhaal raakt aan een verloren en vergeten werkelijkheid, als je voelt
dat dit verhaal jou wakker maakt en vreugde in jouw systeem veroorzaakt, kom
dan helpen om dit verhaal verder te verkondigen.
Verkondig dan dat hebzucht, zelfzucht en egoïsme niet de weg zijn. Verkondig
dat ‘de afsplitsing van de éénheid van alles wat is’ niet de weg is.
Verkondig dan dat er slechts ‘éénheid is van alles wat is’ en dat daaruit volgend
er slechts dienstbaarheid aan al onze naasten kan zijn. Dienstbaarheid die
gepraktiseerd wordt door allen en alles lief te hebben, zoals wij onszelf
liefhebben of nog beter gezegd, zoals de Vader ons liefheeft.
Verbind je opnieuw met jouw innerlijk kompas en luister daarnaar, zodat de
weg van dienstbaarheid wordt geleid door het besef dat het jouw wil is om de
wil van de Vader te doen. De Vader, die op onze reis de rol heeft van zowel de
koplampen van ons voertuig, die de gevaarlijke wegen van ons leven in de
donkere en stormachtige nacht verlichten, als de rol van de
navigatieapparatuur, die ons de juiste richting aangeeft en ons de juiste weg
wijst.
Roep dit samen met mij van de daken.
Roep dat éénheid slechts kan leiden tot verantwoordelijkheid voor alles wat is.
Vanuit die verantwoordelijkheid zullen wij begrijpen dat wij slechts kunnen
delen, omdat de ‘deler uitsluitend en altijd de grootste vermenigvuldiger is’.
Vanuit een onvoorwaardelijk besef van verantwoordelijkheid voor elkaar zal
een onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen ontstaan in elkaar.
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Roep of schreeuw het niet alleen van de daken, maar LEEF
het ook.
Als jij en jij en jij en hij en zij daar vandaag mee beginnen, zal de wereld morgen
veranderen en zullen liefde, vrede, vreugde en overvloed voor iedereen
overmorgen weer terugkeren in deze wereld en zullen wij opnieuw de Vader
liefhebben en hem onophoudelijk danken.
Dit zal ons allemaal verlichten en door deze verlichting zullen wij worden
geleid op onze prachtige, eeuwigdurende, ultiem avontuurlijke,
adembenemende en wonderbaarlijke reis, op weg terug naar huis. Als wij deze
weg bewandelen, zullen wij ervaren en groeien, maar ook God zal daardoor
ervaren en groeien. Door alle ervaringen van alles wat geschapen is, zal de
schepper zelf ook ervaren.
Vergeet namelijk nooit het volgende:

‘God en de mensen hebben elkaar nodig. God en de
mensen zijn wederzijds noodzakelijk in het proces
van de schepping en dienen elkaar om eeuwig te
groeien in ervaring en in het voortgaan op de weg’.
Op dit moment bewandelen we voornamelijk de weg van hebzucht, de weg van
egoïsme.
Ben jij tevreden met de gang van zaken in de huidige wereld en het resultaat
dat we nu op het wereldtoneel zien?
Zo niet, zoek dan naar de weg van dienstbaarheid door je naaste lief te hebben
als jezelf of beter nog door je naaste lief te hebben zoals de Vader ons liefheeft.
Verandering is de enige weg om verandering tot stand te brengen en de enige
weg om een nieuw en ander resultaat te verkrijgen.
Luidt de wet immers niet:

‘Zolang je blijft doen wat je altijd al deed, zal het resultaat
altijd hetzelfde en onveranderd blijven. Pas wanneer je de
dingen anders gaat doen of andere dingen gaat doen, zal
het resultaat veranderen’.
Of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen:
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‘If you do what you always did, you will get, what you
always got’.
Mijn handelen dat jou verheft en optilt, verheft en tilt mij ook op en het verheft
ook anderen, het verheft de totale wereld en het complete, onmetelijke
universum. Laten wij nog slechts kiezen om op deze manier te handelen door
elkaar te dienen en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor ‘alles wat is’.
Het doen van de Wil van de Vader betekent op alle fronten progressie met als
resultaat dat het hele universum, de complete schepping wordt opgetild en
wordt verhoogd naar een nieuw stadium.









Als ik ervan uitga dat het Leven nooit tegen het Leven kan zijn.
Als ik ervan uitga dat er een Bron is van alles.
Als ik ervan uitga dat deze bron geest is en zelfs de Geest der geesten is.
Als ik ervan uitga dat alles voortkomt uit het Begin, uit de Bron, uit de Geest
der geesten en dat er daarom uitsluitend éénheid kan zijn.
Dan kan dit slechts betekenen dat wij allen en dat ‘alles wat is’ een deel zijn
van het totaal.
Dan kan dit slechts betekenen dat de Bron van alles wat is voor ons als een
Vader zal zijn, zoals wij een vader zijn voor onze kinderen.
Dan kan dit slechts betekenen dat de Vader het aller-, aller-, allerbeste met
ons voorheeft, zoals wij het allerbeste voorhebben met onze kinderen.
Dan kan dat slechts betekenen dat alles wat wij op onze weg krijgen
aangeboden, alleen maar het allerbeste voor ons kan zijn op dat moment en
dat dat precies het meest briljante en liefdevolle is wat wij nu kunnen
ervaren om verder te komen,

OOK AL BEGRIJPEN WIJ ER ZELF SOMS
HELEMAAL NIETS VAN .
 Dan kan dit slechts betekenen dat ik moet aanvaarden wat ik in mijn leven
krijg aangeboden en dat ik mijn eigen wil, mijn eigen ego buiten werking
moet stellen.
 Dan kan dit ook alleen maar betekenen dat ik mijn verwachtingen elimineer
en dat ik in dankbaarheid aanvaard wat ik krijg aangeboden.
 Dan kan dit alleen maar betekenen, zoals wij eerder hebben gezien, dat ik
wanneer ik vrij ben van verwachtingen, ook vrij zal zijn van teleurstellingen
en daardoor vrij zal zijn van disharmonie, chaos en angsten.
186

 Dan kan dit alleen maar betekenen dat ik mijn focus zal verleggen naar
vreugde, tolerantie en acceptatie en dat ik de liefde van de Vader meer zal
begrijpen en zal uitstralen.
 Dan kan dat alleen maar betekenen dat ik ga begrijpen dat er slechts
éénheid is en er dus alleen maar een bewustzijn van éénheid kan zijn. Dan
ga ik begrijpen dat het bewustzijn van afsplitsing geen ‘zijnstoestand’ is
maar slechts het ontbreken van het bewustzijn van éénheid. Dan ga ik
begrijpen dat daarom de ervaring van liefde, onvoorwaardelijke liefde, dat
gekoppeld is aan het bewustzijn van éénheid, een realiteit is en dat de
ervaring van angst, dat gekoppeld is aan het bewustzijn van ‘geen éénheid’
(dus aan het bewustzijn van afsplitsing) slechts een illusie is. Liefde is dus
de enige realiteit en angst is uitsluitend een illusoire waarheid en dus
een illusie en dus onwerkelijk en onwaar.
 Dan kan dat alleen maar betekenen dat ik anders zal gaan uitzenden en
anders zal gaan zaaien. En dus zal mijn oogst veranderen, want oogst ik niet
wat ik zelf zaai?
 Dan zal dat onmiskenbaar betekenen dat mijn leven verandert.
 Dan zal dat zeker ook betekenen dat deze verandering van mij invloed zal
hebben op al het leven om mij heen.
 Dan zal dat betekenen dat ik verander in een ‘open deur’, waardoor de
Vader kan handelen en invloed kan hebben op alles waar ik invloed op heb.
Ik heb immers de deur geopend door mijn wil te richten op het hebben van
de wil om de Wil van de Vader te doen.
 Dan zal dat betekenen dat ik actief deelneem aan de reis die terugvoert
naar de Bron en aan het doel werk om te worden als de Bron.
 Dan zal dat betekenen dat ik door het aanvaarden van de hulp van de Vader
en door het uitvoeren van de Wil van de Vader hulp krijg om verder te
komen en dat ik al het leven om mij heen ook help optillen en meeneem op
de wonderbaarlijke reis en het daardoor ook vermeerder.
 Dan zal dit betekenen dat wij, zoals wij eerder hebben gezien, tegemoet
zullen komen aan het principe dat ‘God en de mensen elkaar nodig hebben
in het volledig verkrijgen van eeuwige persoonlijkheidservaring in de
Goddelijke bestemming van de voleinding van de schepping van het
universum’.

Dit alles zal het resultaat zijn, als wij willen accepteren dat er
slechts éénheid is van alles wat is en als wij de wil hebben om
volgens dit besef van éénheid te leven.
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Dit zal gebeuren als wij de wil hebben om te leven conform de
Wil van de Vader.

Het onmetelijke universum, ons toekomstig Thuis.

Het immense universum, dat na onze ervaringen op aarde zal dienen als
ervaringsleerschool, op weg naar Huis.

Als laatste zou ik willen zeggen:
‘Je kunt je naaste niet liefhebben als jezelf als je niet kunt
beseffen dat god ons liefheeft minimaal zoals wij allen
onze kinderen liefhebben’.
Ik wens jullie allen een fantastische reis op weg naar huis
en op weg naar de ‘één-wording met God’, om uiteindelijk
te WORDEN en te ZIJN zoals HIJ.
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DEEL 2

Een mogelijke
Weg naar
Huis voor
het collectief,
voor de volkeren
der aarde.
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De roman ‘Een wonderbaarlijke reis’ is als eerste verschenen en is een
eerste kennismaking met ‘het besef van éénheid’ en met wat het besef
van éénheid tot gevolg heeft.
Het ‘Studieboek, deel 1, een mogelijke Weg naar Huis voor de individuele
ziel’ is een directe aanvulling op de roman en gaat dieper in op deze
mogelijke weg die wij, als individuele zielen, kunnen afleggen.
Het ‘Studieboek, deel 2, een mogelijke Weg naar Huis voor het collectief’,
voor de Volkeren der Aarde’, laat een mogelijke weg zien die wij als
collectief, als totale wereldbevolking, kunnen bewandelen. Het
bewandelen van deze weg kan leiden tot een groter besef van éénheid en
daardoor tot de ontwikkeling van een groter collectief bewustzijn. We
kunnen deze weg echter slechts beginnen, als wij bereid zijn het besef
van éénheid te accepteren en ernaar te handelen. Dan zullen onze
ervaringen leiden tot een collectieve, immense bewustzijnsverruiming,
tot het herstellen van harmonie, tot een enorme groei van liefde, tot
overal aanwezige vrede en tot overal op deze wereld aanwezige
overvloed, een overvloed aan alles en een overvloed voor iedereen.
Tenslotte wordt in deel 2 behandeld wat het betekent als de
wereldbevolking op grote schaal het besef van afsplitsing heeft
afgezworen en het besef van éénheid heeft omarmd en ernaar gaat leven.
Dit zal veranderingen tot gevolg hebben. Veranderingen die ieder
individu en alle volkeren zullen raken en die het leefklimaat op deze
planeet ongelooflijk zullen verbeteren.
De koers van het leven van iedereen zal compleet anders zijn en deze
planeet zal baden in een oceaan van licht, vrede en liefde.
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De wereld gedragen door het besef van éénheid van
alles wat is.

Een wereld badend in licht, liefde, harmonie, geluk, vrede en overvloed en een
wereld, gezegend en geprezen door de engelen en de hemelen.
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Welkom in deel 2

De Verandering
In de roman en in het eerste deel van dit boek hebben we gezien dat er een
verandering mogelijk is op individueel niveau. Deze verandering ontstaat, als
wij in staat zijn zodanig te groeien in bewustzijn dat wij kunnen leven in ‘het
besef van éénheid’ en tegelijkertijd in staat en bereid zijn om ons ego stap voor
stap af te leggen.
Als wij individueel in staat zijn om te groeien en te veranderen, zal de wereld
om ons heen veranderen en zal uiteindelijk de totale wereld veranderen.
Door de kosmische wet van ‘het één zijn van alles wat is’ zijn wij verbonden
met alles wat is en zullen wij altijd elkaar wederzijds beïnvloeden, afhankelijk
zijn van elkaar en daardoor verantwoordelijk zijn voor elkaar.
Dit betekent dat een verandering in mij altijd een verandering in deze wereld
tot gevolg heeft.
Naast de invalshoek vanuit het individu is er nog een andere interessante
invalshoek met de vraag: Wat betekent het besef van éénheid ‘van bovenaf
gezien’, gezien vanuit een kosmisch perspectief? Is er een Pad, dat bewandeld
wordt door iedereen en kosmisch gestuurd wordt? Natuurlijk is het interessant
om je af te vragen of het nodig is dat deze wereld verandert en of wij moeite
moeten doen om naar een andere koers voor deze wereld te zoeken. Als je
tevreden bent met hoe het hier op aarde ‘reilt en zeilt’, is het zeker niet nodig
om deze wereld te veranderen. Als je vrede hebt met de honger, de pijn, het
verdriet en ook met de angst die overal heerst, dan valt er niets te veranderen.
Of als je kunt leven met de ongelijkheid en de hebzucht en als de slachtingen
die je overal ziet je niet interesseren, dan is het helemaal goed zo.
Het feit dat je dit boek tot zover leest, zou kunnen betekenen dat je ook mijn
roman hebt gelezen en dan is de kans zeer groot dat je wel geïnteresseerd bent.
Als je mijn visie tot zover hebt gevolgd, nodig ik je uit om je mee in te schepen
en mee te gaan op avontuur voor een beschouwing over een mogelijke Weg
naar Huis voor het collectief.
Als we willen zoeken naar een ander pad voor deze wereld, dan zullen we
moeten beginnen te onderzoeken of we de bereidheid hebben om te
veranderen en de dingen anders te gaan doen.
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Want hadden we niet gezien dat:

Als we altijd alles hetzelfde doen, het resultaat ook
altijd hetzelfde en dus onveranderd zal blijven. Pas
als we bereid zijn de dingen anders te doen of
andere dingen te doen, dan zal ook het resultaat
veranderen.

Zullen we eens kijken of we samen zo’n pad kunnen schetsen. Een pad, waarop
de mens centraal staat, waar we slechts éénheid kennen en waar iedereen leeft
vanuit het besef van éénheid. Waar liefde, harmonie, vrede, vreugde, acceptatie
en tolerantie als vanzelfsprekend aanwezig zijn en waar dit iedereen
beïnvloedt en iedereen als vanzelfsprekend bereid is de verantwoordelijkheid
te nemen voor een ander.

Dit klinkt als een utopie maar zijn wij ook geen
medescheppers? Wat betekent dat ook alweer?
Betekent dat niet dat wij alles scheppen waar wij
ons op focussen, waar wij van overtuigd zijn en
waar wij ons op richten met onze projecties?

Laten we er dan nu van uitgaan dat jouw en mijn meest verheven visioen is dat
wij met onze focus, met onze creativiteit en met onze kennis over het ‘één zijn
van alles wat is’ een wereld gaan creëren van schoonheid, van goedheid en van
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waarheid, waarheid als werkelijkheid. Een wereld waar rust, vrede, liefde en
harmonie zullen heersen voor iedereen en waar iedereen deze wereld helpt
dragen en in stand houden.

Dat is een wereld die ik voor ogen heb.
Dat is een wereld waar andere regels gelden
en waar de ‘Natuur’ of ‘het Leven’ zichtbaar
en aantoonbaar nooit tegen zichzelf zal zijn.
Dat is een wereld met een nieuwe ‘gouden
eeuw’, die zelfs eeuwig kan duren als jij en ik
bereid zijn om die wereld te scheppen en in
stand te houden.

Woouuww …………….,
Daar word ik wakker van…
Daar word ik enthousiast van…
Daar word ik gelukkig van. 

Ga je mee samen deze reis maken? Volgens mij zou deze collectieve reis perfect
aansluiten bij jouw en mijn individuele reis. De koers op het kompas is immers
identiek, namelijk ‘Leven in het besef van éénheid’. Ook het kompas of de loods
is identiek, namelijk onze (jouw en mijn) verbinding met de Bron. Een bron die
in ieder mens aanwezig is.
Kom, we schepen ons in. We hijsen de zeilen en gaan deze oceaan verkennen.
Weer of geen weer, golven of geen golven ………. We gaan ………..
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Begrijp me alsjeblieft goed, deze reis is een fictieve reis met een koers die door
brainstorming en discussie kan worden uitgezet. Het wordt een ‘gegist bestek’
van de koers van deze wereld, een koers die geleid wordt door de loods die
komt uit het gebied van ‘het besef van het één zijn van alles wat is’.
Het wordt gissen wat we onderweg tegen kunnen komen. We kennen de
stromingen niet. We weten niet wat voor weer het wordt en welke eventuele
stormen of orkanen we zullen tegenkomen en we kennen al helemaal niet de
mogelijke dicht onder de oppervlakte liggende rotsen.

Het wordt een reis vol spanning en avontuur
met misschien wel verbluffende en
verrassende resultaten.
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Wat is de leidraad voor de koers van het
collectief en is er wel een leidraad?

Als we ons richten op de koers van de wereld, op de koers van het collectief, is
er dan een leidraad, een rode draad, die wij moeten proberen constant voor
ogen te houden?
Als ik kijk naar de schepping van deze wereld, als ik kijk naar de schepping van
het totaal, valt mij één ding op.

Er valt mij op dat ik zou mogen
veronderstellen,
dat de primaire en meest
belangrijke factor in
deze schepping de mens is.
Ik heb in de Bijbel gelezen, dat: ‘God de mens schiep naar zijn evenbeeld’.
Blijkbaar staat de mens van alles wat geschapen is het dichtst bij God. Dat zou
kunnen betekenen dat de mens centraal moet staan. Dat betekent dan dat alles
dienstbaar en ondergeschikt moet zijn aan het welzijn van de mens. Alles moet
gericht zijn op het creëren van de mogelijkheid dat ieder mens, maar dan ook
echt ieder mens, zich ten volle kan ontplooien. Dat zou betekenen dat de
complete organisatie van de wereld maar één uitgangspunt mag hebben: Dit
uitgangspunt is dat deze wereld voor de mens weldadig is en de mens verhoogt.
Deze gerichtheid dient te gelden voor iedere mens, voor ieder individu, met een
gelijkwaardige inzet en kracht, op welke plek van de wereld deze mens zich ook
mag bevinden. Alle bronnen en alle hulpmiddelen die de mensheid ter
beschikking staan, dienen gelijkelijk verdeeld te worden over alle mensen’.
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De vraag is of dat nu al niet het geval is?
Wat leert een eigen onderzoek mij?
Ik noem zomaar even een paar dingen op die ik iedere dag uit de krant haal en
via de televisie krijg aangeboden.
 Er is geen eerlijke verdeling van alles wat er te verdelen valt.
 Er is onderdrukking van zeer veel mensen op deze wereld. Complete
volkeren worden onderdrukt en misbruikt.
 Vrouwen worden nog bijna overal ter wereld onderdrukt en misbruikt. In
elk geval worden overal ter wereld mannen en vrouwen niet gelijk
behandeld en bijna altijd in het nadeel van de vrouw.
 Ook kinderen worden misbruikt en uitgebuit. In grote delen van de wereld
krijgen kinderen geen opleiding en moeten ze nagenoeg voor niets werken.
Dit is het drama van de kinderarbeid, waar het Westen zich aan verrijkt
over de ruggen van deze kinderen.
En wat is de drijfveer die leidt tot al deze ellende?
Deze drijfveer is hebzucht, afgunst en jaloezie.
Wat is de drijvende kracht achter deze hebzucht, jaloezie en afgunst?

Deze drijvende kracht is altijd ons EGO.

Het EGO is de grote spelbreker.
Het ego staat altijd tussen de mens en het
besef van ‘het één zijn van alles wat is’.
Blijkbaar is de invloed van het ego allesomvattend en drukt het totaal van alle
ego’s op een overweldigende manier op deze wereld, met als resultaat angst,
verdriet, disharmonie, chaos, pijn, geweld en oorlog, zowel in het oosten als in
het westen, in het noorden als in het zuiden. Wat nog veel erger is en wat zich
afspeelt op een misschien nog wel hoger niveau, is het drama van de ‘volledig
omgekeerde wereld’.
Wat wordt hiermee bedoeld?
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Een samenleving kan niet functioneren zonder afspraken, zonder regels. Deze
regels zijn nodig om alles goed te laten verlopen.
Er zijn systemen verzonnen en gecreëerd, waarbinnen de samenleving
functioneert.
Dat er systemen zijn waarbinnen de samenleving, conform vastgestelde
afspraken, functioneert, is logisch en noodzakelijk. Men moet immers vooraf
weten waar men aan toe is, wat wel en wat niet is toegestaan en hoe het
functioneren binnen die gemeenschap tot stand komt en hoe dit in stand wordt
gehouden.
We hebben gezien dat op basis van het besef van éénheid de mens altijd
centraal moet staan en op de eerste plaats moet komen.
De mens is de top van de piramide binnen de maatschappij, lokaal, landelijk en
mondiaal gezien.
Systemen dienen altijd ondergeschikt en dienstbaar te zijn aan de mens. De
systemen behoren eigenlijk de dienaars te zijn van de mens en te functioneren
ten behoeve van een groter comfort en geluk van alle mensen. Let wel: ‘van
ieder mens en in absoluut gelijke delen en overal op deze wereld’.

De mens is geplaatst in de top van de piramide. De mens staat dus centraal en is
bovengeschikt aan alle systemen. Systemen, voor welk doel dan ook, zijn altijd
dienstbaar en ondergeschikt aan de mens.
Het motto is ‘Leve de mensheid!’
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Wat zien we echter?
We zien overal op deze wereld ‘het beeld van de omgekeerde wereld’ of van ‘de
omgekeerde piramide’, waarin de mens de ondergeschikte en de slaaf is van
welk systeem dan ook. We zien dat er systemen worden gecreëerd door de
leiders van deze wereld, lokaal, landelijk en mondiaal, die leidend zijn,
nauwelijks aanvechtbaar en niet logisch voor wat betreft de dienstbaarheid van
die systemen aan de mensheid.
Vaak hoor je dat de overheid ten behoeve van een bepaald maatschappelijk
probleem, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of het onderwijs, systemen
bedenkt en invoert die niet werken, die mensen tot wanhoop en irritatie
drijven en die mensen duperen en die leiden tot maatschappelijke onrust en
chaos. Keer op keer wordt dit geconstateerd en keer op keer is het
verschrikkelijk moeilijk om dergelijke, reeds ingevoerde systemen, weer terug
te draaien en te vervangen door mensvriendelijke systemen, die functioneren
tot ‘eer en meerdere glorie van ieder mens’.
De mens dient de gebruiker en de bepaler van de systemen te zijn. Helaas zijn
de systemen de gebruiker geworden van de mens. De mens is ondergeschikt
gemaakt aan de systemen en alles wordt in het werk gesteld om de systemen te
laten voortleven.
Het is zelfs zo erg dat er ten behoeve van het voortbestaan van een systeem
(een systeem als de regering van een land) een oorlog wordt begonnen om dat
systeem te beschermen of uit te breiden. Deze oorlogen in het belang van deze
systemen zetten de mens in als pion en rechtvaardigen het opofferen en laten
afslachten van duizenden of zelfs miljoenen eigen soldaten en burgers. Tevens
is het daarbij voor beide systemen (de twee regeringen van de in oorlog zijnde
landen) geen enkel probleem dat er misschien wel twee keer een miljoen
soldaten en burgers worden afgeslacht. Dus ……

Hiep hiep
hoera ….
‘Leve het systeem’!
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En allemaal roepen we ‘Leve het systeem’, omdat we allemaal denken dat het
zo hoort en omdat we allemaal vinden dat ons systeem (ons land) superieur is
en moet winnen. Allemaal vinden we dat de burgers van dat andere systeem
niet deugen en derhalve afgeslacht mogen worden. Daarom zijn we allemaal
dapper en bereid om rennend en juichend de vijand tegemoet te snellen en af te
schieten. Als wij daar dan zelf bij worden gewond of afgeslacht, is dat helemaal
niet erg, want we zijn in elk geval eervol gewond geraakt of gedood. Dat we
daarbij moeders en vaders, opa’s en oma’s en kinderen in diepe ellende en
kwijnend van verdriet achterlaten, is ook niet zo erg, want het was toch
allemaal een eervolle actie.

Snap jij het nog of raak jij nu, net als
ik, de weg kwijt?

De omgekeerde wereld met de platgedrukte en lijdende mensheid. De mens die als
pion, slaaf, schaakstuk en paljas de systemen dient.
Het motto is ‘Leve de systemen!’
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De systemen zijn de monsters in deze maatschappij. Deze monsters leven van
de energie van de mensheid en zullen alles in het werk stellen om te overleven.
Achter deze systemen, achter deze monsters, zitten nog grotere monsters en
dat zijn de ego’s van de leiders (en uiteindelijk de ego’s van het volk dat deze
leiders voortbracht). Ieder mens is verbonden met de Bron. Ieder mens is een
‘God in wording’. Ieder mens is een nooit af te splitsen deel van de ‘éénheid van
alles wat is’ en blijft dit, ongeacht de hoogte van het bewustzijn van deze mens.
Via onze ego’s hebben wij ons afgesplitst van ‘het besef van het één zijn van
alles wat is’.
Daarom zijn wij de Weg kwijtgeraakt en leven wij allemaal in een wereld waar
de wet van de sterkste geldt. In een wereld waar de wet geldt van eten of
gegeten worden en waar de mens de slaaf is van door de leiders gecreëerde
systemen en waar de mens veronderstelt dat het zo hoort.
Het hoort niet zo. Het hoort niet eens een beetje zo. Zolang wij niet wakker
worden uit deze droom, zolang wij ziende blind, horende doof en levend dood
zijn, zullen wij blijven denken dat het allemaal zo hoort.

Het hoort niet zo. Ontwaak!

Word bewust en verkrijg het

BEWUST – ZIJN.
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Ontwaakt en wordt wakker
want …, het hoort niet zo ….
Het hoort niet eens een beetje zo.

De mensheid als marionetpoppen, bestuurd door de systemen, die weer worden
bestuurd door onze leiders.
De leiders bedienen de touwtjes waaraan de systemen hangen en de systemen
bedienen de touwtjes waaraan de mensheid hangt.
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Hieruit kunnen we concluderen dat er slechts één
weg is en dat dat de ‘Weg van éénheid, de Weg van
het één zijn van alles wat is’ is. De Weg waarop
maar één keus mogelijk is:
de keus, dat niet mijn wil geschiede, maar dat het
mijn wil is, dat ZIJN WIL geschiede.
Ook kunnen we concluderen dat die Weg op deze wereld (nog) niet
wordt betreden door veel mensen en dat het ook niet wordt nagestreefd
door het collectief van deze wereld, noch door onze leiders, lokaal,
landelijk of mondiaal. Het bewijs hiervan is het resultaat dat wij dagelijks
overal op deze wereld waarnemen.
Laten we eens voor de verschillende onderdelen van het
maatschappelijk bestel proberen na te gaan wat veranderingen op basis
van het besef van ‘het één zijn van alles wat is’ zouden kunnen
betekenen.
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Een nadere beschouwing van de onderdelen
van onze maatschappelijke en culturele
systemen

Zonder de indruk te willen wekken dat deze beschouwing wetenschappelijk
onderbouwd of volledig is, wil ik een aantal systemen onder de loep nemen, die
voortkomen uit de manier waarop onze maatschappijen zijn gevormd. We
kennen grofweg de volgende systemen:
1.
2.
3.

De politieke systemen.
De economische systemen (die nauw verwant kunnen zijn aan het
gehanteerde politieke systeem).
De religieuze systemen.
Men kiest een systeem. Het is of het ene systeem of een ander. Alleen al het feit
dat er wordt gekozen voor één systeem en niet voor een ander systeem,
betekent dat er wordt gehandeld op basis van dualiteit. Dualiteit is een
product van het afsplitsen van het besef van éénheid en is eerder in dit boek
uitgebreid behandeld.
Het hanteren van dualiteit gebeurt vanuit de drijfveer van het ego. Het enige
wat het ego kent is angst, omdat het ego zich beweegt in het gebied van het
besef van afsplitsing. Het maakt keuzes en dat betekent dat wat ik ook wil
opbouwen op basis van de dualiteit, dus op basis van angst, de ondergrond
altijd niets anders zal zijn dan drijfzand. Alles wat ik bouw op drijfzand is
gedoemd om weg te zakken in de stinkende drab van het moeras.
Iedere cultuur die gebouwd is op de dualiteit en gedragen wordt door het besef
van afsplitsing, zal uiteindelijk onder zijn eigen gewicht bezwijken. Dat is ook
wat de historie ons leert. Iedere cultuur die opkomt, komt zolang op totdat zij
te zwaar wordt voor het drijfzand waarop zij gebouwd is en zij onder haar
eigen gewicht bezwijkt.
Dan zal er ergens op deze planeet een nieuwe cultuur opkomen. Ook deze
cultuur is geënt op dualiteit en dus gebouwd op drijfzand. Ook deze cultuur zal
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worden verbreid met zwaard, geweer of kanon, totdat er een nieuwe heersende
cultuur is gevormd. Dan zal deze cultuur middels systemen worden
gehandhaafd om te kunnen overleven en deze handhaving zal weer
plaatsvinden met behulp van zwaard, geweer en kanon. Dit zal net zolang
gebeuren, totdat ook die cultuur de druk van de dualiteit niet meer aankan en
zij een rustplaats vindt boven op alle andere culturen diep in het drijfzand van
het moeras, waarin het door haar eigen, toegenomen gewicht is
terechtgekomen.

Het wordt eigenlijk steeds duidelijker, dat je niet
gestudeerd hoeft te hebben om in te zien, dat leven
in het besef van dualiteit (afsplitsing) niets anders
is dan fundamenten bouwen op drijfzand.
Daarnaast is het ook duidelijk, dat leven in het
besef van éénheid, van ‘het één zijn van alles wat
is’, gelijk is aan het bouwen van fundamenten op
een massieve, rotsachtige ondergrond, die altijd
houvast zal bieden en ieder fundament zal dragen,
wat je er ook op zult bouwen.

Eigenlijk fantastisch en prachtig om je dit te
realiseren. 
Woouuuwww …….  

Het uitgangspunt op onze reis naar hoe wij een wereld
kunnen creëren gericht op het collectief, dus gericht op de
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volkeren van alle landen ter wereld, is dat wij ons richten
op een opbouw van onze maatschappij en cultuur waarin
alle systemen om het maatschappelijk leven te laten
functioneren altijd …………
VOLLEDIG DIENSTBAAR EN ONDERGESCHIKT WORDEN
GEMAAKT AAN HET WELZIJN EN HET BELANG VAN DE
MENS, VAN IEDER MENS, ALTIJD EN OVERAL TER
WERELD.
Als wij ons zo richten op ‘de volkeren der aarde’, zal dat automatisch in het
belang zijn van ieder individu, van iedere individuele ziel.
Onze nieuwe schets van de wereld wordt nu compleet anders.

Waarschijnlijk zal jij zeggen, dat dit een onmogelijke opgave is.
Dat de wereld en alle leiders deze stap nooit zullen zetten.
Maar …… we hadden het toch over ons meest verheven
visioen…..?
Door te ‘visioneren’, door te verbeelden, scheppen we, want
creëren we niet alles waar wij onze focus op richten en wat
wij als meest verheven beeld projecteren?
Laat ons glas vooral halfvol zijn en laten we vooral hiermee
doorgaan .
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Het nieuwe beeld wordt dan:

Het nieuwe beeld van het bestuur van deze wereld, waar de leiders samen met het
volk bepalen wat goed is voor het volk en voor ieder individu.
De systemen zijn dienstbaar en ondergeschikt aan alles wat leeft en worden nu de
marionetpoppen en de slaven van het volk. Voor het volk, door het volk.

De eerste focus waar wij ons nu op zullen richten zijn de politieke systemen.
Wat is daarover te zeggen?
Opnieuw geef ik aan dat het niet mijn intentie is om wetenschappelijk
onderbouwde stof te brengen en om volledig te zijn in mijn opsomming. Het
gaat om ‘een globaal en beperkt beeld’. Ik hoop dat door het schetsen van dit
beeld, mensen zullen ontwaken en gaan nadenken of de weg die wij als
mensheid en als individu bewandelen, de weg is die werkelijke veranderingen
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in deze wereld tot gevolg zal hebben. Verandering ten behoeve van het welzijn
en geluk van ieder individu van alle volkeren der aarde.

De politieke systemen
Een snelle scan van de politieke systemen leert dat er een aantal systemen in
deze wereld worden gehanteerd (geen volledige opsomming).

Liberalisme
Het liberalisme hoort bij rechts en heeft de waarde van vrijheid als
uitgangspunt. Daarbij maken liberalen onderscheid tussen economische en
persoonlijke vrijheid.
Economische vrijheid betekent de vrijheid om een bedrijf te beginnen en er
op je eigen manier geld mee te verdienen, met zo weinig mogelijk regels. De
overheid moet zich daarom niet te veel bemoeien met zaken als de
openingstijden van winkels, de werktijden, de lonen van de werknemers of de
veiligheid op de werkvloer. Want met strenge regels, zoals milieuregels, maken
bedrijven meer kosten. En hoe hoger de kosten worden, hoe lager de winst zal
zijn. Het behalen van zoveel mogelijk winst is de hoogste doelstelling. Liberalen
vinden ook dat je als directeur veel meer mag verdienen dan dat de
werknemers verdienen.
Persoonlijke vrijheid betekent de vrijheid hebben om te leven zoals jij wilt.
Daarom zijn liberalen voor het homohuwelijk en voor abortus. Liberalen willen
ook criminelen streng aanpakken, want die bedreigen de vrijheid van anderen.

Sociaal-democratie
De sociaaldemocratische stroming hoort bij links en heeft als belangrijkste
waarden solidariteit en gelijkwaardigheid. Volgens de sociaaldemocraten is
er ongelijkheid tussen mensen door de grote verschillen tussen arm en rijk. Het
gevolg is dat mensen zich buitengesloten voelen en dat veroorzaakt onrust in
de samenleving. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat geld, kennis en
macht eerlijker worden verdeeld. Zo hebben de sociaaldemocraten ervoor
gezorgd dat er leerplicht en gratis onderwijs kwam voor iedereen.
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Christen-democratie
De christendemocratische stroming heeft het christelijke geloof en de Bijbel
als uitgangspunten. Vooral de waarde 'naastenliefde' is voor
christendemocraten belangrijk. Burgers moeten elkaar helpen, in goede en in
slechte tijden. Mensen kunnen zelf organisaties oprichten voor bijvoorbeeld
zorg aan ouderen. De overheid moet alleen doen wat die organisaties zelf niet
kunnen doen, zoals zorgen voor veiligheid. Omdat God de aarde heeft
geschapen, moet de mens zorgvuldig met die aarde omgaan, vinden
christendemocraten. Dat gaat het beste als de overheid zorgt voor goede
wetten op het gebied van natuur en milieu.

Communisme
De communistische stroming hoort bij links. Het communisme is een
(politieke) ideologie, die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid,
gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot
gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij
inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking zijn verdeeld.

De praktijk
Veelal moeten er regeringen worden gevormd met een coalitie. Dit betekent dat
meerdere partijen en ook meerdere stromingen samen moeten regeren om een
meerderheid te krijgen. Dat betekent dat partijen met verschillende politieke
ideeën ook tegengestelde belangen hebben en dan toch moeten zorgen dat er
goed geregeerd wordt.

Volgens onze leidraad en ons uitgangspunt is goed
regeren:

’Alles stellen in het belang van het individu en de
systemen dienstbaar maken aan het belang en
welzijn van iedere mens die valt onder het beleid
van die regering’.
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Iedere stroming heeft zijn eigen idealen die soms lijnrecht staan tegenover de
idealen van andere stromingen. Iedere stroming heeft zijn leidraad en
uitgangspunt om het land en het volk te regeren.
De ideologieën van al deze stromingen zijn voor ons verhaal niet van belang.
Het feit dat uitgangspunten zo lijnrecht tegenover uitgangspunten van andere
stromingen liggen, betekent dat iedere politieke stroming zich afsplitst en zich
afgesplitst ziet van andere stromingen, die meestal ook als minder en inferieur
worden gezien.
Het kan zelfs zijn dat de ene politieke ideologie het naastliggende land, waar
een compleet andere politieke ideologie heerst, als een vijand ziet. Het land dat
wordt gezien als bedreiging zal deze bedreiging terugspiegelen en ook het
andere land als bedreiging gaan zien.
Dat is het beeld dat wij door alle eeuwen heen op iedere plek van deze
prachtige planeet hebben waargenomen en helaas nog steeds waarnemen.
Dat betekent dat er zo maar een vonk in welk kruitvat dan ook kan schieten en
dat er ook zomaar een ontploffing kan plaatsvinden. Een oorlog ligt dan snel op
de loer, een allesvernietigende oorlog, waarin duizenden of zelfs miljoenen
mensen kunnen worden afgeslacht.
Hoe vaak hebben we dat al niet meegemaakt, in het verleden en in het nu?
Behalve dat systemen binnen twee verschillende landen elkaar als vijand en
bedreiging zien, kan het ook zijn dat systemen binnen één land elkaar als vijand
zien. Ook dat leidt soms zomaar tot een oorlog binnen de grenzen van één land.
Dit noemen we dan een burgeroorlog. Ook deze oorlogen kosten vaak
duizenden of tienduizenden mensen het leven en veroorzaken veel ellende,
pijn, angst en verdriet.
Iedere politieke stroming is het resultaat van:

het besef van afsplitsing, afsplitsing van
het besef van ‘éénheid van alles wat is’.
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Eigenlijk betekent dit dat welke politieke stroming ik ook aanhang, ik altijd
gericht ben op ‘het besef van afsplitsing’ en dat ik daarmee nooit harmonie,
rust, liefde, tolerantie, vreugde, dienstbaarheid en vrede in welke natie dan ook,
zal scheppen.
Alle politieke stromingen hebben ergens op deze wereld al minstens één keer
de macht in handen gehad. En geen enkel politiek systeem heeft ooit, op
kleinere of grotere schaal, vrede, liefde, rust en harmonie in deze wereld
kunnen brengen met liefde en respect voor alles wat leeft.
Dit betekent dat we leven in een onophoudelijke sfeer van bedreiging,
vijandigheid, angst, intolerantie en strijd. En dat wij een wereld zullen houden
die leeft in onrust, chaos, intolerantie, angst, verdriet en oorlog, zolang ……..

… wij, inclusief al onze politieke stromingen,
gericht blijven op het leven in dualiteit en op
het besef van afsplitsing.
Dit, onafhankelijk van welke politieke stroming er
ook regeert …….


212

Wij denken dat wij invloed hebben op de sturing van deze wereld en dat wij
bepalen welke regering ons leidt en hoe wij geleid worden. Wij kiezen toch zelf
onze leiders, dankzij de periodiek te houden verkiezingen ………..
Maar vergeet niet dat alle politieke stromingen, zowel die van links als die van
rechts, hetzelfde dualistische principe aanhangen en slechts ‘goeden en
slechten’ en dus vrienden en vijanden kennen. En vijandschap kan zomaar
leiden tot oorlog als er een vonkje in het kruitvat schiet.
Of je nu links of rechts stemt, je stemt altijd vanuit het besef van afsplitsing,
vanuit een vijanddenken, vanuit dreigen of bedreigd worden, vanuit het besef
van goeden en slechten’, van vriend en vijand en dus stem je uiteindelijk altijd
…… op oorlog.
Het is, onafhankelijk van welke politieke stroming of welk politiek systeem dan
ook, oorlog met een kleurtje, een groen, rood of blauw kleurtje, …………….. maar
het is en het blijft ………..

OORLOG.
Is dat wat jij wilt?
Is dat wat ik wil?

NEE, DAT IS IN ELK GEVAL NIET
WAT IK WIL ….. 
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Er is slechts één conclusie mogelijk. Als wij rust, liefde,
vreugde, tolerantie en schoonheid in deze wereld willen
terugbrengen, met als uiteindelijke doel een
eeuwigdurende vrede op deze hele planeet, dan zal …….

…. het roer om moeten en dan zal de
koers moeten worden verlegd …

Pak het stuurwiel
en
handel …
Breng de koers naar de koers waarin wij leven met
‘het besef van éénheid van alles wat IS’.
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We moeten die slag maken en overstag gaan en dat
betekent: ‘Alle hens aan dek, zeilen los, bijdraaien
en zeilen weer straktrekken’.
Op weg naar een nieuwe koers, op weg naar een
nieuw tijdperk.

Buiten loeit de storm en beuken de golven. We moeten de slag maken en van koers
veranderen en koers zetten op ‘het besef van éénheid’. Dus …..,
‘alle hens aan dek, overstag, zeilen strak en recht zo die gaat’.

Zo hebben we dan gezien dat het besef van afsplitsing heerst op deze
planeet. Ieder politiek systeem dat zichzelf voorhoudt anders te zijn dan
een ander politiek systeem, is afgesplitst van het besef van éénheid en
heeft alleen maar een iets ander kleurtje, geurtje en smaak. In essentie
zijn de systemen allemaal identiek en onderscheiden ze zich niet van
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elkaar. Systemen zijn belangrijker gemaakt dan mensen en verworden
tot monsters. Ze zijn bovengeschikt gemaakt aan het welzijn en het geluk
van de mens. Het systeem kent vrienden en vijanden en als het systeem
het noodzakelijk acht om zich te beschermen ten behoeve van het
systeem, dan verklaart ze de oorlog aan een ander systeem, waarbij
vooraf wordt ingecalculeerd en geaccepteerd, dat een miljoen
‘schaakstukken’, pionnen, paljassen, dus onderdanen mogen worden
ingezet en opgeofferd.

We hebben nog iets anders gezien:
We hebben gezien dat ‘het besef van éénheid van alles wat
is’ een bom van liefde is die, gelegd onder de culturen met
hun op afsplitsing gerichte politieke systemen, in staat is
om deze systemen op te blazen en voorgoed het zwijgen
op te leggen. Deze systemen zijn er niet voor de mens,
maar de mens is er voor deze systemen. De systemen
gebruiken en misbruiken de mens. Ze werken niet in het
‘planeetbreed’ verbreiden van het bewustzijn, dat nodig is
om onze moeder aarde op te trekken naar hogere
dimensies en te laten baden in het Licht van de Schepper.

De enige weg is de wil te hebben om de Wil
van de Vader te doen. Laten we de hand
pakken van de in ieder van ons wonende
Goddelijke loods, die de Weg kent, die de
hoogte van de golven kent en deze kan
voorzien. Die de stromingen kent en weet
waar en hoe hard het stormt.

216

‘Wie klopt, wordt opengedaan en
wie vraagt, krijgt antwoord’.

Als wij nu overstag gaan, hebben wij morgen een
andere wereld.

Een wereld badend in licht,
vreugde, liefde, vrede en
overvloed.
Laten we deze wereld en onszelf de schoonheid,
goedheid en waarheid teruggeven waar wij
allemaal recht op hebben en wat uiteindelijk de
enige ware weg, de Weg van LEVEN, is.
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De nieuwe wereld, badend in het licht van goedheid, schoonheid en waarheid,
gebouwd op de werkelijkheid van het leven in éénheid.

De economische systemen
Economische systemen zijn grofweg in drie verschillende soorten te
onderscheiden:

Vrijemarkteconomie
In zijn meest pure vorm kwam deze vorm van economie op in de periode van
de industriële revolutie. Een vrijemarkteconomie is een economie waarin vraag
en aanbod bepalen wat de fabrikanten produceren, wat consumenten kopen en
wat de prijs van de producten is.
Als de vraag naar een product groot is en het aanbod is klein of laag, dan zal de
prijs stijgen. Als het aanbod van een product groter is dan de vraag, zal de prijs
dalen.
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Centraal geleide economie, staatseconomie of planeconomie
Deze vorm van economie is in praktijk gebracht door het socialisme.
Een centraal geleide economie of planeconomie houdt in dat alleen de staat
recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het
marktmechanisme (balans tussen vraag en aanbod) komt te vervallen.

Gemengde economie
Deze vorm van economie wordt nu min of meer in praktijk gebracht in bijna
alle landen op de wereld. De ene samenleving zal meer het karakter vertonen
van een centraal geleide economie, terwijl een andere samenleving meer het
karakter heeft van een vrijemarkteconomie. Er zijn verschillende vormen van
organisatie mogelijk. De meeste westerse samenlevingen kennen een vorm van
gemengde economie met de nadruk op het vrijemarktmodel.

Dus ……..
Over het technische aspect van de verschillende economische systemen is in
het kader van dit verhaal niet zo veel te vertellen. Waar het hier om gaat, is hoe
de in de wereld gehanteerde economische systemen zich verhouden tot het
besef van ‘het één zijn van alles wat is’ en wat de consequenties hiervan zijn.
Ook hier kunnen we stellen dat er een keus wordt gemaakt. Iedere keus is een
vorm van afsplitsing en dus een vorm van dualiteit. Ik kies het ene systeem,
omdat het andere systeem, gezien mijn overtuiging, niet deugt en dus slecht is.
We zien ook bij iedere economische stroming dat, om de beginselen van die
stroming in stand te kunnen houden, er weer andere kunstmatige systemen
moeten worden gemaakt. Deze systemen worden op steeds diepere niveaus
gecreëerd. Ook hier geldt weer dat constant moet worden afgewogen wat goed
is voor het systeem en wat ertoe bijdraagt om het systeem beter te laten
functioneren in perioden van economische druk. In het uiterste geval zal het
systeem er alles aan doen om te overleven en zal het zich verdedigen of
aanvallen.
Ook op het gebied van de in zwang zijnde economische systemen op deze
wereld geldt dat de systemen belangrijk zijn, zelfs uiterst belangrijk. De
systemen zijn zelfs zo belangrijk, dat ze ook weer bovengeschikt zijn gemaakt
aan de belangen van de mens.
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Opnieuw is de mens de dienaar van het systeem. De mens is zijn slaaf en wordt
gebruikt om het systeem te voeden.
Het in stand houden van de systemen door de grote ego’s van de politieke
leiders en van de rijksten van deze wereld, leidt ertoe dat de individuele mens
aan het kortste eind trekt en er enorme verschillen ontstaan in welvaart en
welzijn. Daardoor heerst er nog overal op deze wereld op zeer grote schaal
armoede, honger en ziekte. Er is nog geen economisch systeem geweest dat
lokaal, nationaal of mondiaal deze ellende heeft kunnen oplossen.
Op 19 januari 2015 verscheen het volgende nieuwsbericht op het internet
(indien je geïnteresseerd bent in de laatste cijfers zie de website van OxfamNovib:
(https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/inequality/an-economy-forthe-one-percent).
Verder meldt ditzelfde artikel:
‘Wereldwijde rijkdom raakt steeds meer geconcentreerd in handen van een kleine
rijke elite. Deze rijke individuen hebben hun enorme bezittingen vergaard door
belangen en activiteiten in enkele belangrijke economische sectoren, waaronder
de financiële sector en de sectoren van farmacie en gezondheidszorg. Bedrijven
uit deze sectoren geven jaarlijks miljoenen dollars uit aan lobbyactiviteiten om
beleidskaders te scheppen, die hun belangen verdedigen en versterken.
De rijkste 1 procent heeft hun deel van de wereldrijkdom zien stijgen van 44
procent in 2009 tot 48 procent in 2014. In 2016 zal het deel de 50 procent
overstijgen. Leden van de wereldwijde elite bezitten per persoon meer dan 2,7
miljoen dollar.
Van de resterende helft is bijna de helft (46 procent) in handen van de rijkste
twintig procent van de wereldbevolking. De overige 80 procent van de
wereldbevolking moet de resterende 5,5 procent van de rijkdom onderling
verdelen.’
Voeg daar de onderdrukking, het geweld en de oorlogen, veroorzaakt door het
in stand houden van politieke systemen, aan toe en ieder weldenkend mens en
ieder mens met een hart zal begrijpen dat dit niet de weg is en dat dit nooit de
weg kan zijn.
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Weet je nog wat de kosmische wetten ons
hebben geleerd?
‘What goes around, comes around’
of
’Wat je zaait, zal je oogsten’.
Dit betekent dat ieder individu ooit zal terugkrijgen wat
hij aan energie het universum instuurt. En dat betekent
het ook voor het collectief. Door te leven in het bewustzijn
van afsplitsing en op deze wijze te zorgen voor de
‘broederschap der mensheid’ creëer je gevolgen die ons
gevangen zullen houden in armoede, honger, ziektes,
chaos, verdriet en oorlog.
Kunnen we ons bewustzijn verhogen tot het bewustzijn
van éénheid, dan zullen er andere positieve gevolgen zijn
van de oogst van wat wij hebben gezaaid.
Kies jij voor de gevolgen van afsplitsing?
Kies ik voor de gevolgen van afsplitsing?

NEE, DAT IS OPNIEUW, IN ELK GEVAL NIET
WAT IK KIES …..
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Er is slechts één conclusie mogelijk. Als wij rust, liefde,
gelijkheid, vreugde, tolerantie en overvloed voor
iedereen in deze wereld willen terugbrengen, met als
uiteindelijk doel een eeuwigdurende vrede op deze hele
planeet, dan geldt:

Wij zullen moeten delen, alles,
overal en met iedereen.
Want luidt de wet niet dat ………
…… de deler, altijd de grootste
vermenigvuldiger is!

We zullen moeten leren:
 anders te kijken,
 anders te luisteren,
 anders te horen,
 anders te proeven, maar vooral …,
 anders te ageren en te reageren, dus….,
 …. anders te handelen.

Als we altijd alles hetzelfde doen, zal het resultaat
ook altijd hetzelfde zijn.
Alleen door de dingen anders te doen en door
andere dingen te doen, zal het resultaat
veranderen.
222

Hoe zijn we in staat om andere dingen te doen of om de dingen anders te doen?
We volgen nu ons ego als raadgever maar er is een andere, betere raadgever.
Die is te vinden in de verbinding met onze Bron, die diep van binnen woont in
ieder mens. Daar kunnen we de antwoorden vinden van een hoger bewustzijn.
De problemen van deze wereld, problemen als hebzucht, egoïsme, armoede,
honger en oorlog, hebben een bepaald bewustzijn. Dit bewustzijn is gelijk aan
de dragers en de veroorzakers van deze problemen. Dit is het collectieve
bewustzijn van de mensheid. Je kunt deze problemen alleen oplossen met
oplossingen die uit een hogere bron van bewustzijn komen dan het bewustzijn
waar deze problemen uit voortkomen. Dit hogere bewustzijn dat wij kunnen
aanroepen en gebruiken, is het bewustzijn van onze loods, van onze gids, van
de vonk van de Bron. Deze bron, deze Godsvonk, woont in ons en is
onophoudelijk en met onvoorwaardelijke liefde altijd bezig om ons te bereiken
en van advies en informatie te voorzien. Deze stem is zacht en bijna niet te
horen en deze stem wordt vaak overschreeuwd door het gebrul van het ego, die
het altijd fout heeft. Dit ego vindt van alles, over alles en iedereen, maar hoe zat
het ook alweer ……. ?

Wat wij ook zullen vinden …… niets maar dan ook niets in
deze wereld is ooit wat het lijkt te zijn.
Richt je op jouw bron, op jouw gids, op jouw loods.
Roept en gij krijgt antwoord ………
Klopt en er zal worden opengedaan ……….

We hoeven het nooit alleen te doen. We hoeven
ons alleen maar over te geven aan de wil om Zijn
Wil te doen en meegenomen te worden op het
veilige Pad naar Huis.
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Ook al is ons pad door het vaak onbegaanbare woud van ons leven nog zo donker,
het wordt altijd verlicht door ons contact met onze Bron, die diep van binnen in
ieder van ons woont en ons altijd liefdevol leidt.

De Religieuze systemen
Er zijn veel verschillende geloven en religieuze stromingen, die in de loop der
eeuwen geïnstitutionaliseerd zijn geraakt en verworden zijn tot systemen die
de mens zijn vrijheid ontnemen.
Binnen het kader van dit verhaal is het niet zo belangrijk om inhoudelijk aan de
verschillende geloven aandacht te besteden. En dit zeg ik zonder enig
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waardeoordeel. Ieder geloof is even waardevol als elk ander geloof. Zolang een
geloof waarde heeft voor wie dan ook, al is het maar voor één mens, bevat dat
geloof een waarde die van belang is.
Wat past binnen de rode raad van ons verhaal is dat er veel verschillende
geloven zijn die (over het algemeen) vinden dat zij het ware geloof
vertegenwoordigen en dat zij de enige ware God vertegenwoordigen. Ik zeg dit
zonder overigens ook daar enig waardeoordeel over te hebben. Ik kan
vaststellen dat er geen éénheid is. Er is juist afsplitsing, gegrondvest op
dualiteit, waarin waarden worden gehanteerd als goed en slecht, de enige ware
God en het enige ware geloof tegenover onware goden en onware geloven. Mijn
God is beter dan de jouwe en die van mij is in elk geval de beste en de enige
‘waarachtige’. Er zijn blijkbaar ook niet-waarachtige goden en dan zijn er
blijkbaar ook niet-waarachtige religies.
Wel een moeilijk probleem, want hoe kom je er ooit achter, ook objectief
gemeten, welke God de beste is en welke godsdienst dus als enige godsdienst
overlevingskans zou moeten of mogen hebben.
Ik weet het niet en ga mij daar ook nooit aan wagen.
Wel kan ik iets constateren. Ik constateer dat, net als bij de politieke en
economische systemen, er ook in de geloofsstromingen systemen zijn gemaakt
in de vorm van dogma’s en (leef)regels.
Deze systemen gedragen zich ook als systeem. Zij oordelen en veroordelen en
vinden dat een ander geloof, een ander systeem, een bedreiging is of kan
worden en dat er dus opgetreden moet worden.
De geloofssystemen hebben nooit geaarzeld om bij een vermeende bedreiging
hun geloofssysteem met zwaard of kanon te verdedigen.
En ja, ook hier is, net als bij de eerder genoemde politieke en economische
systemen, de uitvoerder van deze nobele oorlogen, die dit keer ook nog in naam
van God (natuurlijk de enige ware God) worden uitgevoerd, de mens. Ook nu is
de mens weer, naast de bedenker en aanvoerder, ook de pion, het schaakstuk,
de paljas, het kanonnenvoer en de klos.
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En deze paljas denkt natuurlijk dat het allemaal goed is en dat het zo hoort.
Bovendien mag hij meedoen en de uitvoerder zijn van ‘een heilige oorlog’. Dan
ben je pas echt een ‘bofkont’.

De goden van deze religieuze systemen zijn een ‘God van
Liefde’. Een God van Liefde die uit zijn naam de religieuze
leiders opdracht geeft om een heilige oorlog te voeren waar
heel veel verdriet en pijn het gevolg van zijn. En waaronder in
elk geval erg veel kinderen, moeders, opa’s en oma’s lijden,
omdat hun vaders, echtgenoten en zonen bij bosjes worden
afgeslacht.
Ik heb ook andere dingen geleerd, die ik niet kan rijmen met
de handelingen binnen deze systemen. Dingen zoals:

’Heb uw naaste lief, gelijk uzelf’.
’Als er op de ene wang wordt geslagen, keer
dan ook de andere wang toe’.

Mijn naaste liefhebben als mijzelf en de andere wang toekeren
als de ene wang wordt geslagen, strookt volgens mij in geen
enkel opzicht met heilige oorlogen, afgeroepen door een god
van liefde. Oorlogen waarin door de geschiedenis heen
miljoenen mensen zijn afgeslacht en enorm veel pijn, verdriet,
chaos, wanhoop en ellende is gecreëerd.
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Lieve mensen het hoort niet zo,
het hoort niet eens een beetje zo
….. 

Blijkbaar wordt op deze prachtige planeet de sturing van onze religies
uitgevoerd door mensen die onder invloed staan van hun ego-gedrevenheid,
door mensen die worden geleid door dualisme, waardoor de volgende
tegenstellingen worden gecreëerd:






Mijn ware geloof tegenover jouw onware geloof.
Mijn ware God tegenover jouw valse God.
Mijn waarheid tegenover jouw onwaarheid.
Overheersing tegenover onderdrukking.
Bedreigen tegenover bedreigd worden.

En zo kun je ongetwijfeld nog wel even doorgaan. In elk geval genereren het
handelen van het ego en beslissingen op basis van dualiteit altijd ANGST en
angst is als drijfzand, voor wat je er ook op bouwt. Al deze ego-gedreven, op
dualisme gebaseerde uitingen zijn het kenmerk van afsplitsing, afsplitsing van
‘het één zijn van alles wat is’. Het wordt steeds duidelijker wat het gevolg is van
het feit dat wij onszelf, als mens, afgesplitst zien van de ‘éénheid van alles wat
is’.
Het gevolg van deze afsplitsing is dat er gehandeld wordt vanuit de drijfveer
van het ego. Een drijfveer die stoelt op het principe van dualisme en niets te
maken heeft met ‘het liefhebben van je naaste, gelijk je jezelf liefhebt’. Deze
drijfveer van het ego is altijd fout, omdat er van alles wordt gevonden waarvan
nooit iets werkelijk is wat het lijkt te zijn. De drijfveer van het ego heeft niets te
maken ‘met de wil hebben, om de Wil van de Vader te doen’. Deze Wil wordt
ons altijd tot de laatste ademtocht op deze wereld, ingefluisterd door de diep in
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ons wonende Godsvonk, die als een liefdevolle loods ons wil laten handelen
volgens de wetten van ‘de éénheid van al het leven’.
Morgen kan de wereld anders zijn, als wij vandaag veranderen. Als jij en ik
vandaag veranderen, heeft dat direct gevolg voor al het leven om ons heen.
Door de éénheid en de daaruit volgende verbondenheid  invloed 
afhankelijkheid en  verantwoordelijkheid, verandert deze wereld door jouw
en mijn andere keuzes en door ons veranderd gedrag.
Wij zijn goden in wording en we kunnen dat nu al zijn door ‘het te zijn en door
te handelen als goden’. God is een God van liefde en barmhartigheid en dat is
precies de verandering die jij en ik moeten toepassen. Word nu liefde en
barmhartigheid en de wereld is morgen anders. Doordat jij met jouw
verandering anderen beïnvloedt, veranderen die anderen en beïnvloeden zij
weer anderen. Zo zal het dualisme, door het zetje van jou, als een bouwsel van
dominostenen omvallen totdat het is verdreven van deze wereld.

Dan zal het Licht weer schijnen. De vrede, de rust,
de harmonie en de liefde zullen zijn teruggekeerd
en iedereen zal altijd en overal ter wereld
onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid nemen
voor ieder ander mens, voor iedere zuster en voor
iedere broeder.
Alle volkeren der aarde zullen worden verenigd en
in vol vertrouwen naast elkaar staan en één zijn.

Wat houdt ons tegen?
LET’S DO IT.., NOW… 
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Wat betekent dit en waar gaat het ons
brengen als wij ons laten leiden door de wet
van éénheid van alles wat is’?

Wat wordt
het eindstation
van deze wereld
en waarom ?

Tot zover hebben we het gehad over het bewandelen van een mogelijk Pad
huiswaarts, dit zowel voor de individuele mens als voor het collectief. We
hebben dit behandeld in de roman en in dit studieboek.
We hebben gezien dat als wij als individu onze focus, onze projecties en ons
handelen veranderen, het resultaat van ons leven ook zal veranderen.
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Als het individu verandert door het maken van andere keuzes, zal deze
verandering invloed hebben op ieder ander individu. Door de éénheid van alles
wat is zijn wij verbonden en beïnvloeden wij elkaar. Als ik verander zal ook jij
veranderen door de invloed die ik heb op jou. Als er meer van ons de beslissing
nemen om andere keuzes in het leven te maken, keuzes die worden ingegeven
door onze innerlijke gids, door de vonk van de Bron, zal dat een ander resultaat
geven. Anders dan wanneer wij ons laten leiden door de drijfveer van ons ego.
Chaos en angst zullen veranderen in acceptatie, tolerantie en naastenliefde.
Oorlog zal veranderen in vrede.
Het besef van afsplitsing zal veranderen in het besef van éénheid. Wat zal dit
uiteindelijk voor gevolg hebben voor het pad dat de wereldbevolking zal
bewandelen?
Ik ga jullie dat pad schetsen en ik ga vertellen waarom dit einddoel het enige
resultaat kan zijn.
Ik ga jullie niet vertellen hoe dat technisch moet worden uitgevoerd, omdat dat
niet relevant is. De verandering zal vanzelf plaatsvinden als gevolg van de
verandering van het bewustzijn van ieder individu.
Het resultaat ligt opgesloten binnen de kosmische wet van oorzaak en gevolg.
Er zal zoals altijd ook dan nog steeds gelden, dat er ….

zal worden geoogst wat er wordt gezaaid.
En er zal
terugkomen, wat is uitgestuurd.

De verandering van het besef van afsplitsing naar
het besef van éénheid.
Als het besef van afsplitsing niet meer in deze wereld bestaat en de projecties
(als schepping van de focus op afsplitsing) die uit dit besef voortkomen
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beginnen op te lossen, zal de verandering als vanzelf gaan plaatsvinden. Het
nemen van de wissel van de weg van de oude wereld naar de nieuwe wereld is
het moeilijkst. Het nemen van deze wissel kost veel energie en veroorzaakt
chaos. Net als wanneer een trein een wissel neemt en daarbij heen en weer
schudt, zo schudt ook de wereld met haar complete bevolking op het moment
dat de wereld deze wissel neemt.
Het zou zo maar kunnen dat de wereld zich op dit moment op deze wissel
bevindt. Hoe meer individuen de wereld over deze wissel heen kunnen trekken
door zich in te spannen om te leven en te handelen naar het besef van éénheid,
des te sneller zal deze wissel worden genomen. Als de wissel is genomen, moet
de trein weer op gang komen, maar dit kost minder energie.
Ik geef hieronder een aantal veranderingen die ooit zullen plaatsvinden, nadat
deze wissel is gepasseerd en het spoor van de nieuwe wereld al een tijd wordt
bereden en de trein weer op snelheid is gekomen.

De grenzen zullen verdwijnen.
Het trekken van grenzen is een uiting van dualiteit, het is een uiting van ‘mijn
en dijn’. Het is het opeisen van grond die niet ons eigendom is, maar die ons
slechts in bruikleen is gegeven om het pad hier op aarde te kunnen bewandelen
en om als ervaringsleerschool te dienen.
Het feit dat wij een lijn hebben getrokken en een grens hebben gemarkeerd,
waarmee wij aangeven dat deze grond van ons is en dat wij bepalen wat hier
gebeurt en wie erin mag, heeft consequenties.
Het feit dat wij hebben besloten dat alle rijkdommen die zich binnen de door
ons getrokken grens bevinden van ons zijn, heeft consequenties. Onze ego’s
roepen zeker en per definitie reacties op bij de ego’s van andere mensen, die
wij hebben aangegeven dat zij niet of slechts onder onze voorwaarden welkom
zijn.
Het ego kent jaloezie, afgunst en hebzucht en wordt daar altijd door gedreven.
Vul het maar in ……..
Wat niet van mij is en wat mij wordt ontzegd, wordt juist de prikkel om dit op
te eisen en te bevechten, dus ……. oorlog, oorlog en nog eens oorlog. Oorlogen
die al zolang duren als de mensheid bestaat.
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Deze oorlogen en de drang om deze oorlogen te voeren, lossen we niet op met
grote hekken met prikkeldraad bij de door ons getrokken grenzen, met
mijnenvelden en met soldaten met geweren en kanonnen. Het duwen en
trekken aan dit monster is als het duwen en trekken aan een trekveer. Als ik
ertegen duw, duwt het terug. Als ik eraan trek, trekt het terug. Ik zal dus altijd
in oorlog zijn met mijn eigen energie en slechts mijzelf bevechten. Dit is
inderdaad een waanzinnige en zinloze actie met ongelooflijk veel leed en
verdriet tot gevolg. Dit gecreëerde leed spiegelt weer nieuw leed terug, omdat
wij het hebben gezaaid en ook weer zullen oogsten in misschien wel een
volgende generatie. Dit is een weg zonder einde, tenzij we de cirkel doorbreken
door anders te handelen en te luisteren naar de zachte stem van ons innerlijk
kompas, van onze liefdevolle gids.
Als ons bewustzijn zodanig toeneemt dat wij handelen volgens de wet van het
besef van éénheid, zullen wij de grenzen uitgummen en zullen wij alles delen.
Dan zal iedereen overal welkom zijn en mag iedereen in de rijkdommen
meedelen. Delen is de grootste vermenigvuldiger, dus het delen zal leiden tot
ongekende overvloed, overvloed van alles voor iedereen en overal op deze
wereld.
Bewustzijn en vooral groei van ons bewustzijn is het toverwoord. Ons
bewustzijn zal veranderen en groeien als wij bereid zijn te accepteren dat
wijzelf verantwoordelijk zijn voor alles wat er in ons leven gebeurt. Wij
scheppen alles immers zelf door onze focus, door onze projecties, door onze
gedachten en door onze ‘ik vindjes’.
Vind dus niets meer wat schade toebrengt aan jezelf en aan alles wat is. Verhef
jezelf door op te stijgen naar het meest verheven visioen dat je je maar kunt
voorstellen en handel daarnaar. Als jij en ik daar vandaag mee beginnen, is
morgen de verandering op deze wereld reeds ingetreden.

Het geld zal verdwijnen.
Geld wordt gebruikt als ruilmiddel, oppotmiddel en rekeneenheid.
Door de waarde van artikelen uit te drukken in geld kan ik een schilderij ruilen
tegen een kip. Zo kan ik bepalen hoeveel kippen een schilderij waard is. Door
geld als rekeneenheid en als ruilmiddel te gebruiken, kan de waarde van het
ene artikel worden omgezet naar de waarde van het andere artikel. Als ik meer
heb dan ik nodig heb, dan houd ik over en kan ik dit oppotten. Door geld te
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plaatsen in een bankinstelling kan ik het veilig en bewaakt aanhouden als een
‘appeltje voor de dorst’.
Handelend binnen het besef van afsplitsing, het huidig collectief
bewustzijnsniveau van deze wereld, is mijn grootste zorg dat ik niet teveel
kippen moet ruilen voor dat betreffende schilderij. Per slot van rekening levert
mijn ego-drijfveer van hebzucht mij genoeg prikkels om niets teveel af te willen
staan.
Zo leidt geld tot een ander doel. Dit doel staat niet beschreven in de
economieboeken. Dit doel is de mogelijkheid hebben om macht over anderen
uit te oefenen.

Geld is macht. Het hebben van geld schept macht.
Het uitoefenen van macht is een drijfveer die in een wereld geleid door het
besef van éénheid, absoluut onnodig en onmogelijk is. Ik hoef me in zo’n wereld
geen zorgen te maken over de hoeveelheid kippen die ik moet betalen voor
mijn schilderij, want alle rijkdommen van deze wereld worden gelijkelijk
verdeeld over iedereen.
Iedereen stelt zich enige uren per dag beschikbaar om zich voor het algemeen
belang in te zetten en zijn of haar diensten aan te bieden waar dit nodig of
gewenst is. Hierbij kan natuurlijk altijd gebruik worden gemaakt van iemands
kwaliteiten en voorkeuren.
Wij werken waar dat nodig is en zonder loon. Loon is niet nodig want iedereen
wordt voorzien in zijn of haar behoeftes.
Dit betekent dat iedereen verzekerd is van een voor altijd menswaardig
bestaan. Niemand wordt ontslagen of naar de schimmige randen van de
samenleving gedreven. Iedereen onderkent het besef van éénheid en de daaruit
voortkomende verbondenheid, invloed, afhankelijkheid en
verantwoordelijkheid. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor iedereen en
houdt tijd over om te werken aan het verwezenlijken van zijn of haar meest
verheven visioen en heeft tijd en middelen genoeg om zich creatief en in allerlei
andere opzichten te ontwikkelen. Door deze grootse uiting van massale
creativiteit zal het verder scheppen van schoonheid in deze wereld iedere dag
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verder toenemen en zal deze wereld dagelijks verder opgaan in de energie van
schoonheid, goedheid en waarheid.
Daarnaast is er nog iets anders, iets met een ongelooflijke kracht, dat een
omwenteling in deze wereld zal veroorzaken.

Wantrouwen, individueel en collectief, zal
veranderen in vertrouwen.
Als ons bewustzijn verandert en groeit van het besef van afsplitsing naar het
besef van éénheid, zal de cyclus die gekoppeld is aan het besef van éénheid,
steeds dieper in de mensen wortelen. Deze cyclus vanuit het besef van éénheid
is:

Eénheid  Verbondenheid  Beïnvloeding 
Afhankelijkheid  Verantwoordelijkheid.
Het besef dat wij volledig voor elkaar verantwoordelijk zijn en dat wij deze
verantwoordelijkheid ook volledig willen nemen, zal resulteren in het
realiseren van

volledig VERTROUWEN

Voor het besef van afsplitsing geldt deze cyclus niet. Er is dan geen besef van
éénheid. Er is dan geen besef van verbondenheid, beïnvloeding, afhankelijkheid
en verantwoordelijkheid. Wij leven en handelen thans op deze wereld vanuit
het besef van afsplitsing. In het besef van afsplitsing nemen wij op geen enkele
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wijze of in zeer beperkte mate verantwoordelijkheid voor de ander. Dit kan dan
ook alleen maar leiden tot het tegenovergestelde van vertrouwen en dit

volledig WANTROUWEN

Grafisch weergegeven leidt dit tot de volgende conclusie:
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Het besef van éénheid leidt tot het willen nemen
van de volle verantwoordelijkheid voor elkaar en
het schenken van volledig vertrouwen in elkaar.
Ook dit is een uiting van een wereld die leeft en handelt in het volle
besef van schoonheid, goedheid en waarheid.

Klink dit voor jou als een utopie?
Klinkt dit als een nooit te behalen doel?
Alles is mogelijk want niets is wat het lijkt te zijn.
Niets is dus onmogelijk, want dat is ook niet wat het lijkt te zijn. Wij
zijn magiërs en scheppen met onze focus en projectie. Wij
scheppen anders door onze focus en projecties te veranderen
oftewel door het maken van andere keuzes.

Alles is mogelijk, als jij het wilt en als ik het wil.
Het is een kwestie van willen, willen door het te begrijpen
en vervolgens door het te doen.

Ik wil het ….. en jij?
Ik doe het …… en jij?
Doen door het te willen en het daarom te ZIJN, zijn de
magische woorden die van ons echte magiërs maken.
Dit betekent:
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En dat ZIJN vormt jou, mij en deze wereld !!!
Jouw en mijn intenser ZIJN, verhoogt ons ….
‘BEWUST .. - .. ZIJN’.

Door jouw en mijn toenemend bewustzijn trekken wij al het leven op. Hiermee
helpen wij uiteindelijk, samen met alle volkeren der aarde, om deze wereld te
dragen.
En wij worden hierbij altijd geholpen door de bij ons inwonende ‘vonken van het
Licht’ en door de bewoners van alle hemelen.
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Woouwww ….
wat een wereld, daar
teken ik voor 

Zo kan ik natuurlijk nog een hele tijd doorgaan hoe de nieuwe wereld, geleid en
gedragen door het besef van éénheid, eruit zal komen te zien.

Ik laat dat graag ook over aan jou en jou en natuurlijk ook
aan jou. Als je mijn beide boeken hebt gelezen tot aan dit
punt, dan zal je begrijpen wat hier wordt bedoeld en dan
ben je in staat om jouw eigen, meest verheven visioen op
te bouwen en om nog veel meer en veel mooiere doelen
voor ogen te nemen. Dan doen we het samen. Daar kan ik
nu al heel blij van worden.
Zo hebben we gezien in beide boeken dat wij er met alle huidige stelsels niet
zullen komen. Alle stelsels, alle stromingen en alle systemen zijn gebouwd op
dualiteit en worden gedragen door het besef van afsplitsing.
Zowel onze politiek als onze economie en religies zijn gebaseerd op het besef
van afsplitsing. Zij hanteren systemen die uit zijn op macht en op het in stand
houden en verdedigen van deze systemen. De mens is hierin altijd de marionet
en de paljas die wordt gezien en gebruikt als dienaar van deze systemen.
We kennen allemaal het resultaat. Kijk maar naar de wereld om je heen. Kijk
maar naar de wanhoop, het verdriet, de chaos, naar de pijn, de ziektes en de
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oorlogen. Niemand wil dit, in elk geval wil niemand dit in zijn of haar eigen
achtertuin.

We hebben een ‘bewustzijns-boost’ nodig en ik
hoop met heel mijn hart dat mijn beide boeken
daar een steentje aan mogen bijdragen.
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Nog éénmaal een opmerking over alle
herhalingen in dit verhaal

In het begin heb ik aangegeven dat veel onderwerpen en onderdelen van mijn
verhaal herhaald zullen worden. Grote delen van deze twee boeken hebben
reeds twaalf jaar op het internet gestaan en veel mensen hebben in al die jaren
gereageerd. Velen kwamen met vragen en gaven aan dat de theorie wel te
begrijpen is, maar dat het zo moeilijk is om het in praktijk te brengen en vol te
houden. De theorie wordt oh zo snel vergeten.
Mijn reactie is: ‘Dat klopt en dat geldt zeker ook voor mij’.

Het hebben van kennis van éénheid is niet hetzelfde als
het in staat zijn om te leven volgens de wetten van
éénheid.
Het doel van mijn beide boeken is om aan te geven dat er
slechts éénheid is als enig geldende kracht.
Als we dus handelen en leven alsof dat niet zo is, gaan we tegen het natuurlijke
in en creëren we per definitie disharmonie. Alles wat is, al het handelen van wie
dan ook en al het leven in de kosmos kan daarom slechts gericht zijn op
éénheid. Hoe hard we ook ons best doen om te doen alsof het niet zo is, het is
hoe het is en dat wat is, is uitsluitend ÉÉNHEID.
We kunnen nog zo hard ons best doen om te zijn wie we niet zijn, maar wie we
niet zijn zullen we nooit zijn en kunnen we ook nooit zijn. Dat betekent dat het
lopen van deze niet-wezenlijke weg een gevecht tegen de bierkaai is. Het is een
gevecht dat we nooit zullen winnen, omdat het niet wezenlijk is.
Alle pijlen leiden uiteindelijk naar het doel van éénheid, omdat dit doel het
enige doel is dat er is en ooit zal zijn. Er is geen ander doel. Er bestaat slechts
éénheid en dit na te streven, genereert harmonie, balans, liefde, vrede, vreugde
en overvloed.
Als we dit doel niet nastreven en ons ervan afkeren, genereren we het
tegenovergestelde en dat is disharmonie, disbalans, angst, strijd, oorlog,
verdriet en armoede.
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Hoe je het leven ook aanvliegt, welke koers je ook hanteert, het doel kan alleen
maar zijn ‘het besef van het één zijn van alles wat is’.
We hebben tot nu toe verschillende invalshoeken onderzocht in dit boek. Ik zet
ze hier nog even op een rij:
1.
2.

3.

Het mogelijke pad van de individuele ziel.
Het mogelijke pad van het collectief waarvan een onderdeel zijn:
a) De route van onze politieke systemen.
b) De route van onze economische systemen.
c) De route van onze religieuze stromingen of systemen.
Het onmiskenbare doel als wij in deze aanvliegroutes de keus van het één
zijn van alles wat is maken, de zogenaamde ‘stip op de horizon’.
We hebben gezien wat de verschillen zijn tussen éénheid als uitgangspunt en
afsplitsing als uitgangspunt.
Dit betekent in elk geval dat al deze verschillende aanvliegroutes in de grenzen
erg dicht bij elkaar liggen en elkaar soms overlappen.

Alle aanvliegroutes hebben één ding gemeen en
uiteindelijk is alles gericht op hetzelfde en op slechts één
doel en dit doel is:
‘Leven in het bewustzijn van éénheid van alles wat is’.

Herhalingen zijn dus
onvermijdelijk, gewenst
en zelfs zeer noodzakelijk.
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De stelling over het waarom van het blijven herhalen van de basisbegrippen die
verbonden zijn aan het besef van éénheid wordt nog versterkt door het
gegeven dat wij allen tot op heden niets anders doen dan water naar de zee
dragen en dweilen met de kraan open. Dit geldt voor alle problemen:
maatschappelijk, cultureel, politiek, economisch en menselijk, overal op onze
planeet.
We hebben gezien dat deze problemen een bewustzijnsniveau hebben dat
voortkomt uit het besef van afsplitsing. En deze problemen worden aangepakt
met oplossingen die eenzelfde bewustzijnsniveau hebben als de problemen
zelf. Het oplossen van de problemen op deze manier staat gelijk aan het blussen
van vuur met benzine. Deze handelwijze betekent dat we monsters bevechten
die door de gelijke energie van deze strijd alleen maar in leven blijven en
sterker worden.
Nooit zullen op deze wijze de problemen werkelijk en structureel worden
opgelost. Je kunt ‘gelijken niet met gelijken bevechten’.

Je kunt problemen met een zeker bewustzijnsniveau nooit oplossen met
oplossingen die een zelfde bewustzijnsniveau hebben als deze
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problemen. Je kunt problemen alleen maar oplossen met oplossingen die
een hoger bewustzijnsniveau hebben dan deze problemen. Je kunt vrede
niet afdwingen met kanonnen en geweren. Je kunt hebzucht en
ongelijkheid niet aanpakken met oplossingen die bol staan van hebzucht
en ongelijkheid.
Dit hogere bewustzijnsniveau wordt uitsluitend gevonden in het besef
van de éénheid van alles wat is.
Dit feit zal duizend keer, een miljoen keer of zelfs een miljard keer
herhaald moeten worden om het in ieder mens te laten landen.
Achter welke stroming jij ook aanloopt, welke politieke partij je ook
aanhangt of welk economisch systeem je ook hanteert, je loopt achter
het besef van afsplitsing aan en je zult, individueel en als massa, lopen op
drijfzand in een stinkend moeras, gedreven door angst en gedoemd om
ergens weg te zakken en te verdrinken.
Het besef van éénheid, het ernaar handelen en leven, verschaft de
rotsachtige ondergrond die onze voeten houvast zal geven en waarop we
een nieuwe cultuur en een nieuwe wereld van licht kunnen bouwen. Een
wereld van licht, liefde, vreugde en vrede voor iedereen.
Herhaal het voor jezelf, herhaal het voor anderen, als het moet een
miljoen of zelfs een miljard keer.

Schreeuw het met mij van de daken en wees de
vuurtoren en de wegwijzer voor een ieder die het
gevoel krijgt dat er iets ontzettend niet klopt. Voor
een ieder die het gevoel krijgt dat we individueel
en als massa in een kringetje lopen. Voor een ieder
met gevoel dat we water naar de zee dragen en
dweilen met de kraan open en dus in beweging
zullen moeten komen om een verandering te
realiseren.
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De éénheid
zal de niet-éénheid
omsluiten en de liefde
zal de angst voorgoed
verbranden.
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Een sinistere ontknoping en conclusie

Onderstaand overzicht geeft aan wat EENHEID nu eigenlijk betekent en hoe wij
op basis van leugens en onwaarheid, van valsheid en illusies, gebukt door het
leven gaan en vinden dat wij elkaar probleemloos en terecht de hersens
kunnen inslaan en kunnen uitmoorden.

Er is slechts EENHEID. Dit is het enige geldende en valide beginsel in de hele
schepping. Eenheid die begint bij de Bron, die begint bij God. Alles in de
complete schepping is één.
Eenheid is de enige REALITEIT in de schepping. Eenheid is de enige
WERKELIJKHEID en dus is eenheid het enige wat IS. Daarom kan alleen maar
het BEWUSTZIJN van EENHEID omarmd en geleefd worden, omdat dit
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bewustzijn je verbindt met het enige wat IS, met het enige wat REËEL en
WERKELIJK is.

Alles wat afwijkt van het bewustzijn van eenheid is IRREËEL, is
ONWERKELIJK, is een ILLUSOIRE WAARHEID en is dus een
ILLUSIE. Het bewustzijn van ‘geen eenheid’, dus van
afsplitsing, is derhalve een bewustzijn dat gekoppeld is aan
illusies en alles wat je ervaart binnen dit bewustzijn is dus
irreëel, onwerkelijk, een leugen, een illusie en dus niet waar.
Deze wereld leeft in angst en chaos. Veel, heel veel individuele mensen leven in
angst en chaos en velen weten niet meer welke kant ze op moeten en dreigen
om te vallen of vallen om. In deze wereld is één grote zekerheid, namelijk dat
alles onzeker is.
Wij kennen dus angst, chaos, pijn, verdriet, wij worden niet begrepen en wij
begrijpen zelf bijna niemand. Dit alles komt voort uit het bewustzijn van
afsplitsing. Een afsplitsing die niet reëel is, die onwerkelijk is en die dus niet
bestaat.
Sterker nog, wij benaderen elkaar in wantrouwen en dagen elkaar uit. Wij
voeren zelfs oorlog tegen elkaar en vermoorden elkaar probleemloos. Wij
voeren al deze handelingen uit in de veronderstelling dat wij ‘goed bezig zijn’,
maar wij handelen op basis van illusoire waarheden, van ongelooflijke leugens,
van onwaarheden en van illusies.
Aangezien er slechts EENHEID bestaat, is het enige bewustzijn dat wij kunnen
omarmen en leven het ‘bewustzijn van EENHEID’, van het één zijn van alles
wat is. Dit is de enige realiteit. Al het andere vertegenwoordigt leugens, illusies
en is dus onwaar.
Aangezien er dus slechts eenheid is, is er daaruit volgend een wederzijdse
verbondenheid met alles en iedereen. Deze wederzijdse verbondenheid
genereert een wederzijdse invloed van alles en iedereen op alles en iedereen.
Deze invloed resulteert weer in een wederzijdse afhankelijkheid en
verantwoordelijkheid.
Uit deze verantwoordelijkheid blijkt dat jouw lijden, pijn en verdriet, jouw
honger en dorst en jouw angst mij aangaan als jij mij om hulp vraagt en dat ik
er dus voor jou zal moeten zijn, zowel gisteren, vandaag als morgen.

DIT IS HET LICHT VAN DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE,
VOORTKOMEND UIT HET ÉÉN ZIJN VAN ALLES WAT IS.
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Ter afsluiting

Ik heb geprobeerd mijn verhaal aan te bieden met als leidraad de begrippen
goedheid, schoonheid en waarheid waarbij waarheid is gebaseerd op het besef
van éénheid.

Aan het begin ligt onze Bron en tot die Bron zullen wij
terugkeren. Een boeiende, fascinerende en avontuurlijke reis
van planeet naar planeet door vele universums heen. Een
kosmische ontwikkeling van ‘beest tot geest’.
Een reis die ik heb genoemd ………… :

’Een
Wonderbaarlijke Reis’

Een reis zonder einde en van een
ongelooflijke schoonheid.
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 We hebben gezien hoe mooi deze wereld kan worden.
 We hebben gezien dat de wereld verandert als het collectieve
bewustzijn van de wereld verandert en zich ontwikkelt van het
besef van afsplitsing naar het besef van éénheid van alles wat is.
 We hebben gezien dat het collectieve bewustzijn verandert als
gevolg van het veranderen van het bewustzijn van de
individuele mens.
 We hebben gezien dat iedereen elkaar beïnvloedt. Als er één
mens verandert, heeft dat een enorme invloed op alles en
iedereen en veranderen dus alle mensen.
 Het gaat nu om jou. Als jij je inzet om te leven vanuit het besef
van het één zijn van alles wat is, verander jij en verandert
iedereen en verandert deze wereld.
 Jij bent ongelooflijk belangrijk. Jij maakt het verschil en bent
derhalve de redder van deze prachtige planeet en van alles wat
daarop leeft.

Het gaat om JOUW KEUS, gemaakt met JOUW
VRIJE WIL.
Snap je nu het gezegde? …:
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’Verander de wereld,
begin bij jezelf’.

Ik wens jullie allen
een behouden vaart …
en
‘recht, zo die gaat …’
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Luister naar en vertrouw op de in ons allen aanwezige loods. Deze
loods zal ons feilloos leiden met onvoorwaardelijke liefde en met een
volledig Godsbewustzijn.
Beter kun je het nooit treffen. Iedere storm, ieder rif en iedere
hindernis wordt genomen en alleen dan zal de overwinning een feit
zijn.
Ontwijk het ego, want dat zal leiden tot oproer en muiterij. Dat zal
leiden tot verkeerde keuzes en verkeerde koersen met slechts
dramatische schipbreuk tot gevolg.

‘Vaya con Dios'
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Hoe moeilijk de Weg ook is, vergeet nooit dat ieder
moment het meest briljante moment is om gewoon
weer op te staan, om opnieuw te beginnen en
vooral om verder te gaan.
Houd het doel voor ogen maar geniet vooral ook
intens van de reis.

Uiteindelijk zal ook het licht neerdalen over deze prachtige wereld, want alles zal
uiteindelijk, ooit terugkeren naar Huis.
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