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4 januari 2020

VOORWOORD
it boek is opgezet in januari 2020.
Ik ben ermee gestart toen ik besloot om te stoppen in
de groep waarbij ik mij had aangesloten. Ik voelde dat
de verbinding met de groep voor mij niet werkte
omdat het een belemmering werd voor mijn
persoonlijke geestelijke groei en spirituele
ontwikkeling.
Het uit de groep stappen voelde als een bevrijding.
Onmiddellijk begon de energie te stromen en ben ik
gestart met mijn vijfde boek. Ik ben ook in het bezit
gekomen van een programmaatje waardoor ik drie
dimensionale mensen in mijn teken- en
schilderprogramma op mijn tablet kan zetten en in
een schilderij kan verwerken. Zo zal ik dit boek
illustreren, waarbij de schilderijtjes mijn gevoel van
ervaring moeten verdiepen.
Opnieuw meld ik dat ook voor dit boek geldt, dat ik
alles heb genoteerd voor mijzelf. Door alles op te
schrijven en uit te schilderen dat ‘in mij is gegoten’, is
deze stof in mijn systeem geland en verankerd.
Zelf zie ik nu (achteraf) een lijn van opbouwen en
uitdiepen van de werking van de geestelijke wetten in
onze wereld.
Het heeft mij mede geholpen om mijn bewustzijn te
kunnen verdiepen. Ik doel hier dan op het ‘kennis6

aspect’. Ook dit wordt weer uitgebreid in dit boek
behandeld.
Uiteindelijk ben ik na ruim achttienhonderdvijftig
bladzijden en honderden tekeningen erachter
gekomen dat kennis nodig en noodzakelijk is, maar dat
dit een buitengewoon ondergeschikt facet is van het
begrip ‘BEWUSTZIJN’. De kennis is eigenlijk nodig dat
LIEFDE het meest belangrijke aspect is van
bewustzijn.
Liefde die dan kan worden verdeeld in:
Eigenliefde (geen egoïsme),
Naastenliefde en
Liefde voor God.
Deze drie vormen van liefde zijn allemaal even
belangrijk en bestaan naast elkaar.
Het is onmogelijk om een ander lief te hebben als we
niet in staat zijn om onszelf lief te hebben.
Het is onmogelijk om mijzelf lief te hebben als ik niet
in staat ben om een ander lief te hebben.
Het is helemaal onmogelijk om God lief te hebben als
ik niet in staat ben om mijzelf en mijn naasten lief te
hebben.
Ik heb de stof die ik heb opgeschreven hooguit één
keer vluchtig doorgelezen. Er zullen dus absoluut
spelfouten in zitten en het kan zomaar zijn, dat zinnen
hier en daar niet goed lopen.
Ik hoop dat jullie dat mij vergeven.
Veel leesplezier!
7

9 januari 2020

WAT ZIJN MENSEN
MET HEEL VEEL
SPIRITUELE KENNIS
EN EEN GROOT EGO?
Dit verhaal is vastgelegd naar aanleiding van de
samenwerking met een groep die wordt aangestuurd
door een persoon waar dit op van toepassing is.
Waarom het mogelijk is om veel spirituele kennis te
hebben en er volkomen niet naar te leven. Er zijn
mensen die zeggen contact te hebben met hemelse
wezens, die ook echt veel weten maar die er in het
dagelijks leven, in relatie met hun naasten, absoluut
niet naar leven.
Hoe is dit mogelijk?
Ook dit vraagstuk heeft weer alles te maken met
bewustzijn. Hierbij wordt het begrip 'bewustzijn' weer
iets dieper uitgespit.
Bewustzijn bestaat nog steeds uit drie aspecten:
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1. Verstandelijk aspect. Hier wordt KENNIS
gegenereerd.
2. Spiritueel aspect. Op dit vlak ontwikkelen wij
LIEFDE, dat te verdelen is in eigenliefde, liefde voor
onze naasten en liefde voor God.
3. Combinatie van 1. en 2. Het gaat er op dit vlak om
hoe wij 'het' leven. Hoe brengen wij de
gecombineerde kennis en liefde in praktijk?
Het is mogelijk dat mensen met veel spirituele kennis,
deze kennis in het leven niet kunnen toepassen, er niet
naar kunnen leven, omdat kennis en liefde op
verschillende manieren worden ontwikkeld,
waardoor het ene aspect kan achterblijven bij het
andere aspect.
Laten we beginnen om het verstandelijk aspect
(kennis) en het spirituele aspect (liefde) afzonderlijk
te bekijken.
Het eerste, verstandelijke aspect:
Als een mens potentie heeft en geïnteresseerd is, kan
hij in aanmerking komen voor hulp van hemelse
wezens.
Afhankelijk van de potentie van de mens, die onder
andere wordt bepaald door erfelijkheid, de ontvangen
blauwdruk voor het leven van die persoon en de
ervaring van de ontvangen Richter, kan een mens in
mindere of meerdere mate geïnspireerd worden door
hemelse wezens. Hierdoor wordt kennis verkregen.
9

Dit kan gebeuren tijdens de meditaties en tijdens de
slaap. Deze kennis is niet meer en niet minder dan
kennis. Het is theorie aangaande spirituele en
kosmische wetten. Theorie waar je op dat moment nog
niets wezenlijks mee kunt.
Deze kennis wordt ons dus voor een groot deel
geschonken als wij kenbaar maken dat wij geholpen
willen worden en ins verder willen ontwikkelen, altijd
dienstbaar zijnde aan het totaal.
Op dat moment levert deze kennis nog niet zoveel op,
dat gebeurt pas als wij actief en gedreven het tweede,
spirituele aspect gaan aanpakken en dit gebied
betreden en daar 'centimeters gaan maken'.
Het tweede, spirituele aspect:
Het spirituele aspect is het gebied waar het wezenlijk
moet gebeuren, waar wij zelf, zonder essentiële hulp
en op eigen kracht, iedere centimeter moeten
veroveren.
Hier zullen we ons liefde moeten eigen maken.
Liefde die te verdelen is in:
• Eigenliefde.
• Liefde voor onze naasten.
• Liefde voor God.
Deze drie facetten van liefde zijn met elkaar verweven
en met elkaar verbonden. Het één is niet mogelijk
zonder het ander.
Wij kunnen niet God liefhebben terwijl wij al onze
naasten wantrouwen, argwanen, achterdochtig zijn en
verafschuwen en bol staan van de irritaties. Dat is
10

onmogelijk.
Als wij onszelf niet kunnen liefhebben, kunnen wij ook
anderen niet liefhebben.
Op dit vlak zullen wij worden geconfronteerd met ons
ego en zullen wij moeten leren om ons ego onder
controle te krijgen.
Het verwerven van liefde zal moeten gebeuren op
eigen kracht.
De liefde kunnen ze niet in ons gieten. Liefde
zullen wij zelf moeten ontwikkelen en stapje voor
stapje ons eigen maken.
De kennis die we hebben mogen ontvangen via
meditatie en slaap kunnen we gebruiken om de liefde
te ontwikkelen.
Naarmate we meer en meer aspecten van het ego
kunnen afleggen, zal onze liefde groeien en zal het
makkelijker en vanzelfsprekender worden om onze
kennis en onze liefde te gaan combineren.
Dit is onze weg, gestuurd door onze inwonende
Godsvonk, maar wij moeten de keuzes die leiden tot
liefde zelf maken. Het wordt kiezen tussen dienstbaar
zijn aan het ego of dienstbaar zijn aan het totaal.
Het derde aspect:
Naarmate wij vorderen in het kunnen schenken van
meer en meer onvoorwaardelijke liefde, steunend op
de kennis die wij hebben mogen ontvangen, zal dit
kenbaar worden in het leven dat wij leiden. Het zal
kenbaar worden aan de vruchten die wij dragen.
Daaraan worden we gemeten en dat bepaald ons
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wezenlijk niveau van ons bewustzijn.
Wordt de boom niet gemeten aan de vruchten die hij
draagt?
Zo zijn er dus mensen die veel weten, die mooie
dingen zeggen en het mooi kunnen zeggen maar die
vol wantrouwen in het leven staan, die een vorm van
arrogantie aannemen op basis van de kennis die ze
hebben, maar wiens vruchten wrang en zuur zijn.
Voor de mensen die hun verkregen kennis kunnen
combineren met nederigheid en dienstbaarheid en die
een toonbeeld zijn van liefde, zal de kennis veranderen
in wijsheid omdat ze de kennis, de kosmische wetten,
in praktijk brengen en ook werkelijk kunnen leven,
daardoor ervaren en daardoor weer groeien.
Grafisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Punt 2 nog extra uitgelicht:
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De afbeelding spreekt voor zich.
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Om te kunnen groeien in bewustzijn hebben we dus
kennis nodig. Dat maakt het nemen van stappen beter
mogelijk. Kennis krijgen we aangereikt.
Om te kunnen groeien in bewustzijn is er vooral een
voortschrijdend vermogen nodig om 'liefde te zijn'.
Liefde die steeds onvoorwaardelijker wordt en steeds
dienstbaarder wordt naar het leven om ons heen.
Dit laatste moeten we volledig zelf verwerven. Het
heeft allemaal te maken met de keuzes die wij maken.
Hierbij hebben wij hulp van de engelen en onze
Godsvonk, maar wij zullen zelf de keuzes moeten
maken, waarbij we altijd geconfronteerd zullen
worden met ons ego.
Mensen met kennis en geen liefde vallen altijd door de
mand als 'valse profeten' en worden verraden door de
zure vruchten die zij voortbrengen.

Het totale bewustzijn wordt altijd
bepaald door een combinatie van de
drie factoren. Iemand met veel kennis
maar een laag ontwikkeld vermogen om
liefde te zijn, kan dus kennis hebben
maar nooit wijs zijn en zeker niet
bewust.

De hemelse wezens gaan dus
door met mensen die qua
14

potentie bereikbaar zijn, ook al
ontwikkelen zij geen 'liefde' en
blijven zij hangen in het vangnet
van het ego. Zij hebben daar geen
invloed op. Dit gaat net zo lang
door totdat die persoon van zijn
of haar eigen voetstuk valt,
geveld door de invloed van het
eigen ego.
Dit gaat net zo lang door totdat
die persoon van zijn of haar eigen
voetstuk valt, geveld door de
invloed van het eigen ego.
Er komt een moment dat dan ook
de voeding van kennis door de
hemelse wezens stopt.
Ongetwijfeld zullen die mensen
dan doorgaan op eigen kracht
omdat ze de rol die ze reeds
bekleden en de status die ze
15

daarbij hebben opgebouwd, niet
willen opgeven.
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14 januari 2020

WAT IS MIJN NIEUWE
ROL, TAAK EN
OPDRACHT EN
WAARUIT KOMT DAT
VOORT?
Er is een periode achter de rug van beraad diep
beraad.
De vraag was/is:
Moet ik verder gaan op de weg, die ik nu
bewandel?
Wat zich heeft voorgedaan in de groep waarin ik nu
actief ben, betekent voor mij dat het niet werkt in
verder te gaan op deze weg.
Ik heb 4 weken de tijd genomen om mij af te vragen
welke keus ik moest maken. Na rijp beraad en overleg
met een aantal goede vrienden heb ik een besluit
genomen.
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Het resultaat van dit persoonlijke beraad
voor mij is:
Stoppen met deelname aan de groep
waar ik nu actief ben.
Ik heb hierover gistermiddag bij Jan Jacob gesproken
met Jan Jacob en hij deelt mijn mening: 'stoppen'.
Inmiddels heb ik op een nette en duidelijke
manier mijn besluit kenbaar gemaakt.
De volgende vraag is: Hoe ga ik verder?

Ik realiseer mij heel sterk het volgende:
In de eerste plaats ben ik de eerste die een
lichtanker heeft ontvangen dat gericht is en
verbonden is met de Allerhoogste.
In de tweede plaats ben ik voor een groot deel
de drager en initiator geweest om het
bewustzijn van het ontwaken van de
Allerhoogste in deze wereld neer te zetten.
Zo voel ik het ook zelf.
Het is een begin van een nieuwe taak die ik
voorlopig alleen moet continueren.
Ik zal moeten beginnen om dagelijks te gaan
mediteren in mijn tempel, haar tempel en mij in
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mijn meditaties op haar moeten richten. Het zal
vanzelf duidelijk worden wat de bedoeling is.
Daarnaast is het dus de bedoeling om mij te
richten op het gebied waarvan ik van de engelen
van het korps der Verlichting mijn opleiding heb
ontvangen:
‘De mensen duidelijk maken dat deze wereld
verandert als zij zelf veranderen, als ik
verander en als daardoor hun bewustzijn
verandert en dus ook automatisch het
collectief bewustzijn verandert'.
Het werk van de groep verander niet direct deze
wereld maar creëert een omstandigheid waarin
de mens mogelijk eerder aan een eigen
verandering toekomt en met deze verandering
bewust wil starten.
Lieve Godsvonk, lieve engelen, lieve
middenwezens, lieve melchizedeks, lieve
Jezus en lieve Nebadonia, leer mij om
dienstbaar, liefdevol en nederig te zijn en
vooral te blijven. Help mij bij mogelijke
verleidingen.
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Ik zal sterk zijn en gaan voor liefde, liefde
gericht op mijzelf, liefde gericht op al mijn
naasten en liefde gericht op God.

Ik ga hiermee starten op woensdag
15 januari. Ik zal hiervan verslag
doen als er wezenlijk dingen te
melden zijn.

De Godin de Allerhoogste, de
Moeder is mijn gerichtheid. Ik
weet niet waarom maar ik weet
dat zij het is een dat ik nu moet
starten.
Eerst alleen, later met anderen.
Als er mooie beelden in de meditaties
voorkomen, zal ik ze uitschilderen.
Opmerkelijk, Jan Jacob zei gisteren al met
een zeer priemende blik: 'Dit heeft gevolgen,
hier gaat meer uit voortkomen, ook voor jou.
Dit stopt niet hier’
20

Deze nieuwe weg ligt al enigszins in mij. Ik
zal mij richten op de Allerhoogste en
mogelijk kan en mag ik een rol spelen om het
ontluikende bewustzijn van haar
aanwezigheid verder in deze wereld te
zetten en uit te bouwen.
Mij dit realiserend voel ik mij nederig en
vereerd. Ik zal er zijn Moeder met wat alles
wat ik heb en met alles wat ik kan en nog
veel meer.
Meedoen aan de groep was dus slechts een
springplank. Een springplank naar een
nieuwe taak en opdracht.
Overigens is het ongelooflijk hoe, na het
besluit genomen te hebben om te stoppen, de
'inspiratieve flow’ weer op gang komt.
Hier begint het verslag van mijn persoonlijke
ervaring van en met:

‘DE GODIN DE ALLERHOOGSTE'

21

14 januari 2020

HET VERSLAG VAN DE
REIS VAN HET TOT
STAND KOMEN VAN
HET ONTWAKEN VAN
HET BEWUSTZIJN VAN
DE ALLERHOOGSTE IN
DEZE WERELD
Dit verslag is tot stand gekomen in een
samenwerkingsverband tussen Winston en Wivine.
Deze samenwerking is harmonieus verlopen.
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Verslag van het tot standpunt
komen van een afbeelding van De
GODIN DE ALLERHOOGSTE en de
meditatie die daarna nog is
gedaan met de daarbij behorende
antwoorden.
Om te proberen het gevoel van ons beiden te versterken,
is de tekst van de laatste meditaties onderbouwd met
voorstellingen.

De letterlijke teksten van de communicatie
zijn overgenomen.
Wivine
Winston
Melding op 9 december aan iedereen van hoe het
proces van het afbeelden van De Allerhoogste tot
stand is gekomen.
Aan iedereen d.d. 9 december 2019.
23

De Allerhoogste, moeder Godin
(Een poging om samen met Wivine een afbeelding te
maken van de Godin de Allerhoogste.)
Hallo iedereen,
na veel proberen en mediteren is Winston erin gelukt
om De Allerhoogste af te beelden zoals ik ze gezien
heb en zoals hij ze waarnam. We zaten in het begin
wel niet op dezelfde golflengte. Toch zijn we er met
goede wil uitgekomen.
Er zijn ook de kleuren blauw/paars en
geelgoud/oranje in vermengd.
Omdat iedereen die kleuren in varianten waarneemt
en Winston dus ook had hij ze erin betrokken. Het
probleem kwam dat men dacht dat die kleuren
toebehoorden tot ofwel de gedachtenrichter, ofwel de
Allerhoogste.
Om daaruit te geraken, want het voelde niet goed, heb
ik zondag tijdens de wereld energietransfert de vraag
gesteld waar ze vandaan kwamen.
De uitleg die ik heb gekregen, en ik heb gevraagd dat
ze het herhaalden, was voor nu eenvoudig.
Die kleuren behoren ons toe. Wij stralen die via onze
ziel uit. Het zijn niet de kleuren van de
gedachtenrichter, noch van de Allerhoogste.
Wij stralen varianten van de kleur violet uit. Dat is een
zielskenmerk dat aanduid dat wij Zonen en Dochters
zijn van de Universele Vader, toekomstige Paradijs
kinderen. Zielen die het potentieel hebben om het
24

Paradijs te bereiken want ze staan klaar om te fuseren
met hun God Fragment of zijn goed op weg.
De kleuren goudgeel zijn ons zielskenmerk dat wij
kinderen zijn van De Allerhoogste. Dat wij ons van
Haar bewust zijn, dat wij Haar kennen en Zij ons kent.
Dat wij hier werken om Haar te implementeren en
hierdoor een status krijgen voor het latere tijdperk
van God de Allerhoogste.
Iemand op morontia niveau die de uitstraling van onze
ziel ziet, zal die kleuren herkennen.
Het zijn absoluut niet de kleuren van God, noch de
Allerhoogste. Die hebben geen kleur. En als je ze een
kleur wilt geven dan is dat zwart. Zwart heeft alles in
zich. De Allerhoogste is dus ook zwart.
Het is pas om het Meester universum te scheppen dat
het "wit licht" uit het zwart is ontstaan. Het wit licht
dat zich dan kan breken in kleuren voor de verdere
schepping.
Ons God Fragment kan slechts waargenomen worden
als een bol wit licht. Die heeft geen kleur, want is
zuiver Energie en Zuiver Geest. Heeft ook geen
menselijke of andere vormen.
Het gezicht van de Allerhoogste is getekend omdat ze
Persoonlijkheid heeft. Ze is iemand en kan door
iedereen gekend en herkend worden; al is ze een
Godin zonder menselijke vormen en in werkelijkheid
zonder menselijk gezicht.
Hoop dat ik duidelijk ben want het is niet evident om
iets uit te drukken dat relatief abstract is, dat je gezien
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hebt en dat alles weer overhoop gooit wat je dacht te
weten.
Ik ga er niet verder op ingaan. Bekijk ze , laat ze op je
inwerken. Ze was wel degelijk gekend in de oudheid.
Als je goed kijkt zal je iets van haar vroegere
afbeeldingen erin herkennen.
Wivine
Resultaat van de uitwisseling van meditatie-ervaring
en gevoel dat heeft geleid tot de abeelding:
De Allerhoogste refereert naar het Urantiaboek.
De afbeelding die uit de meditaties tot stand is
gekomen:
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Op 10 december hebben Wivine en Winston nog
één keer gemediteerd om vast te stellen dat de
afbeelding (althans voorlopig) juist is
weergegeven.

Verslag van meditatie Wivine:
Meditatie Allerhoogste op 10 dec 2019.
Wivine, duur 50min.
Was in het begin plots van boven in Haar. Ik keek naar
beneden en al dat lichtblauwe en witte licht van Het
Meester Universum kwam op mij af naar boven toe.
Toen was ik even weg. Wanneer mijn gedachten
terugkwamen was ik aan het overdenken dat er geen
communicatieverbindingen waren tussen ons, de
mensen op aarde, en De Allerhoogste.
Zij kan ons voelen, horen, maar zij kan tegen ons niet
spreken. Nog altijd niet. Ze werkt met dingen te laten
zien, of ze duwt je om iets waar te nemen of te horen,
maar ze kan het niet zeggen zoals twee personen met
elkaar een gesprek voeren.
Toen was ik weer weg voor een tijd.
Wanneer mijn gedachten terugkwamen kreeg ik een
beeld te zien van wat er binnen in Haar omgaat in
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verband met dat communiceren. Zal het proberen uit
te leggen.
Ik stond in Haar, maar op een afstand zodanig dat ik
Haar kon waarnemen van de top tot beneden waar het
Meester Universum zich bevindt. Hou goed voor ogen
dat ik altijd binnen in Haar blijf. Nooit buiten Haar sta,
noch van aangezicht tot aangezicht.
Ik zag de 7 Superuniversa draaien rondom het
Paradijseiland en Havona.
Ik zag vele gouden lichtlijnen vertrekken vanuit de top
van de Allerhoogste naar ieder Superuniversum. Wat
was dat?

Een bundel van gouden lichtstralen vanuit de top van
Allerhoogste naar ieder superuniversum. Al deze
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superuniversums en alle buitenruimten liggen
opgeslagen binnen de Godin, die ALLES omvat.

De uitleg volgde :
Ieder superuniversum is verdeeld in 100.000
plaatselijke universa. Ieder plaatselijk universum heeft
aan zijn hoofd een baas. Die baas is altijd een Paradijs
Zoon van de Orde der Michael’s – en het zijn Schepper
Zonen.
Het is pas nadat een “baas”, de onze noemt Christus
Michael, zijn laatste en 7de zelfschenking gedaan heeft
op een planeet naar zijn keuze in zijn eigen koninkrijk
dat er een rechtstreekse verbinding gemaakt wordt
tussen de Allerhoogste en die planeet. De laatste
zelfschenking zijnde een leven te leiden als mens op
een materiële planeet.
Het is nog niet lang geleden dat onze “baas” hier
rondliep als mens onder de naam Jeshua Ben Joseph
(later bekend onder de Griekse naam Jezus).
Hierdoor wordt de verbinding met de Allerhoogste en
onze planeet pas nu aangelegd.
Vermits we een planeet zijn die onder de rebellie heeft
geleden, met al wat dat inhoud moet het huis eerst
schoongemaakt worden. Dan wordt er van alles en nog
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wat gedaan over heel het oppervlak van Urantia aan
geestelijke en morontia netwerken, voordat die
rechtstreekse goudgele verbinding kan worden
aangelegd. Die rechtstreekse verbinding met onze
Allerhoogste Moeder Godin is nog niet volledig
operatief.
Het volgende dat men liet zien zijn de planeten van
Nebadon. Nebadon is de naam die wij geven aan het
plaatselijk universum of Koninkrijk van onze “baas”.
Iedere planeet waar menselijk leven op verschijnt of
kan verschijnen in de tijd krijgt een zieltje met een
klein bewustzijn van de Allerhoogste. Deze planetaire
zieltjes noemen we planetaire Allerhoogste want ze
zijn in het klein wat de Allerhoogste Moeder Godin is
in het groot. Onze planetaire allerhoogste noemen we
Urantia. Ze heeft ook andere namen in andere
culturen. Wij houden het hier bij de naam Urantia.
Er waren brede witte lichtbanen tussen al de
materiële planeten met een planetaire Allerhoogste in
Nebadon, die dan verbonden waren met andere
grotere morontia planeten, en verder met de meer
geestelijke planeten van de superuniversums. Die
witte lichtbanen zijn in feite communicatie banen van
de planetaire zieltjes met de Allerhoogste Moeder
Godin : tv, video, wifi, telefonie om het maar met iets
te vergelijken dat we kennen.
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De vele brede witte lichtbanen tussen al de materiële
planeten met een Planetaire Allerhoogste in Nebadon
(de gele vlekjes zijn de zielen van deze Planetaire
Allerhoogsten), die verbonden zijn met andere grotere
morontia planeten, en verder met de meer geestelijke
planeten van de superuniversa.

Een planetaire Allerhoogste groeit geestelijk samen
met de mensen die op de planeet leven. Net zoals de
Allerhoogste Moeder Godin dat doet via de ervaringen
van al de mensen die leven in alle zeven
Superuniversa. Urantia verzamelt alle informatie van
de geestelijke ontwikkeling van de mensen op haar
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planeet en geeft die via die witte licht-verbindingen
door aan de Allerhoogste Moeder Godin.
Dat zijn echter communicatielijnen die enkel werken
tussen de planetaire Allerhoogsten zoals onze Urantia,
en de Allerhoogste Moeder Godin. Wij kunnen die niet
gebruiken om te communiceren met onze Universele
Moeder Godin.
De grote rechtstreekse goudgele verbindingslijn
tussen de Allerhoogste en Nebadon op Urantia wordt
nu geïmplementeerd.

De planeet Urantia met het kruis van Christus (Michaël
van Nebadon), die hier zijn laatste zelfschenkingsmissie
heeft volbracht en daarna volledig soeverein vorst werd
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over zijn koninkrijk Nebadon. Daardoor kan nu de
goudgele verbindingslijn tussen Nebadon en de
Allerhoogste worden geïmplementeerd. De onderbroken
goudgele lijn geeft aan dat dit proces nog in wording is.
Vandaar dat wij nu mee mogen werken aan de
voorbereidingen ervan en later het implementeren
van de grote communicatie-verbindingslijn tussen de
Allerhoogste en Nebadon.

Als alles geïmplementeerd is dan kunnen er via deze
telecommunicatie mast en dat zal dan geen 5G zijn
maar 1 miljard G, verdere verbindingen gemaakt
worden met alle bewoonbare planeten van Nebadon
naargelang hun geestelijke rhoogste Moeder Godin
gesprekken kunnen voeren zoals we die nu proberen
te voeren met onze “Kleine God” zonk ik weer weg om
wat later uit de meditatie te stappen.
Verslag van meditatie Winston:
Duur: 40 minuten.
Hoi Wivine,
Toen ik het gebed had gedaan heb ik gevraagd of onze
actie van een poging te doen om de Godin vast te
leggen en uit te beelden de juiste weg is geweest.
Ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik behoefte
had om haar voor mijzelf in beeld te krijgen, om haar
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manifest te maken. Dankzij jouw hulp is dat heel mooi
gelukt en heeft dat geleid tot dit resultaat.
Ik vroeg haar of het resultaat ook echt goed is.
Ik ontving het beeld van een landschap dat bedekt was
onder een dikke laag sneeuw. Het was koud, ijskoud
en doodstil. Er was geen enkel geluid en er bewoog
niets.

Het begin van mijn mediatie, een sneeuwlandschap, stil,
onbeweeglijk en ijskoud.
Plotseling hoorde ik het geluid van vallende druppels
water. Die druppels werden hele kleine smalle
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stroompjes water. De natuur bewoog. Er was
beweging in de dikke laag sneeuw, de beweging van
stromend water.

Plotseling vielen er druppels water in de ijzige
omgeving. Er ontstond beweging van kleine stroompjes
water. Beweging is LEVEN.

De laag sneeuw werd langzaam dunner en op een
gegeven moment kwamen er bloemen door de sneeuw
heen. Toen werd het beeld versneld als in een film. De
sneeuw smolt, er kwam steeds meer kleur en leven in
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dat landschap en het werd ook warmer.
De kracht, de beweging en het leven kwam terug.
De stilte en de koude van de winter begon te
verdwijnen en maakte plaats voor het ontluiken, voor
de beweging van het groeien van bloemen en voor de
pracht van een groene natuur, die ontwaakt in de
warmte van de lente.
In de natuur herkende ik het gezicht van de godin
zoals wij haar samen hebben vastgelegd en zij
glimlachte en straalde.

De warmte kwam terug. De sneeuw verdween en
bloemen kwamen in het groene gras. De Godin
verscheen, glimlachte en straalde.
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De winter is ten einde, de Godin begint te ontwaken in
het bewustzijn van de mens op Urantia en in het
bewustzijn van heel Nebadon.
Het ‘kennen van de Godin ontwaakt in het bewustzijn
op deze planeet'.
Haar bekendheid zal niet meer te stuiten zijn en zal
groeien in het collectief bewustzijn.
Wij staan aan het begin van een nieuwe cyclus, in elk
geval voor deze planeet.
Wij mogen daarbij helpen.
We hebben haar manifest gemaakt, een gezicht
gegeven en het bewustzijn dat de complete schepping
in haar is, in deze wereld geplaatst. Ze is hiermee
zichtbaar geworden voor hen die haar willen zien.
Na 40 minuten deed ik met een blij gevoel mijn ogen
weer open.
De winter is ten einde, het besef van de Godin begint
hier te ontwaken :)
Winston
Reactie van Winston op verslag meditatie Wivine:
Wivine wat een schoonheid en je hebt het prachtig
verwoord. Mijn ingebouwde harp resoneert en speelt
prachtige muziek.
Ik begrijp jouw verhaal en wat jij hebt gezien, ik
begrijp het niet alleen, ik VOEL het en het sluit aan bij
wat ik heb mogen zien.
Prachtig.
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Winston
Reactie van Wivine op onze meditaties:
ja, het was nodig dat we Haar een gezicht gaven en ze
konden weergeven zoals ze eigenlijk is en nog
begrijpelijk voor de mens.
Alles komt op zijn tijd.
Haar bestaan en wezen zal stilaan ontwaken en
voelbaar worden in de mens. Als je leest wat ze me
hebben laten zien, dan zal dit aanvullen wat je op jou
manier hebt mogen waarnemen.
Wat ik vroeger, jaren geleden had gevoeld toen ik Haar
aanriep met liefde, toen ik Haar eindelijk na jaren
zoeken had gevonden, toen ze me in Haar opnam en
me had laten zien, zonder woorden, hoe ze eruit zag,
hoe ze macht had op het Meester Universum, hoe ze
nog zo volledig leeg was en op de volkomen zieltjes
aan het wachten was om haar leegte op te vullen, was
Haar behoefte aan contact met ons. Ze wilde ons allen
als baby’s in haar armen nemen en tegen ons spreken
als een Moeder doet tegen haar zuigeling. En dat kon
ze nog niet. Die behoefte tot rechtstreeks contact met
de zuigelingen van de bewoonde planeten was iets
nieuws. Mijn roepen naar Haar, mijn liefde voor Haar
uitschreeuwen vanuit de diepst van mijn hart, mijn
blijdschap en opluchting om haar gevonden te hebben
had iets in Haar bewogen. De Melchizedeks hadden na
die meditatie gezegd dat er iets speciaals gebeurd was
bij Haar en ze waren opgetogen. Ze zeiden niet wat. Ik
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zou het later wel begrijpen. Dat is nu vele jaren
geleden. Het is pas nu, door met Winston te werken
om haar af te beelden en te begrijpen dat het duidelijk
wordt. Het was Haar behoefte om met de kleine
zuigelingen van de planeten rechtstreeks contact te
hebben dat nieuw was. Normaal heeft zij pas contact
veel later met de opklimmende morontia en geestelijk
zielen en worden wij ook pas in die periode bewust
van Haar aanwezigheid.
We hebben er goed aan gedaan.
De reden waarom ik zo achter de Grote Moeder zocht
was omdat ik niet op een been kon verder lopen in
mijn geestelijk ziele leven. Ik vond overal de Vader of
het mannelijke van de creatie. Het voelde alsof ik van
iets geamputeerd was.
Ik denk dat kinderen die hun moeder hebben verloren
tijdens hun jong leven dat gevoel wel zullen begrijpen.
Een moeder is iets belangrijks in het leven van een
kind. En dat gevoel en gemis om geen Grote
Geestelijke Moeder te hebben naast de Grote
Universele Vader bleef in mij woelen.
Toen ik eindelijk begreep wie zij was door het urantia
boek te lezen, kon mijn vreugde niet op. Ze was zo ver
en hoog en ik nog maar zo klein. Ik moest en zou tot
hoog bij Haar springen opdat ze me zou horen,
opmerken en doen wat Ze heeft gedaan. Mij in Haar
armen opnemen en liefkozen.
Wivine
Reactie van Winston:
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Het maakt me blij.
Ik buig diep mijn hoofd :)
Winston

Deze manifestatie van
bekendmaking van het besef en
bewustzijn van de Allerhoogste in
deze wereld en het feit dat ik een
lichtanker heb ontvangen, gericht
op de Allerhoogste, is voor mij de
stimulans en drijfveer om mijn
energie te richten op een verdere
ontplooiing van dit besef en dit
bewustzijn.
Daarnaast zal ik al mijn energie
gebruiken om de mensen
duidelijk te maken dat de wereld
verandert als zij veranderen en
als ik verander. Het individueel
bewustzijn moet omhoog en
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daardoor zal het collectief
bewustzijn stijgen.
Ik zal deze weg alleen starten en
misschien mogelijk later met de
hulp van anderen, die altijd
alleen een individueel zullen
werken. Uitwisseling van
ervaringen, elkaar steunen en
helpen is natuurlijk altijd
prachtig.
Mijn gerichtheid zal zijn focus op
mijn Richter een focus op de
Godin de Allerhoogste.
Na deze gezamenlijke actie met Wivine
aangaande de meditaties gericht op de godin
heb ik, na alleen gemediteerd te hebben nog
meerdere malen de behoefte gehad om een
schilderij van haar te creëren.
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Bovenstaande afbeeldingen zijn
gedurende de meditaties gericht op de
Godin naar voren gekomen en
afgebeeld.
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19 januari 2020

CONTACT EN
VERBINDING MET
ONZE INNERLIJKE
GODSVONK
In de eerste plaats lijken de puzzelstukjes zodanig te
vallen dat er zich een plaatje vormt dat ook dingen
voor mij duidelijk maakt.
Bijvoorbeeld ontstaat er weer een behoefte om de
ervaringen van de afgelopen maanden op te schrijven
en uit te schilderen.
Er ontstaat weer een nieuwe 'eigen flow’ met mijn
engelen en dat heeft de afgelopen maanden stil
gelegen. Ik ben ervan overtuigd dat de dingen precies
zo lopen als de bedoeling was en is.
Ik word er blij van.
Wat ook verbazend is, is dat ik gedurende die
maanden als lid van de groep, er bijna niet toe kon
komen om met de energie te stralen. Vandaag heb ik
30 kilometer gefietst en er waren lange periodes dat ik
achter elkaar energie bleef stralen. Het ging eigenlijk
als vanzelf. Mooie veranderingen.
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Tot nu toe hebben we heel duidelijk geconstateerd dat
het enige aspect waar het wezenlijk en alleen maar om
gaat, is dat we contact en verbinding moeten maken
met de Godsvonk die in ons woont, met onze eigen
kleine God van binnen.
Dat dit moet gebeuren is duidelijk maar hoe we dit
kunnen doen, is nog niets over gezegd.
Valt hier eigenlijk wel iets over te zeggen?
Contact en verbinding maken met onze inwonende
God is altijd een persoonlijk gebeuren en zal ook altijd
voor ieder mens anders zijn, toch valt er denk ik, wel
iets over te zeggen. Uiteraard zijn dit puur mijn eigen
ervaringen en ook mijn ervaringen in het werken met
de paradijs energie na het ontvangen van de activatie.
Werken met energie houdt in dat er een focus is en
een intentie. Focus houdt in dat er een gerichtheid is.
Focus en gerichtheid verbinden en maken contact.
Door energie te sturen verbind ik mij met datgene
waar ik mij op richt en waar mijn focus op gericht is.
Focus en gerichtheid creëert dus contact en
verbinding. Als ik God daartussen plaats, maak ik ook
contact en verbinding met God. Dat is precies wat ik
zoek.
Hoe plaats ik God in mijn focus, intentie en
gerichtheid. Door energie te sturen met
onvoorwaardelijke liefde, dienstbaar en nederig. Daar
raak je God altijd mee.
Persoonlijk denk ik dat energie sturen met de intentie
van liefde, altijd werkt. Met of zonder activatie. Vraag
God om hulp en leiding en dan zal het altijd werken.
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Hoe stuur je energie?
Ik heb inmiddels het volgende daarvan begrepen,
ervaren en mogen zien.
Gebruik hierbij je chakra's.
Ik zal een en ander met tekeningen toelichten. Tijdens
deze reis zal je merken dat de manier van werken zal
veranderen. De weg zal lopen van energie te richten
door eigen handelen op basis van jouw eigen initiatief.
Daarna zal je werken op basis van verenigde kracht
tussen jou en jouw Godsvonk.
Daarna zal er een periode komen dat onze eigen God
het helemaal overneemt en door jou zal gaan werken
op eigen initiatief en kracht.
De sleutel hiervoor is Godsvertrouwen.
Alleen door je te richten op God, door verlangen en
hunkering naar eenheid met God, ontstaat er een
‘vertrouwen in de samenwerking in eenheid met God’.
Hierdoor zal het vertrouwen in God groeien en sterker
worden.
Dit is een absolute noodzaak om in bewustzijn te
kunnen groeien en dit Godsvertrouwen zal een 'boost'
worden op weg naar fusie.
Het onderstaande zal het duidelijk maken.
Hoe kom ik tot God zodat er een actieve, bewuste,
zelfgekozen, dagelijkse en continue samenwerking
ontstaat. Door continu samen te werken ontstaat er
een bewuste door mij gekozen eenheid met God. Fusie
betekent versmelting. Door intens en bewust met God
samen te werken ontstaat er contact, verbinding,
eenheid en versmelting.
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Omdat ik nog niet in staat ben om zijn wil bewust te
kiezen en te leven, zal ik veel moeten bidden en
mediteren om ook op dat gebied aan een eenheid te
werken. Op onbewust niveau wordt ik door gebed een
meditatie 'gevuld en gevoed' door God en dat kan ik
proberen op een bewuste manier uit te werken en uit
te stralen door energie, liefdesenergie te stralen naar
al het leven om mij heen. Focus en intentie bepalen het
resultaat.
Dit doe ik met behulp van mijn chakra's.
Een mens heeft zeven chakra’s die als volgt zijn
geplaatst in het lichaam.
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De bovenste chakra, zich bevindend in de kruin van
het hoofd is chakra 7. Dit is de chakra waardoor wij
energie ontvangen.
Chakra 6, de chakra die zich bevindt tussen de ogen is
de chakra waar we energie mee stralen.
De intentie moet liefde zijn en we moeten ons bewust
richten op het doel waarop we energie willen
overbrengen.
De volgende afbeelding is een weergave van wat ik
bedoel. Altijd richten met liefde.

Er wordt dus energie gestraald door chakra 6.
Als we ervaring krijgen na een lange oefening, een
juiste intentie, veel bidden en mediteren zullen we
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merken dat er op een gegeven moment ook energie
gestraald gaat worden door chakra 4, de chakra van
het hart. Op een gegeven moment gaat het stralen
door het hart 'als vanzelf’. Door overgave aan onze
Godsvonk, wat alleen maar kan ontstaan wanneer we
leren op God te vertrouwen, gaat onze God het
initiatief overnemen. Dat kan zonder problemen
omdat onze eenheid is toegenomen en wij blind op
God gaan vertrouwen.
Naast het stralen door chakra 6 zullen wij dan ook
energie gaan stralen door ons hart een vanuit ons hart,
de woonplaats van onze eigen inwonende Godsvonk,
van onze eigen 'kleine God’.
Hierbij kun je je ongeveer het volgende voorstellen.
Zie hiervoor de volgende afbeelding.
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Dan zijn wij in de fase van de 'pre-fusie’ waarin de
mens en zijn God één zijn, één wil hebben en
dienstbaar zijn aan het complete universum.
Uiteindelijk zal het accent verlegd worden en zal
uitsluitend God nog het initiatief nemen. Onze
Godsvonk is dan een compleet zelfstandig handelende
Richter geworden en dan is onze wil afgestemd op de
wil van de Vader. Dan zal niet meer onze wil
geschieden maar uitsluitend zijn wil. Onze wil zal
onmiddellijk gerealiseerd worden door onze eigen
God omdat onze wil en zijn wil één zijn.
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Wij zullen dan continu uit ons hart en uit ons complete
systeem energie stralen om alles om ons heen te
verlichten en te transformeren.
Onderstaande afbeelding geeft daarvan een weergave.
De aura van de mens kent dan goudgele en oranje
kleuren. Dit is een kenmerk dat deze mens zich
bewust is van de Godin de Allerhoogste. Tevens heeft
de aura blauw violette kleuren waarmee het zichtbaar
wordt dat die mens in bewuste verbinding en eenheid
staat met zijn of haar Godsvonk.
Creatieve uitdrukkingen hiervan zijn:
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Al deze afbeeldingen tonen mensen die in hun aura de
kleuren geel, oranje en blauw en violet vertonen.
Al deze mensen bezitten het bewustzijn van het
kennen van hun eigen Godsvonk en van de Godin de
Allerhoogste en al deze mensen zijn op weg om hun
wil volledig af te stemmen op de wil van de Vader.
Dit is hoe ik het heb gezien in mijn meditaties.
Door het werken met energie en door in liefde energie
te stralen ontstaat er een samenwerking met God.
Door dit handelen ontstaat er een verbinding en
contact met God.
Deze bewuste samenwerking is belangrijk op weg
naar fusie, op weg naar de versmelting met onze
Godsvonk, omdat deze samenwerking ons bewust
dichter bij God brengt.
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19 januari 2020

HOE ERVAAR IK GOD
WANT DOOR TE
ERVAREN KAN IK
VERBINDEN
Hoe verbind ik mij?
Ik verbind mij door een verbinding te ervaren, dus ik
moet ervaren, leren ervaren en zelfs durven ervaren.
Mediteer en durf te accepteren dat datgene wat je ziet
in je meditaties de ervaring is die jou wordt
aangeboden. Ook al lijkt het raar, vreemd,
ongeloofwaardig. Het dient altijd een doel, ook al
snappen we dat doel nu niet.
Het hoeft niet alleen iets te zijn dat je ziet. Het kan ook
iets zijn dat later in je wordt gelegd. Iets dat je je
plotseling herinnert.
Weet je nog wat het verschil ook al weer was tussen
bidden en mediteren?
Als je bidt praat jij met God.
Als je mediteert praat God met jou.
Als je je helemaal niets herinnert van jouw meditatie
en als er niets in je wordt gelegd, kan de uitwerking
56

zelfs nog groter zijn. Dan wordt er in de diepte van je
onderbewustzijn iets neergelegd dat naar boven zal
komen als je het nodig hebt.
Eigenlijk is het altijd goed en is iedere meditatie dus
zinvol.
Accepteer alles wat je je herinnert op welke wijze dan
ook en maak jezelf niet wijs dat het alleen maar eigen
gedachten zijn of dat het raar is. Laat je dat ook niet
wijsmaken door anderen.
Het is van jou en voor jou.
Bij mij werkt het om wat ik gezien of gevoeld heb op te
schrijven, omdat tijdens het schrijven, dingen naar
boven komen. Ook helpt het voor mij om mooie
beelden of om dingen die ik ineens duidelijk en helder
heb, te tekenen of te schilderen. Hierdoor landt het
beter in mijn systeem en helpt het om het te
verankeren.
Als je leert vertrouwen op wat je ziet en het accepteert
als waardevol voor jou, leer je ook om jouw God te
vertrouwen en te accepteren. Het was toch God die
met jou praat in jouw meditaties?!
Als je God leert te accepteren en te vertrouwen,
neemt jouw Godsvertrouwen toe. Als jouw
Godsvertrouwen toeneemt, zal jouw wil steeds meer
en meer worden afgestemd op de WIL VAN DE
VADER en zal jouw kleine God, als een vonk van de
Vader, steeds meer en meer als een
ZELFHANDELENDE RICHTER gaan optreden en
zullen jouw acties steeds meer het goddelijk karakter
gaan vertegenwoordigen en in staat zijn om
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transformaties en veranderingen in deze wereld te
laten plaatsvinden.
Dan heb je volgens het Urantiaboek het eerste doel
bereikt. Als jouw Richter een ZELFHANDELENDE
Richter is op basis van het vertrouwen, het
Godsvertrouwen dat jij hem schenkt, zul je na de
stoffelijke dood op deze wereld na 3 dagen op de
eerste woningwereld worden opgebouwd en niet
eerst tot een volgende dispensatie moeten wachten
om uit de slaap na de dood te ontwaken en je reis te
beginnen.

Leer dus te vertrouwen op jezelf, op je
eigen gevoel, op je eigen waarneming,
op jouw interactie met jouw engelen en
met jouw Godsvonk, zodat jouw
Godsvertrouwen zal groeien waardoor
de eenheid tussen jou en jouw Godsvonk
zich kan en zal verdichten.
Zie hiervoor de volgende afbeelding.
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De afbeelding hierboven laat zien dat als er een
interactie is tussen de mens en zijn inwonende God,
waardoor het vertrouwen, het Godsvertrouwen
toeneemt en daardoor de eenheid tussen de mens en
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zijn Godsvonk zal verdichten, de Richter uiteindelijk
een ‘zelfhandelende Richter’ zal worden. Op de
afbeelding is dit het geval waardoor de Richter is
afgebeeld buiten de persoon bij wie hij inwoont.
Als de persoon op deze wereld overlijdt (zie kruis) zal
die persoon worden vervoerd naar de eerste
woningwereld (zie ronde planeet rechtsboven op de
afbeelding) en daar direct na 3 dagen worden
opgebouwd om zijn of haar reis te kunnen vervolgen.

Vertrouw dus op jezelf, vertrouw op de
samenwerking met jouw God en
verdicht en verdiep daardoor het
contact en de verbinding met jouw God.
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VAN ONBEWUST ZIJN
NAAR ACCEPTATIE
NAAR BEWUST ZIJN
NAAR VERTROUWEN
De eenwording met onze inwonende Godsvonk zal
nooit een realisatie worden en de mogelijkheid krijgen
om te verdiepen, zolang we ons niet bewust zijn van
de aanwezigheid van onze inwonende God en zolang
we er niet actief naar gaan leven en er actief mee
gaan leven.
Zolang we niet weten en ons niet realiseren dat God in
ons woont met een tweeledig doel, namelijk
1. Om onze directe loods te zijn en om ons te helpen
de weg van schoonheid, waarheid en goedheid te
vinden en te bewandelen en onze reis naar het
paradijs al op deze wereld te gaan starten.
2. Om uiteindelijk zo dicht bij ons te komen, te zijn en
te leven dat er een versmelting plaats zal vinden
waardoor de mens wordt tot 'GODMENS', door de
fusie van God en mens.
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Deze stap is alleen te maken als we dit op bewust
niveau gaan weten, ervaren, zijn, leven en beleven.
De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit
dat God in hen woont en een wezenlijk deel is van hun
bestaan.
Het ontbreekt hen aan deze kennis. Ik hoop dat onder
andere mijn vier voorgaande boeken een rol mogen
bijdragen in het 'in deze wereld zetten’ van deze
kennis.
Op het moment dat je deze kennis hebt, ben je nog niet
veel verder en gebeurt er eigenlijk nog niets, behalve
dat je weet.
Weten, het hebben van kennis, is belangrijk maar
verandert verder nog niets aan de situatie van de
mens. Kennis hebben op zich verandert nog niets aan
het niveau van het bewustzijn van de mens. Zolang je
er niets mee doet ben je eigenlijk nog een ‘onbewuste
onbewuste' en sta je nog op hetzelfde niveau als
iemand die de kennis niet heeft.
Als je je gaat afvragen wat het betekent dat God niet
een onbereikbaar, mystiek fenomeen is maar dat God
nog geen bandbreedte bij je vandaan is en dat hij in
jou is, bij jou is en er alleen voor jou is, begint er
langzaam een besef te komen dat dat werkelijk iets
betekent en dat dat voor jou consequenties zal en kan
hebben. Er komt een voorzichtige vorm van ontwaken.
Je verandert dan van een ‘onbewuste onbewuste’ naar
een ‘onbewuste bewuste’.
Als dit besef in je gaat groeien en als dit besef steeds
intenser wordt, zal er een moment komen dat je gaat
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ACCEPTEREN dat God een deel is van jou en er alleen
is voor jou.
Als die acceptatie groeit, ga je ook zien en begrijpen
wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn.
Het kan gaan betekenen dat je je meer gaat richten op
contact en verbinding met jouw inwendige God. Je
gaat accepteren dat hij er is een dat hij er voor jou is.
Je gaat beginnen met het opbouwen van een band, met
het leggen van contact en het maken van verbinding.
Je gaat bidden en mediteren en je gaat voelen dat je
begint te veranderen. Ook andere mensen voelen dat
je begint te veranderen en ook dat kan weer
consequenties hebben. Het kan zijn dat je mensen gaat
verliezen maar ook dat je nieuwe mensen zult gaan
ontmoeten. Deze mensen herkennen jouw
energiefrequentie en zullen contact met je maken en
zo groei je in bewustzijn.
Als je het bestaan en de aanwezigheid van God
wezenlijk gaat voelen en accepteren wordt je een
'bewuste onbewuste'.
Hoe meer je de God in je en de werking van God gaat
voelen en ervaren, hoe meer je een deel wordt van
God en daardoor God en deel wordt van jou, hoe meer
je God zult leren VERTROUWEN. Als het
Godsvertrouwen groeit, zul je ook steeds meer
behoefte krijgen om met God samen te kunnen
werken.
Op een gegeven moment zul je zoveel vertrouwen
hebben in God dat hij deed keus kan maken om
ZELFSTANDIG TE GAAN HANDELEN. Eigenlijk is dat
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alleen mogelijk als er al ‘een vorm van eenheid is
ontstaan in de wil van jou en de wil van God'.
Het ontstaan van deze groei naar eenheid komt veel
sneller tot stand als er een wil is om samen te kunnen
en te gaan werken met onze eigen God.
Dan ontstaat er een intentie om een eenheid te
creëren in handelen. Dan ben je een ' bewuste
bewuste'.

WERKEN MET ENERGIE IN
SAMENWERKING MET ONZE EIGEN
GOD KAN DEZE SAMENWERKING
TOT STAND BRENGEN. STUUR
GENEZING, LIEFDE, VREUGDE,
WARMTE EN HARMONIE NAAR
ALLES EN IEDEREEN EN VERGEET
VOORAL NIET OM DIT ZELF TE GAAN
'LEVEN’.
Om geloofwaardig te worden, zowel
naar je omgeving als naar je eigen
God, zul je je intentie ook moeten
'voorleven', moeten ‘zijn’.
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Word één in DENKEN en HANDELEN.
In schilderijvorm komt bovenstaande ongeveer
op het volgende neer.

Van een slapende, onbewuste mens tot een opgerichte, bewuste mens, die
door acceptatie en vertrouwen, door te denken, te voelen en te handelen,
één is geworden met God en dus is opgericht tot een bewuste mens, die
wandelt met God.
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Acceptatie en vertrouwen zijn de
sleutels om de innerlijke deuren
naar de in ons inwonende God te
openen.
Zo komen we vanuit een
slaaptoestand tot een volkomen
ontwaken en tot een groei in
bewustzijn.
Zo kun je een mens worden die in
het denken, willen en handelen,
wandelt met God en steeds meer
en meer één wordt met God.
Doe iets maar doe vooral, doe iets,
samen met God.
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IK, DE VADER EN DE
MOEDERGODIN,
SAMEN IN HET
ONEINDIGE EN
TIJDLOZE, NET ALS JIJ
Hier sta ik, dit is wat ik ben, een ziel en een lichaam,
zich manifesterend in deze wereld.
Een wereld met een hoop leed, een hoop verdriet, een
hoop armoede, waar mensen sterven van de honger.
Een wereld waar nog op veel plaatsen oorlog heerst en
die voor veel mensen nog een hel is.
Een wereld waar je wordt geboren, waar je moet
overleven en waar je die strijd iedere dag moet
aangaan. Daarna kun je sterven en is het over en is het
gebeurt. Einde van het verhaal om daarna te
verdwijnen in het niets.
Is dat een leven?
Heeft zo een leven zin?
Wat nog interessanter is, is de vraag of we dit hele
beeld kunnen veranderen?
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Zowel het beeld van deze materiële wereld met al zijn
ellende als het beeld van het compleet oplossen van
'Het Leven’ met zijn onherroepelijke eindigheid
wanneer wij onze ogen sluiten.
Als dit je allemaal in het leven overkomt en als je zo in
het leven staat, wat heb je dan te verwachten, hoe
kun je accepteren en waar moet je dan ooit nog op
vertrouwen?
Hee, daar heb je ze weer, die twee begrippen,
acceptatie en vertrouwen.
Hoe kun je uit de situatie waar veel te veel mensen in
zitten, een enorme tragedie zonder enig uitzicht, ooit
komen tot een situatie van acceptatie en vertrouwen.
Wat accepteren en wat vertrouwen?
Hoe uitzichtloos zijn al die levens.
Wie kan daar iets aan doen?
Wie kan deze wereld veranderen?
Ik, jij?
Ja ……… jij en ik kunnen deze wereld veranderen.
Kun jij een beetje accepteren?
Heb je een beetje vertrouwen?
Kun je een beetje accepteren dat er meer is dan een
onherroepelijk niets en een onherroepelijk einde als
we onze ogen sluiten.
Voel je niet dat er iets is, iets moet zijn, iets dat nooit
te vernietigen is en dat er een continuering is van mij
en jou, in welke vorm dan ook.
Kun je dat accepteren en kun je daarop vertrouwen?
Ik kan dat. Sterker nog, ik kan dat omdat ik weet.
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Waarom ik weet, weet ik niet, maar ik weet.
Ik voel het, ik ruik het, ik proef het, ik zie het en ik
hoor het, dus ik weet.
Ik ben geen wereldburger maar een burger van het
universum. Ik accepteer dat en ik vertrouw daarop.
Wat betekent dat? In ieder geval, wat betekent dat
voor mij? Dat betekent dat ik accepteer en er volledig
op vertrouw dat er een kracht aanwezig is in mijn
systeem. Ik accepteer dat er een deel van de schepper
aanwezig is in mijn systeem. Dat Godsdeel, die
Godsvonk is er alleen voor mij. Het is mijn loods en ik
heb geleerd om op zijn adviezen te varen en hem te
vertrouwen. Wat heeft mij dat gebracht?
Die acceptatie en dat vertrouwen heeft mij kracht
gegeven, een besef dat het leven zinnig is en zin heeft.
Een besef dat het leven doorgaat en dat er dus iets is
om voor te leven en om aan te werken.
Ooit hadden we al eens gezien dat ik zelfs een invloed
heb op het verloop van mijn eigen leven.
Als ik verander of andere dingen doe, heeft dat invloed
op het resultaat van mijn leven.
Vanuit de eenheid binnen alles wat is, heeft een
verandering op het resultaat van mijn leven, door de
wederzijdse beïnvloeding, invloed op het totale leven.
Dus heeft mijn leven en veranderingen in mijn leven,
invloed op de wereld.
Als ik dus verander, verandert de wereld.
Zei Jezus niet ooit: 'verander de wereld begin bij
jezelf'?
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Ik ben daar bewust mee begonnen, al lange tijd
geleden.
Doordat ik wilde veranderen en daar ook moeite voor
deed, veranderde mijn wereld en dus mijn leven.
Tijdens het veranderen heb ik God leren kennen en
heb ik de Godin, de Allerhoogste leren kennen.
Door hen te leren kennen veranderde nogmaals mijn
leven maar veranderde vooral voor mij: 'de zin van
het leven’.
Mijn leven kreeg zin en werd vooral zinvol.
Ik heb ze niet alleen leren kennen maar ik heb ook
geleerd om ermee te communiceren en ermee samen
te werken. Ook dat veranderde weer mijn leven en
maakte mijn leven nog zinvoller.
Niet alleen zinvoller maar ook vreugdevoller.
Doordat ik weet, voel, proef, ruik, hoor en zie dat er
een schepping is met een schepper, met een God en
een Godin, die deel zijn van mij en waarvan ikzelf weer
een deel ben, ben ik een burger van het complete
universum.
Ik kan me tot hen richten zoals zij zich tot mij richten
en ik kan met hen samenwerken.
Dat verheft mij en maakt mij blij en geeft vooral een
fantastische dimensie aan mijn leven.
Dat versterkt mijn band met mijn inwonende
Godsvonk, dat verhoogt mijn acceptatie en vergroot
mijn vertrouwen.
Hoe groter mijn vertrouwen, mijn Godsvertrouwen
wordt, hoe meer ik mijn wil op zijn Wil kan
afstemmen.
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Door samen te werken vergroot de interactie, het
vertrouwen en de eenheid tussen ons.
Hoe meer mijn wil op zijn Wil wordt afgestemd en is
afgestemd, hoe meer mijn God door mij kan werken en
hoe meer er in deze wereld verandert kan en zal
worden.
Als er twintig mensen op deze wereld zijn wiens God
door die mensen kan werken, zal de invloed op deze
wereld magistraal zijn.
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Bovenstaande afbeelding laat zien dat er een vreugde, kracht en
heling uitgaat van een bewuste samenwerking tussen de mens
en zijn inwonende God, wanneer de inwonende Godsvonk
omarmd wordt, voortkomend uit een acceptatie en vertrouwen
van de mens.
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De tweede afbeelding laat zien dat er een bewuste energetische
afstemming kan zijn tussen de mens en de Godin de
Allerhoogste. Ook deze afstemming geeft vreugde en kracht en
vergroot het vertrouwen, dat de samenwerking met mijn
Godsvonk weer doet toenemen.

Een energetische afstemming kan
worden bereikt door samen met mijn
Richter energie te sturen naar het leven
om mij heen. Energie van liefde en
betrokkenheid.
Uiteindelijk zal een gecombineerde
afstemming op zowel mijn Godsvonk (de
Vader) als de Godin de Allerhoogste (de
Moeder) mij als universeel wezen steeds
completer maken en mij daarom ook in
staat stellen om steeds meer voor
mijzelf, voor deze wereld en voor het
universum te kunnen doen en te kunnen
betekenen.
Dit zal dan leiden tot het beeld op de volgende
afbeelding.
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De gecombineerde energetische afstemming en samenwerking
met onze inwonende Godsvonk en met de Godin de Allerhoogste.

Zo gaan wij onze Weg eindeloos en tijdloos,
zijnde 'Goden in wording' met het universum
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als ons thuis.

Accepteren dat er een schepper is,
gemanifesteerd in een God de Vader
en een Godin de Moeder.
Accepteren dat er een zin is in de
schepping en dus in het leven en dat
het basisfundament van de
schepping onvoorwaardelijke liefde
is, steunend op een
onvoorwaardelijke ‘vrije wil' van
ieder schepsel met een
persoonlijkheid.
Vertrouwend op een
onvoorwaardelijke dienstbaarheid
van de Vader en de Moeder aan al
hun kinderen.
Vertrouwend op een intens
verlangen van de Vader en de
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Moeder en eeuwigdurende
samenwerking met hun kinderen.
Zou jij het als ouder niet net zo
willen met jouw kinderen?
Zeggen ze niet:
‘Zo boven, zo beneden.
Zo beneden, zo boven’.

Zo is alles binnen de schepping
een afspiegeling van de
oorsprong met als doel terug
te keren naar de oorsprong en
om uiteindelijk te worden als
de oorsprong.
Zo zijn wij allen 'Goden in
wording’.
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NAAR BINNEN GAAN
IS VERBINDEN, IS ÉÉN
WORDEN, IS
SAMENWERKEN.
SAMENWERKING IS
DE WEG NAAR FUSIE
Fusie tussen mens en Richter is een zodanige
verbinding dat er een versmelting ontstaat waarin
mens en God zodanig in elkaar opgaan dat ze niet
meer als twee eenheden zijn te onderscheiden.
Dan is er dus per definitie een onvoorwaardelijke
samenwerking, voortkomend uit die versmelting.
Als twee worden tot één, kan de werking ook alleen
maar zijn voortgekomen door die eenheid.
Samenwerking is dus een onmiskenbaar resultaat van
fusie.
Start dan al met die samenwerking vóór dat moment
van fusie.
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Handel in die samenwerking, 'alsof er al fusie heeft
plaatsgevonden’.
Zo is zelfs deze activiteit, het nadenken en het richten
op het leven op weg naar eenwording, het mij
realiseren dat er door samenwerking een verbinding
ontstaat, het uitwerken hiervan door het op te
schrijven en uit te schilderen en daardoor in deze
wereld te zetten, een activiteit die SCHEPPEND en
HELEND werkt.
Scheppend voor het creëren van een nieuwe weg voor
mijzelf waarop ik de groei en ontwikkeling van mijn
eigen bewustzijn kan voortzetten. Het is echter ook
scheppend voor het algemeen belang.
Mijn eigen bewustzijn groeit hierdoor en zal nog
verder groeien wanneer ik HET OOK GA LEVEN, als ik
deze continue samenwerking met mijn God ga LEVEN,
BELEVEN EN IN DE WERELD GA ZETTEN.
Door mijn onvoorwaardelijke en nooit stoppende
eenheid, verbondenheid en beïnvloeding, zal ik met dit
beleven, het collectieve bewustzijn injecteren en
infecteren en zal het collectieve bewustzijn met mij
meegroeien.
Hoe groter mijn kracht zal worden door de
toenemende samenwerking met mijn Godsvonk, door
mijn toenemende acceptatie en mijn toenemende
Godsvertrouwen, des te groter zal mijn invloed op het
collectieve bewustzijn worden en zijn.
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Dus alleen al het nadenken, vastleggen,
uitwerken, opschrijven en schilderen
verandert mijn band met mijn eigen God
en verandert dus deze wereld. Als ik het
daarnaast ook ga leven, zal mijn
verandering nog veel groter zijn en zal
de verandering in deze wereld nog veel
groter zijn.
Door je ermee bezig te houden en het uit
te werken verdiep je de verbinding en
dit heeft al resultaat op het complete
universum. Door het daarnaast ook nog
24 uur per dag te gaan leven activeer je
de verdieping nog intenser met nog veel
grotere gevolgen voor al het leven, voor
alles wat is.
Als ik me dit realiseer, kan ik alleen
maar op mijn knieën vallen en God
danken dat ik dit heb verworven en dit
dagelijks mag gaan practiseren.
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Hoe duister, guur en koud de nacht ook is, er is een eenheid, een
aanwezigheid, een zorgzaamheid, een dienstbaarheid, een
hulpvaardigheid, een betrokkenheid, een op jou gerichtheid, die
iedere centimeter van de schepping kent, die voor jou weet
welke weg je moet kiezen, die weet wat je wel moet doen, die
weet wat je niet moet doen, ……. dus wat kan jou nou nog
gebeuren?
Omarm elkaar, werk samen en versmelt.
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HOE WERK IK SAMEN
MET MIJN EIGEN GOD
OM TE KOMEN TOT
EENHEID EN OM ONZE
VERBINDING TE
VERDIEPEN?
Hoe kan ik samenwerken met God?
Hoe kom ik zover dat mijn afstemming op mijn God
van binnen verdiept, effectief is, zin heeft een tot groei
van bewustzijn leidt?
Hoe krijg ik snelheid in mijn trein op weg op de rails
met als doel versmelting, eenheid en fusie met mijn
eigen God?

Als we deel 4 van het Urantiaboek bekijken, het deel
dat gaat over het leven van Jezus, dan zien we ook dat
Jezus regelmatig de natuur inging om te praten met de
Vader, om het contact met zijn Godsvonk te zoeken.
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Zoek contact door contact te maken. Maak
verbinding door verbinding te maken.
Spreek met God, communiceer met God door te
spreken en te communiceren.
Beleef door het beleven te gaan realiseren.
Het gebeurt als jij het laat gebeuren en als het
gebeurt, komen er resultaten.
Zoek de liefde.
Zoek de dienstbaarheid.
Wees bereid.
Wees beschikbaar.
Laat het gebeuren door ‘het gebeuren te zijn’.
Dan zullen er wezenlijk veranderingen gaan
optreden.
Communiceer continu met je eigen God.
Stuur energie van liefde en compassie waar je ellende
ziet.
Stuur de liefde van je hart waar verdriet is.
Stuur energie naar de zoekende mensen. Zij zullen
deze energie absorberen en het zal hen helpen.
Dat is direct de weg naar de eerste Woningwereld.
Dat is direct de weg naar opstanding aan de andere
kant van de kist.
Dat is direct de weg naar fusie.
Dat is het begin van de reis naar het paradijs.
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De weg naar eenwording met onze
inwonende Godsvonk bestaat dus uit
datgene dat wij al eerder hadden
waargenomen, namelijk:
 Bidden (ik praat met God).
 Mediteren (God praat met mij).
Als derde activiteit kunnen we hier dus
aan toevoegen:
 Samenwerking met mijn inwonende
Godsvonk.
De eerste twee activiteiten zijn passief.
De laatste activiteit is actief.
Onder samenwerking wordt ook verstaan het
overleg met mijn Godsvonk om vast te stellen
wat het betekent om op een bepaald moment te
kunnen handelen volgens de wil van de Vader.
In principe is dat handelen altijd afgestemd op:
 Dienstbaarheid.
 Schoonheid.
 Waarheid.
 Goedheid.
 Liefde.
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Overleg met God komt al in de richting van
bidden maar ik zie overleg meer om op een
bepaald moment, gegeven de situatie, na te gaan
hoe te handelen zodat niet mijn wil maar zijn
Wil zal geschieden.

Samenwerken met onze eigen Godsvonk, naast bidden en
mediteren, in de geest van dienstbaarheid, schoonheid,
waarheid, goedheid en liefde, zoals op het schilderij afgebeeld
met het hart, tonen de weg van de mens.
Als deze weg door de mens bewandeld wordt, zal de mens op de
derde dag na zijn aardse dood op de eerste Woningwereld
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opnieuw worden opgebouwd om als een 'morontiawezen'
verder te gaan op weg naar het paradijs.

Dit is een toevoeging in de aanpak op weg naar
fusie.
Leef alsof je al één bent met de God in je.
Wees dat gefuseerde wezen op weg naar fusie.
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IN DE SCHEPPING
WEERSPIEGELT DE
SCHEPPER EN
OVERHEERST LIEFDE
In de schepping weerspiegelt de schepper.
Wat betekent dit?
Men zegt: 'zo boven zo beneden’.
In de schepping vinden we facetten van de schepper.
In de schepping zien we de vrouwelijke en de
mannelijke polariteit.
De Triniteit heeft de schepping geschapen
De Triniteit is wat wij de Godheid noemen en Jezus
heeft ons geleerd God te zien als een VADER.
Volgens het Urantiaboek is door de schepper (de
Triniteit) ook de Godin, de Allerhoogste, de Moeder,
geschapen.
In de Godin is de complete schepping gevormd en de
Godin is met de complete schepping verbonden. Zij
ervaart en groeit door de ervaringen van alles wat
geschapen is.
De triniteit is voor de Godin waar de Richter is voor de
mens.
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Als de Godin tot volkomen groei is gekomen zal zij als
de meest ultieme heersen over de complete schepping,
inclusief de vier buitenruimten.

Zo is er voor de schepping een Vader en
een Moeder. Er is dus een mannelijke en
een vrouwelijke polariteit.
Deze mannelijke en vrouwelijke polariteit is dus een
essentieel gegeven in de schepping en is de blauwdruk
voor de totale schepping en voor alles wat geschapen
is.
Op hoog niveau, op scheppersniveau is er dus een
tweedeling in mannelijke en vrouwelijke polariteit.
Deze tweedeling is weer binnen de schepping is de
vorm van de man een de vrouw, maar ook daarbinnen
in het feit dat er in iedere man en in iedere vrouw een
mannelijke en een vrouwelijke polariteit is.

Het bindmiddel tussen mannelijke en
vrouwelijke polariteit is altijd 'LIEFDE’.
LIEFDE IS DE ESSENTIËLE BOUWSTEEN
BINNEN DE BLAUWDRUK VAN DE COMPLETE
SCHEPPING, OMDAT DE BASIS, DE
OORSPRONG, DE SCHEPPER, LIEFDE IS.
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Deze eigenschap die ligt opgesloten in de
schepper ligt dus ook opgesloten in alles wat
geschapen is, met dien verstande, dat de
meest belangrijke wet van de kosmos altijd
overheerst:
DE WET VAN DE VRIJE WIL.
Wij mogen altijd kiezen tussen de mogelijkheden die
er zijn. Wij hebben vrije wil, dus wij kunnen kiezen
tussen liefde of niet liefde, dat weer een afgeleide is
van de ervaring van het besef van eenheid of geen
eenheid (= afsplitsing). Ook daartussen mogen wij
vrijelijk kiezen. De gevolgen van onze keuzes zijn voor
ons en zijn de ervaringen waarvan wij kunnen en
zullen leren.

Liefde is dus het bindmiddel in de schepping.
Liefde kent de polariteiten mannelijk en
vrouwelijk.
Liefde is ook te verdelen in:
 Eigenliefde
 Naastenliefde
 Liefde voor God
Al deze aspecten van liefde kennen de mannelijke en
vrouwelijke polariteit.
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Dus ook eigenliefde kent de mannelijke en vrouwelijke
polariteit. Dit betekent dat in ieder mens een
vrouwelijke en een mannelijke kant of polariteit zit die
met elkaar in harmonie moet zijn.
Dit evenwicht zorgt voor stabiliteit en is noodzakelijke
om spiritueel te kunnen groeien en om in bewustzijn
te kunnen stijgen.
Dit betekent dat er een volledige vorm van acceptatie
moet zijn voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke
polariteit in ons. Als er geen evenwicht is, kunnen we
niet van onszelf houden. Als wij niet in staat zijn om
van onszelf te houden, kunnen wij ook niet van
anderen houden en naastenliefde opbrengen.
Eigenliefde is ook een essentiële basis om God te
kunnen liefhebben.
Als je God niet lief kunt hebben, is er ook geen
mogelijkheid om naar God te verlangen en te
hunkeren.
Het Urantiaboek geeft aan dat het verlangen en de
hunkering naar God de motor is voor spirituele groei
en essentieel is op weg naar fusie met onze eigen
innerlijke God.

Eigenliefde is dus de basis voor
spirituele en geestelijke groei en
ontwikkeling. Er moet dus een
harmonieuze afstemming komen tussen
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het innerlijke vrouwelijke en
mannelijke aspect.

LEER DUS OM VAN JEZELF TE
HOUDEN, ZONDER DAT DIT TEN
KOSTE GAAT VAN
NAASTENLIEFDE. OOK DAARIN,
DE RELATIE EIGENLIEFDE EN
NAASTENLIEFDE, MOET
HARMONIEUS OP ELKAAR ZIJN
AFGESTEMD.
Ook EIGENLIEFDE heeft weer alles te maken
met:
 ACCEPTATIE (zelf acceptatie) en
 VERTROUWEN (zelf vertrouwen).
Acceptatie en vertrouwen zijn ook steeds
terugkerende krachten die we nodig hebben om
verder te komen op onze weg en om in
bewustzijn te kunnen groeien.
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Accepteer jezelf voor wie je bent en vertrouw
jezelf dat je in staat bent om te zijn en te worden
wie je wilt zijn en wilt worden.
Accepteer je verplichtingen binnen
naastenliefde, voor zover die passen binnen het
leven op basis van schoonheid, waarheid,
goedheid en liefde, maar accepteer vooral je
rechten als burger van de schepping en burger
van het universum.
Het belangrijkste recht is het recht op
GELUK. Ga niet wachten totdat de wereld je
gelukkig gaat maken maar EIS dit recht op
door het te claimen. Het is jouw recht, het is
jouw geboorterecht en niemand kan en mag
je dat afpakken. Sta dat daarom ook niet toe.

ACCEPTEER JEZELF, VERTROUW
JEZELF EN HEB JEZELF LIEF.
DAARDOOR BEN JE IN STAAT OM
ANDEREN TE KUNNEN
ACCEPTEREN, TE KUNNEN
VERTROUWEN EN TE KUNNEN
LIEFHEBBEN.
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ALS JE IN STAAT BENT OM JEZELF
EN ANDEREN TE KUNNEN
ACCEPTEREN, TE KUNNEN
VERTROUWEN EN LIEF TE
HEBBEN, BEN JE OOK IN STAAT OM
GOD TE KUNNEN ACCEPTEREN, TE
KUNNEN VERTROUWEN EN LIEF
TE HEBBEN.
DAN KAN DE REIS NAAR DE FUSIE
BEGINNEN.
BEGIN DUS MET JEZELF EN BIJ
JEZELF EN VERGEET NIET DAT
IEDERE VERANDERING DIE JE BIJ
JEZELF TEWEEG KUNT BRENGEN,
DOOR DE EENHEID,
VERBONDENHEID EN
BEÏNVLOEDING ALTIJD HET
COLLECTIEVE BEWUSTZIJN ZAL
BEÏNVLOEDEN.
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DOOR JEZELF OP TE TREKKEN,
TREK JE HET TOTAAL OP.

In de schepping is een allesomvattende tweedeling gemaakt in
de mannelijke en de vrouwelijke polariteit.
Dit is een weerspiegeling van dezelfde polariteit als bij de
schepper. Er is een God de Vader en er is een Godin de Moeder,
de Allerhoogste.
Deze tweedeling vinden wij ook bij de man enerzijds en bij de
vrouw anderzijds. Deze tweedeling vinden we echter ook binnen
ieder mens, zowel bij de man als bij de vrouw, waarbinnen de
mannelijke en vrouwelijke polariteit aanwezig is. De harmonie
tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteit wordt altijd
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gecreëerd door LIEFDE. In de afbeelding is deze liefde
gekenmerkt door het hart, die alles beïnvloedt. De liefde is per
definitie altijd aanwezig want het is de ervaring van de
manifestatie van EENHEID, die PER DEFINITIE IS.
Aangezien wij een VRIJE Wil hebben, kunnen we kiezen om te
gaan voor de afstemming op eenheid of om daar niet voor te
gaan. Als we er niet voor gaan, kiezen wij voor het besef van
afsplitsing. Dit besef wordt ervaren als ‘niet liefde’, hetgeen
gelijk is aan angst.
Om liefde te zijn hoeven we dus niet iets te doen, we hoeven
alleen maar iets te laten. We hoeven alleen maar te laten en af
te leggen dat wij ons richten op het besef van afsplitsing.
AFSPLITSING IS NIET EN EENHEID IS.
ANGST IS DUS NIET EN LIEFDE IS.
Zo simpel is het.

Begin de weg dus bij jezelf.
Werk aan jezelf en leer het onderscheid
te maken tussen egoïsme of gezonde
eigen liefde.
Leer jezelf te accepteren en te
vertrouwen. Daardoor leer je het leven
te accepteren en te vertrouwen. Er is
altijd leiding en begeleiding van jouw
eigen God en van jouw eigen engelen.
Deze hebben altijd het beste met jou
voor, dus accepteer ze en vertrouw ze.
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Praat met ze, luister naar ze,
communiceer met ze en werk met ze
samen.
Zo help je bouwen aan het koninkrijk en
zal dat koninkrijk van God zich ooit op
deze wereld gaan manifesteren, mede
door jouw inzet, activiteit, geloof,
acceptatie en vertrouwen.
Je zult als je er aan kunt en gaat
beginnen, de resultaten zien, voelen,
proeven, ruiken en horen. Dat zal de reis
dan vergemakkelijken want er is niets
beter voor resultaat dan resultaat. De
voortgang van de reis, zal de reis dus in
stand houden en verder brengen.
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HOE KOM IK ZOVER
OM EIGEN LIEFDE TE
KUNNEN ERVAREN EN
TE ZIJN?
We hebben gezien dat de basis van geestelijke en
spirituele groei 'EIGENLIEFDE’ is.
Het is essentieel en de basis om uiteindelijk je naasten
en God te kunnen liefhebben.

Hoe kom ik zover dat ik tot eigenliefde in
staat ben?

Eigenliefde is niet iets dat in deze wereld
vanzelfsprekend is. Maar al te vaak en meestal al op
zeer jonge leeftijd leren we en krijgen we te horen dat
we naar al te vaak dingen fout doen en dat we niet
deugen.
Wie heeft er geen trauma en vooral, wie heeft er geen
jeugdtrauma?
Wat dat betreft is Lucifer en zijn vrienden
voortreffelijk geslaagd om ons af te houden van
accepteren en vertrouwen van ons zelf en dus van het
vermogen om ons zelf lief te hebben.
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Het gevolg is dat ons dit ook weg houdt bij God, omdat
wij God niet kunnen accepteren, vertrouwen en dus
liefhebben als wij ons zelf niet kunnen accepteren,
vertrouwen en liefhebben en ook daar is hij briljant in
geslaagd.
Hoe is dit te repareren?
In de eerste plaats door te accepteren dat alle verhalen
over jou dat je niet deugt en niet goed genoeg bent,
grote leugens zijn.
Dit zijn altijd de grootste en de smerigste leugens en
deze krijgen hun kracht als jij ze gaat geloven.
Stop dus om deze leugens te geloven.
Tweehonderdduizend jaar Luceferiaanse invloed heeft
deze leugens in deze wereld gebracht en verankerd.
Hak de ankerkettingen van deze leugens door.

JIJ DEUGT WEL.
JIJ DEUGT ONTZETTEND WEL.
Dat is de eerste stap die je zult moeten maken.
Het loslaten van de leugens die in de wereld zijn
gezet om jou bij jezelf weg te houden en om je
vervolgens, als oorzakelijk gevolg daarvan, weg
te houden bij God
En wat voor jou geldt, geldt ook voor mij en
geldt voor iedereen.
Als je dan weet dat je deugt, kun je beginnen om
dat te accepteren.
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Accepteer jezelf en geloof in jezelf.
We zijn allemaal uniek. Niemand is gelijk aan
een ander en dus is ook niemand beter dan een
ander. Gelijken kun je vergelijken. Het
vergelijken van ongelijken is absoluut zinloos.
Als je uniek bent, ben je juist uiterst waardevol
want er is er maar één zoals jij en dus ben je
onvervangbaar en dus ontzettend nodig en is
jouw aanwezigheid en inbreng ongelooflijk
noodzakelijk.
Hoezo, je deugt niet?
We zijn allemaal anders, we handelen allemaal
op onze unieke, eigen wijze een dus deugen we.
Een ander kan niet beter deugen want een ander
doet het anders en dus deugt die ander op zijn of
haar eigen unieke wijze.
ACCEPTEER JEZELF ALS EEN EIGEN UNIEKE
PERSOONLIJKHEID MET EEN EIGEN UNIEKE
OPDRACHT (BLAUWDRUK) EN EEN EIGEN GOD ALS
LOODS EN ADVISEUR.
Wie durft er nog te zeggen dat jij nietdeugt?
Leugens, niets anders dan leugens en als je een beetje
begrijpt hoe het werkt, dan zijn het nog domme
leugens ook.
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Als je dat snapt en bereid bent om dat te
ACCEPTEREN, kun je gaan beginnen om in jezelf te
gaan GELOVEN en kun je gaan beginnen om jezelf
te gaan VERTROUWEN.
Je ziet, zo ingewikkeld is het niet. Eigenlijk is het
gewoon simpel.
Dus ik zou zeggen, 'begin vandaag nog, nu’.
Iedere dag dat je wacht is zinloos en verloren.
Bovendien heb je ook nog hulp. De meest briljante
hulp die je je maar kunt voorstellen en kunt wensen.
Je bent in het bezit van een eigen Vonk van God de
Vader. Die woont in jou. Die is er uitsluitend voor
jou en die heeft altijd alleen maar het aller-, aller
beste met jou voor.
Hij weet alles van jou en hij weet alles voor jou.
Daarnaast zijn er nog engelen, alleen en speciaal
voor jou.
Er is alleen één dingetje.
Ze houden altijd en onvoorwaardelijk rekening
met de WET VAN DE VRIJE WIL.
Je hoeft niet te doen wat ze je influisteren. Ze
vinden het prima, ze moeten wel. Een wet is een
wet, alleen betekent dat wel dat de consequenties
van hoe jij handelt, helemaal alleen voor jou zijn.
Het is dan: 'eigen schuld, dikke bult’.
Ga contact maken met jouw eigen God en met jouw
eigen engelen. Vraag ze om raad, advies en hulp. Ga
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bidden en mediteren en vraag ze hoe je met ze kunt
samenwerken. Ga ze vertrouwen en accepteer ze en
dat kan iets betekenen.
Hoe meer je werkelijk in staat bent om jouw eigen
Godsvonk te gaan vertrouwen, hoe meer jouw eigen
Godsvonk in staat is om zelfstandig te gaan handelen,
voor jou.
Godsvertrouwen geeft vrijheid van handelen.
Onvoorwaardelijk Godsvertrouwen geeft hem een
onvoorwaardelijke mogelijkheid om in vrijheid en dus
zelfstandig te gaan handelen.
Hij is liefde, onvoorwaardelijke liefde en hij heeft
uitsluitend het allerbeste met jou voor, dus alles wat
hij doet voor jou is het allerbeste voor jou.
Kun je je daar iets bij voorstellen?
Als jouw wil op zijn Wil is afgestemd, zal alles wat jij
bedenkt onmiddellijk gerealiseerd worden, omdat
jouw denken is afgestemd op de liefde en de
dienstbaarheid van de Vader.
En dit alles begint met jezelf te accepteren. Daarna
kun je jezelf gaan vertrouwen en kun je het
mannelijk en vrouwelijk aspect in jezelf in
evenwicht brengen, een harmonieus mens worden
en van jezelf gaan houden. Daardoor ben je dan
ook in staat om je naasten lief te hebben en om
God lief te hebben en om naar God te gaan
hunkeren en verlangen.
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Dan staat de trein van jouw leven vol onder stoom
en kan de reis naar fusie gaan beginnen.

De vrouwelijke en de mannelijke polariteit binnen ieder mens.
Deze twee aspecten moeten in evenwicht worden gebracht. Dan
is de mens harmonieus en in staat tot 'eigenliefde’. Als de
eigenliefde het evenwicht verder verhoogt, zijn we in staat onze
naasten lief te hebben. Dan ontstaat er een harmonieuze liefde
tussen ieder mens. Acceptatie en vertrouwen zijn de
kerngegevens. Tenslotte komt vanuit de eigenliefde, via
naastenliefde de mens ertoe om God lief te hebben een om naar
God te hunkeren en te verlangen.
Dan begint fusie binnen ons bereik te komen en start onze reis
naar het paradijs.
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WORDEN DOOR HET
TE ZIJN
Worden door het te zijn.
Wat wordt daarmee bedoeld?
Op weg naar fusie moeten we vele transformaties
doorlopen.
Het is moeilijk om een weg te kiezen waarvan je weet
dat het een effectieve weg is voor jouw ontwikkeling
en dat die weg je dichter brengt bij jouw inwonende
God.
Toch is de 'begeleiding’ voor die weg niet ver bij ons
vandaan.

Leef alsof je reeds in de situatie bent die je voor ogen
hebt en wat je doel is.
Als je jouw eigen kleine God tot kapitein van het schip
van jouw leven wilt maken, zul je heen dus volledig
moeten kunnen vertrouwen en accepteren.
Je zult je volledig moeten kunnen overgeven. ‘Niet
mijn wil maar uw Wil geschiede'
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Als je je volledig laat leiden in de wetenschap dat je in
de beste handen bent, moet je ook alles van jezelf
kunnen loslaten. OOK JOUW ANGSTEN ZUL JE
MOETEN LATEN GAAN.
Angst kan niet meer van toepassing zijn.
Angst is een besef van 'niet eenheid’ en angst past niet
bij het blinde vertrouwen dat je moet hebben in de
leiding van jouw God.
Alles is mogelijk als je in volledige harmonie bent
afgestemd op jouw Richter. Als de wil van jouw en van
God op één lijn liggen, zal alles wat er door jou heen
gaat gebeuren. God handelt dan door jou omdat je één
bent met de Vader, één met zijn Wil.
Als jouw kleine God volkomen zelfhandelend is, kun je
hem niet meer voor de voeten lopen. Alles wat hij kiest
voor het kind met wie hij zal fuseren, zal dat kind
optillen, ook al begrijpen wij het op dat moment zelf
niet.
Acceptatie en vertrouwen betekent alles van jezelf
loslaten, ook je angsten.
Houd het contact door regelmatig te bidden, te
mediteren, te voelen en te communiceren en te
samenwerken.
Stuur liefde, wees liefde, leef liefde.
Heb jezelf lief.
Heb je naasten lief en bovenal,
Heb God lief.
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Dan zal je wereld zich uitbreiden tot aan het
universum toe.
Alles is dan mogelijk een niets is onmogelijk.
Intentie en focus zijn de handvatten.
Intentie van leven met God, wandelen met God, ‘God
zijn' door God te laten zijn, door jou.
Focus van dit beeld voor ogen blijven houden.
Projecteer het op alles wat je doet.
Nederigheid een dienstbaarheid aan al het leven.
Dan zul je nu al kunnen reizen door het universum en
sterren en planeten bezoeken.
Vraag om de kennis die je nodig hebt en om de kracht
om blind te kunnen vertrouwen en om in liefde te
kunnen leven, om liefde te kunnen zijn.
Als je in een situatie zit waarin disharmonie dreigt te
ontstaan, vraag aan God hoe te handelen en of je moet
handelen. Vraag om inzicht, gebaseerd op liefde.
Laat hem praten, de juiste dingen zeggen, door jou.
Onderzoek wat je voelt en of je merkt dat hij het
overneemt. Dit is dagelijkse oefening een vereist een
continue focus, en continue gerichtheid op jouw kleine
God.
Het is leven alsof je al gefuseerd bent.
Door je meest verheven visioen te 'LEVEN', projecteer
je.
Projecten levert een actievere energetische stroom.
Stroom is beweging, beweging is leven. Dus door 'te
leven, creëer je leven'.
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Overgiet dit met de intentie van schoonheid, waarheid,
goedheid en liefde en houd deze focus vast.
Door jouw projectie, intentie en focus bepaal je jouw
koers en snelheid.
Vertrouw daarbij blind op jouw goddelijke gids die jou
zal helpen de juiste projectie, intentie en focus te
kiezen, die past bij de blauwdruk van jouw leven.
Dit zal jou helpen om het leven te leven zoals het voor
het realiseren van jouw blauwdruk bedoelt is.
Accepteer jezelf, geloof in jezelf, accepteer de God in
jezelf en vertrouw deze blind.
Dan zal het universum jouw leefomgeving zijn.

Leef alsof je al één bent met jouw kleine God.
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Zolang je er vanuit gaat dat dingen in de toekomst zullen
gebeuren, zal de toekomst altijd doorschuiven. Doorbreek
die cyclus door ervan uit te gaan, dat dingen al hebben
plaatsgevonden, door het NU te leven.
Accepteer jouw God als de kapitein van het schip van jouw
leven.
Accepteer Zijn leiding en vertrouw hem blind.
Dan ga je op weg naar de eenwording en dus op weg naar het
paradijs.
Je bent een God in wording op weg om een God of Godin te
worden.
Dan ben je in deze wereld maar niet meer van deze wereld,
omdat je ziel het universum zal bereizen.
Dan ben je bewust één met hem en nooit meer alleen.
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OP REIS
Er werd net iets in mij gelegd.
Eigenlijk een fantastisch idee.
Met de groep heb ik gezien bij het uitvoeren van de
bilocaties dat het mogelijk is om in de meditaties te
reizen.
Dit wordt trouwens ook intens beleefd door het kleine
groepje waarmee ik mediteer.
Het is dus mogelijk om je in de meditaties overal heen
te verplaatsen of beter gezegd, om overal heen
verplaatst te worden en daar dingen waar te nemen.
Plaats, afstand en tijd spelen daarin geen rol.
Ik heb net gezien of net mogen zien, dat ik het
verleden kan gebruiken om daarvan te leren. Dingen
zien, waarnemen en ermee experimenteren, levert een
ervaringsgehalte op dat groter is dan dingen zomaar
zien, doorkrijgen en ontvangen. ‘Er in zijn’, het
‘proeven van de energie' die het vertegenwoordigt, is
ingrijpender.
Ik ga deze weg proberen.
Ik ga meditatiesessies doen, waarbij ik terug ga naar
bekende en onbekende culturen. Culturen die
spiritueel hoger waren dan onze huidige cultuur.
Misschien kan ik zelfs bezoeken gaan brengen aan
planeten die al verder zijn in de fases van het bereiken
van het bewustzijn van 'Licht en Leven’.
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Ik word hier enthousiast van.
Door zelf acties te ondernemen met een vast doel voor
ogen, leg ik een INTENTIE neer en PROJECTEER ik
een FOCUS.
Zelf handelen, uitzoeken en ondervinden is krachtiger
dan het aangereikt krijgen.
Wat een prachtig idee.
Ik zal mijn boek op de hoogte houden.
Ik hoop dat ik daar dan mag zien, voelen en ervaren
hoe de mensen uit die culturen en van die planeten de
reis naar binnen hebben gemaakt. Hoe ze dichter en
dichter bij hun Godsvonk zijn gekomen en uiteindelijk
mogelijk zelfs hun fusie in het stoffelijk leven hebben
beleefd.

Dat betekent dat mijn meditaties en
drieledig karakter krijgen:
1. Richten op mijn eigen Godsvonk
2. Richten op de Godin de Allerhoogste
3. Op ontdekkingsreis gaan.
De meditaties met het groepje van vrijdag zijn 'vrije
meditaties’ en brengen ons waar de goddelijke wind
ons wil hebben.
Wat een prachtig vooruitzicht.
Ik ga proberen alles wat ik zie ook in schilderijen vast
te leggen.
Wat een vreugde!
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Uiteraard zijn alle dingen die ik mag zien en mag
ervaren persoonlijk en in de eerste plaats bedoeld
voor mijzelf. Daarnaast voel ik dat het een deel is van
mijn taak en opdracht om dit vast te leggen en te delen
met deze wereld.

Ik ken inmiddels mijn opleiding en ik
ken ook mijn plaats, passend als een
minuscuul radertje binnen het bestuur
van deze wereld.
Inmiddels weet ik ook waarom ik met
Wivine ben opgetrokken. Het doel was
tweeledig.
Het lichtanker en de activatie ontvangen
en samen met haar het ontwaken van
het bewustzijn van de Godin de
Allerhoogste in deze wereld zetten.
Ik ben haar dankbaar, buig mijn hoofd
voor haar en ga nu verder met mijn
eigen taak en opdracht.
Het bezoek was een springplank.
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Dit wordt een weg die nu begint en
misschien nooit meer stopt.
Onderzoek, selecteer en onderzoek
opnieuw. Een nooit stoppende weg,
waarin centimeter voor centimeter
resultaat kan worden geboekt.
Een reis om van te genieten en
misschien is de reis nog wel mooier
dan het doel.
Eigenlijk is weer geen doel, hooguit
een subdoel, want achter iedere
horizon ligt een nieuwe horizon, die
een nieuw doel zal creëren.
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HET OMZETTEN VAN
POTENTIALITEITEN
IN ACTUALITEITEN
Ieder mens is tot grote dingen in staat.
Ieder mens is 'een God in wording’.
Ieder mens heeft dus een eindeloze potentie.
Groei betekent 'werken aan jezelf’.
Werken aan jezelf betekent dat je in staat bent om te
kunnen werken aan jezelf.
Werken aan jezelf, betekent altijd dat je drie stappen
zult moeten nemen.
Deze stappen gelden altijd, voor alles wat je wilt
realiseren.

Deze stappen zijn:
1. Bedenken (het stellen van een doel).
2. Uitdrukken (het in de wereld zetten
door het maken van een plan).
3. Uitvoeren (de activiteiten die leiden tot
realisatie van het plan).
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Volgens het Urantiaboek is op deze wijze ook de
schepping tot stand gekomen.
De Vader bedenkt.
De Zoon drukt uit.
De Geest voert uit.
Was het niet: ‘zo boven, zo beneden?’
Als je iets wilt bereiken, dit geldt ook voor het
spirituele pad, zal je dus moeten beginnen om te
bedenken wat je wilt bereiken. Je zult het doel moeten
stellen. Zie dit doel als jouw meest verheven visioen.
Vervolgens zul je dit doel moeten gaan uitdrukken.
Maak een plan voor hoe je het bereiken van het doel
wilt gaan aanvliegen.
Vervolgens moet je het gaan uitvoeren, de plannen
gaan activeren, om het doel te realiseren.
Hiervoor moet je in ieder geval in jezelf geloven.
Geloven dat je het kunt. Je kunt het altijd, want onze
potentie is grenzeloos. We zijn ‘goden in wording' en
daarmee bezitten we iedere potentie.
GELOOF DAARIN.
GELOOF IN JEZELF.
GELOOF IN DE ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN DIE
IEDER MENS HEEFT.
VERTROUW OOK OP JEZELF EN OP DE LEIDING DIE
IEDER MENS HEEFT VAN JOUW EIGEN GOD EN VAN
JOUW EIGEN ENGELEN.
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Belangrijke gereedschappen in het bereiken van
het doel zijn:
 Intentie
 Focus
 Visualisatie
Je moet het bereiken van je doel echt willen.
Houd het doel voor ogen en ……

LEEF ALSOF HET DOEL AL BEREIKT
IS.
ZO TREK JE DE REALISATIE NAAR JE
TOE.
Als je je blijft richten om ‘eens’ het doel te
bereiken, dan blijft het doel buiten bereik en
blijft het accent liggen op ‘EENS’.

Om de realisatie van het doel te
verwezenlijken, zal je de realisatie
moeten ACTIVEREN. Dit doe je door
de realisatie te projecteren door
visualisatie.
LEEF NU AL ALSOF HET DOEL IS
GEREALISEERD.
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ZO BRENG JE HET DOEL NU AL TOT
LEVEN.
DOOR ERIN TE LEVEN, TREK JE HET
NAAR JE TOE.
Zo transformeer je jouw
potentialiteiten tot gerealiseerde
activiteiten en wordt alles binnen
jouw potentie ACTUEEL.
De kracht van het succes zit altijd in
de grootte van de liefde, die altijd bij
alle handelingen aanwezig is.

Liefde is de allesomvattende
generator, de motor en de
benzine. Zonder liefde wordt
niets wezenlijks gerealiseerd,
want liefde IS en is dus het
enige dat altijd, overal en
uitsluitend overlevingskracht
heeft.
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Neem je doel voor ogen, houd deze focus vast en visualiseer.
Accepteer jezelf en jouw ongelooflijke potentie.
Geloof in jezelf en vertrouw op jezelf.
Vertrouw nog meer, volledig blind, op de God in jezelf.
Dan kun je alles scheppen tot hele universums aan toe.
Zo zet je jouw potentie om, door het te activeren tot
actualisatie en zijn we werkelijk op weg om de goden te
worden die wij dus in potentie zijn.
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HOE MIJN ANDERE
AANPAK LEIDDE TOT
VERANDERINGEN
De andere aanpak die ik bedoel is de mutatie om uit de
groep te stappen. Eigenlijk is het de totale mutatie van
eerst aansluiten bij de groep en na 6 maanden er weer
uitstappen.
Achteraf blijkt dat dat enorme consequenties heeft
gehad en voor mij heeft geleid tot grote
veranderingen.
Natuurlijk heb ik mij afgevraagd hoe betrouwbaar de
informatie is geweest of is.
Ik ben ervan overtuigd dat alle informatie op de
website tot een paar jaar geleden zuiver is geweest en
door is gegeven. Dat is echter al een paar jaar geleden
gestopt. Wat er over is gebleven zijn de bilocaties en
die zijn volledig onder haar regie. Als je in de
meditatie andere dingen ziet dan dat zij ziet, dan zie jij
het volgens haar fout. Dit is macht en willekeur, dus
ego. Arrogante en spirituele hoogmoed leiden
rechtstreeks naar beneden.
Na het afmelden bij de groep is de energie weer gaan
stromen. Ik schrijf weer en ik illustreer met eigen
117

schilderijen. Dat versterkt weer het stromen van de
energie.
Toch is het bezoek een de deelname van een halfjaar
niet voor niets geweest.
Het was 'ment to be'.
Ik heb er de activatie en het lichtanker aan over
gehouden en ik ben deel geweest aan het neerzetten
van het ontwakende bewustzijn van het bestaan van
de Godin in deze wereld.
Bovendien ben ik op rustige, beschaafde maar
duidelijke wijze de confrontatie met haar aangegaan.
Hopelijk wordt zij daar wakker van.
Wat is er gebeurt na het verlaten van de groep?

In de eerste plaats heeft het proces van het
stralen van de 'paradijsenergie' (door activatie)
een enorme wending genomen.
Ik had er voorheen moeite mee. Ik kreeg
standaard last van mijn vijfde (keel) chakra en
kreeg altijd na verloop van tijd last van een
flinke kriebelhoest.
Zo erg dat ik altijd een tijd moest stoppen,
waarna de hoest ook na verloop van tijd zakte.
Het was duidelijk 'oorzaak en gevolg'.
Ik ben weer gestart en nu vrij van allerlei
regeltjes hoe het moet en niet moet.
Er gebeurde iets vreemds.
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Het zenden van energie gaat normaal via chakra
6.
Ik had al eerder de sensatie gehad dat er energie
straalde uit mijn hart en dat dit gebeurde zonder
dat ik het aanstuurde.
Nu straalt het uit mijn hele bovenlichaam maar
vooral uit mijn borst. Als ik de intentie heb om
te stralen dan komt er onmiddellijk een
energiestroom op gang met een fysieke reactie.
Mijn borst wordt naar voren gedrukt en mijn
rug wordt hol getrokken.
Soms met behoorlijk veel kracht. Ik voel energie
uit mijn lichaam (borst) stromen. Soms gebeurt
het op basis van mijn initiatief en soms gebeurt
het vanzelf.
De lichamelijke reactie is verbazend. Hoe
spieren zo kunnen reageren buiten mijn wil om.
De volgende afbeelding geeft ongeveer weer wat
ik bedoel.
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Zo kun je energie sturen naar kleine en grote dingen.
Dikwijls zie ik mijzelf ver boven dezer wereld staan
om de hele wereld te bestralen. Het verbindt mij met
mijn inwendige God en ik word er blij van.
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Zo kan deze wereld worden geholpen door de
paradijsenergie overal te brengen. Het kan de mensen
die op het punt staan om een stap te nemen in
bewustzijn helpen, een zetje te geven in de goede
richting.
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Ik ben ervan overtuigd dat een ieder
die de bereidheid heeft om te willen
dienen en te willen helpen, hiertoe
in staat is.
Het gaat om de intentie, eerlijk en
oprecht en uit de grond van je hart.
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MIJN KLEINE GOD,
CONTACT,
VERBINDING EN
LIEFDE
Wat valt er te leren van de menselijke geschiedenis?
Blijkbaar zijn wij zoals we zijn en is dit vastgesteld
binnen het 'scheppingsplan', anders had het handelen
van de mens niet plaatsgevonden tot aan vandaag toe.
Waarom zien we elkaar als een bedreiging en zijn we
dus probleemloos in staat om elkaar keer op keer af te
slachten? Niemand wil afgeslacht worden maar een
ander afslachten is blijkbaar geen probleem.
Je kunt Lucifer, Satan en Caligastia de schuld geven,
maar als wij er niet toe in staat waren geweest, had al
deze ellende nooit duizenden en duizenden jaren
kunnen plaats vinden en nog steeds plaats vinden.
Het is ingebakken in de mens.
Hoe kan het dan ooit stoppen?
Er is meer ingebakken in de mens, maar dat is iets dat
we moeten ontdekken en dat, nadat het ontdekt is,
moet groeien boven de neiging om elkaar af te
slachten.
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Dat 'iets anders’ is het besef dat God in ons woont.
Ik denk dat wanneer je dat eenmaal ontdekt hebt, die
ontluikende kracht niet meer te stoppen is. Als dat niet
zo was, was verandering onmogelijk.
We komen uit een enorm diep dal en blijkbaar bestaat
de mogelijkheid om uit dat dal te kunnen komen.
Anders zou geen planeet ooit de fasen van 'Licht en
leven’ kunnen betreden.
Dat betekent dat eigenlijk het meest belangrijke is om
het besef van onze inwonende God bekend te maken
en te laten dalen in het bewustzijn van de mensen.
Als dit besef geland is en de mens ernaar gaat
handelen, kan er in deze wereld een verandering tot
stand komen.
Alle andere aanpak is niet werkend en zal dus ook niet
werken.
Alleen de weg van 'van binnen naar binnen’ kan
veranderingen teweeg gaan brengen.
Dit betekent ook dat het geen zin heeft om 'de wereld
te veranderen’, want veranderingen van buitenaf
zullen niet werken.
De werkelijke verandering zal komen als ik verander
en als vele anderen de bereidheid hebben om een
verandering binnen hun eigen systeem tot stand te
laten komen.
Een verandering die raakt aan het contact en de
verbinding met hun eigen 'God van binnen’.
Ik realiseer mij nu dat dat betekent dat ook Jezus maar
één wens heeft en dat is dat wij gaan werken aan
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onszelf, waarbij het natuurlijk fantastisch is als wij
elkaar daarbij ondersteunen.
Let wel: 'De ander ondersteunen en niet de ander
iets opleggen’.
Als wij allemaal kunnen groeien in bewustzijn door
aan onszelf te werken, waarbij wij de anderen en
elkaar helpen in het besef van eenheid, zal het
collectieve bewustzijn geïnfecteerd worden en ook
groeien en zullen wij in staat zijn om liefdevoller
tegenover elkaar te staan.
Dat zal het mannelijke en het vrouwelijke aspect
in ons en in de relatie met elkaar laten groeien. De
harmonie zal daardoor ontstaan in deze wereld.

‘Bereid en beschikbaar' betekent dus in
de eerste plaats en vooral: 'BEREID EN
BESCHIKBAAR OM AAN MIJZELF TE
WERKEN EN ZELF TE WILLEN
VERANDEREN’.

Eenheid van binnen en naar
binnen, leidt tot eenheid van
buiten en naar buiten.
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Als wij in staat zijn om naar binnen te gaan en om daar contact
en verbinding te kunnen maken met onze God van binnen, zal
niet alleen eenheid, rust, vrede en harmonie ontstaan binnen
ons eigen systeem, maar zal ook eenheid, rust, vrede en
harmonie ontstaan in relatie met andere mensen.
Zo boven zo beneden.

Zo binnen zo buiten.
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We hebben dus maar één
opdracht en dat is om te werken
aan onszelf en tegelijkertijd
anderen te helpen, te stimuleren
en te motiveren om ook deze weg
te gaan en om te werken aan
zichzelf.
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DE NOOIT AFLATENDE
STEUN
Wat houdt deze steun in die er altijd is en die het
verschil maakt.
Mensen zijn een onderdeel van de schepping.
Er zijn meerdere wezens als onderdeel van de
schepping. Wat ik hier bedoel zijn de engelen.
Engelen zijn dienstbare wezens en zij vervullen een
dienende taak naar de mensheid.
Ieder mens heeft een beschermengel.
Het Urantiaboek is daar heel uitgebreid over.
Volgens het Urantiaboek is de inwerking van de
beschermengelen bij de mensen als volgt:
113:1.7 Bij mensen in de aanvangs- of ZEVENDE
CIRKEL wordt één beschermengel met één
compagnie assisterende cherubijnen aangesteld voor
de wakende zorg voor en hoede van duizend
stervelingen.
In de ZESDE CIRKEL wordt een serafijns paar met
één compagnie cherubijnen aangesteld om deze
stervelingen in opklimming in groepen van
vijfhonderd te geleiden.
Wanneer de VIJFDE Cirkel wordt bereikt, wordt ge in
compagnieën van ongeveer honderd mensen
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samengebracht, en onder de verantwoording van één
serafijns behoederspaar met een groep cherubijnen
geplaatst. Bij het bereiken van de VIERDE CIRKEL
worden stervelingen verzameld in groepen van tien,
en komen zij wederom onder de hoede van één
serafijnenpaar, bijgestaan door één compagnie
cherubijnen.
113:1.8 Wanneer een sterfelijk bewustzijn door de
traagheid van zijn dierlijke erfenis heenbreekt en de
DERDE CIRKEL van menselijke intellectualiteit en
verworven geestelijkheid bereikt, zal zich een
persoonlijke engel (in werkelijkheid twee) vanaf
dat moment geheel en uitsluitend aan deze
opklimmende sterveling wijden. En zo ontvangen
deze menselijke zielen, naast de immer aanwezige en
steeds efficiëntere inwonende Gedachtenrichters, ook
de ongedeelde hulp van deze persoonlijke
bestemmingsbehoeders bij al hun inspanningen om de
derde cirkelgang af te ronden, de TWEEDE te
doorlopen en de EERSTE te bereiken.
2. De bestemmingsbehoeders
113:2.1 Serafijnen staan pas bekend als
BESTEMMINGSBEHOEDERS wanneer zij worden
aangesteld om zich aan te sluiten bij een
menselijke ziel die één of meer van de volgende
drie prestaties tot stand heeft gebracht:
1. hij heeft het allerhoogste besluit genomen om
Godgelijk te worden,
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2. hij is in de derde cirkel aangekomen, of
3. is gerekruteerd in een van de korpsen der
bestemmingsreservisten.

Zo staat ieder mens onder continue ‘behoeden’
van een serafijnse engel of engelenpaar.
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Naast de Goddelijke vonk die in ons woont en die ons leidt door
de stormen van ons leven, mits wij daar naar willen luisteren,
heeft ieder mens minimaal één serafijnse engel om hem of haar
te behoeden, al of niet gedeeld met andere mensen.
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In elk geval als de mens de derde cirkel heeft bereikt, zal hij
worden omgeven door een serafijns engelenpaar dat er alleen
voor hem of haar is om hem of haar te behoeden.
Deze steun zal er zijn gedurende dit leven en ook daarna.
Dan zal er een prachtig verbond zijn tussen mens, de in die mens
wonende Godsvonk en twee engelen.
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DE ONTDEKKING VAN
DE VERANDERING
Ik voelde kort geleden ineens het verschil. Ik schrijf
dus weer. Dit is mijn vijfde boek.
Wat wil dit allemaal zeggen?
Ik schrijf maar het is anders.
Voorheen moest ik schrijven vanuit een druk van
buitenaf. Ik kreeg onderwerpen door om daar iets
over op te schrijven, vaak hoe het paste binnen het
pad van 'van binnen naar buiten’ en om aan te geven
dat zoveel dingen niet werken.
Het schrijven ging al die tijd, als vanzelf.
Nu is het anders.
Ik schrijf nu vanuit mijzelf.
Het 'moeten’ is weg of liever gezegd, het moeten is
anders.
Er is nog altijd een gedrevenheid, maar die is heel
anders.
Ik moet het nu gaan doen op eigen kracht. Ik merk dat
het niet meer vanzelf en automatisch gaat. Als ik dan
mijzelf aanzet om te schrijven, kom ik wel in dezelfde
flow maar het initiatief liegt dan bij mijzelf
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De engelen staan aan de kant en kijken toe.
Dit is vliegen op eigen kracht.
Dit wordt een nieuwe ontdekkingsreis waar ik mijn
weg even niet vinden.
Het schilderen gaat als een trein.
De meditaties hebben mij ertoe gezet om ‘de
verbeelding tot beeld te brengen'.
De eenheid binnen mijzelf groeit, op ieder gebied.
Er vindt een versmelting plaats.
Het completeren binnen mijn systeem neemt vorm
aan.
Het onwerkelijke, de illusie, scheiden van dat wat
werkelijk is.
Het voelt als een toets waarbij mijn engel toekijkt.
Ik weet ook dat ik het kan.
Ieder aspect in mijzelf komt op de lijn te liggen waar
het nu thuishoort.
Ook de vereniging van het mannelijk en het vrouwelijk
aspect.
Het voelt als een wissel. Het zich aandienen van een
VERANDERING.
IK STA OP MIJZELF MAAR TOCH BEN IK MEER EN
EENHEID DAN OOIT TEVOREN.
MIJN GODDELIJKE VONK, MIJN ENGEL EN IK, BINNEN
HET MANNELIJK EN VROUWELIJK ASPECT.
Mijn nieuwe eenheid.
Waar gaat dit toe leiden?
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Nieuwsgierigheid, acceptatie, vertrouwen, groei.
Wat een prachtige ervaring en wat een
wonderbaarlijke verandering.
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Eenheid in alles wat is.
Het mannelijke en het vrouwelijke aspect gesmeed tot één.
Een groeiende verbinding met God, binnen dit systeem en altijd
bewaakt door onze engel.
Dat zou het begin kunnen zijn van de fase van pré-fusie.

Een opvallende verandering
Een moment van bezinning.
Een volledige acceptatie om de
dingen te verwelkomen zoals ze
komen.
Vreugde, vrede en nieuwsgierigheid.
Blijheid, kracht, dienstbaarheid en
vooral nederigheid.
Maar bovenal vertrouwen.
Vertrouwen in de eenheid.
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LICHT IN RELATIE
TOT DUISTERNIS EN
LIEFDE IN RELATIE
TOT ANGST
Zoals licht de tegenhanger is van duisternis, waar geen
licht is is duisternis, is liefde de tegenhanger van
angst, waar geen liefde is is angst.
Liefde is de ervaring van het besef van eenheid.
Blijf dus altijd aangesloten op het besef van eenheid.
Eenheid in relatie tot jezelf, tot elkaar, tot de engelen,
tot de hemelen, tot Jezus, tot God en tot de complete
schepping.
Zolang je leeft en blijft leven in het besef van eenheid,
zul je niet getroffen en verlamd worden door angst.
Er is alleen één groot, wezenlijk probleem. ‘Één zijn’ is
een zijnstoestand die is of niet is.
Je bent afgestemd op het besef van eenheid of je bent
het niet.
Eenheid kun je niet ontlopen want de hele schepping
is gebaseerd op eenheid.
Je kunt wel stappen uit het besef van eenheid.
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Als je stapt uit het besef van eenheid, richt je je op het
besef van ‘niet eenheid’ = het besef van afsplitsing.
Het is hetzelfde als zwanger zijn. Je bent het of je bent
het niet. Zo kun je het niet een beetje zijn.
Je kunt ook niet een beetje zijn afgestemd op het besef
van eenheid. Je bent het of je bent het niet.

Zolang er nog angst is in leven, in welke
vorm dan ook, ben je niet afgestemd op
het besef van eenheid of je bent
onvoldoende afgestemd op het besef van
eenheid. We hebben gezien dat je het
niet een beetje kunt zijn, dus
onvoldoende is gelijk aan ‘niet'.
Stem je dus af op eenheid met ALLES maar dan ook
echt met alles.

Zolang er angst is in je leven, in welke
vorm dan ook, mis je de afstemming op
het besef van eenheid.
Angst is een gemis aan liefde. Angst is
een afstemming op niet eenheid.
Angst is een gemis aan VERTROUWEN
dat je één bent met alles wat is.
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Angst is het ontbreken van liefde, van
vertrouwen en van geloof.
Liefde kent verschillende doelgroepen.
Deze doelgroepen zijn:
1. Eigenliefde
2. Naastenliefde
3. Liefde voor God
Eigenliefde is belangrijk. Je kunt niet
een ander liefhebben als je niet in staat
bent om jezelf lief te hebben.
Je kunt niet jezelf liefhebben als je niet
in staat bent om een ander lief te
hebben.
Je kunt niet God liefhebben als je noch
jezelf, noch een ander kunt liefhebben.
Liefde begint dus bij jezelf.
Je moet dus leren om voor jezelf te
durven kiezen. Als je voor jezelf durft te
kiezen en kunt kiezen, kun je ook kiezen
voor de God in jezelf.

139

Als je niet kunt kiezen voor de God in
jezelf, kun je niet groeien in liefde en
dus niet groeien in bewustzijn.
De liefde begint bij jezelf en is gericht op
jezelf en stroomt dan over naar
naastenliefde en vanuit de naastenliefde
naar liefde voor God.
Kiezen voor jezelf is NIET egoïstisch.
Vergeet daarbij niet het belang van de
ander. Zoek en vind het evenwicht.
Richt je op jezelf en vind ‘in het voorbij
gaan aan anderen' de God in jezelf.
Dan kom je in harmonie met jezelf, met
de wereld en met God.
Daarin ligt het besef van de eenheid van
alles wat is, opgeslagen.
De HARMONIE is het MEETPUNT en en de
graadmeter voor dat meetpunt is ANGST.
Als er angst is, is er geen harmonie.
NEEM JE ANGST WAAR EN KIJK WAT JE ERMEE
KUNT DOEN.
HOE KOM JE TERUG IN DE HARMONIE?
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HOE KOM JE TERUG IN HET BESEF VAN
EENHEID EN IN DE ERVARING VAN LIEFDE?
HOE KOM JE TERUG IN HET VERTROUWEN
VAN HET BESEF VAN EENHEID, IN HET
VERTROUWEN VAN GOD?
VERTROUWEN IS HET SLEUTELWOORD.
VERTROUWEN IN JEZELF, IN JE NAASTEN EN
IN GOD.
JEZELF, JE NAASTEN EN GOD
VERTEGENWOORDIGEN DE GERICHTHEID
VAN LIEFDE.
Dat is de dagelijkse taak. Dat is de dagelijkse
opdracht. Dat is de weg van groei in liefde en
dus van groei in bewustzijn.
Bewustzijn heeft dus te maken met werken
aan liefde:
 Voor jezelf
 Voor je naasten
 Voor God
Vind daar harmonie in.
Daarbij heb je hulp van de God in jou zelf en
van de engelen die jou dienen.
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Luister naar die zachte stemmetjes en vind
de harmonie.
Ik heb dit verbeeld in het volgende schilderij.

Waar licht ontbreekt heerst duisternis.
Waar liefde ontbreekt heerst angst.
Liefde creëert harmonie. Harmonie tussen liefdes voor mijzelf,
liefde voor mijn naasten en liefde voor God.
De graadmeter voor de harmonie is de ervaring van angst.
Als angst ontbreekt, is er vertrouwen.
Waar vertrouwen is, heerst harmonie.
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VERTROUWEN EN
WANTROUWEN,
LIEFDE EN ANGST EN
DE WET VAN
AANTREKKING EN
AFSTOTING
Vertrouwen en wantrouwen, liefde en angst en de wet
van aantrekking en afstoting, is er misschien een
verband, een relatie?

In mijn eerste boek, nu 15 jaar geleden, heb ik
gemeld dat de mens 'schept’. Wij creëren ons
eigen leven.
Dat is een elementaire, kosmische wet. Alles in
ons leven komt voort als resultaat door datgene,
dat er op basis van deze wet, gebeurt.
We komen daar dus ook nu weer op terug.
Wat betekent dat?
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Dat betekent dat als wij het besef van eenheid,
dus het besef van liefde ervaren, wij dat zelf
veroorzaken.
Het betekent ook dat wanneer wij het besef van
afsplitsing, dus angst wensen, wij dat ook zelf
veroorzaken.
Wij creëren dus een omstandigheid, en
omgeving, waar wij wensen wat wij scheppen.

Wij scheppen door middel van
afstemming, intentie en focus.
De onbewuste weg is hierbij veel
krachtiger dan de bewuste weg.
Wat betekent dit nu allemaal een hier past dit
binnen de wet van aantrekking en afstoting?
Alles wat er om ons heen is, is een vorm van
energie.
Ook gedachten en emoties zijn energie.
Iedere energetische frequentie bevindt zich in
een constante staat van aantrekking en afstoting
met alle andere frequenties. Dankzij de recente
opkomt van de kwantummechanica wordt dit

144

idee ook op het kleinste niveau grotendeels
wetenschappelijk ondersteund.
De Wet van de Aantrekkingskracht zegt in
principe ‘soort zoekt soort’ en dat we onze
realiteit constant scheppen door middel van de
energie die we uitstoten in de vorm van
gedachten en emoties. We zijn continu in
interactie met het ‘weefsel van de realiteit'
(of kwantumveld), via gedachten en emotionele
energie. Daarom is er een grote kans dat
datgene waar we ons op focussen, zich zal
voordoen. We zijn allemaal scheppers van
onze eigen realiteit en wat we uitstralen is
wat we aantrekken.
DE GROOTSTE WERKZAME KRACHT BINNEN
DEZE WET IS WAT ER ZICH BIJ ONS
ONBEWUST, 'ONDER DE WATERSPIEGEL’
AFSPEELT.
JE KUNT HET WEL WILLEN, MAAR ALS JE ER
ONBEWUST NIET IN GELOOFT, GAAT HET
NIET WERKEN.
Ons geloofssysteem beïnvloedt het
manifestatieproces.
Dit komt doordat de Wet van de
Aantrekkingskracht werkt via zowel gedachten
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als emoties. Als je probeert te denken aan iets
wat je niet gelooft, dan zal je emotionele reactie
je onbewuste geloof meer steunen dan je
bewuste gedachten.
Begin daarom met je te focussen op ‘wat je kunt
geloven' en breid je dan steeds verder uit,
naarmate je het bewijs ziet van jouw
manifestaties. Dit maakt je gedachten en
emoties consonant, in plaats van dissonant.
We manifesteren altijd onze hoogste waarden.
Het komt erop neer dat de dingen die we het
hoogst waarderen, onze waarneming op een
onderbewust niveau filteren. Dat bepaalt de
manier waarop en waarom we dingen
manifesteren.
Wat kan helpen in de praktijk om je focus beter
gericht te krijgen en dus je eigen
scheppingsproces te richten, is het volgende:
Ga iedere dag even zitten en sluit je ogen. Zorg
dat je het warm hebt een niet kunt afkoelen.
Ga hiervoor in meditatie.
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Ga iedere dag in meditatie en focus op je doel.
Zoek dus eerst een doel in jouw leven. Definieer jouw meest
verheven visioen.
Wij zijn 'Goden in wording’, leef dus ook als zodanig.

1. Leeg je geest. Om het manifestatieproces te
versnellen moet je aanwezig en gefocust zijn.
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Als je aandacht verdeeld is, dan zal jouw
manifestatie dat ook zijn.
2. Schrijf op wat je dwarszit en zweer om het
buiten je visualisatie te laten. Dat helpt je om
aanwezig te blijven bij datgene wat je wel wilt
visualiseren.
3. Open je hart voor het proces. Verbind je met
het gevoel van dankbaarheid wanneer je
begint. Dit kun je doen door een kort lijstje te
maken van dingen, mensen of gebeurtenissen
waar je echt dankbaar voor bent.
4. Wees duidelijk. De Wet van de
Aantrekkingskracht heet niet voor niets
een wet. Dat wil zeggen dat het overal
betrekking op heeft, geen uitzonderingen. Als
je gemixte gevoelens of visies hebt, dan
vertraagt dit het proces. Des te duidelijker en
gedetailleerder je bent, des te sneller je visie
tot leven komt. Weet dus precies wat je wilt,
wat je doel is.
5. Activeer je zintuigen. Wat zie je, hoor je, ruik
je en voel je wanneer je visie werkelijkheid is
geworden? Zorg dat je duidelijk ieder zintuig
kunt voelen en wees niet bang om een tijdje
aan ieder zintuig te besteden.
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6. Activeer je gevoel. Dat is hoe je je visie
oplaadt. Emoties zijn de drijvende kracht
achter manifestatie.
7. Stem je intentie af op je waarden. Verbind wat
je wilt manifesteren met je hoogste waarden.
Of makkelijker gezegd, zorg dat je inziet hoe je
doelen helpen met de dingen die jij het
belangrijkst in het leven vindt. Dat helpt je om
zowel met je bewuste als je onderbewuste
geest te manifesteren.
8. Wees niet wanhopig. Probeer je voor te
stellen dat je beleefd vraagt (aan God. Als je
behoeftig of wanhopig bent in je verzoek, dan
kom je rechtstreeks uit een emotionele ruimte
van gebrek. Het emotionele gevoel van gebrek
zal je gedachte-energie juist tegenwerken,
waardoor je waarschijnlijk zult stagneren.
9. Geloof in jezelf en heb vertrouwen.
Zo kun je het gebed (praten met en vragen aan
God), laten overgaan in een meditatie (God praat
met jou).
Voel of je daarna dingen hebt gezien, gevoeld,
begrepen. Alles wat er door jou heen gaat heeft
waarde.
Vertrouw op jezelf en vertrouw op God.
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Probeer je bovenal te richten op het besef van
eenheid. Dan scherp je al liefde en deze liefde zal
je gaan aantrekken en vermeerderen.
In de meditatie krijg je ook kennis aangereikt. Je
ziel wordt onderwezen tijdens de meditatie.
Als je kennis groeit en als jouw vermogen
groeit door je te richten op de eenheid en
dus op de liefde, zal jouw bewustzijn groeien.
Wat ook goed is om te weten en om aan te
werken:
 Neem actie. Actie nemen creëert momentum
en tegelijkertijd ook bewijs naar het scheppen
van het geloof dat je manifestatie zich
ontwikkelt.
 Doe alsof datgene wat je voor ogen hebt, al is
gebeurd. “IK BEN” is een krachtige, creërende
bewering. Als je je gedraagt als de persoon die
je al geworden bent, dan ben je energetisch
beter afgestemd op je doel. Kunnen doen alsof
het al gebeurd is, manifesteert ook jouw
vertrouwen en geloof in de werking van je
eigen krachten.
 Wees je bewust van je interne
dialoog. Onthoud dat je je bevindt in een
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constante staat van aantrekking en afstoting
van wat je wilt bereiken. Je interne dialoog
schept altijd een aantrekkingspunt, samen
met de emotionele reacties die het
teweegbrengt. Wees samenhangend!
 Sta het toe! Je moet je visie volledig de ruimte
geven voor het zich kan manifesteren. Als je je
er teveel aan vastklampt, dan kan je behoefte
aan controle het proces belemmeren.
Vertrouwen en geloof in het proces zijn
cruciaal. Het kan je helpen om erover te
denken als dineren in een restaurant. Zodra je
je bestelling hebt geplaatst, moet je het de tijd
geven om bereid te worden en aan je
geserveerd te worden!
We zijn allemaal scheppers en we verdienen
allemaal een geïnspireerd leven. De Wet van de
Aantrekkingskracht is een fantastisch middel
dat ons in staat stelt om onze scheppende
krachten bewust in te zetten! Het is geen
kunstje, het is een goddelijke wet van 'oorzaak
en gevolg’.
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Wij creëren werelden door onze intentie en
focus, waarbij vooral het onbewuste veld
sterk scheppend is.

Focus op vertrouwen of wantrouwen is een
afstemming die ons richt op de ervaring van
liefde of angst, veroorzaakt door de wet van
aantrekking en afstoting. We zijn magiërs,
we zijn ‘Goden in wording'.
Weet dus waar je je bewust op focust. Het
heeft onmiddellijk consequenties.
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Als consequenties je niet bevallen en 'VOOR
JOU NIET WERKEN’, kies dan een nieuwe
focus van een andere energiefrequentie.
Een andere energiefrequentie zal nieuwe
ervaringen aantrekken van die
energiefrequentie en zal dus andere
consequenties genereren.
Zo kun je ervaringsgewijs voor jou het pad
zoeken dat werkt en waarmee je het doel van
jouw meest verheven visioen kunt
realiseren.

Wordt op deze wijze de kapitein
van het schip van jouw eigen
leven.
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Weet wat je wilt.
Weet wat je doet.
Weet dus je intentie.
Weet de gerichtheid van jouw
focus.
Wil het met alles wat je hebt en
met alles wat je bent, zowel
bewust als onbewust.
Wil het, wordt het en leef het.
Zoek iedere morgen als je wakker
wordt daarin je weg en focus er
op.
Maak het onbewuste bewust.
Maak het onmogelijke mogelijk.
Wordt in je afstemming en focus
één met de God die in je woont.
Wordt in je afstemming één met
de complete schepping en zie jezelf
als een deel van het totaal.
154

Dan wordt je focus gevoed door de
ervaring van liefde.
Dan zal de wet van aantrekking
voor jou die ervaring van liefde
vermeerderen.
Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt
delen.
Zo zal door jouw verandering deze
wereld veranderen.
Zo zal jouw groeiende liefde en
jouw groeien bewustzijn het
collectieve bewustzijn injecteren
en infecteren.
Dan zal jouw wil steeds meer in
mijn komen met zijn Wil.
Dan zal hij door jou kunnen
werken en zullen werkelijke
transformaties en veranderingen
in deze wereld gaan plaatsvinden.
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Het gevoel van vrede, liefde,
blijheid en harmonie is een
afstemming op vertrouwen,
geloof en op het besef van
eenheid.
Het gevoel van angst,
bezorgdheid, onvrede en
boosheid is een afstemming op
wantrouwen, ongeloof en het
besef van afsplitsing.
Voel, corrigeer en stuur.
De kracht zit in het niet toestaan
van externe factoren, het niet
creëren van verwachtingen, zodat
je zonder teleurstellingen door
het leven kunt gaan.
Je bent een autonoom levend
wezen, staand onder invloed van
je inwendige God, jouw engelen,
los van de chaos om je heen en
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een eigen unieke weg
bewandelend.
ZO STA JE DAN IN DEZE WERELD
EN BEN JE NIET MEER VAN DEZE
WERELD.
Zo houd je de energie stromend
en zolang het stroomt, is er groei.
Uiteindelijk ben je dan zodanig in
overeenstemming gekomen dat
jouw wil één is met zijn Wil een
dat hij door jou in deze wereld
kan werken.
Uiteindelijk is ‘de wil' de grootste
en enige graadmeter.
De Richter is een vonk van God de
Vader. Het enige doel is om door
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contact en verbinding met onze
inwonende God, onze wil af te
stemmen op zijn Wil en om één te
worden.
Als we dat niveau van eenheid
hebben bereikt, zijn we gereed
voor het proces van fusie en
hebben we ons toegangskaartje
voor het paradijs verkregen.
Weet dus wat je wilt en werk aan
verandering van de wil om één te
worden in WILLEN en om
complete afstemming te
verkrijgen.
God is de grootste dienaar in en
van het universum. Om eenheid
te verkrijgen zal mijn willen dus
ook volledig gericht moeten zijn
op 'DIENEN' en dienstbaar zijn.
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DE WIL, AFSTEMMING
EN EENHEID
De wil, afstemming en eenheid, zijn dat drie los
staande eenheden of is er een overeenkomst
tussen de wil, afstemming en eenheid?
Wat is het doel van het leven?
Wat is het leven?
Hoe klein of hoe groot is het leven?
Ik volg hierbij de inhoud van het Urantiaboek,
dat ik niet tot waarheid verhef maar op dit
moment gebruik als richtlijn.
Het is niet DE richtlijn maar het is EEN richtlijn.
Volgens het Urantiaboek is deze wereld het
'beginstation’ van het leven.
Het Urantiaboek zegt er is geen reïncarnatie is,
dus we hebben niet eerder hiervoor geleefd.
Nogmaals, het is wat het Urantiaboek zegt.
Het leven begint hier op deze planeet.
Geschapen door Michael onze schepperzoon,
soeverein heerser over ons plaatselijk
universum.
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Het is het begin van een eeuwigheid. Een
eeuwigheid die verder gaat of in dit plaatselijk
universum of door ons meester universum op
weg naar het paradijs.
Die weg naar het paradijs is het doel, waarvan
we dus pas hier beginnen.
Die weg naar het paradijs is pas mogelijk als wij
in staat zijn om te fuseren, te versmelten met de
in ons wonende Godsvonk.
Wanneer zijn we in staat om te fuseren?

We zijn daartoe in staat als we onze
wil kunnen afstemmen met de WIL
VAN DE VADER, waarvan onze
Richter een vonk is.

DE WIL, ONZE WIL IS DUS
BLIJKBAAR EEN MEETPUNT.
Als onze wil een MEETPUNT is, is het ook een
belangrijke factor om aan onze wil te werken en
onze wil in afstemming te krijgen met de WIL
VAN DE VADER.
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Wat heb je nodig om de wil te kunnen
veranderen?
Om de wil te kunnen veranderen en om te weten
hoe de wil zou moeten worden veranderd, heb
je kennis nodig. Er zijn wetten die gelden in de
kosmos. Als we tegen die wetten ingaan, zullen
we nooit in afstemming komen met de Wil van
de Vader.
We moeten dus in elk geval een basiskennis
hebben van een aantal wetten.
Die kennis verkrijg je door te studeren door
bijvoorbeeld boeken te zoeken en andere
mensen die hun ervaringen willen delen. Die
kennis verkrijg je ook door 'te leven’, door
'schade en schande’ en door 'vallen en opstaan’.
Naast kennis heb je nog iets nodig.
Wat moeten onze wil afstemmen op de wil van
de Vader, op de wil van God.
God is liefde, onvoorwaardelijke liefde.
Als wij zelf dus ook niet onvoorwaardelijke
liefde zijn, zullen wij nooit in staat zijn om de wil
te uiten die gebaseerd is op onvoorwaardelijke
liefde en dus op God en de Wil van God.
Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien,
kennis en liefde?
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Oh ja, bij de verhandeling over BEWUSTZIJN.
DIT BETEKENT DUS DAT HOE BEWUSTER WE
WORDEN, HOE MEER BEWUSTZIJN WE
KRIJGEN, DES TE MEER ZIJN WIJ IN STAAT
OM ONZE WIL AF TE STEMMEN MET DE WIL
VAN DE VADER.
Het bewustzijn is ook de zetel van onze ziel
want het Urantiaboek meldt ons dat de Richter
het kleed van onze ziel weeft op het weefgetouw
van ons bewustzijn.

Ontwikkeling in kennis is nodig en
ontwikkeling of groei in liefde is nodig.
Liefde die te verdelen is in eigenliefde,
naastenliefde en liefde voor God.
Liefde is gebaseerd op dienstbaarheid.
Dienstbaar zijn aan onszelf, zonder
egoïstisch te zijn, dienstbaar zijn aan onze
naasten en dienstbaar te zijn aan God en de
hemelen.
Zo sluit de kosmische cirkel zich en
eigenlijk is het niet zo ingewikkeld.
Wees liefde en word liefde. Word meer
en meer liefde en je bent op weg naar
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fusie, op weg naar versmelting met God
zelf en dus op weg naar het paradijs.
Wooooowwwwww, wat word ik hier blij
van.
We moeten dus eerst eenheid in onszelf
vinden door alles in onszelf op de
kosmos af te stemmen, ook het
mannelijk en het vrouwelijk aspect in
ons.

HET GAAT DUS OM EENHEID
'DOOR AFSTEMMING',
VEROORZAAKT DOOR ONZE WIL
OM DAT TE WILLEN EN DOOR DE
WIL OM ONZE WIL TE RICHTEN
EN AF TE STEMMEN OP DE WIL
VAN DE VADER, DIE DE BASIS
VINDT IN ONVOORWAARDELIJKE
LIEFDE.
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Bovenstaande afbeelding geeft de innerlijke eenheid van het
vrouwelijke en mannelijke aspect, verenigt met de Godsvonk, op
weg naar TOTALE innerlijke eenheid.
Dit is de fase waarin de kennis in ons wordt gegoten. Door
studie, uitwisseling van ervaringen en opleiding van de ziel
tijdens de slaap en de meditatie.
In deze fase worden langzaam maar zeker de kosmische wetten
duidelijk en wordt het aspect duidelijk dat naast een ‘WETEN’,
het 'LEVEN VAN HET WETEN’ belangrijk is.
Het leven van de wetten komt tot uiting door het leven van
liefde.
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Liefde is de manifestatie van God en werkelijke eenheid met God
kan alleen maar verkregen worden door te zijn zoals hij, dus
DOOR LIEFDE TE ZIJN.
Als wij 'op weg zijn’ om te worden zoals hij, dan kan onze wil
zich gaan afstemmen op zijn Wil zodat niet meer onze wil maar
zijn Wil zal geschieden.

De vraag wat liefde is wordt nu manifest.
Wat is liefde en wat is in elk geval geen liefde?
Wat is onvoorwaardelijke liefde?
Om te kunnen afstemmen op de Wil van de
Vader zullen we iets moeten begrijpen van de
liefde van de Vader.
Als zijn Wil is afgestemd op zijn liefde zullen we
zijn liefde moeten kunnen begrijpen, kunnen
zijn en kunnen leven.
Zijn Wil is dus doordrenkt van liefde, wordt
gegenereerd door liefde en is dus liefde.

Daarom is het aspect 'liefde’ binnen
de groei van bewustzijn zo
ongelooflijk belangrijk.
Daarom is het aspect liefde op de
weg naar fusie zo ontzettend
belangrijk.
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Eigenlijk gaat het alleen maar om de
liefde en helpt het kennen van de
wetten, de kennis, om te weten dat
'het leven van liefde de grootste
voorwaarde van groei is’.
Nogmaals de vraag: 'Wat is liefde?’
Misschien is het makkelijker om te beginnen
met wat ‘niet liefde' is.
Als dat duidelijk is en we gaan beginnen om dat
buiten ons leven te houden, blijft er steeds meer
over van datgene dat liefde is of dat in de buurt
gaat komen van datgene dat liefde is.
Wat is ‘niet liefde?’
Liefde is niet:
 Leven in dualiteit.
 Geen compassie hebben.
 Mensen de grond in drukken.
 Mensen negeren.
 Mensen afwijzen.
 Mijzelf boven ieder ander mens verheffen.
 Absoluut niet dienstbaar zijn.
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 Mijzelf wegcijferen.
 Anderen wegcijferen.
 Een ander datgene aandoen waarvan je wilt dat
een ander dat jou niet aan doet.
 Vele andere dingen die jezelf kunt verzinnen.
Twee belangrijke, misschien wel de
belangrijkste kenmerken van liefde zijn
nederigheid en dienstbaarheid.
Liefde is vaak datgene waar je ego het nogal
eens moeilijk mee kan hebben.
Onder liefde valt ook 'eigenliefde’. Zoals we
eerder hebben gezien, kun je niet van een ander
houden, als je niet van jezelf houdt. Je kunt ook
niet van jezelf houden, als je niet van anderen
kunt houden.
Als je niet van jezelf en van anderen kunt
houden, kun je ook niet van God houden.
Het begint dus met volledige acceptatie van
jezelf. Volledige acceptatie van jezelf in de
wetenschap dat het een voortgaand proces is,
waarbij ik wens en hoop te groeien.
Als je jezelf volledig kunt accepteren, kun je ook
van jezelf gaan houden.
Een ander dienen is prachtig op de weg naar je
moet ook jezelf dienen om vooruit te kunnen.
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‘Als je niet kunt kiezen voor jezelf,
kun je ook niet kiezen voor de God in
jezelf’.
Dat is uiterst essentieel.
Als je je wilt gaan richten op de God
in jezelf, zul je moeten gaan kiezen
voor de God in jezelf.
JIJ BENT DUS PRIMAIR DE
BELANGRIJKSTE FACTOR OP DIE
WEG.
Vraag om hulp, bid een mediteer om de weg
te mogen zien, waarop wezenlijke liefde een
deel wordt van je leven.
Zo zal de voorgaande afbeelding die aangeeft
hoe je je door afstemming op het besef van
eenheid, studie en uitwisseling van ervaringen
kunt verdiepen in KENNIS en hoe deze dan
tijdens de meditatie en de slaap verdiept kan
worden, nu uitgebouwd worden met het richten
op en werken aan groei in liefde. Om deze
stappen te maken, is onze WIL nodig.
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Zo wordt het aspect liefde toegevoegd.
Hiermee is DE WIL, DE AFSTEMMING OP HET VERKRIJGEN
VAN KENNIS EN OP HET VERGROTEN VAN LIEFDE de weg
geworden maar groei in bewustzijn, op weg naar fusie.

Uitgaande van de eerder getoonde afbeelding over de
'opbouw van bewustzijn’ leidt dit tot de volgende
afbeelding.
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Hierin staat centraal dat fusie met God, dus eerst groeien naar
God, alleen mogelijk is als wij steeds meer worden als God.
GOD IS LIEFDE, DAT IS DUS ONZE TAAK EN OPDRACHT, OM
TE GROEIEN IN LIEFDE OM TOT GOD TE KUNNEN KOMEN.
Dit manifesteert de Wil, afstemming, eenheid en liefde.

Een praktische tip die ik zelf meestal
toepas:
We zijn allemaal uniek, anders dan ieder
ander, daarom kan het in de relationele
sfeer nog wel eens botsen. Dat maakt het
170

soms moeilijk, maar dat maakt het ook
spannend en uitdagend. Waar ben ik toe in
staat op het gebied van begrip en liefde?
We hebben in de omgang met anderen
zowel plichten als rechten.
Daarbij gaat het niet om goed of slecht.
Het gaat erom: 'OF HET WERKT’.
Mijn recht is dat het voor mij moet werken
om verder te kunnen groeien. Als het mij
motiveert en helpt om verder te komen,
werkt het voor mij. Remt de relatie mij en is
het niet oplosbaar dan werkt het niet voor
mij en mag (en moet) ik nieuwe wegen
zoeken, die wel voor mij werken.
Mijn plicht is om er alles aan te doen dat
het voor mij, maar ook voor de ander, wel
werkt en dat het een 'win-win situatie’ is.
Dan is iedereen blij en is voor iedereen
groei mogelijk.
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OM NIET …….
Dit hoofdstuk is slechts één bladzijde en
dus heel kort.

Je moet de wil hebben
……
OM NIET te willen …….
Dat je wel wilt …….
Om jouw wil te uiten
…….
Tenzij…….
Jouw wil ……
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Is afgestemd en één is
…….

Met ZIJN WIL.
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DENKEN ALS ……
Denken als …. ?
Denken als wie?
Denken als wat en waarom?
Misschien is denken wel niet het juiste
woord.
Het gaat meer om 'zijn', om ‘focus’ en om
‘richten’.
‘Zijn’ van wat?
Focussen of richten waarop en waarom?
Als het zo belangrijk is om te komen tot de
Vader, zullen we ons moeten gaan
afstemmen op zijn Wil, dan moeten we
gaan uitzoeken wat de focus moet zijn om
ons af te kunnen gaan stemmen op zijn Wil.
Je kunt je afstemmen door ernaar te gaan
leven en als je ernaar leeft dan word je het
en dan zul je het na verloop van tijd ook
zijn.
God is liefde, dus dat wordt in elk geval
focussen en afstemmen op liefde.
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Probeer nu reeds te zijn als God, althans
voor zover dat binnen ons vermogen ligt,
maar als je ernaar streeft, bewust ernaar
streeft, met het verlangen om als God te
worden, word onze focus anders. Het is een
proces van voelen, ervaren, afstemmen en
opnieuw voelen. Vraag jouw eigen God om
hulp, om begeleiding. Bid een mediteer.
Maak dit tot je dagelijkse routine. Ga je
verantwoordelijkheid begrijpen en
invullen.
Blijf dienstbaar en nederig. Maak je dit
eigen.
Kijk 'wat is' en wat is, is goed. Accepteer
wat er op jouw pad komt. Het is altijd een
les of een test.
Houd contact met de Vader en vraag wat
zijn Wil is, zodat jij je er op kunt
afstemmen.
Voelen, bidden, mediteren, afstemmen en
ervaren in een niet meer stoppende cyclus.
Bestudeer niet alleen hoe de weg moet zijn
maar leef de weg, tot in steeds kleinere
details.
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Als resultaat zul je gaan veranderen en die
veranderingen zullen je ook weer helpen
om verder te komen.
Geef je steeds meer en meer over aan
volledige leiding. Probeer te voelen welk
deel van je wil van jou is en welk deel van
jouw wil een afstemming heeft op iets
hogers.
Meestal zijn alle dingen die je niet wilt en
die je vervelend wilt van jou zelf.
Ook die delen van het willen die met een
negatieve lading gevuld zijn, zijn afkomstig
van dat deel van ons ego dat zich niet wil
verenigen met zijn Wil.
Houd dienstbaarheid voor ogen maar ook
dienstbaarheid aan jezelf.
Je moet ook rekening houden met jezelf om
de energiestroom van groei voor jezelf in
stand te houden. Ook anderen projecteren
hun ego op jou en daar hoef je niet gehoor
aan te geven. Mensen eisen dingen van
anderen om hun ego te voeden. Dat ego is
het probleem van die andere mensen en
niet jouw probleem.
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Ook dit heeft weer te maken met het proces
van voelen, afstemmen en ervaren.
Denken als …… !
We zijn inderdaad niet in staat om te
denken als God, maar we kunnen wel
bewust de keus maken om op weg te gaan
om het te gaan proberen.
We kunnen ook niet zijn als God maar we
kunnen wel bewust de keus gaan maken
om op weg te gaan om het te gaan
proberen.
Het maken van een keus is een daad van
schepping. Het verandert dingen. Het
verandert ook jezelf.
Zo kun je de richting gaan bepalen
waarbij je absoluut hulp zult ontvangen.
Als jij niets doet, sta je stil en gebeurt er
niets.
De wet van de vrije wil bepaalt dat jij
geholpen kunt worden als jouw vrije wil
aangeeft dat jij geholpen wilt worden.
Geef jij die wil, in vrije wil, niet aan, dan
gebeurt er niets.
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‘Wie klopt wordt open gedaan’ en 'wie
vraagt krijgt antwoord’.

Geef in vrije wil aan dat het jouw
vrije wil is om in vrijheid en in vol
bewustzijn jouw vrije wil af te willen
stemmen op zijn Wil, zodat jouw
vrije wil in vrijheid de leiding en
sturing van zijn Wil aanvaard, zodat
jouw wil zijn wil wordt.
ALS JOUW WIL OP ÉÉN LIJN LIGT
MET ZIJN WIL, LIG JIJ OP ÉÉN LIJN
MET HEM, ZAL DE FUSIE EEN FEIT
WORDEN EN WORD JIJ HEM EN HIJ
WORDT JOU EN ZAL ER ÉÉN INTIEME
EENHEID BESTAAN.

HET BEGINT MET DE
WIL.
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HET BEGINT MET
'ZIJN’.
‘TO BE OR NOT TO BE,
THAT IS THE
QUESTION’
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Als we onze wil in vrije wil op zijn Wil kunnen gaan afstemmen,
zullen we gaan stralen als de zon.

Het begint met het afstemmen
van mijn wil op zijn Wil.
Hij is de meest ultieme
manifestatie van
onvoorwaardelijke liefde.
Hij is dus LIEFDE.
Dan zal zijn Wil dus ook
uitsluitend zijn afgestemd op
liefde.
Dan zal ik mijzelf dus, om mijn
wil af te kunnen stemmen op
zijn Wil, ook moeten
afstemmen op LIEFDE.
IK ZAL DUS LIEFDE MOETEN
ZIJN, NON STOP. IK ZAL DUS
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MOETEN GAAN WORDEN ALS
HIJ EN DUS ZAL IK LIEFDE
MOETEN WORDEN ALS HIJ.
IK WORD HET UITSLUITEND
DOOR HET TE ZIJN, NU, OP DIT
MOMENT EN NON STOP.
ALS IK HET BEN KAN IK DOOR
HEM GECORRIGEERD WORDEN
OF IK HET GOED GENOEG BEN.
ZOLANG IK HET NIET BEN, KAN
IK NIET GECORRIGEERD
WORDEN EN BLIJFT HIJ
WACHTEN TOT HET MOMENT
WAAROP IK BESLIS HET TE
ZIJN EN HET DUS OOK BEN.
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BEN HET DUS NU EN
GEEN SECONDE LATER
EN BLIJF HET TE ZIJN.
NU GAAT HET PAS
ECHT GEBEUREN.
AL HET ANDERE WAS
SLECHTS EEN
VOORSPEL NAAR DIT
MOMENT.
DIT IS HET MOMENT
WAAROP HIJ HEEFT
GEWACHT.
Zoals ik reeds zei:
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‘To be or not to be,
that is the question’.
Wees het, leef het.

De keus maken om het te zijn en het ook
werkelijk te zijn veroorzaakt een
BEWEGING.
Zolang je niet de keus maakt om het te
zijn en het dus ook niet bent, is er geen
beweging en sta je dus stil.
Iets dat beweegt kan door correctie van
koers veranderen.
Als je bij een RIJDENDE auto aan het
stuur draait, verandert die auto van
koers.
Als je bij een STILSTAANDE auto aan het
stuur draait, blijft de neus van de auto
dezelfde kant op wijzen en verandert de
koers (de rijrichting) niet.

BEN HET, WEES HET, BLIJF HET,
BEWEEG EN LAAT JE DOOR JE
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INNERLIJKE GOD CORRIGEREN EN
VAN KOERS VERANDEREN.
ZO GROEI JE TOT ÉÉN ZIJN, ZO GROEI
JE TOT EENHEID, ZO GROEI JE NAAR
FUSIE.
De opmerking 'to be or not to be' leidt
dus tot maar één reactie:
IK BEN …..
IK BEN EEN GOD IN WORDING …..
IK BEN GEFOCUST OP LIEFDE EN IK BEN
GROEIEND IN LIEFDE …..
IK BEN EEN GOD DIE GECORRIGEERD
WIL WORDEN ……
Maar ik ben God.
Ik ben …..
Ik ben …..
Ik ben.
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En jij, BEN jij
ook?
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De weg vereist kennis om te weten waar je heen moet. Kennis op
zichzelf brengt je nergens, behalve op het punt waarop je
werkelijk kunt gaan starten om de echte reis te maken.
De echte reis betekent dat je moet worden als de God in jou om
zijn Wil te snappen, waarop je jouw wil moet gaan afstemmen.
Hij is liefde, dus zijn Wil drijft op liefde en is liefde.
Er rest jou en mij dus niets anders om ook liefde te worden om
zijn Wil te snappen en om zijn Wil te worden.
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DE ONTDEKKING VAN
HET MANNELIJK EN
VROUWELIJK ASPECT
MANIFESTEREND
BINNEN ÉÉN MENS
Ik ben mij tijdens het schrijven van dit boek gaan
realiseren dat een mens wordt gemanifesteerd door
het vrouwelijk en mannelijk aspect of de vrouwelijke
en mannelijke kracht, binnen één mens, binnen één
persoonlijkheid.
Als God uitsluitend de meest ultieme vorm van
onvoorwaardelijke liefde is, dan kan het niet anders
zijn, dat zijn schepping tot stand is gekomen in liefde
en door liefde en dat de hele schepping op zich dus
ook moet bestaan uit liefde.
Dat betekent dat alles wat geschapen is, is gebaseerd
op liefde en dus liefde is.
Wij zijn dus liefde.
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Het lijkt niet zo maar het kan niet anders zijn dat ook
wij liefde zijn.
Dan kan het niet anders zijn, dan dat wij dat zelf zullen
moeten ontdekken.
Als wij liefde zijn, hoeven we ook geen moeite meer te
doen om liefde te worden. Blijkbaar moeten we alleen
moeite doen om het ons te herinneren en om de ‘niet
liefde' af te leggen en om weer met ons volle besef en
bewustzijn in de liefde, die wij zijn, te stappen.
Dat zou een hoop moeite schelen.
Eerst moeten we weten dat wij liefde zijn, dan moeten
wij het gaan geloven, vervolgens zullen we het moeten
gaan accepteren en de laatste stap zal zijn, om te zijn
wie wij zijn en dus liefde te zijn, liefde te leven en
liefde te stralen.
Voortgaan op de weg is stappen nemen. Stappen
worden gemaakt als we buiten onze eigen oevers
kunnen en durven treden. Buiten je oevers treden
betekent de bereidheid hebben om het onmogelijke
mogelijk te maken en om ijzer met handen te breken.
Maak dus de keus, neem de stap en wees vanaf nu
liefde, dienstbaar en draag het leven, al het leven.

Dan ben je als God, althans je bent op weg
naar God en je leeft alsof je God, de liefde van
God, bent.
188

Je zult zelf weten, horen, zien, voelen, proeven en
ruiken waar je je koers moet bijsturen.
Dan is het idee dat wij, jij en ik geen liefde zijn, dus een
illusie.
We zijn het vergeten maar we zijn het wel. Liefde kan
alleen maar liefde scheppen, dus zijn wij een product
van liefde, dus zijn wij liefde.
Herinner het je en stap in de liefde die je bent. Geloof
het. Geloof verzet bergen.
Jezus had het ook altijd over de kracht van geloof,
geloof het dus en accepteer het.

We hoeven de liefde in ons dus niet
te ‘veroveren’, we hoeven het slechts
te 'ontdekken’ of beter gezegd, te
'ontdekselen'.
Zolang we zoeken naar de Wil van de Vader
zullen we het niet vinden. Zolang we
zoeken naar de liefde om deze te vangen en
te veroveren, zal dit niet lukken.
We hoeven alleen maar te kiezen om te zijn
wie wij zijn en dit ‘zijn’ verder uit te
bouwen. Als wij op weg zijn om te zijn als
de Vader zal onze wil ook een afstemming
gaan krijgen op de Wil van de Vader.
Opnieuw zullen we daarin moeten geloven.
189

Het wordt dus geen reis met veroveringen,
het wordt een reis met ontdekkingen of
ontdekselingen.
Als God liefde is, is de schepping dus een
manifestatie van liefde.

Ook de moedergodin, de Allerhoogste valt
binnen het concept van de LIEFDE BINNEN
DE SCHEPPING’.

OOK DE GODIN IS DUS EEN
MANIFESTATIE VAN LIEFDE,ZIJ IS
LIEFDE.
Op aarde kennen we het aspect van de
vrouwelijke en de mannelijke kracht.
‘Zo boven zo beneden’.
Als de schepping op onze planeet een
weergave is van hoe het boven is, is er
op alle niveaus binnen de schepping en
de schepper, het mannelijke en het
vrouwelijke aspect.
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Er is dus een hemelse vader en een
hemelse moeder.
De Vader en de Godin?
Voor mij is dat nu zo en het voelt goed.
De liefde van de Vader en de liefde van
de Moeder. Die liefde moeten wij
vinden in onszelf, die liefde moeten wij
gaan worden en wij moeten het zijn.
ONTPLOOI DUS WAT REEDS IS.
Ontsteek de lamp van liefde die
reeds in ons is en laat het licht
schijnen.
Dat is de stap die we nu moeten gaan
maken. Gedragen door de Vader die
in ons woont en gedragen door de
Godin in wie wij wonen en waarmee
we verbonden zijn.
Mogelijk is de weg dus minder
complex dan wij dachten.
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Wooooowwwwww …….

Het vrouwelijk en het mannelijk aspect. Zo boven zo beneden.
De vrouwelijke en de mannelijke kracht in ons zelf, in de
schepping en mogelijk in de schepper.
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Deze twee krachten zijn de tegenpolen die niet zonder elkaar
kunnen en die liefde genereren. Wij bezitten die liefde en in de
eenheid en harmonie van die twee krachten is ieder pad te
bewandelen en iedere trap te bestijgen.

Wij zijn LIEFDE en moeten gaan worden
als de Vader, die in ons woont.
In de omgang met andere mensen worden
we vaak getriggerd door het ego, zowel het
ego van ons zelf als het ego van anderen.
Uit die illusie stappen is niet makkelijk.
Een hulpmiddel om daar succes in te
kunnen krijgen en om dit succes vast te
kunnen houden, zou kunnen zijn, om ons
niet te richten op het ego, de illusie, van ons
zelf en van anderen, maar op de Godsvonk
in ons zelf en in anderen.
Alle Godsvonken van alle andere mensen
hunkeren naar een mogelijkheid om
contact en verbinding met de mens in wie
zij wonen.
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Richt je op hen in plaats van op de egos en
de reacties van die egos.
Het ego is een illusie en de liefde is realiteit,
richt je op die liefde.

We hebben gezien dat we om
onze wil op zijn Wil te
kunnen afstemmen om daar
eenheid in te krijgen,
moeten worden als HIJ. Hij is
liefde, dus zullen wij ook
liefde moeten worden.
Hoe je dat moet worden kan
en ga ik je niet vertellen,
daar heb je je eigen God
voor.
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Wat ik je hier vertel is mijn
ervaring, wat bij mij heeft
gewerkt en wat niet.
Niet meer en niet minder.
Neem ervan wat je kunt
gebruiken.
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BEHEERS DE KRACHT
EN KRIJG HAAR
ONDER CONTROLE
In een eerder hoofdstuk heb ik het gehad over de
kracht die ik voel van binnen, een kracht die vanzelf
begint te stralen en die mijn borst vooruit trekt, soms
met erg veel kracht.
Ik heb er zelfs een aantal dagen last van gehad. Dit
gebeuren gaat vanzelf en buiten mij om.
Vandaag zat ik op mijn fiets in een heftige storm. Ik
voelde de krachten die aan mij trokken en duwden
maar dan van buitenaf. Het deed mij denken aan de
kracht die aan mij trekt een duwt, van binnenuit.
Toen ging er door mij heen: 'controleer die kracht, leer
die kracht beheersen’.
Op hetzelfde moment, terwijl ik op mijn fiets zat, werd
mijn borst maar voren getrokken en trok mijn rug hol.
Ik richtte mij naar binnen en de kracht verminderde.
Ik werd nieuwsgierig en ben daar nog steeds.
Wat is dit voor kracht?
Wat zijn de mogelijkheden en hoe beheers ik haar?
Ik zal verslag blijven doen.
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Het is mij al lange tijd opgevallen dat als ik ergens aan
denk of mij ergens op focus, dit vaak onmiddellijk
fysieke gevolgen geeft.
We gaan kijken wat de toekomst gaat opleveren.
Ik wil er ook niet teveel aandacht aan besteden want
mijn accent blijft liggen bij spirituele ontwikkelingen,
daar heeft dit volgens mij niet echt niets mee te
maken.

Energetische werking in mijn systeem. Soms behoorlijk heftig.
Wat is de oorzaak? Ik heb magnetisme in mijn handen en kan
daarmee soms iemand genezen. Heeft het ermee te maken?
Krijg het onder controle is mijn opdracht. We zullen zien.
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HET BESEF VAN DE
GENOMEN STAP
DRINGT DOOR
Wat betekent het feit dat de genomen stap in
mijn systeem begint die te dringen.
Ik realiseer mijzelf steeds meer en op een
steeds dieper niveau dat hier en daar het roer
om moet.
Wat betekent het om ernaar te streven te
leven in de liefde van God.
Dat is voor mij in ieder geval de meest
ultieme vorm van liefde. Althans voor zover ik
in staat ben om aan liefde te genereren.
Als ik succesvol wil zijn, zal regelmatig ook
mijn grens daarin moeten worden verlegd.
Ja ja, het onmogelijke mogelijk maken en ijzer
met handen breken!
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Dat is wat ik wil omdat ik mij steeds meer ga
realiseren dat dat is wat het is of zal moeten
zijn.
Stil staan is stil staan en zet geen zoden aan
de dijk.
De motor is liefde en liefde is dienstbaar zijn.
Dienstbaar aan mijn naasten, dienstbaar aan
God en dienstbaar aan mijzelf.
Wat heerlijk dat het in mij begint te branden.
Dit is bevestiging van wat ik heb gezien en
gevoeld.
Vandaag drongen de woorden tot mij door:
'We hebben een match’.
Als ik streef om te willen worden als God, om
die liefde te zijn in de meest ultieme vorm die
ik kan genereren, dan is er een link, werkelijk
contact, verbinding.

DIT IS EEN MATCH.
Een match met de God in mij.
Als ik deze koers wil lopen, ga lopen en blijf
lopen, ben ik bereikbaar en corrigeerbaar.
Dit moet ik vasthouden.
Ik word hier blij van.
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Het gaat om de intentie. De intentie is het
resultaat van de keus die ik bewust maak en
de keus komt weer voort uit mijn intentie. Zo
steunen en versterken mijn intentie en mijn
keus zich.
Als ik in de morgen ontwaak, ben ik mij
bewust van mijn intentie en van mijn keus.
Dat houdt mij alert om volgens deze weg te
leven. Om de liefde van God te leven en te zijn,
althans om constant de intentie te hebben om
zo te leven en de wil te hebben om dit uit te
voeren. Ook op de moeilijke momenten, dat
betekent: 'ijzer met handen breken’ en 'het
onmogelijke mogelijk maken’.
Door de match is er verbinding en door de
verbinding is er contact. Je weet wanneer er
gecorrigeerd wordt een je weet wanneer het
goed gaat. Dat wordt bepaald door het geluid
van de inwendige harp. Je zult het herkennen,
dit leidt niet tot twijfel.
Ook jouw engelen zullen hierop inspelen en
dat zal de snelheid van jouw groei mede
bepalen.
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Het draait dus om de WIL.
Het draait dus om de INTENTIE.
Deze twee krachten zijn beide
gebaseerd op de KENNIS van hoe
het werkt.
Deze drie grootheden gemixed in de
juiste proporties genereren 'HET
ZIJN VAN LIEFDE', althans ernstig
de wil hebben, binnen de
wetenschap dat dit de weg is, om
liefde te zijn.
Uiteindelijk zal altijd het
volgende gelden:

‘Aan de vruchten kent men de
boom’.
‘Het gaat niet om wat je zegt
maar om hoe je handelt’.
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Liefde genereert liefde.
Door de eenheid van alles wat is en de daaruit voortvloeiende
verbondenheid en BEÏNVLOEDING, zal je ook nog met jouw
liefde het collectieve bewustzijn injecteren en infecteren en zal
dat deze wereld ten goede komen.

VERBETER DE WERELD BEGIN MET JE ZELF.
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DE WEG NAAR
BINNEN IS
UITSLUITEND
GEPLAVEID MET
LIEFDE
De Weg naar binnen is geplaveid met liefde.
Oh wat valt alles ineens mooi in elkaar.
De Weg naar binnen is dat deel van het pad dat ik heb
benoemd met het pad 'van van binnen naar binnen’.
Dat deel van het pad is op onze totale
‘bewustzijnsontwikkelingsgang’ het vervolg op het
pad van 'van van binnen naar buiten'. Dat was het
deel van de weg waarin er nooit werkelijke
veranderingen optreden maar waar alleen maar
‘energie verplaatst wordt' in de strijd van het ene ego
tegen het andere ego.
Op dat deel van de weg is nog geen wezenlijke en
echte dienende liefde, er is alleen maar een ego-
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gerichtheid. Het gaat daarbij om het eigenbelang of om
het belang van de eigen groep.
Dit kan overigens met goede bedoelingen gedaan
worden maar liefde voor het totale belang speelt hier
niet.

Het is niet een weg die gericht is naar
binnen, het is een weg die gericht is naar
buiten.
Het is niet een weg van bidden, meditatie en
stilte, maar het is een weg met een hoop
persoonsverheerlijking, geschreeuw en
gebral.
Het is niet een weg waar het gaat om zijn Wil,
maar het is een weg waar het gaat om mijn
wil.
Als het nodig is, dan kan het een weg zijn
waar het, als het niet goedschiks gaat, dan
maar kwaadschiks moet gaan.
Het is een weg waar het niet gaat om jouw
belang of om het algemeen belang, maar
waar het primair gaat om mijn belang.
Ooit komt er een moment waar we ons gaan
realiseren dat er meer is of in elk geval meer
moet zijn. We gaan begrijpen dat deze weg niet
werkt en ook nooit gewerkt heeft.
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Ondanks al de moeite van al die egos die,
mogelijk met de beste bedoelingen, de wereld
hebben willen veranderen, zien we dat er geen
echte wezenlijke veranderingen in deze wereld
zijn opgetreden.
Er is nog altijd op veel te veel plekken oorlog,
armoede, honger, vluchtende mensen,
discriminatie van vrouwen en discriminatie van
hele bevolkingsgroepen. Kortom er is nog
nergens vrede, harmonie, rust, liefde en
voldoende middelen voor iedereen om een goed
leven te kunnen leven.
Veel te veel mensen op deze planeet moeten nog
overleven in plaats van leven.
Doordat de grote massa nog het pad bewandelt
van 'van binnen naar buiten' en zich richt op
de buitenwereld is er ook nog zo weinig liefde in
deze wereld.
LIEFDE WORDT PAS EEN ESSENTIËLE
LEVENSVOORWAARDE ALS WE ONS GAAN
REALISEREN DAT WE HET NIET MEER BUITEN
ONSZELF, MAAR IN ONSZELF MOETEN GAAN
ZOEKEN.
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WANNEER WE GAAN BEGRIJPEN DAT ER IETS
IS VAN BINNEN, DAT AAN ONS TREKT EN DAT
ONS ROEPT.
Als we die binnenwereld gaan ontdekken en
als onze nieuwsgierigheid het van onze angst
gaat winnen, gaan we op weg en zullen we
eerst het overgangsgebied tussen het pad
van 'van binnen naar buiten’ naar van 'van
binnen naar binnen’ over moeten gaan
steken. Ook dat is een deel van ons pad dat
niet zonder slag of stoot zal gaan.
Als we dan voorzichtig de stem die ons van binnen
roept gaan herkennen en er ons heel voorzichtig op
gaan richten, dan gaan we ook beetje bij beetje
begrijpen dat we, om verder te kunnen komen, ons op
hem moeten gaan richten.
Om ons op hem te kunnen gaan richten, zullen we ons
steeds meer moeten gaan richten op ZIJN WIL.
We beginnen ook te voelen, te ervaren en te begrijpen
dat die kracht van binnen, uitsluitend het allerbeste
met ons voor heeft.
Dan rijst de vraag: Hoe weet ik wat ZIJN WIL is en hoe
moet ik mij richten op ZIJN WIL?
Overal wordt gepredikt dat God liefde is.
Hoewel dat niet zo lijkt, als we om ons heen kijken, ga
ik wel voelen dat God liefde is en het
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onvoorwaardelijk, uitsluitend op de allerbeste manier
met mij voorheeft.
Als God liefde is, dan is hij liefde met alles wat God is.
Als God liefde is, dan kan ZIJN WIL ook alleen maar
voortkomen uit liefde en dus ook alleen maar
LIEFDE MANIFESTEREN.

Gods WIL is dus een
manifestatie van
LIEFDE.
Om Gods wil te kunnen laten geschieden
en om mijn wil dus te integreren in de
WIL VAN GOD, ZAL OOK IK LIEFDE
MOETEN ZIJN, anders kan mijn wil nooit
worden afgestemd op ZIJN WIL.
Dat betekent niet dat ik GODS WIL moet
'spelen', maar dat ik GODS WIL ZAL MOETEN
ZIJN, DOOR NET ALS GOD OOK LIEFDE TE
ZIJN.
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Als dat zijn van liefde nog niet binnen mijn
vermogen ligt, hetgeen natuurlijk ook zo is,
dan zal ik er hard aan moeten werken om
Gods liefde ooit te kunnen gaan evenaren.
DAAR MOET IK DUS NU AL MEE BEGINNEN.
OP DIE WEG ZAL IK HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MOETEN MAKEN EN IJZER MET
HANDEN MOETEN BREKEN.

Als je dat begrijpt en
daar stappen mee wilt
maken, begin je nu met
alles wat je hebt en
met alles wat je kunt.
Iedere minuut dat je draalt en
twijfelt is verlies op jouw
voortgang op de Weg.
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De weg naar binnen is geplaveid met liefde.
Ze zijn elkaars verlengde.
De Weg naar binnen kan niet zonder liefde en eist een
manifestatie van liefde.
Liefde heeft de weg naar binnen nodig om in het 'binnenste
binnen’ GOD zelf te vinden. Dit is een manifestatie van het
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bewandelen van dat deel van de Weg dat we het pad van 'van
binnen naar binnen' noemen.

Op dit pad ontdekken we niet alleen de
werkelijke en onvoorwaardelijk dienende
liefde, maar dit pad eist dit vermogen ook
van ons.
Maak je geen zorgen, als dit deel van het
pad in jouw vizier komt te liggen en als je
dit pad begint te betreden, heb jij deze
liefde reeds ontluikend in jouzelf.
Als dit niet zo was, was je niet reeds zover
gekomen.
Je hoeft het nu alleen maar uit te bouwen.

Ook het proces van 'fusie'
met mijn God van binnen is
onmogelijk op basis van
ongelijkheid. Twee
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ongelijken kunnen niet
versmelten dus ik zal
moeten gaan werken aan
een bepaald niveau van
gelijkheid.

Ik zal dus op weg
moeten gaan om te
worden als hij en ik
zal mij dus op zijn
liefde moeten gaan
richten.
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God en ik zijn
één.
Maak je daarbij geen zorgen om
het resultaat. Dit is per definitie
zwaar onder de maat maar het
gaat niet om het resultaat.
Het gaat om de intentie en de
inzet om als God te willen zijn,
om naar God te willen
verlangen en daar alles aan te
doen.
Het gaat erom om vandaag iets
beter te zijn dan gisteren en
morgen weer iets beter dan
vandaag.
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Dan creëer je een
voedingsbodem waar hij op zal
zaaien. Zaadjes die zeker zullen
kiemen en tot vrucht zullen
komen.
‘De weg naar binnen is geplaveid
met liefde'.
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Bloemen in het veld.
Licht aan de horizon.
Het pad van van ‘van binnen naar binnen’ en zelfs van 'van
binnen, via naar buiten, terug naar binnen’ is geplaveid met
liefde.
De intentie en de inzet leveren samen met al zijn inspanning en
hulp bloemen op in het veld en langs de weg.
Eeuwig schijnt zijn licht aan de horizon.
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WAT ZAL JE LEIDEN
EN WAAROM?
Wat zal je leiden en waarom?
Eenheid IS.
Eenheid is Liefde en eenheid is Licht.
Dus, liefde IS en licht IS.
WAT DAARVAN IS AFGELEID IS DUS NIET.
Angst is het ontbreken van liefde.
Duisternis is het ontbreken van licht.
Angst en duisternis ZIJN DUS NIET, zijn niet reëel en
zijn daarom een illusie.
Het enige dat IS, is dus licht en liefde.
Als je je afstemt op licht en liefde, stem je je af op
werkelijkheid en dit moet daarom dus direct gevolgen
hebben.
Werkelijkheid kan creëren omdat werkelijkheid is
gebaseerd op IS, op ZIJN.
DAT WAT NIET IS, KAN NIET CREËREN.
Als je je afstemt op duisternis en op angst, leef je in de
illusie, blijf je in de illusie en kun je niet groeien.
Groeien is bewegen en komt voort uit creatie, uit
creëren.
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Groei kan dus alleen maar
voortkomen uit realiteit, uit
creatie, dus uit Licht en Liefde.
Zolang je dus licht en liefde volgt en je je daar op richt,
zit je in de flow van creatie en is er groei mogelijk.
Er zijn spirituele mensen, zelfs mensen met een
redelijk aanzien of die een groep 'aansturen' en die het
begrip liefde niet kennen of niet hanteren, al of niet
gedreven door hun ego in het behouden van aanzien
en macht.
Deze mensen die het licht en de liefde niet in hun
omgang met mensen kunnen projecteren, staan buiten
iedere creatie en het is dus ook onmogelijk om in zo
een omgeving spiritueel te kunnen groeien en er zal
daar ook nooit een persoonlijke transformatie
plaatsvinden.
Deze mensen zijn dus valse profeten.
Zo kun je zelf testen hoe geloofwaardig mensen zijn.
Hoe zie je of iemand het licht en de liefde volgt en
ernaar leeft?
Het antwoord is simpel: 'Dit zie, ruik, voel, hoor en
proef je vanzelf’.
Licht en liefde is leven en brengt leven.
Licht en liefde is direct verbonden met God, die de
meest ultieme wijze van licht en liefde is.
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Licht en liefde creëert groei, vernieuwing, beweging en
nieuwe creaties.
LICHT EN LIEFDE IS LEVEN EN CREËERT LEVEN.

Laat je dus leiden door Licht en Liefde
en stem je daar op af. De liefde zit in je,
je bent liefde en de God in jou is liefde,
er is dus een overvloed van liefde en een
overvloed aan liefde in jouw omgeving
en in jouw systeem.
Richt je daar op.
Dan ben je gericht op creatie.
Dan ben je gericht op leven.
Dan is er beweging in jou en dan zul je
groeien.
Houd duisternis en angst buiten jouw
leven, buiten jouw systeem.
Ja dat is moeilijk want achter iedere
voordeur heerst angst.
Angst om een partner te verliezen.
Angst om je baan te verliezen.
Angst om ziek te worden.
Angst voor de dood.
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Overal is angst, dus ook jij en ik stappen
zomaar in die trein.
Ondanks dat angst een illusie is,
overheerst het alles.
Ga je dat realiseren en weiger er nog in
mee te gaan. Forceer jezelf om uit de
angst te stappen.
Omarm de liefde. Wees nederig en
dienstbaar. Naar jezelf toe, naar al je
naasten en naar God.
Dan zal het licht in je gaan schijnen en
zul je anderen gaan aantrekken die
afkomen op jouw licht.
Dit zou een dagelijkse gerichtheid
moeten zijn.
Ik heb 1500 bladzijden vol moeten
schrijven om mij te realiseren dat het niet
om kennis gaat maar dat je die kennis
nodig hebt om tot dit besef te komen.
Het besef dat het alleen mogelijk is om de
Wil van de Vader te kunnen laten
geschieden is, als ik zijn Wil begrijp.
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God is liefde dus om God te kunnen
begrijpen, zal ik ernaar moeten streven en
eraan moeten gaan werken om dezelfde
liefde te gaan worden als HIJ is.
Dan is er overeenstemming, dan is er
afstemming en dan is, ergens op die weg,
fusie mogelijk.
Uiteraard wist ik dit met mijn hoofd
maar het is in mijn systeem geschoten.
Anders, het veroorzaakte daar een
aardverschuiving.

221

Laat je leiden door het Licht.
Licht is Liefde.
Licht en Liefde zijn werkelijk een creëren een nieuwe
werkelijkheid.
Licht en Liefde brengen leven en groei.
Het volgen van Licht en Liefde is de weg naar fusie, is de motor
en de brandstof voor onze reis naar het paradijs.

Volg het Licht en volg de Liefde.
Word het Licht een word de
Liefde.
Wees het en blijf het, dan sta je
rechtstreeks in verbinding en
contact met de God die woont in
jouw hart.
Voor mijzelf is de stap van het
besef, van het realiseren, gezet.
Nu volgt ook voor mij om hier
constant aan te werken en er de
focus op te hebben. Het besef, de
wil en de intentie is er.
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Gedragen door het Licht, van planeet naar
planeet, van universum naar universum, op
weg naar het paradijs.
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Het pad van 'van binnen, via naar
buiten, terug naar binnen’.
In wezen hebben we niemand nodig,
alleen onze God van binnen. Deze weet
als geen ander wat wij nodig hebben.
Niemand kan ons vertellen wat wij
moeten doen want niemand kent ons.
Niemand kent onze blauwdruk voor
ons leven, die onze Richter voor onze
ziel heeft meegenomen. We hoeven
slechts naar binnen te gaan en de weg
te volgen van de liefde om te worden
zoals hij. We moeten die liefde leven en
zijn, zodat wij op één lijn komen met
onze eigen God of daar naar op weg
zijn. Als wij zijn als hij of ernaar streven
en verlangen om te worden zoals hij,
zal onze wil ook in lijn komen en één
worden met zijn Wil.
Wel hebben we andere mensen nodig
om onze liefde te manifesteren.
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Dienstbaar zijn naar anderen betekent
zijn liefde manifesteren. Zo hebben we
andere mensen nodig om 'in de
omgang met en in het voorbijgaan
der mensen’, liefde te kunnen
manifesteren en liefde te kunnen
zijn.
In die omgang met andere mensen
kunnen we leren hoe het moet en hoe
het niet moet en kunnen we leren van
elkaar.
Als je echt verder wilt komen op de
Weg en kritisch wilt zijn naar jezelf, zul
je weten hoe je hebt gehandeld, of je
jouw God of jouw ego hebt gediend.

Laat je leiden door Licht en
Liefde.
Dit is de Weg op weg naar de
EEUWIGHEID.
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Vertrouwen en geloof,
Licht en Liefde,
De sleutels om de poorten te openen en de Weg te bewandelen,
OP WEG NAAR DE EEUWIGHEID.
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UNIVERSEEL BURGER
De Weg is een weg van onze ziel, die hier op aarde
begint 'in de stof’, gevangen in een stoffelijk lichaam.
Dat lichaam is tijdelijk en nodig om ons hier te kunnen
manifesteren in een stoffelijke wereld.
In die wereld doen we onze eerste ervaringen op.
We zijn nog IN deze wereld en VAN deze wereld.
Omdat we niets weten en al het weten zelf stapje voor
stapje moeten veroveren en eigen moeten maken,
gaan we ook volledig op in deze wereld.
Naast deze stoffelijke wereld zijn er vele andere
werelden in andere dimensies, met een andere
energetische trillingsfrequentie en dus volledig
gelegen buiten het terrein van onze waarneming.
Ook onze wetenschap is daarin niet geïnteresseerd
want die gaat uit van het principe van 'meten is weten’
en wat je dus niet kunt meten is derhalve niet waar.
Wij kunnen ook op andere dan de gebruikelijke
manieren waarnemen. Tijdens mijn meditaties zie ik
veel en ben ik ook regelmatig aanwezig in het
universum, zie andere wezens en andere planeten.
Soms lijkt het realistisch en soms is het
sprookjesachtig.
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In ieder geval is deze wereld niet meer mijn enige
thuis en weet ik dat er meer is, dat er in ieder geval
meer moet zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat dit geldt voor ieder mens.
Ik mediteer met een klein groepje van drie mensen.
Dat doen we iedere week. Alle drie zien we de meest
fantastische taferelen en hoewel de verhalen van wat
wij zien, los lijken te staan van elkaar, zit er bijna altijd
een prachtige rode draad doorheen, die een
boodschap of een les inhoudt, waar we altijd alle drie
op onze eigen manier iets in zien en iets mee kunnen.
Het was wennen om aan die beelden toe te geven en
ze serieus te nemen.
Er is meer tussen hemel en aarde en onze ziel en onze
begeleiders weten daar wel raad mee.
Als je je dat gaat realiseren, dan ga je anders kijken
naar deze wereld.
Als je het politieke en economische gedraai ziet, waar
het altijd gaat om groepen of personen te bevoordelen
ten opzichte van andere groepen of andere personen.
Ook deze wereld zal gaan veranderen.
Ook deze wereld zal eens verheven worden tot de
status van ‘Licht en Leven'.
Alles zal terugkeren naar God.
Wij hebben nog een lange weg te gaan en voor een
deel heb ik afstand van deze wereld genomen.
Ik ben niet meer geïnteresseerd in politiek want zoals
het nu werkt, werkt het niet, hooguit voor diegenen
die de macht hebben.
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Ik ben een burger van deze planeet maar daarnaast
ben ik reeds uitgedijd tot een ‘universeel burger’.
Ik voel mij of ik wel in deze wereld sta maar niet
meer van deze wereld ben.

Ik zal deze wereld gaan veranderen
door eerst zelf te veranderen.

‘Ik ben niet meer van maar slechts in deze wereld'.
Niet alleen Urantia, deze wereld is mijn thuis, maar ik ben een
burger van het universum.
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Als je zodanig los bent van deze wereld, als
je de stap hebt gezet om je te richten en te
focussen op jouw innerlijke God, als je de
Liefde en het leven van de Liefde als
leidraad neemt, als je luistert naar de
zachte stem van binnen, als je bereid bent
om het stuurwiel van het schip van jouw
leven over te geven aan Hem en de loods te
benoemen tot kapitein, zal je in staat zijn
om over het pad van jouw leven op deze
wereld te snellen en reeds hier contact
te kunnen gaan leggen met het
universum en er nu al een deel van
worden.
Geloof en vertrouwen zijn daarin jouw
metgezel. Een juiste focus en intentie
zijn jouw coach voor deze reis.
Liefde is jouw kracht. Het Licht levert
het uithoudingsvermogen voor deze reis
en zo wordt voor jou de start op deze
wereld van jouw eeuwigdurende reis
door het universum van planeet naar
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planeet en langs vele universums, een
reis waarvan je dagelijks kunt genieten.
Problemen zullen er zijn maar er is
altijd hulp.

Blijf liefde, zoek zijn liefde en
wordt zijn liefde. Zoek Hem en
wordt als Hem.
Dat besef en die afstemming geeft
je vleugels.
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De Weg naar fusie betekent jouw Wil één te laten worden met
ZIJN WIL, zodat niet jouw maar Zijn Wil geschiede.
Mijn wil samen te laten vallen met Zijn Wil betekent om hard te
werken om te worden zoals Hij.
Hij is de meest ultieme vorm van onvoorwaardelijke LIEFDE.
Dat is dus mijn taak en opdracht om iedere seconde, non stop te
werken aan het verkrijgen, worden en ZIJN van zijn
onvoorwaardelijke liefde.
Dan zal ik zijn als HIJ.
Dan zal mijn wil op Zijn Wil zijn afgestemd.
Dan zal mijn ziel gereed zijn voor het proces van versmelting.
Dan zal mijn reis naar het paradijs beginnen.
Als ik mij daarop focus zal mijn reis op deze wereld reeds met
grote snelheid gemaakt kunnen worden.
Dan ben ik niet meer van maar slechts in deze wereld.
DAN BEN IK REEDS HIER EEN UNIVERSEEL BURGER.

Draag zijn liefde in je Hart en volg het Licht.

Met die vleugels kun je je dan verheffen
op weg naar andere dimensies en
andere werelden.
Je kunt die werelden bezoeken in je
meditaties. Soms herinner je de beelden
en soms herinner je je niets.
De meditaties zonder beelden zijn vaak
de 'diepste meditaties’.
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Alles wat je ziet of wat je je herinnert
heeft waarde.
Vraag je niet af of het verzinsels zijn of
dat het werkelijke beelden zijn.
Beelden zijn beelden en deze zijn er niet
voor niets.
Zo moet je steeds meer op jouw eigen
gevoel gaan vertrouwen en heb vooral
vertrouwen in de samenwerking,
begeleiding en ondersteuning die je
krijgt vanuit zogenaamd onzichtbare
hoeken.
Als de intentie, de wil en het verlangen
er is om verder te kunnen komen, heeft
dat directe consequenties.
Als het besef er is om te streven om de
liefde van God te gaan bereiken en als de
wil en het verlangen er is om dat te
realiseren, heeft dat directe
consequenties.
Die consequenties zijn dat je wordt
onderwezen tijdens je meditaties en
tijdens je slaap. Je wordt volgegoten met
kennis die je nodig hebt om de volgende
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stap te maken. Een stap op de trap van
de groei van bewustzijn. Een stap op de
trap die je naar nieuwe werelden leidt
en boven het bewustzijn van deze
wereld voert. Als dat bewustzijn wordt
verankerd in jouw systeem, zal je de
liefde van God gaan voelen en het besef
en verlangen gaan krijgen om te worden
als de liefde van God.
Als je de kracht vindt om die stap te
gaan maken en 'in de liefde’ te groeien,
zal je veranderen.
Jouw verandering zal het collectieve
bewustzijn injecteren en infecteren en
zal het collectieve bewustzijn
veranderen, verhogen.
Zo zal jij de wereld veranderen, onder
invloed van de werking van jouw eigen
God, door een intenser contact en
verbinding en met het intense verlangen
OM TE WORDEN ZOALS HIJ.
Dit leidt tot de volgende afbeelding:
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Het verlangen naar God, het verlangen om te zijn zoals hij, de
behoefte om LIEFDE TE LEVEN, TE WORDEN EN TE ZIJN, leidt
je omhoog naar de poort van een nieuw bewustzijn, van andere
werelden en van een grotere vreugde.
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Ga samen, help elkaar en heb daarmee invloed op het collectieve
bewustzijn van deze wereld.

Dus op de toestand van geluk van deze wereld.
Besef wie je bent.
Besef de aanwezigheid van God in jouw
systeem.
Besef je eigen kracht, een kracht die steunt op
jouw Wil, jouw Verlangen en die wordt
gesteund en gedragen door jouw God.
Het bestijgen van die trap is jouw keus.
Een keus die niemand anders voor jou kan
maken dan JIJ.
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DE CONSEQUENTIE
VAN DE OPENBARING
De consequentie van welke openbaring?
De openbaring die ik hier bedoel is de ontdekking van
wat het betekent om in staat te zijn om mijn wil af te
stemmen op ZIJN WIL.
Mijn ontdekking was dat ik alleen mijn wil op zijn Wil
kan afstemmen als ik handel als God.
Zolang er in intentie een grote ongelijkheid is, zal er
ook een ongelijkheid zijn in het afstemmen van mijn
wil op zijn Wil.
GOD IS LIEFDE, DE MEEST ULTIEME VORM VAN
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.
Daar zal ik mij dus op moeten richten. Ik zal mij
moeten richten op het feit dat ook ik in mijn dagelijks
leven, liefde leef en liefde ben.

Die liefde kan ik zijn als ik word als God.
Als ik er dagelijks aan werk, om te
worden wat hij is.
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Dat klinkt logisch, toch was het een schok toen ik mij
dat bij mijn volle bewustzijn besefte.
Het veroorzaakte een schok, een aardverschuiving in
mijn systeem.
Het is net zo simpel als het ingewikkeld is.
Hoe word, leef en ben ik onvoorwaardelijke liefde?
In elk geval is er een voorbeeld van hoe je dat kunt
doen. Jezus is hier een tijd op aarde geweest en heeft
ons voorgeleefd hoe hij het deed. Hoe hij het leefde
staat prachtig beschreven in het Urantiaboek.
Bovendien is er een innerlijk kompas. Ik noem dat
mijn ingebakken harp. Als ik leef, handel, acteer en
reageer volgens de principes van liefde,
onvoorwaardelijke liefde, dan genereert dat klanken,
muziek, waar ik blij van word.
Als ik in ga tegen het principe van liefde, tegen het
principe van dienstbaarheid, produceert mijn harp
klanken waarvan ik pijn in mijn buik krijg.
Wat betekent dit allemaal?
Dit betekent dat ik alert moet worden en het mooie is,
dat de aardverschuiving in mijn systeem mijn
alertheid heeft vergroot.
Er is iets verandert in mijn bewustzijn. Een vorm
van wakker worden. Hoe acteer ik, hoe reageer ik? De
antennes staan uit.
Er is een continue alertheid van terug treden, van niet
meer meteen reageren. Ook merk ik dat mijn afstand
tot mensen en situaties is vergroot. Dat betekent voor
mij dat dingen en situaties die mij voorheen
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prikkelden of irriteerden, nu buiten mijn systeem
blijven en buiten mijn reactiecirkel.
De spanningsboog is weg of in elk geval een heel stuk
minder. De afstand is vergroot. Het interesseert mij
minder, veel minder. Ik ben daarmee minder van deze
wereld. Uiteraard ben ik nog wel in de wereld. Waar
om hulp gevraagd wordt, ben ik aanwezig.
Wat betekent dat voor mijn harp? De klanken van mijn
harp zijn mooier en het voelt goed. Er is meer controle
over wat er nu eigenlijk toe doet. Al het gedraai van al
die mensen, doet er niet echt meer toe. Ik zie het nu als
ervaring- en leermomenten voor al die mensen, net
zoals ik die heb.
Ik hoef die mensen niet te corrigeren. Ze hebben een
eigen God en eigen engelen die het onvoorstelbaar
veel beter kunnen dan ik. Bovendien, hoe weet ik dat
mijn ego niet een rol mee zou spelen, als ik mij bemoei
met hun gedrag. Stap dus naar achteren en maak je
druk om je eigen gedrag. In welke mate leef ik liefde?
In welke mate begin ik een beetje, in de praktijk van
mijn leven, te lijken op de liefde van God?
Waarom is het zinloos om je te bemoeien met het
gedrag van anderen en het corrigeren van het gedrag
van anderen?
Welk pad bewandelt ik dan? Ook als het zogenaamd
goed bedoeld is.
Als ik een ander corrigeer, ben ik iemand die energie
oppakt, er een verhaal bij houd en het vervolgens
ergens anders weer neerleg.
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Waar heeft dat ook alweer betrekking op?
Oh ja, dat is het bewandelen van het pad van 'van
binnen naar buiten’. Het is het pad zonder enig,
werkelijk resultaat, zonder transformatie en zonder
verandering.
Een ander, al of niet onder invloed van mijn ego,
vertellen hoe fout hij of zij is en hoe het anders moet,
is transformatieloos, is zonder veranderingen, is dus
water naar de zee brengen. DIT IS DUS ZINLOOS.
Neem afstand, geef een ander de kans om zelf te leren
en geef de God en de engelen van die andere mens de
kans om op hun mens in te kunnen werken. Bemoei je
er niet mee en loop niet in de weg.
Richt je op jezelf, daar hebben we allemaal al onze
handen vol aan. We weten het niet beter, we
transformeren niet en we veranderen niet. In elk geval
veranderen wij nooit andere mensen.
Verander jezelf en dat kan invloed hebben op anderen.
Word dus liefde in jouw verandering. Die liefde en die
verandering genereert de juiste energie om het
collectieve bewustzijn te infecteren en te veranderen.
Voor mij is dit een belangrijk hoofdstukje. Bemoei je
niet meer met anderen, ook niet als anderen
zogenaamd onredelijk handelen naar jou.
Waarschijnlijk reageert mijn ego en die reactie zal
nooit iets te maken hebben met dienstbare,
onvoorwaardelijke liefde.
We hebben het pad van 'van binnen naar buiten’ nu
definitief verlaten, keer er niet meer naar terug.
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Dit pad heeft alles te maken met de wereld vertellen
hoe fout de wereld is, dat ik het beter weet en dat ze
vooral moeten doen wat ik zeg, zodat daar de situatie
en de wereld mee gereed kan worden.
Het is uitsluitend 'bla bla', het ene ego tegen het
andere.

Zo zijn we nu definitief terecht
gekomen op het pad van 'van
binnen, via naar buiten, terug naar
binnen’.
Blijf op dit pad. Dat is de les van dit
hoofdstuk. Voor mijzelf een
prachtige en leerzame les waar ik
mij dagelijks in vast zal moeten
bijten. Bijt je vast in jezelf, verander
jezelf en verander daardoor de
wereld.

Het verschil van het pad van 'van
binnen naar buiten’ en van 'van
binnen naar binnen’ geldt dus
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voor alles. Het geldt voor de
aanpak van economischer en
politieke problemen (zie
hiervoor mijn vierde boek) maar
het geldt ook voor mijn houding
naar andere personen.
Overheerst mijn ego op het pad
van 'van binnen naar buiten’
waar ik slechts energie verplaats
en nooit iets wezenlijk zal
veranderen of overheerst de
liefde en dienstbaarheid op het
pad van 'van binnen (via naar
buiten terug) naar binnen’ waar
ik de wil en intentie heb om mijn
wil af te stemmen op zijn Wil en
waar ik in volledige afstemming
op mijn eigen God, God kan laten
werken door mij en wezenlijke
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veranderingen in deze wereld
kan realiseren.
Liefde is het sleutelwoord.
Vertrouwen is het anker.
Geloof is de rots waarop je jouw
tempel bouwt.
Verlangen naar God is de motor.
‘Nu beginnen' is de benzine.
Dienstbaarheid is jouw metgezel.
Vreugde is jouw motivatie.
God en jouw engelen zijn jouw
vrienden en helpers.
Nederigheid is jouw kracht.
Hoogmoed en arrogantie zijn je
grootste vijanden.
Fusie is jouw ‘afgeleid doel'.
Het paradijs is jouw voorlopig
eindstation.
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REMMEN LOS, DAAR GAAN WE!
Zo zijn er dus 2 paden te schilderen,
het eerste pad van 'van binnen
naar buiten’, waar de eeuwige egostrijd heerst, op ieder gebied,
grootschalig en kleinschalig,
groepen tegen elkaar en individuen
tegen elkaar.
Ik weet het beter, dus je zult doen
wat ik zeg …….
Er zal niet altijd fysiek worden
bestreden, hoewel dat helaas ook
maar al te vaak gebeurt.
Er zal wel worden geprobeerd om
macht te hebben of om macht te
krijgen over andere mensen.
Het hebben van macht voelt veilig
voor het ego.
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Hier geldt: 'ETEN OF GEGETEN
WORDEN’.

De eeuwige strijd tussen ego en ergo, individu en individu, groep
en groep.
Dit is het land van 'survival of the fittest'.
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Het tweede pad is het pad van 'van
binnen naar binnen, eventueel via
naar buiten’.
Dit pad is het pad van:
 Liefde zijn.
 Verdraagzaam zijn.
 Dienstbaar zijn.
 Contact en verbinding maken met je
eigen kleine God.
Dit is het pad waarop je in staat
bent om te groeien in bewustzijn.
Dit is het pad op weg naar fusie.
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Dit is een weergave van het pad van 'van binnen naar binnen’.
247

Dit is het pad van gebed en meditatie, van contact en verbinding
zoeken met je Richter.
Het is de weg van LIEFDE, want God is liefde en om mijn wil af
te kunnen stemmen aan zijn Wil, zal ik moeten worden en zijn
als Hij.
Ik moet in elk geval op weg gaan om dat pad te bewandelen.

Door liefde te zijn als hij,
zullen zijn wil en mijn wil één
worden en zal mijn gedachte
zijn gedachte zijn.

Dit is de weg op weg
naar God.
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DE GROTE LEUGEN
ONTMANTELD
De weg van de kerken is dat wij tot God kunnen
komen door middel van intermediair, namelijk de
priesters, sjamanen, goeroes, …….
Dat was misschien zo tot het moment dat iedereen een
Richter ontving, maar die weg is nu zinloos.
De weg is de weg van de liefde in relatie tot en in
samenwerking met mijn eigen God. Daarnaast speelt
eigenliefde en naastenliefde.
Er is niemand nodig om je één te maken met God,
behalve misschien iemand om je te vertellen dat je de
weg naar binnen moet gaan.
Dit is altijd een eenzaam pad waar je hooguit eigen
ervaringen kunt delen maar nooit iemand kunt
vertellen wat hij of zij moet doen.
Dat is een weg tussen jou en jouw God, ondersteunt
door jouw engelen.
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Dat is dus nu de leugen van de
hedendaagse kerken en geloven die
hun priesters de wereld insturen.
Ook de leiders van spirituele
groepen acteren dat wij hen nodig
hebben. Ik heb dat onlangs ook
meegemaakt. Er wordt het één
gezegd en het ander gedaan. Zonder
de leiders zijn de mensen kansloos,
dat is althans wat ze ons willen
laten geloven. Dit is het handelen
van onbewusten.
Sinds wij een eigen Richter hebben,
hebben wij geen mensen meer
nodig om ons te zeggen wat God van
ons wil. God zegt het ons zelf.
Vertrouw op het verbond dat er is
tussen God en jou, jij als unieke
250

persoonlijkheid met een unieke
blauwdruk en een unieke opdracht.
Geen mens die jou kent, jouw
blauwdruk kent en jouw opdracht
kent. Er hoeft niet meer
geëvangeliseerd te worden.
Elkaar steunen bij onze tocht naar
binnen en persoonlijke ervaringen
delen is prachtig, maar daar stopt
het.
Hoe ver verwijderd is het
collectieve bewustzijn nog van
het gegeven dat het aan jou ligt
en aan mij. Dat wij ons moeten
gaan veranderen. ‘Blijf in de
wereld' maar wees ‘niet meer van
deze wereld’. Van de strijd van
alle ego’s die nooit wat zal
opleveren. Vraag jou God om jou
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te helpen om de weg van de
transformatie te gaan.
Word die transformatie, word die
verandering, verander zelf en
verander de wereld.

Uitgestegen boven de dogma’s die gemaakt zijn door mensen.
Uitgestegen boven de kathedralen die gemaakt zijn door
mensen.
De mens, zijn God en zijn engel,
Meer is er niet nodig.
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WE HEBBEN GEEN
LEIDERS NODIG, WE
HEBBEN WEL ELKAAR
NODIG
We hebben geen leiders nodig.
Geen paus, geen bisschoppen en geen priesters.
Welke naam van welke geestelijke leider of van
welk geloof je ook gebruikt, we hebben ze niet
nodig.
Geen goeroes, geen sjamanen, geen wat dan ook.
Er was een tijd dat we niet of nauwelijks een
Richter hadden. Toen had de mensheid hulp
nodig om zijn weg te vinden. Die hulp zit nu van
binnen. God woont in ons.

We hebben nu de beste gids en loods
die we ons kunnen voorstellen.
Een gids die er alleen is voor ons.
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Een gids die ultieme onvoorwaardelijke
liefde is.
Een gids die uitsluitend het allerbeste
met ons voor heeft.
Een gids die ons als enige echt kent, die
alle trekken van onze persoonlijkheid
kent, die onze blauwdruk, onze taak en
onze opdracht kent.
Een gids die zelfs bereid is, als wij hem
volledig gaan kennen, accepteren en
vertrouwen om het stuurwiel van het
schip van ons leven over te nemen en
'zelfhandelend’ te worden.
Een gids die dan kapitein is geworden
en ons rechtstreeks naar huis leidt.
Aan die gids hebben we onvoorstelbaar
meer dan aan al onze geestelijke
leiders, die er zelf van uitgaan dat wij
hen nodig hebben, omdat zij het alleen
weten.
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Zij hebben een boek bestudeerd en
kennen de inhoud van dat boek. Zij
hebben dus KENNIS van een inhoud die
per definitie afwijkt van andere leiders
van andere geloven, die weer andere
boeken hebben waar ook weer andere
dingen instaan.
Welk boek is waar en waarom?
Welke God is dus de echte?
Ook al zouden ze het juiste boek
hebben dan, zo hebben we gezien, is
het hebben van kennis, NOG NIET
GELIJK AAN HET HEBBEN VAN
BEWUSTZIJN.
BEWUSTZIJN VEREIST NAAST HET
ASPECT KENNIS NAMELIJK OOK HET
ASPECT:

‘Liefde’.
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Liefde betekent niet dat ik jou vertel
dat ik het beter weet. Dat jij moet
doen wat ik zeg. Dat ik jou door God
kan laten straffen. Dat ik meer
waard ben dan jij omdat ik de
inhoud van het boek beter ken dan
jij.
Liefde is wel jou teruggeven aan
jouzelf.
Jou bewust maken dat je mij niet
nodig hebt omdat je de meest
fantastische hulp en begeleiding aan
boord hebt in de vorm van een eigen
vonk van God in jouw eigen systeem.
Liefde is om jou te helpen dat pad te
gaan en dat pad vast te kunnen
houden.
Liefde heeft dus iets te maken met
‘VOOR ELKAAR GAAN' en niet om
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‘TEGEN ELKAAR TE ZIJN', waar de
één beter is dan de ander.
Liefde is elkaar helpen en leren van
elkaar.
Liefde is weten dat jij gedragen
wordt door jouw eigen God die naar
jou hunkert.
Liefde is om in harmonie met elkaar
om te gaan en de kracht te zien en te
onderkennen in elkaar.

Liefde is vooral begrijpen dat
liefde een product is van het
besef van eenheid.
Liefde is vanuit dat besef van
eenheid en ‘één zijn' weten dat
ik word opgetild als ik jouw
optil en als ik mijzelf optil, ik
ook weer jou optil.
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Liefde is samen het pad gaan,
ook al is ieders pad uniek.
Liefde is iemand even laten
meerijden op de trein van jouw
leven zodat die persoon even
kan uitrusten en nieuwe
krachten op kan doen.
Liefde is samen de reis maken
en leren van de ervaringen van
anderen en deze ervaringen
ook willen delen.
LIEFDE IS WETEN DAT WE
ELKAAR NODIG HEBBEN OM
'IN HET VOORBIJGAAN DER
MENSEN, LIEFDE TE KUNNEN
ZIJN, LIEFDE TE KUNNEN
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GEVEN EN LIEFDE TE KUNNEN
ONTVANGEN'.

Samen het pad gaan.
Elkaar helpen en leren van elkaars ervaring.
Geen persoonlijk pad is beter dan het pad van wie dan ook.
Ieder pad van ieder mens is een facet van 'DE WEG'.
De Weg die ons leidt vanaf deze planeet naar het paradijs.
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LIEFDE DOEN, LIEFDE
STRALEN, LIEFDE
LEVEN, LIEFDE ZIJN
De enige weg, de enige wezenlijke vooruitgang
voor ieder individu en voor het totaal is dat wij
ons erop gaan richten om als God te worden en
als God te zijn.
God is liefde, dus ook wij zullen liefde moeten
zijn.
Dit betekent in elk geval:
 Liefde doen.
 Liefde stralen.
 Liefde leven.
 Liefde zijn.
Niet alleen wanneer wij er aan denken en
wanneer het ons uitkomt, maar gewoon altijd.
Als je iets bent, is het een deel van je.
Als het een deel van je is, is het permanent,
structureel altijd aanwezig.
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Dat moet de focus en de intentie zijn die vastzit
aan deze verandering.
Iedere verandering begint met het maken van
een keus. Het starten van een verandering
betekent dus het maken van een andere keus.
Vanmorgen ging deze gedachte weer door mij
heen.
Zolang deze verandering niet wordt
geïntegreerd in mijn dagelijkse leven, zal er
niets veranderen.
Zolang er niets verandert, zal ik geen stappen
kunnen maken op deze weg met deze 'sprong in
bewustzijn’.
Het aspect kennis is al jaren mijn revue
gepasseerd. Natuurlijk is er altijd meer kennis te
verkrijgen. Maar mijn rugzak zit nu in ieder
geval zodanig vol dat het genoeg is om te weten
dat ik er met alleen kennis niet kom en dat het
tijd wordt om het accent te verleggen.
Ik zal dus nu continu gericht moeten zijn op:
 Liefde doen.
 Liefde stralen.
 Liefde leven.
 Liefde zijn.
Via bidden en meditatie zal ik moeten gaan
onderzoeken wat God is een hoe ik mij steeds
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meer op God kan richten door er naar te streven
om te zijn als God.
Uiteraard niet meer en niet minder dan dat
binnen mijn vermogen ligt.
Het gaat nu om de focus, om de intentie en in het
maken van de keus om deze weg te gaan.

Dit te realiseren, dit besef, zakt steeds
dieper in mijn systeem en ik blijf een
euforisch gevoel houden als ik mij op
deze gedachte richt.
Voor mij is dit nu de weg en het zal voor
ieder mens ooit de weg zijn om één te
worden met de goddelijke vonk die in
ons woont.
Eenheid en 'het één zijn van alles wat is’
is de weg.
Fusie is versmelting.
Versmelting is één worden.
Één worden en één zijn is het basis
principe van de schepping.
De eenheid leven en de eenheid zijn is
gelijk aan teruggaan naar huis.
262

Het 'één worden gaan worden’ en het
'één zijn gaan zijn’ is waar het eigenlijk
alleen maar allemaal om draait.
Eenheid zijn en leven is LIEFDE.
GOD IS EENHEID.
GOD IS LIEFDE.
OM DE EENHEID VAN ALLES WAT IS
VOLLEDIG TE OMARMEN, TE ZIJN EN TE
LEVEN, ZAL IK DE EENHEID MOETEN
MANIFESTEREN, DUS ZAL IK DE LIEFDE
MOETEN MANIFESTEREN
LIEFDE IS DIENSTBAAR ZIJN.
DIENSTBAAR AAN MIJZELF.
DIENSTBAAR AAN MIJN NAASTEN.
DIENSTBAAR AAN GOD.

Ik ben liefde.
Ik ben God.
‘Ik Ben'.
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Liefde doen.
Liefde stralen.
Liefde leven.
Liefde zijn.
Bidden.
Mediteren.
Eén worden met God.
Zijn als God.
Versmelten met God.

Dat is de weg die Ik zal moeten nemen.
Ik sta voor een wissel.
Ga ik rechts of ga ik links?
Dit is de keus de keuzes.
Ik ga voor de weg van eenheid.
Ik ga worden en zijn als God.
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De ‘wissel der wissels’.

Welk pad neem je?
Dit is de belangrijkste keus in je bestaan.
Welke kant ga je op?
Kies je voor liefde, eenheid, zijn als God en dus voor groei in
bewustzijn en fusie of laat je deze kans nu aan je voorbijgaan?

Ik heb mijn keus gemaakt.
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HET HART BINNEN
HET HART, WAAR DE
HORIZON CONSTANT
VERANDERT
De enige weg die wezenlijke groei oplevert is de
weg naar binnen.
De weg naar binnen is de weg naar het hart.
Het hart is bewoond.
In ons hart woont de vonk van God, die er alleen
is voor de mens in wiens hart hij woont.
Die God woont daar met een doel. Het is een
vonk van de Vader, die de Vader IS en
vertegenwoordigt.
Hij is de gids of de loods van de mens die hij
dient.
GOD IS DUS DE DIENAAR VAN DE MENS.
De schepper dient de schepping.
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De schepper dient de mens met
onvoorwaardelijke liefde. We hoeven ons allen
maar over te geven aan zijn leiding.
Hoe kan iets dat ogenschijnlijk zo eenvoudig
lijkt, zo moeilijk zijn om te leven?
Om zijn leiding te volgen, te accepteren en te
leven?
Is het de onwetendheid?
Is het het ego dat de stem van onze God voor ons
onhoorbaar maakt?
Is het de onwetendheid van het gaan van 'de
Weg'?
Is het de angst om naar binnen te gaan? Die
angst herken ik wel zelf. Die angst heb ik wel
kunnen overwinnen en bleek volkomen
onterecht. Die angst die er in eerste instantie
was, is omgeslagen in vreugde. Vreugde die leidt
tot KRACHT. Een groeiende kracht die leidt tot
zekerheid over het gaan van de weg, over de
juistheid van het gekozen pad, over een steeds
dieper en intenser groeiend contact en
verbinding met de God van binnen.
Hoe hoog is de barrière!
Is dat ingebakken in de schepping om deze
drempel te kunnen overwinnen.
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Is dit de eerste en misschien wel grootste test in
ons bestaan als mens op onze weg van ‘beest tot
geest'?
Waarom is of lijkt deze opgave om te groeien
naar onze eigen God zo ongelooflijk zwaar?
De antwoorden liggen in het hart.
Onderzoek het hart.
Het hart is als een ui.
Je pelt een ui en zo kun je ook de lagen van
het hart afpellen totdat je in het centrum
aankomt.
Daar woont God.
Iedere laag die je kunt verwijderen vergroot
de zekerheid en verlegt onze horizon.
Er is iedere keer een nieuwe horizon achter
de horizon van de laag die we opnieuw
hebben kunnen verwijderen.
Uiteindelijk komen we in contact en
verbinding met de God die in ons woont. We
kunnen hem dan leren kennen omdat we de
wens hebben en er hard aan werken om te
worden en te zijn als God zelf.
Worden als God en zijn als God is de liefde
hebben van God. Liefde dat altijd een
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product en een resultaat is van het besef van
EENHEID.
HOE GROTER DAT BESEF WORDT EN HOE
MEER WE NAAR DAT BESEF GAAN LEVEN,
HOE GROTER DE ERVARING VAN LIEFDE
WORDT EN HOE MEER WE LIEFDE KUNNEN
ZIJN.
DAN GAAN WE STEEDS MEER VAN GOD
BEGRIJPEN EN KUNNEN WE ONZE WIL GAAN
AFSTEMMEN OP ZIJN WIL EN ZAL NIET MEER
ONZE WIL MAAR ZIJN WIL GESCHIEDEN.

Dat is de weg op weg naar fusie.
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Voor de mens betekent dit het
volgende:

God heeft ons een vonk gegeven van zichzelf. Deze Godsvonk
vertegenwoordigt God en is God.
Hij is onze persoonlijke gids en begeleider.
Hij stuurt ons de richting op waarmee wij verder kunnen.
Hij kent onze persoonlijkheid en hij kent onze BLAUWDRUK,
taak en opdracht voor ons leven.
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Hij is dus de enige die weet wat goed voor ons is.

God, die woont in ons hart en die alles
van ons weet, kent ons als geen ander.
Ga naar binnen en pel de lagen af
waardoor je steeds dichter komt bij jou
kern, God zelf.
Daar vind je jouw werkelijkheid, die
vind je niet in de buitenwereld.
In de buitenwereld vind je de
omstandigheden waarin we onze liefde
kunnen manifesteren.
Ga naar God, IN HET VOORBIJGAAN DER
MENSEN en combineer zo het 'weten, de
kennis’, die je primair van binnenuit
ontvangt met het projecteren en leven
van liefde en dienstbaarheid, dat je kunt
manifesteren in de buitenwereld.

Dat is de weg om je bewustzijn te
verhogen en om te groeien naar
God en om in bewustzijn één te
worden met God.
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NIEUWE
MEETPUNTEN
Dit is mijn vijfde boek, dit is ongeveer de
bladzijde ergens tussen vijftienhonderdvijftig en
zestienhonderd.
Ik schrijf dit alleen en uitsluitend voor mijzelf.
Door op te schrijven wat er 'in mij wordt
gegoten', landt het en wordt het verankerd in
mijn systeem.
Iedereen die er maar baat bij heeft mag het
gebruiken maar ik schrijf het voor mijzelf.
Al die honderden schilderijen zijn voor mij om
het nog duidelijker te krijgen. Verbeelding geeft
een beter beeld.
EINDELIJK ……..!
Ik ben van nature een ‘controlefreak', ik ben
graag 'in control’.
Vooraf rekening houden met alles zodat ik niet
achteraf verrast word. Soms werkt dat
voordelig, soms werkt dat in mijn nadeel.
273

Voor mijn gevoel staat ‘over alles controle willen
hebben' in contrast met ‘VERTROUWEN’.
ALS JE IN STAAT BENT OM ALLES IN DE
'GODDELIJKE WIND TE KUNNEN GOOIEN EN
MAAR ZIET WAAR HET NEERKOMT’, HOEF JE
OOK NIET ALLES VOORAF TE PLANNEN.
In dat gevoel, in die behoefte die ik altijd heb
gehad, komt verandering.
Ik merk dat ik het 'wel geloof’, het gaat een komt
automatisch goed. Er is leiding, er is sturing,
sterker dan ooit tevoren.
Dat gevoel geeft vooral een heel sterke ervaring
van 'VERTROUWEN’ in het verloop en afloop
van dingen.
Ik laat het gebeuren, ik laat het over mij
heenkomen en zie wel wat ik uitkom.
Eigenlijk moet ik zeggen: 'Ik weet waar ik
uitkom. Ik weet dat het goed komt. Ik weet dat
alles goed komt’.
Eigenlijk betekent dit maar één ding:
Mijn VERTROUWEN begint een blind
vertrouwen te worden en ik weet dat alles
goed komt.
ALLES.
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Er is iets dat dat aanstuurt. Er is iets dat mij
duidelijk maakt dat ik het los moet laten.
Eigenlijk loop ik alleen maar in de weg.
Die kracht waarvan ik voel dat het mijn
Richter is, begint ik dingen aan te sturen,
over te nemen, in de wetenschap dat ik dat
prima vind, DAT IK VERTROUWEN HEB.
Ook merk ik dat ik verder weg sta van dingen
die om mij heen gebeuren. De afstand wordt
groter. Het raakt me niet meer of in ieder geval
veel minder.
Blijkbaar kan ik dus dingen loslaten, in het
volste vertrouwen dat het goed gaat en altijd
goed komt.
Het geeft me een gevoel van vreugde.
Het maakt me blij.
Het geeft me ook een gevoel van kracht. Het
voelt alsof er altijd leiding is. Of er altijd iemand
bij mij is.
Het gaat niet helemaal buiten mij om. Ik ben
erbij betrokken en het is goed. Ik kan iedere
leiding op ieder moment weer terugnemen
maart dat voelt niet relevant.
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Het is altijd beter dan dat ik het doe of dan
wanneer het in mijn handen ligt.
Ik erger me niet meer, eigenlijk aan niets meer
en dat voelt heel goed.
Ben ik op weg om niet mijn wil maar zijn wil
te laten geschieden?
Grafisch voelt het als volgt:

De eerste afbeelding geeft een projectie
waarin alles in mijn hoofd zit. Ik ben
verstandelijk 'in control'.
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Ik voel mij in het heelal. Mijn ruimte verbreed zich. Ik zie de
wereld. Voorheen trok ik mij alles aan.
Ik was niet alleen in deze wereld, ik was ook van deze wereld.
Deze wereld bepaalde wat er in mij omging, waar ik mij druk
om maakte, wat mij stoorde en irriteerde en waar ik blij van
werd. Ik bepaalde de bandbreedte van mijn focus.
Ik werd daarbij voor een deel geleefd door emoties en mijn ego.
Ik ben mijn ego zeker nog niet kwijt maar ik heb het wel veel
meer onder controle, ondanks dat de interne controle juist
wordt verminderd.
Vreemd en mooi.

De situatie die zich steeds sterker gaat
aandienen.
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De dingen die mij bezig hielden zijn voor een groot deel of
helemaal uit mijn hoofd en mijn systeem verdwenen.
Ik word leeg.
Ik laat los en geef alles over.
Ik vertrouw op een kracht die groter is dan mijn 'in control
zijn’ en het voelt goed.

De eerste afbeelding geeft de scope van
mijn focus en gerichtheid, in de zin dat
alles vooraf in mijn hoofd en in mijn
systeem geregeld werd.
De tweede afbeelding laat zien dat de
energie vanuit mijn hoofd is opgelost.
Om een of andere reden is de behoefte
weg. Dat geeft rust en kracht.
Er is VERTROUWEN dat het altijd goed
komt, dat er sturing en leiding is.
Deze ervaring is mij eerder overkomen.
Het was na de heftige en schokkende
ervaring van 'DE OMARMING’, zoals dat
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twee jaar geleden in mijn leven is
gekomen.
Ook toen voelde ik mij los van alles en in
alles gestuurd.
Nu is het anders.
Toen overkwam het mij. Het ging buiten
mij om. Ik had dat proces niet in de
hand.
Nu heb ik het wel in de hand.
Alles is buiten mijn controle omdat het
blijkbaar niet meer nodig is.
Het is echter ook weer binnen mijn
controle omdat ik dit zelf regel en
aanstuur en dit gebeurt GEHEEL UIT
VRIJE WIL.
DIT IS NIEUW.

Wooooowwwwww ……. !
Voor mijn gevoel is dit een wissel
die ik niet eerder zo intens heb
kunnen nemen.
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Het heeft alles te maken met mijn
besef dat ik moet worden als God
om te zijn als God, zodat ik één
ben met God.
God leeft in ieder mens dus ik
moet in ieder geval de eenheid
voelen en ervaren die ik heb met
ieder mens en met de God in
ieder mens.
Het besef van één zijn en de
eenheid van alles wat is, is het
meest belangrijke onderdeel in
de groei van ons bewustzijn en op
onze weg, terug naar huis.
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EEN FASE VAN RUST
Ineens was daar weer de leegheid en de stilte.
In zes weken heb ik bijna driehonderd
bladzijden volgeschreven en tientallen
schilderijtjes gemaakt en toen viel de stilte in.
Ik kreeg door dat er een periode van rust komt.
Het is een wissel naar andere activiteiten of een
andere focus.
Ik laat het in het volste vertrouwen gebeuren en
wacht af.
Het is een goed moment om één keer terug te
lezen wat er tot nu toe op papier staat en waar
nodig correcties aan te brengen.
Ik ben vanmorgen uitgebreid gaan mediteren.
Ik voelde me sterk aangetrokken om mij te
richten op de Godin de Allerhoogste en ik kreeg
ook een beeld door.
Het heeft betrekking op het immense besef van
eenheid, van het één zijn van alles wat is en alle
consequenties die daaruit voortkomen.
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Die consequenties zijn bepalend voor heel
veel kosmische wetten, het raakt voor alle
bewuste wezens de verbondenheid, de
beïnvloeding, de verantwoordelijkheid voor
jezelf en voor anderen en zelfs het feit dat we
daardoor nooit meer anderen de schuld
kunnen geven, van wat dan ook.
Ik zag de schepper als drie ongelooflijke lichten,
ik zag de schepping, inclusief de vier
buitenruimten en ik zag hoe dit alles is
opgeslagen binnen de manifestatie van de
Allerhoogste.
Ik heb er een afbeelding van gemaakt.
Ik ben benieuwd waar ik heen drijf en volg mijn
leiding.
De drie gekleurde lichtpunten zijn een weergave
van de schepper:
 De Vader
 De Zoon
 De heilige Geest.
De complete schepping, ons toekomstig
woongebied.
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Het universum roept.
Er ligt iets in mijn systeem en ik voel mij
steeds meer en meer betrokken bij
activiteiten die hun oorsprong vinden in het
universum.
Ik weet niet wat dit betekent, maar er trekt
iets, alsof er iets staat te gebeuren.
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Ik merk nog iets.
De laatste paar weken is er weer de stilte
en ligt de stilte in me. Er is geen behoefte
om op wat dan ook te reageren of mij met
wat dan ook te bemoeien.
Alles lijkt ver weg en staat ver van mij af.
Het is hetzelfde als met de ervaring van 'de
omarming’. Toen werd het in mij gelegd. Ik
had het gevoel dat ik het nu op eigen kracht
deed, als gevolg van het schokkend besef
om 'te zijn als God'.
Toch zakt het gevoel nu weer weg.
Ook nu was er hulp.
Ik zal dit op eigen kracht moeten kunnen
opbrengen.
Er is dus werk aan de winkel en het zal me
lukken.

Ik realiseerde mij een uur later dat
het de vraag is of ik het alleen kan.
Er gaan de volgende woorden door
mij heen:
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‘Alleen kan ik niets maar met de
hulp van de vader kan ik alles’.
De vraag is dus, moet ik het alleen
doen of moet ik op God vertrouwen,
de afstemming aan hem overlaten en
meegaan in de flow.
Reis ik alleen of reis ik met zijn
tweeën?
Doe ik het alleen of doen we het
samen?
Het gaat er dus niet om, om alleen te
worstelen, het gaat om afstemming,
om 'SAMEN’.
Er is geen alleen meer, er is alleen
nog maar een samen, een 'Mijn God
en ik’.
Eén worden is één zijn.
Overgeven, vertrouwen en
versmelten, dat is de Weg.
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De ontmoeting vandaag met de
allerhoogste in mijn meditatie doet
me beseffen dat diezelfde
onvoorwaardelijke liefde en intens
verlangen naar één zijn met God,
deze verandering tot stand heeft
gebracht.

Neem de Godsvonk die in je
woont mee in alles, zie hem
nu al als een onafscheidelijk
deel van jou. Dat is dan het
begin van één zijn, van
eenheid en als je één kunt
zijn met de God in je, ben je
één met alles wat is.
‘To
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be or not to be’.

God in mij, ik in God
Als God en ik één zijn,
Ben ik één met alles wat is, want God is alles wat is.
Om een besef van totale eenheid te creëren, dien ik mij slechts te
verbinden met God.
God is een onafscheidelijk deel van mij.
Je hoeft nooit iets alleen te doen. Je hoeft je slechts op hem,
die in jou en er voor jou is, te richten en je doet het samen.
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De voorraadkast van God is in
mij onvoorwaardelijk
beschikbaar, ik moet alleen wel
zelf de artikelen eruit halen die
ik nodig heb.

‘U vraagt, God
levert’.
Maar bent u in staat
om te ontvangen of
zelfs om te vragen?
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EENHEID, EENHEID,
EENHEID, NIET MEER
EN NIET MINDER
Ik realiseer mij steeds meer en meer dat alles
draait om EENHEID, het besef van eenheid,
het besef van het één zijn van alles wat is.
Eenheid, het besef van eenheid bepaalt het
verschil tussen:






Vreugde of verdriet.
Liefde of angst.
Groei of stilstand.
Opbouw of afbraak.
Vergeving of haat.

Het besef van eenheid is de boei waarop we
altijd kunnen drijven, waarop we altijd kunnen
uitrusten.
Het is onze eeuwige verbinding met God zelf.
Het is de eeuwige motor en de eeuwige
brandstof.
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Het is ook het enige pad dat ons verder brengt.
Het is zowel de drank als het voedsel voor
onderweg.
Er is maar één doel en dat is het besef van
eenheid verdiepen, totdat wij ALLES ZIJN
GEWORDEN EN TOTDAT ALLES ONS IS
GEWORDEN.

IK BEN ÉÉN MET ALLES WAT IS.
IK BEN ALLES WAT IS.
IK BEN.
Ik ben.
Ik ben alles wat is en alles wat is, is een
deel van mij.
Alles ligt in mij opgeslagen.
Dat is het bijzondere van de schepping.
De schepping als totaal is uniek en
ieder afzonderlijk deel van het totaal,
dat toch weer gelijk is aan het totaal, is
uniek.
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De mens is een deel van het totaal zoals het totaal een deel is
van de mens.
Zonder het deel geen totaal.
Zonder het totaal geen deel.
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Als ik het totaal ben en het totaal is mij dan:
 Ligt alle kennis in mij opgeslagen.
 Zit alle liefde in mij opgeslagen.
 Ben ik nooit meer eenzaam want ik ben
met alles en iedereen verbonden.
 Is houden van alles en iedereen hetzelfde
als houden van mijzelf.
 Is houden van alles en iedereen hetzelfde
als houden van God.
 Hoeven we niet het 'weten van deze kennis
te veroveren’ maar alleen maar 'het niet
weten van deze kennis af te leggen en los
te laten, waardoor het weten er vanzelf is’.
 Dan verdwijnt het verdriet van het niet
weten en …..
 Verschijnt het geluk van het weten.

Weten is accepteren.
Accepteren is omhelzen.
Omhels dus het leven, God, alles
en iedereen.
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LIEFDE EN EENHEID,
HET ENIGE DAT IS,
HET ENIGE HANDVAT
Er is maar één conclusie.
Wat je ook vertelt en hoe mooi je het ook
maakt.
Je kunt maar aan één ding gemeten
worden.
Het zijn de vruchten die de boom
kenmerken.
Het zijn jouw daden die jou neerzetten en
die vertellen wie jij bent.
Die daden hebben hun kleur en geur
afhankelijk van de mate van liefde, jouw
liefde, waarmee ze in deze wereld zijn
gezet.
Er is maar één ding dat telt.
Er is maar één ding dat er echt toe doet.
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Dat ene ding dat er echt toe doet is: HET
BESEF VAN EENHEID. HET BESEF DAT
ALLES ÉÉN IS EN DAT IK EEN DEEL BEN
VAN ALLES DAT IS, ZOALS ALLES EEN
DEEL IS VAN MIJ.

Uit dat besef komt maar één ding
voort en dat ene ding is …..

Liefde.
Liefde is de maatstaf.
Als je liefde bent, liefde bezit, liefde
leeft en liefde straalt, zegt dat iets over
de boom, over jou.
Liefde in jouw handelen, liefde in jouw
zijn, liefde in wat en hoe jij straalt,
bepaalt de kwaliteit van de vruchten
die jij voortbrengt.
Liefde is het voedsel van alles dat leeft.
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Liefde is de drank van alles dat leeft.
Het is ook de zuurstof om te ademen en
het voedt en laaft de ziel.
Liefde IS DE WEG.
ALS LIEFDE DE WEG IS, IS DE
SNELHEID NIET BELANGRIJK WANT
DE RICHTING VAN DE REIS IS GOED.
LIEFDE IS DE ENIGE JUISTE RICHTING.
Liefde maakt blij.
Liefde laat verdriet verdwijnen.
Liefde verspreidt licht.
Liefde straalt warmte.
Liefde is wat we nodig hebben.
Liefde is wat we non stop dienen te
schenken.
Liefde is God want God is liefde.
Liefde zijn is zijn als God.
Zijn als God is in staat zijn om niet mijn
wil maar zijn WIL te laten geschieden.
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Als ik in staat ben om niet meer mijn
wil maar zijn WIL te laten geschieden,
ben ik klaar voor fusie met God.
Als God en ik fuseren, is God mij en ben
ik God.

Wat anders kan ik nog zijn dan
liefde.
Liefde is dus het enige handvat
waaraan ik op mijn reis en in
mijn groei naar God, houvast
heb.
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Het hart van de liefde is als het
handvat voor het leven.
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Als je je eraan vast houdt en vast
blijft houden, vind je altijd steun.
Het blijft je voeden want liefde is
energie die altijd stroomt.
Als je liefde bent, stroomt deze
energie eeuwig door je en zal je
optillen en meenemen terug naar
huis.
Wat je ook vertelt en hoe mooi je
het ook maakt, het zijn de
vruchten die de boom
kenmerken.
Zo zul je altijd herkent worden!
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Aan de liefde zal ik worden gemeten.
Liefde heeft een geur, liefde heeft een smaak en liefde verspreidt
licht.
Je kunt er niet mee knoeien, je kunt niet doen alsof.
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De kwaliteit van de
vruchten bepaalt de
kwaliteit van de
boom.
Zo meet ik, maar wat
belangrijker is, ZO
WIL IK OOK GEMETEN
WORDEN.
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WAT GEBEURT ER ALS
IK ALLES LOSLAAT EN
WAT, ALS IK DAT NIET
DOE?
Wat gebeurt er als ik alles kan loslaten?
Wat gebeurt er als ik alles vasthoud?
Wat wordt er bedoeld met alles?
Wat moet er worden vastgehouden en wat
moet er worden losgelaten?
Ik heb veel contact met mensen met
problemen.
Je ziet ook veel mensen met problemen.
Veel mensen komen terecht in een burnout'. Veel mensen komen terecht in een
scheiding of hebben problemen op hun
werk.
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Soms ondergaan mensen problemen op
meerdere vlakken tegelijk.
Geef het weg, geef het aan de kracht die bij
jou is. Je hoeft geen afstand te overbruggen,
behalve de afstand van HET GELOOF.
GELOOF IS KRACHT EN GELOOF IS
BEHOUD. GELOOF IS OOK VERLOSSING.
VERLOSSING VAN ANGST, STRESS EN
SPANNING.
GELOOF IS LEVEN IN VRIJHEID.
GELOOF LEERT JE VERTROUWEN TE
HEBBEN EN MET VERTROUWEN KUN JE
BOUWEN, TRANSFORMEREN EN
VERANDEREN.
DAARMEE KRIJG JE MACHT OVER JE EIGEN
LEVEN. MACHT DANKZIJ HET GELOOF IN
EEN LEIDING DIE ER ALTIJD IS EN DIE
BEREID IS ALLES VAN JOU OVER TE
NEMEN.
JE BENT TWEE IN ÉÉN EN DAAROM ÉÉN.
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WAT VAN JOU IS, IS VAN HEM EN HIJ KAN
ER MEE OMGAAN. GEEF HET DUS AAN
HEM EN BEVRIJD JEZELF.
DOOR JE TE ONTLASTEN, WORD JE LICHT
EN DOOR LICHT TE WORDEN KUN JE
VLIEGEN EN DE SCHOONHEID VAN HET
LEVEN, SAMEN MET HEM, ZIEN.

Stress en angsten ontstaan dus
doordat wij onze eenheid niet
zien, niet kunnen zien of niet
willen zien.
Je moet God eerst leren kennen
om daarna te leren hem te
aanvaarden, te accepteren, te
vertrouwen en te gebruiken. Hij
is van jou dus gebruik wat van jou
is.
Gebruik de God in jou en leef in
verlichting. Verlichting dan
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vooral in de zin van het hebben
van minder ballast, want hij wil
alles voor jou dragen.
Word de eenheid die je al bent.
Leef met hem en in hem.
Accepteer het comfort van het
kunnen afgeven. Doe jezelf niet
tekort door alles zelf te willen
dragen.
Wij kunnen het niet en daarom
hebben we hem ook, is hij bij ons
en is hij van ons.
Hij dient ons altijd, niet alleen als
wij vragen, ALTIJD.
Hij is jouw kracht.
Hij is jouw motor.
Hij is jouw voedsel en jouw
drank.
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Hij is jouw vleugels waarmee je
kunt vliegen, helemaal naar het
paradijs.
Hij loopt met je, hij fietst met je
en hij slaapt met je en je kunt
hem altijd al je ellende aanreiken.
Pas maar op, als je alles weg
geeft, houd je straks geen ellende
meer over 😉
Straks zit je zonder al je ellende.
Je zult er zelfs aan moeten
wennen.
Ik raad het je aan.
Je maakt hem er heel erg blij mee
want als je hem al je ellende
geeft, weet hij één ding zeker,
namelijk dat je hem kent en van
zijn bestaan in jou op de hoogte
bent.
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Hij weet zelfs dat je
samenwerking wilt en verlangt
en dat je hem wilt gebruiken om
al je ellende kwijt te raken om
gelukkig te worden.
Als jij gelukkig bent, is hij dat
ook.
Hoe gestresster je bent hoe
moeilijker bereikbaar je bent.
Hoe meer ontspannen je bent,
hoe sneller jullie reis kan
verlopen.
Natuurlijk is er geen haast, maar
getreuzel om niets, heeft geen
enkele zin.
Dat gebeurt er dus als je hem niet
wilt kennen waardoor je niet
kunt delen en waardoor je niet je
ellende kunt afgeven en het
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allemaal zelf moet dragen, dag in,
dag uit totdat je er bij neervalt.
Niet slim, ga naar binnen, ga op
zoek, maak verbinding en
contact, omarm hem, leef
voortaan samen als één en word
een gelukkig mens.

Ga met hem die ervaring
aan, want jouw weg is niets
meer en niets minder dan
UITSLUITEND JOUW
ERVARING.
Ga met de beste metgezel die
er is. Hij is er al, alleen voor
jou en hij hunkert meer naar
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jou dan dat jij ooit naar hem
kunt hunkeren.
Geloof in de samenwerking met
de God die in je woont.
Vertrouw op de God die in je
woont.
Geloof verzet bergen en
vertrouwen betekent dat je jouw
God toestemming geeft om zelf te
kunnen handelen. God handelt
dan in JULLIE BELANG.
Hij neemt dan de beslissingen
voor jullie omdat hij weet dat jij
hem vertrouwt.
Jullie wil wordt dan één.
Dan ben je belandt in de préfusie-fase.
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De weg ligt in je hart, moet uit je
hart komen en door je hart gaan.
Kunstjes werken niet.
Alleen liefde uit het hart en door
het hart werkt.
Geloof en vertrouwen uit het
hart.
Dat is de weg.
Dat is jouw ervaring.
Dat is jouw weg naar éénwording,
net als het mijn weg is.
Word één met hem en maak daar
je dagelijkse routine van. Ga hem
missen als hij even niet in je
systeem zit.
Hij is je vriend met wie je hand in
hand wandelt. Hij is meer dan je
vriend en meer dan je man,
vrouw, minnaar of minnares.
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Hij is alles voor je en jullie zijn
één voor de rest van de
eeuwigheid.
Van wie kun je dat zeggen?
Dit is waar het om gaat.
Alle andere dingen zijn kunstjes
om slechts tot dit pad te komen.
Al die kunstjes leveren niets op
behalve dat je leert hoe het niet
moet, waardoor je uiteindelijk bij
hem terecht komt en gaat
begrijpen dat de enige weg samen
met hem is.
Daarom kunnen kunstjes ook
middelen zijn om tot het doel te
komen.
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Die weg is onvoorstelbaar zwaar
en slopend, omdat wij het zelf
beter weten.
Als je hem eenmaal hebt gehoord
en gevoeld is er niets makkelijker
dan hem te volgen en samen met
hem de weg te gaan.

Dit beseffen is voor
mij tot dit moment,
misschien wel de
grootste openbaring!
Bewustwording van
de eenheid.
Bewustwording van
iedere dag:
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‘wandelen met God’.
Nooit meer alleen,
alles af- en overgeven.
Wooooooowwwwww
……….,
Dit is het doel, al het
andere zijn slechts
middelen.
Als je in staat bent om al je
zorgen over te geven aan hem en
het zelf dus helemaal los te laten,
zul je een diepe rust voelen.Die
rust moet structureel worden.
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Zo is er een continue uitwisseling tussen mijn kleine God en mij.
Hij voedt mij met kennis en inzichten en voedt mijn groeiende
liefde voor God, mijn naasten en mijzelf.
Ik draag alles wat niet bij mij past en wat mijn leven negatief
kan beïnvloeden aan hem over en laat het los.
In overleg, in gebed en meditatie groeien wij steeds dichter naar
elkaar om uiteindelijk te versmelten tot één.

Doe het dus niet alleen, het is niet
nodig. Hij is er, word één en leef
als een eenheid.
Alle chaos die we om ons heen
zien is het gevolg van het feit dat
we er alleen voorstaan. We
dragen wat we niet kunnen
dragen en bezwijken daar
langzaam onder.
Het is niet nodig als we wisten
hoe machtig onze twee-eenheid
is.
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Ik ben ervan overtuigd dat
wanneer ik bewust en met mijn
volle verstand en met heel mijn
hart mijn God als deel van mij
accepteer, omarm en iedere dag
naar een diepere eenheid hunker
en verlang, mijn leven totaal
verandert.
De koers zal worden verlegd en
ik zal problemen niet meer als
problemen herkennen, de
eeuwige steun en kracht van mijn
God voelend en wetend van zijn
eeuwige goddelijke steun en zijn
kracht.
We zullen één zijn en als mijn wil
op zijn Wil is afgestemd zal mijn
wil onmiddellijk verwezenlijkt
worden, het totale leven en het
universum dienend.
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Dat is de weg en ik heb het nog
nooit zo duidelijk als vandaag
gezien en gevoeld.
Ik buig mijn hoofd en dank God
met mijn hart en met mijn ziel.
Vanaf nu zal geen dag meer
hetzelfde zijn.
Ik hoop dit besef per dag te
kunnen en mogen verdiepen.

De stilte en de rust van een paar
dagen geleden was de voorbereiding
op dit inzicht.
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Voor mij is dit een schok en ik begin
langzaamaan het totaal te zien.
Alles past steeds mooier in elkaar en
begint een steeds completer plaatje
te vormen.
‘De stap zal genomen worden als de
stap wordt genomen'. Voor het
nemen van de stap zal de tijd rijp
moeten zijn.
Zonder het nemen van de stap is er
geen progressie.
Soms zijn de stappen heftig en is de
wissel groot.
Voor mij is deze wissel groot maar
hij is al genomen.
Nu voorwaarts 😃☀️🙏
Er is nog iets anders dat van groot
belang is. Zolang je net als zovele andere
mensen, gedreven wordt door zorgen en
317

angst, zul je die energie naar je
toetrekken. In mijn eerste boek heb ik
uitvoerig uitgelegd dat wij de wereld
creëren die op welke manier dan ook in
onze overtuiging en in ons systeem zit.
‘What goes around, comes around’.
Achter iedere voordeur heerst angst.
Angst om je man kwijt te raken of om je
vrouw kwijt te raken.
Angst om je baan kwijt te raken.
Angst voor ziekte of angst voor de dood.
En zo zijn er nog veel meer redenen
waarom zoveel mensen zoveel angst
hebben.
Die angst trek je dus naar je toe en je
houdt daarmee een wereld vol angst in
stand.
Als je daarentegen al je zorgen en al je
angsten kunt afstaan en afgeven aan de
God in je, die het op jouw verzoek maar
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wat graag van je overneemt, kom je los
van angsten en zorgen.
Je focus en overtuigingen zullen vrij
komen van angsten en zorgen en gevuld
raken van liefde. Ook nu geldt, 'What
goes around, comes around’.
Je zult dan een wereld gaan creëren
zonder angst en zonder zorgen en met
steeds meer liefde.
Daarmee verandert jouw wereld en
verandert de totale wereld.
Door een leven met steeds meer liefde
zal de band tussen jou en jouw God
steeds dieper en inniger worden, totdat
ooit, een versmelting tussen jouw ziel en
God zal plaatsvinden.

Je raakt daarmee zelfs de invloed
van het collectieve bewustzijn
kwijt, dat overheerst wordt door
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de angsten die overal op deze
planeet, achter iedere voordeur
heersen.
Zoals ik reeds zei: 'Dit is de weg’.

Kies voor deze weg.
Iedere dag dat je de keus niet
maakt, doe je jezelf en hem
tekort.
Zolang je geen stappen neemt,
zal er niets gebeuren.
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’If you do what
you always did,
you will get,
what you always
got'
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DE EENHEID MET DE
VADER LEIDT TOT
EENHEID MET DE
MOEDER, DE GODIN
Ik realiseerde mij vanmorgen dat het besef
van de eenheid met de Vader, de eenheid
met mijn God van binnen, mij stuurt en
begeleid naar het besef van eenheid met de
Godin de Allerhoogste.
Zo boven, zo beneden, dus …..
Zo beneden als het boven is.
Alles wat wij hier op deze wereld
gedurende de start van ons bestaan, leren,
is een voorbereiding op onze reis in de
eeuwigheid.
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Zoals het hier werkt kan of zal misschien
een afspiegeling zijn van hoe het werkt in
de totale schepping.
Ieder mens komt voort uit de eenwording
en versmelting van man en vrouw en heeft
om tot een volwassen mens op deze wereld
te groeien, een vader en een moeder nodig.
Zo is het gecreëerd.
Zo is het hier gecreëerd en mogelijk op alle
miljarden planeten waar leven is.
Als het hier zo werkt, werkt het ook op
hoger niveau zo.
God de Vader is op onze planeet bekend.
God de moeder is de Godin de Allerhoogste,
waarvan het bestaan sinds heel kort
(opnieuw?) gemeld is aan deze wereld.
Om compleet te worden moeten wij ons
dus verbinden met onze (goddelijke) Vader
en met onze (goddelijke) Moeder.
Opnieuw ga ik die weg betreden om via
meditatie te proberen om een verdiept
contact met de Godin te kunnen maken.
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Misschien krijg ik daarbij hulp van mijn
eigen goddelijke vonk van God de Vader.
Als het de bedoeling is en als het mij helpt
om voorwaarts te gaan op mijn pad, zal het
gebeuren.

Ik krijg steeds sterker het gevoel
dat dit een belangrijk deel is van
de totale Weg.
We hebben de Vader nodig. Jezus zei:
'Vader alleen kan ik niets maar met uw
hulp is alles mogelijk’.
Dat geldt ook voor ons.
Je moet dan wel de Vader accepteren, een
diep geloof en een blind en
onvoorwaardelijk vertrouwen in God, in
onze eigen God, zijn daarbij noodzakelijk.
Een beetje vertrouwen en een beetje geloof
is geen vertrouwen en geen geloof.
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Dat geldt voor de Vader en dat zal ook gaan
gelden voor de Moeder, voor de Godin de
Allerhoogste.

Een persoonlijke weergave van de schepping en van God de
Vader een de Godin de Moeder.
Als het totaal ben ik deel van het totaal.
Ik zit in hen een zij zitten in mij.
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In die schepping speelt nog iets.
Ik ben nu een inwoner van en gebonden
aan de planeet Urantia, hier bekend als de
aarde.
Ik ben daar heel sterk mee verbonden. Ook
deze planeet heeft, net als alle andere
planeten een ziel, een Godin.
Zij staat onder andere bekend onder de
naam Gaia. Zij is één van de planetaire
allerhoogsten en verbonden met de Godin
de Allerhoogste.
Zij is, zoals alle andere planetaire
allerhoogsten, direct verbonden met al het
leven op haar planeet.
Wij zijn dus verbonden met haar. Jij, ik,
iedereen.
Ook zij zal een deel moeten worden van
mijn dagelijkse focus en meditaties.
Dan ga ik steeds meer op in het totaal en in
de wijze hoe de schepping is georganiseerd.
Als je je dat niet bewust bent, dan gaat dit
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nog buiten je om en zal er geen verdieping
zijn voor jouw leven.
Dan ga je nog volledig op in al je zorgen en
in al je angsten en blokker je jezelf volledig.
Dan is echte wezenlijke groei onmogelijk.
Dan wordt je geleefd door de
omstandigheden die je niet begrijpt en
eigenlijk niet aankunt. Dan leven jouw
angsten jou.
Dan leef je niet maar probeer je slechts te
overleven.
Dat is de situatie waarin bijna iedereen op
deze planeet leeft en die ontstaat als je
ervoor kiest om alleen te staan.
Dit doe je uit onwetendheid, uit gebrek aan
geloof en uit gebrek aan vertrouwen.

Alleen je geloof kan je redden.
Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd
zijn.
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Dat is de weg.
Klaar zijn met je ellende en angsten en in je
wanhoop naar binnen keren. Daar en alleen
daar vind je de oplossing.

Aan deze afbeelding is Gaia, onze planetaire allerhoogste
toegevoegd.
Hier ligt mijn focus, Gaia, de Godin en mijn eigen Godsvonk.
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EENHEID TERUG TOT
DE BASIS
Eenheid terug gebracht tot de
primaire basis is:

VOLLEDIGE EENHEID MET DE
GOD DIE IN MIJ WOONT.
Als ik één ben met de God die
in mij woont, ben ik één met de
hele schepping, want God
vertegenwoordigt de gehele
schepping.
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Het is niet altijd even makkelijk.
Soms gaat het vanzelf en soms moet
ik er hard voor werken.
Het is een begin.
Iedere keer als ik de juiste
afstemming, het juiste geloof en
vertrouwen heb, voel ik een diepe
vreugde een rust.
Stapje voor stapje voorwaarts op het
pad.
Alles wat ik hier pak, hoef ik straks
aan de andere kant niet meer te
doen.
De volgende afbeelding is een
persoonlijke weergave van
volkomen eenheid met de eigen
Richter.
330
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DE GEVOLGEN VAN DE
VERANDERING
Wat wordt bedoeld met de verandering en
wat zijn dan de gevolgen.
De eerste verandering is het besef van de
kracht van liefde en het besef om één te
kunnen worden met de WIL van de vader.
Om dat te kunnen bereiken zal ik moeten
worden als de vader, DUS LIEFDE.
De tweede verandering is dat ik een
structurele samenwerking met God 'moet
leven’ en moet zijn waarin ik alles aan hem
kan overdragen, in vol geloof en
vertrouwen.
Misschien is het zelfs beter om het om te
draaien.
Als je één wilt worden met wat of wie dan
ook, dan zul je moeite moeten doen om te
weten wie of wat die ander is om de
eenheid te kunnen gaan verkrijgen.
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Hoe kom ik tot die ander of tot die andere
kracht om één te worden, om één te kunnen
worden.
Waar bestaat die eenheid uit?
Moet ik worden als die andere kracht of
wordt die andere kracht als ik?
Wat is mogelijk en wat is haalbaar?
Dan komen we vanzelf bij punt 2.
Kan die andere kracht, kan God worden als
ik?
God is liefde, uitsluitend en
onvoorwaardelijke liefde. Kan God 'geen
liefde’ zijn?
Ik denk dat dat onmogelijk is. God kan niet
anders zijn dan liefde, dus dan zal ik liefde
moeten worden om tot die eenheid te
kunnen komen.
Kennis wordt hiermee redelijk
onbelangrijk. Misschien is kennis
uitsluitend nodig, als middel, om het doel te
gaan zien. Het doel is transformatie naar
onvoorwaardelijke liefde.
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Dan krijgen God en ik een ultieme
afstemming en kunnen wij, mijn ziel en
God, versmelten.

Ik moet dus worden als God om
tot eenheid, afstemming en
versmelting te kunnen komen en
dat kan ik alleen door te worden
als God en dat is dus
onvoorwaardelijke liefde.
De afstemming kan ik ook alleen
maar verkrijgen door mij te gaan
afstemmen, dagelijks en non stop,
afstemmen op God.
Dat kan alleen maar door geloof
en vertrouwen. Een geloof en
vertrouwen dat steeds
onvoorwaardelijker moet
worden.
334

Accepteer de hulp die je krijgt en
vraag die hulp.
Geef al je angsten en zorgen weg
en leef de vrijheid die God je
geeft.
Streef naar het vergroten van
liefde.
Ik merk dat mijn gevoeligheid toeneemt.
Ook de gevoeligheid van de energieën
uit het collectieve bewustzijn.
Het besef van 'het gewicht’ neemt toe.
Hiermee wordt bedoeld dat ik mij realiseer
dat dit besef van deze twee veranderingen
in zo een korte tijd (slechts een paar dagen)
grote invloed op mij heeft. Het zet mijn
leven op zijn kop.
Dit moet je durven denken en durven
uitspreken. Daarom is het zo fijn om dit op
te schrijven en uit te schilderen.
Ik ben benieuwd wat dit doet met andere
mensen. Zou de invloed bij hen ook zo
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groot zijn of kan dit alleen maar opgepakt
en meegenomen worden vanaf een zeker
bewustzijnsniveau?
Ik gun deze mooie ‘schok' ieder mens.
Bij mij is het besef van de twee te nemen
stappen ‘oorverdovend en oogverblindend'
binnengekomen.
Ik realiseerde het mij plotseling in zijn volle
omvang.
Ik voel me gedragen. Ik heb het gevoel dat
ik door het heelal gedragen kan en zal
worden. Grenzen vervagen. Mijn thuis is
deze planeet en alles daarbuiten.
Ik merk ook dat er ruimte komt.

Als je al je zorgen en angsten
overgeeft aan God, wordt het ook
door hem geaccepteerd.
Zorgen en angsten verdwijnen en
rust en vreugde komt ervoor in
de plaats.
Ruimte, vrede, kracht en liefde.
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Dat is ‘God leven'. Niet in een
kerk, niet via boeken of
praatgroepen maar gewoon in je
hart, in je systeem.

Gedragen door het licht, gedragen door liefde.
Gedragen door mijn eigen God als ik hem ken, accepteer, als ik
geloof en hem vertrouw.
Op weg naar onvoorwaardelijke liefde. Op weg naar eenheid en
versmelting.
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REÏNCARNATIE, WAT
WEET IK ERVAN?
Wat is reïncarnatie en wat weet ik ervan?
Reïncarnatie houdt in dat de mens na zijn
stoffelijke dood, na verloop van tijd weer
opnieuw op deze wereld wordt geboren. Zijn
ziel komt dus terug in een nieuw lichaam. Dit
gaat net zo lang door totdat alle slechte energie
die wij in onze leven(s) hebben veroorzaakt en
opgebouwd, is omgezet in positieve energie. Dan
kan onze ziel en zullen wij dus onze reis kunnen
en mogen voortzetten aan de andere kant.
Bijna alle spirituele stromingen, geloven,
goeroes en heel veel boeken hangen deze leer
aan. Het klinkt ook wel logisch en het zou het
nodige kunnen verklaren.
Het verklaart de grote verschillen tussen
mensen. Het verschil in schoonheid (wat
schoonheid dan ook mag zijn), het verschil in
intelligentie en vooral het verschil in kansen.
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Kom je er in dit huidige leven goed vanaf, dan
heb je dat blijkbaar verdient in je vorige levens
en heb je met je karma een ‘hoop punten
opgebouwd’.
Het betekent dan ook dat je als ‘nieuwe ziel'
onder op de trap moet beginnen. Als nieuweling
heb je nog niets verdient (nog geen karma) dus
je start met weinig intelligentie, weinig of geen
schoonheid, geen kansen en in armoede.
Wil je het beter hebben, dan zul je ervoor
moeten werken en word je daarvoor in een
volgend leven beloond.
Er zijn ook godsdiensten en spirituele
stromingen die reïncarnatie absoluut naar het
rijk der fabelen verwijzen.
Het Rooms katholieke geloof kent geen
reïncarnatie.
Ook het Urantiaboek wijst reïncarnatie acht
keer af of geeft een tekst waaruit dit duidelijk is
af te leiden.
Ik neem hieronder de teksten uit het
Urantiaboek over:
(528.2) 46:7.4 Ofschoon spornagia geen
overlevende ziel bezitten of ontwikkelen en
339

geen persoonlijkheid hebben, ontwikkelen zij
niettemin een individualiteit die reïncarnatie
kan ervaren. Wanneer met het verstrijken der
tijd het fysieke lichaam van deze unieke
schepselen door werk en leeftijd achteruitgaat,
vervaardigen hun scheppers in samenwerking
met de Levendragers een nieuw lichaam waarin
de oude spornagia hun intrek kunnen nemen.
(528.3) 46:7.5 Spornagia zijn de enige
schepselen in het gehele universum Nebadon
die deze of enig andere soort reïncarnatie
ervaren. Zij reageren alleen op de eerste vijf
assistent-bewustzijnsgeesten; zij zijn niet
responsief op de geesten van godsverering en
wijsheid. Maar het bewustzijn van vijf assistentgeesten is het equivalent van een totaliteit, of
zesde werkelijkheidsniveau, en het is deze
factor die blijft bestaan als een experiëntiële
identiteit.
(953.5) 86:4.6 Het oranje ras geloofde sterk in
zielsverhuizing en reïncarnatie. Het idee van
reïncarnatie ontstond uit de waarneming van
erfelijke, gelijke trekken bij het nageslacht van
de voorouders. De gewoonte kinderen naar
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grootouders en andere voorvaderen te noemen,
was een gevolg van het geloof in reïncarnatie.
Sommige volken uit latere tijd geloofden dat de
mens drie- tot zevenmaal stierf. Dit geloof (een
overblijfsel van de leringen van Adam over de
woningwerelden) en vele andere overblijfselen
van de geopenbaarde religie, kunnen onder de
overigens ongerijmde theorieën van twintigste
eeuwse barbaren nog steeds worden
aangetroffen.
(1029.1) 94:2.3 De overmatige concentratie op
het zelf leidde bepaald tot vrees voor de nietevolutionaire voortzetting van het zelf in een
eindeloze cyclus van opeenvolgende
incarnaties als mens, dier, of gewas. En van alle
verontreinigende geloofsovertuigingen die zich
hadden kunnen vasthechten aan wat wellicht
een opkomend monotheïsme was, was er geen
zo afstompend als dit geloof in zielsverhuizing –
de leer van de reïncarnatie van zielen – die uit
de Dravidische Dekan kwam. Dit geloof in de
vermoeiende, monotone cyclus van herhaalde
zielsverhuizingen beroofde de worstelende
stervelingen van hun langgekoesterde hoop om
in de dood die verlossing en geestelijke
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vooruitgang te vinden die deel had uitgemaakt
van het eerdere Vedische geloof.
(1029.2) 94:2.4 Deze filosofisch
ondermijnende lering werd spoedig gevolgd
door de vinding van de leer van de eeuwige
ontsnapping aan het zelf door onderdompeling
in de universele rust en vrede van de absolute
vereniging met Brahman, de alziel van de gehele
schepping. Het verlangen van de sterveling en
de menselijke ambitie werden afdoend onteerd
en praktisch geheel gedood. Meer dan
tweeduizend jaar lang hebben de betere geesten
in India getracht om aan alle verlangen te
ontkomen, en zo werd de deur wijd open gezet
voor de latere culten en vormen van onderricht
die de ziel van vele Hindoe-volken bijna geheel
in de boeien van geestelijke hopeloosheid
hebben geslagen. Van alle beschavingen heeft de
Vedisch-Arische de vreselijkste prijs betaald
voor de verwerping van het evangelie van
Salem.
(1035.3) 94:7.3 Te midden van de verwarring
en de extreme cultuspraktijken van India,
kwamen de gezondere, gematigde
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onderrichtingen van Gautama als een
verfrissende verlichting. Hij stelde goden,
priesters en hun offeranden aan de kaak, maar
ook hij zag niet in dat de Ene Universele een
persoonlijkheid is. Omdat hij niet geloofde in het
bestaan van individuele menselijke zielen,
voerde Gautama natuurlijk moedig strijd tegen
het aloude geloof in de zielsverhuizing. Hij
spande zich op nobele wijze in om de mensen te
verlossen van vrees, om hen zich behaaglijk en
thuis te laten voelen in het grote universum,
maar hij wees hun niet de weg naar het
werkelijke hemelse thuis van opklimmende
stervelingen – het Paradijs – en naar de zich
ontvouwende dienstbaarheid in het eeuwige
bestaan.
(1431.3) 130:2.8 Die middag hadden Jezus en
Ganid zich beiden vermaakt met het spelen met
een zeer intelligente herdershond, en Ganid
wilde weten of de hond een ziel had, of hij een
wil had. In antwoord op zijn vragen zei Jezus:
‘De hond heeft een bewustzijn dat in staat is de
materiële mens, zijn baas, te kennen, maar God,
die geest is, niet kan kennen; daarom bezit de
hond geen geestelijke natuur en kan hij geen
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geestelijke ervaring hebben. De hond kan wel
een wil hebben die uit de natuur stamt en door
training versterkt kan worden, maar dit
vermogen van zijn bewustzijn is geen geestelijk
vermogen en ook niet te vergelijken met de
menselijke wil, aangezien het niet overdacht is –
het is niet het resultaat van het onderscheiden
van hogere morele bedoelingen of van het
kiezen van geestelijke, eeuwige waarden. Juist
het bezit van zulk een geestelijk
onderscheidingsvermogen en zijn keuze voor de
waarheid maakt de sterfelijke mens tot een
moreel wezen, een schepsel dat in het bezit is
van de attributen van geestelijke
verantwoordelijkheid en het potentieel tot
eeuwige overleving.’ Jezus legde verder nog uit
dat de afwezigheid van zulke mentale
vermogens in het dier, het onmogelijk maakte
dat er zich in de dierenwereld in de tijd een taal
ontwikkelt of dat zij in de eeuwigheid zoiets als
de overleving van de persoonlijkheid zouden
kunnen ervaren. Ten gevolge van het onderricht
van deze dag geloofde Ganid nooit meer in de
zielsverhuizing, het overgaan van de zielen van
mensen in lichamen van dieren.
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(1811.5) 164:3.4 In al deze streken bestonden
er ook nog resten van een geloof in
reïncarnatie. De oudere Joodse leraren
tolereerden, evenals Plato, Philo en velen van de
Essenen, de theorie dat de mens in de ene
incarnatie kan oogsten wat hij in een vorig
bestaan heeft gezaaid: men geloofde dus dat zij
in één leven de zonden boetten die zij in
voorgaande levens hadden begaan. De Meester
vond het moeilijk de mensen te doen geloven
dat hun ziel niet eerder had bestaan.
Wat is mijn eigen gevoel hierover? Ik baseer
mij hierbij op het Urantiaboek en ook dat is
aanvechtbaar!
1. Mijn eigen gevoel zegt dat reïncarnatie
niet logisch is omdat ik geloof in een weg
voorwaarts. Het Urantiaboek waar de
Woningwerelden in genoemd worden,
geeft aan dat daar de kans wordt geboden
om te leren, om op te klimmen en om
verder te gaan.
2. Ik geloof ook dat het waar is dat we niet
terug mogen keren naar deze wereld. Het
zou ons in de energie van deze wereld
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houden, waarvan we weten dat we niet blij
worden van het niveau van het collectieve
bewustzijn van deze planeet. De invloed
van dit collectieve bewustzijn zou ons
blijven remmen.
3. Ik geloof niet in een weg terug. Ik geloof in
een weg voorwaarts. Dat voorwaarts ligt
aan de andere kant, waar de
mogelijkheden en kansen ook veel groter
zijn.
4. De Richter komt tot ons uit vrije wil,
bestudeert de mogelijkheden die wij
hebben op basis van onder andere
erfelijkheid en gaat volledig voor zijn
missie. Hij mag niet terugkomen naar een
planeet waar hij al eerder is geweest dus
hij komt dan maar voor één leven. Als we
doorgaan op de Woningwerelden komt hij
bij ons terug op het moment dat we daar
worden opgebouwd en een nieuw lichaam
ontvangen. De Richter en de mens krijgen
een 'band’ die eindigt in een
eeuwigdurende relatie door ‘versmelting’.
Dit moet wel een kans hebben.
5. Er zijn veel mensen met ervaringen en
herinneringen uit voorgaande levens. Dit
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kan door allerlei wezens van de andere
kant en zelfs door onze Richter in ons
systeem zijn geprojecteerd. Dit kan ons
deze ervaring geven.
6. Uiteraard weet ik, net als ieder ander
mens op deze planeet, niets zeker. Het is
niet meetbaar en nooit bewijsbaar. Ik kies
derhalve voor wat mij het meest
aanspreekt en dat is voortgang aan de
andere kant op de woningwerelden. Ik
kies dus niet voor reïncarnatie als realiteit
van het leven.
7. Overigens betekent dat, dat de
ongelijkheid waar veel mensen bij hun
geboorte op deze wereld mee te maken
krijgen, niet kan worden verklaard, ook
niet door het Urantiaboek en dat is voor
mij toch wel een 'dingetje’.

Grafisch heb ik bij de leer van de
reïncarnatie de volgende afbeelding
gemaakt.
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Voor mij persoonlijk dus GEEN
REÏNCARNATIE.

Uiteraard is dit puur persoonlijk.
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Dit besef vergroot
mijn gedreven inzet
om te gaan voor
samenwerking,
afstemming, contact
en verdieping met
mijn eigen Godsvonk.
Dit zal leiden tot
‘INCARNATIE’
(geen reïncarnatie)
op andere
architectonische
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werelden.
Dit zijn concrete materiële
werelden voor het leven in de
geest, maar dan van een andere
substantie dan onze werelden.
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HET OPTREKKEN VAN
SLUIERS
Het besef van de diepere samenwerking en
eenwording met mijn Richter trekt sluiers op,
waardoor hindernissen zichtbaar worden en
creëert daarmee de eerste grote test.
Ook heb ik het gevoel dat mijn 'gevoeligheid,'
groter wordt en dat ik daardoor kwetsbaarder
lijk voor wat er in mijn omgeving gebeurt.
Het is of alle ellende die ik om mij heen zie,
harder binnenkomt.
Nu ik dit opschrijf, ga ik dingen begrijpen. Ben ik
nu in staat om de ervaring van die grotere
gevoeligheid los te laten en direct aan te reiken
aan mijn God?
Kan ik mij ervan bevrijden nu ik weet dat ik het
niet hoef te dragen omdat hij het over wil nemen
en over kan nemen?
Wat doet dit nu met mij?
Het opschrijven werkt en geeft onmiddellijk een
ontspanning.
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Schrijven betekent dat het door mij heen gaat,
dat het langzaam gaat landen en uiteindelijk in
mijn systeem wordt verankerd. Dat het mij raakt
en iets met mij doet.
Deze kracht moet gaan groeien in mijzelf.

Geloof en vertrouwen, dat is wat het
is en dat is, wat onvoorwaardelijk
wordt vereist om te kunnen groeien
in het besef van eenheid met de God
die in mij woont en om dit ook ten
volle te kunnen ZIJN en LEVEN.
Dan kan ik wandelen met God en
beetje bij beetje de eenheid met hem
vergroten.

Afgeven of overdragen,
Geloof en vertrouwen.
Als de sluiers optrekken, wordt het onzichtbare
zichtbaar.
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EEN ANDERE ZEER
GROTE
CONSEQUENTIE
Vandaag was ik in gesprek met een aantal
mensen. Het gesprek ging over van alles en nog
wat.
Het was tijdens het avondeten en het was
gezellig.
Op de terugweg, rijdend in mijn auto, begreep ik
ineens hoe de dingen geregeld worden.
Ergens zag ik een verband uit de dingen die
gezegd waren.
Dat verband en wat het opleverde, tilde de
dingen die de afgelopen dagen langs zijn
gekomen, naar een nog hoger plan.
Ik realiseerde me ineens dat alles wat mij nu
overkomt en wat mijn leven heeft veranderd,
nog iets oplevert, watt deze weg nog veel
serieuzer maakt.
Het van van dit pad en mijn gedrevenheid om
God te zoeken, om alles aan hem over te geven,
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om te streven om te worden als hij een in liefde
te zijn en te leven, en enorme
verantwoordelijkheid oplevert.
Het gaat hier om:

Verantwoordelijkheid.
Dit besef van een grote
verantwoordelijkheid drong in volle omvang
mij systeem binnen.
VERANTWOORDELIJKHEID.
VERANTWOORDELIJKHEID WAARVOOR EN
WAAROM EN HOE GROOT IS DIE
VERANTWOORDELIJKHEID?

Hoe hoger je komt op de ladder van
bewustzijn, hoe bewuster je wordt, hoe
verantwoordelijker je wordt voor hoe je
leeft, voor waar je focus op gericht is, voor
wat je denkt en voor hoe je ageert en
reageert.
Er is een gezegde dat als volgt luidt:
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Gedachten zijn krachten.
En hoe bewuster je wordt, hoe dichter je
jouw eigen God in contact en verbinding
kunt naderen, hoe krachtiger de krachten
van je gedachten gaan worden.
Wees dus voorzichtig waar je je focus op
richt.
Wordt voorzichtig in wat je denkt.
Wordt voorzichtig in wat je zegt.
Wat voorzichtig in hoe je reageert.
Hoe dichter je in staat bent om God te
naderen hoe groter je krachten zullen
worden.
Als de wil van de mens op één lijn komt
met de wil van God, des te groter de
krachten zullen zijn die worden
gegenereerd door de gedachten van die
mens.
In mijn eerdere boeken heb ik uitvoerig
beschreven dat wij mede-scheppers zijn
in deze wereld. Hoe hoger je bewustzijn
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wordt een hoe dichter jouw wil in
overeenstemming komt met de wil van
der Vader, des te groter jouw
scheppingskracht zal worden.

Ben je dus bewust dat je schept
en realiseer je ieder moment
wat je schept.
Gedachten en alles wat daar
toe leidt, zoals uitspraken,
acties, reacties zijn krachten.
Als die krachten toenemen
door een hoger bewustzijn,
neemt ook de uitwerking van
die krachten toe.
Daarvoor draag jij de
verantwoordelijkheid!
Realiseer je dat …… !
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Hier begint het serieus te
worden en hebben dingen
grotere gevolgen dan van
mensen met een lager
bewustzijn.
Alle focus, alle gerichtheid,
iedere intentie, iedere
gedachte en uitspraak moet
gericht zijn op:
 Liefde.
 Schoonheid.
 Waarheid en
 Goedheid.
Alle focus, alle gerichtheid,
iedere intentie, iedere
gedachte en uitspraak moet
gericht zijn op het optillen en
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vermeerderen van ieder ander
mens.
Dit geldt non stop, iedere dag.
Vraag je eigen God om hulp,
vraag om steun en sturing.
Maak van de loods van het
schip van jouw leven, de
kapitein van het schip van
jouw leven.
Zeil samen als één door iedere
storm, langs ieder barrièrerif
en langs de meest gevaarlijke
stromingen.
Aan iedere gedachte hangt een
verantwoordelijkheid die
steeds zwaarder en zwaarder
wordt.
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De kracht van de schepping
wordt groter en groter
naarmate je vordert op de weg.
Aan iedere schepping hangt
een verantwoordelijkheid. Je
kunt nooit meer zeggen dat je
het niet wist, daarvoor is het
bewustzijn te hoog geworden.
Neem je verantwoordelijkheid,
je kunt niet meer anders.
Dit wordt en is de kracht van
de witte magiër, die
uiteindelijk uitmondt in de
gebundelde kracht van mens
en God, van God en mens.
Dit is het grootste, bewuste
experiment dat een mens op
deze wereld kan ondergaan.
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Dit heb ik mij eerder al
gerealiseerd maar nog niet
met dit gewicht.
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Als je werkelijk het pad wilt betreden waarop je er intens naar
verlangt om te worden als hij, die woont in je hart.
Als je er werkelijk naar verlangt om dus onvoorwaardelijke
liefde te zijn en te leven.
Als je bereid bent om zijn hand te pakken, met hem te wandelen
en al je zorgen en angsten aan hem over te dragen.
Als je ernaar hunkert om jouw wil af te stemmen op zijn Wil.
Dan zul je ook liefde moeten zijn
Dan zul je moeten leven volgens de waarden van
schoonheid, waarheid en goedheid.
Dan zal je intentie uitsluitend moeten zijn om deze wereld
op te tillen,

Want je scheppingskracht neemt toe en dat
vraagt een enorm besef van een
onvoorstelbare verantwoordelijkheid.
Zowel het hoofd als het hart zal liefde moeten
zijn in gedachten, focus, intentie, ageren en
reageren.
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WAAROM
BEWUSTZIJN
ABSOLUUT GEEN
KENNIS IS
Bewustzijn is gelijk aan 'BEWUST ZIJN'.
BEWUSTZIJN is dus 'bewust zijn van het
feit dat je BEWUST bent.
BEWUST ZIJN is het zijn van wat je bent.
We zijn allemaal als God. We zijn 'Goden in
wording'.

God is liefde.
Dus zijn als God is 'LIEFDE
ZIJN’.
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Om als God te worden zullen we liefde
moeten worden en dus liefde moeten
zijn.

BEWUST ZIJN IS DUS LIEFDE
ZIJN en dus heeft BEWUSTZIJN
ALLES TE MAKEN MET LIEFDE.
Kennis is slechts het (hulp)
middel om zover in realisatie van
Bewustzijn te kunnen komen.
De volgende afbeelding laat zien wat
bewustzijn dus is.
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Het zijn van God, het zijn van de Godin, is het ‘ZIJN van
BEWUST'.
GOD IS LIEFDE, DE GODIN IS LIEFDE,
Dus is het ‘zijn van bewust': LIEFDE.
BEWUSTZIJN IS DUS: LIEFDE.
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LIEFDE IS MAGIE EN
MAGIE IS LIEFDE
We hebben het steeds over liefde.
Bewustzijn is liefde en liefde is de sleutel
om het niveau van bewustzijn te verhogen.
Wij zijn magiërs als we gaan begrijpen dat
liefde de motor en de benzine van onze reis
is.
Magie kom je overal tegen op de wegen die
proberen de groei van bewustzijn te
verklaren.
Bij de tarotkaarten speelt de magiër een
belangrijke rol.
Ook bij de alchemie worden processen
beschreven waarbij door het vuur de
verschillende metalen verenigd moeten
worden tot hogere metalen. Dat gebeurt
door de magie.
Liefde is als het vuur en het vuur is als het
licht.
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Licht doet de duisternis verdwijnen en het
vuur doet de kou verdwijnen.
Liefde verdrijft angst want waar liefde
wordt ervaren, kan geen angst zijn.
Als mensen groeien in bewustzijn vinden er
energetische veranderingen plaats in die
mensen.
De alchemie beschrijft de veranderingen op
basis van transformaties van metalen door
diverse vuren op diverse niveaus.
Er vinden niet alleen transformaties plaats
binnen in ons maar er vinden ook
transformaties plaats op energetisch
niveau buiten ons.
Gedachten zijn krachten.
Projecties zijn krachten.
Intenties zijn krachten en wij vuren ze met
onze projecties de wereld in.
Wij dragen verantwoordelijkheid voor alles
wat wij genereren.
Als je die verantwoordelijkheid gaat
kennen, voelen en begrijpen, ga je je
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realiseren dat je een bewuste magiër
wordt.
Wat ga ik vandaag in de wereld zetten, met
welke energie ga ik vandaag de wereld
betreden?
Met DUISTERNIS, KOU EN ANGST of met
LICHT, WARMTE EN LIEFDE?
Jij bepaalt dat met hoe je in de wereld staat.
Jij bepaalt dat, met hoe je mensen benadert.
Til je mensen op of breek je ze af.
Vermeerder je met je gedrag andere
mensen of verminder je de kracht van
andere mensen ten gunste van je eigen
kracht.
De energie die je in de wereld zet is jouw
'product’, maar met het scheppingsproces
van die energie ben je er niet.
Die energie gaat reizen, die energie gaat de
wereld rond en wordt aangetrokken door
mensen die de zelfde energie uitzenden als
de energie die jij uitzendt. Zij worden
gevoed door die energie en het stimuleert
ze om dezelfde energie te scheppen, dus het
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wordt duisternis, kou of angst of licht,
warmte en liefde.
Daardoor wordt de energie die jij uitstraalt
versterkt, terwijl die energie in versterkte
vorm verder reist.
‘What goes around comes around’, dus
alles keert in versterkte vorm terug bij jou.
Dat is de consequentie van jouw
verantwoordelijkheid en het bepaalt
daarmee het verloop van jouw leven.
Je zult moeten 'dealen' met wat terugkomt.
Ga je realiseren wat er gebeurt en dat je
dus keuzes kunt maken.
Dit is de verklaring van het gezegde:
'Verbeter de wereld, begin met jezelf’.

Je bent een magiër.
Liefde is een enorme kracht.
Jouw liefde stimuleert andere
mensen om ook de kracht van
liefde uit te zenden.
Dat heeft invloed op deze wereld.
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Weet wie je bent, weet wat je
bent een weet wat je kunt doen
en kunt zijn.
Je hebt je hart nodig om de weg te
bewandelen.
Je moet één worden met de God
die in je woont en aangezien God
gelijk is aan LIEFDE, zul je liefde
moeten zijn om die eenwording
te kunnen gaan realiseren.
Hoe dichter je bij God komt, hoe
meer jouw wil één wordt met
ZIJN WIL, hoe krachtiger de
uitwerking zal zijn van de
gecombineerde kracht van jouw
God en jou.
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Laat het alchemistische
energetische vuur van liefde in
jouzelf sterker worden.
Weet wat je creëert en realiseer
je dus wat je uitzendt.
Wordt een BEWUSTE MAGIËR,
drijvend op en gedreven door
LIEFDE.
Wordt het alchemistische vuur en
steek jezelf en deze wereld in
brand met het vuur van liefde.
De steun en de kracht van jouw
eigen God zal er zijn en zal
sterker worden naarmate jouw
contact en jouw verbinding met
jouw God zal toenemen.
Er komt een moment dat het zo in
je gaat branden, dat je geen keus
meer hebt.
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Dit is de weg.
Er is geen andere weg.
Het heeft geen enkele zin om een
ander te vertellen wat hij of zij
volgens jou moet doen.
Dit heeft geen scheppingskracht.
Die scheppingskracht ligt bij jouzelf
en neem daarom nu, op dit moment,
zelf die verantwoordelijkheid.

De wereld verandert,
als jij en ik die
verandering scheppen
en dus ZIJN.
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Het gaat dus uitsluitend om de
energie die wij genereren.
Anderen vertellen wat ze moeten
doen, anderen vertellen wat ze
moeten geloven, anderen vertellen
dat iedereen het fout doet en dat jij
het beter of het beste weet, creëert
een energie die zijn werk doet zoals
hierboven beschreven.
De ‘aard van de energie’ (wel of niet
gericht op schoonheid, waarheid en
goedheid) is de 'werkzame kracht’
in deze wereld en is ook de kracht
die in een (zwaar) versterkte vorm
bij jou terugkeert.
Het is de kracht die jou meer en
meer in contact en verbinding
brengt met jouw eigen Godsvonk
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of juist minder en minder. Het is
het resultaat van jouw keuzes.
Je bent dus de schepper van je
eigen wereld en de vormgever
van jouw eigen pad en van de
richting en snelheid van jouw
eigen reis.
Je kunt daarnaast ook de richting
en de snelheid van de reis van
andere mensen beïnvloeden door
de energie die je verspreid.

Je bent dus een magiër,
REALISEER JE DAT, ieder
moment van je waakzame
leven.
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Jouw gedachten, intenties, focus, acties en reacties zijn voor jou
wat de toverstaf is voor de tovenaar.
Wij zijn tovenaars en wij bepalen allemaal het klimaat waarin
wij leven.
Is er liefde en verdraagzaamheid of angst en intolerantie?
Jij bent ernstig (mede) verantwoordelijk.

Wij kunnen dus nooit meer zeggen, dat we het
niet wisten!
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HOE HET, TOT ZOVER,
ONGELOOFLIJK
SAMENVALT
Wat een prachtig beeld.
Alle onderwerpen die we tot nu toe
behandeld hebben, vallen samen.
We weten nu dat wij magiërs zijn.
Daarmee zijn we er niet.
Dingen gaan pas bewegen en tot leven
komen als ik ze in beweging zet.
Dat is wat ik nu moet gaan doen.
Ik weet dat ik een magiër ben maar ik word
het pas echt als ik als een magiër leef, in het
volle bewustzijn dat ik weet wat ik doe en
als ik ook gericht resultaat wil hebben.
We hebben gezien dat alles wat ik doe voor
mijzelf, voortkomt uit een energie die ik
uitzend. De kleur en de geur van die
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energie bepaal ik door de intentie die
erachter zit.
Gaat het om eigen gewin of gewin voor het
totaal?
Gaat het om mijn belang of om het belang
voor het totaal?
Gaat het om acceptatie en omarming of gaat
het om intolerantie?
Gaat het om liefde of om angst?
Ik bepaal dat. Vroeger onbewust maar nu
bewust.

Omdat ik het mij bewust ben, ben
ik honderd procent
verantwoordelijk.
Om die verantwoordelijkheid kan ik
niet meer heen.
Als ik bewust verder wil komen op mijn
pad van het krijgen van een dieper contact
en verbinding met mijn eigen Godsvonk zal
ik dus moeten gaan leven als de magiër en
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schoonheid, waarheid en goedheid in deze
wereld moeten gaan verspreiden.
Ik zal mensen moeten gaan ‘vermeerderen’
en omdat alles wat ik genereer als een
boemerang bij mij terugkomt, zal ik
daardoor ook mijzelf vermeerderen.

Ik zal LIEFDE moeten gaan worden
en zijn om liefde te vermeerderen
bij anderen en bij mijzelf en dus, in
deze wereld.
Dat is een zware opgave, maar …….
We hadden al iets anders gezien.
Ik ben nooit alleen en krijg
onophoudelijk, onvoorwaardelijk
hulp.
Hoe zat het ook alweer?
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We hebben gezien dat we alles wat ons
zwaar valt voor onszelf of in relatie met
anderen, kunnen en mogen delen.
We kunnen altijd terecht bij onze eigen
kleine God voor hulp en voor continu
contact en overleg.
We kunnen in gesprek gaan, bidden en
mediteren. Alles wat ons zwaar valt kunnen
we overdragen aan Hem want wij zijn één.
Wat van mij is, is van Hem (of Haar) en wat
van Hem is, is van mij.
Eenheid is eenheid en een beetje eenheid
bestaat niet.
Je gaat voor die eenheid en je bent die
eenheid of je gaat er niet voor en bent het
dan (nog) niet.
Hoewel het ook nu weer gaat om het BESEF
VAN EENHEID.

EENHEID IS ER ALTIJD WANT DIE
LIGT IN DE SCHEPPING
OPGESLAGEN.
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WE KUNNEN NIET UIT DIE
EENHEID STAPPEN
WE KUNNEN WEL UIT HET BESEF
VAN EENHEID STAPPEN.
Naast de hulp van je eigen God is er
de hulp van engelen (jouw eigen en
andere engelen), van gidsen en nog
veel meer hemelse wezens die staan
te trappelen om jou op jouw pad te
helpen en om jou voorwaarts te
leiden naar het punt van fusie met
jouw eigen God.
We zullen dus niet alleen in de reactie maar
juist in de actie alert en actief moeten zijn.
Stuur zoveel mogelijk warmte, liefde,
harmonie in deze wereld.
Voordat je ergens komt, bestraal die ruimte
met liefde.
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Als je komt in winkels, waar voedsel is,
bestraal en zegen het voedsel met liefde.
Breng warmte en liefde, voor geest, ziel en
materie, want gedachten zijn krachten.
Overal waar je verdriet ziet, stuur liefde en
warmte. Vraag de engelen en God om je te
brengen waar je nodig bent.
Zij hebben jou nodig want jij bent de
materie waardoor ze in deze materiële
wereld kunnen werken.

Wees nu al als God, in
nederigheid en
dienstbaarheid, met God en
met jouw helpers.
Dan ben je nu werkelijk de
magiër, de schepper van een
andere wereld.
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Hiermee raak ik het beeld dat
ik God alleen maar kan
benaderen door te worden
zoals HIJ en daar intens naar te
verlangen.
Om te worden zoals HIJ zal ik
liefde moeten zijn want HIJ is
liefde.
Om HEM volledig te
vertrouwen en om volledig in
HEM te geloven, kan mag en
moet ik alles met HEM delen en
helemaal de dingen die mij
zwaar vallen en die mij
remmen op de voortgang op
mijn weg.
Verder zal ik moeten bewijzen
wat ik waard ben, de kwaliteit
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van mijn vruchten zullen de
kwaliteit van mijn boom
prijsgeven en ik zal dus LIEFDE
MOETEN ZIJN.
Ik zal de magiër moeten zijn en
liefde, schoonheid, waarheid
en goedheid op ieder moment
moeten leven.
Dan zal ik samen met mijn God
deze wereld transformeren en
veranderen.
Dit is het leven en beleven, vol
en volwaardig van het pad van
'van binnen, via naar buiten,
terug naar binnen’.
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DRIE STAPPEN OP
WEG NAAR EENHEID
We hebben gezien dat, voor zover we nu
zijn gekomen, de reis op weg naar eenheid
is te verdelen in drie belangrijke stappen.
Met eenheid wordt hier bedoeld het proces,
waarbij wij zullen versmelten met de
Godsvonk die in ons woont.
De vonk van God de vader is afgedaald om
bij ons te komen inwonen met als opdracht
ons leven zodanig te begeleiden en te
loodsen, dat wij als mens in staat zijn, dat
onze ziel zo één zal worden met onze
inwonende God, dat versmelting tussen
God en ziel zal plaatsvinden.
De eerste stap voor dit proces (voor zover
ik het nu zelf begrijp, zie en voel).
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De eerste stap:
Om één te kunnen worden en één te
kunnen zijn met God, zullen wij ernaar
moeten streven en eraan moeten werken
om te WORDEN en dus steeds meer te
ZIJN als God.
We moeten ons dus afvragen: Hoe word ik
als God?
Welke eigenschappen heeft God die ik als
mens het meest kan benaderen en die voor
mij, in dit stadium, haalbaar zijn?
Dat brengt ons bij de tweede stap.

De tweede stap:
God is in ieder geval liefde,
onvoorwaardelijke liefde.
Als ik er dus aan wil gaan werken om te
gaan WORDEN als God, zal ik ook LIEFDE
MOETEN WORDEN en uiteindelijk liefde
moeten ZIJN.
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Ik kan er niet onderuit. Liefde is essentieel.
Ik moet liefde worden en liefde zijn. Zonder
liefde en zonder progressie in 'het zijn van
liefde’ is groei in bewustzijn niet mogelijk.
Liefde is de weg.
Liefde is de enige weg.
Met liefde wordt hier bedoeld liefde
voor mijzelf (eigenliefde), liefde voor al
mijn broeders en zusters
(naastenliefde) en liefde voor God.
Deze liefde groeit op onze weg naar het
paradijs tot Goddelijke liefde.
We moeten dus worden als God en om te
kunnen worden als God zullen we dus
onvoorwaardelijke liefde moeten zijn.
Hoe doen we dat?
Dat brengt ons bij stap drie.

De derde stap:
Hoe kunnen we het realiseren om ‘het
worden en zijn van liefde' te kunnen gaan
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bereiken en daardoor de weg te kunnen
bewandelen om te worden als God?
Daarvoor zijn een aantal eigenschappen
nodig die we moeten gaan ontwikkelen en
moeten gaan leven.
De eerste eigenschap is:
VERTROUWEN.
Wat is er te zeggen over vertrouwen?
Vertrouwen is een heel belangrijke sleutel
op de Weg.
Op een bepaald niveau van de groei in ons
bewustzijn, WORDT ONZE RICHTER
ZELFSTANDIG HANDELEND.
De Richter neemt dan op eigen initiatief
(voor een deel) het bewind van het schip
van ons leven over. Hij verruilt de rol van
loods en neemt de rol van kapitein.
Niets in het universum zal op kosmisch
niveau geschieden, zonder onze vrije wil en
al helemaal niet tegen onze vrije wil.
Als de Richter zijn rol verwisselt en de rol
van kapitein van ons overneemt, moet hij
weten dat wij daarmee instemmen. Dat
weet hij als hij ziet dat wij een blind
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vertrouwen krijgen in zijn leiding en het
geloof bezitten dat dit nodig en
noodzakelijk is.
De Richter handelt voor ons beider belang.
Wij zijn immers op weg om een eenheid te
worden. Hij kan veel beter de leiding
nemen dan dat wij dat zelf kunnen.
Heb dus een blind vertrouwen in de
samenwerking met en de leiding van
God zelf.
Een tweede eigenschap is:
LOS KUNNEN LATEN EN OVER KUNNEN
GEVEN.
Wij staan onder invloed van ons ego en wij
hebben last van het gewicht van het
collectieve bewustzijn. Soms zijn we
somber en soms angstig. We hebben
allemaal last van zorgen.
Vertrouw op jouw eigen vriend die deel is
van jou. Hij wil alles met je delen, vooral
jouw zorgen, verdriet en angsten. Geef ze
aan je vriend. Geef ze aan God en vraag of
hij het wil neutraliseren. Dit vergroot ook
het vertrouwen in God.
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Dit maakt je sterker waardoor het
makkelijker wordt om liefde te worden en
liefde te zijn.
Draag je lasten over. Omarm jouw God,
Schenk hem al je liefde, maar ook al je
angsten, verdriet en zorgen.
Praat met hem en zing met hem.
Bid en mediteer.
Zie hem nu al als één met jou, iedere
seconde van je leven.
Zo ga je op weg om met hem te
versmelten, om één te worden en om
samen, ALS ÉÉN, de weg naar het
paradijs te starten.

Dit is letterlijk:
‘Wandelen met God'.
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Goede reis en geniet vooral
van iedere centimeter van
de reis.
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God woont in je hart. In deze afbeelding heeft hij de vorm van de
mens in wie hij woont. Dit moet de eenheid verbeelden.
Leef nu al alsof je één bent met Hem.
Leef alsof je al één bent, word liefde, vertrouw, geloof en
geef alles over, deel alles,
WORD GOD, LEEF HET NU.

Eenheid wordt verkregen door
VERBINDING.
Jij moet de wil hebben om te
verbinden.
Als het duidelijk is dat verbinding
jouw intentie is en dat je voor
eenheid wilt gaan, zal je de weg
gewezen worden hoe je daar zult
komen.
Er gebeurt niets tegen onze wil maar
er gebeurt van alles als je je wil
duidelijk maakt.
De wil moet echt en oprecht zijn en
je moet er met alles voor willen
gaan.
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‘Wie vraagt krijgt antwoord’ en 'Wie
klopt wordt open gedaan’.

Vraag en klop!
Als er een contact en een verbinding
nodig is tussen twee partijen, dan zal
dat contact veel sneller verlopen als
beide partijen zich hiervan bewust
zijn en als beide partijen zich
verlangend en gedreven inzetten om
dit contract, de verbinding en de
verdieping hiervan, te laten slagen.
Als één van beide partijen niets weet
en nergens op reageert zal het een
moeilijk proces worden.
Dat geldt ook voor als er geen geloof
en geen vertrouwen is.
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Daarom kan je geloof
je redden en is
vertrouwen één van
de belangrijkste
sleutels op deze weg.
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VERDIEPING VAN
'LIEFDE'
We hebben gezien dat liefde de weg is.
Dan zullen we ook verder die weg moeten
gaan.
Niet een beetje maar helemaal.
De liefde zal centraal moeten staan.
Het gaat niet meer om de mens die liefde
nastreeft.
Het gaat om LIEFDE DIE DE MENS
ABSORBEERT, WAARDOOR DE MENS
VOLLEDIG LIEFDE IS, zoals God volledig
liefde is.
Er is maar één weg.

God IS.
God is LIEFDE.
Dus: liefde IS.
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Het gaat dus niet meer om de liefde in de
mens.
Het gaat om de 'de mens geplaatst in de
liefde’.
Voorheen stond de mens centraal en
schilderde ik daaromheen harten als
symbool van liefde.
Uiteindelijk staat de liefde centraal want
liefde is God en God is liefde.
Nu zal ik dus de liefde gaan schilderen door
het hart centraal te plaatsen en
daaromheen de mens. Eigenlijk niet
daaromheen maar erin, 'IN HET HART’.

LIEFDE RAAKT ALLES, STAAT
CENTRAAL EN EEN DEEL VAN LIEFDE
RAAKT DE MENS, TOTDAT OOK DIE
MENS ÉÉN WORDT EN DIE MENS IS
'VERWORDEN' TOT LIEFDE EN OOK
VOLLEDIG, ONVOORWAARDELIJKE
LIEFDE IS.
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In het hart waar de liefde heerst, woont God met zijn stralende
licht, bewaakt door onze beschermengelen.
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In dat hart is nu de mens opgenomen en geabsorbeerd door de
allesomvattende liefde van ZIJN GOD.
De mens is nu de liefde van God.
De mens is liefde.
De mens is God of ernstig op weg om God te worden of om
te worden als God.

Liefde is het spoor waarover de weg naar
de eeuwigheid loopt en zelfs ver daar
voorbij.
Geloof, vertrouwen en het vermogen
hebben om alles te delen en over te geven
aan onze eigen God, zijn de bielzen waar
het spoor over loopt.
Zonder bielzen is er geen spoor.
Zonder het spoor is er geen weg.

Volg de weg,
word, leef en wees liefde.
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Soms is het spoor van de Weg zichtbaar en soms niet.
Soms loopt het rechtdoor en soms zijn er wissels.
Er is echter altijd hulp.
Vraag en je krijgt antwoord.
Klop en er wordt opengedaan.
Liefde leidt altijd de juiste richting.
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GELUK, RUST, VREDE
EN LIEFDE
Wederom kreeg ik door dat het gaat om de
'innerlijke beleving van mijn
binnenwereld’ en niet om de ‘innerlijke
beleving van mijn buitenwereld'.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Ieder mens is uniek en iedere weg van ieder
mens is uniek. Wij hebben een unieke
persoonlijkheid, wij hebben een unieke
blauwdruk voor ons leven van onze Richter
ontvangen, die weer op een unieke wijze ons
leven loodst om ons unieke pad te kunnen
bewandelen.
De buitenwereld hebben we nodig om de
binnenwereld te voeden en te kunnen
ontwikkelen.

Het succes van de ontwikkeling van
ons innerlijk (bewustzijn) ligt dus
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opgeslagen in de mogelijkheid en
het vermogen om het innerlijk te
trainen en te testen aan wat er
gebeurt in de buitenwereld.
Het resultaat van deze trainingen en
testen ligt dus in onze binnenwereld
en manifesteert zich daar.
Gelukkig zijn is een resultaat en dat
moet ons continue bezit worden. Dat
kan alleen gebeuren als de knoppen
om dat geluk te bedienen, zich ook in
onze binnenwereld bevinden.
Het geluk moet dus van binnen verankerd
zijn.
Voor de meeste mensen ligt het geluk in de
buitenwereld en is het afhankelijk van
knoppen die wij niet kunnen bedienen. Wij
zijn dus afhankelijk van de buitenwereld
om gelukkig te zijn en hebben daarmee
'ons geluk, letterlijk, buiten onszelf
gezet'.
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Wij draaien niet zelf aan de knoppen maar
anderen draaien aan de knoppen en
kunnen daarmee ons geluk ‘aan- en
uitzetten'.
Hoe krijgen wij dat controlepaneel binnen
onszelf, zodat wij degenen zijn die de
knoppen kunnen bedienen.
We kunnen daarmee 'autonoom gelukkig’
worden en worden daarmee niet meer
afhankelijk van anderen of van situaties
buiten onszelf.
Dit is niet nieuw.
Ook is niet nieuw hoe ik continu zie hoe
andere mensen in ongeluk en situaties van
angst worden gemanoeuvreerd door wat
andere mensen doen.
Veel mensen zijn eenzaam of voelen zich
zelfs in de aanwezigheid van anderen
eenzaam.
Dit alles leidt tot ongelukkig zijn.
Realiseer je wat je bent.
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Ik volg hierbij even de inhoud van het
Urantiaboek.
Als er een ziel wordt gecreëerd en in
ultieme embryonale fase afdaalt naar de
aarde, dan is er al een Richter die zich
vrijwillig beschikbaar heeft gesteld om die
ziel in zijn of haar menselijke stadium te
loodsen, te 'richten' en te begeleiden. Het is
meer voor de Richter dan alleen maar
coachen. Er is een belang voor de Richter
om in zijn missie te slagen. De Richters zijn
'voor-persoonlijk', zij hebben geen
persoonlijkheid. De mens (ziel) heeft wel
persoonlijkheid. De Richter is als vonk van
God de Vader goddelijk.
Door de ziel tot fusie te kunnen brengen,
krijgt de ziel de goddelijkheid van de
Richter en de Richter krijgt de
persoonlijkheid van de ziel.
De Richter kent de mogelijkheden van de
ziel waarbij hij zich aansluit.
Er wordt een systeem opgezet, per mens,
een systeem van engelen, gidsen, andere
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hemelse wezens en de Richter om er alles
aan te doen om tot fusie te komen.
Wij zijn als mens misschien wel continu
omringt door helpers die bij ons zijn en die
ons begeleiden.
Zie die schoonheid in jezelf maar zie ook
die schoonheid in andere mensen. Wat voor
jou geldt, geldt voor ieder mens.
Je bent dus nooit alleen.
Je bent nooit meer eenzaam. Er zijn altijd
wezens vol liefde om jou heen die jou
willen helpen en willen optillen.
Eigenlijk is het doodzonde dat wij ons dat
niet realiseren en geen kracht en energie
halen uit deze wetenschap.
De wezens van het Licht kunnen veel meer
voor jou doen als jij je bewust bent dat ze
er zijn en dat zij onafgebroken met jou
bezig zijn.
Hoe mooi zou het zijn als er een interactie
kan ontstaan.
Laat ze weten dat je het weet.
Laat ze weten dat je dankbaar bent.
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Laat ze weten dat je er alles aan wilt doen
om snelle stappen te kunnen maken.
Laat ze weten dat je jezelf volledig wilt
inzetten om dagelijks te leven volgens de
waarden van liefde, schoonheid, waarheid
en goedheid.
We hebben al gezien dat je al je verdriet en
angsten kunt overdragen aan jouw Richter
maar je kunt je ook richten op jouw engelen
en gidsen.
Blijf liefde om de energie zuiver te houden.
Zie wat er gebeurt.
Zie wat er verandert.
Zo kun je zelf aan de knoppen draaien en
gebruik je alle middelen die het universum
je aanreikt.
Zo kun je gelukkig worden, je angst
overdragen en weggeven, je vreugde delen
en vergroten.
Zo zal het voor hen makkelijker zijn om jou
jouw weg te tonen.
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Als je niets weet en je er niet voor
openstelt, zul je altijd reizen in het duister,
terwijl er licht zou kunnen zijn.
Aanvaard de hulp.
Accepteer het en leef ermee, zodanig dat er
een wisselwerking ontstaat.
Dan zul je gevuld worden omdat je jezelf
opent.

Praat, bid en mediteer.

Zo word je bewust.
Zo verkrijg je rust, geluk, vrede
en liefde.
Zo onderken je dat er een
inwerking op jou is, die nooit
meer stopt.
Zo weet je dat je vrienden hebt.
Zo ben je nooit meer eenzaam.
Leef met ze.
408

Bedank ze.
Help ze om jou te verheffen en
verhef daarmee jouzelf en dus
het complete universum.
Je bent een deel van de
Triniteit.
Je bent een deel van de Godin.
Je bent een deel van alle
geestelijke helpers.
De Vader, de Richter, is een
deel van jou.
Je bent een deel van het
universum en het universum is
een deel van jou.

L E E F.
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Je wordt opgetild door alle helpers die jou
willen meenemen op de weg naar boven.
Een weg die je door het universum leidt, tot
ongekende hoogten en ver voorbij iedere
horizon.

Omarm al deze hulp met heel je hart.

Je hebt een spirituele familie, vrienden
en belangstellenden die voor jou de
hemel wensen en je willen helpen.
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Die hindernissen moeten we hier al
overwinnen en dat geeft jouw reis een
flinke 'boost'.
Dat geeft de hemelse wezens de
mogelijkheid om direct op je in te werken
en beter met je te kunnen samenwerken.
Dat maakt het onwaarschijnlijke
waarschijnlijk een dat maakt het
onmogelijke mogelijk.

Eens ben ik omarmd door hemelse
wezens en door mijn Richter. Dat
deed mijn wereld schudden en gaf
mij vleugels.
Zo kunnen wij ook de hemelse
wezens omarmen en onze
samenwerking en vriendschap voor
eeuwig bezegelen.
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Er is geen hier en er is geen
daar.
Er is geen boven en geen
beneden.
ER IS ALLEEN MAAR.
Wordt één met alle
dimensies.
Accepteer al het leven en alle
hulp en nogmaals …..

L E E F.
Vind jezelf en ontdek dan dat je veel
meer bent dan je ooit had gedacht.
Vind en ontdek ook al het leven om
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je heen, dat jou lief heeft en jou
liefdevol en geduldig begeleid.
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DE EIGEN WEG, DE
ENIGE WEG, DE WEG
Wat is de weg?
Is er een weg?
Kan de weg gedefinieerd worden?
Het enige dat ik ervan kan zeggen, is wat ik
er zelf van vind.
Het is dus mijn definitie.
De weg is het pad dat we bewandelen tot
het moment van fusie met onze Richter.
Dat is het doel, eigenlijk het subdoel.
Daarna gaat de reis pas echt beginnen en is
het paradijs het zekere einddoel.
Hoewel het nog de vraag is of er daarna
niet nieuwe grootse avonturen te beleven
zijn in het leven dat eindeloos is.
Ieder mens bewandelt dus zijn of haar weg
op weg naar fusie.
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Ieder mens is anders en absoluut uniek.
Iedere persoonlijkheid is uniek.
Ieder mens heeft een unieke blauwdruk
voor zijn unieke leven met unieke taken en
opdrachten.
Iedere Richter loodst de mens die onder
zijn hoede is, op zijn eigen unieke manier,
die voor die mens het meest efficiënt en
doeltreffend is.
Bovendien bepaalt ook die mens nog door
zijn of haar eigen keuzes, een verandering
van zijn of haar unieke weg.
Ieder mens bewandelt dus een unieke weg
in unieke omstandigheden.
Niemands weg is dus beter. Niemand is
verder dan een ander, want het is zinloos
om unieke entiteiten met elkaar te
vergelijken.
Kijk zo naar jezelf.
Vergelijk je niet met anderen en vergelijk
anderen niet met jou.
We hebben andere mensen nodig om het
aspect 'liefde’ te kunnen beleven. Hoe
416

brengen we naastenliefde op en ook, hoe
brengen we eigenliefde op?
De eigen weg is de enige weg en die weg is
voor mij de weg.
Zo is jouw weg voor jou de weg.
Door elkaar te steunen kunnen we elkaar
helpen maar degene die vindt dat zijn weg
de weg van een ander moet worden, heeft
het niet begrepen.
Daarom hebben goeroes niet echt een
functie meer, behalve als ze je wijzen op het
gaan van je eigen weg en als ze je leren
contact en verbinding te zoeken en te
maken met je eigen gidsen, engelen en
Richter.
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DE MAGIËR IN ACTIE
Wat zien we om ons heen op dit moment?
We zien dat deze wereld een wissel neemt.
Er verandert veel in een korte tijd.
We zien veel veranderingen ten goede en
we zien ook een hoop onrust en geweld.
Er is een omslag gaande waarin 'het kwaad
nog roert met zijn staart, zolang het nog
kan’.
De rebellie van de gevallen engelen is ten
einde maar de puinhopen zijn nog niet
opgeruimd.
Dat zal zeker nog een tijd duren.
Deze wereld begint heel voorzichtig de stap
te nemen naar de fase 'van Licht en Leven’.
Oude tijden zijn voorbij en nieuwe tijden
zullen aanbreken.
Wat kunnen wij daaraan doen om aan het
nemen van die wissel een bijdrage te
leveren en kunnen wij daar iets aan doen?
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Heeft jouw inzet of mijn inzet wel invloed
op die veranderingen?
Jazeker, wij kunnen daar heel veel aan
doen.
We hebben drie dingen gezien die hier
betrekking op hebben.
1. Wij zijn magiërs in deze wereld.
2. Wij kunnen intensief samenwerken met
helpers van hemelse zijde.
3. Verbeter de wereld begin met jezelf.
Met deze wetenschap kunnen we ons leven
zodanig inrichten alsof wij op deze wereld
al de fase van Licht en Leven beginnen te
scheppen.
Onze energie beïnvloedt alles en iedereen
en zal dus het collectieve bewustzijn
beïnvloeden.
Hoe dichter wij in samenwerking,
afstemming, contact en verbinding onze
Richter kunnen naderen, hoe krachtiger
onze invloed zal worden.
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Hoe meer de Wil van de Vader en mijn wil
op één lijn komen, hoe krachtiger de
directe uitwerking van mijn wil zal zijn.
Dat is de werking van de magie gebruiken,
gericht op dienstbaarheid, liefde,
schoonheid, waarheid en goedheid en het
totale belang dienend.
Dat is waar je iedere seconde, iedere dag
aan kunt werken.
Ieder mens speelt daarin een rol.
Ieder mens in samenwerking met de
hemelse helpers kan een instrument
worden van God en Jezus.
Je hoeft niet meer te evangeliseren, er is
genoeg kennis en informatie op deze
wereld.
Je hoeft alleen maar te handelen en te
infecteren.
Het collectief bewustzijn kan beïnvloed
worden, waardoor een veranderend
collectief bewustzijn weer mensen
beïnvloedt.
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Zo kan de wereld veranderen en jij bent
daar mede verantwoordelijk voor.
‘Wie weet is verantwoordelijk'.
Inmiddels weten ook wij dus laten we onze
verantwoordelijkheid pakken en onze rol
van magiër gaan bekleden.

Dat kunnen we niet alleen, daar heb
je helpers, gidsen en begeleiders bij
nodig.
Die zijn er.
Zoek contact met jouw engelen en
gidsen en laat je leiden door jouw
eigen Godsvonk.
Begin vandaag nog.
Bid en mediteer en vraag leiding,
inzicht en hulp.
Blijf altijd nederig en dienstbaar.

421

HOOGMOED EN VOORAL SPIRITUELE
HOOGMOED IS HET GROOTSTE
GEVAAR.
Niemand is beter.
We zijn allemaal 'Goden in wording'
en we worden allemaal begeleid
door onze eigen Godsvonk.
Til andere mensen op, help andere
mensen op weg.
Leer andere mensen als ze er
behoefte aan hebben en leer vooral
van andere mensen.
Word lid van een team, een
kosmisch team. Dan word jij een
brug tussen deze wereld en andere
werelden en kunnen grenzen
overbrugd worden.
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Dan kun je reeds een voorschot
nemen op je status van kosmisch
burger.
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Sla de handen ineen.
Omarm alle hemelse helpers en gidsen.
We zijn nodig om een instrument te zijn op deze
wereld voor de andere wereld.
‘To be or not to be' en dat op kosmisch niveau.
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MIJN SLEUTEL VAN
VERANDERING EN
TOT MEER
VERANDERING
Wat is precies mijn doel in mijn leven?
Wat is precies de blauwdruk van mijn
leven, wat is mijn taak, wat is mijn opdracht
en kan ik dat relateren aan mijn eigen
leven?
Zijn er specifieke dingen in mijn leven die
ik aan mijn blauwdruk kan relateren en kan
ik hier ook voorbeelden bij benoemen?
Als ik mijn opdracht en taak kan definiëren
hoe kan ik dit dan in praktijk brengen?
Is er een pad voor mij wat ik als sleutel van
verandering kan benoemen? Zowel de
verandering voor mijn leven als voor de
verandering voor het totaal.
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Hoe weet ik dat ik hier op kan vertrouwen?
Ben ik al begonnen met het invullen van
wat er van mij wordt verwacht?
Als dit zo is, weet ik dan ook wat de meest
effectieve manier is om hiermee door te
gaan?
Hoe ga ik dat invullen?
Hoe genereer ik op deze weg wezenlijke
groei voor mijn eigen pad?
Hoe weet ik dat mijn pad het juiste is voor
mijn groei?
Uiteindelijk is het genoeg om te werken op
de achtergrond. De materiële achtergrond
is de energetische voorgrond.
Eerste stap:
Bezig zijn met en werken aan contact met
mijn eigen Godsvonk creëert een
energetische manifestatie in deze wereld.
Dit is het proces van bidden, mediteren,
inzichten ontvangen, verbanden gaan zien
en gaan voelen dat dit de weg is.
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Dit is de fase van het ontvangen van kennis
en het bedenken van de mogelijkheden.
Tweede stap:
Door het op te schrijven en uit te schilderen
wordt deze energie meer versterkt en
bestendigd in deze wereld. Dit proces laat
de inzichten in mijzelf landen en
verankeren.
Dit proces vergroot ook nog weer het
inzicht en de visie op de samenhang der
dingen.
Dit is de fase van uitdrukking van de
inzichten die eerder zijn ontvangen, zijn
doorgenomen en in het grotere totaal zijn
geplaatst.
Derde stap:
De stap van 'uitdrukking’ kan versterkt
worden door publicatie, bijvoorbeeld op
mijn website. Dit creëert een energetisch
eiland of energetische vuurtoren waar
andere mensen onder begeleiding (gidsen
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en engelen) naar toe geleid kunnen
worden.
Dit is een nog veel sterkere vorm van
uitdrukking door publicatie.
Vierde stap:
De uitvoering vindt altijd plaats in het
dagelijks leven door projectie op mijzelf, op
anderen en door de omgang met andere
mensen.
Dit is de fase van het gaan leven, het
neerzetten in deze wereld door het te zijn
en te leven. Dit is de practische uitvoering.
Vijfde stap:
De enige juiste spil ben ikzelf.
Door mijzelf te veranderen, verandert de
wereld om mij heen en verandert dus de
wereld.
Mijzelf veranderen heeft altijd alleen maar
betrekking op één aspect.
Door 'de liefde in mijzelf te veranderen’,
verandert de wereld.
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Door de kennis te veranderen, verandert
niet het leefklimaat in deze wereld. Het kan
een trigger zijn van realisatie dat het
niveau van de liefde zal moeten
veranderen.
HET HELE VERHAAL DRAAIT DUS
EIGENLIJK UITSLUITEND OM LIEFDE. DE
VERKREGEN KENNIS MOET ALTIJD
BETREKKING HEBBEN OP LIEFDE, OP
DIENSTBAARHEID AAN HET TOTAAL, OP
EEN ABSOLUTE 'WIN, WIN, WIN, ……
SITUATIE.
ALS DEZE SITUATIE ZICH NIET VOORDOET
IS HET NIET DE WEG EN IS DE
INFORMATIE NIET VAN ‘HEMELSEN’
ONTVANGEN.
HET GAAT OM HET OPTILLEN VAN ZOWEL
MIJZELF ALS ANDEREN EN NOOIT ALLEEN
MAAR OM MIJZELF.
Zesde stap:
Luister naar de harp. Wat voor geluid
verspreidt de harp.
429

Voel naar een reactie van binnen. Voel je
warmte, blijheid? Dit zijn aspecten van
goddelijke goedkeuring.
Al deze stappen versterken de ervaringen
veroorzaakt door steeds meer en meer:
 Geloof
 Vertrouwen
 Geborgenheid
 Zekerheid
 Liefde
Uit balans:
Uit balans zijn wordt altijd kenbaar
gemaakt door gevoelens van ANGST.
Aan deze angst kunnen worden
onderliggende gevoelens liggen die leiden
tot ervaringen van
onzekerheid, wantrouwen en gebrek aan
geloof.
Houdt continu contact met God en de hemelsen.
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Zie en voel het als een opbouwende, nooit
stoppende samenwerking en integratie en groei
tot een absolute eenheid.
De meeste ultieme vorm van absolute
eenheid tussen jou en jouw Godsvonk is
fusie.
Leef als één.
Één met jouw God.
Één met de hemelen.
Één met de engelen.
Één met Jezus.
Één met de kosmos.
Één met de schepping.
Wees één, continu en onafgebroken.
Deel alles in en binnen jouw eenheid.

Draag alles wat je niet kunt
dragen over aan jouw God.
Dan verdwijnt de angst.
Als de angst verdwijnt, komt de
liefde stralend naar boven.
Dan wandel je met God en God
met jou,
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Eerst nog als 'twee in één' en
daarna als ÉÉN.
Geven en ontvangen:
Geven.
Door je ellende angsten en zorgen over te
geven aan jouw eigen Godsvonk ontstaat er
vertrouwen. Vertrouwen van jou naar God
en weet God dat je hem vertrouwt.
Het vertrouwen van God leidt tot een
zelfhandelende Richter. Dit is altijd in
beider belang.
Vertrouwen in God leidt tot liefde voor
God.
Dus kunnen (over)geven leidt tot liefde
voor God.
Ontvangen.
In staat zijn om aan God over te geven en
gedragen te worden door God, betekent dat
je God vertrouwt en dat je durft, kunt en
wilt ontvangen.
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Dit leidt tot eigenliefde.
Dus ontvangen leidt tot eigenliefde.
Als de liefde voor God en de eigenliefde er
is, zal dit leiden tot naastenliefde.
Liefde is altijd het grootste virus en dus
zullen liefde voor God en eigenliefde leiden
tot naastenliefde.
Liefde creëert liefde en we hebben al gezien
dat liefde gelijk is aan magie.
Als liefde groeit, groeit de magie.
Als de magie groeit, kunnen wonderen
geschieden.
Ik was gisteren bij Caroline. Zij had de dag
daarvoor een filmpje gepubliceerd over de
alchemie en het ego.
We vertellen hetzelfde op een andere
manier.
We gaan kijken of we onze energie kunnen
bundelen en we zullen zien wat daaruit
voortkomt.
Mooi!
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De mens en zijn of haar Godsvonk, wonend in het hart.
Dit is een eenheid die tot eenheid moet komen.
Op het moment dat de mens kennis heeft van het aanwezig zijn
van zijn of haar God en de ultieme wens van God en wanneer het
vertrouwen van de mens in zijn of haar hoofd begint te groeien,
kunnen ze samen wandelen en handelen als één.
De mens kan alles wat hij of zij zelf niet aankan, kwijt bij God.
Geef het aan God en je bent bevrijd.
Waar geen angsten en zorgen zijn, zal de liefde ontwaken.
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ERVARING MET
CAROLINE
Ik was gisteren bij Caroline voor de
meditatie.
Onderweg naar haar kreeg ik in de auto het
idee om haar voor te leggen of we onze
krachten op een of andere manier kunnen
bundelen.
Zij was jarig geweest op 19 februari.
Ik heb voor haar (samen met Yvonne) een
vaasje gekocht met drie witte bloemetjes.
Het zijn kunstbloemen maar van een
prachtige kwaliteit.
Ik had besloten om 3 bloemen te nemen die
een symbolische betekenis hebben.
Bijvoorbeeld de vader, de zoon en de
heilige geest of Caroline, Yvonne en ik.
Zij mocht dat zelf bepalen en dat vaasje kan
ze op hart tafeltje zetten als zij bijvoorbeeld
filmpjes opneemt.
435

Wij hebben samen gemediteerd en Caroline
meldde dat in haar meditatie aartsengel
Metatron haar had verteld dat hij zich bij
ons groepje had aangesloten.
Er zijn nu dus 4 leden: Yvonne, Caroline,
Metatron en ik.
Ik had het vaasje met de drie bloemetjes
telefonisch een dag van tevoren besteld
omdat ik geen tijd had om langs de winkel
te gaan.
Via een foto had de mevrouw van de winkel
laten zien wat ze had gemaakt, dus het was
al helemaal klaar.
Op het moment dat ik zou afrekenen
besloot ik om er een afwijkende vierde
witte bloem bij te nemen.
Alsof het zo moest zijn!
De vierde afwijkende witte bloem is
aartsengel Metatron.
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MOET JE DE ANGST
VERDRIJVEN OF DE
LIEFDE BRENGEN?
Er zijn veel spirituele mensen die bezig zijn met
acties om te vechten tegen het kwaad en tegen
de angst.
Er zijn ook veel mensen die anderen willen
genezen en het leven voor andere mensen beter
willen maken.
Dit doet me ook denken aan een groep waar ik
een tijdje bij aangesloten was en die met behulp
van bilocaties hele landen zuiverden en het
kwaad verdreven, zodat het leven daar beter
zou zijn.
De vraag is of dat kan en als het al zou kunnen,
of dat mag.
De meest belangrijke kosmische wet is de wet
van de vrije wil.
De hemelse krachten hebben vast wel een
toverstafje in een kast liggen waarmee in één
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keer alle ellende uit deze wereld verdreven zou
kunnen worden.
Dat is echter nooit gebeurt op deze wijze
gebeurt en dat zal ook nooit gebeuren.
Mijn leven wordt bepaald door de keuzes die ik
maak.
Ook de kwaliteit van mijn leven wordt bepaald
door mijn keuzes. Hoe slecht de dingen ook zijn,
dan wordt toch nog alles bepaald door wat ik
ervan vind en waar mijn focus zal zijn.
Het leven van andere mensen en wat er gebeurt
in het leven van andere mensen, is niet voor
niets.
Je kunt niets doen waardoor het voor een ander
mens beter wordt.
We hebben dat toverstafje niet en als het al
bestond, zouden we het niet mogen gebruiken.
Je kunt en mag het leven van andere mensen
niet veranderen, je kunt alleen de
omstandigheden veranderen waardoor die
andere mens andere keuzes kunnen maken
en daarmee zelf hun leven kunnen
veranderen.
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Het leven is een leerschool, de wereld is een tuin
vol ervaringen. We leren door het opdoen van
ervaringen.
Tijdens het leren verwerken we lessen.
Als we ons bemoeien met het leven van andere
mensen en voor die andere mensen problemen
willen oplossen, pakken we ook de lessen van
die andere mensen af.
We pakken de leermomenten af.
Verander niet het leven van andere mensen,
verander de omstandigheden waardoor die
mensen makkelijker andere keuzes kunnen
maken. Zij moeten daar altijd zelf toe beslissen.
Aan hoe andere mensen daarmee omgaan,
kun je het bewustzijn van andere mensen
meten. Er zijn veel zogenaamde goeroes en
profeten die zich ongevraagd bemoeien met
de levens van andere mensen en ongevraagd
op allerlei manieren op andere mensen
inwerken om hen te genezen of hun leven te
verbeteren.
Ongevraagd kan niets en je kunt hooguit
helpen de omstandigheden van andere
mensen te verbeteren, waardoor zij mogelijk
andere keuzes kunnen maken.
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Als mensen bewust of onbewust willen en
zich openstellen, kan er een hoop gebeuren.
'Uw geloof ken u redden' en 'geloven’ is
accepteren, overgeven en daarmee een
energetische stroom in werking zetten.

Het leed en de angst van andere mensen
kun je niet verdrijven. Als ik dat doe
leren ze er niets van. Dat is niet
toegestaan en het werkt ook niet.
Met liefde kan ik hun omstandigheden
wijzigen, waardoor zij zelf de liefde
kunnen pakken, andere keuzes kunnen
maken en hun leven kunnen
veranderen.
GROEI KAN ALLEEN VANUIT LIEFDE
KOMEN EN BIJ DE BEHANDELING OVER
BEWUSTZIJN HEBBEN WE GEZIEN DAT
LIEFDE DE FACTOR IS DIE LEIDT TOT
GROEI.
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Help mensen zelf om te zien dat liefde
de weg is door het 'voor te leven’ en
door het dus te ZIJN.

442

12 maart 2020

DE UI ONTPELLEN
Gedachten zijn krachten en gedachten
sturen energie aan en brengen energie tot
vorm.
De energie wordt dus mede gevormd door
gedachten.
Energie materialiseert uiteindelijk tot
materie.
Alles is energie en als alles energie is, is
alles een 'gedachten fantoom’.
Als alles een ‘gedachten fantoom' is, is alles
een illusie.
Als alles een illusie is, wat is dan reëel en
wat is werkelijk?
Er is één ding wat reëel en werkelijk is en
dat is LIEFDE.
Liefde IS en is daarom REËEL.
Liefde is de kern van alles wat is. Alles wat
is, draagt liefde in zich.
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Ook een illusie heeft de kern van liefde in
zich, want liefde is de realiteit van alles.
Een illusie is dus te transformeren tot liefde
als ik de schillen van de illusie eraf pel,
zoals bij een ui.
De kern van de illusie is liefde, dus een
illusie is uitsluitend liefde als ik de schillen
van de illusie er afpel. Ook de schillen
hebben een kern. Eigenlijk is alles
uiteindelijk een manifestatie van de kern en
dus liefde.
Hoe bewerk ik, hoe beeldhouw ik de ui
zodanig, dat er geen illusie meer over is
maar uitsluitend een kern, uitsluitend een
realiteit, uitsluitend liefde?
Als ik van de illusie een realiteit en dus
liefde kan maken, ben ik de witte magiër
die de ui heeft ontpeld, de realiteit heeft
blootgelegd en de liefde laat schijnen in de
ruimte, rechtstreeks gericht op de mensen.
Liefde met genezende en scheppende
krachten.
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Ga je voor de gekte van de illusie of ga je
voor de verlichting van de liefde?
‘Verzwaar’ je jezelf met illusie of ‘verlicht’ je
jezelf met liefde?
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WAT BETEKENT NU
WEZENLIJK 'ÉÉN
ZIJN'?
De mens is het 'Ego' en de God in de mens
is de 'Liefde'.
Het ego drijft op illusies en op angst.
Illusies zijn dus manifestaties van angst.
God woont in ons hart dus we
symboliseren de liefde met het hart maar
eigenlijk is het de God in ons, die in ons de
liefde is.
We moeten dus één worden met God om
liefde van God te ervaren, om God te
ervaren, te worden en te zijn.
Eigenlijk zijn we al één en hoeven dus niet
meer één te worden.
De eenheid met God ontstaat als we het ego
of de ringen van de illusie laten vallen.
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Opnieuw hoef je dus niets te verkrijgen,
alleen maar af te leggen en los te laten (de
ringen van de ui).
Als we dan veranderen, omdat we onze
illusies afpellen, als we daardoor langzaam
groeien naar God en de kracht van ons hart
dus gaat toenemen, DAN ZULLEN WE
VERANDEREN.
ONZE ENERGIEFREQUENTIE ZAL
VERHOGEN EN DAT HEEFT WEER
INVLOED OP ONZE MATERIE, OP ONS
LICHAAM.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat we moeten gaan handelen
conform de energiefrequentie van ons
systeem, van onze ziel.
Dit vereist zelfbeheersing.
We mogen niet meer terugvallen in
emotionele uitingen van boosheid, jaloezie,
woede of angst.
In overgangsfasen kan dat gebeuren maar
dat zal onmiddellijk een terugslag geven.
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We stellen dan een handeling met een
energiefrequentie die lager is dan de
energiefrequentie van ons systeem. Dit
geeft een materiële terugslag en wij zullen
dat merken aan ons lichaam. We krijgen
klachten en ervaren moeheid.
Houd het bewustzijn hoog.
Blijf op jouw energiefrequentie handelen
Laat je niet verleiden om hoe dan ook te
reageren, behalve de reactie met liefde.
Daar hebben WIJ in de eerste plaats naast
bij.

Weet wie je bent, ken jouw
eigen frequentie en
belangrijker nog:
Blijf wie je bent.
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Analyseer jezelf, ken
jouw kracht maar ook
je beperkingen, word
één met God en groei
verder in de eenheid
van zijn kracht en
leiding.
Want:
Er is nu geen jij meer
een geen aparte
Godsvonk. Er is nu een
eenheid, die op weg is
om te versmelten.
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Ik ben al God en God is
al mij, alleen nog niet
sterk genoeg voor het
proces van fusie, maar
dat proces is niet
meer te stoppen.
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Er is niet meer een 'mij' en een 'God naast mij'.
Er is slechts één eenheid, God en ik 'als één'.
Dat is de weg waar Jezus ons naar leidt.
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OPNIEUW DE
OMARMING
Ik zat net in mijn auto en ik realiseerde mij
het volgende.
Ik hoef niets meer aan te reiken aan God
alsof hij bij mij staat, naast mij staat en ik
hem iets aanreik, iets aanbied, alsof hij
buiten mij staat.
Hij staat niet meer naast mij als een
afgesplitste kracht.
Wij zijn één.
Alles wat van mij is, is van hem en als ik
het toesta en één ben met 'ZIJN WIL’ dan
is alles wat van hem is, ook van mij.
WIJ ZIJN ÉÉN.
ÉÉN IN ALLES.
GOD EN IK, IK EN GOD.
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Toen ik mij dat realiseerde, overviel mij
een golf van liefde. De tranen rolden uit
mijn ogen. Het besef van de ervaring van
de omarming ging door mij heen.
Dit keer werd ik niet omarmd maar ik
omarmde.
Ik omarmde de liefde.
Ik omarmde God met een diep verlangen
en een enorme hunkering.
Het gevoel was hetzelfde, intens,
allesomvattend.

Voor mij is dit een enorme
stap, een sprong in de
ruimte. Voor het eerst
voelde ik een eenheid die
onbreekbaar is.
Het is een besef van iets dat
eeuwig duurt. Dit is voor mij
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het wezenlijke begin van de
eeuwigheid.

God en de mens, de mens en God. Er is geen WIJ, er slechts een
IK, die zowel mij als God omvat.
Het besef van de mens dat hij of zij de eenheid ervaart en zich
realiseert dat dit zal gelden voor de eeuwigheid.
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Je kunt de eenheid pas worden als je de eenheid
voelt, omdat je die eenheid bent.
Zolang de mens zich een mens voelt en God als
iets ziet dat naast hem of haar staat, zal er geen
eenheid zijn.
Als de mens God ziet als onsplitsbaar deel van
zichzelf, begint de eenheid en kan deze eenheid
zich verdiepen tot uiteindelijke versmelting of
fusie.
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HET LEVEN IS HET
RESULTAAT VAN EEN
AFSPRAAK
De wereld zit in een crisis.
De crisis van het corona virus.
Het leven zoals we het kennen, zoals wij het
leven, is het resultaat van de afspraken die we
maken.
Er zijn regels, er mogen dingen, er moeten
dingen en sommige dingen mogen niet
Met die afspraken regulieren we het leven en
blijft de maatschappij in beweging.
Al die regels geven ook zekerheid, ook als we
het er niet mee eens zijn.
Nu is er crisis en gelden er allemaal nieuwe
afspraken.
Het leven staat op zijn kop.
Als je nu los staat van enige spirituele leiding
dan blijft er ook niets over, behalve onzekerheid
en angst, vooral angst.
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Kun je de verandering aan?
Hoe erg hang je aan afspraken?
Hoe ben je in staat om te veranderen en hoe ben
je in staat om van het ene op het andere moment
alles los te laten.
Vind je rust van binnen.
De buitenwereld is niet echt belangrijk, het
echte leven zit van binnen.
Misschien opent deze gebeurtenis ook een weg
om elkaar weer te vinden en er te zijn voor
elkaar. Misschien biedt deze gebeurtenis zelfs
wel een mogelijkheid om het pad te vinden dat
naar binnen leidt. In de buitenwereld is nu niets
meer te zoeken.
Er schiet mij ineens iets te binnen. Deze wereld
is een arena van macht. Macht hebben over, vul
maar in.
Overheersen of overheerst worden.
De economie klapt wereldwijd in elkaar. De
overheid moet bijspringen op heel veel fronten.
Breekt deze gebeurtenis de macht van het geld?
Er zal nu gesteund, dus herverdeeld moeten
worden.
De tijd zal het leren.
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OPNIEUW
BEWUSTZIJN
Bewustzijn is niet statisch.
Bewustzijn is een momentopname. Als ik op een
zeker moment een bepaald niveau van
bewustzijn heb behaald, is dat geen garantie
voor de toekomst.
Als ik aan 'LIEFDE’ verlies en als daar woede,
haat, afgunst of jaloezie voor in de plaats komt,
daalt onmiddellijk mijn bewustzijnsniveau.
Blijf alert, onderhoud je bewustzijn en werk
dagelijks aan groei.
De gevallen engelen zijn hiervan het grootste
voorbeeld. Als het hen kan overkomen, kan het
ons ook overkomen.
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EENHEID EN FUSIE,
GOD IN MIJ, IK IN GOD
Eenheid en fusie is de enige weg.
God woont in ons.
God is onze Richter, onze gids.
Fusie met God is de kosmische weg, opgesloten
in de schepping.
Zoals ik een deel ben van de schepping,
onmisbaar ben in de schepping met mijn eigen
unieke persoonlijkheid en blauwdruk, zo is
ieder mens, ieder 'opklimmingswezen' dat.
Ik heb recht om te zijn. IK BEN.
Ik heb recht op geluk.
Ik heb recht op de God die er voor mij is.

Ik eis dat recht op.

Ook God wil fusie maar respecteert
onvoorwaardelijk mijn vrije wil.
Ik eis mijn recht op versmelting met mijn
God op. Niet vanuit mijn ego, maar vanuit
mijn 'God Zijn’.
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Dat is wat God verlangt, dat ik mijn wil
kenbaar maak.
Als ik duidelijk ben in mijn wil, kan hij
daarop reageren en handelen.

Ik wil.
Ik eis.
Ik hunker en verlang.
IK BEN.

Ik ben God omdat ik dat beslis.
Ik ben één, verlang, wil en EIS
eenheid met mijn God.
In dienstbaarheid aan mijzelf.
In dienstbaarheid aan God en
in dienstbaarheid aan de hele
schepping.
Maar vooral in alle
NEDERIGHEID.
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Zo groei ik in eigenliefde, liefde
voor mijn naasten en in liefde
voor God.
Als deze 3 facetten van liefde
zich ontwikkelen en als we op
deze wijze in bewustzijn
groeien, zal er ook een besef
beginnen te ontstaan, waarin
we liefde gaan voelen voor de
wereld waarop we leven, voor
de natuur en voor de
dierenwereld.
Dan is de liefde alomvattend en
onvoorwaardelijk.
Zo is de weg die begint met 'God is in
mij'.
Als ik dat ga ontdekken en wanneer ik
meer en meer naar eenheid ga
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verlangen, komt er eens het moment
dat ik uit vrije wil ga beslissen en zal
gaan kiezen 'om te zijn in God’.

Voor de eeuwigheid.
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Als God in mij is, dan is er door het niveau van mijn bewustzijn
nog enerzijds een 'MIJ' en anderzijds een 'GOD'.
Als ik in God ben dan is er door het niveau van mijn bewustzijn
alleen nog maar een God, waarvan ik op basis van volkomen
vrije wil, een deel ben.
Dan is mijn wil zijn Wil en zijn Wil mijn wil.
Dan is er eenheid in ieder opzicht.
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DAT WAT IS EN DAT
WAT NIET IS
Er is een ‘dat wat is'.
Als er een 'dat wat is’ is, is er ook een 'dat
wat niet is’.
Er is dus een werkelijkheid en een niet
werkelijkheid.
De werkelijkheid is statisch en de niet
werkelijkheid is variabel.
Het verschil tussen werkelijkheid en niet
werkelijkheid is de 'zijnstoestand'.
Dat wat is, is ONVERANDERBAAR.
Dat is nu, dat was gisteren en dat zal altijd
zijn.
Dan volgt de volgende vraag: Wat is
statisch en wat is dynamisch?
De mens bestaat uit een binnenwereld en
een buitenwereld.
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Onze binnenkant of binnenwereld is
statisch en onze buitenkant of
buitenwereld is dynamisch.
Onze ziel en de samenwerking met onze
kleine God is statisch (onze binnenwereld)
en dus werkelijk.
Onze materiële verschijning en het
handelen in deze wereld is dynamisch
(onze buitenwereld) en dus onwerkelijk.
Onze buitenwereld verandert ook constant.
Iedere dag is anders en iedere dag is een
nieuwe of veranderende film die wij met
allemaal samen maken en waarin we
allemaal een rol spelen.
We leven op dit moment in de periode van
de wereldwijde uitbraak van het
coronavirus. Een vreselijke en moeilijke
situatie met veel zieken en veel doden.
Ook dit is een door ons geregisseerde film,
waarvan ik het script niet weet maar alles
is oorzaak en gevolg.
Het is geen straf van God maar een gevolg
van een oorzaak die wij creëren.
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Als je een steen in het water gooit, krijg je
golfjes. Als je de golfjes niet meer wilt, zul je
moeten stoppen met stenen gooien. Maar je
moet wel snappen dat er oorzaak en gevolg
is in het gooien van stenen en het krijgen
van golven.
Heeft nu de buitenkant invloed op de
binnenkant of is het andersom?
Aangezien de buitenkant niet werkelijk is,
kan het nooit een overheersende invloed en
werking hebben op onze binnenkant.
Dat wat onwerkelijk is kan nooit dat wat
werkelijk is beïnvloeden.
Tenzij we zodanig opgaan in de door ons
zelf gecreëerde wereld (film) van die
buitenwereld.
Deze wereld lijkt echt maar is het niet. Het
is een ILLUSIE.
Realiseer je dat je acteur bent in de film die
wij het leven noemen.
Een acteur speelt een rol. Dat doen wij ook.
Die rol is tijdelijk, dynamisch en dus niet
werkelijk.
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Heb je last van de film waarin je nu speelt,
heb je last van de rol die je nu speelt, ga dan
naar jouw binnenwereld. Die wereld is
werkelijk, geeft houvast en is de rotsachtige
ondergrond van jouw leven.
Jouw buitenwereld is het drijfzand voor
jouw leven. Op drijfzand kun je geen
tempels bouwen.
Zie wat er gebeurt in jouw leven als een
film die mogelijk morgen weer anders is.
Hadden we niet of gezien dat als ik morgen
andere keuzes maak het resultaat voor mijn
leven ook anders is.
Jouw houvast is jouw binnenwereld. In
jouw binnenwereld leeft JOUW GOD,
STATISCH EN VOOR EEUWIG, DIT IS DUS
WERKELIJK EN ‘WERKELIJKHEID’.
DIE WERKELIJKHEID BEN JIJ.
Zie de film als een film en laat de film voor
wat het is. Filmfragmenten worden bepaald
door de keuzes die jij maakt een
veranderen dus continu.
Het leven en de eeuwigheid zit van binnen.
Alleen daar vind je jouw houvast.
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Zo zien we opnieuw dat het
pad van 'van binnen naar
buiten’ leidt naar het pad
van 'van binnen naar
binnen’, omdat dit pad
werkelijk is en tot
werkelijkheid leidt.
De buitenwereld is de neerslag of de
film van de scenario’s die wij zelf
creëren door al onze overtuigingen,
onze focus en alles wat wij vinden.

De binnenwereld opent zich en
wordt pas toegankelijk als we
juist 'niets meer vinden’ en al
onze overtuigingen, oordelen en
veroordelen overboord gooien.
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HET BEELD VAN
CAROLINE
Ik neem deel aan een groepje om samen te
mediteren. Dat doe ik met Caroline en
Yvonne. Caroline heeft intensief contact
met engelen en vooral met aartsengelen.
Dit doe ik al vele maanden.
Een keer per week mediteren wij
gezamenlijk, de ene week doen we dit op
afstand en hebben daarna digitaal contact
met elkaar en de andere week zijn we bij
elkaar en mediteren we samen.
De beelden die wij in onze meditatie
ontvangen delen we met elkaar.
Het verbaast mij al lange tijd hoe de
beelden die wij afzonderlijk in de
meditaties zien, heel sterk
overeenstemmen met elkaar.
We mogen werken als groep en hebben
daarbij ook steun en ondersteuning van
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boven. De engelen werken met ons samen
en ondersteunen wat wij doen.
De laatste meditatie, vorige week vrijdag,
gaf een prachtig beeld dat bij ons alle drie
in de meditatie naar voren kwam.
Het beeld is als volgt:
De engelen zijn onder andere geschapen
om de 'opklimmingswezens' (zoals de
mens) te ondersteunen op deze reis, terug
naar huis, terug naar het paradijs.
De belangrijkste wet in het universum is de
wet 'van de vrije wil’. De mens is of begint
onwetend en moet door ervaring groeien.
Door het maken van keuzes, ervaren wij.
Door die ervaringen leren wij. Als we om
hulp vragen (vrije wil), wordt die hulp
gegeven.
Onze keuzes zijn dus leidend en de
momenten waarop wij om hulp vragen,
kunnen dus leiden tot een versterking in
onze groei, omdat er dan hulp wordt
gegeven, waardoor wij verder kunnen.
Hoe meer wij ons bewust beginnen te
worden van het bestaan van een andere
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wereld, een andere dimensie, waar wezens
leven die ons willen helpen, begeleiden en
gidsen, hoe meer wij ons gaan openstellen
voor hun hulp en zelfs met hen kunnen
gaan communiceren en samenwerken.
De engelen kunnen zelfstandig niets doen
voor onze wereld omdat zij de wet van de
vrije wil hebben te respecteren en deze wet
ook altijd, onvoorwaardelijk, zullen
respecteren.
Als wij ons openstellen als intermediair en
aan hen kenbaar maken, dat wij uit volledig
vrije wil, willen gaan samenwerken met
hen, kunnen zij hier op aarde gaan werken
'met ons en door ons'.

Wij moeten dus aangeven en
kenbaar maken dat wij 'BEREID
EN BESCHIKBAAR ZIJN’.
Wat betekent dit nu voor ons zoals wij dat
alle drie in onze meditaties hebben
ervaren?
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Wij zagen allemaal ongeveer het volgende
beeld:

Als de mens uit volle liefde, uit zijn
hart deze liefde richt op andere
mensen, kunnen de engelen de
energie die door die liefde wordt
gegenereerd verder oppakken en
uitwerken, zodat deze energie een
blijvend karakter kan hebben.
Zie de liefde die van de mens
uitgaat als een gloed van oranjegele energie, dan transformeren
de engelen deze energie tot pijlen
van een blauwe gloed en richten
die energie op de mensen die door
ons gekozen worden. Deze energie
vormt dan een bulb of bel van
energie om die mens. Deze energie
is van een blauwe gloed.
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Zo kunnen de engelen werken op deze wereld
met ons en door ons.
Iedere dag wordt ik hieraan herinnerd en zend
ik liefde naar individuen, situaties en naar
groepen mensen.
Gisteren kreeg ik de inspiratie om hier een
schilderij van te maken.

De mens moet de liefde genereren. De mens moet de keus maken
en bereid zijn die keuzes te maken. Hij of zij doet dit uit vrije wil.
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Als de daad van de mens gericht is op liefde, op dienstbaarheid,
dan zullen de engelen de energie die deze daad creëert (geeloranje van kleur) oppakken en transformeren en de mens,
situatie of groep mensen, waar deze energie voor bedoeld is, van
een versterkte energie (blauw van kleur) zal gericht worden op
deze mensen of situaties.

De versterkte energie van de engelen heeft
een blijvend karakter, tenzij de mens
waarvoor deze energie bedoeld is, uit vrije wil
een keus maakt en deze energie afwijst.

De vrije wil blijft de meest
belangrijke wet in de hele
schepping.
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HET WEZENLIJKE
SCHEPPINGSMOMENT
WORDT BEPAALD
DOOR JOU
Al lang geleden, in mijn eerste boek, heb ik
aangegeven dat de mens de wereld creëert
die hij blijkbaar wil ervaren.
Door het hebben van meningen en
overtuigingen, door onze focus, door ons
oordeel en veroordeel, creëren we juist die
wereld van onze overtuigingen en
menigeen, om die wereld te ervaren en om
van die ervaringen te leren.

Die wereld, die door ons wordt
gecreëerd en waarin wij op dat
moment leven, geeft een
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ongelooflijk waarheidsbeeld en is
heel realistisch.
Die werelden leiden uiteindelijk
tot twee wezenlijke ervaringen
en resultaten.
Deze ervaringen zijn: ANGST of
LIEFDE.
Wij komen of terecht in een ervaring van
angst of in een ervaring van liefde. Liefde
en angst zijn ook de oorzaak van het
scheppen van de werelden waarin wij
leven.
Als onze overtuigingen gebaseerd zijn op
EENHEID, creëren wij LIEFDE.
Als onze overtuigingen gebaseerd zijn op
AFSPLITSING, creëren wij ANGST.
Deze gevoelens van eenheid en afsplitsing,
dus van liefde en angst, worden dan ook
versterkt in de ervaringen die wij weer
beleven, in de door ons gecreëerde
werelden.
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Realiseer je dus:
Dat alles slechts illusies zijn,
behalve eenheid en liefde, omdat
dat het kenmerk is van God en
dus werkelijk is.
Hoe belangrijk is dit allemaal?
Als ik om mij heen kijk en zie wat er
gebeurt in deze wereld, zie ik dat er in ieder
geval op dit moment een wissel wordt
genomen. Zelfs een hele grote wissel.
Deze wereld neemt nu een wissel.
Hoe reageren mensen daarop?
Wat je ziet is veel angst.
Veel dingen worden niet begrepen en dat
komt door de hoogte van het collectieve
bewustzijn op deze wereld.
Het niveau van het collectief bewustzijn is
nog niet hoog, althans niet hoog genoeg om
grote stappen te kunnen maken. Daar is
niets mis mee.
Het niveau van het huidig bewustzijn is
voor een groot deel het resultaat van
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tweehonderdduizend jaar inwerking van
een club gevallen engelen.
Deze wereld verandert alleen als het
bewustzijn verandert.
Het nemen van de wissel op dit moment
verandert niet het niveau van het
collectief bewustzijn, het verandert
alleen de omstandigheden waarop
veranderingen kunnen plaatsvinden.
Wij zullen moeten veranderen om de
wereld te veranderen.
Misschien is het nu de tijd dat er bewuste
mensen opstaan die in staat zijn om
zodanige eenheid met hun God te
verkrijgen, dat God door deze mensen kan
werken in deze wereld.
Ik heb het gevoel dat dat past bij het nemen
van de huidige wissel, dat dit past bij de
huidige tijd.
Er zullen mensen moeten opstaan die zo
dicht bij een zekere mate van eenheid staan
met hun Godsvonk, dat hun Godsvonk door
hen kan werken in deze wereld.
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Jezus heeft daarover gesproken, ook in het
Urantiaboek.
De voorbereiding zal liggen in de
binnenwereld en de uitvoering zal liggen in
de buitenwereld.
Een ieder die dit begrijpt, zal hier hard aan
moeten werken.
Er is een wereld zoals die nu is. In die
wereld heerst ziekte, oorlog, uitbuiting,
onderdrukking, verdriet en ellende.
Dat is de illusie waarin wij leven.
Een illusie gecreëerd door de gevallen
engelen en de mensen die daar afstemming
op hebben.
Hoe krijgen we de transformatie naar
datgene dat werkelijk is en dat dus
afstemming vindt op eenheid en dus op
liefde?
Hoe word ik één met mijn Vader, hoe word
ik één met de God in mij om hem door mij
te kunnen laten werken en de giftige
energieën die leiden tot het creëren van de
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illusies, te laten afbreken, zodat de angst
verdwijnt en de liefde gaat schijnen?
Er groeit en ontstaat een behoefte om die
eenheid te kunnen en te mogen realiseren,
om die samenwerking met mijn God
werkbaar te maken.
Ik weet dat ik daarvoor de trigger ben. God
straalt een stroomt altijd in mij. De
samenwerking werkt nog niet omdat ik nog
teveel blokkeer.
Als ik de blokkades kan oplossen door mijn
wil één te maken met zijn Wil, zal onze wil
gaan scheppen in deze wereld, omdat ‘DIE
WIL’ dan gedragen wordt door goddelijk
bewustzijn en liefde.
DE BEHOEFTE GROEIT OM TOT DAT
NIVEAU TE KUNNEN KOMEN. OM IN
STILTE AAN EEN TRANSFORMATIE VAN
DEZE WERELD TE KUNNEN WERKEN.
MISSCHIEN IS DE GROEIENDE BEHOEFTE
EN HET BEWUSTZIJN VAN HET BESEF DAT
DIT MOGELIJK IS EN INDICATIE DAT DIT
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VOOR MIJ TOT DE MOGELIJKHEDEN
BEHOORT.
BIDDEN, MEDITEREN EN VRAGEN OM
LEIDING ZIJN NU DE WEG OM VERDER TE
GAAN.
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DE GROTE
VERANDERING
Corona is losgebarsten over deze wereld.
Ieder mens wordt nu op zichzelf terug
geworpen.
Je mag geen anderen ontmoeten.
We moeten het alleen doen en we staan er
alleen voor.
Ieder mens draagt God in zich en is dus
niet, nooit alleen.
Wie voelt zich nu en wie is nu verbonden
met zijn God en wie is er nu volkomen
alleen?
Is dit een moment van schifting?
Ben je nu alleen of is er een kracht bij je?
Een kracht van liefde, troost en zekerheid.
Hoe kun je die kracht activeren?
Hoe kun je één worden met die kracht?
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Het Urantiaboek leert ons dat er een
Godsvonk is in ieder mens op deze planeet.
Het leert ons dus: 'God is in ons’.
Dit is KENNIS, aangedragen door een boek
en het kan een begin van dit bewustzijn
zijn.
MET KENNIS KOM JE ECHTER NOG NIET
ECHT VERDER.
Hoe maak ik van deze kennis WIJSHEID?
Op het moment dat je gaat voelen dat je
verbonden bent met een Goddelijke kracht,
kun je deze kennis gaan uitbouwen.
Het gegeven dat God in mij is, is een
mededeling en daarom 'doods'.
Het is natuurlijk waar, maar veel mensen
weten het niet en doen er dus niets mee.
Hoe kan God in ons, ons bereiken als het
uitsluitend niet meer dan theorie is?

Ik heb mijzelf gerealiseerd dat
het besef dat God in mij woont
een externe energiestroom is.
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Het wordt mij verteld of
gepresenteerd als een theorie en
ik kan er iets van vinden. De
richting is van buiten naar
binnen.
Ik heb besloten dat mijn
uitgangspunt niet is dat God in
mij is, maar dat ‘IK in God Ben'.
Kennis wordt daarmee WIJSHEID. Het
uitgangspunt dat 'ik in God ben', IS MIJN
BESLUIT. HET IS MIJN OVERTUIGING EN
IK MAAK (BEWUST) DIE KEUS.
Hiermee ga ik het feit dat ‘ik in God ben',
leven, zijn, manifesteren en scheppen.
Het wordt hiermee levend.
Hiermee krijgt mijn keus, mijn besluit,
mijn beslissing, een grote kracht en gaat
leven. Het krijgt scheppingskracht en ik
ben bereid om de verantwoordelijkheid
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van dat besluit te dragen, te accepteren
en te omarmen.
Zo creëer ik mijn werkelijkheid.
Het wordt 'een energie in beweging’ en
creëert daarmee groei.
Kennis is daarmee getransformeerd tot
Wijsheid.
Met dit besluit kan eenheid werkelijk
eenheid worden. Eenheid met mijn God,
omdat ik ervoor kies, omdat ik het
besluit, omdat ik het creëer, leef en ben
en de verantwoordelijkheid accepteer
en draag.
Uit deze eenheid kan een samenwerking
komen, waarbij God kan gaan werken
door mij, om deze wereld te gaan
transformeren en dus te gaan
veranderen.
De mens is daartoe (nog) niet in staat.
Dit kan alleen maar plaats gaan vinden
op basis van een zodanige, intense en
volledige samenwerking en eenheid van
de mens en zijn God, van God en zijn
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mens, dat daaruit energieën veranderen
en de wereld verandert en een situatie
wordt gecreëerd, waardoor mensen
makkelijker zelf zullen en kunnen
veranderen.

De kennis is veranderd in en
geworden tot wijsheid.
De kennis is verenigd met
liefde, liefde voor en een
verlangen naar God. Deze keus
is op basis van vrije wil.
Hiermee is het bewustzijn
gegroeid en is een kritiek punt
overschreden.
‘IK BEN IN GOD, IK EN GOD ZIJN
ÉÉN.
NIET MIJN WIL MAAR ZIJN WIL
ZAL GESCHIEDEN'.
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‘(Mijn) God(svonk) in
mij’

Is geworden tot:
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‘Ik in (mijn)
God(svonk)’
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GA JE OOK?
Ik werd gisteren gebeld door iemand die ik
ken vanuit de groep van het Urantiaboek.
Ze vroeg mij: 'Ga jij ook'?
Toen ik haar vroeg waarheen ik zou
moeten gaan, zei ze: 'nou naar Vancouver
en naar Peru, daar zijn de eerstvolgende
internationale Urantia-conferenties. Als het
tegen die tijd tenminste kan met de corona
ellende'.
Gisteren ontving ik ook de nieuwe Urantia
nieuwsbrief met zeer goed nieuws.
Gelukkig was er weer een nieuwe
voorzitter voor de Urantia club Nederland.
Nu kan het goede werk vanuit de Urantia
gedachte weer doorgang vinden want dat
heeft de wereld nodig.
Heeft de wereld dat allemaal nodig?
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Zoveel spirituele groepen blijven maar het
alleenrecht opeisen dat zij iets hebben te
betekenen voor deze wereld.
Is dat wat het Urantiaboek verkondigt?
Moeten de mensen die het boek lezen zich
aaneensluiten en de wereld redden?
Is dat de boodschap en is het eigenlijk wel
mogelijk?
Ook de club van Mezza Verde is erop uit om
de wereld te verbeteren en te redden en
ook zij eisen dat alleenrecht op.
We hebben al eerder gezien dat dat een
handeling is op het niveau van bewustzijn
dat zich bevindt op het pad van 'van binnen
naar buiten’.
Goed bedoelde wereldverbeteraars die
vaststellen dat wat zij verkondigen goed is
en dus is al het andere, door anderen
verkondigt, slecht.
Goed en slecht, geplaatst tegenover elkaar
is een manifestatie van DUALITEIT.
DUALITEIT is altijd een uiting van het ego.
Alle door het ego gedreven handelingen
verplaatsen slechts energie maar zullen
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nooit transformeren en dus nooit
veranderingen genereren.
De enige rol die wij uiteindelijk kunnen en
zullen moeten spelen, is de rol van
verbinding maken. Verbinding met de
Godsvonk die in ons woont. We zijn zo druk
bezig om te vertellen wat anderen moeten
doen en hoe anderen moeten veranderen,
dat we niet eens in de gaten hebben, dat wij
eigenlijk gedreven aan onze eigen
ontwikkeling zouden moeten werken.

Werkelijke verandering ontstaat
pas als ik groei in bewustzijn
door te groeien in eenheid met
mijzelf, mijn naasten en mijn
eigen Godsvonk.
Hoe groter de eenheid wordt
tussen mij en mijn God, des te
krachtiger kan mijn God door mij
491

werken en veranderingen in deze
wereld bewerkstelligen.

Verbeter de wereld,
begin met jezelf en bij
jezelf.
Begin dus met je eigen
groei en dus met je
eigen verandering en
daarmee met de
verandering van de
wereld.
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Dat is de enige weg
die werkt.
Laat een ander zijn weg zelf
bepalen. Vertel een ander niet wat
zijn weg is en hoe hij of zij de weg
moet gaan. Laat dat over aan de
begeleiding van die andere zijn of
haar God en engelen.
Er is geen boek of geen leer dat
uitsluitend de weg is voor iedereen.
Ieder boek en iedere leer kan een
middel zijn tot een doel.
Uiteindelijk heeft ook ieder mens,
naast het doel om met zijn of haar
Godsvonk te fuseren, en persoonlijk
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doel, opgeslagen in de persoonlijke
blauwdruk van die mens.

Het enige dat we kunnen
doen, is de andere mens te
stimuleren en te motiveren
en te helpen, om zijn of haar
persoonlijke doel te
realiseren.
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EEN NIEUWE VISIE OP
DE MAGIËR
Als er iets gebeurt in het leven kunnen wij
daar iets van vinden.
Vaak reageren we geschokt, boos, jaloers,
geëmotioneerd en redelijk
ongecontroleerd.
Iedere energie die we uitzenden, geeft een
reactie of heeft gevolgen.
Afhankelijk van de frequentie van de
energie kan onze reactie liefdevol of
vijandelijk zijn.
Soms hebben we achteraf ook spijt van
onze reactie, maar het ging eigenlijk
vanzelf. Veelal worden we geleid en laten
we ons leiden door onze emoties.
We hebben onze reacties vaak niet in de
hand en we realiseren ons al helemaal niet,
dat de energie die we uitzenden, in het
universum gevolgen heeft.
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Er is altijd ‘een oorzaak en een daaraan
vastzittend gevolg’.
Om te weten en je te kunnen realiseren dat
alles wat je doet, alles wat je zegt, iedere
wijze van hoe je reageert, een gevolg en een
consequentie heeft, HEB JE KENNIS NODIG.
KENNIS VAN HOE DEZE DINGEN WERKEN.
Niet veel mensen bezitten deze kennis en
realiseren zich dat zij een onderdeel zijn
van wat er in deze wereld wordt
geschapen. Zij zijn dus een onderdeel van
het 'ZIJNSPROCES', van datgene dat in deze
wereld wordt gemanifesteerd. Ieder mens
is een 'mede-schepper’ van deze wereld en
van het collectief bewustzijn.
In het eerste boek hebben we al gezien dat
wij de wereld scheppen die wordt gevormd
door onze overtuigingen, die wordt
gevormd door alles wat ik vind.
Als ik een gebeurtenis zie als een
gebeurtenis, zonder er een etiket op te
plakken van mooi, erg, vreselijk, lief, dan is
en blijft die gebeurtenis niet meer en niet
minder dan een gebeurtenis.
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Zodra ik er iets van vind, verandert mijn
wereld in datgene dat ik er van vind,
inclusief alle daarbij passende emoties.
Deze visie leidde in het eerste boek tot de
stelling dat 'NIETS, MAAR DAN OOK
WERKELIJK NIETS, OOIT IS WAT HET
LIJKT TE ZIJN’.
Want als ik er twee minuten later iets
anders over vind, verandert onmiddellijk
mijn wereld, doordat die andere visie
onmiddellijk gemanifesteerd wordt in onze
werelden en dus in deze wereld.
Ik schep dus mijn wereld waar jij een
onderdeel bent. De energie die ik creëer,
beïnvloedt het collectief bewustzijn en dus
deze wereld, opnieuw bepaald door het
nieuwe etiket dat ik plak op die zelfde
gebeurtenis.
Als je onbewust bent, reageer je zoals je
vindt dat je moet reageren en handel je
zoals je vindt dat je moet handelen, zonder
dat je beseft, dat dat gevolgen heeft en wat
die gevolgen kunnen zijn.
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Dat gebeurt op dit moment in de meeste
gevallen, bij de meeste mensen.
Het zijn onbewuste emotionele reacties
zonder dat we ons beseffen wat dat doet
met deze wereld.
Iemand met een hoger bewustzijn en met
kennis van deze zaken zal zich realiseren
wat zijn of haar reactie tot gevolg heeft en
zal dus nadenken over hoe te reageren. Die
persoon zal zich bewust zijn van de
energiefrequentie van zijn of haar reactie
en zal dus een keuze maken in hoe te
reageren om een gepland resultaat en
gepland doel te krijgen.

Dat vereist minimaal een besef
van hoe het werkt, de wil om
keuzes te maken ten gunste van
het 'algemeen belang’ en een
grote discipline voor
zelfbeheersing. Het algemeen
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belang wordt altijd gedragen
door energieën van liefde.
De eigen wil (het ego) moet
hierbij onderdrukt en afgelegd
kunnen worden, het hoofd moet
gebogen kunnen worden, men
moet bereid en beschikbaar zijn
om te dienen en om met de
hemelse wezens het
scheppingsproces opnieuw neer
te zetten, zodat het collectieve
bewustzijn zal veranderen en
wordt opgetrokken.
Dan kan uit iedere actie en reactie
het beeld van Caroline verwezenlijkt
worden, zodat uit het hart de pijlen
van liefde worden geschoten, in
iedere situatie, die dan door de
engelen tot een beschermend blauw
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licht rond mensen en situaties kan
worden 'gesmeed’, waardoor er
structurele veranderingen kunnen
gaan optreden in deze wereld op
verschillende energetische niveaus.
De mens die zich dit realiseert en die
zijn eigen wil kan en wil afleggen om
niet 'uit eigen belang te reageren’,
maar om te reageren in het belang
van 'de liefde en de harmonie’,
verstaat de wezenlijke werking van
eigenliefde, naastenliefde en liefde
voor God.
Deze mens ziet het grote en grotere
belang en is bereid om voor het
ALGEMEEN BELANG te dienen.
Dit is de eerste grote stap naar het
wordingsproces van de magiër.
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De volgroeide magiër schuift zijn
eigen belang volledig aan de kant,
voorziet wat er nodig is en werkt en
anticipeert al vooraf met de
energieën, die zullen leiden tot groei
van het collectief bewustzijn.
Dit vereist een onvoorwaardelijk:
1. Vertrouwen en geloof in het bestaan
van de hemelse wezens en de wil om
met hen samen te werken.
2. De bereidheid om te kiezen voor
het algemeen belang en het eigen
belang (ego) af te leggen en
ondergeschikt te maken.
3. Ongekende zelfdiscipline.
4. Liefde voor jezelf, liefde voor al het
leven om je heen en liefde voor
God.
5. Kennis van hoe deze wetten
werken.
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6. De bereidheid om je uitsluitend,
onafgebroken en volledig in te
zetten om te helpen het
scheppingsproces zodanig te
beïnvloeden dat het collectief
bewustzijn constant wordt
geïnfecteerd en geïnjecteerd met
energieën van liefde.
7. Het volledig overwinnen van
angsten, zorgen en wantrouwen.

Dit alles brengt ons tot de
volwassen magiër die non-stop
samenwerkt met zijn of haar
eigen Godsenergie en met de
engelen om deze wereld op te
tillen naar de fasen van Licht
en Leven.
502

De mens die deze rol van de magiër
begrijpt en als zodanig met hart en ziel
wil en kan gaan acteren, is de mens die
zijn eigen wil aan de kant schuift en
bereid is de Wil van de Vader altijd te
volgen en te leven.
God kan door deze mens werken en
zoals Jezus zei, zullen door deze mensen
op deze wereld werken gedaan worden
die groter zijn dan de werken van Jezus.
Deze mensen zijn nu nodig.

De magiërs zullen opstaan en
gedisciplineerd, dienstbaar en
onvoorwaardelijk God, Jezus en
de engelen dienen en helpen in
dit grote werk om deze wereld op
te tillen naar Licht en Leven.

Dit vereist een training in zelfdiscipline,
waakzaamheid om je ieder moment te
realiseren waar het om gaat, liefde te
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voelen voor alle mensen en in iedere
situatie.
Bidden en mediteren om het contact
met je eigen God en de hemelsen te
verdiepen.
Het vertrouwen vergroten en bovenal er
alles aan doen om de eenheid met je
eigen God te vergroten en te verdiepen.
Zo worden we op bewust niveau lid van
een immense familie die allemaal in
dienst staan van Jezus, de
schepperdochter en God.
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De magiër, bewust van de werking van energieën en ook bewust
van het feit dat de magiër daarmee kan en moet werken.
Er is maar één doel, het dienen van het algemeen belang en het
collectief bewustzijn optrekken.
Dat is alleen mogelijk met de kracht van liefde, gefundeerd in
het besef van eenheid.
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Zo werkt de magiër met energieën
die gericht zijn op liefde.
Deze energieën worden gebruikt om
dichter bij God te komen, om de
wereld en onze naasten te helpen en
voor eigen persoonlijke groei.
En de kunst en uitdaging is om dit te
integreren in je dagelijkse bezigheden,
wat, waar en op welk niveau deze ook
zijn.
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4 april 2020

DE DRIE GRADEN VAN
DE MAGIËR
GEPLAATST IN EEN
GROTER BEELD
Naar aanleiding van onze meditaties van
Yvonne, Caroline en mijzelf, waarin het
beeld van de magiër naar voren kwam en
waar wij drieën uitgebreid over gesproken
hebben, zag ik vanmorgen in mijn meditatie
het volgende beeld, dat nu voor mij het
beeld van de magiër compleet maakt.
Er zijn 3 graden van magiërschap, die ik
voor het gemak maar even magiër 1.0, 2.0
en 3.0 noem.
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Magiër 1.0
In deze graad ontstaat het bewustzijn dat
de mens in staat is om met de kracht van
liefde invloed uit te oefenen op de wereld
en het leven om hem of haar heen.
De mens gaat zich realiseren dat hij een
deel is van een groter totaal, dat er eenheid
is in de schepping en dat hij daardoor
verbonden is en invloed heeft op al het
leven om hem heen.
Hij begint zich te realiseren dat hij invloed
kan hebben voor wat betreft reinigen en
helen, gericht op al het leven om hem heen.
Hij begint de behoefte te krijgen om deze
invloed te gaan uitoefenen door zich in
liefde op die andere mens te gaan richten.
Dit besef ontwaakt en men begint met
voorzichtig experimenteren in het sturen
van energie naar mensen en situaties.

508

Magiër 2.0
Op dit niveau is het bewustzijn zodanig
gestegen dat de mens weet dat hij met
‘liefdesbesef’ en met de energie van liefde
andere mensen kan bereiken, beschermen
en helen. Dit gaat altijd in samenwerking
met de engelen die de energie van liefde
van de mens 'bewerken en installeren' in
de aura’s van de mensen op wie de energie
gericht is.
Hier ontstaat ook het besef van de
verantwoordelijkheid en dus de
noodzaak om met die energie te gaan
werken. Dit vereist een steeds grotere
alertheid en de behoefte om hiermee te
gaan oefenen. Het is goed om te proberen
een reguliere frequentie hierin te
ontwikkelen, die uiteraard voor ieder mens
anders is omdat het leven en de dagelijkse
plichten en activiteiten van ieder mens
anders is.
De samenwerking met de eigen God en de
engelen zal zich in deze fase verdiepen en
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intensiveren. De magiër zal zijn
mogelijkheden steeds meer gaan voelen en
ervaren en steeds meer de behoefte krijgen
om op deze manier andere mensen en de
wereld om hem heen te reinigen en te
helen.
Magiër 3.0
Als er een routine gaat ontstaan en als de
samenwerking met God en de engelen zich
verdiept, het bewustzijn stijgt en er een
grotere manifestatie van liefde is, zal er
vanzelf in die mens een transformatie gaan
optreden waardoor dit proces van ‘liefde
zijn en liefde stralen' automatisch zal gaan
plaatsvinden totdat uiteindelijk die mens
constant liefde zal zijn en liefde zal stralen.
Dan is die mens een wandelende
transformator. Een transformator en een
bron van geestelijke, reinigende en helende
energie die de wereld zal besprenkelen.
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Dan zal de Godsvonk van die mens constant
werken door die mens, dan zullen de
engelen en de elementenwezens voor zover
het binnen hun mogelijkheid ligt, deze
energie gebruiken om hun werk te doen.
Als er steeds meer mensen op deze wereld
komen die de graad van magiër 3.0 hebben
bereikt, zal deze wereld sneller gereinigd,
geheeld en opgetrokken worden naar de
niveaus van 'Licht en Leven’.
Het bewustzijn van de magiër 1.0 ontstaat
wanneer de mens de derde cirkel bereikt,
zoals dit beschreven is in het Urantiaboek.
De magiër 2.0 bereikt het bewustzijn van
de tweede cirkel en de magiër 3.0 heeft de
eerste cirkel bereikt.
Als een mens de derde cirkel bereikt, wordt
de inwonende Godsvonk 'zelfhandelend' en
kan intenser met de mens die hij ‘richt en
loodst', gaan samenwerken.
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Dit is het beeld van de magiër, zoals ik het
nu zie, maar hoe past dit in het totale beeld
en wat is het totale beeld voor mij op dit
moment?
Het uiteindelijke collectieve doel is om deze
wereld op te trekken naar de fasen van
Licht en Leven.
Het enige werktuig wat daarvoor werkt, is
het uitbreiden van LIEFDE in deze wereld.
Er is één ding dat altijd liefde in de weg
staat en dit is ANGST.
‘LIEFDE IS' EN OP HET MOMENT DAT
LIEFDE ER NIET MEER IS, IS ER 'NIET
LIEFDE’ OF ANGST.
Angst is de rem op de ontwikkeling van
liefde. Angst betekent zelfs dat liefde
ontbreekt. Zonder liefde geen verhoging
van het niveau van het collectief
bewustzijn.
Is het logisch dat liefde ontbreekt en dat
deze wereld bol staat van angst.
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Om mij heen kijkend is dat logisch.
Achter iedere voordeur van ieder huis, op
iedere plek in deze wereld heerst angst.
De mens is bang zijn baan of werk te
verliezen, men is bang zijn relatie te
verliezen, zijn geld te verliezen, zijn
gezondheid te verliezen en ziek te worden
of zijn leven te verliezen en dood te gaan.
Angst, angst, angst, overal angst.
Ook heeft een enorm groot deel van de
wereldbevolking niet eens een normaal
bestaan. Zij zijn niet in staat om gewoon te
leven maar moeten iedere dag ploeteren
om te 'overleven’.
Als je moet vechten om te overleven, dag in
dag uit, is er geen plaats en geen tijd om
spiritueel te kunnen groeien.
De accenten liggen dan absoluut op andere
gebieden.
Er zal dus wereldwijd ook politiek en
economisch iets moeten veranderen om
alle middelen die er zijn in deze wereld,
eerlijk te verdelen en ieder mens
bestaansrecht te geven. En dit is nog maar
513

één aspect, hoewel zeker niet een
onbelangrijk aspect.
Waar is de magiër toe in staat om de
energie van liefde te verspreiden en de
wereld te reinigen en te helen op een
zodanige manier dat uiteindelijk iedereen
daarbij gebaat is?
Hoever reiken zijn mogelijkheden en wat is
er nodig om in het bereiken van het totaal,
horizonten te kunnen verleggen?
Hoe doe ik dat en wie of welke krachten
heb ik daarvoor nodig?
Dat betekent dat mensen die op de juiste
plekken zitten benaderd en geraakt moeten
worden. Daarbij loop je altijd aan tegen 'de
wet van de vrije wil’, de meest belangrijke
wet in de schepping.
Geen staatshoofd of regeringsleider kan
tegen zijn of haar wil beïnvloed worden.
Dan komt de volgende vraag, als ik deze
mensen met liefde zou willen benaderen,
hoe kan ik dat doen? Hoe benader ik deze
mensen?
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Terwijl ik vandaag fietste door de bossen
zag ik daarop een antwoord.
Het is niet 'Het antwoord', maar het is een
antwoord. Een antwoord dat ik op dit
moment aankan en kan verwerken met
mijn bewustzijn.
Je kunt geen mensen benaderen en ze
dwingen te gaan handelen zoals jij dat wilt
of zoals jij denkt dat goed is.
De wet van de vrije wil verbiedt het
afdwingen en opleggen van mijn wil aan
iemand anders.
Hoe kun je mensen met een bestuurlijke
taak in deze wereld benaderen in de hoop
ze iets van het licht en de liefde te kunnen
geven. Ik kan ze benaderen (mijn vrije wil)
en zij kunnen op mijn benadering reageren
(hun vrije wil). Het gebeurt of het gebeurt
niet maar het is de moeite waard.
In ieder mens zit een Godsvonk en ieder
mens staat onder invloed van zijn of haar
eigen engelen, die er allemaal op gericht
zijn het licht en de liefde te verspreiden en
het bewustzijn van die mens op te trekken.
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In ieder mens zit het licht en in ieder mens
zit minimaal iets goeds.
Hoe benader ik die mensen, zodat ze
doordrongen gaan raken van het feit dat
ieder mens dezelfde rechten heeft en recht
heeft op ‘bestaansrecht’?
Hoe kan ik dit doen op het hoogste niveau?
Hoe kan ik dit doen als magiër, werkend
met de energie van liefde.
Hoe kunnen alle mensen op deze wereld
die een leidende rol spelen, benaderd
worden met licht en liefde, met absoluut
respect voor hun eigen vrije wil, maar
waarbij ik mijn recht kan en zal claimen om
mijn eigen vrije wil kenbaar te maken?
Als ik mijn eigen vrije wil kenbaar maak,
als mijn wil dienstbaar is en gericht is
op liefde en als ik mij richt op hogere
krachten van liefde, zal op mijn verzoek
een reactie komen.
Wie vraagt krijgt antwoord en wie klopt
wordt opengedaan.
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Ik hoef mij dus uitsluitend te
richten op hogere
liefdeskrachten en mijn wil
kenbaar te maken.
Als mijn wil het algemeen belang
dient en als mijn wil steeds meer
één wordt met de WIL van de
VADER, zal er een energiestroom
in beweging komen en zal deze
energiestroom zijn werk gaan
doen.
Bij wie moet ik aankloppen en aan wie
moet ik vragen en wat moet ik vragen?
Over deze planeet waakt en heerst de ziel
van deze planeet. Zij is de planetair
allerhoogste. Ik ken haar onder de naam
Gaia.
Zij is verbonden met alles wat leeft op deze
planeet.
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Over de totale schepping waakt en heerst
de ziel van de schepping in wie de complete
schepping is opgeslagen. Zij is de Godin de
Allerhoogste en zij is met alles verbonden
en dus ook met alle planetair allerhoogsten
in de complete schepping.
Ik kan mij in mijn gebed en meditatie
richten op deze wereld, op specifieke
mensen die hulp nodig hebben. Op situaties
en specifiek op alle machthebbers,
staatshoofden en regeringsleiders die
invloed kunnen uitoefenen.
Daarnaast richt ik mij op mijn Godsvonk, de
engelen, de elementenwezens, de planetair
allerhoogste en op de Godin de
Allerhoogste om de liefde die ik dagelijks
gericht uitzend, te brengen waar het nodig
is en daar zijn werk te laten doen.

Dat is de uiting van mijn vrije wil,
waarbij ik uit vrije wil aanklop
om hulp, uit vrije wil liefde stuur
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en dus op basis van vrije wil
samenwerk met de hemelsen en
goden.
Iedereen wordt dan benaderd
met energieën van liefde en
iedereen zal accepteren wat hij of
zij uit vrije wil, wil en kan
accepteren.
Er zal echter meer gebeuren dan
wanneer er geen actie van mij is.
Iedere actie geeft een reactie, dus
iedere gerichte actie van mij zal
ergens in mindere of meerdere
mate een reactie geven, waarbij
op ieder niveau van de schepping,
hulp wordt geboden, want …..
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‘Wie klopt wordt
opengedaan’.
En zolang mijn actie is gericht op
liefde, in nederige
dienstbaarheid, zal het
universum altijd reageren.
Naarmate ik in staat ben om een
steeds diepere rol als magiër te
spelen en dus zo op te treden, zal
de reactie in deze wereld steeds
krachtiger worden en zal dit
helpen om het collectief
bewustzijn van deze wereld op te
trekken.
Hoe meer mensen het vermogen
krijgen de rol van de magiër te
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bekleden en hier dagelijks mee te
werken, hoe sneller deze
ontwikkeling zal gaan.
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De magiërs werkend met de energie van liefde, dit
stralend in de wereld naar alle mensen en situaties die
reiniging en heling nodig hebben en dit willen
ontvangen op basis van hun eigen vrije wil, hetzij
bewust, hetzij onbewust.
In dit proces geholpen door alle hemelse wezens, Jezus,
onze Godsvonk, de planetair allerhoogste en de moeder,
de Godin de Allerhoogste.
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5 april 2020

DE MAGIËR IS NOOIT
MEER ALLEEN
De magiër moet zich realiseren dat hij nooit
meer alleen is en hoe intensiever het werk
wordt en hoe meer de magiër groeit in
bewustzijn, hoe intenser de samenwerking
is met wezens achter het gordijn.
Uiteindelijk betekent dat, dat de magiër
meer en meer leeft met één voet in deze
wereld en één voet in de andere wereld.
Hij kan altijd een beroep doen op de
helpers aan de andere kant.
De magiër begint zich te openen voor de
andere wereld waardoor de samenwerking
steeds dieper en intenser kan worden.

Er schuilt echter ook een groot
gevaar.
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De magiër wordt steeds meer
open voor beïnvloeding van de
andere kant en dat kan ook
betekenen dat duistere machten
in zijn systeem proberen te
komen.
Er is zeker bescherming vanuit
zijn helpers en gidsen maar de
mens, de magiër, blijft altijd het
recht houden om zijn vrije wil te
blijven volgen en zelf keuzes te
maken.
Daarom is het ongelooflijk
belangrijk om je continu te
blijven realiseren dat het werk
altijd gaat om het ALGEMEEN
BELANG en dat betekent dat de
magiër altijd DIENSTBAAR en
NEDERIG moet zijn en blijven. Het
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gaat om het optrekken van deze
planeet en om het optrekken van
de hele schepping. Als ik daaraan
werk, trek ik vanzelf mijzelf op.
Bid, mediteer en intensiveer het contact
met je eigen inwonende God. Blijf je altijd
afvragen of je eigen opstelling is gericht op
liefde en of je je dienstbaar en nederig
opstelt.

Onderschat dit gevaar niet. Ik heb
meerdere, zeer spirituele mensen
zien vallen nadat arrogantie en
hoogmoed in hun gedrag kwam en
hun acties 'Luceferiaans' werd.
Dit is een wezenlijk bestaand risico
en hiervoor moet je altijd waakzaam
zijn.
Mensen die werken met hemelse
krachten worden altijd beschermd,
maar ook nu geldt de wet van de
525

vrije wil, als je je op één of andere
manier toch opent voor de
DUISTERNIS en als je nog
karaktertrekken hebt die daarop
zijn afgestemd, ben je niet te
beschermen.
Ook dat heb ik bij mensen
meegemaakt.
Als er dingen gebeuren in je leven die je
aangrijpen en je misschien van je stuk
brengen, zoek dan contact met de
engelen die je begeleiden.
Zo een situatie kan ook gecreëerd zijn
door de engelen die je begeleiden om je
te testen. Heb vertrouwen is hun hulp
en als je het alleen moet doen, blijf dan
altijd dienstbaar, nederig en liefdevol,
in iedere situatie.
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Zoek het contact, zoek de
samenwerking, laat je
leiden, blijf dienstbaar, alert,
nederig en liefdevol en de
magiër zal groeien van graad
naar graad en het contact en
de verbinding met zijn eigen
God zal zich verdiepen.
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9 april 2020

DE OMKERING, NIET
MEER VAN BENEDEN
NAAR BOVEN MAAR
VAN BOVEN NAAR
BENEDEN
Het is woensdagavond, 9 april en ik heb een
vreemde ervaring.
Opnieuw realiseerde ik mij dat mijn
uitgangspunt niet meer is dat GOD IN MIJ
IS maar dat IK IN GOD BEN.
Ook realiseerde ik mij opnieuw dat dat
betekent dat het mijn initiatief wordt in de
eenheid te realiseren.
Ik aanvaard, ik omarm, ik wens, ik ben één
met God, door mij gekozen, door mij
bepaald.
IK EN GOD ZIJN ÉÉN.
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Ik zag in een flits deze wereld vanuit de
andere kant.
Het leven op deze planeet werd niet
meer waargenomen vanuit deze planeet,
maar vanuit de door mij gekozen
eenheid met God, zag ik de materiële
wereld vanuit een andere dimensie.

Het voelde als een OMKERING.
Een omkering van waarnemen maar ook
van ZIJN. IK WAS OP EEN ANDERE PLEK
EN DAARDOOR WERD MIJN WERELD
ANDERS.
Het was of ik op een aangename manier op
mijn schouders maar ook een beetje op
mijn vingers werd getikt om bij de les te
blijven.
Een continu contact en een continu
aanwezig zijn in twee werelden. Een
continu besef van de samenwerking met de
engelen. Als het besef van het contact en de
aanwezigheid groeit en een
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vanzelfsprekendheid wordt, kan ik gaan
starten met een continue samenwerking.
Eerst landen in het besef van eenheid met
de andere wereld, dan gaan starten met de
samenwerking met de andere wereld.
Ongelooflijk hoe systematisch het wordt
opgebouwd.
Ik zal mij gaan richten op het continu
aanwezig zijn in twee werelden.
Daarnaast zal ik proberen om een
continue stroom van energie te
genereren die door de engelen
getransformeerd kan worden.
Het komt steeds dieper te liggen in mijn
systeem en steeds meer 'een deel van
mij te worden’.
Wat betreft ‘het leven in twee werelden'
had ik gisteren een interessante discussie
met Leonard.
Volgens Leonard meldt Bo Yin Ra dat je pas
door kunt gaan in de woningwerelden als je
in staat bent om de aarde na de overgang
volkomen los te laten.
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Dit komt overeen met het bereiken van het
niveau van de derde cirkel volgens het
Urantiaboek.
Dit klinkt zinnig omdat het mij ook
onmogelijk lijkt om door te gaan als je het
oude niet kunt loslaten.
Zo heeft het ook geen zin om een nieuwe
relatie aan te gaan als je niet in staat bent
om een oude relatie, die voorbij is,
volkomen los te laten.

‘Loslaten’ wordt hiermee dus
verheven tot 'voorwaarde voor
groei’.

GELOOF, BLIND
GODSVERTROUWEN EN
LOSLATEN ZIJN DE SLEUTELS
TOT GROEI IN BEWUSTZIJN.
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12 april 2020

VAN ‘WORDEN’ TOT
‘ZIJN’
Er gebeurt een hoop in deze wereld op dit
moment.
Er is een beeld in mijn hoofd en op mijn
netvlies en dat beeld wil er niet meer vanaf.
Dat beeld vertelt mij en laat mij zien dat ik
constant verbinding moet houden met
‘GEEST’.
Dit betekent zowel verbinding met mijn
Godsvonk als met de engelen.
Uit deze verbinding kan een continue
werkzaamheid groeien. De engelen en mijn
Godsvonk kunnen continu door mij werken
als ik mij onafgebroken op hen instel en
afstem.
Deze afstemming moet voor mij een
NIEUWE VORM VAN ZIJN gaan worden.
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De periode van ‘het gaan worden’ is nu
voorbij. De periode van ‘het zijn’ gaat nu
beginnen.

‘To be or not to be’,
Is NU the question.
Ik voel al zeker een week een hele sterke
drang en behoefte om deze verbinding met
de engelen en mijn kleine God in stand te
gaan houden.
Als ik merk dat ik mij niet bewust heb
verbonden en op het moment dat ik dan
deze verbinding leg, voel ik een sterke
energie door mij heen stromen. Er ontstaat
een flow die stroomt zolang ik mij bewust
verbind.
Er is onmiddellijk actie en reactie,
voortkomend uit verbinden.
Op het moment dat ik mij verbind en dat
deze energie gaat stromen, wordt er door
mij gewerkt.
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Er wordt iets van mij verwacht. Er is
jarenlang aan mij gewerkt om dit inzicht te
krijgen en dit bewustzijn te verkrijgen
waarop ik begrijp, weet, voel, proef en ruik
wat deze verbinding en samenwerking
betekent en waarom het zo belangrijk is in
het proces van zuiveren en helen van deze
wereld.
Mijn tegenprestatie nu is dat ik er moet
zijn, mij moet verbinden en mij volkomen
moet openstellen. Er moet overigens niets
maar ik heb zelf bij vol bewustzijn een
contract opgesteld dat ik bereid en
beschikbaar ben op basis van volkomen
eigen vrije wil, om de hemelen te dienen op
iedere plek en op ieder moment, dat binnen
mijn vermogen ligt en als het moet, zelfs
daar ver voorbij.
EEN BELOFTE DOEN, BETEKENT IETS.
IK WERD DEZE WEEK INDRINGEND
HERINNERD AAN DEZE BELOFTE.
Het is nodig, ik ben nodig, zoals zovele
anderen en dus zal ik er zijn.
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De tijd dat ik bezig was om het
te worden is voorbij, zij
hebben gedaan wat ze beloofd
hadden en moesten doen. Nu is
het mijn tijd om er te zijn.
Onvoorwaardelijk en
onafgebroken.
Gisteren hebben Caroline, Yvonne en ik
weer gemediteerd.
Alle drie hebben we op eigen wijze gezien
dat de samenwerking tussen ons groepje en
het drietal Jezus, Metatron en Michaël
intensiveert en moet gaan ‘werken’.
Wat wij zagen was dat door de intense en
continue samenwerking en uit onze
verbinding een wit licht ontstaat van
ongekende intensiteit en schoonheid, dat
overal op gericht wordt en alles tot in de
diepste kern doordringt.
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Ikzelf zag Yvonne, Carolien en mijzelf
zwevend in het universum op zeer grote
afstand van elkaar. Langzaam dreven we
naar elkaar toe en toen we elkaar naderden
pakten we elkaars hand.
Onder ons dreven Jezus, Metatron en
Michaël naar elkaar toe en ook zij hielden
elkaars handen vast.
Beide groepjes begonnen een blauw licht te
stralen dat steeds helderder werd. Het licht
van het groepje van Jezus en de engelen
steeg omhoog en raakte het licht van ons
groepje.
Er volgde een intense reactie en met een
enorme kracht ontstond er een intens
helder wit licht. Eén grote bol van wit licht.
Ikzelf zag helemaal niets meer maar ik
voelde hoe dit licht met een enorme kracht
en intensiteit gericht werd op de aarde en
dat alles, tot in de diepste kern, doordrong.
Dit licht werkt zuiverend en helend.
Aan het eind van dit hoofdstukje heb ik dit
met twee afbeeldingen geprobeerd vast te
leggen.
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Door de verbinding constant in stand te
houden kan ieder moment gericht gewerkt
worden.
Ik draag daarbij de verantwoording voor
mijn eigen verbinding.
Hiermee is voor mij het moment van
bewust ‘ZIJN’ aangebroken en is het mijn
taak en opdracht om dit zijn te gaan
uitbreiden naar een toestand van 24/7.
Dit is mijn keus. Dit is een belangrijk
onderdeel van de blauwdruk die mijn God
voor mij heeft meegenomen en waar hij
met mij en voor ons, mijn hele leven aan
heeft gewerkt.
Er is geen weg meer terug. Niet dat ik dat
wil of zou kunnen. Er is uitsluitend een weg
voorwaarts.
Hiermee zou al mijn geschrijf en geschilder
wel eens definitief voorbij kunnen zijn!
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De tijd zal het leren.

Het blauwe licht dat uit beide groepjes stroomt en één wordt tot
het intens witte, reinigende en helende licht.
Hemel en aarde werken samen om God te dienen.
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Het van blauw tot wit getransformeerde licht.
Hoe vaker een langer door licht gewicht kan worden, hoe groter
het effect zal zijn.
Zoals Yvonne vorige keer zei: ‘Blijf waakzaam en houd de
verbinding in stand.

Ik heb het gevoel dat ik nu een moment
heb bereikt waarop de opleiding, zoals
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ik die tot nu toe heb mogen ontvangen,
voorbij is.
De kennis wordt nu gekoppeld aan
onvoorwaardelijke liefde, gebundeld
met de kracht en liefde van Jezus en de
hemelsen en gericht op het dienen van
al het leven. Hiermee wordt, samen met
vele anderen, een extra stap gezet om
deze wereld op te tillen naar de fasen
van Licht en Leven.
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Ook het contact met mijn Godsvonk is
verankerd en moet zich nu verdiepen.
Ik heb vijf boeken geschreven met totaal
ongeveer achttienhonderdvijftig
bladzijden, geïllustreerd met honderden
afbeeldingen.
Al deze vijf boeken zijn een vastlegging
van mijn eigen spirituele reis.
Ieder mens is een unieke
persoonlijkheid, met unieke
kwaliteiten, met een eigen unieke
blauwdruk waar specifieke taken en
opdrachten voor dat leven in zijn
vastgelegd, aangestuurd door een eigen
Godsvonk die precies weet hoe dat leven
geloodst en geleid moet worden.
Ieder mens loopt daarmee een eigen,
unieke persoonlijke weg en iedere weg
is anders.
Mijn reis is mijn reis, anders dan welke
reis dan ook. Mijn vastlegging van mijn
reis in mijn boekenserie: ‘Een
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wonderbaarlijke reis’, is het verhaal van
mijn voortgang op mijn spirituele pad.
Dit pad heb ik tot zover bewandeld met
‘vallen en opstaan’ en vooral heel veel
vallen.
Mijn verhaal heeft niets met waarheid te
maken. Het toont datgene wat mij op
bepaalde momenten is aangereikt,
omdat ik daarmee op dat moment
verder kon.
Als er mensen zijn die mijn boeken tot
zover hebben gevolgd dan hebben ook deze
mensen waarschijnlijk zelf grote stappen in
‘groei in bewustzijn’ kunnen zetten.

De weg van het proces van
‘worden’ heb ik met de wereld
gedeeld in de hoop dat andere
mensen er misschien iets in
herkennen en er misschien iets
van kunnen gebruiken.
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Het proces van ‘zijn’ kan niet
meer gedeeld worden, omdat
dat niet meer gedeeld hoeft te
worden.
Als je bent dan ben je en zul je
groeien in dat zijn en je eigen
unieke weg vervolgen in de
wetenschap dat het goed is.
Ik neem hiermee afscheid van
het ‘deelproces’, omdat dat
verder niet meer nodig is.
Ik zal blijven schrijven en
schilderen voor mijzelf, omdat
ik dat inmiddels gewend ben,
omdat ik het prettig vind en
omdat het voor mij werkt.
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De vraag is of het eigenlijk nog
nodig is, omdat mijn verdere
opleidingstraject
waarschijnlijk anders zal
verlopen.
Ik wens iedereen een prachtige
reis. Het maakt het leven
zinvol en wanneer je hier al in
staat bent om je eeuwigheid te
ontdekken en je verbinding
met God de Vader zelf, die er
speciaal voor jou is, in jou is en
alles ter beschikking stelt aan
jou, dan gaat het leven ‘zingen’.
Er rest mij om jullie allen één
ding toe te wensen:
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Ik wens jullie allen een
prachtige eigen
‘wonderbaarlijke reis’
toe en geniet ook
vooral van de reis.

Vaya con Dios.
Dit was mijn cadeau op eerste Paasdag
2020.

545

