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Het minste wat je zou moeten 
weten over het ego 

 
Dit boek reikt je enorm veel aan wat het Ego precies is en hoe 
het spel van het Ego en door het EGO wordt gespeeld om ons te 
misleiden en in de illusies van de “waarheid” vast te houden, in 
plaats van ons de “werkelijkheid” van het leven te laten zien, als 
wij weer terugkeren op het pad van éénheid en liefde. 

 
Jezus:  
Het is mijn bedoeling met deze serie lezingen jullie een kort overzicht te 
geven van de uitdagingen waar het menselijk ego alle geestelijke 
zoekers voor stelt, ongeacht welke uiterlijke leer of godsdienst ze volgen. 
Dit is, om zo te zeggen, ‘het allerminste wat je over het menselijke ego 
moet weten’. 
 
 

De verborgen deugden van heilige verwarring 

Een lezing door Jezus 
 
 
 
Ik ben me bewust dat de meeste mensen die serieus mijn lezingen over 
het ego bestuderen, zich uiteindelijk min of meer verward zullen voelen. 
Ze zullen voelen alsof het bijna onmogelijk lijkt het verschil te zien tussen 
wat de dualistische ‘waarheid’ van het ego en de werkelijke waarheid 
van de Christusgeest is. Ze zullen voelen alsof het heel moeilijk lijkt te 
weten wanneer ze handelen vanuit het ego en wanneer niet. Sommigen 
zullen zelfs een gevoel van wanhoop ervaren, alsof het onmogelijk lijkt 
ooit het ego en zijn spitsvondigheden te overwinnen.  
Ik begrijp deze gevoelens, maar ik hoop je te helpen inzien dat dit 
gewoon een noodzakelijke stadium op het spirituele pad is dat alle 
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zoekers moeten doormaken voordat ze boven het ego kunnen uitstijgen. 
Ieder mens die ooit het Christusbewustzijn heeft bereikt, heeft deze fase 
ervaren, mezelf inbegrepen. Dus, ik hoop dat ik je kan helpen beseffen 
dat je niet alleen bent en dat het inderdaad mogelijk is door deze periode 
heen te komen, zelfs al kan het bij tijden hopeloos lijken.  
Wat ik echt hoop je te helpen zien is dat de toestand van oprechte 
verwarring in feite een prima staat van bewustzijn is. In plaats van 
vertwijfeling of moedeloosheid te voelen, zou je jezelf moeten feliciteren 
met het behalen van een belangrijke overwinning. Door bereid te zijn je 
in een staat van verwarring te begeven, heb je een heel belangrijke stap 
gezet op het pad jezelf van het ego te bevrijden. Waarom is dat zo?  
Wat ik geprobeerd heb uit te leggen in de lezingen over het ego is dat 
het ego een onverzadigbare zucht heeft om elke situatie te controleren. 
Het probeert onafgebroken zichzelf als een autoriteitsfiguur op te zetten 
die niet in twijfel getrokken of tegengesproken kan worden. Maar een 
autoriteitsfiguur te zijn komt met een subtiele verleiding die ervoor 
gezorgd heeft dat anderszins oprechte mensen – in het bijzonder op het 
terrein van de politiek – in hun missie in het leven faalden. En het is 
zeker dat het ego geen enkele manier vindt om deze verleiding te 
weerstaan. De verleiding is dat als je een autoriteitsfiguur bent, het lijkt 
alsof je altijd gelijk moet hebben. Als je geen gelijk krijgt, wordt je 
autoriteit in twijfel getrokken en dit geeft aanleiding voor de angst dat je 
je positie en haar privileges kunt verliezen.  
Het ego leeft in een voortdurende staat van angst dat als het ongelijk 
krijgt, het zijn controle over jou zal verliezen en dus sterven zal. Dit is 
een gegronde angst in de zin dat als de Bewuste Jij eenmaal de 
misvatting gaat inzien van het dualistische, op angst gebaseerde en 
machtzoekende redeneren van het ego, het ego zijn zeggenschap over 
je zal verliezen en uiteindelijk zal sterven.  
Nu, hier komt de sluwe redenatie. Het pad dat tot vrijheid van het ego 
leidt is dat het Bewuste Jij moet ophouden zichzelf te identificeren met 
het ego en de dualistische overtuigingen van het ego. Wanneer iemand 
volledig met zijn of haar ego geïdentificeerd is, zal de persoon de angst 
van het ego voelen om zijn zeggenschap kwijt te raken. Daarom zal deze 
persoon zich gedwongen voelen om de overtuigingen van het ego te 
verdedigen als was het een kwestie van leven en dood. Me andere 
woorden, de persoon zal voelen dat het uitermate belangrijk is om nooit 
ongelijk te krijgen.  
Hoe probeert het ego te vermijden dat het ongelijk krijgt? Door 
overtuigingen te scheppen die gebaseerd zijn op het zwart-wit denken of 
het grijze denken. Het ego schept een wereldbeeld en zolang iemand dit 
wereldbeeld accepteert, kan de persoon nooit ongelijk krijgen. De 
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persoon zal altijd in staat zijn elke situatie of argument zo om te buigen 
dat het lijkt dat hij of zij nooit ongelijk heeft.  
Zie je de gevolgen van deze wijze van benadering van het leven? Het 
geeft iemand werkelijk een gevoel van zekerheid, dat er voor zorgt dat 
mensen heel zeker weten dat ze gelijk hebben, dat ze okay zijn of zelfs 
dat ze superieur aan anderen zijn. Maar dit is een valse zekerheid die in 
voortdurend gevaar verkeert bedreigd of vernietigt te worden door 
gebeurtenissen waarover noch de persoon noch het ego enige controle 
heeft.  
Ik wees op dit valse gevoel van zekerheid toen ik zei: 

26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar 
handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend 
man, die zijn huis bouwde op zand.  
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen 
zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op 
het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen 
een ruïne over.’ (Matteüs, hoofdstuk 7) 

Wanneer iemand volledig geïdentificeerd is met het ego, gebruikt die 
persoon het zwart-wit denken of het grijze denken om elk idee of 
gezichtspunt te weerleggen, dat het dualistisch wereldbeeld van het ego 
in twijfel trekt. Dus, zo iemand is eenvoudig niet ‘onderwijsbaar’ en een 
spirituele leraar heeft weinig kans de persoon te bereiken, zoals ik 
onlangs heb uitgelegd.  
Zie je nu mijn punt? Wanneer jij jezelf met het ego identificeert, heb je de 
vluchtige zekerheid van het ego en kun je elke verwarring ontkennen. In 
zekere zin voel je je nooit verward, omdat het ego altijd pasklare 
antwoorden heeft op elke vraag of in elke situatie. Dus, juist het feit dat jij 
je nu verward voelt en dat je bereid bent te erkennen dat je je verward 
voelt is een duidelijk bewijs dat het Bewuste Jij niet langer volledig met 
het ego geïdentificeerd is.  
 
Het herkennen van de ware leraar 
Ik besef dat in zekere zin het wegvallen van de oppervlakkige zekerheid 
van het ego als een verlies zal aanvoelen, maar alleen wanneer je dit 
vanuit een nauw perspectief bekijkt. Als je even een stap achteruit wilt 
zetten en naar het bos in plaats van de bomen kijkt, zie je dat ‘verward 
zijn’ een belangrijke stap voorwaarts is, want nu ben je ‘onderwijsbaar’ 
geworden voor zowel je Christuszelf als je spirituele leraren. Zoals het 
oude gezegde luidt, ‘Wanneer de student klaar is, verschijnt de leraar’. 
Dus, in plaats van terug te kijken naar de goeie oude tijd waarin je dacht 
alles te weten en het leven onder controle had, moet je opnieuw je 
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aandacht richten en naar de leraar zoeken die hier op dit moment bij je is 
en klaar staat je te helpen de volgende stap te nemen.  
Ik zie veel spirituele zoekers die eindelijk de valse zekerheid van het ego 
doorzien en die de zekerheid van het oude geloofssysteem en het oude 
wereldbeeld van het ego opgeven. Ze doen dit echter met tegenzin en 
beginnen onmiddellijk naar een andere bron van zekerheid te zoeken. 
Door dit te doen, worden ze vaak door een guru of organisatie 
aangetrokken die heel sterke, zelfs absolute beweringen doen. Dit geeft 
hen vaak het gevoel dat, omdat ze nu bij de ware guru of redder zijn, ze 
zich weer zeker kunnen voelen. Uiteraard geeft deze benadering het ego 
eenvoudig een nieuwe kans op leven, want het zal nu het nieuwe 
geloofssysteem gebruiken om je tot slaaf te maken.  
Ik zie ook een aantal zoekers die de zekerheid van een oud 
geloofsysteem opgeven, maar een nieuwe aannemen, die hen laat 
denken op het pad naar verlichting te zijn. Ze denken dat als ze die staat 
eenmaal bereiken, ze zich opnieuw veilig zullen voelen en de zekerheid 
hebben alles te weten. Maar zelfs een verlicht iemand weet niet alles, 
wat ik zo zal uitleggen.  
Wat ik graag zou zien gebeuren is dat zoekers voorbij de behoefte aan 
uiterlijke zekerheid en veiligheid gaan door bewust contact te maken met 
de ultieme leraar, namelijk de innerlijke leraar van hun Christuszelf en 
daarmee met hun opgevaren leraren. De reden dat ik zei dat het 
koninkrijk van God in je is, is dat je het koninkrijk van God – het 
Christusbewustzijn – alleen door een innerlijk proces kunt binnengaan. 
Hieruit volgt dat om dit proces te voltooien, je contact met je innerlijke 
leraar moet maken.  
Ik keur een uiterlijke leraar of leer niet af, omdat beiden heel nuttig 
kunnen zijn. Wat ik hier zeg is dat je altijd zowel de ware leraar zult 
aantrekken, die je met de volgende stap kan helpen, als de valse leraar 
die je laat voelen dat je de volgende stap niet moet zetten. Als je voor 
zekerheid gaat, zul je onontkoombaar door de valse leraar worden 
aangetrokken. Alleen wanneer je bereid bent in verwarring te blijven, zul 
je de ware leraar vinden. Waarom is dit zo? 
Het ego probeert zeggenschap over je te krijgen en het laatste wat het 
ego wil is dat je geestelijk onafhankelijk wordt. In ruil voor die 
zeggenschap over je, biedt het ego je het valse gevoel van zekerheid 
aan – dat je altijd gelijk hebt, dat je de garantie hebt gered te worden, dat 
je superieur aan anderen bent of wat je bijzonder behoefte ook mag zijn. 
In tegenstelling hiermee wil de ware leraar dat je onafhankelijk wordt en 
zo zal een ware leraar nooit proberen zeggenschap over je te krijgen. In 
plaats van je een vluchtige zekerheid te bieden, reikt de ware leraar je 
het ware, innerlijk pad aan – en dit is een voortgaand proces van het zich 
ontwikkelen van je bewustzijn.  
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Het pad eindig nooit, wat inhoudt dat er geen beperkingen zijn in hoeveel 
je in bewustzijn en inzicht kunt groeien. Maar, wat betekent dat eigenlijk 
precies? Wanneer je openstaat voor de mogelijkheid van nooit 
eindigende groei in bewustzijn, betekent dat, dat er geen geloof of 
gezichtspunt is dat als absoluut of onfeilbaar beschouwd kan worden. 
Met andere woorden, het ware innerlijke pad bied je niet de uiterlijke 
zekerheid van het ego, namelijk dat dit of dat uiterlijke geloof absoluut is. 
In tegendeel, op het innerlijke pad zijn er geen absolute overtuigingen, 
want elke overtuiging kan door een ruimer bewustzijn ontwikkeld of 
vervangen worden.  
Dit leidt tot twee belangrijke overwegingen:  
• Het is niet het wezen van het innerlijke pad dat je afhankelijk van de 
innerlijke leraar wordt. Het wezen van het pad is dat je onafhankelijk 
wordt zodat je niet langer je Christuszelf nodig hebt. Dit betekent dat de 
ware leraar je niet zal vertellen wat je moet doen, wat het ego en de 
valse leraar heel graag wel zullen doen. De ware leraar zal je een groter 
inzicht geven, zodat je een betere basis hebt om keuzes te maken. Maar 
JIJ bent het die moet kiezen, want alleen door te kiezen zul je groeien in 
onafhankelijkheid. Tenzij je bereid bent je eigen keuzes te maken, kun je 
gemakkelijk de aanwijzingen van de innerlijke leraar over het hoofd zien, 
en zo de staat van verwarring onnodig lang verlengen.  
• Op het innerlijke pad bestaat er geen uiterlijke zekerheid of veiligheid. 
Het is daarom heel belangrijk dat je een innerlijk gevoel van zekerheid 
en veiligheid ontwikkelt. Het ego probeert te zeggen dat zolang je in zijn 
onfeilbare doctrines gelooft, JIJ okay bent. Wat je moet doen is deze 
behoefte aan een uiterlijke zekerheid te ontstijgen en een innerlijke bron 
van zekerheid vinden. Dit zal ons volgende punt van overweging zijn. 
 
Het vinden van ware zekerheid 
De sleutel om innerlijke zekerheid te vinden is door mijn opdracht te 
volgen: 

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. (Matteüs 6:33) 

In plaats van een menselijk gevoel van zekerheid te zoeken – door in 
een door mensen gemaakte leer te geloven of binnen een aantal door 
mensen gemaakte regels te leven – zoek je naar Gods waarheid. Maar, 
en hier is een punt dat vaak over het hoofd gezien wordt, je zult de 
Christus waarheid niet vinden totdat je bereidt bent de zekerheid van het 
ego los te laten en bereidt bent in verwarring te leven. Je moet het 
egogevoel van zekerheid laten sterven, zoals ik mijn fysieke lichaam aan 
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het kruis liet sterven. En alleen wanneer je bereid bent een stap in het 
onbekende te zetten – door een tijd lang in verwarring te willen zijn – zul 
je voorbij de door het ego geschapen sluier van dualiteit, gaan zien. 
Daarom zei ik: 

Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan 
naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de 
opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de 
hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ (Matteüs 
19:21) 

Het betekent niet letterlijk dat je alles moet weggeven wat je hebt. De 
geestelijke betekenis is dat je bereid bent de zekerheid van het ego op te 
geven en bereid bent tijdelijk in de war te zijn. Zoals ik geprobeerd heb in 
de vorige lezingen over het ego uit te leggen, staat de Christus waarheid 
volkomen boven de dualistische ‘waarheden’ van de geest van antichrist. 
Omdat je echter bent opgegroeid in een wereld die zo sterk beïnvloed is 
door de geest van antichrist, zal het een tijdje duren om je geest van 
deze invloed te bevrijden.  
In werkelijkheid betekent dat, dat je eenvoudig door een periode moet 
heengaan, waarin het lijkt dat er niets zekers bestaat, niets wat je zeker 
weet. Zoals ik heb aangevoerd, moet dit als een positief signaal omarmd 
worden dat je boven het ego uitstijgt en je moet proberen je geest voor 
een hoger begrip te blijven openstellen. Helaas stellen veel zoekers hun 
geest slechts voor korte tijd open, die voldoende is om hun Christuszelf 
een kans te geven hen naar een uiterlijke leer of leraar te leiden. Maar 
zodra ze die ‘veiligheidszone’ binnenkomen, sluiten ze hun geest weer af 
voor innerlijke leiding en richten zich op de uiterlijke leiding.  
In plaats daarvan, moet je je best doen je geest voor innerlijke leiding 
open te houden. De kneep hier is dat innerlijke leiding je altijd voorbij je 
huidige mentale denkkader brengt door je ‘onbetwistbare’ overtuigingen 
in twijfel te trekken. Zo zijn er in feite een aantal mensen die de innerlijke 
leraar afwijzen omdat die hun onbetwistbare overtuigingen bedreigt, en 
ze houden zich vast aan het ego en een valse leraar die hun meest 
dierbare overtuigingen niet in twijfel trekken. 
Slechts één ding kan je voorbij deze reacties en de hele noodzaak voor 
uiterlijke zekerheid brengen, namelijk dat je een innerlijke bron van 
zekerheid vindt. De sleutel om dit te doen is door je van een heel 
eenvoudige, maar diepzinnige waarheid bewust te worden. Achter het 
verlangen van het ego zichzelf als een onfeilbare autoriteit op te zetten, 
zit de aangeboren onzekerheid van het ego. Het ego voelt dat het van 
nature onwaardig is en dit is waar omdat het ego nooit door God 
geschapen is. Maar het ego begrijpt dit niet en kan dit niet bevestigen, 
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reden waarom het ego probeert een schijn van waardigheid te creëren 
door gebruik te maken van wat in de stoffelijke wereld voorhanden is. 
Het ego probeert een toren van waardigheid op te bouwen en het wordt 
onvermijdelijk een toren van Babel. Het zal nooit tot in de Hemel reiken 
maar zal uiteindelijk onder zijn eigen gewicht instorten.  
Het probleem is natuurlijk dat zolang je jezelf met het ego identificeert, je 
je ook onwaardig zult voelen en bang zult zijn dat je onwaardig in de 
ogen van God bent en dat je ‘voor eeuwig in de hel zult branden’ of hoe 
je dat uiteindelijke onheil ook wilt benoemen. Dus, wanneer je je niet 
langer aan de zekerheid van het ego vasthoudt, zal je innerlijke angst 
van verdoemenis naar bovenkomen en zul je ermee moeten omgaan. 
Sommigen weigeren dit te doen en werpen zich zo in een (ander) uiterlijk 
geloofsysteem dat hen opluchting biedt. Maar op een bepaald punt in je 
leven moet je deze geest tegemoet treden en ik raad je sterk aan hier 
niet mee tot je sterfbed te wachten.  
De sleutel tot het overwinnen van het gevoel van onwaardigheid is je te 
realiseren dat de kern van je lagere wezen het Bewuste Jij is, en dat het 
meer dan het ego is. In feite is het Bewuste Jij meer dan je hele 
wereldse identiteitsgevoel. Het Bewuste Jij is een verlengstuk van Gods 
eigen Wezen, en daarom is het van nature waardevol. Je bent waardevol 
vanwege het feit dat God je uit zijn eigen Wezen schiep.  
Ik besef dat je je misschien niet waardevol voelt en jou te vertellen dat je 
waardevol bent, wellicht weinig resultaat heeft zolang jij je verward voelt. 
Dus laten we proberen de verwarring wat open te breken. Voor veel 
mensen kan het denkbeeld van de Bewuste Jij abstract lijken, maar zien 
is geloven. Wanneer je het Bewuste Jij ervaart, zul je weten dat je meer 
dan je lagere identiteitsgevoel bent. En het is een feit dat als je inziet dat 
je verward bent, je het Bewuste Jij al ervaren hebt.  
Je ego voelt zich nooit verward, want het zal eenvoudig een 
tekortgeschoten absolutistisch geloof door een ander vervangen. Maar 
de Bewuste Jij heeft het vermogen van zelfbewustzijn, en daarom kan 
het inzien dat het verward is en zich afvragen of het wel waardevol is. Je 
ego is niet in staat zichzelf waar te nemen; het kan geen stap achteruit 
zetten en naar je leven kijken en tot de conclusie komen dat het 
veranderen wil. Maar het bewuste Jij kan dit wel doen en het feit dat je 
een spirituele leer bestudeert, betekent dus dat je begonnen bent jezelf 
van het ego af te scheiden. Je bent begonnen je bewust te worden dat je 
een spiritueel wezen bent dat meer is dan je aardse identiteit.  
Mijn punt is dat je het Bewuste Jij al ervaart, want alleen het Bewuste Jij 
kan een stap achteruit zetten in je leven en zelfs zien dat je een ego hebt 
en dat je meer bent dat het ego. En alleen dit besef zal je bewust maken 
van en geïnteresseerd doen zijn in het volgen van het spirituele pad. Je 
moet eenvoudig deze ervaring verdiepen zodat je je het feit eigen maakt 
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dat je MEER bent dan je uiterlijke standpunten en overtuigingen. Dit te 
doen heeft een heel belangrijk psychologisch effect.  
 
Je bent meer dan je overtuigingen 
In werkelijkheid heeft het ego geen aangeboren of onafhankelijk 
identiteitsgevoel. Het ego IS zijn overtuigingen en standpunten. Daarom 
moet het ego zijn identiteitsgevoel en waarde op zijn overtuigingen 
baseren. En wanneer een van die overtuigingen bedreigd wordt, voel het 
ego dat zijn waarde, zelfs zijn bestaan, bedreigd wordt. Daarom zijn 
mensen die zich met het ego identificeren, bereid andere mensen om te 
brengen om daarmee een bedreiging voor hun geloofssysteem te 
vernietigen.  
Het Bewuste Jij heeft van nature geen identiteitsgevoel en waarde die 
onafhankelijk van je uiterlijke opvattingen, meningen en gezichtspunten 
zijn. Wanneer je begint je aandacht op het feit te richten dat jij het 
bewuste zelf bent, kun je geleidelijk weer met dat zuiver gevoel van zijn 
in verbinding komen te staan. Je kunt zelfs een staat van bewustzijn 
ervaren waarin je bewust bent, maar je geest vrij is van speciale 
gedachten. Je ervaart zuiver bewustzijn en wanneer je zo’n 
transcendente of mystieke ervaring hebt, weet je dat je meer bent dan de 
inhoud van je geest.  
Alle spirituele zoekers hebben in ieder geval een vluchtige glimp van dit 
zuivere bewustzijn opgevangen of ze zouden geen verlangen hebben 
naar iets buiten wat deze wereld te bieden heeft. Maar niet alle zoekers 
zijn zich bewust van wat ze ervaren hebben. Velen vinden deze 
ervaringen heel gewoon omdat ze zo natuurlijk lijken of omdat hen nooit 
geleerd is welke betekenis ze hebben. Maar als je over deze 
denkbeelden begint na te denken, zul je beseffen dat je weet dat je meer 
dan je overtuigingen bent.  
Naarmate je meer bewust wordt van de jij die achter de inhoud van je 
bewustzijn leeft, wordt je vanzelf minder aan die inhoud gehecht. Je gaat 
beseffen dat elke overtuiging of elke gezichtspunt dat je op Aarde hebt, 
eenvoudig een bepaalde uitdrukking van de waarheid is. Maar omdat jij 
meer bent dan de inhoud van je geest, is waarheid meer dan elke 
bijzondere uitdrukking. Daarom zei ik:  

God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem 
aanbidden in geest en waarheid (Johannes 4:24) 

. . . namelijk de Geest van waarheid. De wereld kan Hem 
niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; 
jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in 
jullie zijn. (Johannes 14:17) 
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Wanneer je inziet dat waarheid meer is dan ELKE uitdrukking van 
waarheid die op Aarde gevonden wordt, hoe kun je dan aan één 
bepaalde uitdrukking gehecht blijven? En zo verlies je je angst voor het 
loslaten van je huidige begrip van waarheid en laat je het door een hoger 
inzicht vervangen. 
Wanneer je ophoudt vast te houden aan de dualistische overtuigingen 
van het ego, zul je geleidelijk meer open komen te staan voor de niet-
dualistische aanwijzingen van je Christuszelf en je spirituele leraren. Dit 
zal je uiteindelijk een bewuste verbinding geven met de universele 
Christusgeest en je zult dan een basis gaan verkrijgen om de negatieve 
aspecten van verwarring te vermijden, namelijk het gevoel dat je niet 
weet wat juist of onjuist, wat waar of onwaar is. Je zult de Geest van 
waarheid rechtstreeks ervaren en dit zal de verwarring wegnemen 
hoewel het je geen uiterlijke zekerheid zal geven zoals veel mensen 
aannemen.  
 
Ongelijk hebben zonder ongelijk te hebben 
Het grootste voordeel van deze verandering in bewustzijn is dat je je 
angst om ongelijk te krijgen verliest. Neem wat tijd om een stap achteruit 
te zetten en kijk naar wat voor zware last het ego en misschien ook je 
opvoeding, op je geladen heeft. Kijk eens eerlijk naar hoe zeer de wereld 
draait om de dwangmatige zucht van altijd gelijk te hebben. Zie hoe het 
conflicten tussen mensen voortbrengt, die vaak tot oorlog leiden. Zie hoe 
het conflicten in jezelf schept die je vaak op een neerwaarts pad zetten, 
waar al je energie besteed wordt aan het bewijs dat je gelijk hebt en er 
dus geen ruimte meer over is om van het leven te genieten.  
Deze bezeten dwangmatige zucht om gelijk te hebben komt voort uit het 
geloof van het ego dat als zijn standpunten als verkeerd worden gezien, 
HIJ dan verkeerd is. En dit geloof is volkomen waar – voor het ego. Maar 
het is niet waar voor het Bewuste Jij omdat je meer bent dan je 
standpunten. Dus, als een van je overtuigingen als onjuist wordt 
aangemerkt, betekent het niet dat jij fout bent of dat je een slecht mens 
bent. En dit betekent dat je het hele gewicht van altijd gelijk te moeten 
krijgen, kunt loslaten.  
Ik kan je verzekeren dat als je dit eenmaal doet, je letterlijk zult voelen 
alsof het gewicht van de hele wereld van je schouders is afgenomen. Je 
zult je als herboren voelen en dat je een kans hebt gekregen het leven 
opnieuw te beginnen. Daarom zei ik:  

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet 
ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 
(Marcus 10:15)  
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Kijk naar een kind dat leert te lopen. Het draagt niet het zware gewicht 
dat het elke keer het perfect moet doen of dat het zich schuldig moet 
voelen voor zijn vallen. Het staat eenvoudig op en probeert het opnieuw 
en lacht om zijn eigen fouten en leert er bovendien van. Wanneer jij je 
losmaakt van de behoefte van het ego om gelijk te hebben, kun jij ook 
even opgewekt als een kind worden en dan wordt het spirituele pad een 
vreugdevolle reis in plaats van een Via Dolorosa.  
Let er op dat kinderen altijd heel graag willen leren, wat inhoudt dat ze 
niet denken alles te weten of dat ze alles moeten weten. Zo is er bij hen 
geen weerstand om iets nieuws te leren. He ego zal zich altijd tegen zijn 
ongelijk verzetten, maar wanneer je je eenmaal verbindt met wie je bent, 
kun je het als een geweldige gelegenheid zien dat je overtuiging als 
onjuist wordt aangemerkt. In plaats van met een beperkte of onjuiste 
opvatting te blijven leven, kun je nu tot een hoger begrip komen dat je 
leven alleen maar kan verrijken. Dus dat een van je overtuigingen als 
onjuist wordt aangemerkt, wordt een opstapje voor groei in plaats van 
een verlies.  
 
Laat zekerheid los en omarm heilige verwarring 
Het ego wil je laten geloven dat als een van je overtuigingen als foutief 
wordt aangemerkt, je iets zult verliezen en je in een zwart gat zult 
terechtkomen. De reden is dat het identiteitsgevoel van het ego 
gebaseerd is op zijn overtuigingen, dus als er één wordt weggenomen, 
verliest het ego een deel van zijn identiteit. Maar als je eenmaal beseft 
dat het Bewuste Jij MEER is dan je overtuigingen, kun je deze valkuil 
vermijden.  
In plaats daarvan kun je zien dat het verlies van een beperkte 
overtuiging je nooit in een vacuüm laat achterblijven, want de beperkte 
overtuiging wordt altijd door een ruimer begrip vervangen. Je innerlijke 
leraar zal je beperkte overtuigingen in twijfel trekken, maar zal je nooit 
leeg achterlaten. Je innerlijke leraar zal je altijd een hoger inzicht 
aanbieden om het beperkte begrip te vervangen. En wanneer je dit 
proces omarmt, zul je nooit geen verlies voelen. In plaats daarvan zal je 
leven een voortdurend proces van ontdekkingen worden dat tot een 
steeds groter begrip van het leven leidt.  
Maar om dit te laten gebeuren, moet je je bewust worden van de angst 
van het ego voor verlies en je moet er bewust voor kiezen om het van je 
af te zetten. In plaats daarvan moet je het ware innerlijke pad als een 
voortgaande reis zien, die nooit ophoudt. Op het ware pad zul je nooit 
meer de uiterlijke zekerheid kennen die op bepaalde overtuigingen en 
gezichtspunten gebaseerd is. In plaats daarvan zul je een innerlijke 
zekerheid ontwikkelen die gebaseerd is op het weten wie je bent en dat 
wie je bent volkomen waardevol in de ogen van God is.  
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Het ware spirituele pad is de Rivier van Leven die altijd stroomt. Alles in 
de Rivier van Leven overstijgt zichzelf voortdurend en wordt MEER. Het 
ego kan geen deel zijn van dit proces, maar het Bewuste Jij wel – zolang 
je bereid bent met de rivier mee te stromen in plaats van je er tegen te 
verzetten. Mensen die zichzelf met hun ego identificeren, verzetten zich 
tegen de rivier, ze weigeren erin mee te stromen.  
Ze zijn als mensen die zich vertwijfeld aan een tak bij de rivieroever 
vastgrijpen. Ze denken dat het meestromen met de rivier gevaarlijk is en 
daarom hechten ze zich vast aan het gevoel van zekerheid en stabiliteit 
die de oever lijkt te bieden. Af en toe wordt de stroom zo sterk dat ze hun 
greep verliezen en los moeten laten. Ze ervaren een paniekgevoel en 
grijpen wanhopig naar iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Zo 
wordt hun hele leven in beslag genomen door het zich bedreigd voelen 
en door zich tegen hun eigen groei te verzetten.  
De wijze spirituele zoeker beseft dat ware groei betekent dat je nooit stil 
staat en daarom ken je nooit het valse gevoel van zekerheid dat alleen 
van stil te staan kan komen. Deze zoekers daarentegen omarmen het 
proces en beginnen te genieten van de reis in plaats van geobsedeerd of 
bang te zijn voor de bestemming. Spontaan laten ze alles los waar ze 
zich op de rivieroever aan kunnen vasthouden en laten zich liefdevol 
door de rivier meenemen. Ze besluiten met de stroom mee te gaan in 
plaats van zich er tegen te verzetten. En al gauw beseffen ze dat het 
meestromen met de rivier zo veel plezieriger en rustiger is dan tegen de 
stroom te vechten, de stroom die alleen maar probeert hen naar de 
oceaan van het zelf te brengen.  
De echte wijzen beseffen zelfs dat de oceaan lang niet zo belangrijk als 
de reis is. Per slot van rekening bestaat de oceaan uit water en dat doet 
de rivier ook. Dus zul je in de oceaan niet natter zijn dan je in de rivier al 
was. In feite is er een onmiskenbare vreugde in het voelen dat het water 
beweegt en je zelf met dat water voelt meebewegen. Als je de stroom 
omhelst, zul je niet bang zijn de oever achter je te laten, noch zul je je 
incompleet voelen voordat je de oceaan bereikt. Je zult je compleet 
voelen door in de stroom te zijn en je zult ervan genieten de reis om je 
heen en in je te zien ontvouwen. Je zult dan EEN ZIJN met de Rivier van 
leven en zo zul je een zijn met de doorgaande dans van 
zelftranscendentie van de schepper.  
Er is geen grotere zekerheid dan deze eenheid met de Geest van 
Waarheid, toch is die niet op uiterlijke overtuigingen gebaseerd. In 
eenheid met het proces van zelftranscendentie is er in feite geen 
overtuiging die niet ontwikkeld en door een ruimere vervangen kan 
worden. Want als je huidige opvatting niet ontwikkeld zou kunnen 
worden, hoe zou zelftranscendentie dan mogelijk zijn? En als er geen 
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zelftranscendentie is, zal het leven zelf gestopt zijn. Dus is stilstand nooit 
een werkelijkheid, enkel een illusie van het ego. 
Omarm het proces van leven en ga met de stroom mee. Hoe gauwer je 
de behoefte van altijd gelijk te hebben of de behoefte aan zekerheid 
loslaat, hoe gauwer je de staat van heilige verwarring kunt omarmen. Dit 
betekent dat je geen uiterlijke zekerheid hebt maar de innerlijke 
zekerheid van te weten dat je een met de Rivier van Leven zelf bent.  
Om je te helpen begrijpen dat het in een staat van verwarring verkeren 
een noodzakelijk en nuttig stadium van het pad is, wil ik graag dat Kim 
zijn eigen ervaring beschrijft. Kim, hoe lang verkeerde je in een staat van 
verwarring voordat je een duidelijker gevoel van de Geest van Waarheid 
begon te krijgen?  
Kim: Waarschijnlijk meer dan tien jaar. Ik werd me bewust van het 
spirituele pad toen ik 18 jaar was en Autobiografie van een Yogi las. 
Voor mij vertegenwoordigt Yogananda iemand die vrij van het ego 
is en hij was altijd bereid verder te gaan. Maar toen begreep ik dat 
niet helemaal, dus had ik nog steeds behoefte aan uiterlijke 
zekerheid. Ik vond dat in Transcendente Meditatie, dat een zeer 
intellectuele lering had over scheppende intelligentie en hoe het 
universum tot stand gekomen was. Ik begreep dit verstandelijk en 
het gaf me een gevoel van uiterlijke zekerheid, zelfs een gevoel van 
trots dat ik het allemaal in mijn hoofd voor elkaar had. 
Na een aantal jaren heb ik een aantal intuïtieve ervaringen gehad, 
die me bewust maakten dat de leider van TM, de Maharishi, niet een 
authentieke spirituele leraar was en ik verliet de beweging. Ik 
voelde me daar heel ongerust over en ik voelde ook dat ik dom 
geweest was om hun vergaande beloften te geloven. Dus ik was in 
feite een aantal jaren behoorlijk verward, maar ik zou het geen 
verlichte verwarring willen noemen omdat ik niet erg open stond om 
iets nieuws te leren. Ik feite beloofde ik mezelf nooit weer voor een 
spirituele organisatie te vallen. Ik bestudeerde nog wel een aantal 
spirituele leringen, maar ik stond lang niet zover voor innerlijke 
leiding open dan ik gedaan kon hebben en ik kijk er nog steeds op 
terug als de minst productieve periode van mijn leven.  
Toch wist ik intuïtief dat ik naar het spirituele pad terug moest 
keren, dus toen ik hoorde van de opgevaren meesters, accepteerde 
ik met tegenzin de leringen van de Summit Lighthouse en ook van 
de I AM Movement. De eerste jaren gaf me dat weer een gevoel van 
zekerheid, maar ik begon me geleidelijk te realiseren dat de leringen 
van de meesters voortdurend mijn oude overtuigingen in twijfel 
trokken. Op een bepaald punt, vroeg in de negentiger jaren, 
herinnerde ik me dat ik een fase inging waar ik letterlijke voelde dat 
er niets was wat ik zeker wist.  
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Het was niet dat ik door twijfel werd opgevreten en dat ik niet wist 
wat ik moest denken. Ik leefde nog steeds een heel spirituele 
levensstijl en trok nooit het bestaan van God en de werkelijkheid 
van het spirituele pad in twijfel. Maar ik kreeg een bereidheid om al 
mijn uiterlijke overtuigingen in twijfel te trekken en ik kan nu zien 
dat hoewel het niet altijd plezierig was, het tot zeer snelle groei 
leidde. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik nog steeds aan 
bepaalde overtuigingen vasthield en het proces een beetje 
tegenhield, bijna alsof ik bang was om te snel te gaan.  
Toen, op het moment dat ik mijn ervaring van totale overgave kreeg, 
overwon ik die weerstand en nu voel ik me alsof ik weet wie ik ben 
en waar ik sta, maar het is niet op uiterlijke overtuigingen 
gebaseerd of op iets wat ik in woorden kan uitdrukken.  
 
Jezus: Heb je nu overtuigingen die je als onfeilbaar beschouwd of 
waarvan je denkt dat die nooit tegengesproken kunnen worden?  
 
Kim: Nee, ik ben me bewust dat u op elk moment mij een dieper 
inzicht in bepaalde aspecten van het leven kunt geven – zoals u 
bijna dagelijks doet – en mijn huidige overtuigingen kunnen dan 
ofwel onjuist of te beperkend blijken te zijn.  
 
Jezus: Dus je hebt geen overtuigingen waarvan je denkt dat die nooit 
verder ontwikkeld kunnen worden?  
 
Kim: Nee. Als dat wel zo zijn, zou dat betekenen dat ik mijn geest 
gesloten had en dan zou ik niet langer in de stroom zijn – wat u de 
Rivier van Leven noemt. Ik zou niet langer ‘onderwijsbaar’ zijn en 
het laatste wat ik zou willen is voor uw leiding afgesloten te zijn en 
een kans te missen om hogerop met u te komen.  
 
Jezus: En dat is een houding die alle oprechte spirituele zoekers kunnen 
aannemen. Dit zal je naar de grootste groei leiden en je zult versteld 
staan hoeveel je leven in een betrekkelijk korte tijd kan veranderen. Je 
kunt zelfs voorbij alle zorg voor tijd gaan zodat je eenvoudig met de rivier 
mee stroomt en van het moment geniet zonder door zorgen van het 
verleden of voor de toekomst belast te zijn. Zoals ik zei: 

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want 
de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen last. (Matteüs 6:34) 
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Die uitspraak was natuurlijk bedoeld voor mensen die niet in de Rivier 
van Leven zijn en wanneer je de rivier ingaat, besef je dat ‘Elke dag 
genoeg heeft aan zijn eigen PLEZIER.’ 
 
 
 
 

Het nemen van beslissingen die naar het  
Leven leiden of die naar de Dood voeren 

Een lezing door Jezus 
 
 
 
We hebben nu een keerpunt bereikt in mijn lezingen over het ego. Mijn 
eerste negen lezingen over ‘Het minste dat je zou moeten weten over 
het ego’ vormen de Alfa polariteit. Mijn laatste lezing over verlichte 
verwarring vormt de schakel van de achtvorm en we zullen nu naar de 
onderste vorm, de Omega polariteit gaan.  
De eerste lezingen gaven een globaal beeld, het grote plaatje, zodat je 
een basis hebt om te weten dat je meer dan het ego bent. Het was een 
poging je het bos te laten zien zonder op de afzonderlijke bomen te 
focussen. Waarom ben ik op deze wijze begonnen? Omdat je niet alleen 
iemand bent die in het bos verdwaald is; je bent iemand die in het bos is 
opgegroeid. Je opvoeding heeft je geen duidelijk inzicht gegeven in de 
werkelijke oorzaak die je leven tot een voortdurende strijd maakt.  
Daarom moest ik beginnen met je te laten zien dat je verdwaald bent, 
maar dat er iets buiten het bos bestaat. Niet eerder nadat je inziet dat je 
verdwaald bent kun je gaan zoeken naar een uitweg in plaats van je 
hopeloos – of zelfs tevreden – in de schaduwen van de bomen te voelen. 
Je begrijpt nu dat de kern van je wezen het Bewuste Jij is en dat je 
MEER bent dan je aardse identiteit die je ego heeft opgebouwd.  
Je moet ook inzien dat je al weet dat je meer dan het ego bent, omdat 
het het Bewuste Jij is die mijn vorige lezingen over het ego bestudeerd 
heeft. Je hebt dat alleen gedaan omdat je meer wilt zijn dan wat je nu 
bent. Je denkt toch niet echt dat het je ego was die je dwong deze lange 
en enigszins ingewikkelde lezingen over het ego te lezen, is het niet? 
Dus moet je jezelf toestaan te geloven dat je al weet dat er iets buiten 
‘het ego bos’ bestaat.  
Maar, het hebben van een verstandelijke voorstelling van het bos is niet 
hetzelfde als buiten dat bos te zijn. Je zult toch eerst het pad moeten 
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volgen dat je uit het bos leidt en je beeld van wat buiten is zal tijdelijk 
door een aantal afzonderlijke bomen belemmerd worden. In het 
volgende onderdeel zullen we daarom naar de afzonderlijke bomen 
kijken, namelijk de spelletjes die het ego bedacht heeft om je in het bos 
vast te houden. De strategie van het ego is om je zo in de takken van 
een of meer bomen te verstrikken dat je het pad vergeet. 
Laat me je verzekeren dat, nu je zover gekomen bent – in het bijzonder 
als je ingezien hebt dat je in een staat van verlichte verwarring bent – dit 
een hele prestatie is. Mijn eerste lezingen waren in feite bedoeld om als 
een filter te werken om diegenen eruit te filteren die nog niet klaar zijn 
om hun ego los te laten. Op geen enkele wijze vel ik een oordeel over 
zulke mensen; ik stel eenvoudig het feit vast dat niet iedereen er klaar 
voor is om het ego te doorzien en het achter zich te laten.  
Bijna ieder mens op deze planeet is min of meer door het ego verblind. 
Maar de overgrote meerderheid is er niet klaar voor om zelfs het bestaan 
van het ego te erkennen, laat staan gedurende langere tijd in de spiegel 
te kijken en te zien, ‘Ik heb een ego en ik moet er boven uit zien te 
stijgen’. Zulke mensen zullen een van de makkelijke oplossingen 
gevonden hebben, die ik tussen de regels van mijn eerste lezingen heb 
laten zien, en hun ego zal een excuus gevonden hebben om niet door te 
gaan. Maar bij iedereen die aan deze serie lezingen begon zullen 
bepaalde zaadjes geplant zijn en op zijn tijd zullen ze ontkiemen en naar 
de oppervlakte van het bewustzijn komen zodat men nog eens naar het 
ego kan kijken. 
Mijn punt is dat als je serieus mijn vorige lezingen bestudeerd hebt, je er 
klaar voor bent om naar de specifieke spelletjes te kijken die je eigen 
ego aan het spelen is. Je hebt in feite een aantal van die spelletjes al 
doorzien, anders zou je nog zo sterk met het ego geïdentificeerd zijn dat 
je voor deze lering niet open zou staan. Dus, als ik die spelletjes 
beschrijf, hoop ik dat je zult gaan inzien dat als spirituele zoeker je boven 
enkele zeer destructieve egospelletjes bent uitgestegen.  
Ik hoop dat dit dit enigszins een stimulans voor je zal zijn om te beseffen 
dat je wellicht verder op het pad bent dan je dacht te zijn. Zelfs als je het 
meest lage egospelletje hebt doorzien, bevind je je nog altijd op een 
betere plaats dan diegenen die in dat spel verstrikt zijn. Dus ik hoop dat 
je zult inzien dat als je één egospelletje doorzien hebt, je ze allemaal 
kunt doorzien, want het is allemaal van het zelfde laken een pak. Zoals ik 
later zal uitleggen, kent het ego slechts één spelletje, dat zich op talloze 
manieren manifesteert, de een wat meer subtiel dan de andere. Maar als 
je eenmaal de fundamentele strategie van het ego ziet, kun je 
gemakkelijker de rest van zijn spelletjes doorzien.  
Wanneer ik in dit onderdeel de spelletjes van het ego ontmasker, zal ik 
beginnen met de meest simpele en dan geleidelijk naar de meer subtiele 
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toewerken. Ik hoop dat je eerlijk naar jezelf wilt kijken, en inzien welke 
spelletjes je achter je hebt gelaten en zo een positieve impuls opbouwt. 
Wanneer je deze impuls opbouwt, zul je in staat moeten zijn in te zien 
wanneer je bij het eerste spelletje komt dat je nog niet – helemaal – 
overwonnen hebt. En dan kun je je impuls gebruiken om een negatieve 
reactie te vermijden – zoals schuld of ontkenning – en eenvoudig 
erkennen dat, aangezien je al een of meer spelletjes hebt doorzien, je 
ook zeker deze volgende kunt gaan doorzien. 
Als je doorgaat op je prestaties te bouwen, zul je de impuls versterken 
totdat het een niet te stoppen kracht wordt die je door het bos trekt en 
eenvoudig de bomen omhakt die in je weg staan. Voordat je het weet, 
zul je het licht zien dat door de bomen heen schijnt en op een dag zul je 
door het laatste bosje heen breken en in het open veld komen, waar je 
ogen eindelijk de horizon van Zijn kunnen zien. 
Denk eens aan hoe het is om in een bos verdwaald te zijn. Het grootste 
probleem is dat je geen absoluut referentiepunt hebt, je hebt geen 
horizon maar slechts een heel beperkt gezichtsveld. Je ziet alleen maar 
bomen en je kunt op geen enkele manier weten welke richting op te 
gaan om het bos uit te komen. Maar als je de afzonderlijke bomen 
omhakt, zul je uiteindelijk een glimp van de horizon opvangen en je zult 
nu een vaste richting hebben om te volgen. In het begin lijkt het een 
hopeloze taak het ego te overwinnen, maar als je doorgaat de 
afzonderlijke egospelletjes te doorzien, ZUL je op een dag doorbreken 
en een glimp van je eigen Hogere Wezen opvangen. Van dat moment af 
aan zul je nooit meer helemaal de weg in het bos kwijt zijn. 
 
Het belangrijkste spelletje van het ego 
Hoewel ik de afzonderlijke spelletjes die het ego gebruikt zal beschrijven, 
zal ik beginnen met het belangrijkste spelletje te beschrijven. Misschien 
ben je op dit moment niet in staat om duidelijk dit spel te herkennen, 
maar ik wil het zaad in je geest planten zodat het kan ontkiemen en 
uiteindelijk naar je bewuste gewaarzijn kan doorbreken.  
Zoals ik in mijn eerste lezingen heb uitgelegd, heeft het Bewuste Jij het 
ego in het leven geroepen door te besluiten dat het niet langer 
beslissingen wilde nemen. Dit wordt geïllustreerd in het oude sprookje 
van Doornroosje. De prinses is het Bewuste Jij en op een dag wordt ze 
het slachtoffer van een plan dat door de boze peetmoeder is gesmeed, 
namelijk de prins van deze wereld. Zo valt de prinses in slaap en een 
ondoordringbaar woud groeit om haar kasteel heen. Het bos is natuurlijk 
het ego en de afzonderlijke bomen zijn de illusies van het ego, de ego 
spelletjes. Op zekere dag komt er een prins voorbij, dringt door in het 
bos en kust de prinses, die wakker wordt. De prins staat symbool voor 
de Levende Christus die vele vormen kan aannemen, zowel van een 
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uiterlijke leraar en als van de innerlijke leraar van je Christuszelf. 
Ongeacht de vorm, de Levende Christus treedt altijd op om het Bewuste 
Jij wakker te maken voor de noodzaak om hogerop te komen.  
In het sprookje leven de prins en prinses nog lang en gelukkig en dit is 
het punt waarop het sprookje van de werkelijkheid afwijkt. In de echte 
wereld is het Bewuste Jij niet buiten gevaar door wakker te worden 
gemaakt. Het/Jij moet zelf alle bomen omhakken die het kasteel 
omringen en alleen dan leef je nog lang en gelukkig.  
De voornaamste strategie van het ego bevat twee elementen. Het eerste 
is dat het ego alles in het werk zal stellen om te verhinderen dat het 
Bewuste Jij ontwaakt tot het besef dat er meer moet zijn dan je huidige 
identiteit. Voor de meerderheid van de mensen werkt deze strategie nog 
steeds en ze identificeren zichzelf nog geheel met de identiteit die het 
ego in de stoffelijke wereld heeft opgebouwd. Het feit dat je dit leest 
betekent dat je een spirituele zoeker bent en dus is de eerste strategie 
van het ego mislukt. Je weet dat er meer is dan je identiteit en je bent er 
actief naar op zoek. 
Zo ben je nu het doelwit van de tweede strategie van het ego, die is te 
verhinderen dat je de doornstruiken rond het kasteel verwijdert. Elk van 
deze struiken (bomen) vertegenwoordigt een beslissing, een beslissing 
gebaseerd op de geest van antichrist, de geest van dualiteit en 
afscheiding. Op dit punt zou ik met de analogie van het sprookje willen 
stoppen en in plaats daarvan naar een wenteltrap willen verwijzen. Elke 
beslissing die op de geest van antichrist gebaseerd was, bracht je verder 
naar beneden op de wenteltrap, de trap die leidt tot de duisternis van 
afscheiding van je hogere Wezen. Hiernaar verwijst de bijbel als ‘een dal 
van diepe duisternis’ (Psalmen 23:4). 
De scheiding van je IK BEN Aanwezigheid en je ware identiteitsgevoel is 
het bewustzijn van geestelijke dood. Zo brachten de beslissingen 
gebaseerd op de illusies van de geest van antichrist je verder in het 
bewustzijn van dood. We zouden kunnen zeggen dat elk van deze 
beslissingen een Doodsbeslissing is (een beslissing is die tot de Dood 
leidt). Eén kus van de prins is niet genoeg om je boven de schaduw van 
de dood uit te tillen. Je moet bewust de trap oplopen en elke beslissing 
ongedaan maken die je op de trap naar beneden bracht. En dit is nu juist 
iets waar het ego alles aan zal doen om je te verhinderen dit te doen.  
Om een stap op de wenteltrap te zetten, moet je de dualistische illusie 
gaan doorzien die je op die trede naar beneden bracht. Je kunt dit enkel 
doen door de Christuswaarheid te zien die de illusie opheft, de waarheid 
die je vrijmaakt. En dan moet je de waarheid van Christus boven de 
‘waarheid’ van antichrist kiezen. Je moet het leven liever dan de dood 
hebben. Ik zou elk van dit soort beslissingen een ‘LEVENS-beslissing ’ 
willen noemen. 
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Wat ik hoop je te helpen zien is dat het ego alles in het werk zal stellen 
om te verhinderen dat je deze LEVENS-beslissingen neemt. En om dit 
alles omvattende doel ten uitvoer te brengen hebben het ego en de 
machten van antichrist een aantal zeer sluwe spelletjes bedacht. Het 
doel is je in een bepaalde illusie te verstrikken, zodat je deze niet kunt 
loslaten en verder kunt gaan met de volgende stap, omhoog op het pad.  
 
Wat is een LEVENS-beslissing? 
Wanneer ik praat over LEVENS-beslissingen, praat ik niet over kleine 
beslissingen zoals het al of niet meenemen van een paraplu of wat er 
voor lunch gegeten wordt. Ik praat ook niet over grote beslissingen in je 
materiële leven, zoals wat voor carrière na te streven of welke persoon 
te trouwen. Ik praat over het soort beslissingen die van invloed zijn op 
hoe jij jezelf, God, de wereld en de relatie tussen deze drie factoren in je 
leven ziet. Ik praat over beslissingen die van invloed zijn op je 
identiteitsgevoel.  
Zoals ik in de vorige lezingen heb uitgelegd, wanneer je één trede op de 
wenteltrap naar beneden gaat, sterft je oude identiteit en een nieuwe 
wordt geboren. Dus om één stap omhoog te komen moet de oude – 
menselijke – identiteit sterven en een nieuwe, meer spirituele geboren 
worden. Daarom zei ik:  

5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand 
kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water en geest. 
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat 
geboren is uit de Geest is geestelijk. (Johannes, hoofdstuk 
3) 

De geestelijke wedergeboorte eist van je dat je vrijwillig en bewust – als 
het niet bewust is, kan het niet vrijwillig zijn – de oude menselijke 
identiteit laat sterven en aanvaard dat je tot een hoger spiritueel 
identiteitsgevoel herboren wordt. Om dit minder abstract te maken, zal ik 
een voorbeeld geven. 
Veel mensen worstelen met alcoholisme en gebruiken uiteenlopende 
programma’s zoals ‘Anonieme Alcoholisten’ om dit probleem te 
bestrijden. Sommigen slagen erin te stoppen met drinken door de 
bewuste wil te gebruiken om de aandrang tot drinken te onderdrukken. 
Dit is prijzenswaardig, maar er moet een prijs voor betaald worden, 
namelijk dat je moet worstelen om bij die beslissing te blijven, vaak voor 
de rest van je leven. Een organisatie zoals de AA zegt dat je een 
alcoholist(e) voor de rest van je leven bent en dat je de drang om te 
drinken moet blijven onderdrukken. Ik keur deze benadering voor 
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mensen die op een bepaald niveau zijn niet af, maar er bestaat een 
hogere benadering.  
Zie je, er is slechts één reden waarom je in de eerste plaats vatbaar voor 
alcoholisme kon worden, namelijk dat je een identiteitsgevoel 
geaccepteerd hebt van een mens die geen echt doel in het leven heeft 
en die machteloos is om bepaalde problemen te overwinnen. Dus, als je 
een bepaald probleem niet kunt overwinnen (om de pijn te stoppen) en 
als je werkelijk niets waard bent, is het okay om de pijn door alcohol te 
verdoven.  
Je glijdt dan geleidelijk af naar een fysieke en emotionele verslaving, 
maar op een dag wordt de Bewuste Jij wakker en beseft dat dit niet zo 
door kan gaan want anders zul je dood gaan. Dus je gaat meedoen aan 
een behandelingsprogramma en je gebruikt de kracht van de wil om 
datgene te onderdrukken wat als de oorzaak van het probleem gezien 
wordt, namelijk de drang om te drinken. Maar de werkelijke oorzaak is je 
identiteitsgevoel van een in wezen onwaardig mens, wiens leven geen 
hoger doel kent.  
De werkelijke oplossing is om die staat van bewustzijn te overstijgen, wat 
je kunt doen door je de Christuswaarheid eigen te maken dat je een 
uniek, spiritueel wezen bent waar God oneindig veel van houdt en dat 
voor een bepaald spiritueel doel naar de Aarde kwam. Als je eenmaal dit 
nieuwe identiteitsgevoel accepteert – als je eenmaal de oude identiteit 
laat sterven en geestelijk opnieuw geboren wordt – zul je zien dat je 
waardevol bent en dat je leven een opdracht kent die veel te belangrijk is 
om hiervoor alcohol in de weg te laten staan.  
Zo heb je niet alleen de drang om te drinken onderdrukt – wat enkel het 
gevolg en niet de oorzaak is – maar je hebt een hoger identiteitsgevoel 
geaccepteerd. Voor de nieuwe persoon die je nu bent is drinken 
eenvoudig ondenkbaar. Het is zelfs geen keuzemogelijkheid en het ego 
en de prins van deze wereld kunnen je op geen enkele manier tot 
drinken verleiden. Je bent zo op je missie gericht dat je zelfs niet merkt 
dat ze je verleiden. (Dit brengt hen ertoe hiermee te stoppen en een 
poging te doen om met een ander soort verleiding te komen die actief is 
voor het nieuwe bewustzijnsniveau). Toch heb je belangrijke vooruitgang 
geboekt en het is voor hen moeilijker geworden jou in verleiding te 
brengen).  
Zie je nu de algehele strategie van het ego? Je bent de trap naar 
beneden gekomen door een lager identiteitsgevoel dan je ware identiteit 
te accepteren, die is dat je een uniek spiritueel wezen bent. Je hebt 
aangenomen dat je een mens bent met bepaalde beperkingen. Het ego 
probeert je te verhinderen het beperkte identiteitsgevoel los te laten en 
een hogere aan te nemen. Het ego doet dat door je in geestelijke 
blindheid te houden (zodat je niet je beperkingen of het alternatief ziet) of 
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door je zo gehecht aan je huidig gevoel van identiteit te laten zijn, dat je 
niet bereid bent het los te laten.  
Je huidige identiteitsgevoel is gebaseerd op iets in deze wereld; het is 
een werelds of materieel identiteitsgevoel. Het ego probeert je zo bezig 
te houden met of zo gehecht te doen zijn aan de ‘dingen van deze 
wereld’ dat je ofwel je ware spirituele identiteit niet kunt zien of het niet 
accepteert. Het ego probeert dit te bereiken door de afzonderlijke 
egospelletjes, die stuk voor stuk bedoeld zijn je zo sterk op iets in de 
stoffelijke wereld gericht te houden dat je er niet aan voorbij kunt of wilt 
zien. Je bent niet bereid je beperkte identiteitsgevoel op te geven om 
naar een groter gevoel van identiteit op te stijgen. Je bent niet in staat of 
bereid het geloof los te laten je de lagere identiteit BENT en dat er niets 
meer aan je is dan wat die identiteit precies omschrijft.  
 
Hoe ben je op de ‘levenstrap’ naar beneden gekomen?  
Laten we nu bekijken hoe je op de trap naar beneden bent gekomen, wat 
resulteerde in je huidig niveau van bewustzijn. Het is hier waar het 
sprookje – en zelfs de Bijbel – een onjuiste beschrijving van het proces 
geeft. De bijbel beschrijft de val van de mens als één gedenkwaardig 
moment. In zekere zin is het waar dat het contact verliezen met je 
spirituele leraar een gedenkwaardig moment was, maar het is tot stand 
gekomen als gevolg van een geleidelijk proces.  
Veel godsdiensten en Nieuwetijds leringen laten de Val van de Mens als 
één gebeurtenis zien en zo presenteren ze ook de oplossing – redding of 
hoe het ook genoemd wordt. Dit is een van de illusies die de prins van 
deze wereld heeft geschapen. Hij wil je laten geloven dat als je maar tot 
de juiste Christelijke kerk behoort en in al zijn leerstellingen gelooft, ik – 
of liever gezegd het idolate beeld van Christus dat de kerk heeft – op 
een dag in de lucht zal verschijnen en je redden zal. Of hij wil je laten 
geloven dat als je enkel liefdevol en vriendelijk naar iedereen toe bent, je 
op een dag spontaan wakker zult worden en verlicht zult zijn.  
Beide filosofieën – en de vele anderen die uit hetzelfde bewustzijn 
voortkomen – hebben hetzelfde doel, namelijk je kalm te houden zodat je 
je niet bewust wordt van de ware sleutel tot redding, spirituele groei, 
verlichting of hoe je het ook wilt noemen. Die sleutel is het mechanisme 
te begrijpen van hoe je op de wenteltrap naar beneden en naar boven 
gaat en de rol van LEVENS-beslissingen daarbij. Laat me het uitleggen. 
Het bewustzijn van antichrist is subtiel, wat inhoudt dat de Val niet 
plaatsvond als gevolg van één beslissing van jouw kant. Je begon 
geleidelijk met de dualistische geest te experimenteren en je kwam 
geleidelijk de wenteltrap naar beneden. Op een bepaald punt heeft het 
Bewuste Jij het gedenkwaardige besluit genomen dat het niet langer de 
leiding over je leven wilde hebben, maar de meeste mensen deden dit 
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zonder ten volle te beseffen wat op het spel stond. Ze waren al 
gedeeltelijk zo door de dualiteit van de geest van antichrist verblind dat 
ze niet helemaal begrepen wat er gebeurd was. Ze hadden niet 
begrepen dat ze zojuist een wezenlijk Doodsbesluit hadden genomen.  
Vergelijk dit met een trap afgaan. Als je naar beneden gaat, zal elke stap 
een schok in je benen teweegbrengen en je weet dat je één traptrede 
naar beneden bent gekomen. Je ervaart elke stap als een afzonderlijk en 
duidelijk gebeuren en je weet dat je één stap naar beneden bent 
gekomen. Maar stel je nu voor dat je op de trap gaat liggen en de 
zwaartekracht je lichaam naar beneden laat trekken. Je glijdt eenvoudig 
op de traptreden naar beneden en omdat je lichaam verschillende 
traptreden bedekt, wordt het moeilijker te beseffen dat je één traptree 
naar beneden bent gekomen en dat dit een duidelijk waarneembaar 
gebeuren is. Immers, welke traptree ben je naar beneden gekomen, die 
onder je hoofd of die onder je voeten? En als je niet duidelijk ziet dat je 
één traptree naar beneden bent gekomen, kun je heel ver op de 
wenteltrap naar beneden glijden voordat je zelfs beseft wat er gebeurd 
is. 
Mijn punt is dat toen je de trap van bewustzijn afdaalde, je niet duidelijk 
zag wat er gaande was. Je hebt niet beseft dat elke stap een 
afzonderlijke gebeurtenis was die maakte dat je oude identiteitsgevoel 
stierf en een nieuwe – meer beperkte – geboren werd. De reden dat je 
dit niet gezien hebt, was dat je door de dualistische geest van de 
antichrist verblind werd, zoals Eva door de slang in de Hof van Eden 
verblind werd toen hij zei, ‘Jullie zullen helemaal niet sterven!’ 
Zie je dat dit dezelfde leugen is achter elke stap die je naar beneden 
bent gegaan? Je denkt dat je helemaal niet zult sterven door het nemen 
van een doodsbeslissing. Je bent immers voor een deel de weg al 
opgegaan die het ego je voorstelde en je leeft nog steeds, dus waarom 
zou je het ego niet een beetje verder volgen? Dit is de logica die je van 
de trap deed glijden zodat je niet langer de deur naar de uitgang boven 
kon zien en zelfs vergat dat er iets boven aan de trap is. Dit is het punt 
waar het bewuste jij een identiteitsgevoel als mens accepteerde in plaats 
van een spiritueel wezen.  
Nu, dit is het punt waar we opnieuw het sprookje moeten rechtzetten. 
Het is waar dat het Bewuste Jij slapende is, maar alleen in figuurlijke zin. 
Je slaapt in de zin dat je de werkelijkheid van het leven niet ziet, namelijk 
dat je meer dan een stoffelijk, menselijk wezen bent en dat de wereld 
meer dan de materiële wereld is. Maar je slaapt niet in de zin dat je 
buiten bewustzijn bent. Dus je bent je pijnlijk bewust van de gevolgen 
van de op het ego gebaseerde beslissingen en je kunt die gevolgen niet 
ontlopen. Dit is het punt waar we eens meer aandachtig naar moeten 
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kijken wat het betekent dat het Bewuste Jij stopte met het nemen van 
beslissingen.  
 
Hoe je beslissingen kunt nemen zonder beslissingen te nemen 
In mijn voorgaande lezingen, heb ik gezegd dat op een bepaald punt het 
Bewuste Jij besloot dat het niet langer beslissingen wilde nemen en het 
ego toestond om beslissingen voor jou te nemen. Dit is waar, maar er 
bestaat een dieper begrip dat we nu bekend moeten maken.  
Het feit bestaat dat sommige beslissingen door het ego genomen 
kunnen worden en dat sommige beslissingen alleen door het Bewuste Jij 
genomen kunnen worden. Het Bewuste Jij is een verlengstuk van je IK 
BEN Aanwezigheid en een vonk van Gods Wezen. Het is de materiële 
wereld ingezonden met de opdracht zich te vermenigvuldigen en 
heerschappij te nemen. Dit betekent dat jij je identiteitsgevoel als een 
medeschepper moet vermenigvuldigen en enkel het Bewuste Jij kan 
beslissingen nemen over je identiteitsgevoel. Alleen het Bewuste Jij kan 
een Doodsbeslissing nemen – een beslissing die tot een lager 
identiteitsgevoel leidt – of een LEVENS-beslissing – een beslissing die je 
tot een hoger identiteitsgevoel leidt. Het ego kan zulke beslissingen niet 
nemen, maar het kan het Bewuste Jij beïnvloeden hoe het zulke 
beslissingen neemt. 
Om dit te verduidelijken, denk eens aan een bedrijf dat één eigenaar 
heeft. De eigenaar wil niet alle dagelijkse beslissingen nemen en heeft 
een algemeen directeur ingehuurd om zijn zaak te leiden terwijl hij zijn 
tijd in zijn eigen kantoor of op zijn golfclub doorbrengt. De algemeen 
directeur kan de meeste beslissingen nemen die betrekking hebben op 
het besturen van de zaak, maar een aantal beslissingen moeten nog 
altijd door de eigenaar genomen worden. In een bepaald jaar neemt de 
algemeen directeur een aantal ongunstige beslissingen en het bedrijf 
verliest geld. Maar hij bekent dit niet tegenover de eigenaar. In plaats 
daarvan komt hij op de proppen met een plan dat het doet lijken alsof de 
situatie op de markt tot het verlies heeft geleid en als de eigenaar slechts 
zijn goedkeuring wil geven aan een banklening, zal het bedrijf zich 
hergroeperen en het komende jaar veel sterker zijn.  
Omdat de eigenaar het bedrijf niet zelf wil runnen, gelooft hij de 
algemeen directeur en geeft zijn toestemming voor een lening. Dit brengt 
het bedrijf een stapje terug op de ladder van schulden, maar de eigenaar 
denkt dat het alleen maar een tijdelijke terugval is en trekt zich weer in 
zijn eigen wereld terug. Het volgende jaar laat het bedrijf nog steeds 
geen winst zien, maar de algemeen directeur komt met een overtuigend 
plan en de eigenaar – die echt zijn eigen wereldje niet wil verlaten – 
geeft toestemming voor nog een lening.  
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Het is duidelijk dat dit proces zolang kan doorgaan als de eigenaar de 
algemeen directeur vertrouwd. Zolang de algemeen directeur datgene 
kan vermijden wat het vertrouwen van de eigenaar aan het wankelen 
kan brengen, kan hij met heel wat wegkomen en het bedrijf kan naar een 
hopeloze schuldsituatie afglijden voordat de eigenaar beseft wat er aan 
de hand is. Als eenmaal de situatie zo slecht wordt dat de eigenaar het 
niet langer kan ontkennen, zal hij wakker moeten worden en het bedrijf 
zelf gaan leiden. Maar wat zal er voor nodig zijn om op dat punt te 
komen? Dat hangt af van het evenwicht tussen het verlangen van de 
eigenaar om in zijn eigen wereldje te blijven en zijn verlangen te 
verhinderen dat het bedrijf ten onder gaat. Zolang er geen duidelijke 
gebeurtenis is die de illusie van de eigenaar vernietigt, kan de 
achteruitgang onbeperkt doorgaan.  
Maar wat is hier het werkelijke probleem? Hoewel de eigenaar zich van 
het runnen van zijn bedrijf teruggetrokken heeft, is hij niet geheel 
geïsoleerd. Hij voelt nog steeds de gevolgen van het feit dat het bedrijf 
geen winst maakt en hij moet nog steeds de belangrijkste beslissingen 
nemen. Dus, hoewel hij zich misschien zo voelt dat hij niet langer 
beslissingen neemt, is dit enkel een illusie. Hij neemt nog steeds de 
Doodsbeslissingen die het bedrijf op een duidelijk lager niveau brengen, 
maar wat hij NIET doet is de verantwoording te nemen voor het 
verzamelen van informatie WAAROP DEZE BESLISSINGEN ZIJN 
GEBASEERD. Hij staat de algemeen directeur toe hem een selectief 
beeld van de situatie te presenteren en vervolgens baseert hij zijn 
LEVEN- en Doodsbeslissingen op het beeld dat de algemeen directeur 
hem voorspiegelt. 
Dit is wat er precies tussen het Bewuste Jij en het ego gebeurt. Het 
Bewuste Jij beslist dat het niet langer de leiding in je leven wil hebben, 
dus het laat het ego de alledaagse beslissingen nemen. Maar het ego 
kan niet over je identiteitsgevoel beslissen, dus het ego kan alleen 
beslissingen nemen binnen het kader van hoe het Bewuste Jij zichzelf 
ziet. De besluiten van het ego zijn op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd, 
wat betekent dat ze onvermijdelijk tot ongewenste gevolgen zullen 
leiden.  
Het Bewuste Jij zal deze gevolgen ervaren maar het ego zal je een 
‘bedrijfsverslag’ presenteren dat het doet voorkomen alsof dit enkel een 
tijdelijke terugval is. Je bent het slachtoffer van omstandigheden waar je 
geen invloed op hebt, maar als je slechts het besluit wilt nemen dat het 
ego aanbeveelt, zul je zien dat de zaken zich ten goede zullen keren. 
Het ego zal je een kijk op de situatie geven, die op het dualistische 
denken is gebaseerd. Het ego gelooft echt dat zijn oplossingen zullen 
werken, maar in werkelijkheid kan een oplossing die op het 
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dualiteitbewustzijn gebaseerd is, geen problemen oplossen die door het 
dualiteitbewustzijn in het leven geroepen zijn.  
Als je echter nog steeds niet de verantwoording over het besturen van 
het bedrijf wilt terugnemen, geloof je misschien het ego. Je zult dan een 
Doodsbeslissing nemen die je in een duidelijk lager identiteitsgevoel zal 
brengen. Je merkt misschien niet wat er gebeurt, maar het ego zal nu 
beslissingen gaan nemen die op dit lagere identiteitsgevoel zijn 
gebaseerd. Door een lager identiteitsgevoel te accepteren, heb je het 
ego meer ruimte gegeven om te handelen en dit zal tot zelfs meer 
onaangename gevolgen leiden. Zo heb je de weg al voor de volgende 
crisis voorbereidt.  
Zie je hoe het werkt? Je neemt een Doodsbesluit dat je op een lager 
identiteitsniveau brengt. Het ego neemt het nu over en neemt de minder 
belangrijke besluiten op grond van dit nieuwe identiteitsgevoel. Elk van 
deze besluiten leiden tot onaangename gevolgen en om die gevolgen te 
ontlopen, zul je – zolang je weigert de leiding over je leven op je te 
nemen – weer een Doodsbesluit nemen wat je verder op de trap naar 
beneden brengt. 
Wanneer de tijd komt voor het volgende bedrijfsverslag, zal het ego een 
rooskleurig beeld ophangen dat het doet voorkomen alsof het niet de 
schuld van het ego is en zeker niet jouw schuld. Natuurlijk, de zaken 
staan er slecht voor op dit moment, maar ze worden zeker beter. En 
waarom maak je – de nieuwe MENS – het je ondertussen niet 
gemakkelijk door gebruik te maken van de geneugten die de stoffelijke 
wereld te bieden heeft. Maak je niet langer zorgen over het doel van het 
leven en heb gewoon een beetje plezier. Leef een beetje – totdat je wat 
meer moet sterven.  
 
De enige uitweg 
Als je eenmaal je hogere identiteit vergeten hebt, kun je op geen enkele 
wijze meer zien hoe je uit dit dilemma komt. Je begrijpt niet dat de 
onaangename consequenties het onvermijdelijke gevolg zijn van 
beslissingen die op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd zijn. Je bent 
vergeten dat er een alternatief bestaat voor deze bewustzijnsstaat, dus 
denk je dat de enige manier om deze onaangename gevolgen te 
ontlopen is door betere dualistische beslissingen te nemen. Je denkt dat 
je je problemen kunt oplossen zonder je huidige identiteitsgevoel te 
overstijgen – die de bron van je problemen is. En dat is nu juist wat je 
ego en de prins van deze wereld willen, dat je dit blijft geloven. Ze willen 
je laten geloven in de illusie dat je een probleem kunt oplossen met 
dezelfde staat van bewustzijn die het probleem creëerde (dat is, wat zij 
geloven).  
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Op een bepaald punt zal het Bewuste Jij zulke ernstige gevolgen ervaren 
dat het wakker zal worden en zeggen, ‘Ik kan hier niet langer mee blijven 
doorgaan; ik moet iets veranderen’. Maar zelfs na dit ontwaken zal het 
ego alles in het werk stellen je af te houden van het verwezenlijken van 
de werkelijkheid die ik zojuist beschreven heb. Die werkelijkheid kent de 
volgende elementen: 

• Alleen het Bewuste Jij kan LEVEN- en Doodsbeslissingen 
nemen, beslissingen die je naar boven of naar beneden op 
de trap van identiteit brengen. 

• Je bent op die trap naar beneden gekomen omdat je 
Doodsbeslissingen nam. 

• Je hebt die beslissingen genomen omdat je het ego de 
informatie liet verzamelen, waarop jij de beslissingen 
baseerde.  

• Omdat het ego alleen de geest van antichrist kan zien, was 
al zijn informatie dualistisch van aard en kon alleen maar 
voor meer problemen zorgen.  

• De ENIGE uitweg is om LEVENS-beslissingen te gaan 
nemen.  

• Zulke beslissingen moeten op de werkelijkheid van de 
Christusgeest gebaseerd zijn, in plaats van op de illusies van 
de geest van antichrist. 

• Enkel het Bewuste Jij heeft toegang tot de Christusgeest. 
Het ego heeft dat NOOIT.  

• Het Bewuste Jij heeft ALTIJD de keuze om naar de 
Christusgeest uit te reiken. Ongeacht hoever je op de trap 
naar beneden bent gegaan, je kunt altijd om leiding vragen 
en je zult die ontvangen. Wanneer de student klaar is, zal de 
leraar ALTIJD verschijnen en de leraar zal de student precies 
dat geven wat nodig is om de eerstvolgende stap op de trap 
te zetten. De uitdaging voor jou is de leraar te herkennen en 
bereid te zijn zijn/haar leiding te volgen.  

Het probleem is, dat voordat je gebruik kunt maken van deze ‘open deur 
die niemand kan sluiten’, jij – het Bewuste Jij – tot het besluit moet 
komen de verantwoording voor je leven terug te nemen. Je moet de 
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verantwoordelijkheid terugnemen om LEVENS-beslissingen te nemen en 
je moet de verantwoordelijkheid terugnemen voor het verzamelen van de 
informatie waarop je die beslissingen baseert. Je moet weigeren dat het 
ego je in een hoek duwt, waar het lijkt dat je beslissingen moet nemen 
op grond van twee uitersten die beide door de geest van antichrist 
bepaald zijn. Je moet weigeren om in een situatie gemanipuleerd te 
worden waarin het lijkt dat het kiezen van het minste kwaad je enige 
mogelijkheid is. Je moet je verantwoording terugnemen om verschil 
tussen de waarheid van Christus en de illusies van antichrist te zien.  
Mijn hele punt is dit. Als je eenmaal hebt besloten om niet de leiding op 
je te nemen, sta je het ego toe de informatie te verstrekken waarop je de 
grote besluiten baseert en je glijdt de trap af naar beneden zonder te 
beseffen wat er gebeurt. Je ervaart het als een vage indruk, in plaats van 
een reeks duidelijke gebeurtenissen, die elk de dood van de oude jij en 
de geboorte van de nieuwe jij tot gevolg hebben. Je kunt echter de trap 
niet op dezelfde wijze naar boven gaan. Je kunt niet gewoon de trap op 
glijden – je moet door je eigen inspanningen naar boven lopen. Je kunt 
niet verwachten dat een spirituele leraar je bij de trap omhoog trekt, 
zoals het ego je naar beneden heeft getrokken. Je moet opstaan en het 
besluit nemen door eigen inspanning de trap op te gaan.  
De werkelijke sleutel is het besef dat de trap op te lopen, een aantal 
onderscheiden en duidelijke stappen van je eist. Om op de volgende 
traptree te komen, moet je beide voeten van de vorige tree wegnemen, 
wat betekent dat je moet besluiten om die stap voor altijd achter je te 
laten. Hiervoor moet je bereid zijn het oude identiteitsgevoel te laten 
sterven en jezelf in een nieuw identiteitsgevoel geboren te laten worden. 
Dit is wat Paulus beschreef: 

22 Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en 
leg de oude mens af die, geleid door bedrieglijke 
verlangens, de ondergang tegemoet gaat.  
23 Vernieuw de geest die uw denken beheerst.  
24 Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God 
geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. 
(Efeziërs, hoofdstuk 4)  

Voor elke stap naar boven op de trap, moet JIJ een beslissing nemen. 
Deze beslissing moet op het volgende gebaseerd zijn: 

• Je ziet dat wat je tot je huidige stap op de trap bracht, een 
beslissing was die JIJ nam. 

• Je ziet dat de beslissing gebaseerd was op de illusies van 
de geest van antichrist, gepresenteerd door het ego. 
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• Je ziet waarom deze illusie fout is en waarom het alleen tot 
onaangename gevolgen kan leiden. 

• Je ziet dit omdat je de waarheid van Christus hebt ingezien, 
die je vrijmaakt van de illusie. 

• Je kiest er nu voor om bewust en zonder spijt of 
gehechtheden de illusie los te laten en de waarheid van 
Christus aan te nemen en je eigen te maken.  

 
Door deze LEVENS-beslissing te nemen, heb je het oude jij laten 
sterven en ben je geestelijk herboren in een nieuw identiteitsgevoel. Dit 
betekent niet dat je nu gered bent en nog lang en gelukkig zult leven. Het 
betekent dat je één stap hoger op de wenteltrap bent gekomen en nu 
klaar bent voor de volgende uitdaging. Alleen wanneer je elke beslissing, 
die je op de trap naar beneden bracht, tegemoet bent getreden, zul je 
bovenaan de trap komen en nog lang en gelukkig leven.  
 
De ultieme LEVENS-beslissing 
Laat me samenvatten wat ik in deze lezing bekend heb gemaakt: Je kunt 
al slaapwandelende de wenteltrap van leven naar beneden lopen, maar 
je KUNT al slaapwandelende NIET terug naar boven lopen. Je kunt naar 
beneden gaan door het onbewust nemen van besluiten, maar je kunt 
ENKEL naar boven gaan door bewuste besluiten te nemen.  
Ik zal teruggaan naar de vergelijking met de eigenaar van een bedrijf. Na 
verschillende jaren van slechte financiële resultaten, wordt de eigenaar 
uiteindelijk wakker en wordt zich bewust dat zijn bedrijfsleider hem een 
verkeerde kijk over de situatie van het bedrijf heeft voorgeschoteld. Hij 
staat nu echter voor de heel belangrijke beslissing of hij opnieuw de 
leiding van het bedrijf in handen moet nemen of dat hij alleen maar de 
slechte bedrijfsleider moet ontslaan en een andere aannemen, zodat hij 
zich in zijn eigen wereldje kan blijven terugtrekken. Hij besluit het laatste 
te doen en neemt een nieuwe bedrijfsleider in dienst. Hij besef echter 
niet dat dit in feite de oude bedrijfsleider is, die zich vermomd heeft en 
zichzelf als iemand anders heeft voorgesteld.  
Als geestelijke zoeker heb je al een aantal LEVENS-beslissingen 
genomen en voor elk besluit heb je het ego de laan uit gestuurd wat 
ervoor zorgde dat je een hoger identiteitsgevoel kreeg. Het probleem is 
dat het ego onmiddellijk zijn vermomming zal veranderen en zichzelf als 
een capabele bedrijfsleider zal presenteren die jouw nieuwe bedrijf voor 
je zal kunnen leiden. Mijn punt is dat veel spirituele zoekers belangrijke 
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vooruitgang hebben geboekt, maar nog niet op het punt zijn aangeland 
om de uiteindelijke LEVENS-beslissing te nemen. 
Deze beslissing is de toezegging aan jezelf dat jij de leiding van je leven 
op je neemt en dat voor altijd zult blijven doen. Jij zult de belangrijke 
beslissingen nemen en je zult de verantwoording nemen om tot de 
Christusvisie te komen voordat je zulke beslissingen neemt. Je zult na 
elke LEVENS-beslissing weer een nieuwe LEVENS-beslissing nemen en 
dit zul je blijven doen totdat je bovenaan de wenteltrap komt. Je zult 
nooit meer toestaan dat het ego op je in praat om afstand van je 
verantwoordelijkheid te doen om het verschil tussen de werkelijkheid van 
Christus en de onwerkelijkheid van de antichrist te zien.  
Nu, voordat je ontmoedigd raakt en het gevoel krijgt dat het een 
onoverkomelijke taak is om alle ego-illusies te overwinnen, laat me 
duidelijk maken wat je te wachten staat. Je zou eens eerlijk naar jezelf 
kunnen kijken en gaan zien dat je nog een eind moet afleggen voordat je 
vrij van het ego bent. En in je huidige staat van verwarring is het wellicht 
heel moeilijk de illusies van het ego te doorzien. Maar wie heeft er ooit 
gezegd dat je alle ego-illusies allemaal tegelijk moet doorzien of dat je 
dat met je huidig bewustzijnsniveau moet doen?  
Waarom denk je dat ik steeds over een wenteltrap blijf praten? De 
sleutel om een wenteltrap op te gaan is één stap per keer te zetten en 
alles wat je moet doen is je aandacht op twee treden te richten – de 
trede waar je nu op staat en die er juist boven. Je hoeft niet naar de 
bovenste trede te kijken en je hoeft zeker de trap niet met één grote 
sprong op te gaan. Je blijft eenvoudig één voet boven de andere zetten 
en zolang je één te nemen stap per keer zet, ZUL je boven aankomen. 
Het ego kan je alleen stoppen door je te verhinderen verder dan een 
bepaalde trede te gaan.  
Laten we aannemen dat de wenteltrap 33 treden heeft. Je ziet waar je in 
je leven bent en beseft dat je op trede 10 staat. Op dit punt heb je niet 
het inzicht en onderscheidingsvermogen van de Christus om de ego-
illusies te doorzien die je verhinderen om van trede 32 naar trede 33 te 
gaan. Maar je hoeft op dit moment die illusie niet te doorzien. Je hoeft 
alleen maar de illusie te doorzien die voorkomt dat je van trede 10 naar 
trede 11 gaat. En ik kan je verzekeren dat je inderdaad datgene in huis 
hebt wat nodig is om die illusie te verwerpen. Je hoeft alleen maar om de 
Christusvisie die je nodig hebt te vragen en als je onbevooroordeeld 
vraagt, ZUL je een antwoord krijgen.  
Het is een geestelijke wet dat wanneer de student klaar is, de leraar 
inderdaad verschijnen zal. De leraar zou als de innerlijke leraar van het 
Christuszelf kunnen verschijnen of als een uiterlijke leraar die een aantal 
vermommingen kan hebben. Maar de leraar zal ALTIJD een manier 
vinden je het inzicht te geven dat je nodig hebt om op de volgende trede 
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te komen. Als je geest onbevooroordeeld is, zul je de Goddelijke leiding 
herkennen en het gebruiken om naar een hoger identiteitsniveau te 
stijgen. En als je eenmaal dat hogere identiteitsgevoel hebt, heb je 
datgene in huis wat nodig is om de volgende ego-illusie te verwerpen en 
opnieuw een stap te zetten. 
Ik hoop dat je nu kunt zien wat de voornaamste strategie van het ego is. 
Het is te voorkomen dat je de ultieme LEVENS-beslissing neemt, maar 
ook om je te verhinderen de volgende LEVENS-beslissing te nemen. Het 
is juist om dit doel te verwezenlijken dat het ego en de prins van deze 
wereld met een aantal spelletjes gekomen zijn, bedoeld om je op een 
bepaalde trede vast te laten zitten. Wanneer je begint naar deze 
spelletjes te kijken, zul je zien dat je een aantal ervan al doorzien hebt. 
Dit zal je het innerlijke weten moeten brengen dat je ze allemaal kunt 
doorzien door gewoon één stap tegelijk te zetten.  
Ik besef dat het nog steeds kan lijken dat het een overweldigende taak is 
om bovenaan de trap te komen. Maar het feit dat je deze les leest, 
bewijst dat je niet op de laagste trede staat. Dus hoe ben je op je huidige 
trede aangeland? Dat deed je omdat de Levende Christus op de een of 
andere manier naar je heeft uitgereikt en je er naar geluisterd hebt. Je 
hebt de leiding van de leraar aangenomen en hebt het gebruikt om een 
LEVENS-beslissing te nemen die je één stap hoger bracht. En dat ben je 
blijven doen totdat je op je huidige trede kwam.  
Mijn punt is dat tot dusver bij elke stap op het pad de leraar er voor jou 
geweest is en je de instructies van de leraar hebt opgevolgd. Gezien dit 
feit, is het dan verstandig te betwijfelen dat de leraar er voor elk van de 
volgende stappen ook voor je zal zijn? Is het verstandig eraan te 
twijfelen dat je de leraar kunt en zult blijven volgen zoals je al gedaan 
hebt? Waarom wordt je je eenvoudig niet bewust dat je het ware pad al 
betreden hebt en zolang je het blijft volgen door naar de hogere visie van 
Christus uit te reiken, je ZEKER de hele weg naar huis zult halen. 
Daarom zou je de boodschap die ik eerder tussen aanhalingstekens 
gedeeltelijk gaf, moeten aannemen: 

Ja, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen 
gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven 
mij moed. (Psalmen 23:4) 

Vertrouw erop dat de leraar bij elke stap op de weg met je zal zijn en 
zolang je doorgaat, zul je het doel bereiken. Zoals het oude gezegde 
luidt: ‘Een reis van duizenden kilometers begint met één stap’. De reis 
wordt echter alleen ten einde gebracht door diegenen die de 
VOLGENDE stap blijven zetten.  
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Hoe je LEVENS-beslissingen neemt 

Een verhandeling door Jezus 
 
Ik begrijp, dat veel mensen mijn laatste verhandeling zullen lezen over 
hoe je LEVENS-beslissingen neemt en zich afvragen, hoe je dergelijke 
beslissingen kunt nemen. Veel mensen vinden het moeilijk om hun 
gedrag of hun kijk op het leven te veranderen en voelen vaak, dat hoe 
meer ze proberen, hoe moeilijker het wordt. Enkelen zijn al door het 
proces heengegaan door te beslissen om bepaalde veranderingen in 
hun leven door te voeren, maar ze vallen al snel weer in dezelfde oude 
gewoonten terug. Een paar beslissen om spirituele leringen te 
bestuderen of spirituele technieken te beoefenen, maar na een korte of 
lange tijd, voelen ze, dat er niets werkelijk veranderd is. Dus laat ik jou 
een paar gedachten aanbieden over hoe jij LEVENS-beslissingen neemt. 
Ik zal een paar dingen zeggen, die hetzelfde zijn als in mijn laatste 
verhandeling, maar ik zal het op een andere manier doen, zodat ik 
hopelijk hen help, die voelen het nog niet volledig in grip te hebben hoe 
je levensveranderende beslissingen neemt. 
Het eerste wat je moet begrijpen, is dat je niet een LEVENS- beslissing 
kunt nemen met de uiterlijke geest en wil. Het moet een beslissing zijn, 
die van binnen komt, van de Bewuste Jij zelf. Je kunt dus niet een 
levensbeslissing tot stand brengen met de uiterlijke wil, je kunt het niet 
forceren, je kunt de hemel niet met geweld nemen. Je kunt echter ook 
niet een LEVENS-beslissing nemen door er passief op te wachten, terwijl 
je denkt, dat het op een dag vanzelf zal gebeuren. We zouden kunnen 
zeggen, dat je een LEVENS-beslissing niet kunt afdwingen, hoe zeer je 
het ook probeert, noch zal het gebeuren, als je het niet probeert. 
Wat ik hier bedoel is, dat een LEVENS-beslissing een natuurlijk – zelfs 
spontaan – gevolg is van de juiste gemoedstoestand, namelijk een 
gemoedstoestand, waarin je helderheid hebt. Als je ziet, hoe het ego je 
steeds heeft gekwetst, zul je spontaan de LEVENS-beslissing nemen om 
een bepaald egospelletje los te laten. Stel je eens voor, dat je denkt, dat 
je een touw in je handen hebt, maar plotseling zie je, dat het een slang 
is. Je hoeft niet te beredeneren, wat je gaat doen; je laat eenvoudig de 
slang los. De sleutel is dus om je in een gemoedstoestand te brengen, 
waarin je ontvankelijk bent voor de inzichten, die een spontaan besluit tot 
stand kunnen brengen. Je hoeft echter niet passief te wachten tot er zich 
een duidelijker inzicht voordoet. Je kunt actieve maatregelen nemen om 
het tot stand te brengen, maar het moeten wel de juiste maatregelen zijn. 
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Beter weten 
Meester Morya is dol op het gezegde: “Als de mensen beter wisten, 
zouden ze het beter doen.” Dit is een juiste verklaring – als je erkent, dat 
“beter weten” niet verwijst naar de uiterlijke, intellectuele kennis, maar 
naar de kennis, die jij je eigen gemaakt hebt. In de laatste verhandeling 
zei ik, dat het echte probleem is, dat je een lager identiteitsgevoel hebt 
geaccepteerd vanwege het gebrek aan ware kennis. Als jij je kennis 
eigen maakt, wordt die kennis een deel van jouw identiteitsgevoel en 
vervolgens vergroot het jouw identiteit. En wanneer jij deze nieuwe 
identiteit aanvaardt, zul je ook zo handelen, wat betekent, dat je 
moeiteloos iets beter zult doen dan met je oude identiteitsgevoel. 
Bijvoorbeeld, iedereen heeft eigenlijk de uiterlijke kennis, dat roken 
gevaarlijk is voor de gezondheid. Toch hebben degenen, die nog steeds 
roken, zich deze kennis niet eigen gemaakt. Ze weten niet echt beter, 
omdat ze niet volledig hebben begrepen, hoe roken hen aantast. Ze 
“zien” feitelijk niet, dat ze zichzelf pijn doen en dat is de reden, dat ze 
kunnen blijven roken. Maar als je toch een keer de intuïtieve ervaring 
hebt, die je toont, hoe het roken je aantast, zul jij je plotseling afvragen: 
“Waarom doe ik dit?” Op dat punt is het gemakkelijk om te stoppen, 
omdat jij je realiseert, dat roken niet meer past bij het type mens, dat jij 
bent. 
Gebaseerd op dit, kunnen we een enigszins ander perspectief 
ontwikkelen op de meester-strategie van het ego. Wat het ego en de 
prins van deze wereld echt proberen te doen is, te voorkomen, dat jij 
beter weet. Als jij echt zag, dat jij een ego hebt, die niet de werkelijke jij 
is en dat alles wat het ego doet tot lijden leidt, zou jij je er à la minute 
voor inzetten om boven het ego uit te stijgen. – en zo de meesterlijke 
LEVENS-beslissing nemen, die je op het spirituele pad zet. Als je 
werkelijk de aard en de gevolgen overzag van een bepaald egospelletje, 
dan zou je onmiddellijk weigeren om dat spel te spelen en zo een 
individuele LEVENS-beslissing nemen, die je weer een stap op de 
wenteltrap omhoog zou brengen. 
Nu kunnen we zien, dat de overleving van het ego afhangt van het 
onbekend blijven voor de Bewuste Jij. Het ego gedijt in de schaduwen en 
om te kunnen overleven – of zelfs zijn macht te vergroten - moet hij 
verborgen blijven. Het wordt nu wel duidelijk, dat het ego alles zal doen, 
wat maar in zijn macht ligt, om te voorkomen, dat jij het ego ziet en zijn 
spelletjes doorziet. Hij wil liever, dat je blijft denken, dat jij het ego bent 
en niet, dat de Bewuste Jij gescheiden is van het ego. Hij wil voorkomen, 
dat jij de egospelletjes en de gevolgen ervan herkent. 
Het ego heeft verscheidene lagen verdedigingsmechanismen, die tot 
doel hebben om te voorkomen, dat jij hem volledig ziet en wat zijn 
invloed op je leven is. Om dit te illustreren, ga ik terug naar mijn 
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voorbeeld van de alcoholist. Weinig mensen besluiten bewust: “Ik wil 
alcoholist worden.” Ze glijden er langzaamaan in, ze gebruiken de 
alcohol vaak om de pijn te verdoven, die veroorzaakt wordt door een 
probleem, dat ze niet kunnen of zullen oplossen. Toch veroorzaakt het 
verdoven van de pijn meer pijn dan het probleem aanpakken en om dat 
te vermijden drinken ze nog wat meer en glijden zo snel af naar een 
patroon, dat hun leven overneemt. 
Wat is de eerste stap naar herstel? Veel mensen drinken te veel, wat 
voor iedereen duidelijk te zien is - behalve voor henzelf. Ze zullen 
ontkennen, dat drinken een probleem is en weigeren zichzelf te 
erkennen als alcoholist. Zo is de eerste stap naar herstel, wat elke 
therapeut je kan vertellen, de erkenning, dat je een probleem hebt. 
Daarom is het zo waardevol, als de maatschappij een probleem herkent, 
misschien door het als ziekte te labelen en dan meer aandacht aan het 
probleem en de gevolgen ervan voor de personen en de maatschappij 
geven. Organisaties zoals de AA hebben een immense dienst bewezen 
door de aandacht te vestigen op het alcoholprobleem en de mogelijkheid 
om hulp te krijgen. Helaas heeft de Westerse beschaving het probleem 
van het ego nog niet onderkend, maar dit zal binnen een paar decennia 
veranderen. 
De eerste verdedigingslijn van het ego is te voorkomen, dat jij je zelfs 
ook maar realiseert, dat er zoiets als een ego bestaat of te zien, dat dit 
de reden is voor je lijden. De meeste mensen zijn zich totaal niet bewust 
van het ego en denken, dat hun lijden of normaal is, of onvermijdelijk. Ze 
realiseren zich niet, dat het ego een probleem is en zo komt het, dat ze 
hem nog niet half kunnen overwinnen. Voor veel mensen komt dat 
eenvoudig, doordat hen nooit iets verteld is over het ego op een manier, 
die ze kunnen begrijpen. Voor weer anderen is het, omdat ze niet bereid 
zijn om zelfs de mogelijkheid maar te overwegen, dat hun lijden 
veroorzaakt zou kunnen worden door iets in zichzelf. Ze willen zichzelf 
als slachtoffers blijven zien van krachten buiten hen, zodat ze een 
excuus hebben om geen heerschappij te nemen over hun leven. 
Nadat je erkend hebt, dat er een probleem is, is de volgende stap om te 
erkennen, dat JIJ dat probleem hebt. Hier is het ego vaak het meest 
succesvol in, als het erom gaat om mensen om de tuin te leiden. Het is 
zo gemakkelijk om de splinter in je broeders oog te zien en zo veel 
moeilijker om de balk in je eigen oog te zien. En het ego is er 
buitengewoon vaardig in om mensen te laten denken, dat het niet hun 
schuld is – zoals we zullen zien als we de egospelletjes onderzoeken. 
Veel spirituele mensen hebben een intellectueel begrip van het ego 
verworven, maar ze hebben niet volledig “gezien”, dat ze een ego 
hebben, dat hun leven regelt. 
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Als je eenmaal hebt erkend, dat er een probleem is en dat jij erdoor 
beïnvloed wordt, moet je tot de erkenning komen, dat als jij wilt, dat het 
probleem overwonnen wordt, JIJ degene bent, die er iets aan moet doen 
en je moet NU beginnen. Het ego zal alles doen, wat hij maar kan doen 
om het te laten lijken, dat jij niet actie hoeft te ondernemen om het ego te 
overwinnen. Het is zelfs mogelijk, dat mensen denken, dat het ego een 
toestand in de buitenwereld is, die ze niet kunnen beheersen. Dit lijkt 
veel op een alcoholist, die denkt, dat hij het slachtoffer is van een ziekte, 
die niet genezen, maar slechts in bedwang gehouden kan worden. 
Een ander gebied, waarop het ego vaak succesvol is, is mensen laten 
uitstellen – tot in het oneindige – om het ego te lijf te gaan. Het ego is de 
meestertreuzelaar en zal proberen om je zo bezig te houden met andere 
dingen, dat je nooit echt tijd vindt om met het ego aan de slag te gaan. 
Of hij zal je laten denken, dat je vandaag niet met het ego hoeft om te 
gaan – doe het maar op de dag die nooit komt, morgen. 
Nadat je erkend hebt, dat het ego een probleem is, dat het je beïnvloedt, 
dat je ermee aan de slag moet en dat je het nu moet doen, wat kan er 
dan nog mis gaan? Nu, je moet begrijpen, met wie je te maken hebt en 
hoe je hem het best kunt overwinnen. Dit betekent, dat je de aard en de 
oorsprong van het ego begrijpt en de egospelletjes doorziet. Dat laatste 
is nog een gebied, waar het ego vaak succes heeft door het voor de gek 
houden van mensen. Het is vaak moeilijk om een schijnbaar onschuldige 
gewoonte als een egospelletje te identificeren en te zien, dat je in feite 
gevangen zit in dat spel. 
Mensen kunnen zich goed aanpassen, wat de positieve kwaliteit heeft, 
dat ze veel verschillende situaties kunnen overleven. Toch kan 
aanpassingsvermogen door het ego gebruikt worden om je te dwingen 
egospelletjes te tolereren. Je bent er zo gewend aan geraakt, dat je 
denkt, dat ze onschuldig zijn of zelfs gewoon. Het goede oude argument, 
dat als iedereen het doet, het niet fout kan zijn, is nog steeds zeer 
effectief voor de meeste mensen. Toch is het een simpel feit, dat als 
iedereen verblind wordt door het ego, iedereen het fout zal doen. 
Wat is mijn doel met het opstellen van een lijst van de manieren, die het 
ego gebruikt om te voorkomen, dat jij het punt bereikt om actie te 
ondernemen en een LEVENS-beslissing te nemen? Dit is eenvoudig om 
je de gebieden bewust te maken, waar het ego zal proberen zich te 
verbergen, zodat jij de mechanismen kunt leren begrijpen hoe het ego 
jou probeert te verblinden en jou tot bedaren te brengen. Ik hoop, dat jij 
begint in te zien, dat het ego gecreëerd werd, omdat de Bewuste Jij 
weigerde om bewust te zijn. Dus is de sleutel om het ego te overwinnen, 
het bewustzijn terug te nemen en je begrip te verhogen. Het ego heeft 
geen werkelijke macht over jou en het kan je alleen maar beïnvloeden, 
zolang jij niet ziet, wat er aan de hand is. Als jij je bewust wordt van het 
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ego en zijn spelletjes, ben je goed op weg om er boven uit te stijgen. 
Toch moet je het juiste soort bewustzijn zoeken. 
  
Waar je naar moet zoeken 
Er is uiterlijke kennis en er is innerlijke kennis. Er is intellectuele kennis 
en er is het ware begrip. Er is de dualistische, relatieve “waarheid” van 
de antichrist en er is de onverdeelde waarheid van de Christus. Zolang jij 
naar het leven kijkt door het filter van de dualistische geest, zal het ego 
altijd in staat zijn om zich voor jou te verbergen. Dus, om het ego te 
ontmaskeren, moet je voorbij de bewustzijnsstaat van het ego reiken. Je 
moet naar verticale kennis reiken in plaats van intellectuele. Heel wat 
psychologen hebben grote intellectuele kennis van de psyche, maar ze 
hebben geen notie van het ego in zichzelf. Heel wat spirituele zoekers 
hebben grote intellectuele kennis van spirituele leringen, maar ze 
hebben nog steeds niet het essentiële element van het pad begrepen, 
namelijk dat je het ego moet overwinnen. 
Denk eens na over de volgende situatie uit de Bijbel: 

3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een 
vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten 
haar in het midden en  
4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.  
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te 
stenigen. Wat vindt u daarvan?’  
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien 
of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en 
schreef met zijn vinger op de grond.  
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen.’  
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.  
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de 
oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw 
die in het midden stond. (Johannes, hoofdtuk 8) 

 
Hier hebben we een groep mensen, die er absoluut van overtuigd was, 
dat ze gelijk hadden, maar in werkelijkheid werden ze verblind door hun 
ego. Ik, als vertegenwoordiger van de Christusgeest – als de Levende 
Christus – diende om hen uit hun spirituele blindheid te stoten en hen 
naar de situatie te laten kijken zonder het filter van het ego. Zo kregen ze 
nieuwe helderheid en liepen weg bij een onmenselijke handeling. Ik 
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wenste, dat ik ook zo succesvol had kunnen zijn in andere situaties, 
maar helaas werden de mensen zo verblind door hun ego en waren ze al 
helemaal niet bereid om door die sluier van illusies heen te gaan. Hoe 
dan ook, wat je nodig hebt om je eigen ego te overwinnen, is dat nieuwe 
perspectief, zodat je ziet, wat je eerder niet kon zien. 
Denk nu eens aan het verhaal van de Gordiaanse knoop, een verhaal 
waarmee ik Kim geïnspireerd heb om het verscheidene keren te 
gebruiken. Een ingewikkelde knoop werd in een oude tempel geplaatst 
en een orakel had geprofeteerd, dat “Hij, die de Gordiaanse knoop kan 
ontwarren de heerser zou worden over heel Azië.” Veel mensen 
probeerden de knoop te ontwarren, maar een jongeman, die Alexander 
heette, trok tenslotte zijn zwaard en kliefde de knoop in tweeën. 
Alexander – die Alexander de Grote werd en inderdaad Azië veroverde – 
probeerde niet om de touwen los te maken. Hij bekeek het probleem op 
een andere manier en vond de enige praktische oplossing. Zo 
ONTWARDE hij de knoop, zoals het orakel had gezegd. 
De moraal van het verhaal is, dat je een probleem niet op kunt lossen, 
als je in dezelfde bewustzijnsstaat gevangen zit, die het probleem heeft 
gecreëerd. Je huidige problemen werden allemaal gecreëerd, omdat je 
Doods-beslissingen nam, beslissingen gebaseerd op de dualistische 
logica van de geest van de antichrist, je aangereikt door je ego. Als jij 
probeert om die problemen met hetzelfde denkraam op te lossen, zul je 
alleen nog maar een diepere kuil voor jezelf graven. In plaats daarvan 
moet je iets anders doen, een ander element inbrengen om de illusie te 
vervangen. 
Dit wordt geïllustreerd door de oude analogie, dat je niet duisternis uit 
een kamer kunt verwijderen, omdat het geen substantie heeft. Het maakt 
niet uit, hoe zeer je de duisternis ook analyseert, je zult nog steeds in het 
donker blijven. De ENIGE manier om er uit te komen, is je te realiseren, 
dat duisternis geen substantie is van zichzelf, maar een afwezigheid van 
iets. Als je inbrengt, wat er ontbreekt, verdwijnt de duisternis. Zo heeft 
ook de geest van de antichrist geen werkelijkheid in zich, maar het is 
simpel de afwezigheid van de werkelijkheid van de Christusgeest. 
Daarom zei Albert Einstein: “Als je hetzelfde blijft doen en je verwacht 
andere resultaten, ben je gek.” De meeste mensen zijn op een 
krankzinnige manier bezig om te proberen de problemen op te lossen, 
die gecreëerd zijn door het ego, terwijl ze nog steeds het bewustzijn van 
het ego gebruiken. Dat kan gewoonweg niet. 
Het Zen Boeddhisme staat bekend om zijn koans, die korte, vaak 
tegengestelde, verklaringen zijn, ontworpen om op een andere manier 
naar een situatie te kijken om de geest te schokken. Een koan is niet 
bedoeld om je bepaalde informatie te geven of zelfs begrip. Het is 
eigenlijk bedoeld om de normale denkpatronen van het brein te 
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kortsluiten, zodat je plotseling buiten je normale mentale doos kunt 
stappen. Een koan wordt ontworpen om je te helpen je te realiseren, dat 
er een staat van bewustzijn is boven en voorbij de dualistische 
geestesgesteldheid, die de gewone staat voor de meeste mensen is 
geworden. 
Ik gebruikte vaak gelijksoortige verklaringen, omdat het mijn doel was 
om de mensen te helpen zich te verbinden met de Christusgeest. Zoals 
ik zei:  

want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen 
in Geest en in waarheid. (Joh. 4:24) 

Het ego denkt geheel horizontaal, wat betekent, dat het eenvoudigweg 
niet voorbij een bepaald niveau kan reiken. Het is alsof het ego in de 
kelder van een huis gevangen zit en niet kan zien, dat er nog iets boven 
is. Toch heeft mijn vaders huis vele woningen en er is een geheel 
nieuwe manier van denken, die het dualistische denken van het ego te 
boven gaat. Dit is het soort denken waarvan jij je bewust moet zijn en je 
moet je geest openstellen om intuïtieve inzichten te ontvangen, die je 
geest uit zijn eigen patronen zal stoten. 
De meeste mensen zijn niet bereid om buiten de doos te denken en 
daarom is hun geest de meeste tijd gesloten. Ze willen, dat elk nieuw 
idee in overeenstemming is met hun huidige overtuigingen om in hun 
huidige mentale doos passen. Toch kun je het besluit nemen, dat jij je 
bewust zult zijn van de neiging van de geest om de doos dicht te doen 
en dat jij ertegen in zult gaan. Je kunt besluiten om jezelf in een 
ontvankelijk denkraam te plaatsen, waarin je altijd open staat voor een 
waarheid, die je ego niet kan zien. Je kunt besluiten, dat je bereid bent 
om naar de balk in je eigen oog te kijken en dat je alert zult zijn op de 
pogingen van je ego om te zorgen, dat jij je aandacht ergens anders op 
richt. Dit is een staat van luisterende genade en ik sprak erover, toen ik 
zei: 

Laat wie oren heeft goed luisteren! (Mat 11:15) 

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat 
ze horen! (Math. 13:16) 

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het 
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan (Marcus 
10:15) 

Door je bewuster te worden van de noodzaak om voorbij de mentale 
doos van het ego te reiken, zul jij je geest in een staat van 
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ontvankelijkheid plaatsen en je zult inzichten ontvangen, die de basis 
zullen vormen van LEVENS-beslissingen. Denk eraan, dat dit niet een 
passieve geestesgesteldheid is. Je bent niet alleen maar aan het 
wachten tot de waarheid jou vindt. Je zoekt actief naar de waarheid door 
alles te bestuderen, wat er maar beschikbaar is over het ego, in de 
psychologie en in de spiritualiteit. Toch studeer je niet om intellectuele, 
horizontale kennis te krijgen. Je studeert om intuïtieve doorbraken te 
krijgen, “ aha erlebnisse”, die je verticale inzichten geven. 
  
Kijk altijd voorbij de dualiteit 
De meester-sleutel hier is je te realiseren, dat je er altijd naar moet 
streven om je visie en onderscheidingsvermogen te vermeerderen, zodat 
je voorbij de egospelletjes kunt kijken. En zoals je zult zien, kun je in het 
begin niet alle ego-illusies doorzien, dus zul je dan nog steeds 
dualistische beslissingen nemen, maar heel wat zullen minder 
destructieve gevolgen hebben dan andere. Dit wil nog niet zeggen, dat 
dualistische beslissingen noodzakelijkerwijs slecht zijn. Heel wat kunnen 
een stap in de goede richting zijn, maar je zult niet waarlijk boven een 
probleem uitstijgen, totdat je een LEVENS-beslissing neemt. 
Om mijn vorige voorbeeld van alcoholisme te gebruiken, er zijn veel 
mensen, die te veel drinken, maar die nog niet tot de erkenning zijn 
gekomen: “Ik ben alcoholist en ik heb hulp nodig.” Zo is deze 
bewustwording duidelijk een stap in de juiste richting, omdat het een 
hoger niveau van bewustzijn vertegenwoordigt. Een 
behandelingsprogramma beginnen of op andere manieren het drinken 
een halt toeroepen zal duidelijk heilzaam zijn voor de persoon. Echter de 
rest van je leven met het identiteitsgevoel leven van “Ik ben alcoholist” is 
niet de hoogst mogelijke uitkomst. 
Het bewustzijn bereiken van “Ik ben alcoholist” is niet een LEVENS-
beslissing. Echter als je het opvolgt met het uitbreiden van je spirituele 
begrip, kun jij je realiseren, dat je een spiritueel wezen bent. En als je 
deze nieuwe identiteit aanvaardt, heb je een LEVENS-beslissing 
genomen. Je hebt nu je oude identiteit laten sterven en een nieuwe 
identiteit is geboren, volgens welke, drinken niet langer een optie is. Je 
wordt zelfs niet eens verleid om te drinken, omdat het niet in 
overeenstemming is met je nieuwe identiteit en wereldkijk. 
Nogmaals, hoe kun je het punt bereiken, waar je een dergelijke 
LEVENS-beslissing neemt? Je moet beginnen met je bewustzijn uit te 
breiden, wat twee aspecten heeft: 

 Het Alpha aspect is om je begrip van de spirituele kant van het 
leven uit te breiden, waaronder het feit, dat jij een spiritueel wezen 
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bent, dat een unieke missie op deze planeet heeft. Je begrijpt het 
ego en je ziet dat je meer bent dan het ego.  

 Het Omega aspect is dat je begrijpt, waarom en hoe een bepaald 
gedragspatroon jou en andere mensen beïnvloedt. Je begrijpt de 
egospelletjes zelf. Veel mensen beginnen zich te realiseren, dat 
bepaalde gewoonten negatieve gevolgen hebben, maar ze 
begrijpen niet, dat zij de egospelletjes zijn. Daarom moeten ze hard 
vechten om een gewoonte te overwinnen. Maar, als je eraan werkt 
om beide aspecten uit te breiden, zal het veel gemakkelijker voor je 
worden om de oude manier van denken los te laten. De reden 
daarvan is, dat je eigenlijk niet het gevoel zult hebben, dat je iets 
opgeeft. Veel mensen, die stoppen met drinken, voelen, dat ze iets 
aangenaams opgegeven hebben en ze voelen een verlies of 
vacuüm van binnen. Maar als je eenmaal een hoger spiritueel 
begrip hebt gekregen, kun je de illusie van verlies overwinnen.  

Je hebt nu een nieuw identiteitsgevoel in plaats van een vacuüm en 
daarom geef je niets op. Je laat gewoon iets ouds wegvallen, omdat het 
vervangen wordt door iets beters. Het is hetzelfde als wat er gebeurde, 
toen jij je op een dag in je tienerjaren realiseerde: “Ik ben geen kind 
meer!” Op dat moment aanvaardde jij een nieuwe identiteit en het was 
nu gemakkelijk om je speelgoed op te geven. Je hoefde jezelf niet te 
dwingen om te stoppen met poppen of speelgoedauto’s te spelen, je 
verloor gewoon je interesse en richtte je aandacht op een nieuw type 
speelgoed, die pasten bij je identiteit als tiener. 
Ik weet, dat enkelen zullen zeggen, dat ze beter af waren geweest, als 
ze met hun kinderspeelgoed waren blijven spelen, maar de tienertijd was 
een noodzakelijke stap op het pad naar volwassenheid. Uiteindelijk gaf 
je het op om jezelf als tiener te bekijken en aanvaardde je jezelf als 
volwassene. Mijn punt hier is, dat je al een aantal LEVENS-beslissingen 
hebt genomen, die je naar een hoger identiteitsgevoel gebracht hebben. 
Met andere woorden het maken van LEVENS-beslisingen is niet iets 
geheimzinnigs of niet van deze wereld; het is een normaal onderdeel van 
het leven. Je hoeft je alleen maar bewuster te worden van dit soort 
beslissingen en dan je aandacht richten op de volgende te nemen stap. 
Je hoeft alleen maar de oude identiteit van “gewone” volwassene te laten 
vallen en een nieuwe identiteit te aanvaarden als spiritueel wezen. Als je 
dit doet, zul je op een natuurlijke manier stoppen met doen wat gewone 
volwassenen doen en in plaats daarvan beginnen te doen, wat spirituele 
wezens doen. 
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Verzet tegen vooruitgang 
Veel mensen voelen, dat er weerstand is tegen het nemen van LEVENS-
beslissingen, alsof er iets, dat hen in oude patronen terugtrekt. Heel wat 
mensen ervaren zelfs, dat ze een LEVENS-beslissing nemen, maar dat 
ze toch nog teruggetrokken worden in oude patronen. De reden daarvoor 
is, dat er werkelijk een zwaartekracht aan het werk is, die je op de 
wenteltrap naar beneden trekt. Deze kracht heeft verschillende 
componenten en hier zullen we nu naar kijken. 
In de kern van elk ego is de onjuiste overtuiging, in de betekenis van een 
overtuiging, dat liever gebaseerd wordt op de dualistische illusies van de 
geest van de antichrist dan op de werkelijkheid van de Christusgeest. 
Zolang deze overtuiging in je bewustzijn blijft, zal het je bewustzijn 
letterlijk in gedachtepatronen, gevoelens en handelingen trekken. Zo zul 
je niet vrij zijn, totdat je de onjuiste overtuiging hebt overwonnen. Dit kan 
echter gecompliceerd worden door het feit, dat een overtuiging 
verschillende lagen kan hebben. We zouden kunnen zeggen, dat er een 
diepere overtuiging is, dat op zijn plaats gehouden wordt en verborgen 
wordt door kleinere overtuigingen, zo ongeveer als kleinere rotsen, die 
een groot rotsblok op zijn plaats houden. Totdat je de kleinere rotsen 
verplaatst, kun je het grote rotsblok niet laten rollen. 
Zoals ik elders uitleg, heeft het materiële universum vier niveaus, die 
corresponderen met de vier niveaus van je geest: 

 Het identiteitsniveau is de laag waar je overtuigingen hebt over wie 
je bent en hoe de wereld eruit ziet.  

 Het mentale niveau is de laag van het denken en dit is waar je 
overtuigingen hebt over wat je wel of niet kunt doen.  

 Het emotionele niveau is de laag van het gevoel, die je de stoot tot 
handelen geeft. Gevoelens kunnen echter ook getriggerd worden 
door uiterlijke omstandigheden en voorkomen zo, dat je handelt of 
laten je iets doen, wat je in werkelijkheid helmaal niet wilde doen. 
Dit is waar je overtuigingen hebt over wat je zou moeten doen of 
niet.  

 Het fysieke niveau is de laag van het lichaam en brein en dit is 
waar jij beslist tot welke fysieke acties je overgaat. Hier bevinden 
zich je overtuigingen over hoe je handelingen jezelf en anderen 
beïnvloeden. 
In de meeste gevallen heeft een egospelletje componenten of 
overtuigen op alle vier niveaus en om volledig aan het spel te 
ontsnappen, moet je ze op alle vier niveaus oplossen.  
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Laten we bijvoorbeeld nog eens terug gaan naar de alcoholist. Op het 
bewuste niveau heeft de persoon de overtuiging: “Ik ben geen alcoholist. 
Ik drink niet te veel. Ik kan dit hanteren. Ik kan stoppen wanneer ik wil.” 
Maar op het fysieke niveau ervaren de mensen gewoonlijk de gevolgen, 
die moeilijk te ontkennen zijn. Bijvoorbeeld een persoon die drinkt, zou 
zijn baan kunnen verliezen, een relatie vernietigen of van de dokter te 
horen krijgen, dat als hij niet ophoudt met drinken hij over zes maanden 
dood zal zijn. Dit zou ervoor kunnen zorgen, dat de persoon de 
overtuiging die ik net beschreef loslaat en ophoudt met drinken. 
Dit is duidelijk een stap in de goede richting, maar de persoon begon niet 
te drinken vanwege de overtuiging, dat hij geen alcoholist was en kon 
stoppen, wanneer hij wilde. Dus als hij niet voorbij het niveau gaat van 
het brein, zullen de overtuigingen op de hogere niveaus hem nog steeds 
beïnvloeden en daarom zal hij een levenslange strijd tegen het 
alcoholisme houden. Op het emotionele niveau zou er een overtuiging 
kunnen zijn, die zegt: “Ik zou deze pijn niet horen te voelen, maar omdat 
ik er het slachtoffer van ben, is het o.k. om te pijn te verdoven door te 
drinken. Ik verdien verlichting.” Het is duidelijk, dat zolang deze 
overtuiging in het emotionele lichaam van de persoon blijft bestaan en 
zolang hij pijn voelt, hij een emotionele hunkering zal voelen om te 
drinken en hij moet er dagelijks tegen vechten. 
Op het niveau van het mentale lichaam, zou er een overtuiging kunnen 
zijn, die zegt: “Ik kan dit probleem niet oplossen, dus kan ik de pijn die ik 
voel, niet vermijden. En omdat ik er niets aan kan doen, is mijn enige 
optie om wat verlichting te krijgen, zodat ik er vandaag mee om kan 
gaan, “Ik ben maar een mens en ik ben waardeloos. Het leven heeft 
geen doel en het heeft geen enkele zin dat ik hier ben.” Deze overtuiging 
is het rotsblok en als je het ooit in beweging kunt zetten, zou het de 
lagere overtuigingen meetrekken naar beneden. 
Het is heel goed mogelijk, dat de Bewuste Jij uit je huidige situatie kan 
stappen, de onjuiste overtuiging ontmaskeren op het identiteitsniveau en 
het oplossen. Daardoor zullen de lagere overtuigingen omvallen als 
dominostenen. Het probleem hier is, dat om dit te doen, de Bewuste Jij 
in staat moet zijn om zich uit je situatie terug te trekken. Je zult naar het 
bos moeten kijken in plaats van naar de bomen. En het ego zal trachten 
om je aandacht af sluiten op een van de lagere niveaus. 
Zolang iemand te veel drinkt, is al zijn aandacht gericht op het fysieke 
niveau. Het is een zaak van zorgen dat je de volgende borrel krijgt en de 
gevolgen van je drinken te vermijden. Dus kan het nodig zijn, dat een 
persoon met de fysieke gewoonte stopt, voordat zijn aandacht vrij kan 
zijn om voorbij het fysieke niveau te kijken. Op dezelfde manier worden 
heel wat mensen zo gefocust op het emotionele niveau, dat ze nooit een 
stapje terug kunnen doen om zich te realiseren, dat hun gevoelens 
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worden veroorzaakt door hun gedachten. En, natuurlijk, zijn heel wat 
mensen zo gericht op het mentale en intellectuele niveau, dat ze zich 
niet realiseren, dat hun gedachten gewoon de slaven zijn van hun 
identiteitsgevoel. 
Mijn punt is hier, dat door het zoeken naar de soort intuïtieve inzichten 
waarover ik in de voorgaande secties sprak, je in het ideale geval een 
stapje achteruit kunt doen en de onjuiste overtuiging op het 
identiteitsniveau, waar de oorzaak ligt van je problemen, kunt 
ontmaskeren. Door de stop uit de badkuip te trekken, zal al het vieze 
water in het bad weglopen. Maar in veel gevallen is het te moeilijk voor 
veel mensen om hun geest te bevrijden van een van de lagere niveaus. 
Zo zal het noodzakelijk voor je zijn om eerst te focussen op het 
overwinnen van een onjuiste overtuiging op het niveau van de bewuste 
geest, op het emotionele niveau of op het mentale niveau. Alleen 
wanneer jij je geest vrij kunt maken van haar obsessie op een van de 
lagere niveaus, kun je een stapje achteruit doen en naar het grote 
geheel kijken. 
  
De energetische verbinding 
Zoals elders uitgelegd, is alles energie. De vier niveaus van je geest 
vormen een energieveld en jij ben levend en bewust, omdat er een 
stroom energie vloeit van je IK BEN Aanwezigheid door je vier lagere 
“lichamen”. Al je mentale processen maken gebruik van dat licht en zo 
wordt het licht onvermijdelijk gekleurd door de overtuigingen die je hebt 
in de vier lagen van je geest. Een overtuiging die wordt gebaseerd op de 
geest van de antichrist, zal een lagere vibratie hebben dan de vibratie 
van het licht, zodat het niet terug omhoog kan stromen naar je IK BEN 
Aanwezigheid. 
Een deel van deze verkeerd gebruikte energie zal zich verzamelen in je 
persoonlijke energieveld – vaak je onderbewuste geest genoemd. Omdat 
deze energie elektromagnetisch is, oefent het een elektromagnetische 
kracht uit op je gedachten en emoties en trekt ze in bepaalde patronen. 
Als je vaak op situaties reageert met boosheid, zal energie die 
gekwalificeerd wordt met de vibratie van boosheid zich in je emotionele 
lichaam verzamelen en dit zal ervoor zorgen, dat je gemakkelijker in de 
reactie getrokken wordt om met boosheid te reageren. Hoe meer energie 
zich heeft verzameld, hoe lager je drempel voor boosheid zal zijn. 
Mijn punt is hier, dat als je veel van een bepaalde soort verkeerd 
gebruikte energie in het persoonlijke veld hebt, deze energie een 
tweevoudig effect zal hebben: 

 De energie zal als een magneet fungeren, die je bewuste 
gewaarzijn weg zal trekken van het grote geheel. Je wordt zo 

http://www.askrealjesus.com/Z_DUTCH_SITE/DU_F_LEASTKNOW/DU_ENERGY/DU_AAenergymain.html
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Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 42 

gefocust op de soort handelingen, gevoelens of gedachten, die 
corresponderen met die energie. Je kiest je handelingen, 
gevoelens en gedachten feitelijk niet meer, omdat je in een patroon 
getrokken wordt, dat je aandacht opeet. Zo zal de Bewuste Jij het 
veel moeilijker vinden om een stapje achteruit te doen en te 
zeggen: “Waarom blijf ik dit eigenlijk doen?”  

 De energie zal een sluier vormen, die ervoor zorgt, dat de Bewuste 
Jij geen contact maakt met je Christus Zelf, je spirituele leraren en 
je IK BEN Aanwezigheid. Dit maakt het ook moeilijker voor je om 
een intuïtieve ervaring te krijgen en de onderliggende waarheid te 
zien in een spirituele lering die je leest.  

Samengevat, de energie trekt je bewustzijn in lagere activiteiten en zorgt 
ervoor dat je geen inzichten krijgt, die je nodig hebt om beter te weten. 
Het wordt nu duidelijk, dat je iets nodig hebt om deze verzamelde 
energie kwijt te raken en de meest efficiënte manier om dit te doen is 
door een spirituele techniek te gebruiken, die voor dit doel ontwikkeld is. 
Het mag duidelijk zijn, dat de techniek, die ik zal aanbevelen de 
rozenkransen van Moeder Maria zijn, die ontworpen zijn om negatieve 
energie te transformeren en je te helpen om dualistische overtuigingen 
op te lossen. Zo krijg je een dubbel effect uit de rozenkransen. 
Eerlijk gezegd zijn er maar weinig mensen, die niet hun voordel kunnen 
doen met het geven van rozenkransen als voorbereiding op het nemen 
van LEVENS-beslissingen. En er zijn veel mensen, die zoveel verkeerd 
gebruikte energie hebben, dat ze eenvoudigweg niet in staat zullen zijn 
om LEVENS-beslissingen te nemen, totdat ze zoveel energie hebben 
opgeruimd, dat ze vrij worden van de magnetische kracht. Pas dan 
zullen ze genoeg zelfbewustzijn hebben om voorbij de mentale doos te 
kunnen zien, die hun ego gecreëerd heeft. 
Nog een gevolg van het hebben van verkeerd gebruikt energie in je 
persoonlijke veld, is dat het een verbinding schept tussen je geest en het 
massabewustzijn. Stel je eens voor, dat je langs een gebouw loopt, dat 
een enorme elektromagneet bevat. Je lichaam is niet magnetisch, dus je 
voelt niets. Maar bedenk nu eens, dat je zakken vol ijzeren gewichten 
zitten. Nu zul je de aantrekkingskracht van de magneet voelen. Zo zul je 
een aantrekkingskracht uit het massabewustzijn voelen, als je veel 
verkeerd gekwalificeerde energie in je persoonlijke veld hebt en dit zal 
het je veel moeilijker maken om LEVENS-beslissingen te nemen. 
Nogmaals, de enige manier om eruit te komen is door de verkeerd 
gebruikte energie te transformeren door een spirituele techniek te 
gebruiken. Dan zal de prins van deze wereld komen en niets in je vinden 
waardoor hij je in zelfvernietigende patronen kan trekken. 

http://www.marysdivinedirection.com/Y_DUTCHSITE/DU_GFOUNDROS/DU_AAfoundrosMAIN.html
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Voordat we het onderwerp verlaten over datgene, wat je in oude 
patronen trekt, laat me in het kort nog wat gewoontes noemen. De 
onderbewuste geest functioneert als een computer. Als er eenmaal een 
patroon is gecreëerd, zal het blijven lopen, totdat jij het van de harde 
schijf van de computer verwijdert. Je kunt een LEVENS-beslissing 
nemen, die de valse overtuiging verwijdert, die het programma creëerde, 
maar je hebt nog wel bepaalde sporen, die in de onderbewuste geest 
bestaan. Als er eenmaal een spoor in de jungle is gemaakt, volgen de 
dieren het en dat maakt het spoor breder, wat inhoudt, dat meer dieren 
het zullen volgen. Op dezelfde manier zal je onderbewuste geest ervoor 
zorgen, dat je gedachten en gevoelens bepaalde patronen volgen. Het 
spoor werd door herhaling gemaakt en het zal herhaling vergen om het 
uit te wissen. 
Mijn punt is hier, dat zelfs nadat jij een LEVENS-beslissing hebt 
genomen, je nog de gewoonte die ontstond, toen jij de oude overtuiging 
aanvaardde, moet afleren. Dit zal even tijd nemen en daarom moet jij 
erop voorbereid zijn, dat jij een LEVENS-beslissing een aantal keren 
affirmeert, nadat je hem genomen hebt. In feite hebben een aantal 
mensen zich als vrijwilliger aangeboden om te helpen om patronen in het 
massabewustzijn op te lossen en ze zouden misschien bepaalde 
LEVENS-beslissingen lange tijd, zelfs levenslang opnieuw moeten 
bevestigen. Daarom zou jij niet moeten laten ontmoedigen, maar simpel 
het besluit affirmeren, wanneer iets je achteruit trekt naar je oude 
patroon. 
  
De juiste relatie tussen jou en je overtuigingen 
Als je naar de wereld kijkt, zul je zien, dat heel wat mensen bereid zijn 
om voor hun overtuigingen te sterven of bereid zijn om anderen te doden 
om datgene te vernietigen, wat zij zien als een bedreiging voor hun 
overtuigingen. Enkele van hen worden zelfs als helden gezien, die 
ergens voor opkomen en heel wat mensen denken, dat ik bereid was om 
voor mijn overtuigingen te sterven. Dit is niet goed begrepen. 
Een overtuiging is iets, dat in woorden uitgedrukt wordt en alles, wat in 
woorden uitgedrukt wordt, is het rijk van de dualiteit binnengegaan, waar 
het onderhevig is aan verschillende interpretaties. Hier is een voorbeeld 
van een overtuiging: “Mijn godsdienst is de enige ware en God wil, dat 
alle andere godsdiensten vernietigd worden, dus is het aanvaardbaar, 
dat ik niet-gelovigen dood.” Kortom, je zou nooit bereid moeten zijn om 
te doden voor een geloof. 
Je zou inderdaad op kunnen komen voor een hoger principe, en dat is 
wat ik deed door mezelf te laten kruisigen. Echter, ik deed dit niet vanuit 
een egocentrische motivatie of gehechtheid. Ik deed dit in een poging 
om anderen te wekken door hen te laten zien, dat hun overtuigingen 
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elkaar tegenspraken. Ze claimden in een godsdienst te geloven, die zei: 
“ Gij zult niet doden”, maar ze stonden klaar om me te doden om hun 
godsdienst te behouden. Hoe kun je een geweldloze godsdienst door 
geweld behouden? 
Het is niet mijn bedoeling om hier een complexe filosofische discussie 
aan te gaan, dus leg ik een paar dingen niet uit. Mijn doel is hier om je 
het basisprincipe te laten zien achter het nemen van levensbeslissingen. 
Het simpele feit is, dat jij verblind bent door de dualistische illusies van 
het ego en daarom zie je niet langer de Christuswaarheid. Je visie op de 
waarheid is geblokkeerd door je huidige overtuigingen. Zo moet je om de 
visie van Christus te verwerven, die het tot een natuurlijk en moeiteloos 
proces maakt om een LEVENS-beslissing te nemen, bereid zijn om 
verder dan je huidige overtuigingen te kijken. En dit kan niet zolang jij 
gehecht bent aan die overtuigingen. Bereid zijn om te doden of te 
sterven voor je overtuigingen is simpel de extreme vorm van een 
dergelijke gehechtheid. 
Er zijn veel mensen, die zullen opmerken, dat als zij deze 
egoverhandelingen lezen, dat er ergens in hun geest een bepaald 
ongemakkelijk gevoel is. Als je het nader bekijkt, zul je zien, dat er 
weerstand is om hun huidige overtuigingen als vergissingen ontmaskerd 
te zien. Je kunt zelfs vrezen, dat als jij je overtuigingen als verkeerd 
beschouwt, er iets slechts kan gebeuren of dat je iets zult verliezen. Wat 
blijft er over als jij je overtuigingen verliest? 
Ik probeer op geen enkele manier aanmerkingen maken op mensen die 
zo voelen, ik wijs er alleen op, dat zolang jij deze gevoelens hebt, jij je 
spirituele pad veel moeilijker zult maken dan nodig is. Ik heb de wens om 
alle oprechte zoekers het pad zo snel en pijnloos mogelijk te zien 
bewandelen. En om dat te doen, hoef je alleen je perspectief op het 
leven een beetje te verschuiven. Je moet de wijzer van het bewustzijn 
ietsje draaien, zodat jij op een andere manier tegen je overtuigingen 
aankijkt. 
Wat is het nieuwe perspectief? Nu, zolang jij ook nog maar enige vorm 
van gehechtheid hebt aan je huidige overtuigingen, zal het je pijn doen 
om die overtuigingen los te laten. En voor elke stap, die jij op het 
spirituele pad doet, moet jij een verkeerde overtuiging loslaten, wat 
betekent dat elke stap pijn bij je zal veroorzaken. Als je weerstand voelt 
om een verkeerde overtuiging los te laten, is het omdat er een deel in jou 
is, dat zich met dat geloof identificeert. Dat deel is natuurlijk het ego, dat 
niet wil, dat jij groeit en je huidige overtuigingen gebruikt om je groei 
tegen te houden. 
Wat is de verborgen boodschap die het ego je geeft? Is het, dat je een 
persoonlijke overtuiging niet los moet laten, omdat er anders niets is – hij 
is onfeilbaar. Daarom, als jij je ego toestaat om je aan je overtuigingen te 
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laten hechten, weiger je in principe om je begrip te vergroten en een 
ruimer perspectief te verwerven, die een LEVENS-beslissing tot stand 
zullen brengen. Zeg ik, dat jij al je overtuigingen los moet laten? Niet 
noodzakelijkerwijs, maar IK BEN je wel aan het vertellen, dat je BEREID 
MOET ZIJN OM AL JE OVERTUIGINGEN LOS TE LATEN. Als er een 
overtuiging is, die je niet bereid bent om te onderzoeken, dan komt die 
onbereidwilligheid van een gehechtheid en een gehechtheid kan 
ALLEEN MAAR van het ego komen. 
Hoe kun je aan deze val ontsnappen? Er is letterlijk maar één manier. 
De Bewuste Jij moet tot de slotsom komen, dat JIJ MEER BENT DAN JE 
OVERTUIGINGEN! Zoals ik heb uitgelegd, is de Bewuste Jij een 
individualisatie van het wezen van God en God is duidelijk voorbij elke 
overtuiging in deze wereld. God is de Geest van waarheid en daarom jij 
hem moet aanbidden en in waarheid aanbidden in plaats van door 
dualistische overtuigingen en aardse doctrines. Gods Geest is voorbij 
ELKE overtuiging, die in woorden uitgedrukt kan worden. De truc is, 
natuurlijk, dat alleen de Bewuste Jij de Geest van Waarheid kan ervaren, 
terwijl het ego dat nooit zal kunnen. 
Als jij die verschuiving in bewustzijn kunt maken, kun jij je realiseren, dat 
de werkelijke jij nooit iets kan verliezen door een verkeerde overtuiging 
los te laten. Hoe kun JIJ verliezen door een overtuiging los te laten, die 
je beperkt en gevangen houdt in een vals gevoel van identiteit die je 
voortdurend laat lijden? Alleen het ego kan verliezen, als JIJ een valse 
overtuiging loslaat, zodat het ego je niet langer kan overheersen. 
Kun jij zien hoe deze verschuiving het pad gemakkelijker maakt? Als je 
weet, dat jij meer bent dan je overtuigingen, kun je snel alle angst de 
baas worden door naar je overtuigingen te kijken en alle angst over wat 
er zal gebeuren, als jij een dierbare overtuiging als verkeerd ontmaskert. 
In plaats van weerstand te bieden aan het proces van het laten 
ontmaskeren van verkeerde overtuigingen, zoek je actief naar een 
dergelijke ontmaskering. Niet allemaal in één keer, zodat jij de kluts 
kwijtraakt, maar je bindt je aan een doorgaand proces van langzaamaan 
elke foute overtuiging ontmaskeren, die er ooit in je is opgekomen. En 
als je eenmaal een dergelijke overtuiging doorhebt, kun je hem net zo 
moeiteloos loslaten als je een slang zou laten gaan. Je zult dan 
beginnen met het nemen van spontane LEVENS-beslissingen en dat zal 
je vooruitgang versnellen boven je huidige verwachtingen. 
  
Onderwijsbaar zijn 
Als een laatste gedachte over hoe jij je in de geesteshouding brengt 
waarin LEVENS-beslissingen zich spontaan voordoen, vraag jij je het 
volgende af: “Ben ik bereid om te leren? Ben ik bereid om een ware 
spirituele leraar die mijn valse overtuigingen aan de kaak stelt, te 
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volgen? Of zou ik liever een valse leraar volgen, die mij [in werkelijkheid 
jouw ego] vertelt, wat ik wil horen?” 
Dit is de wezenlijke vraag, die de ware spirituele zoekers scheidt van 
hen, die misschien claimen, dat ze erg spiritueel zijn of godsdienstig, 
maar die nog niet hebben begrepen, waar het pad over gaat of die zich 
niet toegelegd hebben op hun eigen groei. Het scheidt letterlijk de 
schapen van de geiten. 
De situatie is niet te ontkennen. Om vooruitgang te boeken op je 
spirituele pad – om de volgende stap naar boven te nemen op de 
wenteltrap – moet je de verkeerde overtuiging overwinnen, die maakte, 
dat je de huidige stap naar beneden nam. Als je de dwaling van die 
overtuiging kon zien, zou je die stap naar beneden niet gedaan hebben 
of je zou alweer naar boven zijn gegaan. Dus wat je vooruitgang 
blokkeert, is dat er iets is, dat jij niet kunt zien en zolang jij het niet kunt 
zien, blijf je in de val zitten. 
De sleutel om de impasse te doorbreken, is dat je het cruciale inzicht 
moet krijgen, dat jij je huidige overtuiging laat ontmaskeren en het 
vervangt door de waarheid, die je vrij maakt. Waar moet dat inzicht 
vandaan komen? Het kan niet uit je eigen geest komen, in je huidige 
mentale doos. Als het inzicht, dat je nodig hebt, in de doos zit, zou je het 
al gevonden hebben. Kijk nog eens naar mijn verklaring: 

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder 
of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 
(Lucas 6:41) 

Waarom is het zo gemakkelijk voor mensen om te zien, wat er in het 
leven van andere mensen aan de hand is, en zo moeilijk om hetzelfde 
probleem in hun eigen leven te zien? Omdat wanneer je in de mentale 
doos zit, die het ego gecreëerd heeft, je de situatie niet zo helder kunt 
zien, als wanneer je er van buitenaf naar kijkt. Dus het inzicht, dat je 
nodig hebt, moet van een bron buiten je geest komen en van boven het 
niveau van de dualiteit. Die bron is een spirituele leraar. 
Dit betekent niet, dat jij een direct en bewust contact moet leggen met 
een wezen in het spirituele rijk. Zoals El Morya zegt: “Als de leraar een 
mier is, let dan op hem.” De betekenis is, dat de leraar vaak in een 
onverwachte of nederige vermomming verschijnt. De leraar zou een 
boek kunnen zijn of het kan iemand anders zijn, die je vertelt, wat je zelf 
niet kunt zien. En zoals ik al zei, als de student klaar is, ZAL de leraar 
verschijnen. Dus is er ALTIJD een leraar bij je, die je precies kan geven, 
wat je nodig hebt om de volgende stap te nemen op je pad. De grote 
vraag is of jij de leraar kunt herkennen en ben je bereid om aandacht te 
besteden aan de boodschap? 
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Wat je nu meteen kunt doen, is een toezegging, dat je altijd naar de 
leraar zult zoeken. Je zult de leraar laten zeggen, wat jij zelf niet kunt 
zien en wat je ego niet wil, dat je ziet. Je zult naar een ware leraar 
zoeken, die je illusies uitdaagt in plaats van een valse leraar, die het je 
gemakkelijk maakt met je illusies. En jij kunt beslissen, of jij ernaar zult 
streven om onderwijsbaar te zijn voor de rest van je leven, altijd op zoek 
naar de leraar, die je naar een hoger niveau kan brengen. Jij kunt 
beslissen of je oren hebt om te horen en ogen om te zien. 
  
Het pad is een doorgaand proces 
Er zijn veel mensen, die ten prooi vallen aan de neiging van het ego om 
naar een automatische of gegarandeerde redding te zoeken, zoals ik in 
de eerste serie verhandelingen uitgelegd heb. Ze denken, dat er een 
soort hoogste lering, informatie of inzicht is en als ze dat eenmaal 
gevonden hebben, ze geslaagd zullen zijn. Ze denken, dat één magische 
beslissing hen naar de top van de wenteltrap zal zwiepen.  
Maar, zolang jij belichaamd bent, zul je te maken krijgen met de geest 
van de antichrist. Je kunt je bevrijden van je eigen ego, maar je zult nog 
steeds blootgesteld worden aan het massabewustzijn van de buitenkant. 
Zo is het essentieel voor je om een geestesgesteldheid aan te nemen, 
waarin jij het pad kunt zien als een doorgaand proces. In plaats van te 
zoeken naar een of andere definitieve oplossing, kijk je vooruit om elkaar 
opvolgende hogere inzichten voor de rest van je leven te ontvangen. 
Als je dit doet, zoek je niet langer naar een of andere hoogste lering, wat 
betekent, dat het ego je niet kan laten geloven, dat je nu een onfeilbare 
waarheid hebt gevonden en dat je kunt stoppen met zoeken. Zo kan het 
ego je niet dwingen om bij een bepaalde stap te stoppen, en er de 
oorzaak van zijn, dat jij denkt, dat je de volgende stap niet hoeft te 
nemen. In de laatste verhandeling zei ik, dat jij je niet door het ego van 
de informatie waarop jij je beslissingen baseert, moest laten voorzien. De 
reden is, dat als jij dit doet, het ego je ZAL dwingen te denken, dat je niet 
verder hoeft te gaan, omdat je al gered bent op dat moment. Het zal je 
laten denken, dat je huidige stap de laatste stap is, die je moet nemen. 
Het web van illusies, dat gesponnen wordt door het ego is zeer subtiel, 
en je moet in aanmerking nemen, dat het pad verscheidene niveaus 
heeft. Zo moet je in plaats van je ego toe te staan om je gemakkelijk op 
je huidige niveau te voelen, altijd verder kijken. In feite zal ik nu beginnen 
om de individuele egospelletjes te beschrijven en ik zal ze verdelen 
overeenkomstig de vier niveaus van de geest. Dit zal je helpen om te 
zien, dat je door moet gaan tot je het hoogste niveau bereikt en je valse 
identiteitsgevoel overwint. Het zal echter ook dienen om je aan te 
moedigen, omdat jij je zult realiseren, dat je boven het laagste niveau 
bent uitgestegen. 
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Er is een subtiel verschil, waar je over na moet denken. Het ego zal 
proberen om je op je gemak te laten voelen bij je huidige overtuigingen, 
zodat je niet door hoeft te gaan. Maar het bestrijden van deze neiging 
betekent niet, dat je de rest van je leven in een toestand van 
ontevredenheid of gebrek moet leven. Als jij je eenmaal realiseert, dat je 
meer bent dan je overtuigingen, doet het loslaten van een oude 
overtuiging geen pijn. Het maakt, dat jij je vrijer voelt en geeft aanleiding 
tot vreugde. Zo kun je van de reis genieten zonder in de val te lopen, dat 
jij je zo op je gemak voelt, dat je de vooruitgang stopt. En als jij die 
kinderlijke onschuld bereikt, kun je het spirituele pad benaderen met 
dezelfde opwinding als van een kind, dat een prachtige nieuwe speeltuin 
heeft ontdekt om te verkennen. Op dat punt ben je het koninkrijk der 
hemelen binnengegaan, zelfs al heb je de top van de wenteltrap nog niet 
bereikt. 
Laat me terugkeren naar mijn verklaring, dat jij geen LEVENS-beslissing 
tot stand kunt brengen, hoe hard je het ook probeert, maar dat het niet 
gebeurt, als je het niet probeert. We zien nu, dat zolang jij het probeert 
door de geest van de antichrist te gebruiken, je niet de Christusvisie kunt 
verwerven, die de fundering is voor een LEVENS-beslissing. Maar, als jij 
je afwachtend opstelt, totdat er een besluit valt, zul je nergens komen. 
De sleutel is, dat er een middenweg is tussen proberen met de 
menselijke geest en niets doen. 
Dat smalle pad is om je in een geestestoestand te brengen, waar je eerst 
het koninkrijk van God zoekt – de Christusvisie – en dan alle andere 
dingen – inclusief LEVENS-beslissingen – er spontaan bij cadeau 
krijgen. Het is een staat van gepaste afwachting, waarin jij je - je geest - 
tot een kelk maakt en toestaat, dat de genade van God erin stroomt en 
de duisternis vervangt. Je ziet, dat het volhouden van de illusies van het 
ego een constante worsteling vraagt. Om de Christuswaarheid te 
verwerven hoef je alleen maar op te houden met worstelen. En dat is de 
ware betekenis van het hebben van een onschuldige geest als van een 
kind. Je scheidt je af van de poging van het ego om alles te beheersen 
en in plaats daarvan – om nog een van Morya’s uitdrukkingen te 
gebruiken – probeer je om Theos jou te laten regeren. ( vertaald van: 
TRY:Theos Rule You). Je staat God toe om in jou de doener te zijn in 
plaats van het ego. 

Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, 
en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op 
wat ik zelf wil, maar op de wil van Hem die mij gezonden 
heeft. (Joh. 5:30) 
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Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in 
mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie 
spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk 
door mij. (Joh 14:10) 

Probeer om die twee verklaringen te lezen met het gevoel, jij de Christus 
bent die ze zegt. Let dan op hoe je ego weerstand zal bieden aan de 
boodschap. 
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Lezingen van Jezus over het EGO. 
 
 
 

DEEL 1 

Geestelijke blindheid – de belangrijkste 
uitdaging waar het ego je voor stelt. 

 
Het minste wat je over het ego moet weten. 
 
Een lezing door Jezus 
 
NOOT: Deze lering werd op 15 april 2006 gegeven nadat de NIEUWE 
RICHTING was ingesteld. 
 
Het is mijn bedoeling met deze serie lezingen jullie een kort overzicht te 
geven van de uitdagingen waar het menselijk ego alle geestelijke 
zoekers voor stelt, ongeacht welke uiterlijke leer of godsdienst ze volgen. 
Dit is, om zo te zeggen, ‘het allerminste wat je over het menselijke ego 
moet weten’.  
Waarom geef ik deze lezingen? Omdat het overwinnen van het ego het 
centrale aspect van het geestelijke pad is. Ongeacht welke uiterlijke leer 
of traditie je volgt, je MOET het ego overwinnen om de hogere staat van 
bewustzijn te bereiken die de ENIGE sleutel is om boven de noodzaak 
uit te stijgen opnieuw op Aarde te incarneren. De fundamentele 
werkelijkheid is dat het menselijk ego eenvoudig niet in de ‘Hemel’ kan 
komen, of hoe je het ook noemen wilt. Dus, zelfs al spreekt een 
geestelijke leer niet direct over het ego, elke ware leer is bedoeld je te 
helpen je van het ego los te maken en een nieuw gevoel van identiteit op 
te bouwen dat niet op het ego is gebaseerd.  
Je denkt misschien dat ik met een definitie van het menselijke ego zou 
moeten beginnen, maar als je het ego begrijpt, zie je waarom dit niet de 
meest succesvolle benadering is. De reden daarvoor is dat de 
belangrijkste uitdaging waar het ego ons voor stelt een vertekend beeld 
is van de wijze waarop je alles ‘ziet’. Het ego vormt een filter dat de 
manier waarop je geest alles begrijpt ‘kleurt’ en dit filter zou mijn 
pogingen om het ego duidelijk te omschrijven verstoren. Daarom kies ik 
ervoor om eerst het punt van geestelijke blindheid aan de orde te stellen 
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– want voordat je deze blindheid doorziet, het vrij weinig zin heeft om iets 
anders over het ego te zeggen.  
 
Wat is geestelijke blindheid? 
Wanneer je gewoonlijk aan een persoon denkt die blind is, denk je aan 
iemand die niets kan zien. Dus denk je misschien dat geestelijke 
blindheid betekent dat iemand de geestelijke aspecten van het leven niet 
kan zien. Misschien zou zo iemand een atheïst of een wetenschappelijke 
materialist zijn, die het bestaan van God ontkent of ontkent dat mensen 
een geestelijke natuur hebben. Dit is echter niet de ware definitie van 
geestelijke blindheid.  
De meeste mensen die geestelijk blind zijn, zijn er in werkelijkheid 
volledig van overtuigd dat ze religieuze of spirituele mensen zijn. Een 
heel groot deel van hen zijn elke zondag in de christelijke kerken te 
vinden. Anderen behoren tot de orthodoxe richting van andere 
wereldreligies en sommigen behoren tot verschillende New Age 
groepen. Wat al deze mensen gemeenschappelijk hebben is dat ze er 
volkomen van overtuigd zijn dat ze tot de enige ware godsdienst behoren 
of dat ze de hoogst mogelijke guru of spirituele leer volgen.  
Deze mensen zijn er heilig van overtuigd dat ze gered zullen worden, 
zullen opvaren, het Nirwana zullen binnengaan, het eeuwige leven zullen 
bereiken of hoe ze ook maar de uiteindelijke uitkomst van hun 
godsdienstige inspanningen omschrijven. In werkelijkheid is deze 
overtuiging op een door het menselijke ego gemaakte illusie gebaseerd. 
Het ego heeft, om zo te zeggen, een sluier over de ogen van deze 
mensen getrokken, die hen een verkeerd voorgestelde visie doet zien. 
De meest eenvoudige illustratie hiervan is dat je een gekleurde bril op 
zet. Alles wat je door die bril ziet is door de kleur van de glazen gekleurd.  
Stel je nu voor dat bij een baby kort naar de geboorte een paar gele 
contactlenzen worden geplaatst. Het kind zou opgroeien en alles door de 
gele lenzen zien en zo denken dat de lucht groen is. Het kind zou geen 
enkele reden hebben om zich af te vragen of zijn kijk van de 
‘werkelijkheid’ juist is en er dus volledig van overtuigd zijn dat de lucht 
werkelijk groen is. Dit is in wezen hoe het ego de geestelijke visie van elk 
mens op deze planeet heeft vervormd. Iedereen is met een vertekende 
voorstelling van de ‘werkelijkheid’ opgegroeid maar de meeste mensen 
hebben nooit een alternatief gezien en hebben dus geen enkele reden 
om hun wereldbeeld in twijfel te trekken.  
 
Het wezenlijke probleem met het ego 
Dit verklaart waarom zoveel mensen zichzelf als zeer religieus of 
spiritueel beschouwen, volledig overtuigd dat ze gered zullen worden. 
Maar in werkelijkheid volgen ze een pad dat nooit tot redding kan leiden 
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omdat dit valse pad door het ego in het leven is geroepen en dus is het 
precies wat de bijbel als volgt beschrijft: 
Soms denkt iemand dat zijn weg de juiste is, maar ten slotte leidt 
die toch naar de dood. (Spreuken 14:12) 
Betekent dat, dat ik zeg dat de meeste godsdienstige/spirituele mensen 
op deze planeet een vals pad volgen? Dat is precies wat ik zeg en ik 
herhaal eenvoudig wat ik tweeduizend jaar geleden al zei:  
 
13 Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed 
is de weg die naar de ondergang leidt; er zijn vele mensen die 
daarlangs gaan.  
14 Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven 
leidt; er zijn maar weinig mensen die hem vinden. (Matteüs, 
hoofdstuk 7) 
De wijde poort en de brede weg is het pad dat door het menselijk ego is 
ontworpen. Het ego heeft een illusie geschapen, namelijk dat je gered 
kunt worden zonder het ego te overwinnen, zonder de harde en 
onplezierige taak uit te voeren dat ik als volgt omschreef:  
3 Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de 
balk in je eigen oog niet opmerkt? 
4 Of hoe kun je tegen een ander zeggen: Laat me de splinter uit je 
oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog? 
5 Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je 
scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. 
(Matteüs, hoofdstuk 7) 
 
Het wezen van schijnheiligheid is een onwil om te veranderen. Maar 
geen enkele hypocriet beseft ooit dat hij of zij niet bereid is te 
veranderen. De reden daarvoor is dat schijnheiligen altijd de illusies van 
hun ego accepteren, wat inhoudt dat ze stellig geloven dat ze niet 
hoeven te veranderen. Ze baseren dit gegeven op het feit dat ze tot de 
enige ware spirituele/religieuze beweging behoren en – omdat ze aan 
bepaalde uiterlijke vereisten voldoen – zijn ze verzekerd van redding. Als 
je gelooft dat je redding verzekerd is, waarom zou je dan moeten 
veranderen? Dit is de wijde poort en de brede weg die tot de ondergang 
leidt. Hoe kun je het volgen van dit valse pad vermijden?  
 
Je enige uitweg 
Als er geen uitweg was uit de illusies die door het ego in het leven zijn 
geroepen, zou ik natuurlijk deze lezing niet geven. Er is inderdaad een 
uitweg en we zouden kunnen zeggen dat het een 
veiligheidsmechanisme is dat God bij het ontwerp van het universum 
heeft ingebouwd. Om deze uitweg te ontdekken, moet je voorbij de sluier 
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van illusies reiken die het ego gemaakt heeft. De enige manier om dat te 
doen is een verbinding tot stand te brengen tussen je bewuste geest 
(denken) en een geest die boven het ego staat. Die geest kan met vele 
namen benoemd worden, maar de term die het meest door de groep 
Opgevarenen gebruikt wordt is ‘de geest van Christus’. Daarom zei ik:  
‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon 
niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. (Johannes 
6:53) 
Hoewel dit een uitdrukking is die aangepast is aan het bewustzijn dat de 
meeste mensen tweeduizend jaar geleden hadden – en hoewel ik 
volkomen begrijp dat het de hedendaagse geestelijke zoekers vreemd in 
de oren klinkt – zit er een kern van waarheid in. Je moet eenvoudig 
beseffen dat het ‘vlees en bloed van de zoon des mensen’ naar het 
Christusbewustzijn verwijst. De Christusgeest is een staat van 
bewustzijn die totaal boven het menselijke ego staat. Dus alleen 
wanneer je in deze bewustzijnstaat deelt, alleen wanneer je toelaat dat 
het je bewustzijn binnenkomt, kun je jezelf van het ego bevrijden. De 
reden is dat de Christusgeest de enige geest is die de werkelijkheid van 
God kan zien.  
Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren Zoon, die rust 
aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen. (Johannes 
1:18) 
Dus alleen de Christusgeest kan je een gevoel van vergelijking geven 
dat je in staat zal stellen de illusies van het ego te doorzien. Alleen de 
Christusgeest zal je het mogelijk maken de Geest van Waarheid te 
ervaren. Daarom zei ik: 
24 Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een 
verstandig man die zijn huis bouwde op de rots.  
25 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind 
stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want 
het was op de rots gegrondvest. 
26 Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het 
vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. 
27 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind 
stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één 
grote ruïne.’ (Matteüs, hoofdstuk 7) 
De rots is het Christusbewustzijn en het zand is het bewustzijn van het 
ego. Wanneer je je identiteitsgevoel – je huis – op de illusies van het ego 
bouwt, zul je niet in staat zijn om aan de beproevingen van het leven – 
de regen – het hoofd te bieden.  
Hoe kun je met de Christusgeest in contact komen? Je hebt het 
vermogen al om dit te doen, zoals ik ergens anders uitgelegd heb. Dit 
vermogen is je persoonlijke Trooster, je Christuszelf dat je met een 
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hoger deel van je wezen kan verbinden, namelijk je IK BEN 
Aanwezigheid. Alleen al het feit dat je deze website hebt gevonden is het 
bewijs dat er al een bepaalde verbinding met je Christuszelf in je 
geopend is – anders zou je niet openstaan voor de leringen die ik 
aanbied. Wat je vervolgens moet doen is een tweevoudige actie: 
• Je moet je verbinding met je Christuszelf versterken. Op deze hele 
website geef ik leringen en hulpmiddelen, maar je zou hier kunnen 
beginnen.  
• Je moet je meer bewust van het ego worden en van de illusies die het 
gebruikt om je in geestelijke blindheid te verstrikken. Alleen door bewust 
de illusies van het ego te doorzien, zal je innerlijke visie, je geestelijke 
visie, geopend worden zodat je boven het ego kunt uitstijgen en de geest 
van Christus kunt aannemen.  
De lezingen in dit onderdeel zijn bedoeld je te helpen een begin te 
maken met het doorzien van de illusies van het ego. 
 
De fundamentele illusie van het ego 
Het fundamentele probleem met het ego is dat het je geestelijke visie 
vervormt zodat je de werkelijkheid van God, Gods waarheid, niet kunt 
zien. Het wezen van de Christusgeest is dat het altijd één met God is en 
dus door de Christusgeest kun je – rechtsreeks – de Ene Werkelijkheid, 
de Ene Waarheid van God ervaren. Daarom zei ik: 
God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid. (Johannes 4:24) 
De Christusgeest ziet de Levende Waarheid van God en weet dat deze 
waarheid zich voortdurend ontwikkelt, groeit en zichzelf overstijgt. En 
omdat de Christusgeest deze Levende Waarheid ervaart, heeft het geen 
behoefte aan een beschrijving van de waarheid. Dus je beseft nu dat er 
een verschil bestaat tussen een beschrijving van de waarheid en de 
waarheid zelf, namelijk de Geest van Waarheid.  
Om je te helpen dit te begrijpen zal ik een voorbeeld geven. Stel je voor 
dat je nog nooit een appel hebt geproefd. Je hebt mensen over appels 
horen praten, je hebt ze op TV gezien en je hebt er over gelezen. Maar 
wat je uit deze bronnen hebt vernomen zijn alleen maar beschrijvingen. 
Sommige zijn wellicht heel levendige beschrijvingen van de heerlijke 
smaak van een appel en als ze heel goed zijn dan zou het water je al uit 
de mond kunnen lopen. Maar ongeacht hoe goed de beschrijvingen ook 
mogen zijn, ze zijn niet hetzelfde als het feitelijke proeven van een appel. 
Met andere woorden, zelfs niet de beste beschrijving kan er voor zorgen 
dat je de smaak van een appel proeft; geen enkele beschrijving kan in de 
plaats van de directe ervaring treden. Maar als je eenmaal een appel in 
je hand houdt en een hap neemt, verdwijnt de noodzaak van een 
beschrijving. Waarom zou je nog steeds een boek lezen die de smaak 
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van een appel beschrijft, als je even makkelijk een hap van een echte 
appel kunt nemen?  
Dit is het voornaamste probleem met het ego. Zoals ik later in meer 
detail zal beschrijven werd het ego geboren toen jij je van God 
afscheidde. Het ego werd geboren uit een scheiding tussen jezelf en 
God en door de tijd heen werd je zo door de illusies van het ego verblind, 
dat je niet langer de bewuste ervaring van de ‘Geest van Waarheid’ hebt. 
Dus, in plaats van Gods waarheid rechtsreeks te ervaren, ben je op 
beschrijvingen van Gods werkelijkheid gaan vertrouwen in de vorm van 
religieuze en spirituele leringen.  
Zie je mijn punt? Het voornaamste probleem waar je als geestelijke 
zoeker voor staat is dat je terug moet gaan naar een gevoel van eenheid 
met God – want tenzij je dit gevoel van eenheid hebt, hoe kun je dan het 
koninkrijk van God binnengaan? Om dit te doen moet je teruggaan naar 
de staat van onschuld waarin je rechtsreeks Gods werkelijkheid kunt 
ervaren, zodat je niet langer een beschrijving nodig hebt.  
Nadat je het directe contact met Gods werkelijkheid verloor, riep het ego 
een bijna oneindig aantal vervangingsmiddelen in het leven. Omdat het 
ego Gods werkelijkheid niet rechtsreeks kan ervaren, heeft het 
beschrijvingen van die werkelijkheid gemaakt. Hoe goed deze 
beschrijvingen ook mogen zijn, ze kunnen nooit de directe ervaring 
vervangen. Daarom zei ik dat je God in geest en waarheid moet 
aanbidden. Helaas kan het ego deze waarheid niet doorgronden en dus 
gelooft het ego dat zijn beschrijving even goed is als de werkelijke 
ervaring – in feite gelooft het dat de beschrijving de werkelijke ervaring 
IS. 
Het voornaamste probleem met het ego is dat het de werkelijkheid van 
God door een beschrijving vervangen heeft, en vervolgens gelooft dat 
als je zijn beschrijving blijft volgen je uiteindelijk het koninkrijk van God 
zult binnengaan. Miljoenen mensen zien zichzelf als heel religieus en ze 
zijn ervan overtuigd dat ze gered zullen worden. Maar ze volgen de 
brede weg die tot de ondergang leidt omdat ze de illusie geloven dat het 
pad van het ego hun naar de Hemel zal brengen.  
De Bijbel, de Thora, de Bhagavad Gita, de Dhammapada, de Tao te 
Ching en de leringen van de opgevaren meesters van de afgelopen 
eeuw – en de leringen op deze website – zijn alle beschrijvingen van de 
waarheid, maar zijn NIET de Levende Geest van Waarheid. Als het ego 
erin slaagt je ervan te overtuigen dat het volgen van een van deze 
leringen je in de Hemel zal brengen zonder het ego op te geven, dan ben 
je het slachtoffer van de belangrijkste illusie van het ego geworden, 
dezelfde illusie die de Slang gebruikte om Eva – als symbool voor je ziel 
– in de Hof van Eden te verleiden.  
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Maar het is een feit dat zolang je in de illusies van het ego verstrikt blijft, 
je niet het eeuwig leven zult hebben. Je kunt NOOIT het koninkrijk van 
God binnengaan zonder het ego te laten sterven en het bruiloftskleed 
van het Christusbewustzijn aan te doen: 
11 Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij 
iemand op die geen bruiloftskleding aan had. 
12 Hij zei tegen hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen 
zonder bruiloftskleding?” Hij wist niets te zeggen. 
13 Toen zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en 
voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een 
gejammer zijn en een tandengeknars. 
14 Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’ 
(Matteüs, hoofdstuk 22) 
In werkelijkheid zijn allen geroepen, maar weinigen kiezen ervoor het 
smalle pad op te gaan dat hen voorbij de illusies van het ego leidt. Dus 
blijven ze in de duisternis van het verstand die door het ego is 
voortgebracht waarin het leven een strijd wordt. Daarom, ‘Kies het 
Leven!’ 
 
 
 

DEEl 2 
 

Waarom het ego door de bomen het bos niet 
kan zien 

 
  
In deze lezing zal ik jullie het totaalbeeld – het grote plaatje – geven hoe 
het ego er in slaagt mensen geestelijk blind te maken en blind te houden 
en wat je kunt doen om te beginnen jezelf te bevrijden uit de val die door 
het ego werd opgezet. Ik weet dat het voor de mensen die zichzelf nog 
steeds met het ego identificeren onmogelijk zal zijn deze lering te 
begrijpen. Maar, zoals ik in de eerste lezing zei, hebben de meeste 
mensen die deze website vinden al enigszins contact met hun 
Christuszelf gemaakt en kunnen zo profiteren van het zien van het grote 
plaatje.  
Als er één ding is wat ik alle geestelijke zoekers zou willen laten 
begrijpen, dan is dat het feit dat het geestelijk pad een proces is waarbij 
je geleidelijk aan je geest van alle door het ego in het leven geroepen 
illusies bevrijdt. Zoals ik in de vorige lezing uitlegde kan het ego nooit de 
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Geest van Waarheid ervaren. Het ego maakt daarom een beschrijving – 
een mentaal beeld – van Gods waarheid (en de gezamenlijke mensheid 
heeft een bijna oneindig aantal van zulke ‘gesneden beelden’ gemaakt). 
Het ego is er absoluut van overtuigd dat zijn beschrijving van de 
waarheid echt is. Maar in werkelijkheid is de beschrijving van het ego 
een waandenkbeeld dat je rechtstreekse ervaring van de Geest van 
waarheid in de weg staat. Zo schendt het ego de eerste twee geboden 
die God aan Mozes gaf: 
3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  
4 U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken . . . 
(Exodus 20)  
Het eerste gebod is dat je geen andere goden voor de ware God hebt, 
wat betekent dat je geen enkele beschrijving in deze wereld accepteert 
als vervanging voor de directe ervaring van de Geest van Waarheid. De 
tweede is dat je geen enkel afgodsbeeld voor jezelf maakt, wat niet een 
uit steen gemaakt beeldje betekent maar een mentaal beeld, een 
gedachtebeeld. Het ego schept deze gedachtebeelden en probeert je 
dan te laten geloven dat je dit beeld als de absolute, onveranderde 
waarheid moet accepteren. Je moet tevreden zijn met het beeld, zodat je 
niet probeert er voorbij te gaan en de Geest van waarheid ervaart.  
Het ego kan de Geest van Waarheid niet ervaren, maar jij kunt dat wel. 
En als je de Geest van Waarheid wel rechtstreeks ervaart zul je niet 
langer in de illusie van het ego geloven, namelijk dat zijn beschrijving de 
werkelijke ervaring is of dat dit alles is wat je nodig hebt om gered te 
worden. Dus zal het ego zijn macht over je verliezen en wanneer je stopt 
energie aan het ego te geven, zal het langzamerhand verkwijnen en 
uiteindelijk sterven. Omdat het ego een sterk overlevingsinstinct heeft wil 
het niet doodgaan en dus zal het alles in het werk stellen om je af te 
houden van het doorzien van zijn illusies. Het zal alles doen om je te 
verhinderen de Geest van Waarheid rechtsreeks te ervaren en geleidelijk 
aan je visie te ontplooien zodat je uiteindelijk alle leugens die het ego en 
de prins van deze wereld geschapen hebben, kunt verwerpen.  
Dus zouden we kunnen zeggen dat de essentie van het geestelijke pad 
is om geleidelijk aan je geest van de illusies van het ego te zuiveren 
zodat je meer en meer een meer zuivere ervaring van de Geest van 
Waarheid kunt krijgen. Zoals Paulus het zei: 
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog 
in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Korintiërs 13:12) 
 
De fundamentele keus in het leven 
In traditionele godsdiensten vind je de ideeën over de wetten van God. 
We zouden ze ook de ontwerpprincipes kunnen noemen die God 
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gebruikte om het universum waarin je leeft te ontwerpen. De herkomst 
van alle andere ontwerpprincipes is het principe van eenheid, de Wet 
van Eenheid. Het wordt in de bijbel als volgt beschreven: 
1 In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het 
Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is door Hem 
ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. (Johannes, 
hoofdstuk 1) 
God schiep alles uit zijn eigen Wezen en dus is Gods wezen in alles 
vastgelegd wat geschapen werd – zonder hem is er niets gemaakt dat 
gemaakt is. Het Woord is wat ook de eniggeboren zoon van God 
genoemd is: 
Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren Zoon, die rust 
aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen. (Johannes 
1:18) 
Veel christenen denken dat dit naar mij verwijst, de historische persoon 
van Jezus. Maar zoals ik op deze website uitleg, kwam ik naar de Aarde 
als een vertegenwoordiger van iets veel groter dan één enkel persoon. 
Daarom zei ik:  
‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. (Marcus 
10:18) 
Het denkbeeld van het woord of de eniggeboren zoon verwijst naar wat 
ik nu de universele Christusgeest noem. Dit is de geest, de 
bewustzijnstaat, die door God als basis voor het principe van eenheid 
geschapen is. De primaire functie van de Christusgeest is om één met 
God te zijn, één met Gods totaalbeeld van het universum en één met de 
specifieke ontwerpprincipes die God schiep om ervoor te zorgen dat het 
universum zijn voorgenomen doel bereikte.  
Je moet nu gaan beseffen dat jij – je ‘levensstroom’, wat meer is dan je 
fysieke lichaam en je uiterlijke geest en persoonlijkheid – geschapen 
bent om medeschepper met God te zijn. Daarom zegt de bijbel: 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over. . . (Genesis 1:26) 
God heeft mensen de zeggenschap over de Aarde gegeven, wat 
betekent dat God deze planeet schiep als een fundament waarop 
mensen een huis konden bouwen als middel om hun scheppende 
vermogens uit te drukken en te ontwikkelen. Mensen hebben een vrije 
wil gekregen, dus moeten ze – individueel en collectief – besluiten wat zij 
op Aarde doen. Het enige probleem is natuurlijk dat ze onvermijdelijk de 
omstandigheden zullen ervaren die ze scheppen. God heeft niet de 
huidige omstandigheden van beperking, gebrek aan middelen en andere 
vormen van lijden geschapen. De mensheid als geheel heeft de huidige 
omstandigheden in het leven geroepen en iedereen ervaart ze.  
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Toen God z’n medescheppers een vrije wil gaf, kwam een fundamentele 
dualiteit tot stand. Zoals ik zei, de universele Christusgeest is een 
uitdrukking van het principe van eenheid dat bedoeld is ervoor te zorgen 
dat alles het voornemen en de visie van God volgt. Maar wanneer 
medescheppers een vrije wil krijgen wordt het mogelijk dat ze ervoor 
kunnen kiezen tegen het principe van eenheid in te gaan. Dus heeft de 
Christusgeest logischerwijs een tegenpool. De fundamentele 
werkelijkheid van vrije wil is dat een medeschepper op een van de 
volgende twee manieren kan scheppen: 
• Je kunt scheppen door de Christusgeest te gebruiken, wat betekent dat 
alles wat je doet in overeenstemming met Gods plan en met de 
ontwerpprincipes van God is.  
• Je kunt ‘ont-scheppen’ door de geest van antichrist te gebruiken, die in 
oppositie is met de geest van Christus. Dus is alles wat je door de geest 
van antichrist schept niet op Gods plan en wetten afgestemd.  
De geest van antichrist staat tegenover de geest van Christus omdat het 
op de illusie gebaseerd is dat het van God gescheiden is. Dus geeft vrije 
wil je twee mogelijkheden voor het uitdrukken van je creativiteit: 
• Je kunt binnen het raamwerk van Gods wet scheppen. Dit garandeert 
dat je in harmonie met Gods plan bent en dat je inspanningen, je eigen 
leven en die van ieder ander versterken. Met andere woorden, alles wat 
je doet brengt al het leven op een hoger plan. 
• Je kunt ‘ont-scheppen’ buiten het raamwerk van Gods wet. Daardoor 
maak je jezelf los van Gods plan en je vecht om zo te zeggen tegen de 
stroom van de Rivier van Leven in, je bevecht het hele universum. Het 
gevolg van het scheppen buiten Gods wet om is dat je je vrijheid en 
macht om te scheppen beperkt en alles wat je doet trekt alleen maar 
jezelf en alle leven naar beneden. Dit is de verklaring waarom de 
mensheid zoveel lijden op deze planeet geschapen heeft.  
Om beter het verschil te begrijpen tussen het volgen van de wetten van 
God of er tegen in te gaan, bezie eens de wet van zwaartekracht. Deze 
wet maakt het voor je mogelijk om op de oppervlakte van de Aarde te 
leven in plaats van in open ruimte rond te zweven. Is de wet van 
zwaartekracht op deze planeet een beperking van je vrijheid om te 
scheppen of is het er de basis van? Dus, zou het zinnig zijn om je tegen 
de wet van zwaartekracht te verzetten en je hele leven te besteden aan 
het vechten ertegen? (Let wel dat vliegen geen verzet tegen de wet van 
zwaartekracht is maar het resultaat van het leren hoe beter gebruik van 
al Gods wetten te maken.)  
Mijn punt hier is dat je als medeschepper de keus hebt om door de geest 
van Christus – de geest van eenheid met God en alle leven – te 
scheppen of door de geest van antichrist – de geest die zichzelf als van 
God en van alle leven gescheiden ziet. Zo zie je nu dat de geest van 
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antichrist op een fundamentele scheiding gebaseerd is, een scheiding 
tussen jezelf en God, Gods wet en alle andere medescheppers. De 
Christusgeest is de geest van eenheid, terwijl de geest van antichrist de 
geest van verdeling, de geest van dualiteit, de geest van afscheiding is. 
We moeten nu de fundamentele dualiteit van de geest van antichrist 
eens nader bekijken. 
 
De kennis van goed en kwaad 
Wanneer je binnen het kader van Gods wet blijft, heb je een absolute 
maatstaf om alles te beoordelen. Er bestaat datgene wat één met Gods 
waarheid, Gods werkelijkheid is en er bestaat datgene wat los staat van 
de werkelijkheid van God. Wanneer je in het bewustzijn van antichrist 
stapt, verlies je deze absolute maatstaf. Alleen het bewustzijn van 
Christus kan de werkelijkheid van God zien en dus wanneer je buiten het 
Christusbewustzijn stapt, kun je niet langer de absolute waarheid van 
God zien. Je komt nu in een denkhouding waarin waarheid een relatief 
begrip wordt, een begrip dat door twee tegengestelden beheerst wordt, 
die alleen in relatie tot elkaar kunnen bestaan.  
De bijbel beschrijft deze ideeën in het verhaal van hoe Adam en Eva uit 
de Hof van Eden werden verjaagd. Je moet begrijpen dat de letterlijke, 
orthodoxe uitleg van dit verhaal geen voeling met de werkelijkheid heeft. 
Adam en Eva waren niet de enige mensen in de Hof. Het verhaal is 
bedoeld om duidelijk te maken wat er met elke medeschepper op Aarde 
gebeurd is. Dus je wordt niet voor de erfzonde van Adam en Eva 
bestraft. Je huidige situatie is het gevolg van het feit dat je ziel – voor de 
meeste mensen vele levens terug – dezelfde keuze maakte die Adam en 
Eva maakten.  
Wat was die keus? In het begin leefden al Gods medescheppers in een 
beschermde omgeving waarin ze rechtsreeks de leiding van een 
geestelijke leraar hadden. Genesis noemt die leraar ‘God’. Deze leraar 
leerde de medescheppers hun scheppende vermogens binnen het kader 
van Gods wet te gebruiken. Maar omdat ze vrije wil bezaten, hadden ze 
ook de mogelijkheid om buiten de wet van God te gaan. Dit is wat 
Geneis als volgt beschrijft: 
16 En de HEER God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen 
in de tuin overvloedig eten, 
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet 
eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. (Genesis, 
Hoofdstuk 2) 
Wat is de diepere geestelijke betekenis achter de beeldspraak van ‘de 
boom van kennis van goed en kwaad?’ Het is een beschrijving van het 
bewustzijn van antichrist, het bewustzijn dat zichzelf als afgescheiden 
van God ziet. Misschien heb je je afgevraagd waarom God de boom in 
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de Hof plantte als hij niet wilde dat Adam ervan zou eten? De reden is nu 
duidelijk. De ‘boom’ was een onvermijdelijk gevolg van het geven van 
vrije wil aan Gods medescheppers. God had je geen vrije wil kunnen 
geven zonder je de mogelijkheid te geven om buiten Gods wet te gaan.  
Het hebben van die mogelijkheid hoeft niet te betekenen dat je er 
gebruik van moet maken. Jezelf kwaad te doen betekent niet dat je jezelf 
kwaad moet doen. Om die mogelijkheid te hebben, houdt echter wel in 
dat je aan de verleiding wordt blootgesteld om buiten Gods wet te gaan. 
Dus kan de Slang (ondermeer) als een symbool worden gezien voor het 
feit dat er aan vrije wil een prijskaartje hangt, namelijk de verleiding om 
keuzes te maken die jezelf en alle leven kwaad doen. 
De werkelijke betekenis achter de uitdrukking ‘de boom van kennis van 
goed en kwaad’ is dat het een staat van bewustzijn vertegenwoordigt, 
namelijk het bewustzijn van antichrist. In deze staat van bewustzijn ben 
je buiten de eenheid met God getreden en dus zie je niet langer de 
werkelijkheid van God. Je ziet nu alles afgetekend op een schaal met 
twee tegenpolen. Aan de ene kant van de schaal het goede en aan de 
andere kant het kwaad. Maar om de schaal te laten bestaan zijn beide 
nodig, wat inhoudt dat ‘goed’ en ‘kwaad’ nu relatieve begrippen zijn 
geworden. Ze bestaan enkel met betrekking tot elkaar en het één wordt 
omschreven als het tegengestelde van het andere. 
Het gevolg is dat er in het bewustzijn van antichrist geen absolute 
waarheid bestaat. ‘Waarheid’ is relatief geworden, wat betekent dat het 
door verschillende mensen verschillend uitgelegd kan worden. Je hebt 
de uitdrukking wel eens gehoord, ‘Schoonheid ligt in de ogen van de 
beschouwer’ (Hier is gekozen voor een letterlijke vertaling van het 
Engels: ‘Beauty is in the eye of the beholder’) en in het bewustzijn van 
antichrist ‘ligt de waarheid in de ogen van de beschouwer’. Met andere 
woorden, wanneer je deel aan het bewustzijn van de antichrist hebt, 
schep je je eigen definitie van waarheid en die zal buiten Gods absolute 
waarheid staan.  
Het uiteindelijke gevolg van het bewustzijn van antichrist is het geloof dat 
kwaad het tegen(over)gestelde van God is, waarmee bedoeld wordt dat 
de duivel (of hoe je het belichaamde kwaad ook wilt voorstellen) de 
tegen(over)gestelde polariteit van God heeft en een noodzakelijk (zelfs 
heilzaam) deel van de fundamentele polariteit in het leven is. In 
werkelijkheid vormt het bewustzijn van antichrist geen polariteit met het 
bewustzijn van Christus. Kwaad is niet het tegen(over)gestelde van God. 
Kwaad bestaat buiten God en het bewustzijn van antichrist bestaat 
buiten het bewustzijn van Christus – het bewustzijn van eenheid. Dus 
relativiteit is een product van het bewustzijn van antichrist en enkel in het 
domein van antichrist bestaan goed en kwaad als relatieve begrippen, 
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als tegen(over)gestelde polariteiten waar de een niet zonder de ander 
kan bestaan.  
 
De sluier 
De werkelijkheid achter het verhaal van de Val van de Mens is dat alle 
mensen op deze planeet ‘gevallen’ zijn, wat betekent dat zij van de 
vrucht van de ‘boom van kennis van goed en kwaad’ gegeten hebben. 
Door dit bewustzijn van antichrist hun wezen te laten binnenkomen, zijn 
ze voor de meest wezenlijke illusie bezweken, namelijk dat ze van God 
zijn afgescheiden in plaats van medescheppers met God te zijn, zonen 
en dochters van God, individualisaties van God.  
Bedenk dat zonder God niets is gemaakt dat gemaakt is, wat inhoudt dat 
je een individualisatie van Gods wezen bent. Dus kun je in werkelijkheid 
nooit van God gescheiden zijn. Hoe kun je van God geschieden zijn als 
God overal is en in alles is? Het geloof dat je dus van God bent 
gescheiden kan enkel in je geest, in je gedachten bestaan. Het is het 
gevolg van een keuze uit vrije wil, namelijk de keuze deel aan het 
bewustzijn van antichrist te hebben, waarbij je gaat geloven – zelfs gaat 
ervaren – dat je van God bent afgescheiden.  
De Geest van Christus is het bewustzijn van eenheid. Zolang je in de 
Christusgeest bent kun je jezelf niet als afgescheiden van God zien. 
Alleen door het bewustzijn van antichrist je wezen te laten binnen komen 
– waarbij je alles door het filter van de dualistische geest beziet – kun je 
jezelf als afgescheiden van je bron ervaren. Door het Christusbewustzijn 
zie je jezelf als een druppel in de oceaan van Gods wezen en je weet dat 
alle andere druppels uit dezelfde bron kwamen. Door het bewustzijn van 
de antichrist zie je jezelf als een druppel die van de oceaan en van alle 
andere druppels is afgescheiden.  
In werkelijkheid heeft de val in een lagere staat van bewustzijn niet op 
één gewichtig moment plaatsgevonden. Het was een geleidelijk proces 
dat tijd kostte, maar zoals in Genesis beschreven, kwam er een moment 
van inzicht:  
7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt 
waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 
lendenschorten van. 
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de 
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor 
hem tussen de bomen. (Genesis, hoofdstuk 3) 
De diepere betekenis is dat je ziel een moment van inzicht had waarin ze 
zag dat ze zich van God had afgescheiden – of liever gezegd van haar 
geestelijke leraar. Op dat moment stond je ziel voor een historische 
keuze. Zou ze teruggaan naar haar geestelijke leraar of zou ze zich voor 
haar leraar verbergen? Zou ze de hulp van haar leraar zoeken om naar 
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de eenheid met God terug te keren, of zou ze haar fouten proberen te 
verbergen in de hoop ze voor de leraar verborgen te kunnen houden?  
Er waren veel zielen in de Hof van Eden die van de verboden vrucht 
aten. Maar velen van hen keerden daadwerkelijk terug naar de leraar en 
zij ontvingen de liefdevolle leiding die hen hielp naar eenheid met hun 
bron terug te komen. Dus, het verhaal van de Val is het verhaal van die 
zielen die zich voor hun leraar verborgen probeerden te houden. 
Wanneer je bewust bent van het belang van vrije wil, besef je dat de 
leraar ze niet kon dwingen terug te komen. Hij moest ze toestaan 
verscholen te blijven. Tot op deze dag verbergen de meeste mensen op 
deze planeet zich voor hun geestelijke leraar en het geestelijke pad kan 
gezien worden als een proces van het sluiten van vrede met je 
geestelijke leraar.  
Het gevolg van het verschuilen voor de leraar is dat de student niet 
langer in de mysterieschool van de Hof kan blijven. Ik weet dat Genesis 
een onheilspellende omschrijving geeft van hoe Adam en Eva met gezag 
uit de Hof werden verdreven, maar de werkelijkheid is dat het Paradijs 
het Christusbewustzijn is, het bewustzijn van eenheid met God. Dus toen 
je ziel aan het bewustzijn van afscheiding deelnam kon ze niet langer in 
het bewustzijn van eenheid blijven – je kunt niet tegelijkertijd één en 
afgescheiden zijn. Dus de zielen die besloten niet naar hun leraar terug 
te gaan, wierpen zichzelf uit de Hof.  
Zoals de bijbel beschrijft wisten Adam en Eva dat ze een verlies leden – 
en iedere ziel die viel, wist dat. Toen de ziel haar verbinding met God – 
met haar geestelijke leraar – verloor, voelde ze zich alleen, in de steek 
gelaten. Omdat deze eenzaamheid ondraaglijk was, had de ziel iets 
nodig dat de plaats van haar geestelijke leraar kon innemen. Dat ‘iets’ 
werd het menselijke ego dat als middel bedoeld is om het verlies van de 
ziel aan verbinding te compenseren. Het ego is bedoeld te voorkomen 
dat de ziel zich alleen voelt. 
Het ego is ontstaan uit de afscheiding van de ziel uit de eenheid en is 
dus geboren uit het bewustzijn van antichrist. Het ziet daarom alles door 
het filter van het bewustzijn van afscheiding, wat inhoudt dat het zichzelf 
ALTIJD als gescheiden van God ziet. Het kan eenheid niet als de 
oplossing zien voor het meest fundamentele probleem van eenzaamheid 
van de ziel. In plaats daarvan probeert het de ziel in ontelbare illusies te 
laten geloven die het doen voorkomen dat de ziel niet terug naar eenheid 
hoeft te komen. Deze illusies variëren van het idee dat er geen God is tot 
het idee dat je alleen door een uiterlijke godsdienst gered kunt worden.  
Mijn punt hier is dat het ego uit afscheiding is geboren en het kan de 
absolute waarheid van God niet zien. Het ego ziet alleen de relatieve 
‘waarheid’ die uit het bewustzijn van antichrist voortkomt, wat inhoudt dat 
alles wat het ego ziet de fundamentele illusie bevestigt dat je van God 
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gescheiden bent. Daarom vormt het ego en zijn dualistische 
overtuigingen een sluier die je verhindert God en Gods waarheid te zien. 
Het bewandelen van het geestelijke pad is een kwestie van leren 
over/door deze sluier heen te zien.  
 
 
De onmogelijke zoektocht van het ego 
Zoals ik zei is het ego uit het bewustzijn van afscheiding ontstaan. De 
logische gevolgtrekking is dat het ego de ziel NOOIT naar eenheid kan 
terugbrengen. Omdat een ziel uit het Wezen van God is geschapen, kan 
ze nooit vergeten dat ze van ergens hoger dan van deze Aarde kwam, 
dat er meer in het leven is dan wat ze op Aarde ervaart. Het ego ziet zich 
daarom voor een onmogelijke zoektocht geplaatst. De ziel heeft een 
innerlijk verlangen naar eenheid, maar het ego kan dat verlangen nooit 
vervullen. 
Als de ziel zich deze waarheid bewust wordt, zal ze niet langer in de 
illusies van het ego geloven en zo zal het ego sterven. Om te blijven 
leven moet het ego voorkómen dat je je de fundamentele waarheid over 
het leven bewust wordt en dat doet het door te proberen jou in zijn 
dualistische illusies te verstrikken. Deze illusies nemen vele vormen aan 
en we zullen in de volgende lezingen een aantal ervan bekijken. Maar 
wat ik je hier wil laten zien is dat de afzonderlijke illusies die door het ego 
geschapen zijn, gezien kunnen worden als bomen in een bos.  
Omdat je door het ego verstrikt bent, bevind je je in het bos en alles wat 
je kunt zien zijn bomen – de afzonderlijke illusies die het ego schiep. 
Wanneer je je aangeboren vermogen gebruikt om naar de hogere 
waarheid van Christus uit te reiken, begin je een aantal bomen in het bos 
om te hakken. Uiteindelijk wordt je visie minder beperkt en je kunt de 
waarheid van Christus gaan zien.  
Maar het belangrijke idee hier is dat het ego meer is dan de afzonderlijke 
illusies die het schiep, zoals het bos meer is dan de bomen. Maar wat is 
een bos? Als je alle bomen opruimt is er dan nog een bos over? 
Inderdaad, het bos bestaat nog steeds op dezelfde plaats waar het altijd 
bestond, namelijk in de menselijke geest. De werkelijkheid is dat het bos 
enkel een mentaal denkbeeld is, een illusie geschapen in de geest – en 
zo is het ego dat ook. Het ego heeft van zichzelf geen werkelijkheid. Het 
heeft alleen de werkelijkheid die je het geeft omdat je in zijn illusies 
gelooft.  
Zolang jij je aandacht op de illusies vestigt, kun je het ego niet zien. 
Zolang je in illusies gelooft, kun je de waarheid niet ontdekken dat het 
ego geen werkelijkheid in God bezit. En zolang je niet ziet dat het ego 
geen werkelijkheid bezit, geloof je dat het bewustzijn van antichrist echt 
is. Zo blijf je in de illusie geloven dat je van God bent afgescheiden.  
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Mijn punt is dat alle afzonderlijke illusies – alle bomen in het bos – 
bedoeld zijn te voorkómen dat je het bos ziet, dat je het ego zelf ziet. 
Want wanneer je het ego inderdaad ziet en het ziet voor wat het is, zul je 
beseffen dat het niet echt is en daarom geen macht over je heeft. Dus 
kun je het overgeven, het laten gaan en het laten sterven als je ervan 
wegloopt en het koninkrijk van God, het bewustzijn van eenheid 
binnengaan.  
Begrijp je nu waarom ik niet begonnen ben het ego te definiëren? Je 
kunt in werkelijkheid het ego niet definiëren want het ego heeft geen 
feitelijke werkelijkheid. Het lijkt werkelijkheid te hebben omdat je in zijn 
illusies gelooft, zoals het bos werkelijkheid schijnt te hebben zolang je je 
aandacht op de bomen vestigt. Maar een bos is een mentaal idee dat 
vele soorten bomen kan tellen. Een bos van naaldbomen verschilt van 
een eikenbos. Evenzo verschilt het ego van één persoon van dat van 
een ander en ze zijn te onderscheiden door de afzonderlijke illusies die 
ieder geaccepteerd heeft.  
In zeker zin zou je kunnen zeggen dat het ego als een kameleon is die 
zijn kleur verandert om één geheel met zijn omgeving te vormen om aan 
ontdekking te ontsnappen. Het ego probeert zich altijd achter de bomen 
te verschuilen zodat je het niet ziet. Het gevolg is – en dit is iets wat elke 
serieuze geestelijke zoeker moet bedenken – dat je ego niet hetzelfde 
zal blijven. Als je het geestelijke pad beklimt zul je een aantal illusies van 
je ego opruimen – een aantal bomen in het bos – maar dat betekent niet 
dat je het ego geheel overwonnen hebt. Zolang er illusies overblijven zal 
het ego zich daarachter verschuilen in zijn nooit eindigende poging je te 
verhinderen het bos te zien.  
Dit heeft vele consequenties die we in de komende lezingen zullen 
onderzoeken, maar één ervan is dat zolang je in deze wereld bent, het 
niet verstandig is te geloven dat je het ego totaal overwonnen hebt. Het 
is wijs om altijd alert te zijn en naar iets te zoeken dat zich verbergt en je 
tot het bittere einde toe probeert te bedriegen. Daarom zei ik: 
Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die 
indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook 
Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Matteüs 24:24) 
Sommige van deze valse profeten zullen door je eigen ego in het leven 
geroepen worden in een poging je te misleiden om het nog langer macht 
over je te geven. Anderen zullen door de prins van deze wereld 
voortgebracht worden om te proberen je een uiterlijke guru te laten 
volgen in plaats van het koninkrijk van God in te gaan dat binnen in je is. 
In de volgende lezingen zullen we enkele van de grootste bomen in het 
bos van het ego onthullen, maar ik wil dat je het bos zelf niet vergeet. 
Want de waarheid is dat elke keer als er een boom valt, er een fractie 
van een seconde is waar het ego wordt blootgelegd. En als je er op let 
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kun je het zien voordat het tijd heeft zich opnieuw te verbergen. Als je 
eenmaal het ego hebt gezien, zal het veel makkelijker voor je worden 
zijn illusies te overwinnen, totdat je zelfs de meest fundamentele illusie 
van tafel kunt vegen dat het ego en de afscheiding van God echt is.  
Je zou kunnen zeggen dat door het ego te zien, het mogelijk voor je 
wordt om buiten het bos te stappen terwijl er nog steeds bomen in het 
bos over zijn. Als jij je eenmaal niet langer met het ego identificeert, 
wordt het zoveel makkelijker voor je om de resterende illusies van je ego 
los te laten. Dit is de staat van weten – mens, ken jezelf – waar alle 
oprechte geestelijke zoekers naar moeten streven. Alles wat ik op deze 
website geef, dient het doel je te helpen die staat van weten te bereiken 
dat je MEER dan het ego bent.  
 
 
 
 

DEEL 3 

Waarom het ego probeert een vierkante pen in 
een rond gat te krijgen 

 
  
Je hebt misschien de uitdrukking gehoord dat iemand probeert een 
vierkante pen in een rond gat te krijgen. Het beschrijft wat het ego 
voortdurend wil doen totdat je het laat sterven. Het ronde gat is een 
symbool voor de letter ‘O’ die voor Eenheid (Engels: Oneness) staat. De 
vierkante pen is een symbool voor de 4 kwadranten van de stoffelijke 
wereld, die het ego als de enige weg tot eeuwig leven ziet.  
De ENIGE weg tot redding, de hemelvaart of het eeuwige leven, is in 
werkelijkheid het Pad van Eenheid, waarbij je terugkeert naar het juiste 
gevoel van identiteit als een medeschepper met je God. Je zult Gods 
koninkrijk ALLEEN binnengaan door een gevoel van eenheid met God te 
krijgen, waarbij je kunt zeggen zoals ik dat deed, ‘Ik en mijn vader zijn 
één!’ Het ego werd geboren toen je besloot je van het Pad van Eenheid 
af te wenden en in plaats daarvan het pad van afscheiding op te gaan. 
Dus, het ego kan NOOIT tot eenheid met God komen. Je schiep het ego 
omdat je je van God afscheidde en dus wanneer je terugkomt in die 
eenheid, is het ego niet langer nodig en zou toegestaan moeten worden 
om te sterven. 
Uiteraard zal het ego dit feit nooit erkennen en het probeert dus 
voortdurend het valse beeld op te bouwen dat je gered kunt worden 
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zonder het ego te overwinnen, zonder het te laten sterven. Het ego 
tracht het te doen voorkomen dat je gered kunt worden door aan 
bepaalde vereisten in deze wereld te voldoen. Met andere woorden, het 
ego probeert iets uit de vier niveaus van materie te gebruiken in een 
poging zich met geweld een weg naar het koninkrijk van eenheid te 
banen. Dat is de reden waarom alles wat door het ego geschapen is een 
vierkante pen zal zijn, die NOOIT in het ronde gat van het koninkrijk van 
eenheid zal passen. Daarom gaf ik de volgende gelijkenis: 
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. 
2 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een 
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  
3 Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te 
nodigen, maar die wilden niet komen 
 
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het 
bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te 
worden. 
9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de 
bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”  
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal 
aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken 
had,  
12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl 
je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te 
zeggen.  
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen 
en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar 
men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts 
weinigen uitverkoren. (Matteüs, hoofdstuk 22) 
In werkelijkheid symboliseert het bruiloftskleed het Christusbewustzijn, 
dat de ENIGE weg tot het vestigen van eenheid met God is. Zoals ik in 
de vorige lezing uitlegde, is het ego uit de afscheiding van God geboren 
en dus komt alles wat het ego gelooft, elke gedachtebeeld dat het schept 
uit de geest van antichrist – uit de geest van afscheiding voort. Deze 
denkbeelden kunnen daarom nooit het bruiloftskleed vormen dat 
toegang tot het koninkrijk geeft en het ego zal altijd in de buitenste 
duisternis blijven die het zelf geschapen heeft. Zolang jij je met het ego 
identificeert, zul je ook in de staat van bewustzijn blijven waar men 
jammert en knarsetandt.  
 
Wie of wat is de ‘jij’ dat aan het ego kan ontsnappen? 
Natuurlijk hoef je niet altijd door het ego gevangen te blijven. De 
innerlijke boodschap van elke ware geestelijke lering – vaak in 
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beeldspraak of mythische verhalen verborgen – is dat je de draak van 
het ego kunt verslaan, dat je gered worden door de ridder op het witte 
paard van het Christuszelf om het koninkrijk van God te erven. Maar wie 
of wat is de ‘jij’ die dit kan doen? In haar baanbrekende boek, Master 
Keys to the Abundant Life, noemt Moeder Maria het ‘het Bewuste Jij’. Je 
zou het ook het ‘Bewuste Ik’ of het ‘Bewuste Zelf’ kunnen noemen.  
Dit Bewuste Jij is de kern van je lagere wezen. Het is een individualisatie 
van je geestelijke zelf, je IK BEN Aanwezigheid. Het was bedoeld om in 
het materiële heelal af te dalen om zowel deze wereld te ervaren als het 
licht van je IK BEN Aanwezigheid – je Godvlam – in deze wereld te 
brengen, en te helpen het tot het koninkrijk van God te maken. Het 
Bewuste Jij is wat ervoor zorgt dat je weet dat je bestaat en het is ook 
het deel van je dat bewuste besluiten neemt.  
Zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt, is het Bewuste Jij bedoeld de 
meester over je lagere wezen te zijn, dat zij de container van het zelf 
noemt. Het is de bedoeling dat je de meeste beslissingen op het niveau 
van het Bewuste Jij maakt, onder leiding van je IK BEN Aanwezigheid en 
je geestelijke leraar. Toen je je van je geestelijke leraar afwendde, 
verloor je die goddelijke leiding en zo moest je alleen besluiten nemen. 
Dit werd voor veel medescheppers een pijnlijk gebeuren, en dat is de 
reden waarom ze hun ego toelieten meer en meer beslissingen voor hen 
te nemen.  
We zouden kunnen zeggen dat het probleem waar de meeste mensen 
voor staan is dat ze hun bewuste zelf in slaap gesust hebben en hun ego 
hebben toegestaan hun leven te leiden. Dat is de reden waarom veel 
van hun bewuste besluiten niet op het niveau van de bewuste geest 
gemaakt zijn maar door een onbewust proces tot stand zijn gekomen wat 
het ego bestuurt. We kunnen het ego met een computer vergelijken die 
in feite niet kan denken maar waarvan de programmatuur ontwikkeld 
genoeg is om het voor te doen komen dat het wel kan denken.  
Deze analogie past bij mijn vorige analogie van het bos en de bomen. 
Het ego heeft een groot aantal relativistische, een groot aantal 
dualistische illusies in het leven geroepen die zich net als afzonderlijke 
computerprogramma’s gedragen. Je zou ze met de bomen in het bos 
kunnen vergelijken en elk programma is bedoeld om specifieke situaties 
in het leven te besturen. Dus, wanneer je met een bepaalde soort 
situatie geconfronteerd wordt, treedt een van deze programma’s in 
werking en neemt je reacties t.o.v. die situatie over. Je maakt niet 
langere bewuste keuzes ten aanzien van de beste manier om met de 
situatie om te gaan; het wordt allemaal door de computer van het ego 
gedaan.  
Je weet waarschijnlijk wel dat een computer een aantal specifieke 
programma’s heeft die alle binnen het raamwerk opereren van wat het 
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besturingssysteem genoemd wordt. Dit is wat de computer zijn identiteit 
geeft als een Windows, Macintosh of UNIX computer. Het 
besturingssysteem is het ego zelf en het is vergelijkbaar met het bos in 
de vorige lezing. Dit besturingssysteem is het hart van het ego en het 
werd geboren uit de beslissing je van je leraar af te wenden. Met andere 
woorden, de specifieke redenering die de Bewuste Jij gebruikte om het 
weggaan bij de leraar te rechtvaardigen werd de kern van je ego. Dit is 
belangrijk, want als je beseft dat het ego uit deze beslissing is ontstaan, 
zul je zien dat het ego NOOIT de geldigheid van dat besluit in twijfel zal 
trekken. Het ego is als een computer dat nooit zijn besturingssysteem in 
twijfel trekt maar altijd zal doorgaan overeenkomstig zijn programmering 
te functioneren.  
Het ego leeft en sterft letterlijk door zijn oorspronkelijke beslissing zich 
van God af te keren. Als de Bewuste Jij ooit naar dat besluit kijkt en zich 
bewust werd dat het geen constructieve keuze was en het door een 
betere beslissing verving – door leven boven de dood te kiezen – zou het 
ego sterven. Het Bewuste Jij kan daarom nu gaan begrijpen dat het ego 
alles zal doen wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat je die 
oorspronkelijke beslissing die het ego schiep, aan het licht brengt en 
opnieuw beoordeelt. Om terug te keren naar de analogie van de 
computer, je weet dat een afzonderlijk programma het 
besturingssysteem niet kan veranderen – het moet binnen het raamwerk 
opereren dat door het systeem is bepaald. Het ego probeert daarom de 
Bewuste Jij zodanig te focussen op zijn afzonderlijke overtuigingen – de 
bomen – dat je nooit de onderliggende overtuiging – het bos – zult zien 
dat het ego schiep.  
Zelfs veel oprechte geestelijke zoekers zijn met deze truc voor de gek 
gehouden. Ze weten dat er een entiteit is – die zij het ego of iets anders 
noemen – die hun geestelijke groei tegenhoudt. Ze weten dat het 
noodzakelijk is enkele van de bomen in het bos om te kappen om de 
sluier van illusies weg te nemen die hen van God scheidt. Maar ze 
hebben nog niet gezien dat er zich achter de bomen iets verschuilt. 
Hoewel veel zoekers dus oprecht aspecten van hun ego onderzoeken, 
hebben ze nog niet achter de sluier gekeken om het ego zelf te 
onderzoeken. Uiteraard is een beginnende zoeker er niet klaar voor om 
dit te doen, maar veel mensen die al decennia – of zelfs al vele levens 
lang – op het pad zijn zouden enorm veel baat kunnen vinden bij de 
leringen die ik geef. Ze zijn klaar om de fundamentele illusies van het 
ego te gaan onderzoeken.  
 
Je bent meer dan het ego 
De eerste stap in het overwinnen van het ego is te weten dat er meer 
aan ‘jou’ is dan het ego en zijn afzonderlijke illusies. Je moet je bewust 
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worden dat je meer bent dan een hoog ontwikkeld dier, dat je meer bent 
dan de computerprogramma’s van het ego. Wanneer je naar de wereld 
kijkt zie je veel mensen die nog niet tot dat besef gekomen zijn. Deze zijn 
wat de bijbel de ‘grote massa’ noemt en je hebt gezien dat ik in 
gelijkenissen tegen ze sprak en mijn discipelen een meer ontwikkelde 
leer gaf.  
Mijn discipelen wisten dat ze meer dan hun ego waren, maar ze waren 
dat ego nog niet echt gaan zien. Dit is vergelijkbaar met de situatie van 
veel geestelijke zoekers van nu. In de wereld van vandaag zijn miljoenen 
mensen op hetzelfde of een hoger niveau van geestelijke volgroeidheid 
dan mijn discipelen twee duizend jaar geleden waren. Dus, als je een 
bewust besef van het geestelijke pad hebt, dan weet je al dat je meer 
dan het ego bent, dat de stoffelijke wereld niet alleen de enige realiteit is. 
Maar om de volgende stap te zetten is het nodig om een meer 
ontwikkeld begrip van de ‘jij’ te krijgen die meer dan het ego is. 
Het zeer belangrijke begrip dat de meeste geestelijke zoekers missen is 
het inzicht dat het Bewuste Jij bedoeld is besluiten te nemen en dat het 
die besluiten neemt gebaseerd op zijn gevoel van identiteit. Zoals 
Moeder Maria meer gedetailleerd uitlegt, is het Bewuste Jij een 
individualisatie van God, maar in tijd en ruimte is het Bewuste Jij wat het 
denkt dat het is, hoe het zichzelf als wezen ziet. Het Bewuste Jij heeft 
het vermogen zichzelf met absoluut alles te identificeren wat het zich kan 
voorstellen en wat het als werkelijkheid kan aannemen. Dus kan het 
Bewuste Jij zichzelf als een hoog ontwikkeld dier zien en het zal dan 
beslissingen als een dier nemen. Als het Bewuste Jij zichzelf als een 
sterfelijke zondaar ziet, zal het beslissingen als een zondaar nemen en 
het zal het als godslastering beschouwen zichzelf als een zoon of 
dochter van God te zien.  
Met andere woorden, het Bewuste Jij is bedoeld een medeschepper in 
de stoffelijke wereld te zijn en het geeft uitdrukking aan zijn scheppende 
vermogens door het filter van zijn identiteitsgevoel. Elk besluit dat het 
Bewuste Jij neemt wordt gekleurd door het identiteitsgevoel dat je 
aangenomen hebt, gebaseerd op je opvoeding in dit leven en je 
ervaringen uit vorige levens. Het allerbelangrijkste punt is echter dat het 
Bewuste Jij NOOIT beperkt is tot of voor altijd gevangen zit in zijn huidig 
gevoel van identiteit. Het Bewuste Jij heeft het vermogen zichzelf in 
gedachten overal te projecteren waar het maar wil, wat betekent dat het 
zijn gevoel van zelf ook buiten zijn huidige identiteit kan projecteren – de 
identiteit die in deze wereld is opgebouwd.  
Het is dit vermogen om jezelf van je huidige identiteitsgevoel los te 
maken en te weten dat er meer in het leven is, dat de sleutel tot alle 
menselijke vooruitgang is, hetzij materiële dan wel geestelijke 
vooruitgang. Indien je jezelf enkel door het filter van je huidige 
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identiteitsgevoel zou kunnen zien, dan zou je nooit boven die identiteit 
kunnen uitstijgen. Mensen zouden dan nooit naar eenheid kunnen 
terugkeren nadat ze in het bewustzijn van afscheiding waren terecht 
gekomen.  
De belangrijkste sleutel is dat het Bewuste Jij op elk moment buiten zijn 
huidig gevoel van identiteit kan stappen. NIETS bindt het Bewuste Jij 
aan je huidige identiteitsgevoel – uitgezonderd het geloof dat er niets 
buiten is of dat je niet aan je huidig identiteitsgevoel kunt ontsnappen. 
Het probleem is dat de meeste mensen zichzelf zo met hun ego hebben 
vereenzelvigd dat ze zich niet kunnen indenken en voor waar aan 
kunnen nemen dat zij op elk moment aan dat ego kunnen ontsnappen. In 
zekere zin is deze overtuiging juist omdat je niet eenvoudig van het bos 
van het ego weg kunt lopen. Je moet systematisch de bomen – illusies – 
van het ego neerhalen voordat je je ware identiteit kunt zien. Maar zelfs 
als deze illusies verwijderd moeten worden, kan het Bewuste Jij op elk 
moment besluiten op te houden zichzelf met het ego te vereenzelvigen 
en dit zal het makkelijker voor jezelf maken om het ego los te laten. Dit 
proces is wat ik in de volgende aanhaling beschreef: 
3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand 
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch 
niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren 
worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand 
kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. (Johannes, hoofdstuk 3) 
Uit de Geest geboren worden betekent – naast andere geldige 
interpretaties – dat je beseft dat het Bewuste Jij van de mentale 
gevangenis van het ego kan weglopen en opnieuw zijn ware identiteit als 
medeschepper met God kan claimen. Je kunt tot het besef komen dat je 
huidige identiteitsgevoel door de illusies van je ego en de illusies van het 
collectieve bewustzijn van de mensheid sterk zijn beïnvloed. Het is op 
het gevoel van afscheiding van God gebaseerd en dus is het sterfelijk, 
want alles wat zich buiten het koninkrijk van eenheid bevindt kan geen 
eeuwig leven hebben. Je sterfelijk gevoel van identiteit is onwerkelijk en 
kan nooit het eeuwige leven krijgen. Daarom zei ik:  
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25) 
Als je probeert je gevoel van identiteit – leven – dat door het ego is 
opgebouwd vast te houden, zul je het eeuwige leven niet vinden. Maar 
als je bereid bent dat gevoel van leven te verliezen om het 
Christusbewustzijn te winnen en terug naar eenheid komt, dan zul je 
inderdaad het eeuwige leven vinden.  
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Beginnen je leven te verliezen 
Hoe begin je – het Bewuste Jij – het proces van jezelf van het ego los te 
maken? Dit is een tweevoudig proces en het eerste deel is – zoals ik zei 
– dat je opnieuw een verbinding met je hogere wezen, je IK BEN 
Aanwezigheid tot stand moet brengen. Alleen wanneer die verbinding er 
is – door je Christuszelf – zul je weten dat je niet zult sterven wanneer 
het ego sterft. En alleen wanneer je dit weet kun je jezelf volledig 
toeleggen op het pad dat leidt tot de dood van het ego. Het Bewuste Jij 
kan het niet verdragen om geen gevoel van identiteit te hebben, dus 
voordat je de identiteit die op afscheiding is gebaseerd kunt opgeven, 
moet je beginnen je opnieuw met je ware identiteitsgevoel te verbinden.  
De tweede stap is je inzicht uit te breiden van het feit dat het ego bestaat 
en dan te leren zijn illusies te doorzien. De belangrijkste illusie die je 
moet zien is dat het ego het onmogelijke aan het najagen is, zoals ik in 
de vorige lezing uiteenzette. De prins van deze wereld weet dat de 
Bewuste Jij nooit helemaal volledig zijn oorsprong kan vergeten. Het is 
daarom voor de machten van deze wereld – waaronder je ego – bijna 
onmogelijk je te weerhouden na te denken over de behoefte die veel 
religieuze mensen redding noemen.  
Hoewel je in een cultuur leeft waarin veel mensen de godsdienst 
afgekeurd hebben, kunnen de meeste mensen nog steeds hun 
geestelijke vragen niet los laten. Het ego zou er de voorkeur aan geven 
dat je geestelijke groei ontkent of er onverschillig tegenover staat. Maar 
wanneer het dit niet voor elkaar kan krijgen, zal het zich tot plan B 
wenden, n.l. een vals pad naar redding ontwerpen en je helemaal te 
overtuigen van het feit dat je door het volgen van dit pad gered zult 
worden – hoe je redding dan ook wilt omschrijven. Dus hebben het ego 
en de prins van deze wereld een bijna oneindig aantal van zulke valse 
paden in het leven geroepen, een spiritueel of religieus systeem dat 
belooft je redding te brengen maar deze belofte nooit waar kan maken 
omdat het je niet voorbij de identiteit brengt die door het ego is 
opgebouwd. Spreuken beschrijft dit op de volgende manier: 
Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert 
naar de dood. ( Spreuken 14:12) 
Ik beschreef het als volgt: 
13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die 
velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, 
leiden naar de ondergang.  
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en 
slechts weinigen weten die te vinden. (Matteüs, hoofdstuk 7) 
Veel oprechte religieuze en spirituele mensen zijn door hun ego misleid 
om zo’n vals pad tot redding te volgen, terwijl ze er vast van overtuigd 
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zijn dat ze tot de enige ware kerk behoren en – omdat ze aan bepaalde 
uiterlijke vereisten voldoen – hun redding gegarandeerd is. Let er op dat 
zo’n overtuiging heel geruststellend kan zijn en op de lagere niveaus van 
het pad daarom noodzakelijk kan zijn. Veel mensen kunnen de angst 
van ‘niet gered zijn’ niet dragen, dus het hebben van de overtuiging dat 
hun redding gegarandeerd is kan hen geleidelijk aan helpen boven de 
verlamming uit te groeien die door uitzonderlijke angst veroorzaakt is.  
Het probleem is dat deze overtuiging zo gemakkelijk door het ego 
gebruikt kan worden om je op een doodlopende weg te leiden waar je 
gelooft dat door je lidmaatschap van deze uiterlijke kerk en door aan 
haar voorwaarden te voldoen, je niet echt jezelf hoeft te veranderen, je 
niet mijn opdracht hoeft te volgen: 
3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of 
zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?  
4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog 
verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 
5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je 
scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of 
zuster te verwijderen. 
( Matteüs, hoofdstuk 7) 
De balk in je eigen oog is het ego en zijn vals gevoel van identiteit dat 
het Bewuste Jij gevangen in het bewustzijn van afscheiding houdt – wat 
je buiten het koninkrijk van eenheid zal houden totdat je je van het 
gevoel van afscheiding losmaakt en tot eenheid met je God komt. Een 
meer volwassen geestelijke zoeker MOET daarom het geloof in een 
uiterlijke redding – het uiterlijke pad – opgeven en het ware innerlijke 
Pad tot Eenheid ontdekken. Alleen dan zul je de smalle weg en nauwe 
poort vinden die tot het koninkrijk van God in jezelf leiden.  
Mijn punt is dat als je eenmaal gaat beseffen dat het belangrijkste doel 
van het ego is je van het ontdekken en volgen van het ware Pad tot 
Eenheid af te houden – door je te laten geloven dat je een uiterlijk pad 
tot redding kunt volgen – je de specifieke illusies kunt gaan doorzien die 
je ego gebruikt om je gevangen te houden. Het zal dan veel 
gemakkelijker voor je zijn deze illusies te onderkennen en het gevoel te 
vermijden dat je er op de een of andere manier in moet geloven. In de 
volgende lezingen zullen we naar een aantal van deze illusies kijken en 
hoe het ego een meester is in het je laten voelen dat je er op de een of 
andere wijze niet zomaar van kunt weglopen.  
Onthoudt dat het Bewuste Jij is wat het denkt dat het is en dat je op elk 
moment kunt veranderen wie je denkt te zijn. Het ego en de prins van 
deze wereld zullen proberen je te laten geloven dat je je gedachten niet 
kunt veranderen, maar dat is eenvoudig niet het geval. God wil dat je 
naar huis komt en dus wil God dat je je gedachten verandert zodat je de 
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illusies van het ego kunt overwinnen. Het ego wil je in een beperkt 
gevoel van identiteit blijven vasthouden en zo wil het je laten geloven dat 
je je gedachten niet kunt of niet zou moeten veranderen. Het wil je laten 
geloven dat als je eenmaal van de verboden vrucht gegeten hebt je niet 
aan die beslissing kunt ontsnappen. Je zit voor altijd vast. 
In de stoffelijke wereld bestaat niets voor altijd. Alles is door een 
beslissing tot stand gekomen en het zal blijven bestaan zolang je die 
beslissing blijft bevestigen. Dat is de reden dat de belangrijkste uitdaging 
Deel 4: Waarom het ego een zelvervullende profetie wordtis het leven te 
kiezen in plaats van de dood te blijven kiezen.  
 
 
 

DEEL 4 

Waarom het ego een zelfvervullende profetie 
wordt 

 
 
Het ego heeft een heel bijzondere taak, namelijk het Bewuste Jij te 
verhinderen de oorspronkelijke beslissing om van God weg te gaan – het 
besluit dat je ego geboren deed worden – opnieuw te ontdekken en 
vervolgens achter je te laten. Dit besluit werd door het Bewuste Jij 
genomen, maar het kwam niet in de volle zuiverheid van het 
Christusbewustzijn tot stand. Het werd genomen omdat het Bewuste Jij 
begonnen was met het dualiteitbewustzijn te experimenteren, het 
bewustzijn van antichrist. Dus, het Bewuste Jij zag niet duidelijk wat voor 
gevolgen dat besluit had en ze begreep niet helemaal dat haar manier 
van redeneren op het dualistische denken gebaseerd was. Het ego zal al 
het mogelijke doen te voorkomen dat je deze verblindheid ontdekt; het 
zal alles doen om het Bewuste Jij te verhinderen zich buiten de illusies 
van het ego te richten.  
Je moet begrijpen dat het Bewuste Jij haar fatale beslissing nam omdat 
het niet de absolute realiteit van Christus zag en door de sluier van het 
dualiteitbewustzijn verblind was geworden. Dus dacht het Bewuste Jij dat 
haar manier van redeneren deugdelijk was en ze voelde dat de 
beslissing om zich van de leraar af te keren gerechtvaardigd of 
noodzakelijk, dan wel haar enige optie was. Omdat het Bewuste Jij al 
gedeeltelijk door de dualistische logica verblind – verdeeld was – zoals 
Eva in haar geest door de uitspraak van de slang verdeeld werd dat ze 
zeker niet zou sterven – zag het Bewuste jij niet in dat haar manier van 
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redeneren betrekkelijk was. Het begreep niet dat de logica van de slang 
alleen redelijk lijkt wanneer dit door het filter van dualiteit wordt gezien, 
een gemoedstoestand waarin alles betrekkelijk is, wat betekent dat voor 
alles een bevredigende verklaring gevonden kan worden.  
Mijn punt hier is, dat het Bewuste Jij naar het beeld en gelijkenis van 
God, je IK BEN Aanwezigheid gemaakt is. Je bent daarom geen slecht 
of zondig iemand en je bent niet dom. Als het Bewuste Jij betere zou 
weten, dan zou ze beter handelen. Het probleem is dat zolang het 
Bewuste Jij door het filter van de dualistische logica naar de wereld kijkt, 
ze niet helemaal beter kan weten. Ze kan niet verder kijken dan de 
relatieve logica van de antichrist om de absolute werkelijkheid van 
Christus te zien. 
 
Waarom het universum de illusies van het ego lijkt te bevestigen 
Het wezen van het dualiteitbewustzijn is dat het Bewuste Jij – geleid 
door de valse leraren van deze wereld en het ego – haar eigen 
werkelijkheid schept, een wereldbeeld dat rond de illusie is opgebouwd, 
die het ego geboren deed worden. Alles in dit wereldbeeld komt voort uit 
de centrale illusie dat het ego geboren deed worden en dus lijkt alles die 
illusie te ondersteunen. Met andere woorden, zolang je door dit filter naar 
de wereld kijkt, zal alles wat je ziet de illusie van het ego bevestigen. Als 
je een zonnebril met gele glazen draagt, zal de wereld er geel uitzien en 
het zal dat blijven doen totdat je de zonnebril afzet en de wereld zonder 
een filter ziet.  
Maar er is een nog diepere realiteit in de zin dat de wereld niet enkel 
gekleurd lijkt te zijn. De werkelijkheid die je in de stoffelijke wereld 
ervaart wordt door de opvattingen van het ego vorm gegeven. Dit is een 
heel belangrijk punt dat alle oprechte geestelijke zoekers dienen te 
begrijpen. Zoals ik overal op deze website uitleg, functioneert het 
materiële universum als een spiegel, die alles wat je uitzend naar je 
terugkaatst. Dat is de reden waarom ik mensen vertelde anderen te 
behandelen zoals jezelf door anderen behandeld wilt worden. De 
werkelijkheid is dat het universum je zo behandelt zoals jij anderen 
behandelt. Dit is een veiligheidsmechanisme dat erop gericht is als 
vervangende leraar op te treden voor die medescheppers die zich van 
de geestelijke leraar hebben afgewend die de mensheid was 
aangewezen. Wanneer je geen contact met de leraar hebt is je enige 
manier om te leren door de gevolgen van je handelingen te zien en het 
universum spiegelt je datgene terug wat je uitgezonden hebt.  
Je moet nu begrijpen dat de wet van vrije wil eist dat wanneer je je van 
God en je geestelijke leraar afwendt, je de mogelijkheid krijgt om van je 
eigen acties te leren. Een geestelijke leraar kan zich daarom niet met je 
leerproces bemoeien totdat jij besluit de hulp van de leraar te zoeken. De 
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leraar zit niet in je persoonlijke illusies, in het spiegeldoolhof van je ego 
gevangen, dus hij ziet heel duidelijk door de sluier heen die jou verblindt. 
Maar hij kan je dit niet uitleggen, totdat je op het punt van je pad komt 
waar je voor zijn uitleg openstaat. De leraar moet daarom wachten totdat 
het Bewuste Jij de door het ego geschapen illusies in twijfel gaat trekken.  
De leraar is zich volledig van dit probleem bewust, en zelfs een student 
met een bepaalde mate van rijpheid kan dit probleem nauwelijks 
bevatten. Wat is de kern van het probleem? Je ego heeft het 
dualiteitbewustzijn gebruikt om een mentaal beeld te scheppen van hoe 
het denkt dat de wereld is – of liever gezegd, hoe het wil dat de wereld 
zal zijn zodat het de fundamentele illusie in stand kan houden die je 
eigen ego geboren deed worden. Het Bewuste Jij heeft zich gedeeltelijk 
met deze kijk op de wereld vereenzelvigt en ziet daarom de wereld door 
de gekleurde glazen, die je ego-illusies symboliseren. Tegelijkertijd 
projecteert het Bewuste Jij – als bestuurder van je aandacht, de 
aandacht die je scheppende kracht is – deze kijk op de wereld op de 
kosmische spiegel. En wat denk je wat de spiegel terugkaatst?  
Begin je nu het probleem te zien? Het Bewuste Jij gebruikt haar 
scheppende vermogens om een dualistisch beeld op het materiële 
universum te projecteren en de kosmische spiegel weerkaatst het terug, 
wat betekent dat hetgeen wat bij je terugkomt, het egodenkbeeld van de 
wereld lijkt te bevestigen. Wanneer je ego het beeld geschapen heeft dat 
God een boos en onrechtvaardig wezen in de hemel is die jou verlaten 
heeft, dan zal het materiële universum omstandigheden naar je 
terugkaatsten die dit beeld lijken te bevestigen. Je zult eenvoudig niet in 
staat zijn God rechtsreeks te ervaren zolang je je met de illusie van 
afscheiding vereenzelvigt en zo zal het materiële universum de 
werkelijkheid verbergen dat het wezen van God in alles aanwezig is. 
Alles wat je in deze wereld ervaart zal het geloof lijken te bevestigen dat 
God hier niet is en dat je dus door Hem verlaten bent. Evenzo, als je 
gelooft dat het leven een strijd is, zal de kosmische spiegel fysieke 
omstandigheden naar je terugkaatsen die je leven tot een strijd maken.  
Met andere woorden, je bent een medeschepper met God en je kunt het 
scheppend proces nooit stopzetten. Zoals ik eerder zei, je zult 
onontkoombaar je eigen omstandigheden in het leven roepen en de 
keuze is of je dat doet door het dualistisch identiteitsgevoel zoals het ego 
dat bepaald of door je goddelijke identiteit die in je IK BEN Aanwezigheid 
verankerd is. Het Bewuste Jij heeft het vermogen zichzelf als alles te 
identificeren wat ze bedenken en als waar kan accepteren. Dus, als het 
Bewuste Jij zich met de sterfelijke identiteit van het ego vereenzelvigt, 
zul je geloven dat je een sterfelijk mens bent die in een begrensde 
wereld leeft, wat je leven tot een strijd maakt. Omdat jij je met deze 
opvatting van de wereld vereenzelvigt hebt, zal je ziel door een planeet 
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worden aangetrokken waar deze voorwaarden fysiek aanwezig zijn – 
omdat ze door het collectieve bewustzijn van de ‘levenstromen’ van die 
planeet in het leven geroepen zijn.  
 
 
Begin de identiteit van het ego in twijfel te trekken 
Zolang je je met het door je ego geschapen wereldbeeld vereenzelvigt, 
MOET alles wat je ziet in het kader van dat wereldbeeld gedwongen 
worden. Met andere woorden, totdat het Bewuste Jij begint te 
vermoeden dat ze meer is dan het ego, zul je het wereldbeeld van je ego 
niet in twijfel kunnen trekken. Je kunt het niet verdragen om je 
identiteitsgevoel te verliezen, dus wanneer je denkt dat de sterfelijke 
identiteit van het ego alles is wat er is, zul je niet bereid zijn het te 
onderzoeken en zo ben je onbereikbaar voor een geestelijke leraar. In 
plaats daarvan zul je alles wat je overkomt op zo’n manier proberen uit te 
leggen dat het wereldbeeld van het ego bevestigd wordt. En omdat de 
geest van antichrist een relatieve logica gebruikt kan je bijna alles zo 
draaien dat het een bewijs vormt voor wat je geloven wilt. Dit is wat men 
over het algemeen een cirkelredenering noemt.  
Maar hoe kun je dan ooit aan de illusies van het ego ontsnappen? Door 
het veiligheidsmechanisme dat God in het universum heeft ingebouwd, 
zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt. Dat mechanisme is de tendens 
van het Moeder Licht naar haar oorspronkelijke staat, naar evenwicht 
terug te keren. Met andere woorden, wanneer je je scheppende 
vermogens gebruikt om iets tot stand te brengen dat niet met de wetten 
en de oorspronkelijke bedoeling van God overeenkomt, zal je schepping 
geen stand houden. Het zal alleen in tijd en ruimte bestaan, wat betekent 
dat het Moeder Licht het onvermijdelijk zal afbreken.  
Het gevolg is dat je leven een voortdurende strijd wordt om de illusies 
van het ego op te houden. Hoe meer je de illusies probeert vast te 
houden, hoe meer je een tegenkracht in het leven roept die ze probeert 
af te breken. Zo wordt je leven werkelijk een strijd omdat je tegen de 
fundamentele kracht van het universum vecht. Het Moeder Licht is 
bedoeld elke structuur af te breken die niet in overeenstemming met de 
wet van God is. Om je ego-illusies te kunnen ophouden, moet je het hele 
universum dwingen zich aan het wereldbeeld van je ego aan te passen.  
Een groep medescheppers kan een begrensd deel van het universum 
dwingen dat het zich tijdelijk aan hun wereldbeeld aanpast. Dat is de 
reden waarom de mensheid erin geslaagd is het Moeder Licht, dat deze 
planeet vormt, te dwingen zich aan dit collectieve wereldbeeld aan te 
passen. Maar ongeacht hoe sterk de medescheppers in hun illusies 
geloven, ze kunnen het Moederlicht niet dwingen deze voor altijd in 
stand te houden. Ze zullen onvermijdelijk een tegenkracht in het leven 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 78 

roepen die de wereld die ze hebben opgebouwd zal afbreken. Dit zie je 
heel duidelijk in de hedendaagse samenleving in de vorm van ziekten, 
gebrek, armoede, korte levensverwachting, gebrek aan voedsel, 
milieuverontreiniging, natuurrampen en andere onevenwichtigheden.  
De consequenties zijn duidelijk. Op de een of andere manier zul je 
moeten leren dat het wereldbeeld van het ego vals is. Indien je niet naar 
een geestelijke leraar wilt luisteren, zul je moeten leren doordat je hoofd 
tegen de betonmuur van het universum knalt – totdat je uiteindelijk 
instort en je begint af te vragen of er misschien een betere manier is. Het 
is voor een geestelijke leraar altijd verdrietig om mensen te zien die 
weigeren de illusies van hun ego in twijfel te trekken en zo steeds 
zwaardere crises in hun leven scheppen totdat ze uiteindelijk onder de 
druk ervan instorten en om hulp roepen. Maar wij zijn aan de wet van 
vrije wil gebonden om mensen hun gang te laten gaan totdat ze om onze 
hulp vragen. Zo kunnen we alleen maar toezien hoe mensen zichzelf 
vastzetten tot ze zich niet langer kunnen bewegen.  
Mijn punt is dat als het Bewuste Jij zich eenmaal met het dualistische 
wereldbeeld van het ego heeft geïdentificeerd het heel moeilijk is om de 
betovering van die illusie te doorbréken. Het universum zelf zal in feite 
het wereldbeeld van het ego lijken te bevestigen door zich er tijdelijk 
naar te schikken. Dit is waarom je zoveel mensen ziet die er absoluut 
van overtuigd zijn dat hun wereldbeeld juist is. Maar wat je ook ziet is dat 
het fundamentele wereldbeeld dat door de meeste mensen gedeeld 
wordt, zich door de tijd heen ontwikkelt. Eeuwen geleden geloofden veel 
mensen dat de Aarde en het universum heel klein waren. Ze geloofden 
dat de Aarde plat was en dat de lucht een koepel was die op de planeet 
ruste.  
Dit wereldbeeld is veranderd omdat in elk generatie enkele mensen het 
wereldbeeld van hun maatschappij en van hun ego in twijfel durfden te 
trekken. Zo is er in deze tijd een groep mensen die klaar zijn voor de 
oogst van het opnieuw met hun geestelijke leraren in contact te komen 
en – volledig en definitief – uit de dualistische illusies van hun eigen ego 
en het collectieve ego van deze planeet getrokken te worden. Maar je 
moet begrijpen dat er krachten zijn die alles in het werk zullen stellen om 
je persoonlijke ontwaken te verhinderen en ze hebben een heel krachtig 
wapen om tegen je te gebruiken, namelijk de scherpzinnigheid van het 
dualiteitbewustzijn. Dus laten we eens nauwkeuriger gaan kijken naar 
precies hoe subtiel de dingen kunnen zijn in de wereld waar alles 
betrekkelijk is.  
 
Wanneer alles betrekkelijk is, wie heeft er dan gelijk? 
Het ego is ontstaan door je afscheiding van God en dus kan het zichzelf 
alleen maar als afgescheiden van God zien. Voor het ego blijven God en 
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de werkelijkheid van God een verstandelijk denkbeeld dat tot theorie 
gemaakt kan worden maar nooit rechtsreeks ervaren kan worden. Het 
Bewuste Jij kan God rechtsreeks ervaren, maar enkel door het 
Christusbewustzijn. Dus zolang je door het filter van het ego kijkt kun je 
God niet rechtstreeks ervaren, wat inhoudt dat je moet gaan voor een 
beschrijving van deze rechtstreekse ervaring. Mijn punt is dat als je de 
werkelijkheid niet door rechtstreekse ervaring kunt kennen, je de 
werkelijkheid door middel van een beschrijving MOET kennen en die 
beschrijving zal ONGETWIJFELD door het bewustzijn van afscheiding 
beïnvloed worden. Indien het bewustzijn van afscheiding geen invloed op 
je had, dan zou je geen beschrijving nodig hebben.  
Zoals ik in de vorige lezingen beschreven heb, is de werkelijkheid van 
Christus dat alles uit Gods wezen geschapen is. Dus in werkelijkheid kan 
niets van God gescheiden worden. Iets kan alleen van God gescheiden 
zijn door een illusie van het verstand die in de geest van een zelfbewuste 
medeschepper geschapen is. Het bewustzijn van het ego is uit 
afscheiding geboren, wat betekent dat het een fundamentele, 
ingebouwde dualiteit bezit. Jij bent hier; God is ergens anders. Er is 
scheiding tussen jou en God.  
Het gevolg is dat in plaats van God te ervaren, het ego zich alleen maar 
een idee over God kan vormen, maar deze beeldvorming bezit ook een 
ingebouwde dualiteit. Weet je, voor het ego bestaat er niet zoiets als een 
absolute waarheid, een waarheid waarover niet gedebatteerd kan 
worden en die geen tegendeel heeft.  
Zoals ik eerder gezegd heb kan het Bewuste Jij nooit helemaal de 
herinnering van haar goddelijke oorsprong verliezen. Dus weet het 
Bewuste Jij dat God bestaat en dat God geheel goed is. Het ego zou 
graag willen dat het Bewuste Jij alles over God zou vergeten wat 
inderdaad tijdelijk bij een aantal mensen gebeurd is. Maar een 
geestelijke zoeker kan Gods bestaan niet vergeten en dus moet het ego 
het bestaan van God in zijn wereldbeeld opnemen – want anders zal het 
Bewuste Jij niet langer de visie van het ego accepteren.  
Maar als het ego zich een voorstelling van God maakt, doet het dat op 
een manier die betrekkelijk is. Het Bewuste Jij weet dat God goed is, 
maar zolang ze door de logica van het ego beïnvloedt wordt, kan ze niet 
volledig de goedheid van God ervaren, wat betekent dat ze niet kan 
begrijpen dat ze geen tegendeel heeft. Het is daarom waarschijnlijk dat 
het Bewuste Jij door de logica van het ego wordt vastgezet, namelijk dat 
de goedheid van God op een relatieve schaal bestaat waar het een 
tegenhanger heeft. Het tegengestelde van goed is kwaad en het leven 
op deze planeet zorgt voor voldoende bewijs dat lijkt te bevestigen dat 
kwaad werkelijk is. Dus is het verleidelijk te geloven dat Gods 
zogenaamde tegendeel – noem het de duivel of hoe je het ook noemen 
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wilt – even werkelijk is als God en waarschijnlijk nodig is om het 
evenwicht in de schepping compleet te maken.  
Zie je wat ik bedoel? Het ego schept door het bewustzijn van antichrist 
een denkbeeld dat God niet als een onafhankelijke, niet zelfstandige 
werkelijkheid afschildert die geen tegendeel heeft. In plaats daarvan 
beschrijft het God als een onvolledig wezen en de goedheid van God 
wordt alleen door het tegendeel ervan bepaald. Goedheid is niet lager 
absoluut; het wordt als het tegendeel van kwaad omschreven.  
 
 
Waarom je nooit een dualistische woordenwisseling kunt winnen 
Let op het subtiele onderscheid dat door veel religieuze mensen over het 
hoofd wordt gezien. Ze nemen aan dat zelfs als goed als het tegendeel 
van kwaad gedefinieerd wordt, dat wat zij als goed omschrijven nog altijd 
met de absolute goedheid van God overeenstemt. Dit is echter de 
grootste illusie van alle tijden die tot vrijwel elk religieus conflict en elke 
oorlog op deze planeet geleid heeft. Wanneer je vanuit het bewustzijn 
van afscheiding waarneemt, kun je NOOIT Gods absolute werkelijkheid 
en goedheid zien. Je ziet ENKEL een betrekkelijke goedheid en het 
wordt nu mogelijk – zelfs onvermijdelijk – dat je goedheid op een wijze 
omschrijft die in betrekking staat tot – en dus een bevestiging lijkt te zijn 
van – de fundamentele illusie die je ego in het leven riep! 
Door de eeuwen heen hebben individuen en gemeenschappen 
verschillende definities gekend van wat goed is. Hoewel God Mozes de 
opdracht gaf niet te doden, omschreven diegenen die God voor de 
Israëlieten beweerden te vertegenwoordigen dat het vaak goed is om 
hun vijanden te doden. Dit is een overduidelijk voorbeeld van het feit dat 
het ego niet de absolute goedheid van God kan zien, maar er 
onvermijdelijk een relatief denkbeeld van maakt dat zo omschreven kan 
worden dat het het ego een tijdelijk voordeel schijnt te geven.  
Wanneer het Bewuste Jij eenmaal de gekleurde bril van de dualistische 
logica van het ego opzet, ziet ze de wereld door een filter dat twee 
tegengestelden kenschetst. Het ego kan niet verder kijken dan deze 
twee betrekkelijke tegengestelden en dus zal het tot zijn dood beweren 
dat er niets buiten relativiteit bestaat. In dit relatieve wereldbeeld bestaan 
er geen ‘absoluten’, dus is het niet mogelijk om vast te stellen wat met 
Gods goedheid overeenkomt en wat niet met de absolute werkelijkheid 
rijmt. Dit kan alleen maar door de helderheid van de Christusgeest 
worden vastgesteld. Daarom zei ik: 
Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder, dan is ook je 
lichaam helemaal verlicht; maar is het slecht, dan is het ook duister 
in je lichaam. (Lucas 11:34). 
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Het punt is dat wanneer je oog helder is – wat betekent dat de Bewuste 
Jij de ene, ondeelbare waarheid van Christus ziet – je lagere wezen een 
open deur voor het licht van God is om in deze wereld te schijnen. 
Wanneer je visie echter verdeeld is – wanneer het Bewuste Jij door het 
filter van dualisme kijkt – is je wezen gevuld met de duisternis van het 
dualiteitbewustzijn. Het licht van je IK BEN Aanwezigheid kan eenvoudig 
niet in zijn zuivere vorm door je geest schijnen maar is door de 
opvattingen van je ego gekleurd en zo tot duisternis gemaakt.  
Het wezen van de relatieve redeneerkunde is dat wanneer alles 
betrekkelijk is, er niets in absolute zin bewezen of weerlegd kan worden. 
Het is geen kwestie van WAT goed en verkeerd is; het is alleen een zaak 
van WIE ‘goed of verkeerd’ is d.w.z. wie in staat is anderen te 
overtuigen. Dit is een duidelijk voordeel voor de mensen die het meest 
bedreven zijn in het gebruik van de relatieve redeneerkunde van de 
geest van antichrist en die het meest bereid zijn te manipuleren, te liegen 
en af te dwingen om zeggenschap over anderen te hebben. 
Het verhaal van de Slang in de Hof van Eden is bedoeld te illustreren dat 
als je eenmaal aan het dualiteitbewustzijn deel hebt – de boom van 
kennis van RELATIEF goed en kwaad – je gemakkelijk door diegenen 
gemanipuleerd wordt die meerdere levens in deze manier van denken 
hebben doorgebracht en niet aarzelen te liegen om macht over je te 
nemen. Er bestaat slecht één uitweg. Je kunt de geest van antichrist niet 
gebruiken om aan het bewustzijn van afscheiding te ontsnappen. Je 
moet daarom weten dat het ego een heel grote illusie in het leven heeft 
geroepen waarin alles relatief lijkt te zijn. Zolang je binnen het kader van 
deze illusies blijft, kun je NOOIT aan de macht van het ego ontsnappen. 
Ik heb veel oprechte geestelijke zoekers gezien die slachtoffer van de 
illusie zijn geworden dat ze het intellect kunnen gebruiken om hun ego 
en de prins van deze wereld te slim af te zijn. Sommigen denken zelfs 
dat het hun taak is om hun eigen ego, de ego’s van andere mensen of 
de machten van deze wereld te overtuigen dat ze ongelijk hebben. Dit 
zal je echter onvermijdelijk doen bezigzijn met de dualistische strijd die 
het ego schiep en zodoende zul je alleen maar meer in die strijd 
betrokken worden. Als je probeert de geest van antichrist te gebruiken 
om de machten van antichrist te slim af te zijn, hoe kun je dan 
verhinderen dat je meer in de geest van antichrist verwikkeld raakt?  
Dit is de illusie die om te beginnen de oorzaak van de val van vele 
medescheppers werd. Zoals door de Elohim van Vrede uitgelegd, vielen 
vele medescheppers voor de illusie dat ze het licht van hun Godvlam niet 
langer moesten laten schijnen voordat er aan bepaalde voorwaarden in 
deze wereld was voldaan. We zouden ook kunnen zeggen dat sommige 
medescheppers begonnen te geloven dat in plaats van het licht van hun 
Godvlam de duisternis van deze wereld te laten verteren, het nodig was 
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om eerst in debat met de duisternis te gaan en een poging te 
ondernemen om diegenen die erin verstrikt zaten ervan te overtuigen 
naar God terug te keren. Maar wanneer je probeert het ‘gladde’ varken 
te vangen, kom je uiteindelijk ongetwijfeld onder de modder te zitten.  
Wanneer het gaat over het omgaan met het dualiteitbewustzijn van het 
ego, is er slechts één benadering die werken zal. Je kunt het bewustzijn 
van antichrist niet ompraten want als alles betrekkelijk is, kan er geen 
beslissend, geen afdoend argument bestaan. De duivel vind het prachtig 
dat je probeert hem te slim af te zijn en hij zal je zelfs laten voelen dat je 
de discussie gewonnen hebt. De duivel probeert echter geen gelijk voor 
zichzelf te krijgen; hij probeert je alleen maar met het bewustzijn van 
antichrist bezig te laten zijn. Evenzo maakt je ego zich niet druk over het 
winnen van één veldslag, zolang het de oorlog maar wint door je in de 
dualistische strijd gevangen te houden zodat je door de bomen het bos 
niet ziet.  
Dit is een heel wezenlijk punt dat te veel geestelijke zoekers niet 
begrepen hebben en daarom moet je er heel zorgvuldig over nadenken. 
Je kunt eenvoudig NIET WINNEN door je met de dualistische 
argumenten van het ego in te laten. Je kunt je ego niet overtuigen of 
bekeren omdat het NOOIT de Geest van Waarheid kan ervaren maar het 
zal ALTIJD slechts een dualistische beschrijving zien. Je kunt het ego 
dus NOOIT absolute waarheid laten zien en in plaats daarvan wordt je in 
een nutteloze woordenstrijd getrokken die de superioriteit van één 
dualistisch argument boven een ander dualistisch argument probeer te 
bewijzen. Om deze altijd aanwezige val te vermijden, denk eens na over 
mijn woorden:  
Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; wees dan 
voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. (Matteüs 10:16) 
Je moet leren van mijn voorbeeld hoe ik tegen de duivel optrad na mijn 
vasten in de woestijn (Lucas, hoofdstuk 3) of hoe de Boeddha met de 
verleidingen van Mara omging toen hij klaar was om het Nirwana in te 
gaan. Beiden bleven we onthecht. Ik berispte de duivel en de Boeddha 
verklaarde zijn recht om de Boeddha op Aarde te zijn. Maar we lieten 
ons niet in met de krachten van dualiteit op het niveau van dualiteit. 
Je kunt NOOIT winnen door je in te laten met een dualistische 
woordenstrijd, noch kun je de zaak van God vooruithelpen door 
dualistische gevechten te voeren. Je kunt enkel winnen door boven het 
dualiteitbewustzijn te stijgen, door eenvoudig de dualistische argumenten 
en de strijd van het ego achter je te laten. Om dat te doen moet je naar 
de onverdeelde waarheid van Christus uitreiken die het je mogelijk 
maakt om de ongeldige redeneringen van de dualistische manier van 
denken van het ego te zien.  
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In de komende lezingen zal ik je een aantal voorbeelden geven hoe het 
ego probeert je in de dualistische strijd vast te houden door allerlei 
geloofssystemen op te zetten die op dualiteit gebaseerd zijn. Het doel is 
ervoor te zorgen dat je de dualistische strijd blijft vechten, wat zowel je 
ego als de machten van antichrist in staat stellen je levenskracht te 
stelen om te kunnen overleven. 

 
 
 

DEEL 5 

Waarom het ego je wil laten denken dat de 
wereld zwart-wit is. 

 
Het meest duidelijke voorbeeld van de relativistische, dualistische manier 
van denken van het ego is wat ik graag het zwart-wit denken zou willen 
noemen. Dit geheime plan van het ego maakt een schaamteloos gebruik 
van de fundamentele dualiteit die in de geest van antichrist is 
ingebouwd. Het stelt twee tegenpolen vast die in elk opzicht elkaars 
tegengestelde zijn, wat inhoudt dat ze niet samenvallen en dat er geen 
mogelijkheid voor compromis is. Er is geen grijs gebied omdat de 
tegengestelden niet naast elkaar kunnen bestaan maar elkaar moeten 
opheffen – althans zo lijkt het. Eén tegengestelde wordt als absoluut 
goed gedefinieerd en de andere als absoluut kwaad, waardoor een 
onvermijdelijke strijd op leven en dood tussen die twee wordt opgezet.  
Het ego laat mensen geloven dat de enige manier waarop zij God 
kunnen behagen en gered kunnen worden is de kant van het goede te 
kiezen en tegen het kwaad te vechten. Een extreem gevolg van dit 
scenario is het vaststellen van twee godsdiensten of ideologieën die 
beiden beweren de enig ware te zijn en die hun volgelingen doen 
geloven dat het hun taak is de andere te bestrijden. Het ultieme succes 
voor de prins van deze wereld is om twee groepen godsdienstige 
mensen elkaar in de naam van dezelfde God te laten afmaken, zoals 
bijvoorbeeld in de Kruistochten gebeurd is.  
Het gevolg van deze egomanipulatie is dat mensen een uiterst 
simplistische kijk op de wereld aannemen. Hún godsdienst is volkomen 
waar en alle andere zijn volledig onjuist. Er is geen plaats voor nuances 
wat betekent dat mensen bijna onvermijdelijk extreem en fanatiek 
worden. Dit is een heel gemakkelijke benadering van het leven omdat de 
mensen daarbij werkelijk niet voor zichzelf hoeven te denken. Ze 
accepteren eenvoudig de omschrijvingen die de leiders van hun 
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gemeenschap gemaakt hebben zonder zelf proberen te onderkennen of 
hun leiders volgens de Christusnorm gelijk hebben. Ze geloven dat deze 
leiders het volkomen bij het rechte eind hebben en dat God zelf het met 
hen eens zou zijn.  
Het gevolg van deze benadering van het leven is dat als mensen 
eenmaal geaccepteerd hebben dat een bepaald geloof systeem 
volkomen goed is, ze het nooit in twijfel zullen trekken. Dus zullen ze 
blindelings volgen wat de leiders van hun godsdienst als absoluut juist 
hebben omschreven en dit heeft tot de ergste gruweldaden in de 
geschiedenis geleid. Ik beschreef dit scenario als volgt: 
 
‘Laat ze maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene 
blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.’ (Matteüs 15:14) 
Maar in plaats van de blinde leiders alleen te laten, volgen mensen ze 
kritiekloos. Ze vragen zich nooit af of de zwart-wit benadering van het 
leven wel in overeenstemming met Gods waarheid is. Als gevolg hiervan 
hebben veel mensen in één of meerdere levens al hun energie en 
aandacht aan deze dualistische strijd tussen twee relatieve 
tegengestelden besteed. Zulke mensen hebben een vijand of een 
zondebok vastgesteld en ze geloven dat ze het werk van God moeten 
doen door de vijand te vernietigen.  
Zolang mensen in deze extreme vorm van zwart-wit denken gevangen 
zijn, zijn ze er absoluut van overtuigd dat ze voor het goede werken en 
gered zullen worden. Maar de grauwe werkelijkheid is dat alles wat ze 
doen om de zelf aangewezen vijand te bestrijden alleen maar dient om 
hen nog vaster in de dualistische staat van bewustzijn verstrikt te krijgen. 
Uiteraard verhindert dit hen om het bruiloftkleed van het 
Christusbewustzijn aan te trekken, dat de ENIGE weg is om de Hemel 
binnen te gaan. 
Het kan voor extremisten uitzonderlijk moeilijk zijn te erkennen dat ze 
ongelijk hebben. Ze kunnen niet toegeven dat wat zij als het werk van 
God hebben gezien niet de zaak van God gediend heeft, maar er alleen 
voor gezorgd heeft de dualistische strijd van de machten van antichrist te 
versterken. Zulke mensen hebben de neiging een heel verdedigende en 
vijandige houding tegenover iedereen aan te nemen die de 
betrouwbaarheid van hun benadering in twijfel trekt. Dat is de reden 
waarom de schriftgeleerden en de Farizeeërs mij dood wilden en 
waarom sommige mensen in de huidige wereld uiterst fel worden in het 
verdedigen van hun ‘waarheid’. 
Het droevige feit is dat zulke mensen niet door een geestelijke leraar te 
benaderen zijn. Kijk maar naar hoe de schriftgeleerden en Farizeeërs 
mijn pogingen afwezen hen de hogere weg van Christus te laten zien. Ze 
gebruikten letterlijk hun zwart-wit standpunten om het afwijzen van de 
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Levende Christus te rechtvaardigen, wat inhoudt dat ze hun eigen 
afgodsbeelden voor de Levende God geplaatst hadden. Ze gebruikten 
een relatief denkbeeld als rechtvaardiging om niet naar de rechtstreekse 
ervaring van Gods absolute werkelijkheid uit te reiken – de ervaring die 
ik iedereen wilde geven die bereid was om wille van mij het sterfelijk 
gevoel van identiteit op te geven.  
 
Het overwinnen van extreem egoïsme  
Je zult je herinneren dat ik eerder zei dat het ego een vals pad tot 
redding uitzet. Door zwart-wit logica te gebruiken, schept het ego de 
indruk dat gered worden een zaak is tot de enig ware godsdienst te 
behoren en aan de uiterlijke vereisten hiervan te voldoen. Hoe meer 
mensen zich met het ego identificeren, hoe meer ze geneigd zijn geloof 
aan deze illusie te hechten. Het lijkt zo gemakkelijk dat in plaats van het 
harde werk van het verwijderen van de balk uit je eigen oog te 
verrichten, je eenvoudig een voorgedefinieerde leer hoeft te geloven en 
een stel uiterlijke regels hoeft te volgen.  
Op het begin niveau van het geestelijke pad zijn mensen geneigd om in 
de zwart-wit benadering tot redding te geloven. Dus worden ze heel 
enthousiast – zelfs fanatiek – in het volgen van hun specifieke geloof 
systeem – dat religieus, politiek of wetenschappelijk van aard kan zijn – 
en weigeren ze pertinent de juistheid ervan te onderzoeken. Dat is de 
reden waarom sommige mensen kunnen geloven dat door de vijanden 
van God te doden, ze onmiddellijk gered zullen worden.  
Nu komt er een heel subtiel gegeven dat de meer rijpe geestelijke zoeker 
begrijpen moet. Het extreme gevolg van door het zwart-wit denken 
verblind te zijn is dat mensen volkomen op zich zelf gericht, volkomen 
egoïstisch worden. Ze geloven vaak dat ze een verheven recht hebben 
om te doen wat ze willen doen en dat iedereen die hen tegenwerkt – 
inclusief de rest van het menselijke ras – het bij het verkeerde eind heeft. 
Ze beginnen zich als roofdieren te gedragen die nemen wat ze maar 
willen hebben en ze zijn niet bereid te overwegen wat voor effect hun 
daden op andere mensen en op de lange termijn op henzelf heeft. Ook 
zijn ze niet bereid hun daden tegen hogere principes af te wegen. In het 
verleden stond de mensheid op een veel lager bewustzijnsniveau dan 
tegenwoordig, zoals de gemeenschap van holbewoners laat zien waarin 
de wet van de jungle heerste. In de tegenwoordige wereld zie je dit 
niveau van bewustzijn bij veel criminelen, van leiders van de 
georganiseerde misdaad tot pedofielen en seriemoordenaars.  
Hoe zorg je ervoor dat mensen die volkomen zelfzuchtig zijn tot een 
hoger geestelijk niveau worden verheven? Extreem egoïsme is het 
uiteindelijke gevolg van een relatieve manier van denken van het ego. In 
de Christusgeest zie je dat alle leven één is en dus wanneer je iemand 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 86 

kwaad doet, doe je jezelf kwaad. Wanneer je volledig in de geest van 
antichrist verstrikt bent, denk je dat je anderen kwaad kunt doen zonder 
jezelf kwaad te doen. Je denkt zelfs het recht te hebben om te doen wat 
je maar wilt, ongeacht wat voor invloed het op anderen heeft. Je praat dit 
goed door de relatieve logica van het ego te gebruiken, dat het werkelijk 
kan doen lijken of alles – inclusief puur egoïsme – gerechtvaardigd is.  
Hoe stijgen mensen boven dit niveau van bewustzijn uit? Dat doen ze 
door zich bewust te worden dat er iets buiten de relatieve logica van het 
ego bestaat, dat er iets bestaat dat volgens een hogere norm waar of 
onwaar is. Zie je wat hier bedoeld wordt? Wanneer je volkomen 
egoïstisch bent zie je niets buiten de relatieve logica van je ego en dus 
denk je het recht te hebben om maar alles te doen wat je wilt. Om aan 
puur egoïsme te ontsnappen, moet je weten dat er een hogere norm 
voor het beoordelen van je gedrag bestaat, zodat je kunt kiezen om 
bepaalde soorten zelfzuchtig gedrag in te dammen.  
Voor de meeste mensen die in egoïsme gevangen zijn komt dit besef 
enkel wanneer iemand ‘de angst voor God’ in hen brengt. Met andere 
woorden, deze mensen beginnen te beseffen dat er zoiets als lange 
termijn gevolgen bestaat. Hun zielen kunnen in het hiernamaals worden 
beïnvloed door wat ze in dit leven doen en ze zullen ofwel beloond 
worden in de Hemel of voor eeuwig branden in de hel. Vanuit een 
volkomen zelfzuchtig motief, beginnen deze mensen op grond van een 
hogere norm hun egoïstisch korte termijn gedrag te veranderen.  
Omdat deze mensen zich nog steeds met het ego identificeren, kunnen 
ze nog niet de beperkingen van de relatieve logica van het ego zien. Dus 
hebben ze een heel eenvoudig, zwart-wit geloof systeem met duidelijk 
omschreven regels nodig, hoe de hel te ontwijken en in de Hemel te 
komen. Hier komt het subtiele punt. Wanneer mensen hun zelfzuchtig 
gedrag beginnen te veranderen hebben ze een keerpunt bereikt van 
waaruit echte groei mogelijk is. Maar er bestaat een wezenlijk gevaar dat 
deze mensen door hun ego misleid worden om de doodlopende weg van 
fanatisme in te slaan, waar ze denken God te dienen door te strijden 
tegen wat hun geloof systeem als de vijanden van God ziet. Dit zal 
natuurlijk de groei van zulke mensen voortijdig afbreken. 
Wanneer mensen echter vermijden in fanatisme terecht te komen, dan is 
het mogelijk om door het volgen van een zwart-wit geloof systeem ware 
geestelijke vooruitgang te boeken. De reden daarvoor is dat wanneer je 
gelooft dat bepaalde vormen van gedrag je in de hel zullen doen 
belanden, je een heel sterke motivatie krijgt om je egoïstisch gedrag aan 
te passen. Dit zal ervoor zorgen dat een ziel minder karma maakt en zo 
kan de ziel zichzelf geleidelijk aan bevrijden van ten minste iets van de 
neerwaartse kracht van de dualistische strijd. Wanneer je volkomen 
egoïstisch bent roept alles wat je doet negatief karma in het leven, wat 
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enkel het gevoel versterkt dat je met iedereen in strijd bent. Wanneer je 
deze druk enigszins opheft, kun je beginnen de meer egoïstische 
opvattingen te gaan doorzien en zo kun je jezelf van een aantal illusies 
van het ego bevrijden.  
 
 
Oordeel niet 
Mijn punt is dat hoewel de meeste fundamentalistische christenen deze 
website als het werk van de duivel zullen verwerpen, er in feite mensen 
zijn die door het volgen van een fundamentalistisch geloof systeem 
vooruitgang hebben geboekt. Het probleem is dat deze groei slechts 
tijdelijk is. Een zwart-wit benadering kan je eenvoudig niet boven een 
bepaald niveau van het geestelijke pad brengen. En omdat deze 
benadering nog heel sterk door de relatieve logica van het ego beïnvloed 
is, kan het heel gemakkelijk een doodlopende weg worden die je in een 
negatieve spiraal van oordeel en trots brengt, wat niet of nauwelijks beter 
is dan de neerwaartse spiraal van zelfzucht.  
Het probleem is dat een zwart-wit geloof systeem automatisch een 
waarde oordeel met zich meebrengt. ‘De leden van onze kerk zijn 
automatisch goed en ieder ander is daarom slecht.’ Dit brengt mensen er 
automatisch toe anderen naar een relatieve norm van het ego te 
beoordelen. Zoals ik zei: 
 
1 Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over u. 
2 Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u 
anderen beoordeelt, en hij zal u meten met de maat waarmee u 
anderen meet. (Matteüs, hoofdstuk 7) 
'Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel 
rechtvaardig zijn.’ (Johannes 7:24) 
Oordelen naar uiterlijke schijn betekent dat je oordeelt op grond van een 
relatieve, dualistische norm van het ego. Het oordelen met een 
rechtvaardig oordeel betekent dat je de absolute waarheid, gebaseerd 
op de visie van de Christusgeest, onderkent. Wanneer je op basis van 
het ego oordeelt, voel je onvermijdelijk dat je beter dan anderen bent en 
dit leidt tot geestelijke trots, wat je aan het dualiteitbewustzijn bindt.  
Zie je wat ik bedoel? Het ego wil een relatieve norm omdat het dit de 
mogelijkheid geeft de schijn op te bouwen dan het beter dan anderen is. 
Het kan dan de illusie scheppen dat vanwege het feit dat je beter dan 
bepaalde andere mensen bent, je gegarandeerd gered wordt. Zoals ik in 
eerdere lezing uitlegde, bestaat er niet zo’n waardeoordeel in de 
Christusgeest. Dat wat in overeenstemming met Gods wet is, is werkelijk 
en dat wat niet met God overeenkomt is onwerkelijk. De Christus 
gebruikt de relatieve termen goed en kwaad niet – het vergelijkt geen 
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dingen op een relatieve schaal dat van één uiterste (goed) tot het andere 
uiterste (kwaad) gaat. De Christusgeest oordeelt niet naar uiterlijke 
schijn maar houdt zich alleen bezig met wat werkelijk of onwerkelijk is.  
Je zou kunnen zeggen dat het alle laagste niveau van ego-identificatie 
volkomen egoïsme is. Je identificeert je geheel met de dualistische strijd 
en denkt dat het leven een strijd is tussen jou en de wereld. Naarmate je 
hier boven uitstijgt, leef je je niet langer uit in buitengewoon zelfzuchtig 
gedrag, maar dit maakt wel dat je je beter voelt dan diegenen die nog op 
‘primitieve wijze’ handelen. Op het lagere niveau houd je je misschien 
met godsdienst bezig om alle bedreigingen van je godsdienst te 
vernietigen met de gedachte dat God je hiervoor zal belonen. In het 
volgende stadium is je motivatie om je met godsdienst bezig te houden, 
het bewijs te leveren dat jouw religie superieur is en zodoende de schijn 
te wekken dat je zo goed bent dat God je eenvoudig wel moet redden.  
 
 
Een cirkelredenering 
Het probleem is dat zolang je denkt dat de wereld zwart-wit is, je niet 
voorbij een bepaald punt kunt groeien. Zwart-wit denken zet een schaal 
op met twee uitersten en laat de mensen vervolgens denken dat ze een 
van de beide uitersten moeten kiezen. Met andere woorden, indien de 
wereld in een heroïsche strijd tussen God en de duivel verwikkeld is, dan 
moet jij natuurlijk de kant van God kiezen om gered te worden. Maar 
wanneer deze strijd in zwart-wit termen gedefinieerd wordt, lijkt het alsof 
het kiezen van de kant van God betekent dat je een bepaalde godsdienst 
in deze wereld moet kiezen. En als je eenmaal die godsdienst gekozen 
hebt, dan moet je kritiekloos alle beginselen ervan aanvaarden – want 
als je dat niet doet zal de duivel je halen en je in de hel brengen.  
Deze wijze van redeneren leidt natuurlijk tot een op angst gebaseerde 
benadering van redding, die twee problemen doet ontstaan. Het ene is 
dat je eenvoudig het koninkrijk van God niet kunt binnengaan zolang er 
ook maar ENIGE angst in je wezen is. Daarom zei ik: 
36 Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 
37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Matteüs. Hoofdstuk 22) 
Totdat je angst overwint kun je het Christusbewustzijn niet aannemen. 
Maar hoe overwin je angst? Voor een deel door het rationele verstand te 
gebruiken door de gedachte dat je angst op een gebrek aan kennis is 
gebaseerd en deels door je naar een rechtstreekse ervaring van Gods 
verheven realiteit uit te strekken, waar je de volmaakte liefde zult ervaren 
die alle angst verdrijft. Het probleem hier is dat zolang je nog in een 
zwart-wit geloof systeem gevangen zit, je bang zult zijn om beide te 
doen. 
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Je geloof systeem zal je sterk ontmoedigen om voor jezelf te gaan 
denken en de overtuigingen te onderzoeken die aanleiding tot angst zijn. 
En elk zwart-wit geloof systeem stelt dat je God niet rechtsreeks kunt 
ervaren; je hebt de uiterlijke kerk en zijn priesterschap nodig als een 
middelaar tussen jou en God. Dat is de reden waarom de zwart-wit 
denkers van de Joodse godsdienst mij ombrachten nadat ik verklaard 
had dat het koninkrijk van God in je is.  
Dus angst zelf maakt een zwart-wit geloof systeem tot een 
cirkelredenering, een val voor je denken. Het maakt je geest tot een 
gevangenis en als het Bewuste Jij er eenmaal binnen is, gooit je ego de 
sleutel weg. Het Bewuste Jij kan er op elk moment uit stappen maar om 
dat te doen moet ze bereid zijn haar angsten onder ogen te zien en het 
feit dat een zwart-wit geloof systeem op een illusie is gebaseerd.  
Weet je, het psychologisch effect van een zwart-wit geloof systeem is dat 
het je aandacht op een schaal met twee polariteiten richt en het 
vervolgens doet lijken of de waarheid ergens op die schaal gevonden 
moet worden. Met andere woorden, er bestaat geen mogelijikheid buiten 
die relatieve schaal. Maar op elk moment – en ik bedoel ELK MOMENT 
– dat je een geloof systeem met twee tegengestelden hebt, heb je een 
dualistisch geloof systeem. En in zo’n geloof systeem ZULLEN BEIDE 
TEGENGESTELDEN DOOR DE GEEST VAN ANTICHRIST BEPAALD 
WORDEN. 
Ik weet dat dit een schokkende uitspraak kan zijn, gezien het feit dat de 
meeste religies – waaronder het christendom – de wereld als een 
heroïsche strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel 
omschrijven. Maar zoals ik gezegd heb, er is een stadium op het 
geestelijke pad waar mensen het uiterst zelfzuchtige gedrag moeten 
overwinnen door een zwart-wit geloof systeem te volgen. Maar er komt 
ook een punt in je groei wanneer je voorbij dat stadium MOET gaan om 
je verder te kunnen ontwikkelen. Je doet dit ENKEL door je naar de 
Christusgeest uit te strekken die boven de beide uitersten staat die door 
ELK zwart-wit geloof systeem bepaald zijn! 
Zie je wat ik bedoel? Zoals ik in vorige lezingen uitlegde, kan de 
werkelijkheid van God NIET op een relatieve schaal geplaatst worden en 
het kent geen tegengestelde polariteit. Gods werkelijkheid heeft geen 
tegendeel want dat wat zich buiten Gods werkelijkheid bevindt heeft 
geen werkelijkheid. En dat wat geen werkelijkheid heeft kan niet 
tegenover datgene staan wat wel werkelijkheid heeft. In de Christusgeest 
bestaat er alleen dat wat werkelijk is en datgene wat onwerkelijk schijnt, 
omdat de wet van vrije wil het een tijdelijke verschijning buiten Gods 
werkelijkheid heeft laten aannemen. Maar deze onwerkelijkheid kan 
alleen bestaan in het denken van de medescheppers die in dualiteit 
gevangen zitten.  
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Enkel door in de gedachten van antichrist te stappen worden 
tegenstellingen mogelijk. In deze manier van denken schijnen er twee 
tegenstellingen te zijn, zoals goed en kwaad, waar en onwaar. Deze 
tegendelen stellen elkaar buiten werking en omdat de een de ander kan 
vernietigen, lijkt het dat beide – dezelfde – realiteit hebben. Dit is wat 
aanleiding tot angst voor het kwaad geeft omdat mensen die op een 
dualistische wijze denken, geloven dat het kwaad echt is en werkelijk 
macht over hen heeft. Wanneer je de Christusgeest verwerft en ziet dat 
het kwaad geen werkelijkheid heeft en dat de verschijning ervan geen 
macht over je heeft, verlies je alle angst. Maar zolang je denkt dat het 
kwaad dezelfde werkelijkheid als het goede heeft, kun je die angst niet 
overwinnen. De truc is dat het kwaad INDERDAAD dezelfde 
werkelijkheid als relatief goed heeft. Daarom moet je de Christusgeest 
gebruiken om het absolute goed van God te zien. 
Mijn punt hier is dat een zwart-wit geloof systeem je laat denken dat je je 
in de richting van relatief goed moet bewegen en het tegendeel ervan, 
het kwaad, moet vermijden. Het laat je denken dat een uitspraak óf waar 
óf onwaar moet zijn, wat betekent dat je de kant moet kiezen wat jij – of 
je geloof systeem – als waar hebt omschreven en alles moet vermijden 
wat het ware tegenspreekt of er boven uitgaat. 
Mensen denken dat door zich in de richting van het relatieve goede te 
bewegen, ze dichter naar God toe komen. Dit is even waar als onwaar. 
Als je je afkeert van egoïstisch gedrag, keer je je af van de extreme 
vormen van egoïstisch gedrag. Dit geeft je de mogelijkheid – maar 
UITSLUITEND de mogelijkheid –boven dualiteit uit te stijgen – wat je 
dichter bij God zal brengen. De grote vraag is of je doorgaat je in de 
richting van één relatieve uiterste (goed, zoals het ego het omschrijft) te 
begeven – en zo onontkoombaar in trots verzeild raakt – of de grote 
sprong neemt en naar iets buiten de dualistische uitersten uitreikt.  
De waarheid van Christus kan niet in een dualistisch geloof systeem 
gedwongen worden en kan dus NOOIT op een schaal met twee 
tegenstellingen gevonden worden! De waarheid van Christus staat 
boven de dualiteit en daarom kun je het ENKEL vinden door voorbij de 
zwart-wit geloof systemen van deze wereld te gaan. Zoals ik zei, alleen 
wanneer een ziel een bepaalde rijpheid bereikt, zal ze klaar zijn haar 
geloof systeem kritisch te onderzoeken en tot het besef te komen dat de 
wereld niet zwart-wit is.  
Ik zou veel meer over het zwart-wit denken kunnen zeggen maar het 
meest belangrijke feit dat je moet begrijpen is dat het een val voor je 
geest wordt. Wanneer je eenmaal een zwart-wit geloofsysteem hebt 
geaccepteerd, kan het ego altijd met een schijnbaar waterdicht argument 
komen waarom je niet verder dan dat systeem moet kijken. Vele 
fundamentalistische christenen geloven dat het christendom de enige 
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ware godsdienst is, de bijbel het onfeilbare woord van God is en hun 
letterlijke uitleg van de bijbel de enig ware is. Alles wat buiten hun 
huidige opvattingen ligt is daarom van de duivel en daarover te denken 
moet vermeden worden – wat de reden is dat ze deze website 
verwerpen zoals de fundamentalisten van de Joodse godsdienst mij 
tijdens mijn incarnatie op Aarde verwierpen.  
Op dezelfde wijze geloven veel wetenschappelijk georiënteerde mensen 
dat er niets buiten de stoffelijke wereld bestaat. Elk geloof systeem dat 
een ‘bovennatuurlijke’ oorzaak voorstelt is onwetenschappelijk en het 
product van de subjectiviteit van de geest. Het gevolg van een zwart-wit 
benadering is ALTIJD dat het je geest voor groei afsluit. Zoals ik in een 
eerdere lezing zei, ga je voor een beschrijving van de waarheid – een 
beschrijving gemaakt vanuit de geest van antichrist – en je gebruikt het 
als rechtvaardiging om niet naar de rechtstreekse ervaring van de Geest 
van Waarheid uit te reiken.  
Miljarden mensen zitten in een bepaalde versie van het zwart-wit geloof 
systeem gevangen. De meeste mensen die voor deze website open 
staan zijn echter al begonnen de misvatting van deze benadering van 
godsdienst ( van leven of religie) te doorzien. Ze zijn begonnen de illusie 
te doorzien dat er slechts één ware godsdienst is en dat ‘onze kant altijd 
gelijk heeft en de andere kant altijd fout is.’ Ze zijn begonnen te beseffen 
dat het leven niet zo eenvoudig is als het zwart-wit denken het wil laten 
doorschemeren en dat een meer ontwikkelde benadering nodig is. Ze 
zijn ook begonnen afstand van het extremisme en fanatisme te nemen – 
vaak zelfs van het waarde oordeel en van trots – die zo algemeen is voor 
een zwart-wit benadering.  
We mogen zeggen dat zulke mensen de zwart-wit illusies van het ego 
zijn gaan doorzien. Hoewel dit echter duidelijk een hoger niveau 
vertegenwoordigd, is het voor geestelijke zoekers bijzonder belangrijk 
zich te realiseren dat ze nog steeds niet boven de relatieve logica van 
het ego staan. Ik heb verteld dat het ego een inherente tegenstrijdigheid 
kent en in elke situatie probeert twee tegengestelde gezichtspunten te 
scheppen. Het zwart-wit denken beschrijft vanzelfsprekend zulke 
tegenstellingen maar deze manier van denken vormt ook zijn eigen 
tegenpool. Met andere woorden, zwart-wit denken heeft een eigen 
tegenpool en wanneer mensen boven het zwart-wit denken uit gaan 
stijgen, is het heel gebruikelijk dat ze in het tegenovergestelde uiterste 
schieten. In de volgende lezing zullen we deze uiterste onderzoeken en 
ik hoop dat ik oprechte zoekers kan verhinderen om niet langer dan 
noodzakelijk in dat uiterste vast te blijven zitten 
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DEEL 6 

Waarom het ego je wil laten denken dat de 
wereld grijs is 

 
 
Zoals ik in voorgaande lezingen heb uiteengezet, opereert het ego 
volledig in het gebied van dualiteit. Wanneer je naar het laagste aspect 
van het dualistische denken gaat, zul je de wereld uiteindelijk als zwart-
wit bezien, wat wil zeggen dat je altijd gelijk hebt en iedereen die zich 
tegenover je stelt altijd fout is. De reden daarvoor is niet moeilijk. 
Mensen omschrijven een geloofsysteem als onfeilbaar en als het enig 
ware, wat zeggen wil dat ze denken dat het volkomen juist is en op geen 
enkele wijze door fouten beïnvloed is. In de terminologie die ik in deze 
lezingen gebruik, denken mensen dat hun geloofsysteem geheel uit de 
waarheid van Christus voortkomt en niet door de illusies van de geest 
van antichrist is beïnvloed.  
In werkelijkheid komt deze lijn van denken voort uit het verlangen van 
het ego zich als een autoriteitsfiguur op te werpen die niet in twijfel kan 
worden getrokken. Het is een poging de uiterlijke schijn in het leven te 
roepen dat vanwege het feit dat je het enig ware geloofsysteem 
toebehoort je van redding verzekerd bent. Als je eens eerlijk naar de 
wereld wilt kijken, zul je zien dat zelfs vandaag de dag veel mensen in 
deze benadering van het leven gevangen zitten. Ze bezitten een heel 
duidelijk gevoel van rechtvaardigheid, ze beoordelen en voelen zich 
beter dan anderen. Een duidelijk voorbeeld zijn de fundamentalisten in 
elke godsdienst.  
Als je ooit met zulke mensen te maken hebt gehad zul je weten dat het 
heel moeilijk kan zijn om een normaal gesprek met hen gaande te 
houden. En het is vrijwel onmogelijk over iets te praten wat verder dan 
hun overtuigingen gaat of deze tegenspreken. Als je probeert hen te 
laten zien dat hun overtuigingen beperkt of zelfs onjuist zijn, word er 
gewoonlijk zeer vijandig op je gereageerd. In uitzonderlijke gevallen zijn 
zulke mensen bereid iedereen te doden die hun geloofsysteem bedreigd, 
zoals bijvoorbeeld een Moslim fundamentalist die een zelfmoordactie 
uitvoert om de Islam te verdedigen. Of een christelijke kruisvaarder die 
een stuk grond in het Heilige Land verdedigt, alsof God – een geestelijk 
wezen – ooit zou willen dat mensen elkaar om iets in de stoffelijke 
wereld zouden ombrengen. Wanneer mensen iets minder extreem zijn, 
zullen ze je bestempelen als zijnde van de duivel (of wat voor soort 
andere negatieve kwalificaties dan ook) en weigeren met je te praten. Dit 
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zorgt er natuurlijk voor dat deze mensen onbereikbaar voor een 
geestelijke leraar zijn.  
 
Het ontvluchten van extremisme  
Wat kan mensen uit deze toestand van het volledig afsluiten van hun 
geest halen? Welnu, de werkelijkheid van de situatie is dat het bewuste 
zelf van zulke mensen geweigerd heeft om beslissingen te nemen. Het 
bewuste zelf heeft zich in een zelfgemaakt vesting teruggetrokken en het 
heeft het ego als wachter aangesteld. De rol van het ego is om 
vestingwallen op te werpen die ondoordringbaar zijn voor alles wat van 
het bewuste zelf verlangt dat het wakker wordt en weer beslissingen 
gaat nemen. Zoals bij de middeleeuwse kastelen bleek, zal elke 
vestingwal die gebouwd wordt om de wereld uit te sluiten ook de 
bewoners ervan insluiten en zo tot een gevangenis worden. 
Het onvermijdelijke gevolg is dat het ego als een computer zal 
functioneren dat zonder erbij na te denken de programmering ervan ten 
uitvoer zal brengen en de persoon steeds verder in het extreem van het 
zwart-wit denken zal mee leiden. Dit zal er voor zorgen dat de persoon in 
een voortdurend conflict met andere mensen leeft en wanneer het 
conflict extreem genoeg wordt, zal het bewuste zelf uiteindelijk misschien 
wakker worden en tot het besef komen, ‘Ik kan dit niet meer doen. Er 
moet een betere manier zijn!’ 
Wanneer het bewuste zelf bereid is om ten minste enige 
verantwoordelijkheid voor haar situatie te dragen, kan ze nu de 
neerwaartse trend ombuigen en beginnen het opwaartse pad te 
bewandelen dat haar uit de door het ego gebouwde gevangenis leidt. Er 
zijn echter drie belangrijke factoren die deze groei kunnen belemmeren: 

• De gevangenis van het denken was als een vesting 
gebouwd, bedoeld om het bewuste zelf te ‘beschermen’ 
tegen het nemen van beslissingen. Dus kan het bewuste zelf 
emotioneel gehecht zijn aan de zekerheid en de 
vertrouwdheid van de gevangenis. Dit zou zich kunnen 
manifesteren als een onwelwillendheid het risico te lopen 
beslissingen te moeten nemen of als een gehecht blijven aan 
de overtuigingen waaruit de vesting is opgebouwd. Het 
bewuste zelf zou zich aan deze zekerheid kunnen 
vastklampen om te voorkómen dat ze zich kwetsbaar voelt. 
• Het ego wil het bewuste zelf in de leugen doen geloven dat 
als je geen beslissingen neemt, je geen fouten kunt maken. 
Maar de werkelijkheid is dat vanwege het feit dat je een vrije 
wil hebt, het niet nemen van beslissingen ook een beslissing 
is. Alle egobesluiten zijn fouten, in die zin dat ze je niet 
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dichter tot eenheid met God brengen. 
• Het survival instinct van het ego zal proberen je binnen de 
muren te houden waar het voelt dat het jou en de wereld min 
of meer onder controle heeft. Dus het ego zal op een actieve 
en agressieve manier proberen te voorkomen dat je naar een 
nieuw niveau op het geestelijke pad zult stijgen.  

Wat bedoel ik wanneer ik praat over het stijgen naar een nieuw niveau 
op het pad? Welnu, er bestaan vele geldige manieren om het geestelijke 
pad in niveaus of stadia onder te verdelen. Waar ik in deze context over 
praat is dat je op het punt komt waar je de bedrieglijkheid van het 
dualistische denken gaat inzien. Je gaat het bos zelf zien in plaats van 
door de afzonderlijke bomen verblind te worden. Dit is wanneer je 
bewust naar de niet dualistische waarheid van Christus begint uit te 
reiken.  
Het ego en de machten van deze wereld zullen een groot offensief 
beginnen tegen iedereen die boven de dualiteit begint uit te stijgen. Ze 
zullen al het mogelijke doen om je in het dualistische denken vast te 
blijven houden. Maar hun enige manier om dit te doen is de dualiteit van 
de geest van antichrist te gebruiken. Dit is een machtig wapen want het 
is veel subtieler dan de meeste geestelijke zoekers zich realiseren.  
 
Van het ene in het andere uiterste 
Zoals ik in de vorige lezing heb uitgelegd, zijn veel mensen begonnen los 
te komen van extreem egoïsme door zich tot een godsdienst te bekeren 
die praat over Hemel en hel. Dit zijn wat we gewoonlijk godsdienstige 
mensen noemen en ze zitten nog steeds heel erg in het zwart-wit 
denken vast. Over het algemeen zijn ze voor mij onbereikbaar en de 
meeste ervan zullen deze website volstrekt verwerpen.  
In de huidige wereld zijn veel mensen de beperkingen gaan zien van een 
zwart-wit benadering van godsdienst. Sommigen zijn nog steeds lid van 
een traditionele godsdienst terwijl anderen een meer universele 
spiritualiteit zoeken of tot een New Age organisatie behoren. Wat al deze 
mensen gemeenschappelijk hebben is dat ze begonnen zijn boven de 
zwart-wit, op angst gebaseerde, veroordelende benadering van 
godsdienst uit te stijgen. Dus zijn ze, wat ik geestelijke zoekers noem. Ze 
beseffen dat er meer over de geestelijke kant van het leven te weten valt 
dan wat in de zwart-wit leringen gevonden kan worden en ze zoeken 
actief naar een hoger begrip. Dit zijn de mensen die open staan voor de 
leringen die de Groep Opgevarenen in deze tijd voortbrengen, hetzij door 
deze website of door andere middelen.  
Mijn punt is dat geestelijke zoekers het grootste potentieel 
vertegenwoordigen om planeet Aarde om te vormen en de mensheid 
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naar een nieuw niveau te brengen, zoals ik ergens anders heb uitgelegd. 
Het probleem is dat dit momenteel alleen maar een mogelijkheid is. Wat 
het weerhoudt om een gemanifesteerde werkelijkheid te worden is het 
feit dat te veel geestelijke zoekers in een vorm van dualistisch denken 
gevangen zitten die zo van het zwart-wit denken verschilt dat mensen 
geloven dat het boven de dualiteit staat. Maar in werkelijkheid is het 
gewoon het tegenovergestelde uiterste van zwart-wit denken.  
Hier is een denkbeeld waarvan ik wil dat alle oprechte geestelijke 
zoekers die zullen begrijpen. Je leeft op een planeet die op een 
schemergebied lijkt. Een klein beetje geestelijk licht is begonnen de 
dichtheid van het bewustzijn van de mensheid te doordringen. Maar er is 
nog zoveel duisternis overgebleven dat het licht en de duisternis zich tot 
een mix van verschillende kleuren grijs vermengen, wat het heel moeilijk 
maakt het verschil aan te duiden tussen wat werkelijk en wat onwerkelijk 
is. Het menselijke ego en de prins van deze wereld kunnen daarom nog 
steeds de spitsvondigheid van het dualistische bewustzijn gebruiken om 
het verschil tussen wat werkelijk en onwerkelijk is te vervagen. 
Het gevolg is dat er momenteel op deze planeet geen denkbeeld, 
waarheid of geestelijke leer is die niet door het menselijke ego verdraaid 
kan worden. Het ego zal proberen elk idee tot een dualistisch idee om te 
vormen door het op een schaal met andere dualistische ideeën te 
plaatsen – gewoonlijk door het idee als tegengestelde aan een ander 
idee op te voeren. Het gevolg is dat elke keer dat je op het geestelijke 
pad een belangrijke stap vooruit zet, je ego zijn nooit eindigend spel zal 
herhalen door te proberen twee uitersten te scheppen en je op het ene of 
op het andere toe te doen concentreren. Wanneer je tot het besef komt 
dat je van één uiterste genoeg hebt, zal je ego onmiddellijk proberen je 
naar het andere uiterste te laten springen. Het doel is om te voorkómen 
dat je de dualistische denkwijze achter je laat en naar een hoger niveau 
stijgt.  
Zoals ik gezegd heb, hebben de meeste geestelijke zoekers genoeg van 
de zwart-wit benadering van godsdienst. Ze hebben genoeg van het 
fanatisme en ze zien de misvatting van het waardeoordeel dat ‘Onze 
godsdienst de enig ware is en dus hebben wij altijd gelijk en zij die het 
niet met ons eens zijn, zijn slechte mensen en zullen naar de hel gaan.’ 
De meesten van hen hebben afstand genomen van deze benadering, 
wat een stap in de goede richting is. Het probleem is dat het ego 
proberen zal om zulke mensen in het tegenovergestelde uiterste te laten 
schieten en in teveel gevallen gebeurt dit met succes. 
Wat is het tegenovergestelde uiterste van zwart-wit denken? Het is een 
vorm van denken waarbij niets zwart-wit is omdat alles grijs is. Dit leidt 
tot een aantal problemen, maar laat me in het kort de belangrijkste 
weergeven: 
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• Godsdienstige mensen neigen te denken dat er slechts één 
ware godsdienst is – hun eigen, wat onvermijdelijk tot 
religieuze onverdraagzaamheid leidt. Spirituele zoekers 
hebben zich gedistantieerd van religieuze 
onverdraagzaamheid, maar velen zijn gaan geloven dat 
religieuze verdraagzaamheid betekent dat je alle 
godsdiensten als even betrouwbaar moet aannemen, dat je 
dus niet hoeft te beoordelen of een idee waar of onwaar is. 
Geloof gewoon en laat iedereen geloven. 
• Veel godsdienstige mensen zijn veroordelend en 
onverdraagzaam tegenover leden van andere godsdiensten. 
De meeste spirituele zoekers maken er een deugd van om 
niet veroordelend te zijn, maar het uiteindelijke resultaat 
hiervan is dat ze vrijwel elk soort geloof of gedrag als 
acceptabel zien. Ze denken in ieder geval dat je je nooit over 
het geloof en het gedrag van andere mensen moet 
uitspreken.  
• Veel godsdienstige mensen voelen zich bedreigd door 
diegenen die het niet met hen eens zijn en reageren vaak 
vijandig en met boosheid. Dit verhindert hen uiteraard mijn 
opdracht om elkaar lief te hebben zoals ik hen lief had, op te 
volgen – wat tot schijnheiligheid leidt. Ze beweren christenen 
te zijn, maar ze handelen niet vanuit liefde. De meeste 
spirituele zoekers doorzien zulke schijnheiligheid en streven 
er oprecht naar liefdevol naar iedereen toe te zijn. Maar ze 
geloven ook dat liefdevol zijn betekent dat je zacht moet zijn 
en nooit de illusies van mensen moet uitdagen.  

Het uiteindelijke gevolg van deze benadering is dat veel geestelijke 
zoekers zijn gaan geloven dat om het werk van God te doen en het 
bewustzijn van de planeet op een hoger plan te brengen, ze eenvoudig 
het onmiskenbare uiterste van het zwart-wit denken hoeven te 
vermijden. Ze denken dat het voldoende is om tolerant en liefdevol te 
zijn, maar zien niet in dat dit eenvoudig een andere vesting is, gebouwd 
om te voorkomen dat hun bewuste zelf eigen beslissingen neemt.  
Ze zijn zich niet bewust dat het ego dat in vorige levens vaak 
veroordelend was toen ze in het zwart-wit denken gevangen zaten, nu 
vervormd is tot een ego dat tegenover iedereen liefdevol en vriendelijk is. 
In plaats van werkelijk hun ego te overwinnen, hebben ze de kameleon 
van het ego een andere kleur laten aannemen zodat het harmonieert 
met zijn nieuwe kijk op de wereld, waar grijs zijn een deugd is geworden 
dat als superieur gezien wordt boven het zwart-wit. Laten we de 
hierboven aangehaalde punten eens nader bezien.  
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Je verantwoordelijkheid om onderscheid te maken 
Wat de ‘Val van de Mens’ veroorzaakte was het dualiteitbewustzijn. Het 
wezen van het dualiteitbewustzijn is dat het van Gods werkelijkheid is 
afgesneden. Het stelt daarom zijn eigen definities op van wat goed en 
fout is – een definitie die niet overeenkomt met de werkelijkheid zoals de 
Christusgeest die ziet. Het ego is ontstaan uit deze relatieve definitie van 
‘waarheid’ en kan daarom geen enkele noodzaak zien om onderscheid 
te maken tussen Gods werkelijkheid en een dualistische onwerkelijkheid. 
Het ziet alleen een noodzaak om onderscheid te maken tussen wat goed 
en verkeerd is volgens het dualistische geloofsysteem dat het 
momenteel als onfeilbaar accepteert. Het ego heeft de werkelijkheid van 
God vervangen door een dualistisch geloofsysteem voortgebracht uit de 
geest van antichrist.  
Zoals ik in vorige lezingen geprobeerd heb uit te leggen, zal alles wat je 
vanuit het dualiteitbewustzijn doet – goed of kwaad overeenkomstig de 
door mensen vastgestelde normen – je verder van de eenheid met God 
weghalen. Je kunt het dualiteitbewustzijn niet overwinnen door het 
dualiteitbewustzijn te gebruiken. Dus is het eenvoudig niet mogelijk om 
werkelijk geestelijke vooruitgang te boeken tenzij je bereid bent om 
werkelijkheid – dat wat de waarheid van Christus is – van 
onwerkelijkheid – dat wat uit de geest van antichrist voortkomt – te 
onderscheiden.  
Mijn punt is dat tenzij het Bewuste Jij bereid is haar verantwoordelijkheid 
op zich te nemen en haar vermogen te scherpen om Gods waarheid van 
de onwerkelijkheid van de dualistische ‘waarheid’ te onderscheiden, je 
geen ware geestelijke vooruitgang zult boeken. Je zult eenvoudig je ego 
toestaan je in een vorm van zelfingenomenheid te manoeuvreren dat 
uiterlijk verschilt van, maar in wezen hetzelfde is als wat je bij veel 
godsdienstige mensen ziet. Er zijn miljoenen mensen op deze planeet 
die beweren werkelijk religieuze of spirituele mensen te zijn, maar ze zijn 
nog niet echt begonnen de bedrieglijkheid van het dualistische denken te 
doorzien.  
Mensen die een zwart-wit benadering hebben zijn volledig overtuigd dat 
er slechts één waar geloofsysteem is en dat alle andere verkeerd zijn. 
Het gevolg is dat ze geen onderscheid hoeven te maken tussen wat 
Gods absolute waarheid is en wat een dualistische illusie is. Omdat hun 
geloofsysteem bepaalt wat de onfeilbare waarheid is, hoeven ze niet 
voor zichzelf te denken. Maar de mensen die denken dat alle 
geloofsystemen gelijkwaardig zijn, weigeren ook de Christus waarheid 
van een dualistische illusie te onderscheiden. Als er geen verkeerde 
ideeën bestaan, is het niet nodig om onderscheid te maken. Vind 
gewoon een geloofsysteem dat je aanstaat – omdat het in de regel je 
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ego niet uitdaagt – en laat je ego je dan voelen dat je zeker gered zult 
worden.  
Mijn punt is dat zowel het zwart-wit denken als het grijs denken mensen 
een ‘volmaakt’ excuus geeft om zich niet te hoeven in te spannen om de 
non-dualistische werkelijkheid van de dualistische illusies te 
onderscheiden. Dit is een heel gemakkelijke benadering van het leven 
en komt voort uit het feit dat het bewuste zelf weigert 
verantwoordelijkheid voor haar situatie te nemen. Zoals ik in voorgaande 
lezingen zei ben je een medeschepper met God en kun je niet je 
scheppende vermogens stopzetten. Je schept, of door de geest van 
Christus of je ‘breekt af’ door de geest van antichrist. Dus is het je eigen 
verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk werkelijkheid van 
onwerkelijkheid te onderscheiden, door voortdurend je 
onderscheidingsvermogen aan te scherpen.  
Bedenk dat in de huidige omstandigheden op Aarde het maken van 
onderscheid geen gemakkelijke taak is. Maar volmaaktheid wordt er niet 
van je verlangd; er wordt van je verlangd dat je bereid bent het te 
proberen. Diegenen die deze verantwoordelijkheid uit de weg gaan 
boeken eenvoudig geen geestelijke vooruitgang, ongeacht hoe overtuigd 
ze zijn dat vanwege het feit dat ze tot de enig ware kerk behoren of dat 
ze nooit iemand veroordelen, ze tot de rechtvaardigen behoren die zeker 
gered zullen worden.  
Denk aan wat ik eerder zei, namelijk dat het ego probeert een vals pad 
uit te zetten en vervolgens mensen ervan overtuigd dat door dit pad te 
volgen hun redding gegarandeerd is. Zowel de godsdienstige mensen 
met een zwart-wit benadering als de geestelijke zoekers met een grijze 
benadering volgen dit valse pad, de brede weg die door zoveel mensen 
genomen wordt omdat het gemakkelijk is. Hun bewuste zelf hoeft daar 
geen verantwoordelijkheid en geen besluiten nemen. Er wordt de indruk 
gewekt dat je gered kunt worden zonder je onderscheidingsvermogen te 
gebruiken.  
Zoals ik tweeduizend jaar geleden zei, zal deze benadering je NOOIT in 
het koninkrijk van God brengen want het kan je niet tot het 
Christusbewustzijn brengen: 
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van 
de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:20) 
Het rechtvaardigheidsgevoel van de schriftgeleerden en de Farizeeërs 
was gebaseerd op het geloof dat ze tot de enig ware godsdienst 
behoorden. Maar achter dit geloof was een nog dieper geloof aanwezig, 
namelijk dat het mogelijk is uiterlijke voorwaarden in deze wereld vast te 
stellen en als je deze voorwaarden naleeft, God je wel in zijn koninkrijk 
moet toelaten. Het bepalen van zulke voorwaarden is de fundamentele 
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programmering van het ego en het zal NOOIT inzien dat dit een 
misvatting is. Maar het Bewuste Jij heeft de mogelijkheid de misvatting 
van deze benadering in te zien – maar alleen wanneer ze haar 
verantwoordelijkheid om onderscheid te maken op zich wil nemen.  
Wanneer je het pad naar Christusschap betreedt – het ware pad naar 
redding – besef je dat er ideeën zijn die onwaar zijn omdat ze uit de 
geest van antichrist voortkomen. Dus toon je geen verdraagzaamheid 
door zulke ideeën niet aan te vechten. Dit betekent echter niet dat je 
moet handelen als de mensen die de zwart-wit benadering hebben. Zij 
hebben een veroordelende houding en ze verwerpen en veroordelen 
iedereen die het met hen oneens is.  
Wanneer je Christusschap begint te verwerven wordt je door geen enkel 
idee meer bedreigd, zodat je andere mensen niet hoeft te verwerpen of 
te veroordelen. In plaats daarvan kun je nu voorbij de uiterlijke ideeën 
zien en mensen oprecht proberen te helpen boven de illusies uit te 
stijgen. Je veroordeelt of verwerpt nooit andere mensen, maar openlijk 
vecht je ideeën en daden aan die zelfdestructief en vernietigend voor 
andere levensvormen zijn.  
 
Volmaakte liefde 
Zoals ik zei zijn veel mensen begonnen niet langer veroordelend naar 
andere mensen toe te zijn. Je vindt ze in het niet dogmatische 
christendom en in veel New Age bewegingen. Zulke mensen hebben het 
een deugd gemaakt vriendelijk naar iedereen toe te zijn en ze 
rechtvaardigen dit vaak door te verwijzen naar mijn oproep de andere 
wang toe te keren en anderen te behandelen zoals men wil dat anderen 
hen behandelen. Zoals ik eerder heb gezegd zijn er fases op het 
geestelijke pad. Er is een tijd wanneer iemand beter wordt van het 
volgen van een zwart-wit geloofsysteem. Evenzo is er een fase wanneer 
veel mensen het nodig vinden in het andere uiterste te gaan en niet 
veroordelend te zijn. Maar dit zou alleen een korte tijd zo moeten zijn en 
te veel mensen blijven erin steken omdat ze hen door hun ego laten 
overtuigen dat het blijvend zou moeten zijn.  
Veel van zulke mensen laten de geest van antichrist – met het ego als 
brandpunt – hen overtuigen dat het ideale gedrag voor een mens is om 
altijd zacht en vriendelijk te zijn. Ze zullen dit vaak rechtvaardigen door 
naar het gedrag van geestelijke leiders, zoals de Boeddha en mijzelf te 
verwijzen. Maar de werkelijkheid is, dat noch de Boeddha noch ikzelf 
altijd zacht en vriendelijk waren en hoewel wij vriendelijkheid 
beoefenden, was het niet de menselijke, dualistische vorm van 
vriendelijkheid.  
Wat is dualistische vriendelijkheid – hoe kan er meer dan één vorm van 
vriendelijkheid zijn? Wanneer je in dualiteit gevangen zit, omschrijf je 
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vriendelijkheid op een bepaalde wijze, gewoonlijk door te zeggen dat het 
‘aardig zijn’ is en mensen nooit uitdaagt. Dit doet veel mensen geloven 
dat wanneer ze altijd zachtaardig zijn, ze altijd vriendelijk zullen zijn. 
Zulke mensen hebben vaak zichzelf doen geloven dat ik of de Boeddha 
altijd op deze wijze handelden. Maar de werkelijkheid is dat zowel de 
Boeddha als ikzelf gekomen zijn om mensen van de illusies van het ego 
te bevrijden. Daarom daagden we vaak het ego en zijn illusies uit.  
Als je objectief naar de bijbel wilt kijken zul je zien dat ik geen zacht en 
vriendelijk persoon was. Ik daagde de schriftgeleerden en Farizeeërs uit 
en ik gooide de tafels van de geldwisselaren omver. Ik daagde zelfs mijn 
eigen discipelen uit en handelde in veel situaties op een wijze die 
onvriendelijk of zelfs onsamenhangend was. De reden was dat ik 
Goddelijke vriendelijkheid beoefende, zoals alle andere ware geestelijke 
leiders doen. 
Goddelijke vriendelijkheid kent een fundamenteel andere benadering 
dan dualistische vriendelijkheid. Goddelijke vriendelijkheid is op het 
inzicht van Christus gebaseerd – die de Boeddha ook praktiseerde – en 
ziet heel duidelijk wanneer mensen in een dualistische illusie gevangen 
zijn. De ultieme vorm van vriendelijkheid is door mensen te helpen 
zichzelf uit hun dualistische illusies op te trekken zodat ze niet langer 
gevangen zijn. Maar juist omdat het ego het effect heeft mensen blind te 
maken, is het vaak nodig om mensen wakker te schudden zodat ze 
opnieuw kunnen gaan denken in plaats van blindelings het ego van een 
uiterlijke leider te volgen.  
Mijn punt is dat wanneer je het inzicht van Christus gaat krijgen, je ziet 
dat vriendelijkheid en zachtaardigheid niet noodzakelijk echte 
vriendelijkheid is. De bijbel bevat in feite een belangrijke aanwijzing voor 
diegenen die bereid zijn tussen de regels door te lezen: 
In de liefde is geen plaats voor angst. Volmaakte liefde sluit angst 
uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten 
volle uit de liefde. (1 Johannes 4:18) 
Ware liefde – Goddelijke Liefde – staat boven dualiteit en dat is de reden 
dat er geen angst in liefde is. Deze volmaakte – onverdeelde – liefde zal 
in plaats daarvan je angsten verdrijven. Het probleem is dat zolang je je 
met het ego identificeert, je bang zult zijn om volmaakte liefde te 
accepteren omdat je denkt dat je het niet waard bent. Maar het is enkel 
het ego dat de volmaakte liefde niet waard is; het Bewuste Jij is het altijd 
waard. Maar totdat je accepteert dat je het waard bent, kun je niet de 
liefde accepteren die de angsten zal verdrijven die uit het ego 
voortkomen.  
Waarom kent angst, straf? Straf komt voort uit de scheiding tussen het 
Bewuste Jij en God, een scheiding die niet door het ego is gemaakt 
maar er wel door in stand wordt gehouden. Dus totdat het Bewuste Jij 
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deze scheiding overwint, zul je je gekweld voelen. En je kunt deze 
scheiding tussen God en jou niet overwinnen totdat je besluit je 
vermogen weer in te zetten om onderscheid te maken op grond van de 
ene waarheid van Christus, in plaats van de dualistische ‘waarheid’ van 
het ego. Enkel wanneer je bereid bent het identiteitsgevoel los te laten 
dat door het ego is opgebouwd en uitreikt naar je ware identiteit in 
Christus, kun je in liefde volmaakt worden. Zoals ik zei: 
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25) 
Door het loslaten van het dualistische identiteitsgevoel, kun je je opnieuw 
op je hogere wezen, je IK BEN Aanwezigheid richten en dan zul je altijd 
Goddelijke vriendelijkheid kunnen beoefenen. Wanneer je in de bijbel 
naar mijn handelingen kijkt zul je zien dat ik naar bepaalde mensen toe 
zachtaardig was en anderen uitdaagde. De dualistische geest zal dit 
benaderen door te proberen mijn daden te analyseren en patronen vast 
te leggen. Vervolgens zal het uiterlijke kenmerken opstellen en zeggen 
dat men in dit soort situaties zachtaardig zou moeten zijn en in dat soort 
situaties uitdagend moet zijn. Het feit is echter dat mijn gedrag niet op 
uiterlijke kenmerken of intellectuele analyse gebaseerd was. Het was 
geheel gebaseerd op de toestand van de individuele ziel. Ik gaf iedereen 
die ik ontmoette wat die persoon nodig had om de volgende stap om op 
het pad te zetten. En wat mensen nodig hadden is wat ze voorbij een 
bepaalde dualistische illusie kon brengen.  
Hier komt een subtiel, maar heel belangrijk punt. Het ego en de 
dualistische geest kunnen hun eigen illusies niet doorgronden en kunnen 
dus Goddelijke vriendelijkheid nooit in een systeem veranderen. Je kunt 
het dualiteitbewustzijn niet gebruiken om (datzelfde) dualiteitbewustzijn 
te overwinnen. Maar ik hoop dat het Bewuste Jij de wezenlijke waarheid 
hiervan kan inzien. Goddelijke liefde, Goddelijke vriendelijkheid staat 
boven wat het ego kan bevatten. Het kan enkel door de geest van 
Christus in praktijk gebracht worden.  
Er zijn veel mensen die geloven dat vriendelijkheid en liefde de 
uiteindelijke leidraad voor hun gedrag moet zijn. Wanneer ze echter niet 
naar de Christusgeest uitreiken, zullen ze onvermijdelijk het soort 
vriendelijkheid en liefde praktiseren dat door het ego bepaald is. En het 
ego zal onvermijdelijk vriendelijkheid en liefde tot dualistische 
denkbeelden maken. Het ego zal proberen een uiterlijk systeem op te 
zetten dat bepaald hoe vriendelijkheid en liefde aan te wenden. Dit 
brengt de meeste mensen tot het geloof dat als ze altijd zachtaardig zijn, 
ze altijd vriendelijk zijn. Maar zoals ik vanuit verschillende perspectieven 
geprobeerd heb uit te leggen, is dit eenvoudig een weigering om het 
onderscheidingsvermogen van de Christus toe te passen.  
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De conclusie is dat er veel goed bedoelende geestelijke zoekers zijn die 
door hun ego op een doodlopende weg gemanoeuvreerd zijn. Deze 
mensen streven er oprecht naar boven het oordeel en de boosheid uit te 
stijgen van diegenen die een zwart-wit, op angst gebaseerde benadering 
van godsdienst hebben. Maar door in het tegengestelde uiterste te 
springen zal je geestelijke groei niet voorbij een bepaald punt doen 
toenemen. Het zal je eenvoudig in een andere vorm van dualistisch 
denken vastzetten.  
 
Het wezen van dualistisch denken 
Zie je nu het wezenlijke kenmerk van het dualistisch denken? Het zet 
een systeem op in deze wereld en beoordeelt ideeën en mensen 
volgens dat systeem. Denk aan mijn uitspraak: 
God is Geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid. (Johannes 4:24) 
Je kunt geen denkkader in deze wereld ontwerpen en dan de 
onbegrensde geest van God erin stoppen. Het ego kan geen systeem 
opzetten dat God kan bevatten en kan insluiten – maar het ego zal dit 
nooit begrijpen want voor het ego is God eenvoudig een denkbeeld. Dus 
zolang je het ego toestaat God in een hokje proberen te plaatsen, kun je 
jezelf afsnijden van de mogelijkheid een directe ervaring van de Geest 
van Waarheid te hebben.  
Fundamentalisten beoordelen alles vanuit hun geloofsysteem dat er 
slechts één ware godsdienst is. En vele niet-fundamentalisten 
beoordelen alles op grond van hun geloof dat er geen verkeerde ideeën 
zijn of dat men geen onderscheid hoeft te maken. Met andere woorden, 
het ego zet altijd een geloofsysteem op door een bepaald denkbeeld of 
idee als onfeilbaar neer te zetten, wat inhoudt dat het niet in twijfel 
getrokken moet worden.  
Zwart-wit denkers zeggen dat er slechts één ware godsdienst is en dat 
dus alle andere onwaar zijn. Grijsdenkers zeggen dat we altijd vriendelijk 
jegens iedereen moeten zijn en omschrijven vriendelijkheid als 
zachtaardig zijn en sprekend met vriendelijke stem. Beide manieren van 
denken komen echter uit het ego voort en zijn behoefte het te doen 
vóórkomen, dat zolang je binnen de grenzen van zijn onfeilbaar 
geloofsysteem blijft, je verzekerd van je redding bent. In werkelijkheid – 
zoals ik geprobeerd heb uit te leggen – zijn er ABSOLUUT GEEN 
OMSTANDIGHEDEN IN DEZE WERELD DIE JE REDDING ZULLEN 
GARANDEREN. 
Het ENIGE dat je redding kan garanderen is dat je het koninkrijk van 
God binnengaat, wat een symbool voor het Christusbewustzijn is. Maar 
het Christusbewustzijn kan in geen enkel bedacht geloofsysteem in deze 
wereld ingepast of daartoe beperkt worden. Dat is de reden waarom de 
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ENIGE manier om het Christusbewustzijn te verwerven is door voorbij 
ALLE uiterlijke geloof systemen te reiken. Je kunt een geloofsysteem als 
basis gebruiken om naar de geest van Christus uit te reiken – wat de 
werkelijke functie van alle ware geloof systemen is. Maar je moet het ego 
NOOIT toestaan je te laten geloven dat vanwege het feit dat je tot een 
bepaald geloofsysteem behoort en de uiterlijke overtuigingen en 
praktijken ervan volgt, je van je redding verzekerd bent.  
In het begin van deze lezing zei ik dat mensen geneigd zijn onfeilbare 
geloof systemen op te zetten en te denken dat ze niet door fouten en 
illusies beïnvloed worden. In feite ZAL elk geloofsysteem in deze wereld 
door de geest van antichrist BEÏNVLOED WORDEN. De eenvoudige 
reden is dat zolang mensen niet vrij van hun ego zijn, ze onbewust de 
denkbeelden van het ego aan elk geloofsysteem zullen opleggen. 
Wanneer mensen beweren dat hun geloofsysteem het enig ware of beter 
dan andere is, laten ze zien dat ze nog niet boven de dualiteit zijn 
uitgestegen en daarmee geven ze het bewijs dat hun geloofsysteem 
zeer zeker door de geest van antichrist is beïnvloed.  
In de volgende lezing zullen we eens nader bekijken hoe het ego erin 
slaagt mensen te overtuigen dat ze niet naar de Christusgeest hoeven 
uit te reiken maar gered kunnen worden door een geloofsysteem van 
deze wereld te volgen. Ik hoop dat alle welgemeende geestelijke zoekers 
zich zullen inspannen om dit punt te begrijpen want het is in feite de 
scheidslijn die diegenen die ware geestelijke vooruitgang bereiken 
scheiden van diegenen die geloven spiritueel te zijn maar de illusies van 
het ego gebruikt hebben om een schijn van spiritualiteit op te bouwen – 
en zo schijnheiligen zijn.  
 
 
 

DEEL 7 

Hoe het ego een spirituele leer kan gebruiken 
om je zoektocht naar waarheid af te breken 

 
Zoals ik in voorgaande lezingen heb uitgelegd, beginnen de meeste 
mensen het spirituele pad bewust te bewandelen wanneer ze een 
spirituele of religieuze leer vinden. Mensen ervaren een ontwaken of een 
bekering en sluiten zich nu aan bij een religieuze of spirituele of 
misschien een politieke- of liefdadigheidsorganisatie. Zo’n ervaring van 
ontwaken is altijd het gevolg van het verlangen naar iets meer, het 
verlangen naar meer begrip, het gevoel dat er antwoorden op 
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levensvragen moeten zijn. Zoals ik eerder heb uitgelegd, is dit verlangen 
– hoewel het tot pijn of een gevoel van eenzaamheid of leegheid kan 
leiden – het veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat je totaal de weg in 
het dualiteitbewustzijn kwijtraakt. Dit is wat we ‘de zoektocht naar 
waarheid’ kunnen noemen en het is de drijfkracht achter alle spirituele 
groei. 
Het punt dat belangrijk is om te begrijpen, is dat het belangrijkste doel 
van je ego is te voorkomen dat je tot een hoger gevoel van identiteit als 
een spiritueel wezen ontwaakt. Daarom zal het alles doen wat in zijn 
vermogen ligt om jou de zoektocht naar waarheid te laten ontkennen. 
Zoals ik heb uitgelegd, dit kan alleen tijdelijk gebeuren en uiteindelijk zal 
de zoektocht naar waarheid weer bovendrijven. Maar zelfs dan zal je ego 
het niet opgeven. Het ego zal zelfs de spirituele of religieuze leer, die 
diende als het uiterlijke hulpmiddel voor je ontwaken, proberen te 
gebruiken om je zoektocht naar waarheid teniet te doen. Deze lezing zal 
enkele methoden uiteenzetten die het ego gebruikt om zijn permanente 
doel te bereiken van ervoor te zorgen dat de laatste stap die je op het 
spirituele pad gezet hebt, de allerlaatste zal zijn die je ooit zult zetten.  
 
De ijdele droom van een gegarandeerde redding 
Zoals in eerdere lezingen is uitgelegd staat de ene waarheid van de 
Christusgeest ver boven de vele dualistische ‘waarheden’ die door de 
geest van antichrist gemaakt zijn. Dus het wezen van je zoektocht naar 
waarheid is een verlangen naar een directe ervaring van de bron van 
waarheid, de Geest van Waarheid. Het is deze ervaring die de waarheid 
is die je vrij van het ego zal maken. Geen door mensen gemaakt, 
dualistisch geloofsysteem kan dit voor je doen.  
Natuurlijk zal het ego deze waarheid nooit begrijpen. Daarom probeert hij 
jouw zoektocht naar waarheid de verkeerde kant op te leiden en doet je 
geloven dat je de uiteindelijke of absolute waarheid in deze wereld kunt 
vinden en dat deze dualistische waarheid je redding kan garanderen.  
Een gebruikelijk gevolg van een opwekkingservaring is dat mensen gaan 
geloven dat door zich bij een uiterlijke organisatie aan te sluiten, ze het 
op de een of andere manier ‘gemaakt hebben’, ze gered zijn of de 
uiteindelijke bestemming hebben bereikt. Dit geloof is ALTIJD door het 
ego in het leven geroepen, want hij wil je laten geloven dat enkel door 
het feit van toetreding tot deze ‘ultieme’ leer of organisatie, je 
automatisch in aanmerking komt voor redding. Wellicht dat de 
organisatie een proces voor je uitstippelt dat je doorlopen moet, maar 
niettemin, het ego wil je laten geloven dat zolang je bij de organisatie 
blijft en haar uiterlijke vereisten blijft volgen, je redding verzekerd is.  
De werkelijkheid van de situatie echter is, dat het ego erin geslaagd is 
jou in een kerk of organisatie te brengen die hij nu tot een gesloten 
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denkkader zal proberen te maken, een mentale gevangenis waarin je 
voor altijd aan het valse pad naar redding bindt. Door je te laten geloven 
dat je redding nu verzekerd is, heeft het ego jouw zoektocht naar 
waarheid opgeheven. Het ego kan vaak je innerlijke verlangen voor 
onbepaalde tijd, zeker voor de rest van iemands leven tot zwijgen 
brengen. 
Zo zijn er miljoenen mensen die geloven dat ze religieuze of spirituele 
mensen zijn en dat ze gered zijn of dat ze grote vooruitgang boeken. 
Maar in werkelijkheid hebben ze hun geestelijke ontwikkeling stopgezet 
en heeft hun ego hen in een superieure houding verstrikt. Dit is het valse 
gevoel van rechtvaardigheid dat ik zo krachtig afkeurde in de 
schriftgeleerden en farizeeërs. De ware rechtvaardigheid is het 
Christusbewustzijn waarin je nooit ophoudt jezelf te overstijgen en zo 
met de rivier van Leven mee stroomt die de Geest van Waarheid is, de 
Levende God in plaats van een door het ego gemaakt idool.  
De drijfkracht achter je zoektocht naar waarheid is dat je vragen stelt. 
Maar wanneer het ego je in een gegarandeerde redding laat geloven, 
heeft hij je laten geloven dat er bepaalde vragen zijn die je ofwel niet 
mag stellen of niet hoeft te stellen. Dus hoef je niet langer je blik 
verruimen en naar een toenemend dieper begrip van de geestelijke kant 
van het leven uit te reiken. Accepteer gewoon de leringen van je 
organisatie en stop met het nadenken over de meer scherpzinnige of 
moeilijke vragen. Zo zul je het rechtstreekse innerlijke contact met de 
Geest van Waarheid voorkómen of voortijdig afbreken, wat de ENIGE 
factor is die je voorbij de dualistische overtuigingen van het ego brengt.  
Bijvoorbeeld, je ziet veel Christenen die geloven dat ik tweeduizend jaar 
geleden naar de Hemel opvoer en dat ik ‘alle macht in Hemel en op 
Aarde heb’. Maar ze kunnen niet accepteren dat ik tegenwoordig tot de 
mensheid spreek en leringen geef die verder gaan dan wat er in de bijbel 
gezegd wordt. Ze hebben de bijbel tot een gesloten denkkader gemaakt. 
Je ziet ook Nieuwetijds mensen die voor deze website openstaan – 
totdat ze tegen leringen aanlopen die hun geloof dat alles oké is 
tegenspreken. Veel Nieuwetijds mensen wijzen mijn leringen over het 
kwaad, de duistere machten of de noodzaak een vastberaden houding 
voor de waarheid aan te nemen, af. Ze hebben het idee van ‘vriendelijk 
zijn’ tot een gesloten denkkader gemaakt en willen mij niet toestaan hen 
daaruit te halen. Dus hun ego is hun leraar geworden.  
Met andere woorden, het ego heeft nu de volmaakte mentale 
gevangenis geschapen waarin je je betrekkelijk tevreden voelt. Je denkt 
dat zolang je in deze gevangenis blijft, je gered zult worden. En je denkt 
dat je nooit buiten die gevangenis moet kijken. Zolang je deze 
benadering tot spiritualiteit en redding aanneemt kan je ego zich veilig 
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voelen want hij weet dat de Bewuste Jij nooit het bestaan van het ego 
zal ontdekken.  
Mocht je de illusie van een automatische redding door een uiterlijke 
organisatie of guru gaan doorzien, dan kan het ego het nog steeds 
winnen. Veel mensen kwamen tot het besef dat een bepaalde 
organisatie of guru niet bleek te zijn wat ze aanvankelijk dachten dat het 
was. Maar in plaats van naar iets beters te zoeken, geven ze het 
geestelijke pad op, wat inhoudt dat ze nu niets hebben om hen voorbij de 
logica van het ego te leiden. Het ego heeft in beide gevallen gewonnen.  
 
Zwart en wit, grijs en verder 
Laten we kijken naar hoe de zwart-wit en de grijs benadering (zoals 
beschreven in de vorige twee lezingen) hier betrekking op heeft: 
• Wanneer je de zwart-wit benadering neemt, denk je dat er slecht in één 
geloofsysteem waarheid is. Zo hoef je nooit naar een idee buiten je 
geloofsysteem kijken. Eigenlijk zou je al zulke ideeën als gevaarlijk 
moeten afwijzen. Dit verklaart waarom veel Christenen geloven dat iets 
dat niet in overeenstemming met de bijbel is, van de duivel is en waarom 
sommige Nieuwetijds mensen denken dat ze alleen naar hun guru 
moeten luisteren. Met andere woorden je komt in één geloofsysteem 
vast te zitten en je kunt daar nooit aan voorbij gaan. Deze benadering is 
op angst gebaseerd, de angst dat door je geest open te stellen dit je 
kwetsbaar voor valse denkbeelden maakt. Dit is het ego dat zegt dat 
tenzij je hem toestaat jou te leiden, je naar de hel zult gaan.  
• Wanneer je de grijze benadering neemt, denk je dat er geen onjuiste 
ideeën bestaan. Dus ben je bereid naar ideeën uit vele verschillende 
geloofsystemen te kijken, wat het doet voorkomen alsof je meer open 
van geest bent. Maar als je niet de bereidheid hebt om onderscheid aan 
te brengen (zoals in de vorige lezing uiteengezet is) gebeurt het vaak dat 
mensen aan wat ik noem ‘guru-hopping’ gaan doen. Ze gaan van de ene 
leraar naar de andere totdat ze iemand vinden die hun geloof bevestigt 
dat ze gered kunnen worden zonder hun ego te gaan zien en die te 
confronteren. Of ze gaan door met van de ene guru naar de andere te 
gaan, voortdurend denkende dat de volgende het allemaal voor hen zal 
doen, en weigeren de hele tijd te zien dat er geen serieuze spirituele 
groei mogelijk is totdat zij verantwoordelijkheid voor hun pad nemen en 
hun aangeboren vermogen de waarheid vanuit een innerlijke bron te 
kennen, uitoefenen. Deze benadering is op trots gebaseerd, het geloof 
dat jij onmogelijk ongelijk kunt hebben. Dit is het ego dat zegt dat het 
altijd gelijk heeft.  
 
Hoewel de twee benaderingen heel verschillend kunnen lijken, vinden ze 
in werkelijkheid hun basis in dezelfde fundamentele psychologie, 
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namelijk in een onwil om voorbij de dualiteit van het ego te reiken en het 
onderscheidingvermogen te verwerven dat enkel van de Christusgeest 
kan komen. Enkel door de Christusgeest – die de open deur is die geen 
mens kan sluiten – kun je Gods Levende Waarheid ervaren. En alleen 
deze altijd voortgaande transcendente waarheid zal je vrijmaken van de 
dualistische ‘waarheid’ – de idolen – die door het ego en de prins van 
deze wereld bepaald zijn.  
Dit is het wezenlijke punt dat alle oprechte spirituele zoekers dienen te 
overwegen. Het mechanisme dat je voorbij de gevangenis van het ego 
kan brengen is de zoektocht naar waarheid. Daarom probeert het ego 
voortdurend deze zoektocht te stoppen. Als hij je niet kan laten 
ophouden met het stellen van vragen, zal hij proberen je aandacht af te 
leiden. Het centrale aspect van de inspanningen van het ego is dat hij 
probeert je te laten geloven dat de ultieme, absolute waarheid in deze 
wereld in een van de geloofsystemen van deze wereld gevonden kan 
worden.  
Maar zoals ik geprobeerd heb in voorgaande lezingen uit te leggen, kan 
waarheid niet beperkt worden tot woorden en beelden die in de stoffelijke 
wereld gebruikt worden. Waarheid is een Levende Geest en dus kun je 
waarheid alleen kennen door een rechtstreekse innerlijke ervaring van 
de Geest van Waarheid te hebben. Maar om deze ervaring te hebben – 
de ene ware God te kennen – moet je bereid zijn voorbij de 
afgodsbeelden – de idolen – van deze wereld te kijken.  
Het ego probeert je in zijn eigen onjuiste opvatting te laten geloven, 
namelijk dat de Geest van Waarheid in een geloofsysteem van deze 
wereld gevangen of beperkt kan worden. Als je deze leugen gelooft, zul 
je je zoektocht naar waarheid beperken tot een bepaald denkkader en zo 
zul je de Geest van Waarheid niet ontmoeten – uitgezonderd misschien 
op zeldzame momenten. Je ego zal nooit zien dat de Geest van 
Waarheid waait waarheen hij wil en dus niet beperkt kan worden. Maar 
de Bewuste Jij zou in staat moeten zijn deze waarheid te zien en dan 
besluiten naar de rechtstreekse ervaring uit te reiken.  
Laat ik duidelijk zijn. Zolang je naar waarheid buiten jezelf blijft zoeken, 
zul je NOOIT de Levende Waarheid vinden. Er bestaat eenvoudig geen 
ENKEL geloofsysteem op deze planeet die je redding zal garanderen. 
Geen enkel systeem kan je ooit – automatisch – tot verlichting brengen, 
omdat verlichting een innerlijke staat is die ALLEEN bereikt kan worden 
door voorbij ALLE uiterlijke geloofsystemen te blijven kijken, totdat je tot 
een permanente staat van eenheid met de Geest van Waarheid komt.  
Let op het subtiele onderscheid hier. Ik zeg NIET dat alle 
geloofsystemen onjuist zijn of dat het verkeerd is om een 
geloofssysteem of leraar te volgen. Maar om de grootste spirituele groei 
door te maken MOET je je bewust worden van het mechanisme waarbij 
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je ego het uiterlijke geloofsysteem tot een gesloten denkkader maakt. Als 
je je hier niet van bewust bent, zul je ONGETWIJFELD door het ego 
verstrikt worden en je groei zal stoppen – zelfs wanneer je jarenlang een 
leer volgt en trouw de rituelen ervan beoefent.  
Let erop dat het ego zelfs een ware en betrouwbare spirituele leer kan 
gebruiken – zelfs een leer die rechtstreeks door de Opgevarenen is 
uitgegeven – om een gesloten denkkader te scheppen. Als een leer 
eenmaal onder woorden is gebracht komt het in het gebied van dualiteit 
terecht en kan nu door het ego gebruikt worden. Hier bestaat geen 
waarborg tegen – behalve je persoonlijke alertheid en 
onderscheidingsvermogen! 
Let er ook op dat er slechts één manier is om een waar 
onderscheidingsvermogen te hebben. Om een dualistische waarheid die 
door het ego gemaakt is aan het licht te brengen moet je een 
referentiekader hebben, moet je een waarheid kennen die niet 
dualistisch is. Dit kan ALLEEN door een rechtstreekse innerlijke ervaring 
van de Geest van Waarheid verkregen worden, waarbij je een 
rechtstreekse ervaring van de Levende Waarheid hebt en zo onmiddellijk 
alle dode leringen die uit de geest van antichrist komen, kunt 
blootstellen. Kun je zien dat geen enkele uiterlijke leer dit voor je kan 
doen? Er bestaat gewoonweg GEEN vervanging voor een rechtstreekse 
ervaring van de Geest van Waarheid.  
Ik wil je erop wijzen dat er veel mensen zijn die deze beweringen lezen 
en denken dat ze niet op hen van toepassing zijn. Ze zullen denken dat 
ze de ultieme leraar of het ultieme geloofsysteem gevonden hebben en 
dat hun ego hen daarom onmogelijk kan bedriegen. Er zijn er ook die 
zullen denken dat zo zo’n ontwikkeld intellectueel begrip van het pad 
hebben – misschien zelfs van het ego – dat ze onmogelijk voor de gek 
gehouden kunnen worden. Maar het ego is sluw en het zijn juist de 
mensen die denken boven het ego te staan die door het meest subtiele 
wapen van het ego, namelijk intellectuele en spirituele trots, bedrogen 
worden. Dit is een onderwerp waarover ik later meer zal zeggen. 
 
Uit de jungle 
Laat me het proces van geestelijke groei illustreren met een gelijkenis. 
Stel je voor dat er een groep mensen is die vastzit in een diepe kloof met 
verticale muren die niet kunnen worden beklommen. De kloof is groot 
genoeg om mensen met van alles voor hun overleving te voorzien. De 
kloof is bedekt met dicht oerwoud dat het voor hen onmogelijk maakt de 
top van de steile rotsen te zien. Boven bij de rotsen zijn andere mensen 
die weten dat de wereld veel groter is dan de kloof. Dus om de mensen 
binnenin de kloof te helpen, hebben ze een verscheidenheid aan 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 109 

hulpmiddelen naar beneden gelaten zoals touwen en ladders, zodat de 
mensen uit de kloof kunnen klimmen. 
Veel mensen in de kloof zijn weten dat deze hulpmiddelen er zijn. Een 
aantal van hen staan bij zo’n hulpmiddel en geloven dat op een dag een 
superieur wezen hierlangs naar beneden zal komen om hen te redden. 
Anderen lopen van het ene naar het andere hulpmiddel, zonder er één te 
kiezen. Weer anderen beweren dat hun hulpmiddel de enig juiste is en 
dat alle andere onbetrouwbaar of gevaarlijk zijn. Sommigen proberen 
zelfs alle andere hulpmiddelen dan hun eigen te vernietigen. Maar bijna 
niemand heeft besloten om een van deze hulpmiddelen te gebruiken om 
te zien wat er boven het gewelf van de jungle is. 
Zie je wat ik bedoel? Elk hulpmiddel heeft een bepaalde vorm. Het doel 
van het hulpmiddel is om de mensen hogerop te laten klimmen, hetzij op 
de trappen van een ladder of de knopen van een touw. Met andere 
woorden de speciale vorm van het hulpmiddel is alleen bedoeld om een 
tijdelijk middel voor een bepaald doel te zijn, namelijk mensen boven de 
verblindheid van in een dicht oerwoud te leven, uit te tillen. Het is niet de 
bedoeling van het hulpmiddel om de mensen de ultieme waarheid te 
geven over hoe de wereld er boven het oerwoud uitziet. Om werkelijk de 
grotere werkelijkheid te kennen, moet je het zelf ervaren en het 
hulpmiddel is bedoeld om die ervaring mogelijk te maken.  
De vorm van het hulpmiddel zegt niet noodzakelijk iets over wat er boven 
de jungle is. Wat kan een bepaalde knoop aan een touw je nu vertellen 
over hoe de lucht eruit ziet? Evenzo kan er meer dan één hulpmiddel zijn 
die mensen in de helderheid boven de jungle kan optillen. Ongetwijfeld 
kunnen bepaalde hulpmiddelen niet in staat zijn om mensen boven de 
kloof uit te tillen, dus je moet voorzichtig zijn. Sommige kunnen gemaakt 
zijn van touwen die niet sterk meer zijn en die ervoor zullen zorgen dat je 
op de grond valt. Anderen zitten misschien niet meer vast aan de rand 
van de steile rotsen en die dus alleen maar tot aan de toppen van de 
bomen gaan. Weer anderen zijn misschien neergelaten door mensen die 
de bomen beklommen hebben en alhoewel ze je van de grond af kunnen 
krijgen, kunnen ze je niet boven de kloof uitbrengen. Mijn punt is dat 
hoewel het noodzakelijk is om onderscheidingsvermogen uit te oefenen 
en de conditie en de oorsprong van het hulpmiddel in te schatten, men 
niet te gehecht moet zijn aan de specifieke vorm van elk hulpmiddel.  
De betekenis is natuurlijk dat de hulpmiddelen om eruit te klimmen 
symbolen zijn voor de geestelijke leringen van deze wereld. Er zijn een 
aantal betrouwbare die je in principe boven de beperkingen van de kloof 
uit kunnen leiden – het dualiteitbewustzijn van het ego – en je het grotere 
perspectief van de Christus waarheid kunnen laten zien. Geen enkele 
ware leer is bedoeld je de absolute waarheid te geven. Het is bedoeld 
om je een serie treden te geven die – als je ze betreedt – je naar een 
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rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid kunnen leiden. Het is 
deze directe ervaring en niet een intellectueel begrip van de uiterlijke leer 
die je bewustzijn op een hoger plan zal brengen. Dus ga elke 
betrouwbare ladder op in plaats van met andere mensen te twisten over 
welke ladder de enig ware is! 
De belangrijke boodschap van een ware spirituele leer is dat er iets meer 
dan de leer is. De uiterlijke leer is alleen bedoeld je de weg naar het 
koninkrijk van God dat in je is te wijzen. Dus als je ego je laat geloven 
dat je het koninkrijk kunt bereiken door in een gesloten denkkader te 
blijven – gebaseerd op een bepaalde vorm van een uiterlijke leer – zul je 
NOOIT het koninkrijk binnengaan.  
 
Hoe een levende leer een onfeilbaar leerstuk wordt 
Er zijn twee manieren waarbij je eigen ego een uiterlijke leer kan 
gebruiken om je in een gesloten denkkader vast te zetten en voorkomt 
dat je uitreikt naar de niet dualistische waarheid van Christus: 
• Voor de meeste mensen is het eigen ego niet sterk genoeg om met een 
eigen geloofsysteem te komen, dus kijkt het naar een kant en klaar 
geloofsysteem dat de een of andere vorm van onfeilbare of absolute 
autoriteit beweert te bezitten. Deze vorm van autoriteit is een externe 
autoriteit, zoals de claim van de Katholieke kerk als de enige ware kerk 
van Christus vanwege de opvolging van de pausen die helemaal tot 
Petrus teruggaat. In feite, hoe meer buitensporig of krachtig zo’n claim 
op onfeilbaarheid is, hoe meer waarschijnlijk het is dat het ego van 
sommige mensen het zal accepteren. Het doel is natuurlijk je te laten 
geloven dat je redding verzekerd is zodat je niet langer hoeft te denken.  
 
• Als het ego je eenmaal een externe leer heeft laten accepteren die 
onfeilbare autoriteit bezit, zal je ego met een aantal eigen versies van de 
uiterlijke leringen komen. Ze zijn in overeenstemming met je 
persoonlijkheid en overtuigingen opgezet, daarom variëren ze behoorlijk 
van persoon tot persoon. De meest religieuze mensen en de meeste 
onervaren spirituele zoekers zijn zich niet bewust dat ze zulke eigen 
versies van de kerkelijke doctrines hebben gemaakt.  
 
Bijvoorbeeld, veel Katholieken zullen beweren dat ze nauwgezet in de 
officiële kerkleer geloven, maar in werkelijkheid geloven ze in een eigen 
versie van die officiële kerkleer. Deze eigen versie stelt het ego in staat 
zich te verbergen en laat mensen hun leven leiden op de manier waarop 
zij dat willen – waarbij ze nog steeds geloven dat ze goede Katholieken 
zijn die gered zullen worden. Met andere woorden, de verpersoonlijkte 
leerstellingen stellen mensen in staat mijn geboden te overtreden zonder 
te denken dat ze dit doen. Ze kunnen de illusie blijven vasthouden dat ze 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 111 

goede Katholieken zijn en het geloof dat hun redding verzekerd is. Je 
vindt natuurlijk hetzelfde mechanisme in andere godsdiensten en in de 
Nieuwetijds leringen. Mensen die in het grijze denken verstrikt zijn, zijn 
extreem in deze benadering geworden.  
Laat me een paar voorbeelden geven van hoe het ego elke spirituele 
leer kan misbruiken om een gesloten denkkader tot stand te brengen. 
Houd de volgende feiten in gedachten: 
• Als een leer eenmaal onder woorden is gebracht, wordt hij ‘bevroren in 
de tijd’. De leer zal van zichzelf niet veranderen en als de verbinding met 
de bron van de leer verloren is gegaan (de oorspronkelijke leraar 
overlijdt of de verbinding met de Groep Opgevarenen is verbroken) kan 
de leer van Bovenaf niet vernieuwd worden. Het ego heeft dan de 
volmaakte mogelijkheid om er de ‘ultieme’ leer van te maken die nooit 
hoeft te veranderen want hij is al volmaakt.  
 
• Er is geen enkele leer die onder woorden is gebracht die niet door het 
ego verdraaid kan worden. Het is eenvoudig niet mogelijk – gezien het 
huidig niveau van bewustzijn op Aarde – om een egovrije leer voort te 
brengen.  
 
• Het ego zal NOOIT de ware bedoeling van een spirituele leer begrijpen, 
namelijk je te helpen tot een rechtstreekse verbinding met de Geest van 
Waarheid te komen.  
 
• Ik weet dat dit op een tegenstelling lijkt, maar voor het ego bestaat er 
niet zoiets als een absolute waarheid – namelijk een waarheid die voorbij 
het dualiteitbewustzijn gaat. Het ego ziet elke spirituele leer als gewoon 
een ander denkbeeld waarover gedebatteerd kan worden en 
overeenkomstig zijn dualistische wijze van redeneren kan worden 
uitgelegd. Maar als het ego een leer eenmaal heeft uitgelegd op de 
manier die hij wil – zijn eigen versie van de uiterlijke leer heeft gemaakt – 
zal hij die versie tot de status van onfeilbaarheid verheffen en proberen 
je te laten denken dat je het nooit in twijfel moet trekken. Dat is de reden 
waarom het ego van twee mensen dezelfde woorden op onderling 
verschillende wijze kan interpreteren, maar elk ego is er absoluut van 
overtuigd dat zijn interpretatie de enig ware is.  
 
Zien jullie het subtiele punt? Het ego is NIET op zoek naar absolute 
waarheid – wat een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid 
betekent – maar probeert een relatieve uitdrukking van ‘waarheid’ te 
nemen en het tot de status van onfeilbaarheid op te heffen. Hij probeert 
geen absolute waarheid te vinden maar het overeenkomstig zijn eigen 
dualistische redeneringen te omschrijven.  
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De modus operandi van het ego is dat het naar verklaringen in een 
spirituele leer zal zoeken die zo uitgelegd kunnen worden dat ze 
absolute autoriteit aan de leer geven, aan de persoon die de leer brengt 
of die superioriteit aan de volgelingen van de leer geeft. Als het ego 
eenmaal zulke absolute verklaringen heeft gevonden of gedefinieerd, zal 
hij proberen een cultuur in de organisatie te ontwikkelen die mensen 
doet geloven dat ze deze absolute verklaringen nooit in twijfel hoeven te 
trekken. Ze worden tot de status van onfeilbaarheid opgeheven, wat het 
volgende betekent: 
• De leer komt van en wordt voor honderd procent gesteund door de 
hoogst mogelijke autoriteit – vaak God of Gods hoogste 
vertegenwoordiger op Aarde (let er op dat voor alle ware 
vertegenwoordigers van God, waardeoordelen zonder betekenis zijn – 
de Christus is niet hoger of lager dan de Boeddha in menselijke zin). 
 
• Aangezien er maar één waarheid kan zijn – zoals het ego dat gelooft – 
zijn alle andere leringen onwaar. 
 
• Als je een valse leer volgt, ga je naar de hel, maar als je de ene ware 
leer volgt is je redding verzekerd.  
 
• De leer is hoger of beter dan elke andere leer, wat betekent dat de 
volgelingen ervan beter zijn dan alle niet-leden. 
 
• Omdat de leer absoluut is, kan ze nooit veranderd of uitgebreid worden. 
In feite moet er niets veranderd worden en je moet de leer volgen op de 
wijze waarop het altijd gedaan is.  
 
• Omdat de leer absoluut is kan er nooit een hogere of meer ontwikkelde 
leer komen. Dus kun je je verlangen naar iets meer, je zoektocht naar 
waarheid aan de kant zetten. De zoektocht is nu ten einde gekomen 
doordat je deze leer op Aarde gevonden hebt. 
 
• Omdat je deze volmaakte leer hebt, is er geen noodzaak naar een 
rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid te zoeken. In feite is 
zo’n ervaring ofwel onmogelijk, onnodig of voorbehouden aan de leiders, 
die je zullen vertellen wat je op grond van hun onfeilbare ervaringen 
moet geloven. In de meeste orthodoxe godsdiensten wordt een 
rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid ontmoedigd of 
verboden. Daarom waren de Joodse leiders zo boos toen ik predikte dat 
het koninkrijk van God in je is, wat inhoudt dat je geen uiterlijk 
priesterschap nodig hebt om je te vertellen wat waar is. Je kunt met de 
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bron van waarheid in jezelf in contact komen. 
 
• Omdat de leer absolute autoriteit bezit, wie ben jij om te denken dat je 
vragen kunt stellen of naar een dieper begrip van de leer dan wat de 
leiders je geven kunt zoeken?  
 
• Als je een vraag stelt die de leiders niet kunnen beantwoorden is er iets 
fout met de vraag. Als je niet tevreden bent met de officiële antwoorden, 
is er iets niet goed met jou. Als je de leiders of de officiële leerstellingen 
in twijfel trekt, trek je God in twijfel en zul je naar de hel gaan.  
Het algehele gevolg is dat je je zoektocht naar waarheid kunt vergeten 
en gewoon de uiterlijke leerstellingen en regels van het geloofsysteem 
volgt, die beweren je in het beloofde land te kunnen brengen. Nu je de 
ultieme spirituele leer gevonden hebt, hoef je niet langer te denken: je 
hoeft niet langer je intuïtieve vermogens te gebruiken die je in de eerste 
plaats hebben aangezet naar een spirituele leer te zoeken. Laat ze maar 
voor wat ze zijn en vergeet ze maar helemaal.  
Je hebt gezien dat bijna elke godsdienst en spirituele beweging in 
meerdere of mindere mate door deze gedachtegang beïnvloed is. 
Sommigen zijn zo verstikt dat ze elk element van de Levende |waarheid 
verloren hebben en zo vrijwel nutteloos zijn geworden, terwijl hun 
volgelingen nog steeds denken dat zij de enigen zijn die naar de Hemel 
gaan.  
 
Waarom de Grote Groep Opgevarenen nieuwe organisaties 
beginnen 
De Geest van waarheid kan niet tot woorden worden beperkt. Als een 
spirituele leer eenmaal verwoord is, is het niet langer de Levende 
Waarheid. Dus kan het ego de dualistische manier van redeneren van de 
geest van antichrist gebruiken om die leer tot een gesloten denkkader te 
maken. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat zoveel mensen 
op deze planeet nog steeds verstrikt zijn in en volledig verblind zijn door 
het dualiteitbewustzijn. Hier bestaat GEEN waarborg voor. In feite is het 
vrijwel zeker dat elke geestelijke leer erdoor zal worden beïnvloed en dat 
sommige mensen die leer tot een gesloten denkkader zullen maken. 
Je moet op je hoede zijn voor het feit dat zulke mensen zullen proberen 
je in hun denkkader te trekken, want het ego gelooft echt dat als 
iedereen op Aarde ermee instemt het dan wel juist moet zijn. Zoals ze 
zeggen, ellende wil graag gezelschap en dat wil het ego ook. Het ego is 
ervan overtuigd dat als iedereen zou geloven dat de Aarde plat was, de 
Aarde dan ook werkelijk plat zou zijn.  
Eeuwenlang hebben wij, de Grote Groep Opgevarenen, de mensheid 
een aantal betrouwbare spirituele leringen gegeven. In alle gevallen was 
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het slechts een kwestie van tijd voordat het Levende Woord door het ego 
en de sluwe logica van de gevallen engelen tot een dood (krachteloos) 
woord gemaakt werd. Is er een manier om dit scenario te vermijden? Ja, 
maar ALLEEN zo lang een leer voor progressieve openbaringen open 
blijft staan, wat betekent dat er een directe verbinding met de Groep 
Opgevarenen is door middel waarvan wij het Levende Woord kunnen 
brengen.  
Het ego zal proberen de leer te verdraaien vanaf het moment dat het 
gegeven is. Maar wanneer de directe verbinding verbroken is, kan het 
misschien een paar jaar duren voordat een betrouwbare spirituele leer 
tot een gesloten systeem is gemaakt dat redding in het vooruitzicht stelt 
zonder een directe verbinding met de bron van redding te hebben.  
De meeste moderne Christelijke kerken zien het feit over het hoofd dat ik 
geen gesloten denkkader heb ingesteld maar probeerde een traditie voor 
het brengen van het Levende Woord te vestigen. Ik heb mijn discipelen 
niet op pad gezonden met een vastgestelde kerkleer om van daaruit te 
prediken. Ik zond ze uit met een door de Heilige Geest gegeven macht 
en autoriteit, waardoor ze het Levende Woord konden prediken. Door de 
eeuwen heen hebben andere organisaties een traditie van het Levende 
Woord gekend. En hoewel zo’n verbinding door het ego misbruikt kan 
worden is het nog steeds het belangrijkste middel dat het mogelijk maakt 
te voorkómen dat een spirituele leer een gesloten denkkader wordt.  
Nu het bewustzijn van de mensheid gegroeid is hebben wij als 
Opgevaren Groep geprobeerd een meer rechtstreekse verbinding te 
maken door boodschappers te trainen door wie wij op een meer directe 
wijze konden spreken. Maar tot dusver heeft elke organisatie die wij 
gesponsord hebben hetzelfde patroon gevolgd. De leden en de leiders – 
en zelfs vaak de boodschapper(s) – richten zich te zeer op de uiterlijke 
leer en de uiterlijke organisatie.  
Een gebruikelijk scenario is dat een organisatie zich te sterk op de 
boodschapper richt. Het probleem hier is zoals altijd de dualiteit van het 
ego. Veel mensen zitten zo in de geestelijke blindheid van hun ego’s 
verstrikt dat zij geen boodschapper willen accepteren tenzij hij of zij de 
een of andere soort bovenaardse autoriteit heeft. Maar als wij zo’n 
autoriteit instellen, door de kwalificaties van de boodschapper en ons 
sponsorschap bekend geven, zal het ego dit onmiddellijk te ver 
doordrijven en een organisatiecultuur opbouwen die zegt dat deze 
organisatie de enige is die gesponsord is en de boodschapper de enig 
ware boodschapper is. 
Een ander veel voorkomend scenario is dat een organisatie zich te sterk 
richt op de specifieke vorm van de boodschap die door haar 
boodschapper gegeven wordt. Dus de manier waarop het Levende 
Woord door deze boodschapper wordt gegeven is de enige manier 
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waarop het mogelijk gegeven kan worden. De organisatie maakt dan van 
het Levende Woord een dode, krachteloze leer en doet het als superieur 
ten opzichte van elke andere lering doorgaan. Zij valt nu ten prooi aan 
het dualistische spel van zichzelf als superieur te omschrijven in 
vergelijking met andere leringen. Hoewel dit de leden van de organisatie 
zich dus superieur doet voelen en hun het gevoel van zekerheid geeft 
dat ze gered zullen worden, doet het niets om persoonlijk Christusschap 
te bevorderen. In de Christusgeest bestaan geen dualistische 
waardeoordelen en vergelijkingen. Dus de Christus manier is alleen een 
leer te gebruiken om naar de Geest van Waarheid achter de leer uit te 
reiken. 
Het gevolg van zulke egospelletjes is dat een organisatie star wordt. En 
wanneer de boodschapper niet meer functioneert – of star is geworden – 
worden de leden, en in het bijzonder de leiders – het slachtoffer van de 
sluwe verleiding dat nu de stroom van het Levende Woord ten einde is 
gekomen. Hun organisatie was op de een of andere reden de laatste om 
het Levende Woord te brengen en wij als Opgevarenen zijn nu voor 
onbepaalde tijd gestopt met tot de mensheid te spreken.  
Deze leiders zullen nu alle nieuwe boodschappers per definitie als vals 
bestempelen en hun leden aanmoedigen ze af te wijzen zonder ze nader 
te beoordelen. Ze zullen alle gevaren van het volgen van bedrieglijke 
boodschappers aanhalen, vaak door uitgekozen of verdraaide 
aanhalingen uit de oude leer te gebruiken. Diegenen die deze bewering 
geloven worden het slachtoffer van de egoverleiding om te weigeren hun 
eigen onderscheidingsvermogen uit te oefenen. Natuurlijk zullen er altijd 
valse boodschappers zijn, maar alleen door naar alle nieuwe 
boodschappers te kijken kun je je onderscheidingsvermogen 
verscherpen, waardoor je de ware van de valse boodschappers kunt 
onderscheiden op grond van de innerlijke Christusvisie in plaats van de 
uiterlijke criteria zoals die door je ego of het ego van diegenen die jij tot 
guru op Aarde hebt uitgeroepen, zijn bepaald.  
 
De enige uitweg 
Is er een uitweg uit deze val? Ja, maar alleen door een organisatie te 
vestigen die aan twee vereisten voldoet: 
1. De Alfa vereiste is dat de organisatie aan het onderhouden van een 
ongebroken en ‘niet vervuilde’ verbinding met de Grote Groep 
Opgevarenen moet zijn toegewijd zodat het brengen van het Levende 
Woord kan doorgaan.  
2. De Omega vereiste is dat de leden en de leiders een scherp inzicht 
hebben in het ego en de invloed ervan op spirituele organisaties. Zo zijn 
ze vast besloten het ego te verhinderen zijn spelletjes te spelen en 
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daardoor de organisatie star of het slachtoffer van machtspelletjes en 
verdeeldheid te maken.  
Als zo’n organisatie spirituele zoekers met een compromisloze 
overtuiging voor hun spirituele groei kan aantrekken – die dus bereid zijn 
hun eigen ego te confronteren en de balk uit hun eigen oog te 
verwijderen – en als zo’n organisatie de ongebroken stroom van het 
Levende Woord gaande kan houden, dan kunnen we mogelijk een 
traditie vestigen die open kan blijven. Zo’n open verbinding is eerder tot 
stand gekomen door vele boodschappers, maar voor slechts korte tijd 
open gehouden voordat de egospelletjes het overnamen.  
Wij als Grote Groep Opgevarenen denken dat het tijd is om dit op een 
hoger plan te brengen en daarom geven we nu hogere en meer directe 
leringen over het ego en de valkuilen van spirituele organisaties. Wat 
staat te bezien is hoe de spirituele zoekers van deze tijd zullen reageren. 
Zullen ze de leringen die we door onze huidige boodschappers hebben 
gegeven gebruiken om altijd voorbij de leringen naar de rechtstreekse 
ervaring – in hun eigen hart – van de Geest van Waarheid te reiken?  
Zullen ze bereid zijn – ieder op zijn of haar eigen wijze – de open deur te 
worden voor het brengen van het Levende Woord? Of zullen ze op de 
uiterlijke leer of de uiterlijke boodschappers gefocust zijn en zo van onze 
publicaties weer een gesloten denkkader maken die bij de afvalhoop van 
dode spirituele organisaties gevoegd kan worden? De open deur zijn of 
niet de open deur zijn, dat is werkelijk de tijdloze vraag. 
Zien jullie het centrale punt hier? De enige uitweg is het 
onderscheidingsvermogen van Christus. Het is het ego die de droom van 
een automatische of gegarandeerde redding heeft voortgebracht. Dus is 
het heel belangrijk voor spirituele zoekers dat er geen manier is om een 
spirituele organisatie op te zetten die automatisch van het ego en zijn 
spelletjes gevrijwaard is. De ENIGE manier om het ego te verslaan is 
door constante alertheid en een voortdurend uitreiken naar de Geest van 
Waarheid. Maar dit kan alleen als een persoonlijke, innerlijke ervaring 
plaatsvinden en hoewel de ervaring gedeeld kan worden – zodat de 
individuele ervaringen van de mensen elkaar versterken – kan het nooit 
geïnstitutionaliseerd worden.  
Hecht je nooit aan een bepaalde uitdrukking van de waarheid. Gebruik 
het als een opstapje voor het uitreiken naar een rechtstreekse, innerlijke 
ervaring van de Geest van Waarheid.  
De Geest van Waarheid is de Rivier van Leven en het allerbelangrijkste 
kenmerk is dat het voortdurend stroomt. Als je een foto van de rivier 
neemt, stop je de stroom en heb je dus niet langer een ware voorstelling 
van de rivier zelf.  
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DEEL 8 

Hoe het ego probeert je aandacht van het 
innerlijke pad af te leiden 

 
 
In deze lezing zal ik een stap terugzetten om naar het grote plaatje te 
kijken om zo een duidelijker uitleg te geven van hoe het ego erin slaagt 
de aandacht van mensen van het ware pad van redding, namelijk het 
innerlijke pad van zelftranscendentie, af te brengen. Zoals ik in de 
voorgaande lezingen heb uitgelegd ben je als een geestelijk wezen 
geschapen en het was nooit de bedoeling het besef van je ware 
oorsprong en identiteit te verliezen. Door middels je vrije wil met het 
dualiteitbewustzijn te experimenteren, ging je bewuste zelf zich 
geleidelijk aan als gescheiden van zijn bron, je eigen hogere Wezen en 
God zien. Dit geloof van gescheidenheid riep je ego in het leven en 
sindsdien heeft het ego geprobeerd een ondoordringbare muur te 
bouwen tussen je bewuste zelf en je geloof in je ware identiteit als een 
medeschepper met God. 
Het proces van afscheiding deed de meeste medescheppers in een 
zichzelf versterkende neerwaartse spiraal – of liever gezegd, een spiraal 
die door het ego en de machten van antichrist versterkt wordt – 
terechtkomen, wat hen steeds verder tot een gevoel van vervreemding 
van God leidde. Dit bracht hen ertoe een gevoel van identiteit te bouwen 
dat gebaseerd is op de dingen in de stoffelijke wereld, waaronder hun 
lichaam en hun ego. Er bestaat in theorie geen einde aan hoever deze 
neerwaartse spiraal je tot een gevoel kan brengen waarin je er absoluut 
van overtuigd bent dat je van God bent afgescheiden of zelfs dat God 
niet bestaat. Er bestaat echter een ingeboren kracht in je wezen die de 
neerwaartse spiraal tegengaat, namelijk je verlangen naar iets meer dan 
wat de stoffelijke wereld kan bieden.  
Hoe verder je gaat in de identificatie met de stoffelijke wereld, hoe meer 
je je gevoel van identiteit zult beperken. Je bouwt zogezegd een 
gevangenis voor jezelf en die werd geleidelijk aan kleiner totdat je je 
nauwelijks meer kunt bewegen. Hoe kleiner je mentale gevangenis 
wordt, hoe groter de mogelijkheid dat je de leegheid van de dingen van 
deze wereld zult zien en besluit naar iets meer te zoeken. En hoewel er 
geen garantie is dat dit zal gebeuren, zullen de meeste medescheppers 
uiteindelijk een ‘bottom line’ bereiken, waar ze het besluit nemen naar 
een meer onbeperkt gevoel van identiteit terug te gaan.  
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Het ego zou er heel sterk de voorkeur aan geven dat dit omkeerpunt niet 
zou plaatsvinden, maar als het eenmaal is gebeurd zal het ego het niet 
zomaar opgeven. Het zal elke stap die je naar boven neemt proberen te 
belemmeren en zijn allerbelangrijkste wapen is je aandacht van het 
innerlijke pad zelf af te leiden. Het ego wil graag het valse pad creëren 
dat je laat geloven dat je ‘gered’ kunt worden zonder de confrontatie met 
het ego aan te gaan en het te laten doodgaan.  
Niet alle medescheppers komen op hetzelfde lage niveau terecht voordat 
ze veranderen. Maar het laagste niveau waartoe iemand op deze 
planeet kan zakken wordt vertegenwoordigt door het leven van de 
holbewoners of die van andere primitieve culturen die geen ware 
spiritualiteit kenden (Ik reken niet alle inheemse culturen hier onder). 
Hun aandacht was vrijwel geheel op fysieke overleving gericht, wat een 
eindeloze strijd tegen anderen van hun eigen soort, tegen dieren of zelfs 
tegen Moeder Natuur met zich meebracht.  
Het feit dat er nauwelijks geen mensen meer zijn die op deze wijze 
leven, laat zien dat de mensheid zich tot een hogere staat van 
bewustzijn, tot een hoger gevoel van identiteit ontwikkeld heeft. Dit 
bewijst dat de meeste mensen op deze planeet een ommekeer hebben 
gemaakt en aan de opwaartse klim zijn begonnen. Maar de meeste 
mensen zijn zich hiervan nog niet bewust, dus begrijpen ze het proces 
niet en worden zo gemakkelijk door hun ego en de prins van deze wereld 
gemanipuleerd.  
 
Afleidingstactieken van het ego 
Zolang je in een neerwaartse spiraal verkeert, is je ego er in geslaagd je 
verlangen naar iets meer te neutraliseren of te laten ontkennen. Maar bij 
de meeste mensen kan het ego dit niet voor altijd doen en zullen 
uiteindelijk het omkeerpunt bereiken. Het belangrijke punt om te 
begrijpen is dat hoewel het ego proberen zal je van verandering af te 
houden, hij niet noodzakelijk ongelukkig is met het feit dat je naar een 
groter gevoel van identiteit streeft.  
Dit lijkt op een tegenstrijdigheid en de reden ervoor is dat het ego vol met 
tegenstrijdigheden zit. In feite is het ego één grote tegenstrijdigheid zoals 
ik later zal uitleggen. Het ego ziet enkel de dingen van deze wereld en 
de ultieme triomf van je ego zou zijn als hij absolute macht in deze 
wereld had. Met andere woorden, het ego wordt door tegenstrijdige 
krachten aangedreven. Aan de ene kant zal het alles doen om jou te 
verhinderen het ware spirituele pad te ontdekken en te volgen, dat je 
leidt tot het opbouwen van een gevoel van identiteit waarin het ego niet 
betrokken is. Om te voorkomen dat jij het spirituele pad vindt is het ego 
bereid je in een staat van bewustzijn te drijven waarin je jezelf ziet en 
handelt als een dier dat vecht voor de overleving van het fysieke 
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lichaam. Hij is bereid om je eigenwaarde volledig te vernietigen om 
zeggenschap over je te houden.  
Maar dit is een heel beperkt gevoel van identiteit en het vervult geen van 
de wezenlijke behoeften van het ego. Omdat het ego alleen deze wereld 
ziet maakt het relatieve vergelijkingen tussen jou en andere mensen. En 
wanneer je een heel laag bestaan leidt zoals de holbewoner of een 
zwerver op straat, vindt het ego het moeilijk de illusie vast te houden dat 
jij beter dan anderen bent. Dus zowel jij als je ego zullen niet gelukkig 
zijn met zo’n wijze van bestaan.  
Mijn punt hier is dat hoewel één deel van het ego bang is dat jij verandert 
en het pad opgaat van een groter gevoel van bestaan, verwelkomt een 
ander deel van het ego dit in feite – zolang hij zijn zeggenschap over jou 
kan behouden en je verlangen naar iets meer in een bepaalde richting 
de verkeerde kant op kan leiden. Om jullie een beter begrip van dit 
mechanisme te geven, laat me in het kort de stadia schetsen die veel 
mensen doorgáán wanneer ze het pad naar het terugwinnen van hun 
ware identiteit beklimmen: 
• Het laagste stadium is waar al je aandacht en energie besteed wordt 
aan de overleving van je fysieke lichaam. Je leven is een voortdurende 
strijd tegen anderen van je eigen soort, tegen dieren, de natuur en je 
karma van vorige levens. We zouden kunnen zeggen dat dit het laagste 
trap van het dualiteitbewustzijn is, het zwart-wit denken, dat je leidt te 
geloven dat jij – als individu – tegen de hele wereld vecht. Natuurlijk is dit 
een heel beperkt gevoel van bestaan en de meeste mensen zullen – 
tenminste na een aantal incarnaties – redeneren dat er meer in het leven 
moet zijn dan alleen maar te overleven. Dit is vaak het beginpunt van 
een opwaartse klim.  
• Wanneer je aan het overleven bent zie je de wereld als een plaats van 
tekorten en dus moet je voor alles vechten wat je krijgt door het van 
iemand anders of van de natuur te nemen. In werkelijkheid is dit een 
waarneming die van het dualiteitbewustzijn komt. De hogere weg uit 
deze staat van bewustzijn is de waarheid in mijn woorden te beseffen dat 
het het welwillende genoegen van de Vader is jou het koninkrijk – het 
leven in overvloed te geven. Dus door eerst het koninkrijk van God te 
zoeken – het Christusbewustzijn – zullen alle dingen je toegevoegd 
worden. 
Maar bij de meeste mensen slaagt het ego erin hun ervan te overtuigen 
dat ze hun aandacht en energie op het vergaren van de dingen van deze 
wereld moeten richten. Zo wordt het zoeken naar materiële bezittingen 
het doel van het leven en mensen kunnen vele levens besteden aan het 
zoeken naar een bepaalde staat van ultieme rijkdom die zogenaamd hun 
verlangen naar iets meer zal moeten bevredigen. Het ego is hier 
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gelukkig mee want hij kan nu het gevoel nastreven dat als je meer 
bezittingen dan andere mensen hebt, je beter dan hen bent. 
• Hoewel het hebben van bezittingen je verlangen naar iets meer lange 
tijd kan vervullen, zal het uiteindelijk op een loze belofte gaan lijken. Je 
zult beseffen dat ongeacht hoeveel je hebt, je zelf nog steeds niet 
volledig vervuld voelt. Ook is er het feit dat hoe meer je vergaart, hoe 
meer tijd en energie je moet besteden om het te beschermen tegen de 
krachten die het van je willen afnemen. En ten slotte, ongeacht hoe veel 
je bezit, je kunt de dood niet vermijden wat onvermijdelijk het verlies van 
alles betekent. Maar wat als je jezelf zou kunnen bevrijden van de angst 
voor verlies? 
De hogere weg om dit te doen is de ware onthechting van de dingen van 
deze wereld te zoeken. Dit komt door het besef dat er een hoger doel in 
het leven is, namelijk een groei in bewustzijn. Als je eenmaal het ego 
overwonnen en het Christusbewustzijn verkregen hebt, laat je God de 
leiding in je leven hebben en met God zijn alle dingen mogelijk. Zo besef 
je dat jij, van je egozelf, niets kunt doen, maar dat de vader in je, je eigen 
IK BEN Aanwezigheid de ware doener is. En met God zijn alle dingen 
mogelijk.  
Maar bij de meeste mensen slaagt het ego erin hun aandacht van het 
ware pad af te leiden. Wanneer mensen zich bewust worden dat het 
hebben van materiële bezittingen hun geen voldoening geeft, slaagt het 
ego erin hen ervan te overtuigen dat hetgeen ze werkelijk nodig hebben, 
de kracht is om hun levenslot te bepalen. Dus sommige mensen starten 
een zoektocht om ultieme macht op deze Aarde te verwerven, zodat ze 
elk aspect van hun leven onder hun controle kunnen hebben. Dit houdt 
hen onvermijdelijk vast in een strijd tegen andere mensen met dezelfde 
benadering. Zulke mensen komen vaak in twee tegengestelde kampen 
te zitten en kunnen vele levens besteden aan het vechten voor hun zaak, 
zelfs voor de ‘ultieme’ zaak van de verheven strijd tussen wat mensen 
als goed en kwaad gedefinieerd hebben.  
Weer kunnen mensen vele levens aan deze zoektocht besteden, totdat 
ze uiteindelijk een van twee dingen realiseren, namelijk dat het 
onmogelijk is ultieme macht en controle te krijgen of dat het hebben van 
zulke macht nog steeds hun verlangen naar iets meer niet zal 
bevredigen. Deze bewustwording kan mensen op een heel nieuw niveau 
brengen. 
 
Voorbij de stoffelijke wereld 
Wanneer je de hierboven beschreven stadia vergelijkt, zul je zien dat ze 
alle op dezelfde karakteristieken gebaseerd zijn: 
• Je bent op je eigen zelf gericht, op het fysieke lichaam en het ego. 
• Je bent gericht op een gevoel van gebrek, wat inhoudt dat je 
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incompleet van jezelf bent en iets buiten jezelf nodig hebt. 
• Je bent gericht op het verkrijgen van wat je van de stoffelijke wereld 
nodig hebt. 
• Je bent erop gericht jezelf met anderen te vergelijken en denkt dat je 
beter dan anderen bent als je meer bezittingen of macht dan hen hebt. 
Als een medeschepper zich verder ontwikkelt, begint hij of zij geleidelijk 
tot het besef te komen dat de stoffelijke wereld niet alles kan zijn wat er 
in het leven is. Dit is het punt waarop iemand open komt te staan voor de 
mogelijkheid dat er een wereld buiten de stoffelijke wereld zou kunnen 
zijn en dat je de een of andere vorm van voortbestaan in die wereld kunt 
hebben wanneer het lichaam sterft. Zo wordt het mogelijk dat je gedrag 
in deze wereld misschien van invloed kan zijn op wat er met je in het 
leven na de dood gebeurt. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer iemand 
ontwaakt of zich tot een religieuze levensstijl bekeerd.  
Het deel van het ego dat bang is de controle te verliezen zou liever zien 
dat deze bekering niet zou plaatsvinden en dat je op de stoffelijke wereld 
gericht blijft. Dus is een religieuze bekering altijd een slag voor het ego. 
Maar een ander deel van het ego neemt een andere benadering en 
probeert je religieuze bekering te gebruiken om controle over je te 
houden.  
We zouden kunnen zeggen dat de hierboven beschreven fases de 
materiële stadia van je groei waren en we kunnen nu een aantal 
religieuze stadia schetsen: 
• Het laagste stadium wordt vertegenwoordigt door het zwart-wit denken, 
dat mensen doet geloven dat er slechts één ware godsdienst is. Zo 
zullen alleen leden van die godsdienst gered worden, wat betekent dat 
door het simpele feit lid van die godsdienst te zijn en de uiterlijke 
vereisten ervan te vervullen, je redding gegarandeerd is. Wanneer een 
levenstroom voor het eerst voor iets buiten de stoffelijke wereld 
ontwaakt, geloof hij vaak in de beweringen die door een van de 
zogenaamde doorsnee of orthodoxe godsdiensten gedaan zijn en hij 
gelooft dat hij beter is dan de niet-leden. Dit kan mensen verstrikken in 
een religieuze versie van de strijd tussen relatief goed en relatief kwaad 
en dit is een gevaarlijke val, omdat het ego mensen laat denken dat ze 
Gods werk doen en zo de noodzaak voor zelftranscendentie kunnen 
ontkennen.  
Zulke mensen gaan door de dood van hun lichaam met het vaste geloof 
dat ze onmiddellijk de Hemel in gaan. Het is daarom een behoorlijke 
shock voor de levenstroom wanneer hij met de werkelijkheid van 
reïncarnatie geconfronteerd wordt. Sommigen weigeren de droom los te 
laten en in hun volgende incarnatie vallen ze gelijk terug in het volgen 
van een orthodoxe religie. Sommigen gaan terug naar dezelfde 
godsdienst terwijl anderen geloven dat er een andere godsdienst moet 
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zijn die de belofte kan vervullen dat lidmaatschap redding garandeert. Zo 
moeten sommige levenstromen in een groot aantal verschillende 
godsdiensten herboren worden voordat ze eindelijk kunnen accepteren 
dat er geen automatische redding bestaat.  
• De levenstroom beseft nu dat het niet voldoende is om eenvoudig een 
lid van een uiterlijke organisatie te zijn maar dat je aan een aantal 
individuele vereisten moet voldoen. De hoogste uitkomst van dit proces 
is dat je beseft dat redding bepaald wordt door de staat van je 
bewustzijn. Zoals ik zei, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven: 
niemand komt tot de vader dan door mij’ – d.w.z. het Christusbewustzijn 
dat ik vertegenwoordig.  
Maar het ego slaagt er vaak in een levenstroom te laten geloven dat 
wanneer het slechts aan bepaalde eisen voldoet, hij voor redding in 
aanmerking zal komen. Dit brengt vele levenstromen er toe zich op het 
doen van goede werken te richten, en zo te proberen hun plekje in de 
Hemel te kopen door te doen wat hun godsdienst voorschrijft. Sommigen 
zoeken status of een positie in een religieuze organisatie als een manier 
hun redding te kopen. Sommigen gaan zelfs de doodlopende weg in om 
te proberen de behoefte van het ego aan macht middels een religieuze 
organisatie te vervullen. Per slot van rekening, als je de hoogste 
vertegenwoordiger van God op Aarde bent, kan het ego voelen dat hij 
bijna absolute macht op Aarde heeft.  
Mensen spelen deze egospelletjes met een scherp gevoel van 
vergelijking door te denken dat als zij meer goede werken dan anderen 
doen, hun redding gegarandeerd zal zijn. Uiteindelijk zal een 
levenstroom zoveel ervaringen hebben van ondanks zijn goede werken 
opnieuw te moeten reïncarneren, dat hij zelfs deze droom loslaat.  
• De hoogste mogelijkheid voor de volgende fase is dat de levenstroom 
volledig verantwoordelijkheid voor zijn eigen redding neemt en inziet dat 
het Christusbewustzijn vereist dat men onderscheid tussen de relatieve 
‘waarheid’ van het ego en de absolute waarheid van de Christusgeest 
maakt.  
Maar de meeste levenstromen zijn nog niet helemaal klaar om volledig 
de verantwoordelijkheid te nemen, dus laten ze zich door hun ego tot het 
grijze denken bepraten dat ik in een vorige lezing beschreef. Dit brengt 
sommige mensen er toe de betrouwbaarheid van alle godsdienst te 
ontkennen, wat hen vaak voor verscheiden levens zonder God 
achterlaat. Anderen begeven zich in een van de vele variaties van een 
lering waar geen onderscheid van je verlangt wordt. Eén voorbeeld is dat 
als je gematigd en vriendelijk bent, je het goede doet en gered zult 
worden.  
Hoewel dit verschilt van het proberen redding te kopen door goede 
werken, is het hetzelfde mechanisme, namelijk het denken dat men 
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gered zal worden door niet veroordelend te zijn of door het ontwikkelen 
van een bepaalde benadering van het leven. Het probleem is dat deze 
‘hogere’ staat van bewustzijn bepaald is door het ego – de geest van 
antichrist – en NIET door de Christusgeest. Dus kan het je nooit naar de 
Hemel leiden, ongeacht hoe bedreven je wordt in het pretenderen een 
goed en spiritueel mens te zijn. Het is gewoon het oppervlakkige oordeel 
van het ego, dat bepaald wordt door de relatieve beschrijving ervan. Het 
ego heeft nu vastgesteld wat het betekent om een spiritueel persoon te 
zijn en deze karakterisering kan je nooit tot het Christusbewustzijn 
leiden. Helaas kan het heel moeilijk zijn voor oprechte spirituele zoekers 
om dit feit toe te geven en dat hun spirituele zoektocht op een 
dwaalspoor is gebracht.  
Dit derde stadium is een heel kritiek stadium op het spirituele pad, en wel 
omdat een levenstroom hier vele levens lang in vast kan blijven zitten. 
Zulke levenstromen zullen vaak de lichamelijke dood doorgaan met de 
volledige zekerheid dat ze gered zullen worden. Ze zijn ontzettend 
teleurgesteld, maar als ze niet bereid zijn verantwoordelijkheid voor hun 
redding te nemen en onderscheid te maken tussen de relatieve waarheid 
van het ego en de hogere waarheid van de Christus, kunnen ze niet 
verder komen. Sommigen gaan geloven dat het voor hen okay is om 
maar steeds te blijven incarneren en dus zijn ze niet langer teleurgesteld 
over het niet gered zijn. Sommigen geloven dat ze vrijwillig naar de 
Aarde terugkeren om een geestelijke balans te houden en geestelijke 
geschenken te brengen en dit doet hen zelf nog meer overtuigd zijn dat 
ze hun benadering van redding niet hoeven te veranderen.  
Het kan voor een geestelijke leraar moeilijk zijn om levenstromen in dit 
stadium te zien vastzitten omdat ze zo heel dichtbij zijn maar toch 
volledig onbereikbaar voor ons blijven. Als ze alleen maar een klein 
beetje aan de afstemknop van bewustzijn draaien zouden ze de grotere 
waarheid zien maar het ego is er in geslaagd hun er vast overtuigd te 
doen zijn dat ze zo spiritueel zijn dat ze hun standpunt niet hoeven te 
veranderen. Dus zijn ze vaak even onbereikbaar als de holenmens, 
maar zij zijn er sterk van overtuigd ver boven de holenmens en ver 
boven ieder ander te staan.  
 
Van angst naar hoogmoed 
Wanneer je de religieuze stadia vergelijkt, zie je dat ze in feite een aantal 
kenmerken delen met de materiële stadia: 
• Ze zijn nog steeds heel erg op het egozelf gericht en we mogen zelfs 
wel zo ver gaan met te zeggen dat in elk stadium mensen proberen hun 
godsdienst te gebruiken om hun ego ‘te redden’. Het verschil tussen dit 
en de materiële stadia is dat mensen nu een gevoel hebben dat er iets 
buiten het ego bestaat, namelijk God. Maar zij zien die God nog steeds 
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buiten henzelf aanwezig en zo staan ze buiten zijn koninkrijk. Als gevolg 
daarvan zijn ze gevoelig voor de claim van het ego dat ze aan bepaalde 
uiterlijke vereisten moeten voldoen om het koninkrijk binnen te gaan.  
 
• De mensen zijn nog steeds gericht op een gevoel van tekort, wat 
betekent dat ze geloven dat ze van en in zichzelf geestelijk onvolledig 
zijn en een redder van buiten henzelf nodig hebben.  
 
• Het verschil is dat ze nu beseffen dat ze iets van de geestelijke wereld 
nodig hebben in plaats van iets uit de stoffelijke wereld. En hoewel dit 
besef vooruitgang vertegenwoordigt, is het probleem dat als je denkt dat 
het ‘iets’ van de geestelijke wereld alleen van buiten jezelf tot je kan 
komen, je werkelijk niet dichter bij het ontvangen ervan bent.  
 
• Veel spirituele mensen zijn er nog steeds op gericht zichzelf met 
anderen te vergelijken en denken beter dan anderen te zijn als ze meer 
spiritueel overeenkomstig de omschrijving van hun kerk en ego schijnen 
te zijn. En hoewel het beter is naar spirituele kwaliteiten te streven dan 
naar materiële bezittingen, is het slechts een onbeduidende verbetering. 
Want als je spirituele kwaliteiten zoekt om het ego acceptabel in de ogen 
van God of beter dan andere mensen te maken, ben je nog steeds bezig 
met een onmogelijke zoektocht. En ongeacht hoe spiritueel je volgens 
aardse normen ook mag lijken, je bent niet dichter bij het ingaan van het 
werkelijke koninkrijk van God. Als je het bruiloftskleed van het 
Christusbewustzijn niet hebt, kun je niet op het bruiloftsfeest blijven. 
In het algemeen gesproken geldt dat wanneer mensen in de materiële 
stadia vastzitten, ze vaak hoofdzakelijk door angst worden gemotiveerd. 
Wanneer ze in de religieuze stadia terechtkomen, worden ze meer door 
trots gemotiveerd. Dit betekent niet dat deze mensen geen groei hebben 
doorgemaakt. Angst overwinnen is een hele prestatie en brengt je op 
een hoger niveau op het spirituele pad. Wat ik naar voren probeer te 
brengen is dat boven angst uitstijgen niet betekent dat je buiten gevaar 
bent – zoals vele spirituele zoekers geloven.  
Wanneer je boven angst uitstijgt zal de kameleon van het ego eenvoudig 
zijn kleur veranderen en zal nu ophouden je door angst onder controle te 
houden. In plaats daarvan zal het veel subtieler te werk gaan en 
proberen je door trots in een andere richting te leiden. De meer 
onvolgroeide zoekers vallen vaak languit voor deze manipulatie en 
omarmen heel enthousiast een geloofsysteem dat hen beter dan 
anderen doet lijken. Ik hoop dat de meer rijpe zoekers kunnen zien dat 
het heel belangrijk is om voor trots op je hoede te zijn. Trots zal in feite 
een verzoeking blijven zolang je op Aarde leeft.  
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Er is slechts één manier om de subtiele valstrikken van trots te omzeilen, 
namelijk door het verhogen van je alertheid en je vermogen de door het 
ego gespeelde spelletjes te doorzien. Niemand kan dit voor je doen, 
zelfs de beste guru niet. Het is een vermogen dat je voor jezelf moet 
ontwikkelen, want alleen jij kunt de sluwe spelletjes die je eigen ego 
speelt in de diepste schuilhoeken van je geest ongedaan maken.  
De meest wezenlijke sleutel tot het ontmaskeren van trots is te beseffen 
dat alle trots gebaseerd is op vergelijkingen die leiden tot 
waardeoordelen. Noch de vergelijkingen, noch de waardeoordelen 
kunnen in de geest van Christus plaatsvinden. Een vergelijking is altijd 
een betrekkelijke maatstaf, wat betekent dat het in de wereld van 
dualiteit plaatsvindt die een schaal tussen twee relatieve uitersten opzet. 
Dit is wat ik oordelen naar de schijn noem – naar omstandigheden die 
door de dualistische geest bepaald worden.  
Alleen wanneer je een betrekkelijke vergelijking hebt is het mogelijk een 
waardeoordeel toe te kennen en te zeggen dat een van de relatieve 
verschijnselen beter is dan een andere relatief verschijnsel. En alleen 
dan is het voor je ego mogelijk het geloof te laten ontstaan dat vanwege 
het vervullen van bepaalde wereldse vereisten je beter dan andere 
mensen bent en je redding gegarandeerd is.  
In de Christusgeest bestaan geen relatieve vergelijkingen. Er is slechts 
één waardebepaling. Leef je naar je hoogste kunnen als een 
medeschepper met God of voldoe je niet aan dit niveau? Als je je 
hoogste kunnen waarmaakt, ben je het unieke individu dat God schiep 
en er bestaan geen vergelijkingen en waardeoordelen in uniekheid. Als 
je die mogelijkheid niet waarmaakt, zal de Christusgeest je niet 
veroordelen. Het houdt vast aan de volmaakt zuivere visie voor jouw 
verandering en doet alles wat het kan om je zo snel mogelijk die 
mogelijkheid te laten realiseren.  
Met andere woorden, de Christusgeest is niet blind, maar probeert nooit 
onvolmaakte omstandigheden blijvend te maken. In tegenstelling 
hiermee probeert de geest van antichrist onvolmaakte omstandigheden 
te scheppen door zijn eigen relatieve maatstaven op te zetten. En 
wanneer het zich eenmaal als beter dan anderen omschreven heeft, wil 
het dat hun onvolkomenheden blijven bestaan om zijn eigen gevoel van 
superioriteit te blijven behouden. Met andere woorden, het ego probeert 
zichzelf te verhogen door andere mensen te vernederen. 
Dit spelletje is door veel mensen gedurende ontelbare levens gespeeld. 
Het is best mogelijk voor het ego om een religieuze of spirituele leer voor 
dit spel te gebruiken. In feite zijn sommige mensen die denken zeer 
religieus of spiritueel te zijn, in werkelijkheid in dit spel verstrikt en 
gebruiken gewoon hun spirituele leer – en in het bijzonder hun status in 
een uiterlijke organisatie – om de overtuiging op te bouwen dat zij beter 
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– meer spiritueel – dan anderen zijn. Je zult zien dat zelfs mijn discipelen 
dit spelletje speelden, waarin Petrus in het bijzonder opging. Dit is de 
reden dat de kerk die beweert op zijn autoriteit te steunen nog steeds 
volhoudt beter dan alle andere (Christelijke) kerken te zijn. IJdelheid der 
ijdelheden – alles is ijdelheid.  
 
De smalle poort en de brede weg 
Kijk eens naar een uitspraak die ik tweeduizend jaar geleden deed: 
13. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die 
velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, 
leiden naar de ondergang. 
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en 
slechts weinigen weten die te vinden. (Matteüs, Hoofdstuk 7) 
 
Ik heb jullie nu de ware betekenis laten zien van de wijde poort en de 
brede weg die naar verderf leidt. Het is de weg van het ego, zoals ik die 
in de beschreven stadia uiteen heb gezet. Maar wat is dan de smalle 
poort en de brede weg die slechts enkele mensen vinden? Het is de 
ware weg van zelftranscendentie, waarbij je een van mijn andere 
mystieke uitspraken volgt: 
 
3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 
4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de 
moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water 
en geest. 
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de 
Geest is geestelijk. 
7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 
moeten worden. 
8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 
iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Johannes, hoofdstuk 3) 
 
Opnieuw geboren worden betekent dat je tot een nieuw gevoel van 
identiteit geboren wordt. In plaats van jezelf op grond van het 
dualiteitbewustzijn te identificeren, accepteer je nu je ware identiteit in 
Christus. Dit nieuwe identiteitsgevoel zal VOLKOMEN 
ONBEGRIJPELIJK zijn voor het ego, zoals de vraag van Nikodemus laat 
zien. Het ego zal proberen het letterlijk uit te leggen, dus de enige 
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oplossing is dat de Bewuste Jij beseft dat we praten over een geestelijke 
wedergeboorte dat de dood van het ego vereist en een volledig verlaten 
van zijn dualistische manier van redeneren.  
Uit water geboren worden betekent dat je meesterschap over je emoties 
– het waterelement van je wezen – verkrijgt en daarom angst overwint. 
Uit de geest geboren worden betekent dat je beheersing over je 
gedachten – zelfs tot die van je identiteitlichaam – krijgt en dus trots de 
baas wordt. Alleen dan kun je het koninkrijk van God binnengaan, dat 
het Christusbewustzijn is.  
Dat wat uit het vlees geboren is – wat betekent dat het uit het 
dualiteitbewustzijn voortkomt – kan nooit het koninkrijk van God beërven. 
Alleen dat wat uit de Geest geboren is, kan het koninkrijk binnengaan en 
dat betekent het Bewuste Jij, wanneer je jezelf als een medeschepper 
met God ziet. De wind die blaast waarheen hij wil symboliseert dat 
wanneer je de Christusgeest verwerft, je niet langer de ‘logica’ en het 
‘denkvermogen’ van de geest van antichrist gebruikt. Dus noch je ego, 
noch de machten van deze wereld kunnen voorspellen – en dus op die 
manier geen zeggenschap hebben – over hetgeen je doen zult. Je zult 
de hogere logica en de rede van de Christusgeest volgen, die voor de 
dualistische geest volkomen onbegrijpelijk zijn.  
Veel spirituele zoekers op deze planeet zijn al aan dit proces van 
geestelijke wedergeboorte begonnen. Maar het proces zal zoveel 
gemakkelijker worden wanneer je beseft dat de kern van je wezen het 
Bewuste Jij is, dat het vermogen heeft zichzelf als alles te zien wat het 
kiest. Dus, wanneer je het geestelijke pad bewandelt terwijl je je nog 
steeds met het ego identificeert, zul je het heel moeilijk vinden om de 
illusies van het ego los te laten. Je zult een voortdurende strijd voeren 
omdat je zult denken dat als een deel van je ego sterft, jij zult sterven.  
Wanneer je bewust buiten de mentale gevangenis van het ego stapt, 
neemt het pad een heel andere dimensie aan. Je beseft nu dat je veel 
meer dan het ego bent en dus kun je het ego voor een deel laten sterven 
zonder het gevoel te hebben dat jij dood gaat of zelfs maar iets verliest. 
In feite kun je snel tot het besef komen dat het ego – en zijn dualistische 
overtuigingen – je ware wezen beperken. Dus om een deel van het ego 
te laten sterven is een bevrijding en in een nieuwe identiteit herboren 
worden is de ultieme bevrijding.  
Maar wil je dit hogere niveau van het pad betreden – wat we het 
spirituele niveau zouden kunnen noemen – dan zul je de betekenis van 
mijn uitspraak dat het koninkrijk van God in je is, diep moeten 
overdenken. Je moet de bedrieglijkheid van de claim van het ego gaan 
zien, dat omstandigheden in deze wereld je redding kunnen garanderen 
of voorkomen. Je moet de volledige en definitieve verantwoordelijkheid 
voor je eigen redding nemen door tot het besef te komen dat de ENIGE 
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factor die je redding bepaald is of je het Christusbewustzijn hebt of dat je 
nog steeds elementen van het dualiteitbewustzijn in je container van zelf 
hebt.  
Je zult over het feit moeten nadenken dat redding niet een uiterlijke 
toestand is die door een God buiten je of een redder buiten je aan je 
geschonken wordt. Niemand kan je voor jezelf redden. Redding is een 
innerlijke gesteldheid waarbij je een gevoel van eenheid met God 
bereikt. Want hoe kun je in het koninkrijk van God zijn terwijl je het 
gevoel van afscheiding van God vanuit het ego laat voortduren? Het is 
eenvoudig niet mogelijk, dus alleen wanneer je het gevoel van eenheid 
met God vanuit de Christusgeest bereikt kun je in het koninkrijk ZIJN.  
Natuurlijk heeft dit gevoel van eenheid met God een Omega aspect, 
namelijk het gevoel van eenheid met alle leven, zodat je niet langer 
probeert jezelf te verhogen in vergelijking met anderen. Nee, je hebt de 
totale onbaatzuchtigheid verworven, het weten dat je een met alle leven 
bent. Dus verhef je werkelijk alleen jezelf door ernaar te streven alle 
leven te verhogen.  
Hoe bereik je deze staat van bewustzijn? Ik heb jullie alle belangrijke 
aanwijzingen in de vorige lezingen over het ego gegeven en ik zal 
doorgaan er meer te geven naarmate we dieper ingaan op de 
psychologie van het ego, de psychologie van de antichrist.  
 
 
 

DEEL 9 

Waarom het ego altijd een huis zal zijn dat 
tegen zichzelf is verdeeld 

 
 
In voorgaande lezingen heb ik op het feit gewezen dat het ego bepaalde 
aangeboren tegenstellingen in zich heeft en we zullen ze nu nader 
bezien. De werkelijkheid is dat het ego gebaseerd is op een 
onontkoombare tegenstelling en daarom zal het ego altijd een onderling 
verdeeld huis zijn. Als je het ego toelaat jou tegen jezelf te verdelen, dan 
kun je eenvoudig niet in het licht van de Christuswaarheid staan. En je 
zult niet in het koninkrijk van God komen zolang je niets onderneemt. Je 
komt er alleen wanneer je op de ene waarheid – de rots – van Christus 
staat. 
Om de systematische verdeling van het ego te begrijpen, moeten we 
eens nader kijken naar je eigen wezen en de reden waarom je hier bent. 
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Zoals Moeder Maria in haar lezingen uitlegt, is alles gemaakt uit een 
interactie tussen twee polariteiten, namelijk de uitbreidende kracht van 
de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Dus in elk 
aspect van het leven zijn er twee krachten aan het werk. Dit is een 
waarheid die alle geestelijke zoekers in hun hoofd moeten prenten zodat 
ze het nooit vergeten. 
Het gevolg van deze waarheid is dat in elke situatie er een hoog en een 
laag potentieel bestaat. Een duurzame schepping kan alleen 
plaatsvinden wanneer de uitbreidende en samentrekkende krachten in 
balans worden gehouden – zodat ze elkaar versterken. Dit is het hoge 
potentieel. Het lage potentieel is dat één kracht dominant wordt, wat 
onvermijdelijk tot onbalans leidt, wat er voor zal zorgen dat de situatie 
verslechtert. Als de uitbreidende kracht te sterk is, zal alles worden 
overbelast en als de samentrekkende kracht te sterk is, zal alles 
ineenstorten.  
Wat is het wat de twee krachten in balans houdt? Welnu, het is de 
Christusgeest, het principe van de Zoon, dat bedoeld is om eenheid 
tussen de twee scheppingsaspecten te verzekeren. Vanuit het 
menselijke standpunt vertegenwoordigen de twee krachten Geest en 
materie, de geestelijke wereld en de materiële wereld. Dus, de 
Christusgeest is bedoeld om in te staan voor eenheid tussen Geest en 
materie, wat alleen kan gebeuren wanneer materie de blauwdruk vorm 
geeft, de blauwdruk die door de Geest ontworpen is en in de universele 
Christusgeest wordt vastgehouden.  
Op persoonlijke niveau is er een spiritueel aspect van je totale wezen, 
dat we gewoonlijk je IK BEN Aanwezigheid noemen. Je wezen kent ook 
een materieel aspect, namelijk je vier lagere lichamen. Om je hoogste 
potentieel te kunnen vervullen moet er eenheid tussen je geestelijke zelf 
en je lagere zelf komen. We zouden kunnen zeggen dat dit altijd de 
wezenlijke uitdaging voor spirituele mensen is geweest. De bijbel 
beschrijft het heel duidelijk: 

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet 
wens, het kwade, dát doe ik. (Romeinen 7:19) 

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is 
wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Matteüs 26:41) 

Dus wat kan deze eenheid in je leven garanderen? Enkel de geest van 
Christus, maar de Christusgeest zal dit niet als een uiterlijke kracht doen, 
die eenheid aan je oplegt. Het zal het alleen doen wanneer het een 
innerlijke kracht wordt en dat zal alleen gebeuren wanneer jij – het 
bewuste zelf – het besluit neemt je met de Christusgeest te verenigen 
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om de Levende Christus te worden. Om dit te doen moet het bewuste 
zelf volledige verantwoordelijkheid voor je leven en wezen nemen, 
namelijk voor je redding. Het moet bereid zijn de doorslaggevende 
beslissingen te nemen en balans in elke situatie te zoeken.  
Wanneer je eenmaal de Christusgeest hebt, is het vinden van balans 
niet moeilijk. Maar om die geest te hebben moet het bewuste zelf 
volledige verantwoordelijkheid nemen en dat is vaak een belangrijk 
struikelblok voor geestelijke zoekers. Daarom heeft het ego vaak zoveel 
succes om mensen het uiterlijke pad te laten volgen, het automatische 
pad dat niet de volle verantwoordelijkheid van je eist om beslissingen te 
nemen. Daarom praten de valse leraren je zo vaak aan te geloven dat zij 
de beslissingen voor je kunnen nemen.  
 
De geboorte van het ego 
In een voorgaande lezing beschreef ik hoe je in het bewustzijn van 
dualiteit, het bewustzijn van antichrist verwikkeld raakte. Dit zorgde 
ervoor dat je verkeerde beslissingen nam, totdat je op het punt kwam dat 
het Bewuste Jij besloot dat het niet langer beslissingen wilde nemen. 
Maar je leeft en bevond je in een bepaalde uiterlijke situatie en deze 
feiten werden niet anders door je besluit geen beslissingen meer te 
nemen. Je uiterlijke situatie eiste dat er beslissingen genomen moesten 
worden en aangezien het bewuste jij ze niet wilde maken, moest iemand 
anders ze voor je nemen. Die iemand anders was, wat het ego werd.  
Laat me er zeker van zijn dat je begrijpt wat hier eigenlijk aan de hand is. 
Je besloot dat je geen besluiten wilde nemen omdat het leek alsof al je 
beslissingen tot ongewenste resultaten leidden. Wat je ook besloot, in 
beide gevallen was het niet goed. Maar de ENIGE reden dat je besluiten 
ongewenste resultaten produceerden, was dat ze hun bestaan in de 
stilstaande duistere wateren van het dualiteitbewustzijn vonden. Dit 
maakte dat je alles te ver doorvoerde in een van de twee uitersten en het 
gevolg was dat elke situatie lijden met zich meebracht. Wanneer je 
beslissingen gebaseerd zijn op de helderheid van de Christusgeest, 
zullen ze altijd tot groei leiden en er wordt dan geen last of druk 
geassocieerd met het nemen van beslissingen. Met andere woorden, je 
besloot te stoppen met het nemen van beslissingen ENKEL omdat je het 
contact verloren had met de Christusgeest– of een geestelijke leraar die 
diende als jouw verbinding met de Christusgeest.  
Mijn punt is dat toen je besloot te stoppen met het nemen van 
beslissingen, je al een bepaalde kracht had opgebouwd in het nemen 
van beslissingen die op de dualistische geest gebaseerd waren. We 
zouden kunnen zeggen dat je een computerprogramma in je 
onderbewuste geest gemaakt had. Toen het bewuste zelf stopte met het 
nemen van beslissingen, nam dat computerprogramma het over en 
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ontwikkelde zich snel tot het ego. Het ego is meer dan een 
computerprogramma omdat het een overlevingsinstinct heeft en zo een 
agressieve kracht in je wezen is. Als je het ego eenmaal macht hebt 
gegeven, zal het liever sterven dan die macht op te geven – omdat het 
opgeven betekent dat het ego sterven ZAL.  
Het belangrijke punt is dat het ego geboren is uit je afscheiding van de 
Christusgeest en zo kan het ego alleen maar het bewustzijn van 
antichrist, het bewustzijn van dualiteit waarnemen. De twee 
fundamentele scheppingskrachten houden niet op te functioneren omdat 
jij een beslissing neemt, zodat je geconfronteerd blijft met situaties 
waarin de twee krachten voorkomen. Hier is het wezenlijke verschil: 

• Wanneer je met de helderheid van de Christusgeest naar 
het leven kijkt, zie je de uitbreidende en samentrekkende 
krachten als complementair. Je ziet hoe je ze met elkaar in 
balans brengt zodat elke beslissing die je neemt evenwichtig 
is en groei tot gevolg heeft. 
• Wanneer je door het filter van het dualiteitbewustzijn naar 
het leven kijkt, zie je de twee fundamentele krachten als 
tegengestelden. In plaats dat ze elkaar aanvullen, zie je ze 
nu elkaar teniet doen. De reden is dat wanneer je deze 
krachten in je eigen wezen niet in balans brengt, ze elkaar 
ZULLEN neutraliseren. Het onvermijdelijke gevolg is dat je 
beslissingen onbalans zullen veroorzaken, wat lijden met zich 
meebrengt.  

Mijn punt hier is dat je ego de twee fundamentele krachten als vijanden 
ziet, die eropuit zijn hun macht over jouw situatie uit te oefenen. En 
aangezien het ego nooit de Christusgeest kan begrijpen, is dit een 
fundamenteel probleem dat NOOIT op het niveau van het ego kan 
worden opgelost. Het ego zal altijd met het dualiteitbewustzijn naar het 
leven kijken en kan daarom NOOIT zorgen voor balans tussen de 
uitbreidende en samentrekkende krachten. Zo zullen de beslissingen van 
het ego ALTIJD lijden met zich meebrengen.  
Het ego aarzelt in feite voortdurend tussen beide extremen. Het zal eerst 
tot één uiterste gaan, bijvoorbeeld door de uitbreidende kracht te laten 
domineren. Dit leidt er toe dat je in het zwart-wit denken komt vast te 
zitten, zoals eerder beschreven is. Wanneer je uiteindelijk genoeg gehad 
hebt van deze vorm van denken – en de onevenwichtige resultaten 
ervan – zal het ego nooit zijn fout toegeven, omdat het NOOIT zijn fouten 
kan zien. In plaats daarvan zal het ego je naar het andere uiterste, 
namelijk het ‘grijze denken’ meenemen. Wanneer je daarvan genoeg 
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hebt gehad, zal het ego je direct weer naar het eerste uiterste 
terugnemen en dit kan zo ontelbare levens doorgaan.  
Dit kan in feite oneindig zo doorgaan, tenzij het Bewuste Jij er tenslotte 
genoeg van krijgt en besluit dat het zijn verantwoordelijkheid om 
beslissingen te nemen weer terugneemt. Het probleem hier is dat het 
terugnemen van verantwoordelijkheid niet genoeg is. Je moet ook 
begrijpen dat om juiste beslissingen te nemen je naar de geest van 
Christus moet uitreiken en die moet aandoen. Maar omdat de meeste 
godsdiensten het uiterlijke pad tot redding leren, weten de meeste 
mensen eenvoudig niet dat ze dit moeten doen en hoe ze het moeten 
doen. Daarom blijven ze vasthouden aan de droom van een uiterlijk, 
automatisch pad tot redding – wat hen aan de genade van het ego en de 
valse leraren overlaat. 
Er is slechts één iets dat een oplossing voor je problemen en een einde 
aan je lijden zal brengen. Je moet de balans in je eigen wezen herstellen 
door evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende krachten, 
tussen je geestelijke zelf en je lagere zelf, terug te brengen. De ENIGE 
factor die deze balans kan herstellen is de Christusgeest, de ene 
onverdeelde waarheid van de Christusgeest. Maar de Christusgeest zal 
je wezen niet binnenkomen tenzij het uitgenodigd is. Je ego zal de 
Christusgeest nooit uitnodigen om binnen te komen, want het kan de 
Christusgeest zelfs niet als een oplossing voor je problemen zien. Als het 
dat zou kunnen, weet het dat de komst van de Christus geest de dood 
van het ego zou betekenen. De Christus geest kan ALLEEN 
binnenkomen als het door het Bewuste Jij is uitgenodigd.  
De truc is dat het Bewuste Jij de Christusgeest niet kan uitnodigen om 
binnen te komen voordat het de volle verantwoordelijkheid voor je leven 
en redding heeft genomen door te besluiten dat het bereid is 
beslissingen te nemen en de macht om beslissingen te nemen van het 
ego weg te halen. De andere truc is dat de Christusgeest niet als een 
uiterlijke kracht zal binnenkomen die de problemen voor je zal oplossen. 
De Christusgeest kan UITSLUITEND in je leven werken als het een 
innerlijke kracht wordt omdat het Bewuste Jij besloten heeft dat het 
bereid is de geest van Christus aan te doen en één met je eigen hogere 
Wezen te worden. Je bent bereid je identiteitsgevoel in de stoffelijke 
wereld op je spirituele identiteitsgevoel te baseren. Je bent bereid hier 
beneden alles te zijn wat je Boven bent. Dit idee verdient een nader 
onderzoek.  
 
Waarom ben je hier? 
Het ego ziet alleen de stoffelijke wereld en ziet alles door het 
dualiteitbewustzijn. Dus voor het ego is er geen geestelijke doel voor het 
leven; het doel voor het leven moet in en door de stoffelijke wereld 
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bepaald worden. Het menselijk ego heeft daarom een willekeurig aantal 
‘levensdoelen’ bepaald, waar mensen vele levens aan besteden die na 
te jagen – altijd zonder geluk, vervulling, gemoedsrust of een gevoel van 
zin en betekenis te vinden.  
Zoals Moeder Maria uitgebreid in haar boek beschrijft is het werkelijke 
doel van het leven je groei in zelfbewustzijn. Deze groei is het resultaat 
van het vervullen van je rol als medeschepper met God. Je Wezen is 
geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, wat betekent dat je 
de scheppende vermogens hebt om het Ma-ter Licht te gebuiken om 
vorm te scheppen. Je daalde in de stoffelijke wereld af om je 
scheppende vermogens te vermeerderen en heerschappij over de Aarde 
te nemen, het meesterschap van geest over materie. Je zult je ENKEL 
voldaan voelen wanneer je deze rol vervult – een rol die je koos voordat 
je in incarnatie kwam.  
Wat betekent het om heerschappij over de Aarde te nemen? Zoals al het 
andere heeft het een Vader en een Moeder – een Alfa en een Omega – 
aspect. Het Alfa aspect is dat je moet beginnen met heerschappij over je 
eigen wezen te nemen door eenheid tussen je geestelijke en je lagere 
zelf tot stand te brengen. De sleutel hiervoor is dat het bewuste zelf 
besluit zijn eigenlijke rol te vervullen van de Christus in je wezen te zijn 
en de vader en moeder aspecten, Geest en materie in balans te 
brengen.  
Het Omega aspect is dat je heerschappij over de Aarde neemt en jouw 
aandeel levert om haar tot het koninkrijk van God te maken. Je doet dit 
door zowel je scheppende vermogens uit te oefenen als je Christusgeest 
te gebruiken om andere mensen te helpen boven het dualiteitbewustzijn 
uit te stijgen. De sleutel tot deze fase is dat het bewuste zelf besluit zijn 
rol van Christus op Aarde op zich te nemen door overal het bewustzijn 
van antichrist uit te dagen waar het ontmoet wordt.  
We zouden kunnen zeggen dat wanneer je in incarnatie bent, je eigen 
bewustzijn het Alfa aspect van je leven is en je omgeving het Omega 
aspect. Opnieuw is je rol eenheid tussen deze twee tot stand te brengen 
zodat je omgeving je innerlijke wezen weerspiegelt dat op zijn beurt je 
geestelijke zelf weerspiegelt.  
Zoals altijd is de sleutel, het hebben van de Christusbalans tussen de 
twee fundamentele krachten. Wanneer je het ego je leven laat leiden, zal 
het altijd proberen je doelen op onevenwichtige wijze te vervullen. 

 
• Heerschappij over het zelf. Als de uitbreidende kracht 
dominant is, zal je ego proberen elk aspect van je leven te 
beheersen. Je zult proberen jezelf te dwingen door het 
nauwgezet volgen van een uiterlijk systeem, hetzij een 
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godsdienst of een dieet. Dit is de droom dat door het naleven 
van uiterlijke eisen, je gered zult worden zonder naar de balk 
– het ego – in je eigen oog te kijken.  

Als de samentrekkende kracht dominant is, zal je ego de ‘als 
het goed voelt doe het maar houding’ aannemen. Je zult 
totaal niet in staat zijn jezelf discipline op te leggen of jezelf 
van de macht van het ego of van andere mensen te 
bevrijden. Je zult jezelf volledig als een slachtoffer van 
uiterlijke omstandigheden zien en ontelbare excuses 
aanvoeren om je leven niet te veranderen.  

• Heerschappij over de Aarde. Als de uitbreidende kracht 
dominant is, zul je proberen andere mensen te dwingen lid 
van jouw geloofsysteem te worden, denkende dat het doel 
hen te redden, het middel kan rechtvaardigen. Dit zie je bij 
fundamentalistische mensen in elke godsdienst, zelfs 
fundamentalisten in een politieke ideologie of de 
wetenschapsideologie. Dit leidt tot een zwart-wit denken.  

Als de samentrekkende kracht dominant is zul je denken dat 
je niet het recht hebt andere mensen te beïnvloeden en dat je 
in alles tolerant moet zijn. Elk idee is even waardevol als elk 
ander, dus leef en laat leven want liefde is alles wat je nodig 
hebt. Dit leidt tot grijs denken.  

 
De sleutel tot het vervullen van je goddelijke plan – het plan dat je 
maakte voordat je in incarnatie kwam – is de Christusgeest in je leven te 
brengen zodat het de twee fundamentele krachten in balans kan 
brengen. Dus, in plaats van de voortdurende spanning tussen de twee 
krachten – wat tot conflicten, verlies en ellende leidt – kan je leven een 
opwaartse spiraal van grotere vrijheid en vervulling worden. De Christus 
bevindt zich niet ergens in het midden van de twee uitersten maar 
overstijgt beide uitersten omdat het boven en voorbij het 
dualiteitbewustzijn is.  
De Christusgeest ziet heel duidelijk dat de Aarde niet meer op de visie 
en wetten van de Schepper gericht is, wat uiteindelijk ertoe zal leiden dat 
de stoffelijke wereld zichzelf vernietigt. Het ziet daarom dat de enige 
oplossing is, de Aarde weer terug te brengen in overeenstemming met 
de bedoeling van de schepping. Met andere woorden, de Christusgeest 
beseft dat het moeder aspect niet kan worden toegestaan zichzelf te 
ontwikkelen, zijn eigen wetten te maken in plaats van de wetten van de 
Schepper te volgen. De stoffelijke wereld moet altijd een uitdrukking van 
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de geestelijke wereld zijn, maar dit kan ALLEEN gebeuren wanneer de 
medescheppers die op deze planeet incarneren besluiten de Levende 
Christus te worden. Ze moeten heerschappij over de Aarde nemen in 
plaats van de Aarde heerschappij over hen te laten nemen.  
De sleutel tot het scheppen van een opwaartse spiraal 
Wanneer je bewuste zelf ophoudt beslissingen te nemen en het ego 
toestaat jouw leven te leiden, roep je een neerwaartse spiraal in het 
leven. Je zult een mentale gevangenis voor jezelf scheppen en het zal 
uiterlijk lijden tot gevolg hebben. Dit lijden zal steeds intenser worden 
totdat je uiteindelijk vastloopt en besluit dat je niet langer op deze manier 
kunt leven.  
Het is jammerlijk feit dat veel mensen dit lijden gedurende veel levens 
moeten ondergaan voordat ze genoeg gehad hebben. Sommigen nemen 
pas eerst het besluit om te veranderen totdat ze een extreme vorm van 
crisis ervaren. Maar een uiterlijke crises is niet wat je leven verandert. 
Het ENIGE wat je leven kan veranderen is een innerlijk besluit, namelijk 
dat je bewuste zelf tot het besluit komt om opnieuw beslissingen te gaan 
nemen. De uiterlijke crisis is eenvoudig een middel – dat je onbewust in 
het leven roept – om het bewuste zelf op het punt van bereidheid te 
krijgen dat innerlijke besluit te nemen.  
Mijn punt is dat het bewuste zelf – op elk moment – het besluit kan 
nemen door een innerlijke openbaring te veranderen in plaats van 
zichzelf te dwingen dit te doen door een uiterlijke crisis in het leven te 
roepen. Het bewuste zelf heeft het vermogen zijn identiteitsgevoel 
ogenblikkelijk te veranderen, waardoor er dus geen uiterlijke 
omstandigheden zijn die kunnen voorkomen dat je een omslag maakt. 
Ook zijn er geen speciale omstandigheden voor nodig om dit te doen. 
Het enige dat je werkelijk verhindert een besluit te nemen is het ego dat 
altijd probeert je te laten geloven dat jij je huidige identiteitsgevoel, je 
huidig niveau van bewustzijn niet kunt overstijgen.  
Eén ding dat mensen kan helpen de manipulatie van het ego te 
overwinnen is te beseffen dat de droom dat je kunt ontsnappen aan het 
nemen van beslissingen, een illusie is. Het bewuste zelf kan weigeren 
beslissingen te nemen over wat te doen, maar het kan niet weigeren 
bewust te zijn. Dus zelfs wanneer je het ego beslissingen voor je laat 
nemen, kun je niet ontsnappen aan de gevolgen van die beslissingen. 
En wanneer je de gevolgen ervaart, ben je gedwongen erop te reageren, 
wat betekent dat het bewuste zelf besluiten moet hoe het reageert op de 
door het ego genomen beslissingen.  
Mijn punt is dat hoewel het bewuste zelf kan weigeren beslissingen te 
nemen over wat je in het leven doet, het NOOIT kan ontsnappen aan het 
nemen van beslissingen over hoe je op het leven reageert. Geen enkel 
intelligent persoon wil gedwongen worden te reageren op de gevolgen 
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van beslissingen die het niet genomen heeft. Daarom is het oneindig 
veel beter voor je om de macht over zowel je daden als je reacties terug 
te nemen.  
We zouden kunnen zeggen dat het eerste stadium van het spirituele pad 
het proces is om zeggenschap over jezelf, over je lagere wezen te 
krijgen. Het ego zal proberen dit proces te laten ontsporen door je het 
uiterlijke pad te laten volgen, zoals in voorgaande lezingen is 
beschreven. Maar er zijn miljoenen mensen op deze planeet die het 
ware pad gevolgd hebben door een bepaalde mate van 
verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en enige zeggenschap over 
hun lagere wezen te krijgen.  
Maar dit wil niet zeggen dat ze buiten gevaar zijn zoals het ego en de 
valse leraren zullen proberen je te laten geloven. Dit brengt ons tot het 
punt waar we kunnen begrijpen wat het meest beslissende punt op het 
pad is.  
 
Het meest beslissende punt op het spirituele pad 
Zoals ik zei zijn er twee aspecten aan je missie op Aarde. Het Alfa 
aspect is om meester over jezelf te worden en het Omega aspect is om 
heerschappij over de Aarde te nemen. Hiervoor moet het bewuste jij 
twee heel belangrijke beslissingen nemen. De eerste is dat je bereid 
bent meester te worden over je lagere zelf. De tweede is je zelfgevoel te 
ontwikkelen en gezag over het Al te krijgen, waarmee je omgeving op 
Aarde bedoeld wordt. De meeste mensen die spirituele zoekers zijn – 
ongeacht hun uiterlijk geloofsysteem of de organisatie waartoe ze 
behoren – hebben het eerste besluit genomen en zijn begonnen meester 
over het zelf te worden. Maar velen hebben nog niet de volle 
consequenties van dat besluit beseft, zodat ze niet begrepen hebben dat 
het tot de dood van het ego moet leiden. Zo laten ze hun ego nog steeds 
een deel van hun leven leiden, reden waarom ze het tweede besluit niet 
kunnen nemen.  
Begrijp me hier niet verkeerd. Er zijn vele, vele spirituele zoekers die een 
universeel bewustzijn en een allesomvattend gevoel voor 
verantwoordelijkheid ontwikkeld hebben. Ze voelen een grote liefde voor 
de Aarde en proberen haar door uiteenlopende activiteiten, variërend 
van spirituele tot politieke en milieu zaken, te redden. Maar de realiteit 
van de zaak is dat de enige manier om het milieu te redden is door de 
Aarde op één lijn terug te brengen met de Goddelijke blauwdruk voor 
deze planeet. Juist omdat het dualiteitbewustzijn invloed op de Aarde 
heeft gehad zie je zoveel onevenwichtigheden in de natuur en in de 
menselijke samenleving.  
De enige factor die de Aarde op één lijn kan terugbrengen, is de 
Christusgeest. Maar die Christusgeest MOET door mensen die in 
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incarnatie zijn worden uitgedrukt. Om te laten zien dat dit mogelijk was, 
was het voornaamste doel van mijn missie tweeduizend jaar geleden. 
Met andere woorden, als je werkelijk de Aarde wilt redden, MOET je de 
Levende Christus op Aarde worden. ER IS GEEN ANDERE MANIER, 
zelfs al hebben het ego en de valse leraren ontelbare ingenieuze 
plannen ontwikkeld om spirituele mensen op een dood spoor te zetten 
waar ze denken dat ze de Aarde redden, maar in feite geen enkele 
vordering maken om dat doel te bereiken.  
Om je hoogste potentieel te vervullen om de Levende Christus op Aarde 
te worden, moet je balans - wat eenheid van doel betekent – tussen de 
hogere en de lagere delen van je eigen wezen brengen. Het Alfa aspect 
is dat je besluit meesterschap over jezelf te verwerven en dat dit besluit 
een totaal besluit is, wat betekent dat je bereid bent het ego te laten 
sterven. Je bent bereid je leven voor mij te verliezen, wat betekent je 
sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om geestelijk als de Levende 
Christus opnieuw geboren te worden.  
Wat ik je wil laten begrijpen is dat het mogelijk is dit besluit te nemen en 
een hoge mate van zelfbeheersing te verwerven zonder in feite de 
Levende Christus te worden. Meesterschap over jezelf verkrijgen is 
slechts één kant van de medaille en je Christusschap zal niet volledig 
zijn totdat je het tweede besluit neemt, namelijk dat je bereid bent om 
heerschappij over de Aarde te verwerven.  
Zie je mijn punt? Er zijn veel oprechte geestelijke zoekers die heel veel 
tijd besteed hebben aan het meester worden over zichzelf. Ze hebben 
een hoge graad van zelfbeheersing bereikt en kunnen allerlei geestelijke 
ervaringen hebben. Ik probeer op geen enkele wijze zulke ervaringen, 
die heel authentiek zijn, te kleineren. Maar ik zeg dat zolang je op je 
eigen groei gericht bent, je niet de Levende Christus bent. Christusschap 
moet worden uitgedrukt – in het onbaatzuchtig streven om alle leven op 
een hoger plan te brengen – voordat het zich manifesteert.  
Christusschap is wat eenheid tussen Geest en materie tot stand brengt, 
een eenheid die alleen kan komen wanneer er een achtvorm-stroom 
tussen Geest en materie en weer terug is. Het is mogelijk een stroom 
van Geest naar materie in je eigen wezen te vestigen, maar totdat je 
onbaatzuchtig probeert anderen op een hoger plan te brengen, zal er 
geen stroom terug zijn. En tot het moment dat je de achtvorm-stroom 
sluit, zul je niet de Levende Christus op Aarde zijn.  
We kunnen nu zien wat het meest beslissende stadium op het spirituele 
pad is. De meeste oprechte spirituele zoekers begonnen aan het 
neerwaartse pad toen hun bewuste zelf besloot dat het niet langer 
heerschappij over de Aarde zocht. Waarom is dat zo? Omdat het zoeken 
van heerschappij over de Aarde een veel moeilijker taak is dan het 
zoeken van meesterschap over het zelf. Dit komt door het feit dat de 
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Aarde een planeet geworden is die door het dualiteitbewustzijn beheerst 
wordt. Dus heerschappij verkrijgen betekent dat je strijd met dat 
dualiteitbewustzijn moet leveren.  
Er zijn krachten en mensen op Aarde die niet tot de volmaaktheid van 
het koninkrijk van God gebracht willen worden. Ze willen dat de Aarde in 
het schemerdonker blijft waar ze zich achter uiterlijkheden kunnen 
verschuilen en alles kunnen blijven doen wat ze maar willen doen. 
Wanneer je met de beste bedoelingen komt, zullen ze zich tegen je 
inspanningen verzetten, zoals ze mij tweeduizend jaar geleden zo 
duidelijk weerstonden. Dit verzet kan variëren van ongeïnteresseerdheid 
tot openlijke vijandigheid, wat zijn hoogtepunt bereikt in hun pogingen je 
lijfelijk om te brengen en je geestelijk te vernietigen.  
Vanwege dit verzet besloten vele spirituele mensen op deze planeet dat 
ze eenvoudig geen heerschappij over de Aarde wilden nemen. Dit leidde 
hen op diverse doodlopende wegen en velen zitten daar nog steeds 
vast. Een van de meer gevaarlijke doodlopende wegen is dat je voelt dat 
je werkelijk iets doet om de Aarde te redden, maar je inspanningen zijn 
op het grijze denken gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat je denkt dat je 
tolerant moet zijn tegenover bijna alles wat er op Aarde gebeurd en 
enkel liefde en positieve vibraties moet verspreiden. Je moet nooit het 
bewustzijn van antichrist uitdagen. Dit heeft, in feite, veel spirituele 
mensen een onbewust pact met de duivel doen sluiten, door te zeggen, 
“Als je mij met rust laat, laat ik jou met rust. Als je mij met rust laat in mijn 
zoektocht naar spirituele ontwikkeling, zal ik de Aarde aan jou laten”.  
Eén voorbeeld hiervan zijn de goedbedoelde acties om elke diersoort te 
beschermen. In werkelijkheid zijn vele diersoorten die momenteel op 
deze planeet gevonden worden niet door God geschapen maar zijn 
manifestaties van het lagere bewustzijn van de mensheid. Het brengen 
van de Aarde in het Gouden Tijdperk zal het noodzakelijk maken dat 
wordt toegestaan dat deze soorten uitsterven. Je leven besteden aan het 
in standhouden van een schepping van het bewustzijn van antichrist zal 
je uiteraard verhinderen de Levende Christus te worden. Het zal ook 
voorkómen dat de Aarde boven de staat van onbalans uitstijgt, wat tot 
achteruitgang van binnenuit leidt.  
Met andere woorden, als het moederaspect van de schepping, de 
stoffelijke wereld, zich op een wijze gaat ontwikkelen die niet in 
overeenstemming met de visie en de weten van de vader is, dan zal het 
materiële rijk zichzelf vernietigen. De ENIGE manier om deze Aarde te 
behouden is haar terug te brengen tot overeenstemming met de visie en 
de wetten die in de Christusgeest liggen opgeslagen.  
Zie je het belangrijke punt hier? De Aarde is uit balans omdat ze 
beheerst wordt door het dualiteitbewustzijn. Het ENIGE wat deze planeet 
kan redden is haar opnieuw in balans te brengen en dit kan ENKEL 
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gedaan worden door het dualiteitbewustzijn uit te dagen, totdat een 
beslissend aantal mensen de illusies hebben doorzien en besloten 
hebben zich erboven te stellen. Deze uitdaging kan ALLEEN door de 
Christusgeest komen en het kan ALLEEN gebeuren wanneer de 
spiritueel meest gevorderde mensen die Christusgeest zich eigen maken 
en opstaan om de vertegenwoordigers van de antichrist uit te dagen.  
Daarom is het tragisch wanneer deze mensen misleid worden te 
weigeren, het besluit te nemen om gezag over de Aarde uit te oefenen. 
En daarom is het meest cruciale punt op het spirituele pad het punt waar 
je die beslissing al of niet neemt. Dit is de werkelijke betekenis van ‘Te 
zijn of niet te zijn!’ 
 
Hoe werkelijk heerschappij te nemen  
Wat ik je hier wil laten zien is dat veel zoekers vele levens lang op het 
spirituele pad zijn geweest en een opwaartse spiraal geschapen hebben. 
Maar dat opwaartse pad heeft hen tot het punt geleid waar ze begonnen 
de neerwaartse spiraal te scheppen. Dat punt was waarop hun bewuste 
zelf besloot dat ze geen heerschappij over de Aarde wilden nemen. Met 
andere woorden, jullie hebben veel en onweerlegbaar vooruitgang 
meegemaakt in vergelijking met het lage punt van waaruit het opwaartse 
pad begon, het punt waar je vast liep.  
Maar alles wat je in feite hebt gedaan is de klok terugdraaien naar het 
punt waar je neerwaartse pad begon. Zoals het liedje gaat, ‘California, 
here I come, right back where I started from.’ Je bent teruggekeerd naar 
de belangrijkste uitdaging van het spirituele pad, namelijk dat je het 
besluit ongedaan moet maken dat je ego schiep. Dat besluit is de 
beslissing NIET te beantwoorden aan je reden van bestaan, namelijk 
een medeschepper te ZIJN en heerschappij over de Aarde te nemen. Je 
zult – opnieuw – die beslissing onder ogen moeten zien. En deze keer 
MOET je – als je vrij van het ego wilt worden en ware vooruitgang wilt 
maken – besluiten je verantwoordelijkheid te accepteren om 
heerschappij te nemen.  
Als je deze beslissing niet neemt, zal alle spirituele groei stoppen en je 
zult ONONTKOOMBAAR nog een neerwaartse spiraal scheppen. 
Begrijp me niet verkeerd. Toen je voor de eerste keer de neerwaartse 
spiraal begon, was je niet bewust van wat er gebeurde. Je dacht dat het 
prima met je ging en je merkte niet dat je langzaam aan naar beneden 
richting de afgrond gleed. Hetzelfde kan weer gebeuren en ik moet je 
vertellen dat er veel mensen zijn die denken dat ze heel spiritueel zijn, 
maar ze glijden onmerkbaar af in een spiraal van gerichtheid op zichzelf, 
wat onvermijdelijk meer en meer macht aan het ego geeft.  
Wat is de sleutel om de situatie te verbeteren en boven het punt uit gaat 
komen van waar je naar beneden begon te gaan? De sleutel is je bewust 
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te worden van een subtiel verschil dat het ego nooit kan bevatten maar 
dat het bewuste zelf van de meest rijpe spirituele zoekers zal kunnen 
begrijpen. De sleutel is te weten dat hoewel het Bewuste Jij bedoeld is 
heerschappij over de Aarde te nemen, het niet bedoeld is dit uit eigen 
kracht of uit eigen wijsheid te doen. Hoewel het bewuste zelf 
beslissingen moet nemen, kan het die beslissingen op de visie van de 
Christusgeest baseren.  
Het Bewuste Jij heeft in feite geen macht van zichzelf; het is bedoeld om 
macht te dirigeren en dat doet het door middel van zijn aandacht. 
Wanneer je je aandacht op iets richt, stroomt er kracht door je vier lagere 
lichamen via de boog van je aandacht. Die kracht zal echter gekleurd zijn 
door je identiteitsgevoel, reden waarom je deze uitspraken van mij moet 
overwegen:  

Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles 
mogelijk.’ (Marcus 10:27) 

Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, 
en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op 
wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden 
heeft. (Johannes 5:30) 

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in 
mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie 
spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk 
door mij. (Johannes 14:10) 

 
De belangrijkste boodschap hier is dat het Bewuste Jij het vermogen 
heeft zichzelf als alles wat het maar kiest, te identificeren. Wanneer het 
zichzelf identificeert met een mens – als een wezen afgescheiden van 
zijn bron, van zijn eigen spirituele zelf – dan moet het proberen 
heerschappij over de Aarde te nemen door de kracht in zijn vier lagere 
lichamen – de menselijke kracht te gebruiken. Dit maakt het onmogelijk 
om heerschappij te verkrijgen en het betrekt je enkel in de dualistische 
machtsstrijd die op deze hele planeet gaande is, aangedreven door het 
ego en de machten van antichrist. Juist omdat ze genoeg van deze 
dualistische strijd hadden, besloten veel spirituele mensen dat ze niet 
langer zouden proberen heerschappij te nemen. 
Maar waar het eigenlijk om gaat is dat als je probeert heerschappij door 
middel van menselijke inspanning te nemen, het onmogelijk zal zijn, 
maar als je het door middel van Gods kracht zoekt, alle dingen mogelijk 
zijn. Dus, wat is er voor nodig dat Gods kracht door je heen gaat 
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stromen? Er is eenheid tussen je eigen hogere wezen, je spirituele zelf, 
en je lagere wezen voor nodig. De sleutel om deze eenheid tot stand te 
brengen is het bewust accepteren en integreren van de ware identiteit 
van het Bewuste Jij als een medeschepper met God, die het recht heeft 
om heerschappij over de Aarde te nemen en die in overeenstemming 
met de visie van de Christusgeest te bedwingen.  
Zie je in dat het ego en de machten van de antichrist alles wat in hun 
macht ligt zullen aanwenden om te verhinderen dat jij dit identiteitsgevoel 
bereikt? Ze zullen dit doen door te proberen je in een van de 
onevenwichtige uitersten te brengen die door het ego geschapen zijn. Ze 
zullen het fundamentele conflict uitspelen dat in het ego is ingebouwd en 
ze zullen proberen er de dominante kracht in je wezen van te maken. Ze 
zullen proberen je de zwart-wit benadering te laten nemen om door 
middel van kracht over de Aarde te heersen of de grijze benadering, de 
weigering om meesterschap te verwerven.  
In beide gevallen – en op duizend andere manieren – zullen ze je 
verhinderen je uiteindelijke bestemming en potentieel te bereiken, 
namelijk om de Levende Christus op Aarde te zijn. Dit is natuurlijk het 
werkelijke doel van het ego en de machten van antichrist.  
Het laatste dat ze voor jou willen is dat jij de Christus wordt. Dus de enig 
overgebleven vraag is, ‘Zul je besluiten te ZIJN, of zul je je ego en de 
machten van antichrist toestaan je te blijven manipuleren in de beslissing 
om niet te zijn’? DAT is de vraag en alleen de Bewuste Jij kan die 
beantwoorden! 
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Spellen die het EGO met jou speelt. 
 
 

Egospel nr. 1 :  

Doe normaal! 

 
 
Jezus: Er zijn een aantal egospelletjes die heel specifiek zijn en ze zijn 
betrekkelijk gemakkelijk te ontmaskeren wanneer ze in specifieke 
situaties worden uitgespeeld. Er zijn andere egospelletjes die meer 
algemeen zijn en moeilijk onthuld kunnen worden omdat ze in veel 
verschillende situaties, zelfs in alle situaties van toepassing zijn. Deze 
algemene egospelletjes effenen vaak de weg voor de specifieke 
egospelletjes en zo kunnen ze je vermogen verzwakken de specifieke 
egospelletjes te doorzien en erboven uit te stijgen. Daarom zal ik 
beginnen met over een van de algemene egospelletjes te praten.  
Om dit spel te begrijpen, laten we eens samenvatten wat ik in de 
voorgaande lezingen heb uitgelegd: 

• Het ego wil je blind maken voor het bestaan van een hogere 
werkelijkheid die voorbij het dualistische denken van het ego 
ligt.  
• Eenmaal verblind door deze illusie, wil het ego je daar 
permanent houden. 
• Het ego wil dat jij gaat waar hij jou wil hebben, zonder dat jij 
beseft wat er gebeurt. Het wil je geleidelijk op de trap van 
leven naar beneden leiden, zo dat je het niet door hebt.  
• Als je weigert verder naar beneden te gaan, wil het ego dat 
je op je huidige niveau stil blijft staan. Zelfs nadat je begint 
weer naar boven te lopen, probeert het ego je groei op elk 
niveau tegen te houden.  
• Er is een resoluut besluit voor nodig om op te staan en 
opnieuw de trap van leven op te lopen. Het ego zal er alles 
aan doen om je te verhinderen zo’n LEVENSbeslissing te 
nemen.  

Dus, wat is het voornaamste wapen van het ego om te proberen jou te 
verhinderen LEVENSbeslissingen te nemen en de volgende stap op de 
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levenstrap te zetten? Het is dat het ego probeert je een norm te laten 
accepteren, een omschrijving van wat als normaal gedrag beschouwd 
wordt. Het ego zal dan in je bewuste geest projecteren dat zolang je 
binnen de grenzen blijft van wat hij als normaal omschreven heeft, er 
geen enkele reden voor jou bestaat om iets ongewoons te gaan doen, 
zoals het nemen van een LEVENSbeslissing en een duidelijk stap naar 
boven op de trap te zetten. Met andere woorden, het ego wil je laten 
geloven dat het naar beneden glijden op de trap of erop stil te staan, 
normaal gedrag is, terwijl een stap hoger op de trap zetten abnormaal en 
daarom onnodig, gevaarlijk, verboden of onmogelijk is. De boodschap 
van het ego is, ‘Wees geen dwarsligger – wees gewoon normaal zoals 
ieder ander!’ 
In deze poging heeft het ego een belangrijke bondgenoot, namelijk wat 
sommige psychologen het collectieve onbewuste noemen. We zouden 
het ook het massabewustzijn of het planetaire ego kunnen noemen. 
Wanneer je naar de maatschappij kijkt, zul je zien dat er veel mensen 
zijn die hun hele leven binnen de normen van hun bepaalde samenleving 
leven, door in alles blindelings de richtlijnen voor normaal gedrag te 
volgen, van godsdienst tot modetrends.  
Door de hele geschiedenis heen zul je zien dat samenlevingen 
uiteenlopende straffen hebben opgelegd voor het buiten hun richtlijnen 
gaan. Dit kunnen radicale maatregelen zijn, zoals gedood, gedeporteerd 
of gevangen gezet worden, of in veewagens bijeen gedreven worden om 
naar een concentratiekamp gebracht te worden. Of het kunnen minder 
drastische maatregelen zijn – en dus moeilijker aan het licht te brengen – 
methoden die variëren van druk van de familie of maatschappij om 
mensen niet gewoon te leren dat er een andere manier is om naar het 
leven te kijken.  
Als een samenleving een situatie geschapen heeft waarin de meeste 
mensen bang zijn om tegen de normen in te gaan of die in twijfel te 
trekken, is die samenleving star geworden. Er bestaat weinig kans voor 
interne verandering, reden waarom zulke samenlevingen vaak 
bergafwaarts gaan wat tot hun ondergang leidt, door interne factoren of 
door een vijand buiten die hen onderwerpt. Het Romeinse Rijk is een 
uitstekend voorbeeld, maar vele andere vervuilen de bladzijden van de 
geschiedenis.  
Historisch gezien hadden heel weinig samenlevingen normen die het 
volgen van het spirituele pad acceptabel maakte. De meeste 
samenlevingen hebben mensen ontmoedigd om dit te doen, zelfs of 
misschien in het bijzonder religieuze samenlevingen. Dat is de reden 
waarom ik van alle kanten oppositie ondervond, onder druk werd gezet 
en werd aangevallen toen ik mijn Christusschap begon te laten zien. 
Daarom moeten alle spirituele zoekers verwachten dat ze de normen 
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van hun samenlevingen moeten overtreden om het spirituele pad tot in 
zijn volste omvang te volgen. Met andere woorden, een spirituele zoeker 
kan beter het feit accepteren dat spirituele groei momenteel niet door 
enige Westerse samenleving als normaal wordt gezien. En als je 
eenmaal verwacht ongewoon te zijn – wat dat ook in je eigen omgeving 
mag betekenen – dan ben je niet zo vatbaar voor de subtiele pogingen 
van je ego om je binnen de normen, binnen de kudde te houden.  
Naast je samenleving moet je je ook bewust zijn van de innerlijke druk 
die door het ego zelf op je wordt uitgeoefend. Je persoonlijke normen 
zijn duidelijk beïnvloed door de omgeving waarin je opgroeide, maar het 
kent ook zijn eigen, persoonlijke kenmerken die je ego gedurende vele 
levens geschapen heeft. Deze zijn bedoeld om je te laten volgen wat je 
ego als normaal omschreven heeft en daarom moeten spirituele zoekers 
bereid zijn hun normen te onderzoeken. Niemand is ooit succesvol 
geweest op het geestelijke pad, zonder zijn of haar persoonlijke normen 
te onderzoeken en in twijfel te trekken om ze dan, evenals de uiterlijke 
normen van de omgeving, te overstijgen. Met andere woorden, voor een 
spirituele zoeker zou ‘het buiten de norm gaan’ als normaal bedrag 
beschouwd moeten worden. 
 
De wortel en de stok 
Het denkbeeld van een norm impliceert een gemiddelde waarde, een 
soort middelmaat. Maar een gemiddelde bestaat alleen maar met 
betrekking tot twee uitersten, omdat een gemiddelde ergens tussen een 
hoog en een laag gevonden wordt. Dus het ego probeert zijn normen te 
bepalen door een hoog en een laag vast te stellen:  

• De wortel is het hoogste wat je kunt bereiken, de stoutste 
droom, je ultieme gevoel van geluk – volgens je ego. Maar 
omdat het ego niet verder dan het dualiteitbewustzijn kan 
zien, zal het dit hoog omschrijven vanuit zijn eigen beperkte 
visie, of het zal de manier aangeven om deze uiteindelijke 
toestand op grond van zijn illusies te bereiken. Veel mensen 
hebben bijvoorbeeld een min of meer juiste visie voor wat 
betreft hun gedachte dat het ultieme doel van het leven een 
verheven staat in de geestelijke wereld is. Maar het ego 
slaagt er vaak in hen te laten geloven in een automatische 
pad naar dat doel, zoals in voorgaande verhandelingen is 
uitgelegd. Een voor de hand liggend voorbeeld is de 
overtuiging dat als je woordelijk belijdt dat Jezus Christus je 
Heer en Redder is, ik automatisch al je zonden op me zal 
nemen en je naar de hemel zal nemen.  
• De stok staat voor je grootste angsten, de visie van het 
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ergste wat je mogelijk overkomen kan. Opnieuw zal het ego 
dit op grond van zijn eigen illusies invullen en zo zal er altijd 
een duidelijk element van onredelijkheid zijn. In feite is alle 
angst onredelijk, want als je werkelijk de realiteit van God 
begrijpt, zal de waarheid je vrij van alle angst maken.  

Wat ik hiermee wil zeggen is dat de norm van het ego in werkelijkheid 
een mentale gevangenis is, bedoeld om jou binnen de grenzen te 
houden waar het ego voelt dat hij over je kan heersen. Maar het ego stelt 
de norm voor als een veilge zone die je garandeert je hoogste droom te 
verwezenlijken en je tegelijkertijd voor je ergste angsten vrijwaart. Om 
mijn vorige voorbeeld te gebruiken, zolang je gelooft dat Jezus je wilt 
redden, zul je gered worden. En zolang je geen vragen zet bij het dogma 
van het plaatsvervangende zoenoffer, zul je voorkomen dat je in de hel 
moet branden.  
De conclusie is simpel. Zolang je de norm niet betwist, waaronder de 
wortel en de stok, zul je binnen het denkkader blijven dat je ego heeft 
opgesteld en is spirituele groei onmogelijk. Dus zul je spiritueel niet gaan 
groeien totdat je de normen van je ego gaat betwisten. Het ego zal 
natuurlijk alles in het werk stellen je te laten geloven dat het in twijfel 
trekken van de norm gevaarlijk is en dus moet je bereid zijn de redenen 
te onderzoeken waarom je de normen niet zou moeten betwisten.  
Zoals ik zei, alle angst is irrationeel en alle irrationaliteit kan door een 
juist begrip weggenomen worden. Dus dé sleutel tot elke vorm van groei 
is inzicht te zoeken. Zoals de bijbel het zelf stelt, ‘ Het begin van wijsheid 
is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht 
toevoegt’. Dat is de reden waarom ik vaak sprak over hen die ‘oren 
hebben om te horen’ of ‘ogen om te zien.’ Het is de reden waarom ik 
mensen vertelde dat als ze zoeken, ze vinden zullen, als ze vragen, ze 
antwoord zullen ontvangen en als ze kloppen de deur voor hen zal 
worden opengedaan. Maar ik weet dat de angst om de norm in twijfel te 
trekken heel overtuigend is, dus laat me proberen je de duidelijkheid te 
verschaffen die je het mogelijk maakt om het te overwinnen.  
 
Waarom het gevaarlijk is om NIET de norm te betwisten 
Als voorbeeld zal ik de traditionele christelijke terminologie gebruiken. De 
meeste christelijke kerken zouden het ermee eens zijn dat je gered moet 
worden omdat je gezondigd hebt. Maar waarom heb je de mogelijkheid 
om te zondigen; waarom schiep God je niet gewoon zonder die 
mogelijkheid, zodat het geen vraag zou zijn of je al of niet gered zult 
worden.  
De meeste kerken zouden het er ook mee eens zijn dat je persoonlijk 
iets moet doen om gered te worden – je moet bepaalde keuzes maken. 
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Ze verschillen vaak van mening over dat wat je moet doen, maar dat is in 
deze context niet belangrijk. Juist het feit dat je niet automatisch gered 
bent en dat je iets moet doen om gered te worden, laat zien dat God je 
een vrije wil gaf. Omdat je een vrije wil hebt, kun je ervoor kiezen tegen 
Gods wet in te gaan – en daardoor te zondigen en daarmee je redding in 
gevaar brengen – of je kunt besluiten je op één lijn met Gods wetten te 
stellen en gered te worden.  
Juist het feit dat God je een vrije wil gaf laat zien dat hoewel God wil dat 
je zijn koninkrijk ingaat, hij je niet wil dwingen om dat te doen. Als hij een 
God was die macht zou gebruiken, dan zou hij je zonder de mogelijkheid 
tot zondigen geschapen hebben, zodat je automatisch in Gods koninkrijk 
zou zijn. Dus de logische conclusie is dat God je niet als een robot 
schiep, maar wil dat je vanuit je eigen vrije wil zijn koninkrijk ingaat.  
Wat is er voor nodig om vrijwillig Gods koninkrijk in te gaan? Het is nodig 
dat je begrijpt dat het ingaan in Gods koninkrijk iets is wat je werkelijk wilt 
en dus datgene doen wat nodig is om in te gaan, in je eigen belang is. Je 
moet boven elk gevoel van angst komen te staan, het gevoel dat je op 
de een of andere manier gedwongen wordt om gered te worden omdat je 
anders op een vreselijke plaats zult terechtkomen. Je moet boven elk 
gevoel van verplichting komen te staan, het gevoel dat je je aardse 
pleziertjes moet opgeven om de hemel in te komen – dat werkelijk het 
subtiele gevoel is dat ‘gered zijn’ een verlies aan aardse dingen is.  
Gods koninkrijk ingaan moet een volledig vrije keuze zijn en je kunt 
alleen een vrij besluit nemen wanneer je volledig inzicht hebt in wat die 
keuze met zich meebrengt. Je moet kunnen zien waarom het kiezen 
voor het koninkrijk van God boven een aards koninkrijk, ‘verlicht 
eigenbelang’ is. Je moet zien dat je niet iets verliest, maar iets verwerft 
dat oneindig waardevoller is dan enig iets wat je op Aarde hebt. Als je dit 
niet volkomen begrijpt, kun je eenvoudig geen vrije keuze maken. Een 
keuze die zelfs op gedeeltelijke onwetendheid gebaseerd is kan nooit 
een vrije keuze zijn.  
De conclusie is duidelijk. God wil dat jij een vrij besluit neemt, reden 
waarom hij jou een vrije wil gaf. God weet dat wanneer je een volledig 
inzicht in de werkelijkheid hebt, je liefdevol Gods koninkrijk boven enig 
iets op Aarde zult kiezen. En daarom wil God dat je de werkelijkheid 
volkomen begrijpt. Met andere woorden, God heeft niets te verbergen en 
probeert niet iets voor je te verbergen. Dus kunnen het alleen bepaalde 
machten zijn die proberen je buiten Gods koninkrijk te houden, die willen 
voorkomen dat je een volledig inzicht krijgt.  
Het is het ego en de prins van deze wereld die proberen je onwetend te 
houden door je te laten geloven dat het stellen van bepaalde vragen 
gevaarlijk is. Deze machten hebben godsdienst vaak gebruikt om 
mensen ervan te weerhouden vragen te stellen, maar in deze eeuw is 
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het tijd dat mensen boven die intimidatie uitstijgen en de volledige 
waarheid over hun relatie met God opeisen. De werkelijkheid is dat God 
je nooit probeert te weerhouden van het vinden van de waarheid die je 
vrij zal maken. Dus wanneer je enige uiterlijke of innerlijke weerstand 
tegen je groei in inzicht treft, dan weet je dat het ego en de prins van 
deze wereld aan het werk zijn. Wees daarom bereid de norm in twijfel te 
trekken, wees bereid de norm te overstijgen, wees bereid MEER te zijn 
dan wat de norm je vertelt wat je kunt of mag zijn.  
 
De norm, een ongelijke maatstaf 
Voor de overgrote meerderheid van de mensen is de norm die door hun 
ego is vastgesteld, de richtlijn om niet buiten het gedrag te gaan wat 
door hun samenleving als normaal gedrag beschouwd wordt. Natuurlijk 
hebben verschillende culturen en samenlevingen verschillende richtlijnen 
voor wat als normaal beschouwd wordt; dus de normen die in 
verschillende delen van de wereld gelden kunnen sterk uiteenlopen. 
Maar ze zeggen praktisch hetzelfde, namelijk dat je niet iets 
buitengewoons moet doen. Wees gewoon een normaal mens en je zult 
elk vastgesteld doel bereiken. Bijvoorbeeld, wees gewoon een normaal 
Christen en volg de leerstellingen van je kerk op en dan zul je gered 
worden.  
De meeste mensen zijn er blij mee om dat wat een ‘normaal leven’ 
genoemd wordt te leiden, door de richtlijnen te volgen van dat wat als 
normaal beschouwd wordt. Maar in elke samenleving zijn er mensen die 
niet tevreden kunnen zijn met normaal te zijn en ze verlangen naar iets 
buitengewoons in hun leven. Dus houden ze zich vaak bezig met een 
oprecht streven naar uitnemendheid en proberen op allerlei manier 
boven ‘de gewone’ mensen uit te stijgen.  
Helaas raken deze mensen in een ander egospelletje verstrikt, namelijk 
dat van ‘met elkaar te wedijveren’. Hoewel hun streven naar 
uitnemendheid mogelijk tot groei op het spirituele pad kan leiden, zolang 
zij vastzitten in het spel van vergelijken, zijn ze niet werkelijk boven het 
ego uitgestegen. Het ego vind het geweldig zich superieur t.o.v. anderen 
te voelen, dus voor deze mensen heeft hun ego eenvoudig een andere 
norm vastgesteld. Deze norm zegt, dat in plaats van op te gaan in de 
massa, de norm van deze mensen is zich van de massa te 
onderscheiden. Het is normaal voor hen beter dan anderen te zijn.  
In extreme vorm kan dit mensen doen geloven dat ze tot een 
afzonderlijke categorie mensen behoren, een hogere klasse die van 
nature boven de massa staat. Dus voor deze mensen is superioriteit de 
norm geworden en hun leven wordt opgeslokt door een zoektocht om 
deze superioriteit op alle mogelijke manieren te bewijzen, hetzij door 
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macht, intelligentie, opvoeding, sport, geld, schoonheid of wat hun 
wellicht hiervoor nog meer ten dienste zou staan.  
Natuurlijk is het betrokken zijn bij een spirituele leer of beweging niet 
verheven boven het feit dat het ego hiermee een superioriteitsgevoel kan 
scheppen. Veel mensen zitten verstrikt in het najagen van een doel dat 
door hun ego bepaald is, vaak opgezet als het gegarandeerde pad tot 
redding. Zolang je de uiterlijke regels die door een bepaalde spirituele 
organisatie zijn neergelegd, opvolgt zul je boven anderen uitstijgen en 
meer spiritueel zijn – zegt het ego.  
Het is een feit dat de overgrote meerderheid van de spirituele 
organisaties op deze planeet normen hebben – soms duidelijk 
omschreven en soms onuitgesproken of vaag – die gedeeltelijk of 
helemaal door het ego van de leiders en leden van die organisatie zijn 
bepaald. Het ego is er gewoon in geslaagd zulke mensen zijn norm te 
laten aannemen van wat het betekent om een spiritueel persoon te zijn.  
Achter alle normen ligt een onderliggende boodschap, namelijk dat het 
nooit normaal voor je is om boven het menselijke uit te gaan – zoals 
omschreven door het dualiteitsbewustzijn. Het ego zal je laten stijgen zo 
hoog je wilt, zolang je binnen het dualistisch spel blijft van jezelf met 
anderen of met een uiterlijke norm te vergelijken. Wat het ego niet wil 
zien is dat je eenheid met je IK BEN Aanwezigheid gaat bereiken zodat 
je hier op Aarde ernaar gaat streven een verlengstuk van het Wezen te 
zijn dat je al in de geestelijke wereld bent.  
Het ego weet dat als je je eenmaal bewust begint te worden van je 
geestelijke wezen, je voorbij elke aardse norm zult zien en MEER zult 
willen dan de Aarde – of het ego – je bieden kan. Je zult niet langer 
gehecht zijn aan de doelen en normen die het ego bepaald, en dit zal je 
geleidelijk in staat stellen meester te worden over je eigen geest en 
wezen. Je kunt dan gehoor geven aan de oorspronkelijke oproep voor 
alle medescheppers, namelijk te vermeerderen en heerschappij over de 
Aarde te nemen. Dus, elke norm die door het ego is vastgesteld heeft als 
onderliggend doel je te verhinderen tot deze niet-dualistische benadering 
van het leven te komen. Het ego zal je elk soort mens laten zijn die je 
wilt zijn, maar het wil niet dat je hier beneden alles bent wat je Boven 
bent.  
 
De norm, een steeds veranderd doel 
Het is uitermate belangrijk voor spirituele zoekers te beseffen dat de 
norm van het ego geen vaststaande eenheid is. Naarmate je groeit op 
het spirituele pad, zal je ego zich aanpassen aan je nieuwe 
overtuigingen, je nieuwe wereldbeeld. Uiteraard zou het ego je graag 
weg willen houden van het spirituele pad en je vast blijven houden in de 
materialistische egospelletjes die ik in de komende verhandelingen zal 
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beschrijven. Maar als dit hem niet lukt, zal hij eenvoudig zijn norm 
veranderen om je spirituele overtuigingen erin op te nemen terwijl hij ze 
op subtiele manieren verdraaid, zodat je binnen de grenzen van het 
‘normale mens-zijn’ blijft.  
Ik heb de poging van het ego om de illusie van een automatische 
redding te creëren al beschreven en het is erg belangrijk voor alle 
spirituele zoekers te overwegen of ze in de val gelopen zijn van de 
poging van het ego een norm op te zetten die hun spirituele 
overtuigingen bevredigt, terwijl elke serieuze spirituele groei verhinderd 
wordt.  
De werkelijkheid is dat zolang je nog ego hebt, hij proberen zal zijn norm, 
waaronder de stok en de wortel, aan je huidig niveau van bewustzijn aan 
te passen. Het doel is altijd je te verhinderen voorbij je huidige staat van 
bewustzijn te gaan. Daarom is het voor een spirituele zoeker zo 
belangrijk te weten dat je nooit stil kunt staan. Stilstand betekent dat het 
ego je zal inhalen en wanneer hij dat doet, zal hij een nieuwe norm 
maken die het doet lijken alsof je huidig niveau op het spirituele pad alles 
is dat nodig of mogelijk is. Zo zou je je prettig moeten voelen om te 
blijven waar je nu bent en het ‘hoger opgaan’ moeten vergeten.  
Wees je bewust dat hoe hoger je op het pad klimt, hoe meer subtieler je 
ego wordt. Wanneer je jezelf onderwijst in spirituele denkbeelden, 
ontwikkel je ook je ego en het zal deze ontwikkeling gebruiken om een 
norm te creëren die heel overtuigend is. Deze norm zal op al je spirituele 
overtuigingen inwerken en zou veel waarheid kunnen bevatten. Maar 
altijd is er die minieme verdraaiing, bedoeld te voorkomen dat je je 
huidige staat van bewustzijn overstijgt.  
Dat is de reden waarom je nooit stil kunt staan, je zelf nooit toe kunt 
staan dat je jezelf te gemakkelijk voelt. Als je eens eerlijk naar spirituele 
organisaties wilt kijken, zul je zien dat er een duidelijk patroon is. Veel 
leden beginnen het pad dat die organisatie biedt vol enthousiasme te 
volgen. Ze leggen zich er volledig op toe en maken vaak grote 
vooruitgang. Maar naarmate ze opklimmen in de gelederen van de 
uiterlijke organisatie, maken ze zich vaak meer en meer zorgen over hun 
uiterlijke positie dan over hun innerlijke groei.  
Zodoende proberen ze nu hun positie te verdedigen in plaats van die te 
overstijgen en dit is het kenmerk van het ego. Het is een duidelijk teken 
dat ze nu een nieuwe norm aangenomen hebben die het geloof versterkt 
dat ze heel spiritueel zijn omdat ze uiterlijke kenmerken naleven die 
bepaald zijn door de dualistische visie van het ego. Veel spirituele 
organisaties zijn door dit proces gedegenereerd en hebben hun 
oorspronkelijke transformerende kwaliteiten verloren. In plaats daarvan 
proberen ze nu mensen op een bepaald niveau te houden en 
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weerhouden hen ervan buiten de norm te gaan – openlijk of in het 
geheim – die de organisatie vastgesteld heeft.  
 
De norm betwisten 
Het effect van de norm is ervoor te zorgen dat je ‘niets doet’ – of liever 
gezegd ervoor te zorgen dat je hetzelfde blijft doen – en je het gevoel te 
geven dat je jezelf of enig aspect van je leven niet hoeft te veranderen. 
Dat is de reden waarom zoveel mensen alleen maar een geestelijk 
ontwaken beleven wanneer ze een heel belangrijke crisis in hun leven 
meemaken. Alleen wanneer de een of andere uiterlijke gebeurtenis hun 
gevoel dat alles normaal is, dat alles oké is, vernietigt, worden ze wakker 
en erkennen ze dat er iets moet veranderen.  
Bedenk hoeveel mensen zich heel geleidelijk tot zo’n crisis ontwikkelen 
en iedereen rondom hen zien kan waar ze naartoe gaan, maar dit zelf 
niet kunnen zien. Welnu, ze kunnen het niet zien want tot dusver heeft 
niets de norm verstoord, het gevoel dat ze oké zijn en dat er niets 
ernstigs zal gebeuren zolang ze blijven doen wat ze aan het doen zijn. 
Hoe meer mensen door de normen van hun ego verblind zijn, hoe groter 
de crisis is die nodig is om hen wakker te schudden om hen te willen 
laten veranderen.  
Het is altijd verdrietig voor een spirituele zoeker om te zien hoe mensen 
op een crisis afgaan en daarbij alle waarschuwingstekens niet willen 
zien. Ze steken eenvoudig hun kop in het zand en weigeren acht te slaan 
op de mensen of gebeurtenissen die bedoeld zijn om aan te geven dat 
het tijd is om de koers te verleggen. Als spirituele leraar zou ik heel 
graag willen dat alle oprechte spirituele zoekers deze val zouden 
vermijden, maar de enige manier om dit te doen is je bewust te worden 
van de normen van het ego en die te willen aanvechten.  
In principe is de norm van het ego altijd bedoeld te voorkomen dat je 
hoger dan een bepaald niveau komt. Je kunt eenvoudig niet hoger dan 
dat niveau komen totdat je inziet wat je tegenhoudt, namelijk een norm 
van de dualistische geest. Daarom is het heel belangrijk voor spirituele 
zoekers zich bewust te zijn van het bestaan van zo’n norm en altijd open 
te blijven om die aan te vechten.  
Dit betekent het aanvechten van alle elementen van de norm, waaronder 
het hoog, het laag en het midden: 

• Het midden. Het kan misschien voor de meeste mensen 
normaal zijn op een bepaalde manier te geloven of zich te 
gedragen, maar dat wil niet zeggen dat het normaal is voor 
spirituele zoekers. Als je werkelijk het spirituele pad begrijpt, 
zou je doel moeten zijn jezelf te overstijgen; dus is dit de 
norm die jij moet toepassen. Zullen de normen die ik op 
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bepaalde terreinen heb me helpen spiritueel te groeien of 
zullen ze me op een bepaald niveau vastzetten, een niveau 
dat misschien prettig is maar dat niet tot groei leidt? Je moet 
je ook bewust zijn dat er altijd een verleiding is je op elk 
niveau van het spirituele pad gemakkelijk te voelen. Dus, als 
je jezelf gemakkelijk begint te voelen en gaat denken dat je 
niet hogerop hoeft te komen of dat je hetzelfde ding kunt 
blijven doen, wees alert en begin de norm in twijfel te trekken 
die aanleiding voor zulke gedachten en gevoelens is. 
Zelftranscendentie betekent dat je niet hetzelfde ding 
gedurende onbepaalde tijd kunt blijven doen of geloven. Er 
zal een tijd komen wanneer het nodig is een 
LEVENSbeslissing te nemen en naar een geheel nieuw 
niveau te stijgen.  

• Het hoog. Onderzoek je hoogste dromen of visie en wees 
bereid naar binnen te gaan om een zelfs hogere visie van je 
Christuszelf te zoeken. Wees je bewust dat je ego nooit echt 
het spirituele pad kan begrijpen, dus kan het niet het hoogst 
mogelijke doel voor je bepalen. Dat doel is al in je goddelijke 
plan omschreven en je hoeft het enkel te ontdekken, maar 
om dat te doen moet je voorbij de beperkte visie van het ego 
zien. Je moet ook de manier onderzoeken waarop het ego 
bepaalt hoe jij je doelen (zijn doelen) moet bereiken. Het ego 
kan nooit zelftranscendentie begrijpen, dus zal het geneigd 
zijn met uiterlijke criteria te komen om welke doelen je ook 
hebt, te bereiken. Wees bereid verder dan deze doelen te 
zien. Bestudeer spirituele leringen en vraag om leiding van je 
Christuszelf zodat je je visie kunt verfijnen van hoe je je 
doelen te bereiken. Wees bovenal bereid naar meer uit te 
reiken, naar een hogere visie dan die je nu hebt.  

• Het laag. Wees bereid te beseffen dat alle angst uit illusie 
voortkomt. Het verlammende effect van angst is dat het je 
bang maakt te kijken naar wat je vreest en daarom kun je niet 
ontdekken dat je angst op een illusie gebaseerd is. Als je er 
eenmaal naar kijkt zie je het onredelijke van angst en dat is 
de eerste stap om het achter je te laten. Vraag jezelf af, ‘Wat 
is het ergste wat me overkomen kan? Zou dat me 
verhinderen dat ik mijn lessen leer en mezelf overstijg?’ Zie 
je, wanneer je voorbij de normen van het ego gaat zien, 
besef je dat het ware doel van het leven voor jou is om 
geestelijk te groeien, wat betekent dat je het vermogen hebt 
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om van elke situatie te leren. Veel mensen zijn geweldig 
gegroeid door de meest erge tragedies. Dat wil niet zeggen 
dat je naar een dramatische gebeurtenis zou moeten 
verlangen, maar dat je moet beseffen dat mocht zelfs het 
ergste gebeuren, het niet het einde van je geestelijke groei 
zou betekenen. Als je eenmaal gaat overwegen, dat mochten 
de ergste angsten van je ego gaan plaatsvinden het alleen 
maar je groei zou gaan versnellen, dan begin je werkelijk het 
verlammende effect van de angsten van het ego te 
overwinnen. Je bewuste zelf kent geen angst. Alleen het ego 
kent die, dus als je je eenmaal losmaakt van het ego, zul je 
niet langer overweldigd worden door zijn angsten, want je 
ziet hoe onredelijk en paranoïde ze zijn.  

  
Waarom heb ik ervoor gekozen om over dit spel van normen te spreken 
voordat ik over meer specifieke egospelletjes ga praten. Omdat voor elk 
van de bijzondere egospelletjes er een normspel bestaat. Wanneer je 
verstrikt bent in een bepaald egospelletje, denk je dat het spel normaal 
gedrag is en zo kun je gewoon niet zien dat er iets verkeerds aan is. Je 
kunt niet zien hoe het jezelf beperkt of zelfs schaadt, laat staan andere 
mensen. Je kunt eenvoudig de balk in je eigen oog niet zien en daarom 
kun je vanzelfsprekend die ook niet gaan wegnemen.  
Dus, voordat je zelfs maar kunt beginnen een bepaald egospel te 
doorzien, moet je de illusie overwinnen dat het spelen van dit spel 
normaal gedrag is. Je moet weten dat zelfs al is het normaal gedrag voor 
de meeste mensen, het niet normaal is voor een spirituele zoeker, 
iemand die geestelijke vrijheid wil. Je moet je bewust worden dat het 
spelen van dit spel je vrijheid wegneemt en dit stelt je in staat je los te 
maken van dat specifieke spel en het uiteindelijk voorgoed achter je te 
laten. Dus, het cruciale punt om elk egospel te overwinnen is om 
plotseling een moment van inzicht te krijgen waar je inziet wat je aan het 
doen bent, ziet dat het een egospel is en dan tot het spontane besluit 
komt, ‘Ik kan dit niet langer blijven doen; ik moet veranderen.’ 
In het begin kan zo’n plotseling moment van inzicht een schok voor je 
zijn omdat je je nog zozeer met het ego identificeert. Het kan emotionele 
pijn, leed en trots veroorzaken, het besef dat je vastzit in een egospel. 
Maar als je je losmaakt van het ego, zal de shock afnemen totdat je een 
egospel kunt ontdekken zonder enig gevoel van pijn of shock te voelen. 
Je ziet het eenvoudig voor wat het is en laat het los, met hetzelfde 
gemak als je een oud kledingstuk weggooit dat versleten is.  
Door een impuls op te bouwen van het ontdekken en loslaten van 
egospelletjes, zul je het jezelf makkelijker maken het pad te bewandelen. 
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En om dit proces te stimuleren, zal ik verder gaan om over enkele van de 
meest materialistische egospelletjes te praten, spelletjes die de meeste 
spirituele zoekers al achter zich hebben. Daarmee hoop ik je te laten 
zien dat je al een impuls van het overwinnen van egospelletjes hebt 
opgebouwd. Je moet je hiervan eenvoudig bewust worden zodat je het 
kunt toepassen op de egospelletjes die je nog niet doorzien hebt, waarbij 
je ze zonder pijn kunt overwinnen. Het spirituele pad is geen pijnlijk 
proces, maar een vreugdevol proces van datgene los te laten wat je 
beperkt, zodat je grotere vrijheid kunt ervaren.  
 
 
 

Egospel nr. 2:  

Het meest primitieve overlevingsspel  

 
 
Het verhaal van Dr. Frankenstein werd door de Opgevaren Schare 
geïnspireerd met het doel om een van de fundamentele eigenschappen 
van het ego duidelijk te maken. Het plot is simpel, namelijk dat een 
dokter – met ogenschijnlijk goede bedoelingen – dode lichaamsdelen 
aaneenhecht en ze met leven bezielt. Echter, als het schepsel eenmaal 
een vorm van leven ontvangen heeft, laat het een overlevingsinstinct 
zien dat het bereid maakt om iedereen – zelfs zijn eigen schepper – die 
in zijn weg staat om te brengen. Omdat de dokter niet bereid is tegen zijn 
schepping op te treden, komt hij uiteindelijk om – evenals het schepsel 
zelf.  
Dit is het meeste fundamentele kenmerk van je ego. Je nam ‘dode’ 
ideeën, ideeën en overtuigingen die voortkwamen uit het bewustzijn van 
antichrist, en bracht ze tot een samenhangend geheel bijeen. Je 
gebruikte vervolgens je scheppende vermogens om ze met een vorm 
van leven te bezielen, zodat jouw ‘schepping’ de rol kon vervullen om 
voor jou het merendeel van de beslissingen te nemen en dus – 
ogenschijnlijk – het bewuste zelf vrijmaakte van de verantwoordelijkheid 
van het nemen van beslissingen.  
Maar waarvan jij dacht wat geschapen was om je te dienen, begon een 
eigen leven te leiden en nu wil het elk aspect van je leven beheersen. 
Verder bezit het een meedogenloos overlevingsinstinct en zal alles doen 
om in leven te blijven – zelfs nadat jij besloten hebt dat je het niet langer 
wilt. In zijn meest primitieve vorm is het ego bereid alles te doen om in 
leven te blijven, bereid zelfs om mensen om te brengen die zich tegen 
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hem verzetten. Het ego is zelfs bereid jou te doden en het kan niet zien 
dat dit tot zijn eigen ondergang zal leiden. Voor het ego is overleving het 
uiteindelijke doel en geen prijs is te hoog om zijn voortbestaan te 
verzekeren. 
Het ego zal letterlijk alles doen waarvan het gelooft dat het noodzakelijk 
is om zijn eigen voortbestaan veilig te stellen. En als je dit vergelijkt met 
mijn vorige lering dat het ego uit je afscheiding van God ontstaan is, kun 
je de gevaarlijke mix zien. Zoals ik uitgelegd heb is alles gemaakt van 
(uit) het wezen van God – zonder hem is niets gemaakt wat gemaakt is. 
De verbindende schakel tussen alle zelfbewuste wezens is dus God. 
Wanneer je weet dat je deel uitmaakt van Gods wezen, weet je ook dat 
andere mensen deel uitmaken van Gods wezen en zo weet je, op een 
zeer fundamentele wijze, dat als je anderen schade toebrengt, je ook je 
zelf benadeelt. Zoals ik zei:  
En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’(Matteüs 
25:40) 
Werkelijk, alleen wanneer je erkent dat je een verbinding met God hebt, 
kun je mijn gebod opvolgen om anderen te behandelen zoals je wilt dat 
anderen met jou omgaan. Dit is de reden dat mensen die zich met hun 
ego identificeren niet bereid zijn dit gebod op te volgen en er zelfs als 
een primitieve of zwakke uitspraak naar kijken.  
Omdat het ego uit de afscheiding van God geboren is, ziet het zichzelf 
onvermijdelijk als geheel van andere mensen gescheiden. Dus gelooft 
het ego dat het anderen kan benadelen zonder zichzelf schade toe te 
brengen en dit leidt tot het meest primitieve egospel van alle 
egospelletjes, namelijk die van de ultieme fysieke overleving.  
 
Fysieke overleving leidt tot geestelijke dood 
In voorgaande verhandelingen heb ik het bewuste zelf beschreven als 
zijnde in staat om zichzelf met alles wat het kiest te identificeren. 
Hetzelfde is waar voor het ego. Ik heb het ego vergeleken met een bos 
en het soort bomen dat je in het bos aanplant zal het gedrag van het ego 
bepalen. Wanneer iemand tot het absoluut laagste niveau van menselijk 
bewustzijn zakt, identificeert het ego van zo iemand zich met en als het 
fysieke lichaam. Zo wordt het voortbestaan en de instandhouding van 
het fysieke lichaam het belangrijkste doel voor het ego. Alles zal in het 
werk worden gesteld om dat doel te bereiken, inclusief het ombrengen 
van iedereen die als een bedreiging voor het voortbestaan van het 
lichaam wordt gezien.  
In voorgaande verhandelingen vergeleek ik het ego met het 
besturingssysteem van een computer. Wat er in feite gebeurt als 
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mensen zich met hun fysieke lichaam identificeren is dat het 
computerprogramma van het ego zich samenvoegt met het 
computerprogramma dat in het fysieke lichaam is ingebouwd. Het 
menselijke lichaam/brein is – zoals de meeste mensen weten – een zeer 
complex mechanisme. Veel wetenschappers geloven dat alle aspecten 
van het menselijk bewustzijn het resultaat zijn van fysieke processen in 
de hersenen en in het zenuwstelsel. En hoewel dit onjuist is, is het tot op 
zekere hoogte begrijpelijk dat wetenschappers tot deze conclusie 
komen. De hersenen en het zenuwstelsel zijn werkelijk zo complex dat 
ze tot veel gedachten en gevoelens leiden. Voor mensen die hun 
geestelijke identiteit vergeten hebben en zichzelf met en als het fysieke 
lichaam zijn gaan identificeren, worden bijna al hun gedachten en 
gevoelens door de hersenen en het zenuwstelsel geproduceerd, die 
impulsen van het massabewustzijn ontvangen en in zekere mate 
omwerken. 
Dus wanneer het lichaam met de ‘lichaamscomputer’ samensmelt, gaat 
het computerprogramma dat in het fysieke lichaam is ingebouwd, de 
computer van het ego domineren. En het zou niet moeilijk zijn te moeten 
zien dat de programma’s van het fysieke lichaam zich geheel rond het 
voortbestaan van het lichaam concentreren. Dit betekent niet dat het 
noodzakelijkerwijs verkeerd of slecht is. Ik ben het niet eens met de 
traditionele kijk van veel religieuze mensen – waaronder veel Christenen 
– dat het lichaam slecht is. Een leeuw is niet slecht; het doet eenvoudig 
wat het doen moet om te overleven. Net zo doet het lichaam wat het 
doen moet om te overleven. Het probleem is natuurlijk dat de 
‘lichaamscomputer’ in feite niet kan denken.  
Het kent slechts fysiek leven, maar geen geestelijk leven. Het heeft geen 
zelfbewustzijn en kan daarom geen onderscheid tussen goed en kwaad 
maken. Zo kent het geen ethische of morele overwegingen en het is niet 
in staat te redeneren of dat wat het noodzakelijk voor zijn overleving 
acht, wellicht ‘verkeerd’ zou zijn of gevolgen op lange termijn zou hebben 
voor het wezen dat het lichaam bewoont, namelijk jij. Het gevolg is dat er 
een egospel gemaakt wordt, dat geprogrammeerd is alles te doen om 
het voortbestaan van het fysieke lichaam op korte en lange termijn te 
verzekeren.  
Door heel de geschiedenis heen heeft dit egospel vele verschillende 
vormen aangenomen. Bedenk, als voorbeeld, dat gedurende de 
Middeleeuwen de meeste mensen een zwaard bij zich hadden. De 
geringste provocatie werd als een bedreiging voor iemands eer gezien 
en het gevolg was een duel op de dood. Ontelbare mensen werden 
gedood voor iets dat geen feitelijke fysieke bedreiging was, maar alleen 
als zodanig gezien werd. Maar het werd een fysieke bedreiging vanwege 
de gewoonte om een geschil door middel van een duel op te lossen. 
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Andere treffende voorbeelden zijn hoe mensen elkaar ombrachten om 
voedsel of andere eigendommen te stelen. En dit bracht diegenen die 
iets hebben wat waard was om te stelen ertoe een patroon op te bouwen 
om automatisch diegenen om te brengen die als werkelijke of potentiële 
bedreiging van hun eigendom werden gezien.  
Als we dit op grotere schaal toepassen, zien we oorlog als een voorbeeld 
van hoe sommige soldaten volmaakt geschikte oorlogsmachines 
werden. Ze doodden zonder nadenken elke vijandelijke soldaat, zonder 
zelfs morele of ethische implicaties te overwegen. We zien éénzelfde 
tendens in de georganiseerde misdaad, namelijk het populaire filmbeeld 
van het hoofd van een criminele bende die iedereen ombrengt die het 
voortbestaan bedreigt van zijn imperium – dat hij als een verlengstuk van 
zijn lichaam ziet.  
Op zelfs nog grotere schaal kunnen hele naties of beschavingen hun 
eigen versie van het overlevingspel creëren. Ze bouwen het beeld op dat 
andere landen een bedreiging zijn en ze zijn bereid om elk beschikbaar 
wapen of beschikbare methode te gebruiken om de overwinning veilig te 
stellen. Dit kan worden uitgebreid tot het opbouwen van het beeld dat 
een bepaald ras of etnische groep een bedreiging is voor het 
voortbestaan van een andere groep of natie. De genocide van Hitler op 
de Joden is een treffend voorbeeld van het meest primitieve 
overlevingsspel dat op de spits gedreven is. Echter de actie door de 
Geallieerden van het bombarderen van civiele doelen in Duitse steden 
laat zien dat geen enkel land immuun voor dit spel is.  
Een ander aspect van dit spel is dat er voor het voortbestaan op lange 
termijn van het fysieke lichaam voortplanting nodig is en wanneer het 
ego dit op de spits drijft, krijg je verkrachting. Op een zelfs nog grotere 
schaal krijg je de vele vormen van onderdrukking van vrouwen, die wordt 
gevoed door de gesignaleerde behoefte van het mannelijke ego voor het 
op lange termijn laten voortbestaan van het fysieke lichaam. Dit maakt 
het nodig dat vrouwen beschikbaar zijn voor datgene wat het mannelijke 
ego ziet als hun mannelijke rol, namelijk beschikbaar te zijn voor 
voortplanting.  
 
Stijg uit boven fysieke overleving 
Ik kan uiteraard oneindig doorgaan met het geven van voorbeelden hoe 
dit specifieke egospel tot ongelooflijke gruweldaden heeft geleid. Dit spel 
ligt ten grondslag aan de meeste wreedheden uit de geschiedenis, 
waarbij de daders vaak het gevoel hadden dat ze ‘de vijand’ moesten 
vernietigen om hun eigen voortbestaan te verzekeren. Het is de aloude 
uitspraak, ‘Het was hem of mij!’ 
Ik geloof dat de meeste spirituele zoekers duidelijk het primitieve wezen 
van dit spel inzien. De reden waarom je dit kunt zien is dat de meeste 
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spirituele zoekers – en zeker de meesten die voor deze website 
openstaan – boven het meest primitieve egospel uitgestegen zijn. Ik ben 
in feite begonnen met het beschrijven van het meest primitieve egospel, 
speciaal om je te helpen zien dat je al boven een aantal egospelletjes 
bent uitgestegen. Je zult zeker niet zomaar iemand doden die je als een 
bedreiging ervaart. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je al begonnen 
bent het bewuste zelf te scheiden van een complete identificatie met het 
ego. Door verder te gaan in dit proces zul je uiteindelijk de overwinning 
behalen van het bereiken van het Christusbewustzijn.  
Maar om het proces af te maken is het nodig dat je bewust begrijpt hoe 
je jezelf van het ego kunt scheiden. Dit onbewust te doen is een goede 
eerste stap, maar om een volgroeide spirituele student te worden is het 
nodig dat je tot een bewust gewaarzijn en begrip van het spirituele pad 
komt en wat dat inhoudt. Je kunt zonder bewust gewaarzijn slechts tot 
een bepaalde hoogte op het pad stijgen. Om de hogere niveaus te 
bereiken moet je precies gaan inzien hoe het ego zich achter de bomen 
in het bos verschuilt.  
Hoe kan iemand dus het proces beginnen om het meest primitieve 
egospel te boven te komen en boven het louter als een dier functioneren 
uit te stijgen en een geestelijk wezen in een fysiek lichaam te worden? 
Welnu, de kern van het proces is dat het bewuste zelf van de persoon 
zich moet gaan realiseren dat het meer dan het lichaam en vervolgens 
meer dan het ego is. Wanneer iemand volledig met het ego 
geïdentificeerd is en het ego van die persoon zich volledig met het 
fysieke lichaam vereenzelvigt, is de mogelijkheid klein om die persoon 
überhaupt met een geestelijke boodschap te bereiken. Zo zullen veel 
mensen letterlijk alleen bewust worden doordat hun fysieke lichaam keer 
op keer gedood wordt, totdat het bewuste zelf gaat beseffen dat het niet 
het lichaam is. Dit gebeurt omdat een geweldadige dood littekens in de 
ziel ‘brandt’ die als herinneringen – vaak gedeeltelijk onbewust – in 
volgende levens zullen bijblijven en die persoon een herinneringsbeeld 
geven dat het de dood van het lichaam kan overleven.  
Zoals ik overal op deze website uitleg fungeert het materiële universum 
als een soort spiegel die fysieke omstandigheden terugkaatst die met je 
staat van bewustzijn overeenkomen. Dus, wanneer je jezelf met en als 
het lichaam identificeert – en gevangen raakt in het spel van het veilig 
stellen van het voortbestaan van het lichaam – zul je in een staat van 
bewustzijn komen waar je voortdurend naar bedreigingen voor je 
lichaam zult uitkijken. De onbewuste boodschap die je uitzend is dat je in 
een wereld leeft waar alles een mogelijke dreiging is en het universum 
geeft je daarom ‘gehoorzaam’ fysieke omstandigheden terug waarin je 
zulke bedreigingen tegenkomt. Veel mensen bijvoorbeeld die betrokken 
zijn bij bendes of georganiseerde misdaad hebben een situatie 
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geschapen waar ze onder voortdurende bedreiging staan – en alle 
mensen die hierin betrokken zijn spelen eenvoudig hun rol in het 
collectieve drama dat ze elk afzonderlijk met hun geest, hun gedachten 
geschapen hebben. Ze worden tot elkaar aangetrokken vanwege hun 
gelijkgestemde staat van bewustzijn en nu bedreigen ze elkaar om hun 
innerlijke conflicten uit te spelen. 
Mijn punt is dat het meest primitieve overlevingsspel mensen ertoe zal 
aanzetten fysieke omstandigheden in het leven te roepen waarin de kans 
groot is dat hun fysieke lichaam gedood zal worden. Wanneer je 
probeert je leven te behouden, zul je het verliezen, zoals ik tweeduizend 
jaar geleden zei. Dit is in feite een veiligheidsmechanisme waarbij het 
universum de bewustzijnsstaat van de mensen ‘uitspeelt’ zodat ze de 
kans krijgen om die te overwinnen. Wanneer iemand vaak genoeg 
gedood is, zal het bewuste zelf van die persoon – tussen twee 
incarnaties in – het volgende gaan beseffen: 
• Het is meer dan het lichaam. 
• Het heeft genoeg van het meest primitieve overlevingsspel van altijd 
met andere mensen te vechten. 
De persoon komt zijn volgende incarnatie in met een gevoel dat het 
meer is dan het lichaam of dat het niet langer met andere mensen wil 
vechten. En dit is het begin van een opwaartse spiraal. Wanneer het 
bewuste zelf van de persoon – vaak na vele incarnaties – zichzelf meer 
en meer van het lichaam en van de stoffelijke wereld losmaakt, zal die 
persoon in incarnatie komen met een bewust besef dat het een 
verlangen heeft naar iets meer dan deze wereld. Dit kan de oorzaak zijn 
dat die persoon dan een spirituele lering en een bewust pad naar een 
groter begrip vindt.  
Als spirituele leraar zou ik natuurlijk graag zien dat mensen uit het meest 
primitieve overlevingsspel ontwaken zonder talloze keren gedood te 
worden maar helaas is dit niet een aannemelijk scenario. De meeste 
mensen die in dit spel gevangen raken kunnen er alleen uitgroeien 
wanneer de harde leerschool van het leven hun zoveel klappen heeft 
toebedeeld dat ze gaan denken dat er een betere manier moet zijn. 
Sommige mensen moeten letterlijk vele malen op een wang geslagen 
worden voor ze gaan beseffen dat de slagen zullen blijven komen als je 
niet de andere wang gaat toekeren. De reden hiervoor is dat het 
universum eenvoudig terugkaatst wat je uitzend; dus jij veroorzaakt die 
slagen – zelfs al worden ze door andere mensen uitgevoerd.  
 
Keer de andere wang toe als de enige manier om het 
overlevingsspel te doorbreken 
Zoals ik zei, het ego is gewoon een computer en het zal zonder 
nadenken doorgaan de vijand buiten zich te bestrijden zonder ooit te 
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beseffen dat het bewustzijn dat er een vijand is, datgene is dat de vijand 
creëert. Het is daarom alleen het bewuste zelf van iemand die het 
bewustzijn heeft om te kunnen denken en te redeneren dat als het de 
andere wang gaat toekeren, het universum dan uiteindelijk zal stoppen 
met het sturen van een vijand. Wil dit echter gaan plaatsvinden dan moet 
het bewuste zelf wakker worden en tot het besluit komen zijn 
verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen terug te nemen. 
Het was natuurlijk de verloochening van deze verantwoordelijkheid door 
het bewuste zelf dat het ego voortbracht en vervolgens het afglijden naar 
het meest primitieve overlevingsspel teweegbracht.  
 
Voordat iemand volledig het meest primitieve overlevingsspel achter zich 
kan laten, moet het bewuste zelf van de persoon bereid zijn te erkennen 
dat het zijn eigen werkelijkheid schept. Het moet gaan begrijpen dat het 
universum werkelijk als een spiegel werkt en dat daarom de fysieke 
omstandigheden waarvoor het zich geplaatst ziet, nooit zullen 
veranderen voordat het zijn bewustzijn verandert. En om een begin met 
dit proces te maken moet het bewuste zelf – bewust – de programmering 
van het ego ter zijde schuiven. Het ego zal blindelings de vijand buiten 
zich bestrijden en in zekere zin kan het hebben van zo’n vijand het 
ultieme excuus worden om geen verantwoordelijkheid voor je leven te 
nemen. Wanneer het bewuste zelf zich met het ego identificeert zal het 
gaan redeneren dat zolang er een vijand buiten hem is, hij al zijn 
aandacht op het bestrijden van de vijand moet richten zodat er geen tijd 
of aandacht meer is om verantwoordelijkheid te nemen en zijn 
bewustzijn te veranderen. Een soldaat te midden van de strijd staat niet 
open om aan zijn psychologische problemen te werken. Overleving door 
het vernietigen van de vijand heeft voorrang boven al het andere.  
Ik verwacht dat mensen die openstaan voor deze website kunnen zien 
hoe dit tot een vicieuze cirkel wordt. Je creëert een uiterlijke vijand door 
je staat van bewustzijn. Als er eenmaal een vijand is wordt het bestaan 
ervan tot excuus gemaakt om niet naar je eigen staat van bewustzijn te 
kijken. Het is het volmaakte excuus om je op de splinter in het oog van 
de ander te richten en te weigeren naar de balk in je eigen oog te kijken. 
De uiterlijke vijand zal natuurlijk niet weggaan totdat jij je staat van 
bewustzijn verandert zodat je de andere wang kunt toe keren voor de 
klappen die van de vijand komen.  
Begin je nu het diepere idee te zien achter mijn opdracht de andere 
wang toe te keren? Ik ben me volledig bewust dat de meeste mensen die 
opdracht tweeduizend jaar geleden niet konden begrijpen en de meesten 
begrijpen hem nog steeds niet. Velen echter zijn er klaar voor om het te 
begrijpen omdat ze – vele levens lang – in een staat van bewustzijn zijn 
geweest van het vechten tegen uiterlijke vijanden. Er is slechts een 
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manier om dat patroon te doorbreken. Ze MOETEN ophouden tegen de 
uiterlijke vijand te vechten en toelaten dat ze op een wang geslagen 
worden en vervolgens weloverwogen de andere wang toe te keren 
zonder daarbij terug te slaan. Alleen door dit te doen kunnen ze een 
nieuwe boodschap de kosmische spiegel inzenden, de boodschap dat ze 
niet langer met een uiterlijke vijand willen vechten. En wanneer dit 
voldoende malen is gedaan – en je herinnert je misschien dat ik mijn 
discipelen vertelde zeven maal zeventig maal te vergeven – zal het oude 
patroon, dat gedurende vele levens tot stand is gebracht, doorbroken 
worden en het universum zal nu fysieke omstandigheden terugkaatsen 
die met je nieuwe staat van bewustzijn overeenkomen. Hoewel veel 
mensen nog steeds in het meest primaire overlevingsspel gevangen 
zitten, zul je ze niet langer ontmoeten en zul je op een hoger niveau 
kunnen leven, zelfs al ben je nog steeds op deze planeet.  
 
Meer subtiele varianten van dit overlevingsspel 
Zoals ik ergens anders uitleg zijn er vier niveaus van deze wereld die 
overeenkomen met de vier niveaus van je geest. Het laagste niveau is 
het fysieke niveau dat overeenkomt met je onbewuste en bewuste geest. 
Het volgende niveau daarboven is het emotionele dat natuurlijk 
overeenkomt met je gevoelens. Hierna komt het mentale niveau, dat 
overeenkomt met je gedachten maar in het bijzonder hogere gedachten 
van argumentatie en logica. Tenslotte hebben we het etherisch of 
identiteitsniveau dat overeenkomt met jouw identiteitsgevoel, hoe jij 
jezelf, God en de wereld ziet.  
Tot zover heb ik over het overlevingsspel gepraat als enkel een fysiek 
fenomeen, dat verband houdt met de overleving van het lichaam en dat 
mensen bereidwillig maakt fysiek anderen te doden om hun eigen 
voortbestaan te verzekeren. Maar het overlevingsspel kent ook een 
versie op elk van de hogere niveaus en we zullen naar elke versie kijken. 
Als we omhoog gaan vanuit het fysieke niveau, gaan we diepere lagen 
binnen in de richting van de onderliggende oorzaken van het 
overlevingsspel. We kunnen dan gaan zien dat zelfs het fysieke spel niet 
geheel fysiek is. In veel gevallen zullen mensen alleen maar doden 
wanneer ze door zeer sterke emoties, zoals angst of woede beïnvloed 
worden. En zulke emoties komen voort uit bepaalde overtuigingen die 
weer uit het identiteitsgevoel van de persoon komen.  
De volgende stap van het fysieke niveau naar boven is het emotionele 
niveau en er bestaat een vage grenslijn tussen mensen die vastzitten in 
het fysieke overlevingsspel en diegenen die in het emotionele 
overlevingsspel gevangen zitten. Wanneer je in oorlog bent en een 
soldaat van de vijand komt met een geweer op je af, wordt je leven 
natuurlijk fysiek bedreigd. Maar veel mensen die in het overlevingsspel 
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gevangenzitten, zullen anderen doden wanneer ze niet feitelijk bedreigd 
worden maar voelen dat dat gebeurt. Sommigen zullen lukraak diegenen 
ombrengen die hen boos maken of hun angst voor de dood veroorzaken. 
Het grootste gedeelte van de beschaafde wereld is tot een niveau van 
bewustzijn gestegen waar het fysiek ombrengen van iemand als 
onacceptabel gedrag gezien wordt. Er zijn dus veel mensen die boven 
het fysieke overlevingsspel zijn uitgestegen, in de zin van dat ze niet 
automatisch diegenen die hen schijnbaar bedreigen, doden. Maar veel 
van deze mensen hebben eenvoudig een beperking op hun fysieke 
gedrag gelegd zonder de psychologische zaken op te lossen die dat 
gedrag aansturen. Met andere woorden, ze worden nog steeds door 
geweldadige en onopgeloste emoties gedreven en wanneer ze werkelijk 
bang of echt boos worden kunnen ze hun fysieke gedrag niet langer in 
toom houden en zullen dan iemand in een vlaag van woede doden.  
Maar er zijn ook veel mensen die op het punt zijn gekomen waar zelfs 
intense woede of angst de reactie van het fysiek ombrengen van iemand 
niet zal veroorzaken. Toch zullen deze mensen bereid zijn om iemand 
emotioneel te doden.  
 
Doden met psychische energie 
Het blijft een voortdurende verbazing voor de Opgevaren Schare dat de 
moderne beschaving het wetenschappelijke feit kent dat alles energie is, 
maar dat mensen niet bereid zijn geweest de filosofische consequenties 
hiervan te erkennen. Als je emotionele en mentale staat, zoals keer 
opkeer bewezen is, invloed op je fysieke gezondheid kan hebben – wat 
je ziek maakt of voorkomt dat je geneest, dan volgt hieruit dat de 
gedachten en gevoelens van andere mensen van invloed op je kunnen 
zijn en omgekeerd.  
Zoals ergens anders is uitgelegd, is je lichaam omgeven door een 
energieveld dat verbonden is met je geest. Dit energieveld kan daarom 
mogelijk binnengedrongen worden door energie-impulsen afkomstig van 
gedachten en gevoelens van andere mensen. Het is in feite mogelijk om 
een ‘psychische moord’ te plegen door zulke intense golven van 
‘psychische’ energie uit te zenden dat het kan zorgen dat iemand anders 
ziek wordt of een ongeluk ondervindt. Zo zijn er mensen die zo in de 
emotionele versie van het overlevingsspel gevangen zitten dat ze in feite 
iemand emotioneel proberen te vermoorden – gewoonlijk zonder zich 
daarvan bewust te zijn – door intense woede naar die persoon te 
zenden.  
Er zijn ook mensen die door hun emoties macht over anderen proberen 
uit te oefenen en dit spelletje maakt deel uit van het overlevingsspel. Je 
probeert macht over anderen te krijgen om te voorkomen dat zij een 
bedreiging vormen. Bijvoorbeeld, veel mensen proberen door middel van 
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schuld, door anderen te verplichten om in hun behoeften te gaan 
voorzien, macht over diegenen te krijgen die het dichtste bij hen staan. 
Sommigen zijn erin geslaagd om permanent hun zogenaamde ‘geliefden’ 
te manipuleren nooit buiten bepaalde grenzen te gaan, want als ze dat 
toch doen, zou de persoon die de macht uitoefent zich bedreigd voelen. 
Er zijn ontelbare specifieke varianten van zulke machtsspelletjes.  
Er bestaat ook een variant van het emotionele overlevingsspel dat tot 
doel heeft om de emoties van andere mensen te beroeren zodat de 
manipulator hun geestelijke energie kan stelen. Wanneer een persoon in 
de diepere lagen van het dualiteitbewustzijn terechtkomt kan zo iemand 
niet langer rechtstreeks geestelijk licht van zijn of haar IK BEN 
Aanwezigheid ontvangen. Dit licht is noodzakelijk om te overleven, dus 
die persoon moet nu energie of licht van iemand anders stelen die dit 
nog steeds van boven ontvangt. Dit kan gedaan worden door de emoties 
van andere mensen te manipuleren, bijvoorbeeld door ze boos te 
maken. Wanneer je energie door woede verkeerd gebruikt, kunnen 
andere mensen letterlijk je licht stelen en het gebruiken om te overleven 
op hun lage niveau van bewustzijn. Er zijn mensen die zo in dit 
emotionele overlevingsspel bedreven zijn dat ze werkelijk 
‘energievampieren’ zijn die dagelijks bepaalde mensen ‘melken’ door 
hun emoties te prikkelen. Bedenk bijvoorbeeld hoe iemand probeert je in 
een onenigheid te betrekken die doorgaat totdat de persoon er plotseling 
genoeg van schijnt te krijgen en het conflict voorbij is. De reden hiervoor 
is dat de persoon zich voldoende gevuld heeft en je nu met rust wil laten 
tot de volgende ‘maaltijd’.  
Om kort te gaan, wanneer je herkent dat je regelmatig door sterke 
emoties overgenomen wordt – in het bijzonder woede en angst die 
voortkomen uit het zich door anderen bedreigd voelen – moet je inzien 
dat je nog niet boven de emotionele versie van het overlevingsspel bent 
uitgestegen. 
Een ander iets om op te letten is dat je het moeilijk vindt om met een 
situatie om te gaan waar andere mensen sterke emoties kunnen laten 
zien. Er zijn mensen die denken dat ze hun emoties onder controle 
hebben, maar ze hebben eenvoudig geleerd om ze te onderdrukken. 
Maar in bepaalde situaties zullen hun emoties opgewekt worden en dit is 
een teken dat je geen vrede hebt. Je moet dan de gereedschappen 
gebruiken om grotere helderheid te krijgen waaronder de vele vormen 
van therapie die nu beschikbaar zijn en de rozenkransen van Moeder 
Maria gebruiken om de energieën en overtuigingen op te lossen die je in 
het spel van emotionele overleving laat vastzitten.  
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Het mentale overlevingsspel 
Op het mentale vlak hebben we te maken met ideeën en overtuigingen, 
bijvoorbeeld je religieuze overtuigingen. De geschiedenis is vol van 
voorbeelden hoe mensen bereid zijn om fysiek anderen om een idee te 
doden. Als je denkt dat jouw godsdienst de enig ware is en de duivel zich 
ertegen door andere mensen verzet, ben je misschien bereid om die 
mensen te doden zelfs al bedreigen ze jou lichamelijk natuurlijk niet. 
Hetzelfde kan natuurlijk het geval zijn voor mensen met sterke politieke 
overtuigingen, zoals de leiders van bepaalde communistische en 
fascistische landen.  
Achter de bereidheid te doden om een idee is de overtuiging dat het doel 
de middelen kan heiligen. Deze overtuiging is gebruikt om ik weet niet 
hoeveel wreedheden te rechtvaardigen, waaronder vele subtiele 
varianten, waar mensen voelden dat zij voor een rechtvaardige zaak 
vechten en dat dit het doden van anderen rechtvaardigde. Je kunt zoveel 
voorbeelden vinden waar mensen het doden van anderen 
gerechtvaardigd hebben door te denken dat het voortbestaan van hun 
idee belangrijker was dan de levens van andere mensen. Zelfs de 
democratie werd in bloed geboren. Hierachter zit echter de illusie dat het 
doden van anderen de enige manier was om hun idee te laten 
voortbestaan. Maar kijk naar het voorbeeld dat ik met mijn missie 
probeerde neer te zetten. Ik vertelde mensen zich niet tegen het kwaad 
te verzetten en de andere wang toe te keren. En ik liet zien dat ik 
ongenegen was anderen te doden maar bereid was mij door hen te laten 
ombrengen – wat in feite de overleving verzekerde van het idee dat ik 
kwam promoten.  
Ik ben me er heel goed van bewust dat veel Christenen van mening 
waren dat de overleving van hun versie van het Christendom het doden 
van anderen rechtvaardigde. Maar kun je serieus geloven dat – gelet op 
de leringen en het voorbeeld dat ik zojuist beschreef – ik voorstander 
van zulk gedrag zou zijn? Het simpele feit is dat het idee dat het doel de 
middelen heiligt uit het bewustzijn van antichrist voortkomt. Deze 
geestesgesteldheid is op afscheiding gebaseerd, wat het mogelijk maakt 
om het doel en de middelen te scheiden en dus kan zeggen dat om een 
groter goed te bewerkstelligen het gerechtvaardigd is om alle middelen 
te gebruiken die anders als verkeerd zouden worden aangemerkt. Zo’n 
scheiding is in de Christusgeest onmogelijk en dus is het nooit 
acceptabel om middelen te gebruiken die inbreuk op Gods wet maken, 
zoals het gebod dat je niet doden zult. Maar in de Christusgeest kun je 
vreedzame manieren vinden om je idee te promoten, manieren die 
eenvoudig onbegrijpelijk zijn voor mensen die in de dualiteit van de 
antichrist gevangen zitten. Zulke mensen denken daarom dat de enige 
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manier om het voortbestaan van hun idee te verzekeren het gebruik van 
geweld is.  
Opnieuw maakt de moderne beschaving het voor veel mensen 
onacceptabel om fysiek diegenen te doden die zich tegen jouw 
overtuigingen keren. Veel mensen hebben daarom de feitelijke fysieke 
pogingen onderdrukt anderen om wille van ideeën te doden. Maar zoals 
bij emoties het geval is, zijn je gedachten ook energie-impulsen die als 
pijlen in de geest – in het energieveld – van andere mensen gezonden 
kunnen worden. Zo zijn er veel mensen die zich met een mentaal 
overlevingsspel inlaten waarbij ze zich door iedereen bedreigd voelen 
die de overtuigingen bestrijden of ontkennen die zij als de absolute en 
onfeilbare waarheid beschouwen. 
Er zijn veel mensen die zichzelf als goede, liefdevolle en vreedzame 
mensen zien omdat ze denken dat ze nooit lijfelijk iemand anders 
zouden ombrengen. Dit mag dan feitelijk waar zijn maar veel van deze 
mensen zijn eenvoudig niet bereid toe te geven dat ze bezig zijn met een 
strijd om de overtuigingen van anderen kapot te maken. Sommigen 
proberen op een agressieve manier anderen ervan te overtuigen dat hun 
opvattingen onjuist zijn en sommigen zijn zelfs bereid om het geloof van 
een ander in iets te vernietigen om hun eigen overtuigingen te 
verdedigen. Je ziet bijvoorbeeld veel wetenschappelijk aangelegde 
mensen die opzettelijk en op agressieve wijze proberen het geloof van 
andere mensen in godsdienst, elke godsdienst, te vernietigen. Maar je 
ziet ook religieuze mensen die proberen het geloof van mensen van 
andere godsdiensten te vernietigen.  
Zulk ‘mentaal oorlogvoeren’ kan de vorm van gesproken argumenten 
aannemen, maar voor mensen die in het overlevingsspel gevangen 
zitten is er vaak een onderliggende agressieve bedoeling aanwezig. 
Deze mensen zenden – soms bewust en soms zonder zich ervan bewust 
te zijn – bepaalde gedachten in de onderbewuste geest van anderen met 
het doel om hun geest te verzwakken. Deze vorm van agressieve 
mentale suggestie kan mensen vaak in verwarring brengen zodat ze zich 
niet kunnen concentreren of hun gedachten niet duidelijk kunnen maken 
en daardoor niet succesvol zijn in een debat (veel politici en mensen van 
de media zijn zeer bedreven in deze vorm van zwarte magie). Maar er 
bestaat ook een mentale versie van de poging om energie van andere 
mensen te stelen. Dit wordt gedaan door hen te dwingen hun 
overtuigingen te gaan betwijfelen, wat hen dan gevoelens van angst en 
woede doet ervaren, waardoor zij energie misbruiken die andere mensen 
dan kunnen stelen.  
Ik zeg hier niet dat er iets verkeerds zou zijn aan het opkomen voor 
hetgeen waarin je gelooft. Maar er is een heel subtiel onderscheid dat 
hier gemaakt moet worden. God heeft ALLE mensen vrije wil gegeven, 
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dus iemand anders heeft het recht alles te geloven wat hij of zij wil 
geloven. Je hebt het recht te geloven wat jij wilt geloven en je hebt het 
recht om te proberen een ander persoon van jouw opvattingen te 
overtuigen. Maar als je dit doet vanuit het onderliggende gevoel van je 
bedreigd of je superieur te voelen, is het onvermijdelijk dat je je op 
subtiele of openlijke wijze bezig houdt met de ander te dwingen jouw 
overtuigen te accepteren. En deze agressieve mentale suggestie is een 
duidelijk inbreuk op de Wet van Vrije Wil – wat betekent dat je karma zult 
maken door dit te doen, ongeacht hoe goed je denkt dat je bedoelingen 
ook mogen zijn. 
Het werkelijke onderscheid hier is of je anderen probeert te overtuigen 
vanuit een persoonlijke behoefte om je eigen – onvaste – overtuigingen, 
die je bedreigd ziet worden, te beschermen (alleen overtuigingen die 
onvast zijn kunnen bedreigd worden) of dat dit uit een oprecht verlangen 
voortkomt om andere mensen te helpen de best mogelijke keuzes te 
maken. Probeer je anderen te verlichten zodat ze betere keuzes kunnen 
maken – hen vrij te maken om welke keuzes ze dan ook willen maken – 
of probeer je ze te dwingen het met jou eens te zijn omdat dit jouw 
behoefte aan zekerheid, aan overleving vervult? Hoe weet je of je in het 
mentale overlevingsspel gevangen zit? Stel jezelf deze vragen: 
 
• Voel je je bedreigd wanneer andere mensen vraagtekens bij jouw 
geloofssysteem zetten of het er niet mee eens zijn? Meer dan 90 procent 
van de spirituele en religieuze mensen op deze planeet voelt zich zo 
over hun spirituele/ religieuze geloofssysteem.  
• Kom je voortdurend in situaties terecht waar je je overtuigingen moet 
verdedigen of waar je die van anderen aanvalt? Ben je bezig met – 
misschien zelfs verteerd door – een dualistische strijd tegen 
overtuigingen van andere mensen?  
• Voel je dat je een roeping hebt om anderen te bekeren en dat je 
pogingen van heel groot belang zijn in de kosmische strijd tussen goed 
en kwaad?  
• Voel je dat jouw geloofsysteem het enig ware of superieur aan andere 
is en dat andere mensen niet gered zullen worden tenzij ze jouw 
geloofsysteem aannemen? 
• Wordt je heel hardnekkig, misschien zelfs agressief, in het verdedigen 
van je geloofsysteem? 
• Verval je in sterke negatieve emoties wanneer je voelt dat je 
geloofssysteem bedreigd wordt? Alle negatieve emoties komen uit angst 
voort. Woede is eenvoudig een verborgen poging de dreiging die de 
angst veroorzaakt te vernietigen. 
• Hoe ver ben je bereid te gaan om de argumenten van andere mensen 
te weerleggen? Wil je hun overtuigingen hiermee vernietigen?  
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• Heb je het gevoel dat andere mensen er beter aan toe zouden zijn 
wanneer ze zich door jou laten vertellen wat zij moeten geloven?  
• Ben je bang dat een openbaring jouw geloof kan ondermijnen of 
bedreigen? 
• Kun je de neiging constateren om vragen of twijfels betreffende je 
geloofssysteem aan de kant te schuiven of ze weg te redeneren? 
Reageer je misschien onverschillig, wat inhoudt dat je jezelf verdoofd 
hebt om het voortbestaan van je overtuigingen op een niet-agressieve 
manier te verzekeren? (Als je niets voelt, kun je je ook niet bedreigd 
voelen).  
• Is je spirituele of religieuze wereldbeeld gebaseerd op iets uiterlijks, iets 
uit deze wereld zoals een bepaalde godsdienst, leer of zelfs een guru? 
Ben je bang dat als er serieuze twijfels over je godsdienst, over je leer of 
je guru opgeworpen worden, je spirituele wereldbeeld ineen zou kunnen 
storten?  
• Geeft je geloofsysteem je een gevoel van zekerheid – een gevoel dat je 
gered bent door tot dit geloofsysteem te behoren? Kun je gaan zien dat 
zolang je gevoel van zekerheid gebaseerd is op een geloofsysteem van 
deze wereld het bedreigd kan en zal worden? De reden hiervoor is dat 
het een huis is dat op zand is gebouwd.  
 
De enige manier om boven het gevoel uit te stijgen dat je overtuigingen 
bedreigd worden is naar binnen te gaan en een directe verbinding met je 
IK BEN Aanwezigheid tot stand te brengen. Je kunt alleen echt vrede 
ervaren wanneer je je uiterlijke overtuigingen hebt vervangen door het 
innerlijke weten wie je werkelijk bent – want je gedachten zijn slechts het 
gevolg van je gevoel van identiteit. De factor die bepaald of je op de 
smalle en rechte weg bent die tot eeuwig leven leidt of dat je op de brede 
weg bent die tot vernietiging leidt is hoe jij je identiteit ziet. In zekere zin 
zijn de fysieke, emotionele en mentale overlevingsspelletjes eenvoudig 
pogingen om je op het ego gebaseerde gevoel van identiteit te 
verdedigen. Accepteer je het identiteitsgevoel dat het ego voor je heeft 
opgebouwd of accepteer je de identiteit waarmee je geschapen bent. Is 
je identiteit gebaseerd op de dingen van deze wereld of op dingen 
daarbuiten?  
 
Het identiteits-overlevingsspel 
Zoals aan Mozes werd geopenbaard is de naam van God ‘IK BEN’. Dus 
de ultieme manier om Gods naam onterecht te gebruiken is om een idee 
aan de woorden ‘IK BEN’ te verbinden dat je identiteit aan iets in deze 
wereld beperkt. Bedenk hoe mensen de woorden ‘ik ben’ gebruiken. Ik 
ben een man, ik ben een vrouw, ik ben een Jood, ik ben een zwart 
iemand, ik ben een Christen, ik ben een Boeddhist, ik ben een 
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Amerikaan, ik ben een Fransman, ik ben een dokter, ik ben een boer, ik 
ben dit, ik ben dat. Al deze ‘ik ben’ uitspraken laten zien dat de overgrote 
meerderheid van de mensen op deze planeet een identiteitsgevoel heeft 
opgebouwd dat door de uiterlijke verdelingen en kenmerken van deze 
wereld bepaald wordt.  
Maar al deze wereldse identiteiten zijn sterfelijk en ze moeten sterven 
voordat je het koninkrijk van God kunt binnengaan. Dit is wat ik zo 
duidelijk als ik kon in deze uitspraak liet zien: 
 
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25) 
Het leven dat je zal verliezen is het identiteitsgevoel dat op deze wereld 
is gebaseerd. Alleen door dit gevoel van leven te verliezen, enkel door je 
wereldse identiteitsgevoel te laten sterven, zul je het eeuwige leven van 
het Christusbewustzijn vinden – waar je jezelf als een spiritueel wezen, 
als een zoon of dochter van God ziet. Omdat het Christendom een 
sektarische godsdienst werd – in plaats van een universele spirituele 
beweging zoals ik die bedoeld had – heeft het woord ‘Christus’ een 
sektarische bijklank. Oorspronkelijk was het echter een universele 
uitdrukking, bedoeld om iets aan te duiden dat geheel van buiten deze 
wereld is.  
Zoveel mensen noemen zichzelf Christenen en denken dat zij de enigen 
zijn die in de hemel zullen worden toegelaten. Maar de schrille 
werkelijkheid is dat er geen Christenen in de hemel zijn – in ieder geval 
niet volgens de definitie van ‘Christelijk’ zoals die op Aarde gebruikt 
wordt. In de hemel zijn alleen wezens die permanent boven het 
bewustzijn van dualiteit, het bewustzijn van antichrist uitgestegen zijn. En 
hoe kun je dit doen? Dat kun je enkel doen door alle aardse, dualistische 
identiteiten achter je te laten – door ze te laten sterven. Dus als je jezelf 
als een Christen ziet – omschreven als tegenstelling tot niet-christenen – 
zal die dualistische identiteit je verhinderen de hemel in te komen.  
Wie ben je dan? Je bent een medeschepper met je God en je bent hier 
om heerschappij over de wereld te nemen – in plaats van toe te staan 
dat de Aarde heerschappij over jou heeft, door je je identiteit op 
wereldlijke verdelingen te laten baseren. Er zijn geen Christenen in de 
hemel, want in de hemel vind je alleen maar Christuswezens. Er zijn 
geen Christenen in de hemel – alleen maar Christussen.  
Een Christuswezen is boven alle wereldse identiteitsgevoel uitgestegen, 
want elk wereldse identiteitsgevoel zal een kloof creëren tussen je 
bewuste zelf en je IK BEN Aanwezigheid. Deze kloof zal je verhinderen 
dat je de juiste op Christus gebaseerde identiteit ontwikkeld die ik 
beschreef toen ik uitriep, ‘Ik en mijn Vader zijn één ‘(Johannes 10:30). 
Als een Christuswezen identificeer je jezelf niet langer met kenmerken 
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van de Aarde. Je ziet jezelf als een individualisatie van, als deel van (een 
verlengstuk van) je Schepper en je weet dat je hier bent om het leven en 
de waarheid van God in deze wereld te brengen – je bent hier om het 
licht van de wereld te zijn.  
Let op het subtiele onderscheid hier, een onderscheid dat niet door het 
ego begrepen kan worden. Het ego probeert een afzonderlijk 
identiteitsgevoel in stand te houden, dat je een onafhankelijk wezen bent 
dat van God is afgescheiden en daarom alles kan doen wat het wil. Je 
bent jezelf tot wet in plaats van een uitdrukking van Gods wet te zijn. Het 
is deze afzonderlijke, dualistische identiteit die sterven moet voordat je 
opnieuw je ware identiteit als een medeschepper met God kunt claimen.  
Het ego zal nooit in staat zijn deze identiteit te laten sterven en het zal 
altijd proberen met ultieme en onfeilbare argumenten te komen waarom 
je die identiteit niet hoeft te laten sterven. Het zal proberen je te laten 
geloven dat als je wereldse identiteit sterft, JIJ zult sterven. Zolang je 
geloof aan deze argumenten hecht, blijf je gevangen in het meest 
elementaire overlevingsspel – de overleving van het afgescheiden, 
dualistische identiteitsgevoel dat op de illusies en leugens van antichrist 
gebaseerd is. Daarom ben je – letterlijk – een van de levende doden, 
diegenen die in geestelijke zin dood zijn omdat ze niet het ware, 
geestelijke leven van Christus in zich hebben. Je probeert het 
voortbestaan te verzekeren van een identiteit die geheel gebaseerd is op 
een illusie en daarom uiteindelijk nooit overleven kan.  
Je bent bezig aan een onmogelijke zoektocht om de sterfelijke identiteit 
onsterfelijk te maken en je gelooft het ego dat de Levende Christus als 
de vijand ziet die gekomen is om het te vernietigen. Het is waar, de 
Levende Christus IS gekomen om het ego te vernietigen zodat jij vrij kunt 
worden van de illusie dat je een sterfelijke identiteit bent die door deze 
wereld bepaald is. De Christus is gekomen om je te helpen opnieuw je 
ware identiteit als een onsterfelijk, geestelijk wezen te claimen. En dat is 
de reden waarom diegenen die hun – sterfelijke – leven proberen te 
behouden, hun leven zullen verliezen, terwijl diegenen die bereid zijn 
hun sterfelijke zelf te laten afsterven om weer in een nieuwe geestelijke 
identiteit herboren te worden, het eeuwige leven in hun nieuwe 
Christusidentiteit zullen vinden.  
We kunnen ook zeggen dat je sterfelijke identiteit proberen vast te 
houden, een alles verterende taak is die letterlijk je leven opeet en 
voorkomt dat je het leven in overvloed op Aarde hebt. Dus door het 
levensgevoel van het ego te verdedigen, verlies je zowel het leven in 
overvloed op Aarde als het eeuwige leven in het hiernamaals.  
Kun je de ironie zien dat hoe meer je aan het leven vasthoudt, hoe meer 
zeker je ervan kunt zijn dat je het verliezen zult? De enige manier om 
werkelijk aan het leven vast te houden is om alles in deze wereld los te 
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laten. Kun je zien dat ik dit de mensen tweeduizend jaar geleden 
vertelde, maar heel weinigen mijn boodschap begrepen hebben:  
 
59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me 
toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’  
60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar 
ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’  
61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik 
eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’  
62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en 
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 
(Lukas, Hoofdstuk 9) 
Het is tijd voor mij om de opbrengst te oogsten van wat ik op Aarde 
gezaaid hebt. Wil jij een van diegenen zijn die bereid zijn het sterfelijke 
leven op te geven om mij te volgen in het leven in overvloed?  
 
 
 

Egospel nr. 3:  

Speel je rol – voor onbepaalde tijd 

De hele wereld is een toneel – waarin alle rollen bepaald zijn door 
het ego 
 
Zo, lieve vrienden, gezien het feit dat dit een werkretraite is, kunnen we 
jullie niet meer tijd geven om te mediteren. Want ik, Jezus, heb jullie een 
lezing te geven en heel toepasselijk is het een verhandeling over een 
van de meest fundamentele spelletjes van het ego. Het is een van de 
essentiële spelletjes van het ego en dat het ego nooit zal overwinnen 
maar dat JIJ kunt overwinnen – wanneer je weet dat je meer dan het ego 
bent omdat jij je opnieuw verbonden hebt met die liefde voor je innerlijke 
wezen.  
En zo, vrienden, hebben jullie eerder het prachtige verhaal gehoord over 
de vrouw die wist dat ze verkracht zou worden maar weigerde de rol van 
slachtoffer te spelen.* En daarom kon de aanvaller zijn bedoelingen niet 
uitvoeren. Nu, vrienden, dat verhaal is de samenvatting van het wezen 
van het meest fundamentele egospel, het spel van het bevechten van 
een opponent in de dualistische strijd van leven en dood.  
Want zie je, lieve vrienden, het ego is uit dualiteit geboren en zal nooit 
buiten dualiteit kunnen denken. En in dualiteit zijn er twee polariteiten, 
twee tegengestelden, twee uitersten. En omdat het tegengestelden zijn, 
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zijn ze in een nooit eindigende strijd verwikkeld. En zo zie je, lieve 
vrienden, dit is juist hoe de prins van deze wereld erin geslaagd is om 
bijna iedereen op Aarde in een dualistische strijd te strikken, wat hen 
ervan weerhoudt zich opnieuw met hun innerlijk wezen in verbinding te 
stellen.  
Zie je, lieve vrienden, alles wat de prins van deze wereld heeft te doen is 
de een of andere agressieve daad tegen iemand te plegen, en als die 
iemand zich geschoffeerd voelt – zich het slachtoffer voelt, zich 
aangevallen voelt, zich onrechtvaardig behandeld voelt – dan zal die 
persoon de dualistische denkwijze inschieten en zal dan de rol gaan 
spelen van een van de dualistische identiteiten, die door de tijd heen in 
het leven zijn geroepen door diegenen die in dualiteit zijn vast komen te 
zitten.  
 
Een vooraf vastgestelde rol spelen 
Lieve vrienden, je zult momenteel op Aarde niet een diepzinniger leer 
hierover vinden dan in het boek van Maitreya, waar hij praat over de 
wezens die in de hogere sferen ‘vielen’ en die bepaalde identiteiten 
schiepen, gebaseerd op dualiteit. En deze identiteiten kunnen 
vergeleken worden met de rollen die je in een theaterproductie hebt, 
waar sommige mensen de held spelen, sommige de schurk en sommige 
mensen het slachtoffer spelen. En zo zie je, lieve vrienden, diegenen die 
in dualiteit verstrikt zijn, zitten – zonder het te weten – al gevangen in 
een van deze dualistische persoonlijkheden, in een van deze rollen, een 
van de rollen van het spel.  
En dus, wanneer ze die rol in agressie tegen de onschuldigen uitspelen, 
die nog niet in zo’n rol gevangen zitten, is er een mogelijkheid – is het 
zeer wel mogelijk – dat de onschuldige kinderen zich het slachtoffer van 
de agressor zullen voelen en daarom de rol van slachtoffer zullen 
inschieten. En dan zitten ze gevangen in het dualistische spel van het 
ego. Want nu zien ze zich zelf als in verhouding tot of tegenover iemand 
anders die in een dualistische rol zit. En dus, zonder zich er bewust van 
te zijn, schieten ze regelrecht in een van deze dualistische rollen, zoals 
de rol van slachtoffer. En sommigen schieten in een andere rol, die van 
wraak, of in de rol van iemand die gerechtigheid zoekt door op de een of 
andere manier compensatie te zoeken voor het kwaad dat in het 
verleden aangedaan is, door opnieuw onrecht in het heden te plegen. 
En zo zien jullie vrienden, dit is de fundamentele structuur van het ego – 
dat het altijd een van deze dualistische rollen speelt, dat het een van 
deze dualistische identiteiten aanneemt. En dus moeten jullie wijs 
worden als slangen, zodat je de onwerkelijkheid van de geest van de 
slang, de sluwe logica, kunt zien, die deze uiteenlopende rollen en 
identiteiten in het leven heeft geroepen. Zodat je je bewust kunt worden 
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dat je dit hebt aangenomen, zoals een acteur in een theater een 
kostuum aantrekt, make-up aanbrengt, valse tanden indoet of een pruik 
opzet of een bochel in de rug aanbrengt om gelijkenis te vertonen met de 
rol die hij bedoeld is te spelen.  
En zo, wanneer je de onwerkelijkheid hiervan inziet, wanneer je wijs 
wordt als een slang, besef je dat je niet de rol bent die je speelt – je bent 
meer dan die rol. En dat is het moment waarop je de mogelijkheid kunt 
gaan overwegen om jezelf van die rol los te maken, je zelfs van het hele 
stuk los te maken zodat je uiteindelijk het theater kunt uitlopen en kunt 
zeggen, ‘Ik heb er genoeg van om die oude afgezaagde rol te spelen. 
Zoek maar iemand anders want je zult het zonder mij moeten doen. Ik 
heb er genoeg van!’ 
 
Het spel eindigt wanneer jij besluit op te houden met spelen 
Lieve vrienden, zoals ik deze boodschapper inspireerde om eerder tegen 
iemand te zeggen, ‘Wanneer zal je strijd eindigen?’ Wel, lieve vrienden, 
je hebt vrije wil, is het niet?’ Dus wanneer zal je strijd ophouden? 
Wanneer jij besluit dat het zal ophouden, NU! Kun je dat besluit nu 
nemen? Misschien niet. Maar ik zeg je dat er een moment zal komen 
waarop je die beslissing wel kunt nemen – als je besluit dat het nu 
gebeuren gaat.  
Want zie je, lieve vrienden, het universum is een spiegel. Wat betekent 
dat alles wat je uitzendt teruggekaatst moet worden. En dus wanneer je 
een bepaalde rol in een stuk, in het dualistische spel, op je neemt dan 
denkt het universum dat je de uiterlijke omstandigheden die met die rol 
overeenkomen wilt ervaren. En dus wanneer je jezelf het slachtoffer van 
het leven voelt of een slachtoffer van uiterlijke omstandigheden, dan is 
de onderbewuste boodschap die je naar de kosmische spiegel uitzendt, 
dat je ervaren wilt wat het is om slachtoffer te zijn. En dus hoe meer je je 
het slachtoffer voelt, hoe meer gefrustreerd je je voelt. Wel, lieve 
vrienden, het universum kan dat slecht op één manier opvatten, ‘O, hij 
wil zelfs meer strijd ervaren, hij wil zich zelfs meer het slachtoffer voelen.’  
En, vrienden, waarom vat het universum het op die manier op? Omdat 
de kosmische spiegel een absoluut respect heeft voor je vrije wil. En 
daarom, zolang je je in die rol bevindt, die identiteit van ‘het slachtoffer 
zijn’, kan het universum het slechts op één manier uitleggen, namelijk 
dat je er nog niet mee klaar bent om de rol van slachtoffer te spelen. Je 
wilt nog steeds ervaren wat het is om slachtoffer te zijn. En het zal 
hiermee door blijven gaan, het zelfs versnellen, totdat jij uiteindelijk op 
het punt komt waar je de verantwoordelijkheid neemt en zegt, ‘Oké. Ik 
ben al heel lang het slachtoffer, maar dat kwam omdat ik een besluit 
nam, dat me dat slachtofferbewustzijn deed ingaan. Ik heb die rol op me 
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genomen, ik heb dat kostuum aangetrokken. Maar ik heb er nu genoeg 
van!’ En zo besluit je die rol niet langer te spelen.  
En lieve vrienden, laat me je verzekeren dat het universum op vrije wil 
gebaseerd is, wat betekent dat wanneer je ook besluit er genoeg van te 
hebben, je vrij bent om het theater te verlaten. Zelfs wanneer het de 
avond voor de grote première is, ben je vrij ermee op te houden en te 
zeggen, ‘Genoeg van deze onzin!’ En daarom moet je wijs zijn als de 
slang. Want de duivel zal alles doen wat mogelijk is om je in de leugen te 
laten geloven dat om allerlei redenen je niet zo maar kunt opstappen, je 
niet zomaar uit die rol kunt stappen. Want als je die eenmaal op je hebt 
genomen, is het blijvend en kun je er nooit aan ontsnappen – zo hij je wil 
doen laten geloven.  
Daarom is hij met zoveel sluwe illusies gekomen, waaronder, vrienden, 
de algemeen christelijke illusie dat je jezelf niet kunt redden maar dat 
alleen Jezus, als de uiterlijke redder, je redden kan. En zo denken alle 
Christenen dat ze rechtsreeks naar de hemel gaan. Maar ze bevinden 
zich nog steeds in het slachtofferbewustzijn, voelen nog steeds dat een 
kracht buiten hen hen naar beneden de hel intrekt of hen naar de hemel 
optrekt – wanneer in werkelijkheid zij het zelf zijn, hun eigen bewustzijn, 
dat hen naar boven of naar beneden trekt. Want waar je schat is daar zal 
je hart ook zijn (Matteüs 6:21).  
 
Het ego kan niet argeloos als een duif worden 
En zo, vrienden, zal het ego altijd vast blijven zitten in dit dualistisch spel 
van het spelen van een rol waar het of de agressor, de schurk, het 
slachtoffer, de held of een andere rol speelt die hoort bij deze strijd 
tussen opponenten, tussen twee partijen. En ik zeg je, lieve vrienden, dat 
de meeste mensen op Aarde en de meeste godsdiensten op Aarde aan 
dit bewustzijn ten prooi zijn gevallen. Dus zelfs al kan men zeggen dat er 
een historische strijd tussen goed en kwaad is, is de manier waarop de 
wereld naar deze strijd kijkt, vals omdat het door het dualistische 
bewustzijn beïnvloedt is, omdat het de strijd tussen goed en kwaad tot 
een dualistische strijd heeft gemaakt. Ongeacht dus welke rol je in die 
strijd speelt, je helpt alleen maar om de strijd zelf te laten voortbestaan 
en jezelf in die strijd gevangen te houden.  
En zo komen we bij het tweede deel van mijn uitspraak, want wanneer je 
wijs als een slang bent geworden – je weet wat er gebeurt, je bent je 
bewust van het dualistische spel – dan kun je de tweede vereiste 
vervullen en argeloos als een duif worden (Matteüs 10:16). Want zie je, 
vrienden, zolang je denkt dat je het kwaad moet uitroeien, zit je 
eenvoudig gevangen in het dualistische spel. Zolang je denkt dat je de 
uiterlijke God in de hemel moet dienen – en zolang je religieuze 
zoektocht, zoals we gisteren zeiden, gebaseerd is op het verlangen de 
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uiterlijke God in plaats van de innerlijke God, die in alle leven is, te 
dienen – wel dan maak je nog steeds deel uit van de strijd.  
En dus de enige manier om aan de strijd te ontsnappen is argeloos als 
een duif te worden door alle verlangen op te geven naar 
rechtvaardigheid, naar vergelding, om op de een of andere manier het 
onrecht goed te maken door nieuw onrecht te begaan. De enige uitweg 
is onvoorwaardelijke overgave, onvoorwaardelijke liefde. En dat is wat je 
in de verhalen gehoord hebt die eerder zijn voorgelezen – dat deze 
mensen – in de meest spannende levensbedreigende situaties – in 
plaats van ze te bevechten, in plaats van zich er tegen te verzetten, in 
plaats van zich het slachtoffer te voelen, ze zich er eenvoudig aan 
overgaven. En in die overgave werden ze argeloos als een duif.  
En zo kon de Heilige Geest, vaak afgebeeld als een duif, dan neerdalen 
en de situatie veranderen zodat wat leek op een gegarandeerde uitkomst 
niet plaatsvond. Omdat op de een of andere manier – door de persoon 
die bedoeld was voor de rol van slachtoffer en weigert deze rol te spelen 
– de persoon die gevangen zat in de rol van de agressor in staat gesteld 
werd voorbij die rol te kijken en tot het besef kwam dat ook hij meer was 
dan de rol die hij speelde. En dus hoefde hij die rol niet uit te leven in alle 
afschuwelijke details die in het script stonden, geschreven door de prins 
van deze wereld.  
 
Bevrijd iedereen door te weigeren de rol te spelen 
En zo zien jullie, lieve vrienden, doordat je weigert je rol te spelen in de 
dualistische strijd, zet je anderen wellicht aan te beseffen dat er een 
alternatief is, dat er een weg, dat er iets voorbij de strijd is, dat er meer is 
in het leven dan de dualistische strijd. En dit is natuurlijk de werkelijke 
essentie van mijn leer en mijn voorbeeld. Want weet je, vrienden, als je 
echt naar mijn leven wilt kijken vanuit de visie die ik je net gegeven heb, 
dan zul je zien dat ook ik weigerde de rol te spelen die mij was 
toegewezen. Ik weigerde tegemoet te komen aan de verwachtingen van 
de Joden hoe een Messias zou moeten zijn.  
Kijk naar de schriftgeleerden en de Farizeeërs die mij in het ‘denkhokje’ 
wilden plaatsen dat zij gemaakt hadden, gebaseerd op oude geschriften, 
gebaseerd op hun traditie. En zo gebruikten ze hun traditie om een 
verwachting te scheppen van hoe precies de Messias zijn rol zou 
moeten spelen. Want ze dachten, lieve vrienden, dat wanneer de 
levende Christus op Aarde kwam, hij meteen in een van de dualistische 
rollen van het spel zou stappen en zijn weg in het dualistische spel zou 
vinden. Wel, vrienden, weet je dat als ik hun dualistische verwachtingen 
zou hebben nageleefd, ik die verwachtingen bevestigd zou hebben. Dus, 
hoe zou ik dan ooit een mogelijkheid gehad hebben om hen te helpen 
boven die beperkingen uit te stijgen? 
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En zo hoop ik dat jullie gaan zien dat wanneer de Levende Christus op 
Aarde verschijnt, zijn allereerste taak is om te weigeren in een van de 
dualistische rollen te stappen van de theaterproductie, van het drama, 
van de klassieke tragedie, Aarde genaamd – of wat dat betreft de 
komedie Aarde genaamd [Gelach]. Want echt, als je naar de Aarde kijkt 
moet je zeggen dat het er zo slecht uitziet dat je óf moet lachen óf moet 
huilen [Gelach]. Sommigen zullen dus liever huilen, anderen liever 
lachen.  
Maar ik zeg jullie dat de Levende Christus hier volkomen afstand van 
moet nemen en moet zeggen, ‘Ik ben hier niet om illusies van mensen te 
bevestigen, ik ben hier om ze uit te dagen!’ en je daagt ze alleen uit 
wanneer je weigert de rol te spelen die ze je hebben toebedacht – wat 
die rol ook mag zijn, hetzij in je familie, in de samenleving, of in je 
godsdienst. Want zie je, vrienden, het is onmogelijk je te ontwikkelen op 
Aarde zonder in een omgeving op te groeien waar er iemand is, of een 
instituut is, dat een vooraf toegewezen rol voor je heeft waarvan ze 
wanhopig verwachten dat jij daarin past.  
En de uitdaging voor jullie allemaal, als spirituele mensen, is jezelf van 
die programmering te bevrijden, je van de rollen te bevrijden die je in dit 
leven geleerd hebt te spelen – of die je in vorige levens gespeeld hebt – 
en die ervoor zorgden dat je bepaalde overtuigingen en programma’s in 
je onderbewuste geest hebt ingebouwd en die je nog steeds hier 
achtervolgen. Omdat je denkt dat dit jouw te spelen rol is, denk je dat je 
die rol nog steeds moet uitspelen, wat die ook is.  
 
Inzicht in de meer subtiele rollen 
En zie je, lieve vrienden, het is misschien makkelijk voor jullie te zien dat 
het spelen van de agressor, van de schurk een dualistische rol is; het 
kan zelfs makkelijk voor jullie zijn in te zien dat een slachtoffer een 
dualistische rol is. Maar hoe velen van jullie kunnen zien dat zelfs de 
held spelen een dualistische rol is? En ik zeg jullie dat dit een bijzondere 
uitdaging is. Want weet je, velen van jullie zijn van boven voor een 
reddingsmissie hier naar toe gekomen. En dus ben je hier gekomen om 
de prins op het witte paard te zijn die de stad inrijdt en de mensen van 
de slechteriken bevrijdt.  
Maar zie je, door films en populaire cultuur is daar zelfs een dualistisch 
stuk van gemaakt, waar de held de rol toebedeeld krijgt van degene die 
de schurken bestrijdt. Maar dat is niet de manier om mensen werkelijk 
van dualiteit te bevrijden. want zie je, lieve vrienden, er waren vele Joden 
die verwacht hadden dat de Messias een van de krijgshaftige koningen 
van het Oude Testament zou zijn en hen in een opstand tegen de 
Romeinen zou leiden. En veel van hen wezen mij af toen ik weigerde die 
rol te spelen.  
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En zo zie je dat het heel moeilijk is de dualistische rollen te doorzien die 
bedoeld zijn om je voor altijd in het dualistische spel te strikken. Er is 
onderscheidingsvermogen voor nodig. En waar zal dat 
onderscheidingsvermogen vandaan komen? Wel, er is slechts één 
plaats waar het vandaan zal komen – het Levende Woord. En zo komen 
we opnieuw terug bij het WOORD. En ik zal jullie hierover zeker meer 
leringen geven als de tijd in deze conferentie het toelaat en daarna.  
Maar voorlopig laat ik jullie achter om over deze simpele vraag na te 
denken, ‘Houd je van de rol die je momenteel speelt in het drama op 
Aarde?  
Als je dat niet doet dan zeg ik je dat je vrij bent om er op dit moment 
uit te stappen. Want zoals ik tweeduizend jaar geleden zei, ‘Het 
koninkrijk van God is nabij’ wat betekent dat het een keuze is die op dit 
moment beschikbaar is en op elk moment in de toekomst beschikbaar 
zal zijn.  
Maar ik adviseer je om het denkbeeld van het Eeuwige NU niet verkeerd 
te begrijpen; dat je denkt dat het betekent dat je de eeuwigheid hebt om 
het besluit te nemen het oude los te laten en de rol die je bespeeld hebt 
achter je te laten. Want per slot van rekening leven jullie in een wereld 
van tijd en ruimte, dus er bestaat geen eeuwigheid in deze wereld. 
Dus ik vertel jullie dat je een acteur in een kosmisch drama bent en je 
kunt de make-up verwijderen, het kostuum uittrekken, de bult op je rug 
afdoen, je pruik afzetten, de dikke neus afdoen en de ‘kromme’ tanden 
uitnemen en ze alle in de vuilnisbak gooien als je het theater uitloopt en 
zegt, ‘Gegroet en opgeruimd staat netjes, want ik heb de betekenis van 
de woorden van Jezus begrepen, ‘Wat gaat het jou aan, volg jij mij.’  
 
* De deelnemers hadden naar een waar gebeurd verhaal geluisterd uit het boek 
Wonderen creëren van Carolyn Miller. Dit specifieke verhaal ging over een vrouw die 
oog in oog kwam te staan met een seriemoordenaar, maar ze weigerde zich te 
onderwerpen dan wel weerstand te bieden en bracht hierdoor de verkrachter zo in 
verwarring dat hij haar liet gaan.  
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Ego game No. 4: The never-ending quest for 
ultimate security 

 
How the ego uses the death consciousness to 
manage the fear of death 

 

A discourse by Jesus 
In this discourse I will address a very subtle ego game. This is a game 
that most religious people, even most spiritual seekers, have not 
understood. Yet if you can come to see through this game and learn to 
recognize it in your own life, you can take your spiritual growth to an 
entirely new level. In order to understand this game, let us begin by 
looking at my statement to Nicodemus: 

And no man hath ascended up to heaven, but he that 
came down from heaven… (John 3:13) 

Traditionally, this has been a mysterious quote that most Christians have 
found it difficult to interpret. Yet with the knowledge available on this 
website, you can gain a deeper understanding. 
 
I have explained that the core of your being is your conscious self. If this 
concept is new to you, simply take a moment and become aware that 
you are sitting “here,” reading this discourse. Instead of being absorbed 
in reading, you are now conscious that you are a “self” reading these 
words. You have mentally stepped outside your current situation, and 
thus you are no longer fully identified with it.  
 
Where does this ability come from? It comes from the fact that you ARE 
the conscious self and that this conscious self is an extension of God’s 
own Being. This is what gives you self-awareness, because the Creator 
has individualized its universal, omnipresent self-awareness for and as 
your localized self-awareness. This means you are more than anything in 
this world, including your body, outer mind and material circumstances.  
 
As a result, the conscious self has the ability to return to the awareness 
of who it really is and thus stop identifying itself with and as any identity 
you have built during your sojourn in the material realm. I trust you can 
see that this is also what gives you the ability to mentally step outside a 
particular ego game, see it for what it is and thus make the decision to 
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separate yourself from the game by no longer identifying yourself with 
the illusions that propagate the game and turn it into a catch-22. 
 
So my point is that the Conscious You is the “man” who descended from 
heaven and thus has the ability to ascend back to heaven. In contrast, 
the sense of identity based on the illusions of duality – what many people 
call the soul – does NOT have the ability to ascend back to heaven. As 
explained in previous discourses, the ego was born out of your 
separation from your own Higher Being, and the ego has built a mortal 
sense of identity for you. 
 
Now, at this point I am deliberately facing you with a choice. You may 
have been programmed by your previous spiritual world view to believe 
that the soul – or mortal identity – can somehow be saved, that it can 
become acceptable in the eyes of God and thus gain entry into heaven. 
Most religious people believe this and even most spiritual seekers or 
New Age people believe the same although based on a different 
reasoning.  
 
Yet I am deliberately challenging you to question this belief and your 
reasons for accepting it. If you are not willing to question the idea that the 
mortal identity can somehow be saved or resurrected, then you have no 
chance of escaping the ego game I am addressing in this discourse. You 
will indefinitely be condemned to repeating that game, seeking for ever 
more sophisticated ways to do what is truly impossible, but which the 
ego will never see as impossible.  
 
Thus, for those who have ears to hear, let me move on to explaining why 
the ego’s game is truly impossible. 
 
Understanding why death cannot overcome death 
In Maitreya’s book, he explains the process of Creation in greater detail, 
but the quick summary is that you were created as an extension of the 
Creator. You were meant to grow in self-awareness from a very localized 
sense of self toward the state of mind in which you experience oneness 
with your source and oneness with all life—what is commonly called 
“enlightenment.” 
 
This process was meant to happen under the guidance of a loving, 
spiritual teacher and with your awareness that you are part of something 
greater than your localized self. Thus, you would never feel alone or 
abandoned but instead feel your Creator’s unconditional love for you. 
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Yet the process was also meant to happen as a result of your free-will 
choices, for that is truly the only way you can grow in self-awareness—
self-awareness can only come from within, it cannot be forced upon you 
from without. Free will inevitably gave rise to the possibility that you 
could choose to separate yourself from your teacher and forget about 
your spiritual source, even come to believe there is no God and no 
higher reality to your own being. 
 
If everything had gone according to plan, you would have grown in Christ 
consciousness, because “Christ” is the term for the universal awareness 
that is designed to maintain oneness between the Creator and its 
creation. Thus, the separation could happen only as a result of you 
choosing to experiment with the consciousness of anti-christ, eventually 
becoming so blinded by it that you lost your awareness of your Self as an 
immortal spiritual being and came to see yourself as a mortal human 
being, perhaps even as a sinner by nature. 
 
Before you separated yourself from your teacher, you had a sense of 
identity as an extension of a greater Being, as being part of the Body of 
God. The separation literally caused this sense of self to die, and instead 
a new sense of self was born, a self based on the illusion that you are a 
separate being who is disconnected from God and from other separate 
beings. This is a mortal sense of self because it is based on illusion and 
created with an inescapable fear of annihilation, a fear of death.  
 
In contrast, your conscious self cannot die, for it is an extension of the 
Creator’s Being. Yet your conscious self can create and accept any 
identity it chooses, and thus it can believe it is a mortal being, thus 
accepting the fear that comes with such a sense of identity. We might 
say that this causes the conscious self to go through a form of spiritual 
death—however it can be resurrected from that state of death, which is 
what I came to demonstrate. 
 
Here is the essential realization you need to have. The separate self is 
the ego, or at least the seed of the ego. The ego is born from separation, 
and thus the ego has built a sense of identity for you that is based on the 
illusion of separation, the consciousness of duality. Because the ego was 
NOT created by God but is born from unreality, IT CAN NEVER BE 
SAVED, IT CAN NEVER ENTER THE KINGDOM OF GOD. Which 
means that the ego can NEVER overcome the fear of annihilation, the 
fear of death.  
 
When your conscious self begins to accept – identify with – the mortal 
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identity created by the ego, it is inevitable that you will feel the fear of 
death. This is a fear that you simply cannot live with in its full intensity. 
So, you HAVE to find a way to reduce this fear to a level of intensity that 
you can live with. You cannot escape the fear until you separate yourself 
from the ego, but you can push it aside so it is somewhat livable. 
You now have the foundation for understanding the basic dynamic of the 
ego:  

 Your ego is born from your sense of separation from your own 
Higher Being.  

 Your ego has created a sense of identity that is based on 
separation. 
Separation is unreal and thus the ego’s identity is unreal, meaning 
it cannot live forever—it is mortal. 

 The consequence is that the ego can never escape the fear of 
death. And when your conscious self accepts the mortal identity as 
its real self, you too will feel the fear of death.  

 The fear of death is not livable—and thus you are compelled to 
look for a way out. 

 The very central dynamic of the ego is that it must constantly seek 
for ways to neutralize the fear of death so that you can live with it. 
Yet it must do so in such a way that you do NOT discover the real 
way out, namely to return to your original identity as an immortal 
spiritual being. For if you do, the ego will die. 

 Because the ego has a survival instinct, it will do anything to 
prevent you from discovering that the ego is based on an illusion 
but that you are real. It will do anything to prevent you from 
questioning the mortal identity and the illusions upon which it is 
based. 

 In order to neutralize the fear of death, the ego must create the 
illusion that the mortal self can be saved, can somehow become 
immortal and thus it does not have to die. When your conscious 
self believes this, you will believe that YOU can be saved without 
giving up or separating yourself from the mortal self 

 In reality, this is a losing battle, for your conscious self can never 
fully forget its intuitive knowledge that there must be more to life—
that there is more to YOU. 

 Yet the ego is very skillful in postponing your return to your spiritual 
identity – the process of enlightenment – and it has come up with 
innumerable subtle schemes for doing so. This is what I called the 
“broad way that leads to destruction.”  
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Once you understand this dynamic, you see something extremely 
important. You see that the ego’s mortal sense of identity is based on the 
illusions of duality, the illusions of anti-christ. Yet precisely because the 
ego cannot see beyond duality, its attempts to make it seem like the 
mortal self can be saved are also based on duality. Thus, the ego is 
seeking to save the mortal self – created from the consciousness of 
death – by using the same consciousness that created it. The ego is 
seeking to solve a problem with the same state of consciousness that 
created the problem. It is seeking to compensate for one illusion by 
creating another illusion. 
 
You can then begin to realize that there truly is no way to fool God. Even 
if your ego can fool you and every other person on this planet, God 
clearly sees the distinction between the reality of Christ and the unreality 
of anti-christ. Your conscious self can enter heaven at any time, but this 
cannot happen while you identify yourself with or as a mortal being. 
Thus, the ONLY way to be saved – attain the eternal life that takes you 
beyond the fear of death – is to return to your true identity as a spiritual 
being—and that can ONLY happen when you let the mortal self die. 
There simply is no other way to salvation than the path of oneness—
even though the ego and the false teachers have created a seemingly 
much easier and better way that they claim will take you to salvation 
without letting the mortal self die. As I explained: 

13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and 
broad is the way, that leadeth to destruction, and many 
there be which go in thereat:  
14 Because strait is the gate, and narrow is the way, 
which leadeth unto life, and few there be that find it. 
(Matthew, Chapter 7) 

Can you now see that the ego is seeking to use the death consciousness 
to neutralize the fear of death and that this can never work? 
 
Before we move on, let me mention that the false path offered by the ego 
and the false teachers offers certain advantages—the main one being 
that you do not have to take full responsibility for yourself. In fact, it was 
your refusal to take this responsibility that took you onto the false path in 
the first place. Nevertheless, the seeming advantages of the path are 
only relative advantages. 
 
For example, the ego can help you live with the fear of death, but it was 
the ego who gave rise to that fear in the first place. So the ego is only 
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offering to help reduce the consequences of the problem it has created—
which will never remove the problem but only help the ego stay alive. 
And while this can work for a time, you will eventually begin to feel that 
the “advantages” offered by the ego are empty and do not satisfy your 
inner longing for something more to life.  
 
You will see many people who are still satisfied by the ego’s mortal 
identity and the "advantages" it offers. Yet you will also see a growing 
number of people who have begun to feel dissatisfied with their present 
identity and long for something more. That longing is the beginning of 
spiritual progress, but you will make significant progress only when you 
begin to see that the “advantages” offered by the ego are really 
disadvantages in that they take away your freedom and lock you in a 
mental box. As an example, consider fundamentalist religion, which 
claims its members will be saved but also causes its members to accept 
a very limited outlook on life. 
 
How the ego seeks to create a false sense of security 
Can you begin to see that the ego seeks to compensate for the fear of 
death by creating a sense of absolute security? It does this by making it 
seem like the mortal self can be saved or that the fear of death is 
unnecessary or irrational. 
 
You now see that the ego game I am addressing in this discourse is the 
security game, the game of creating the impression that your entry into 
the kingdom of God – a realm that is BEYOND the material universe – 
can be secured by you living up to certain conditions IN the material 
universe. It is an attempt to use the consciousness of separation to 
secure your entry into the realm of oneness—whereas the ONLY way to 
be “saved” is to give up the illusion of separation and return to the 
oneness in which you were created—eventually expanding it to the 
ultimate oneness. 
 
Yet precisely because the ego and the false teachers of humankind have 
been so successful in promoting the false path to salvation, many 
spiritual and religious people will be reluctant to admit the reality I am 
stating here. The dividing line is simple. Those who are still too identified 
with the mortal selves created by their egos will be unwilling to 
acknowledge reality because it will be too big of a threat to their sense of 
security. Their sense of equilibrium is based on the belief that because of 
certain conditions in this world, they are guaranteed to be saved. And it 
would be too big of a shock to admit that their basic world view is a 
fallacy. 
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The only people who can acknowledge what I am saying are those who 
have started to separate themselves from the mortal identity. They have 
some sense that they are more than the mortal identity, and thus they 
sense intuitively that they will not die when their mortal selves die. As a 
result, they can question the belief that the mortal identity can be saved. 
Some will even be willing to see that it is futile to use the ideas springing 
from the consciousness of anti-christ to attain entry into the kingdom of 
God. Only the Christ mind can enter, and thus the only solution is for you 
to “let this mind be in you which was also in Christ Jesus,” as Paul put it. 
Such people can then take a quantum leap forward on the spiritual path 
by beginning a process of systematically separating themselves from the 
false path and its many disguises. Let us take a closer look. 
 
Overcoming the illusion of an automatic salvation 
Throughout history any number of religions have made the claim that 
their members would automatically be saved. Even today, you find many 
religions that claim the same. For example, many fundamentalist 
Christians believe that I will soon appear in the sky to judge humankind 
and that all who are good-standing members of their church will 
automatically be saved simply by being members of this outer, earthly 
organization—or by declaring me as their Lord and Savior. They 
conveniently overlook that I said: 

20 And when he was demanded of the Pharisees, when 
the kingdom of God should come, he answered them and 
said, The kingdom of God cometh not with observation:  
21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, 
behold, the kingdom of God is within you. (Luke, Chapter 
17) 

The deeper meaning is, of course, that there is no such thing as an 
automatic salvation. This belief is the extreme outcome of the ego’s 
desire for ultimate security. For example, many previous civilizations 
believed that there was a special class of people who were 
fundamentally different from the masses simply by their birth. This gave 
rise to the feudal system, where it was believed that people from the 
noble class had different physical properties, such as blue blood, and 
also had special mental abilities and were favored by the gods. 
 
When this is transfered to the field of religion, we see the belief that 
members of a particular religion are favored by God, and this is 
especially true of the priesthood of that religion. This mindset was 
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directly responsible for the early Christian church gradually elevating me 
to a superior status, culminating in the Nicene creed that declared me to 
be the only begotten Son. 
 
When you study my previous discourse on black-and-white thinking, you 
will see that the belief in an automatic salvation is a direct outcome of 
this simplistic form of thinking. It gives rise to the belief that there can be 
only one true religion, and thus it follows that the members of that 
religion must have a special status, meaning they will automatically be 
saved. 
 
The ego loves this black-and-white logic because once you believe in it, 
it is extremely difficult for you to extricate yourself from that mental box. 
The reason is that black-and-white thinking implies that it is dangerous – 
in an ultimate way, such as burning forever in hell – to think outside the 
box defined by the only true religion. And thus, the ego can feel secure 
that you will not question the sense of identity it has created for you, for 
example as a “good Christian.” A sense of identity which the ego claims 
will one day be saved, whereas the reality is that it will keep you outside 
the kingdom of oneness indefinitely. 
 
Because the ego cannot see reality, it actually believes it can be saved, 
and thus it will do anything to keep you in that limited identity. As long as 
you do not question the ego’s basic world view, the ego feels secure, 
and for most people this translates into them feeling secure. After all, 
why wouldn’t you feel secure when you believe you are among the 
chosen people who are guaranteed to be saved? Yet do you see that the 
cost of this security is that you can never ask questions, which means 
your conscious self can never actually satisfy its longing for the 
“something more to life” that it knows must exist? The ego has created a 
gilded cage, but a cage nonetheless. 
 
Can you begin to see that the ego game of security is actually the ego 
seeking to make itself feel secure because it believes it has managed to 
put you into a mental box from which you will never see the fact that the 
ego is unreal? Can you also sense that your conscious self has a built-in 
longing for oneness with your source? And while this longing can be 
pushed aside or covered over, it can never be satisfied by the ego. Thus, 
your ego feeling secure will not make you feel “secure,” at least not 
forever. 
 
But what about a guaranteed salvation? 
A more subtle version of the security game is the concept that simply 
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being a member of a particular religion is not enough in itself, but that 
you also need to live up to certain requirements, which can range from 
outer behavior to a certain focus on overcoming negative or sinful 
thoughts and emotions. Yet the central premise is still that if you follow 
certain rules, you will end up meeting the requirements that will 
guarantee your salvation or your entry into a higher state of 
consciousness. This can range from Christians going to church and 
following outer rules to New Age people doing yoga, meditation or other 
exercises. It can even encompass students of the Ascended Masters 
who think invoking spiritual light is – in itself – enough to raise their 
consciousness. 
 
The problem with this belief system is that it is based on a mechanical 
view of the world—as is materialistic science and even mainstream 
Christianity. The idea is that there are mechanical reasons why you need 
to be saved, such as you having made karma that needs to be balanced. 
And by following certain mechanical procedures, you will automatically 
balance your karma and then your salvation is guaranteed. Even the 
belief that I have paid for humankind’s sins is a mechanical view that 
sees sin as a debt that some sacrifice can pay back, whereupon God 
simply has to accept people covered by the sacrifice.  
 
Such a mechanical view of life and salvation is completely out of touch 
with the reality of life, as described in Maitreya’s book and in my new 
course in Christhood. You are NOT a mechanical being, you are not a 
robot, but a co-creator with God. This means you are not here to perform 
some kind of mechanical task, whereupon you can ascend to a remote 
heaven. You are here to act as a co-creator with God who brings heaven 
to Earth by manifesting the abundant life for all people. This simply 
cannot be done in a mechanical way, as it is your task to express your 
individual creativity in full measure. 
 
Thus, the real key to salvation is NOT to find some magical formula but 
to be the being God created—the “man” who descended from heaven. 
This is a highly individual and creative effort, and there never can be any 
guarantee that you will fulfill your goal. On the other hand, there is no 
mechanical standard for how you should – or should not – fulfill that goal, 
as the main requirement is that you exercise creativity in a way that 
raises all life. 
 
Of course, true creativity is a stream flowing from your Higher Being and 
directed by your conscious self according to choices you make. And 
since the ego can never contact your higher being, your ego can never 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 185 

be truly creative. Thus, the ego can never see creativity as the key to 
salvation and it must forever seek for a mechanical way to ensure your 
salvation. In so doing, it uses the consciousness of anti-christ, which is 
also mechanical in nature because it too is separated from the Creator’s 
ever-flowing fount of creative life. 
 
If you look at the religious landscape, you will see innumerable systems 
that seek to define mechanical requirements for how you can qualify for 
salvation, enlightenment, ascension or whatever you want to call it. Yet 
they are all built upon the idea that by living up to requirements in the 
material world, you can force your way into the spiritual world. The stark 
truth is that you can enter the spiritual state of consciousness only by 
returning to the state of consciousness in which you were created. As I 
said:  

2 And Jesus called a little child unto him, and set him in 
the midst of them, 
3 And said, Verily I say unto you, Except ye be 
converted, and become as little children, ye shall not 
enter into the kingdom of heaven.  
4 Whosoever therefore shall humble himself as this little 
child, the same is greatest in the kingdom of heaven. 
(Matthew, Chapter 18) 

 
But you must be able to earn your salvation? 
At this point I know some spiritual seekers will say that I am contradicting 
everything they know about the spiritual path, even what is said 
elsewhere on our websites. After all, isn’t the point of giving rosaries to 
transform misqualified energy in order to purify one’s consciousness? 
 
The key to understanding this is to pay close attention to my teachings 
that the ego is born from the duality consciousness and cannot see 
beyond it. Why have you sinned, made karma or misqualified energy? 
Because you have become blinded by the duality consciousness! 
 
Some people come to the realization that they have sunk or fallen into a 
lower state, whether they see this as being sinners, having made karma 
or having descended to a lower state of consciousness. Yet their egos 
and the false teachers will now attempt to make them believe that the 
key to climbing out of that state is to perform some mechanical 
techniques to compensate for the mechanical reasons that caused the 
descent, be this actions (sin or karma) or negative thoughts/emotions.  
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Yet the real problem that stands between you and salvation is NOT your 
sin, karma or negative energy. These are truly mechanical conditions, 
but they were created as a result of you being blinded by the duality 
consciousness. Thus, it is absolutely impossible to compensate for the 
conditions created through duality by using some kind of mechanical 
means defined by the duality consciousness. You cannot overcome sin 
through the same consciousness that created the sin, you cannot 
balance the karma through the same consciousness that generated the 
karma.  
 
Surely, you can use certain spiritual techniques to balance karma in an 
almost mechanical way, but unless you change the consciousness that 
led you to make the karma, you will inevitably make more karma. Thus, 
your use of such techniques will not produce steady progress, but a see-
saw motion of making karma, balancing, karma, making karma and so 
on until you decide you are willing to look for the beam in your own eye 
and change your consciousness. 
 
You see, by transforming negative energy, you can indeed make it easier 
for yourself to see through the illusions of duality. This can form the basis 
for you changing your consciousness, but in order to produce that 
change, you must make the LIFE decisions I spoke about earlier. And 
such decisions are creative, NOT mechanical decisions. You must 
consciously choose to undo the dualistic beliefs you have accepted.  
 
Accepting a dualistic belief can be done as the result of an unconscious 
– and thus mechanical – decision, what I call a death decision. Yet you 
cannot undo such a decision except by becoming more awake and 
making a creative decision. And that is why there is no mechanical path 
to salvation, regardless of what the ego and the innumerable ego-based 
teachers and religious leaders will tell you. 
 
See the pattern in history 
If you take an honest look at history, you will see how the ego’s 
impossible quest for security has influenced human behavior and thought 
systems. It should be obvious how this has worked and is still working in 
religion, especially fundamentalist religion that is so clearly based on 
black-and-white thinking. However, this is not limited to the field of 
religion.  
 
For example, marxism and communism is also a dualistic thought 
system that reduces the complexity of human life to a simple struggle 

http://www.askrealjesus.com/Q_OVERCOMEEGO/EGOGAMES/game2decisions.html


Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 187 

between two classes, defining one as bad and one as good. Thus, it 
proposes a very simple solution in which the state becomes the 
replacement for the theistic God found in fundamentalist religion. 
Essentially, the state becomes the source of the automatic salvation, so 
even though Marxism is an atheist belief system, it still allows at least 
some people to reduce their fear of death to a manageable level.  
 
Yet what I call gray thinking can also be used to reduce the fear of death, 
often by defining the fear as irrational or defining the problem out of 
existence. For example, materialistic science attempts to define fear as 
an irrational emotion that should be suppressed, and this works for some 
people. Materialism also seeks to define the need for salvation out of 
existence by denying the spiritual side of life, which allows some people 
to suppress the fear of not being saved, thus reducing the fear of death. 
 
Yet neither a black-and-white nor a gray thought system can ever 
remove the fear of death. For this can be done only by rising above 
dualistic thinking and truly experiencing that you are an immortal spiritual 
being who therefore has no need to fear the death of a physical body 
that you wear as an overcoat and can replace when it is worn out. Of 
course, your identification with a dualistic identity will prevent you from 
having such an experience, and that is why the ego and the false 
teachers have been so successful in creating a catch-22 from which 
most people have not been able to extricate themselves. 
 
Yet times are changing rapidly, and it is becoming easier for people to 
see through the inconsistencies that will – by the fact that they are based 
on dualistic thinking that always incorporates two opposite polarities – be 
built into all of the thought systems created by the ego. And as the 
collective consciousness is raised toward the Christic level, people will 
gradually shed the snake skins of duality, allowing them to become truly 
free of the fear of death by being reborn into a new self-awareness. As 
they stop denying their true identity as co-creators with God, people will 
begin to create a society that is based on the reality of Christ rather than 
the graven images of anti-christ. This is a society that gives room for 
creativity rather than seeking to kill it based on a warped attempt to 
overcome the fear of death through mechanical – anti-creative – means. 
 
This new society will not be dominated by the fear of death, and thus it 
will not be controlled by thought systems that aim to compensate for the 
fear of death by herding people into mental boxes created by the death 
consciousness. Thus, more and more people will leave their nets – the 
nets that keep them trapped in duality – and let the dead bury their dead. 
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They will stop blindly following the blind leaders but will instead follow the 
vision they see in their hearts, the vision that is beyond any images 
created by the ego. Thus, people will understand what I said 2,000 years 
ago:  

I am come that they might have life, and that they might 
have it more abundantly. (John 10:10) 

 
Seeing the big picture 
What keeps you from the abundant life is the ego and its attempts to 
compensate for separation by creating graven images based on the very 
consciousness that led to separation. Thus, you cannot live like a little 
child but think you have to struggle to get what the material universe is 
designed to give you without effort: 

Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure 
to give you the kingdom. (Luke 12:32) 

To get that abundant life, you only need to stop using the dualistic mind 
to reject it. You need to reach for the non-dualistic truth of Christ: 

If ye continue in my word, then are ye my disciples 
indeed;  
And ye shall know the truth, and the truth shall make you 
free. (John 8:32-33) 

However, in order to be truly free, you cannot hold on to the old, mortal, 
dualistic identity. You have to be willing to let it die so you can be reborn 
of water and of Spirit: 

For whosoever will save his life shall lose it: and 
whosoever will lose his life for my sake shall find it. 
(Matthew 16:25) 
 
5 Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of 
water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom 
of God.  
6 That which is born of the flesh is flesh; and that which 
is born of the Spirit is spirit.  
7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.  
8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the 
sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and 
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whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. 
(John 3:5-8) 

That which is born of the flesh seeks a mechanical way to salvation, 
whereas that which is born of the Spirit is willing to be creative.  
 
My real hope for this discourse is to help the more mature students see 
the big picture. When you look at human beings, you will see a clear 
tendency that when people have accepted a certain thought system, they 
will go to great length to defend it. They will even invent reasons for why 
it must be true and display great intensity in discrediting people or ideas 
that seem to threaten their “infallible” system. I am hoping to help people 
acknowledge that whenever you see this response, you will know that 
behind it is the ego’s futile quest for absolute security. 
 
Thus, I am hoping that people will begin to see this mechanism in 
themselves. If you can admit that when you hold on to or defend ideas, it 
is the ego’s quest for security, you can make great progress toward the 
only true form of security, which is the direct experience of the reality of 
God that is possible only through the Christ mind.  
 
Do you understand what I am saying? The ego’s quest for ultimate 
security is not actually wrong—it is simply misguided. In reality, the ego 
has perverted the very quest that is built into your lifestream, namely the 
drive to return to oneness with your Creator by raising your self-
awareness beyond localization—without loosing your individuality. Thus, 
I am not asking you to suppress your longing for something ultimate. I 
am asking you to realize that this longing can never be satisfied by 
ANYTHING in the material world but only through oneness with your 
ultimate source. Thus, even if your ego managed to produce a state of 
ultimate security on Earth, the real you would not be satisfied by it. 
 
When you realize this, you can stop defending any of the mental boxes 
based on duality—and thus you can begin to free yourself – your sense 
of self – from being imprisoned in such boxes. You can then understand 
and live the true meaning of my words: 

23 But the hour cometh, and now is, when the true 
worshippers shall worship the Father in spirit and in 
truth: for the Father seeketh such to worship him.  
24 God is a Spirit: and they that worship him must 
worship him in spirit and in truth. (John, Chapter 4) 
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However, in today’s world, I would add that the only way to truly worship 
God is to become one with God. And that oneness is the ultimate 
security. The ego will never fathom or attain it, but the Conscious You 
can. 
 
Am I hereby saying that you should not be attached to any thought 
system on Earth? That is exactly what I am saying! For the ego can turn 
any system – no matter how much truth it contains – into a prison for 
your Being. So simply give up the dream that there is an ultimate thought 
system on Earth and instead flow with the River of Life in which you are 
one with the Spirit of Truth, the Spirit that can never be confined to any 
mental box on Earth. 
 
See through the ego's dream of ultimate security based on separation. 
Let that dream die so that you can be reborn into the ultimate security of 
oneness. 

 
 

Ego game No. 5: Why the ego is always “right” 

 
A discourse by Jesus 
 

I will now address an ego game that is an offshoot of the previous game 
for ultimate security. Nevertheless, I am addressing it as a separate 
game because it is so subtle that myriad spiritual seekers – as well as 
religious and non-religious people – have been stuck in this game for 
lifetimes. Thus, they have been happily following the false path – what I 
called the broad way that leads to destruction – instead of finding the 
true path to spiritual freedom. 
 
When you take an honest look at the world, you will notice that many 
people are caught in the game of proving that some thought system is 
the only right one and that all others are false. This game takes on many 
disguises, and it can indeed keep people occupied for lifetimes. Yet 
eventually, the real you will tire of this game and begin to wonder if there 
isn’t something beyond the thought systems found in this world, some 
form of ultimate truth, ultimate reality. 
 
At that point, you are facing the essential choice that CAN take you onto 
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the path of Christhood. That choice is whether you are willing to find truth 
or whether you will simply accept a more sophisticated version of the ego 
game to establish the ultimate belief system. Most people, of course, do 
not understand the choice they are facing. Thus, my purpose for this 
discourse is to clarify the choice for those who are willing to understand 
the deeper reality behind my statement: 

22 Ye worship ye know not what: …  
23 But the hour cometh, and now is, when the true 
worshippers shall worship the Father in spirit and in 
truth: for the Father seeketh such to worship him.  
24 God is a Spirit: and they that worship him must 
worship him in spirit and in truth. (John, Chapter 4) 

 
How separation leads to idol worship 
Let me ask you to conduct a simple thought experiment. When I say the 
word “apples,” take note of what happens in your mind. Immediately, a 
mental image comes up, a mental image of what apples mean to you. 
Now imagine that I tell you that a new fruit has been discovered on a 
remote island. I may describe it, and based on that description, you will 
formulate a mental image. The difference is that you have had a direct 
experience of apples, and thus your mental image of apples is at least 
somewhat tied to reality (taking into account that the physical senses 
cannot be entirely trusted). On the other hand, your mental image of the 
unknown fruit is not tied to reality, since you have not experienced it. 
 
This shows the fundamental problem with the ego’s perception of God. 
The ego is born from your separation from your source, and thus the ego 
can NEVER have a direct experience of God. The ego will for its entire 
existence be basing its concept of God on a mental image that it can 
never compare to reality. Thus, the ego will always seek to defend its 
mental image of God, which means it must prevent the conscious self 
from actually experiencing God. The difference being, of course, that 
because the conscious self is an extension of the Creator’s Being, the 
Conscious You can actually have an experience of God.  
 
My point being that worshiping God in Spirit and in truth means that you 
make use of your conscious self’s ability to have a direct experience of 
God’s Being. People who are not willing to make use of this God-given 
ability – the key of knowledge – will be worshiping idols, and their entire 
approach to religion is based on a graven image of God. That is indeed 
why you see so many religious people who insist that heir religion is the 
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only true belief system. Of course, you also see people who are doing 
the exact same thing with a political belief system or even the belief 
system called scientific materialism. 
 
Understanding the origin of duality 
Let us now move on to consider what should seem like a peculiar fact, 
namely why so many people can be absolutely convinced that their belief 
system is the only true one—when in fact there are so many conflicting 
belief systems that they cannot all be true. A fact that should make 
people wonder whether perhaps all of them are out of touch with ultimate 
reality. 
 
Let me make an absolute statement. Any belief system that has ever 
existed or that could ever exist on Earth will give an incomplete 
description of God. Why is this so? Because the Creator is beyond its 
creation, is beyond the totality of the material universe. Thus, no belief 
system could ever give an accurate or complete description of God. It is 
like trying to describe the sun by looking only at the moon. 
 
You see the subtle difference? Because the ego is separated from God, 
it cannot have a direct experience of God’s Being. Thus, the ego thinks 
God can be reduced to a description, to a mental image—which then 
inevitably becomes a graven image. Your conscious self can indeed 
have a direct experience of God’s Being, and when you have this 
experience, you will know that God could never be described by any 
belief system. God can only be experienced, and as soon as you try to 
put words on the experience, you degrade it. 
 
So to the ego, God is not a real, Living Presence. God is a concept, a 
mental image. The conscious self can experience God as a Living Being 
that is right here, whereas the ego can only see God as a remote, 
conceptual being. As I said with my analogy of apples and the unknown 
fruit, the ego can never compare its mental image of God to reality, 
meaning it can never overcome its idol worship. Which means it is up to 
your conscious self to extricate itself from your ego’s graven images of 
God. And in order to do that, you need to understand how the ego 
expresses its insatiable desire for security in creating an infallible belief 
system. 
 
In order to understand this, I have to give you a concept that might be 
difficult for you to grasp—if you have not yet had a direct experience of 
God’s Being. Yet it is still valuable for you to have this concept in your 
mind. You see, it is actually not entirely correct to say that your 
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conscious self can have an experience of God’s Being. The reason is 
that using the word “experience” often makes people think of 
experiences they have in their normal state of awareness. For example, 
you may go to the beach and watch a beautiful sunset, but you are 
aware that you are a separate observer watching the scenery from a 
distance. 
 
This “observing from a distance” is precisely how the ego thinks of God 
and thinks of the concept of experiencing God—and everything else for 
that matter. It thinks you have to experience God as the remote being in 
the sky. Yet in reality, you will never experience God as long as you look 
for him outside yourself, which is why I told people that the kingdom of 
God is within you. 
 
In order to experience God’s Being, you have to be willing to stop seeing 
yourself as a separate being – at least for a moment – and instead come 
to experience your oneness with God. You can experience God only 
through what some of my early followers called “gnosis,” which means a 
oneness between the knower and the known. In other words, the normal 
separation between the object and the observer is set aside and the 
observer becomes one with the object being observed. As a side note, 
this is possible because everything has consciousness, and thus your 
conscious self can experience oneness with the consciousness of any 
object, even a rock. 
 
Now, again, the ego can NEVER experience Gnosis, for if it did, it would 
instantly cease to exist. So here comes the subtle point you need to 
understand. Gnosis is oneness, and in oneness there is no room for 
separation, meaning that there is no room for opposing viewpoints. Yet 
because the ego was born from separation, its world view does indeed 
have room for opposing polarities. In fact, the ego can never escape the 
form of thinking that incorporates at least two polarities. Why is that so?  
 
I have said that in God’s reality there is only oneness. So how can you 
separate yourself from oneness? You can do so ONLY by creating a 
distance, which can be done ONLY when there are two opposing 
polarities that are seen as being completely separated—for in oneness 
there is no room for distance. Only when there is distance is there room 
for the illusion that you are separated from oneness and can have an 
existence outside of oneness, even being able to hide something from 
God, as Adam and Eve supposedly hid from God in the Garden. 
 
Why are people so sure they are right? 
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So how does this allow the ego to believe it is always right? When you 
create two opposing polarities, you have created a dualistic system, a 
dualistic world view. The ego will then impose a value judgment upon the 
system, defining one polarity as good, right or true and the other as evil, 
wrong or false. Thus, if you belong to the good polarity, you are always 
right compared to the people in the opposing polarity—but NOT 
compared to God’s undivided reality.  
 
Of course, the reality is that people on both sides are wrong because 
they are all separated from the reality of God, which is oneness. 
Nevertheless, the ego can never see this, and as long as people’s 
conscious selves cannot see through the dualistic logic, they cannot see 
it either. And thus, they are stuck in playing the ego game of seeking to 
prove that their side is right—constantly being challenge by those in the 
other polarity who – although they are obviously wrong – still insist that 
they are right. 
 
I now need you to sincerely ponder the mechanism that allows people to 
be so convinced that they are right. Again, this is a subtle point that 
many seekers fail to grasp. The essential realization here is that when 
you are experiencing oneness, you are NOT having a mental image of 
God’s reality. You experience oneness, and thus you clearly experience 
that everything within the Sphere of Oneness is real, whereas everything 
outside that sphere is unreal. Of course, you also experience that only 
oneness exists, which means that what is outside oneness only has a 
temporary existence in the minds of beings caught in duality. 
 
My point is that when you experience oneness – the Christ 
consciousness – you have no mental image and no value judgment. You 
distinguish only between what is real and what is unreal, NOT what is 
good or evil. When you separate yourself from this oneness, you become 
blinded by the veil of duality, which hides oneness. Instead, everything 
you see is based on a dualistic view in which there are two polarities. (As 
a side note, a person in Christ consciousness still creates mental images 
of what he or she wants to co-create. Yet such a person does not 
mistake mental images for reality.) 
 
You now need to understand that the ego was born from this separation, 
and thus it is simply incapable of seeing beyond it or even questioning it. 
The statements I have just made about oneness cannot be grasped by 
the ego, which will struggle to fit them into its dualistic world view. 
Likewise, when your conscious self has forgotten its origin, it too does 
not think to look beyond or question the dualistic world view—although it 
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is capable of doing so. Thus, people blinded by duality do not question 
the basic world view that everything can be defined based on two 
opposing polarities, such as good and evil. In other words, they 
uncritically accept the dualistic world view, which means they 
unknowingly accept the basic concept of this world view, namely that 
there is a division between right and wrong, true and false, good and evil 
AND that this division is defined by the dualistic system itself. 
 
Do you see the subtlety here? The Christ mind sees everything in terms 
of what is real and unreal based on a direct experience of oneness. The 
mind of anti-christ sees everything in terms of right and wrong—the 
difference being that because it has no experience of oneness, its 
definition of right and wrong is based on a mental image. In other words, 
in the dualistic mind, right is defined in RELATION to – is defined as the 
opposite of – wrong—yet both right and wrong are defined by the 
dualistic mind and have no connection to the reality of oneness. They are 
both graven images. 
 
Do you see the consequence of this? In the Christ mind, reality is NOT 
defined in relation to or in opposition to unreality. Oneness simply IS, and 
it does not have, nor does it need, an opposite. Again, in oneness there 
can be no opposites. Yet because of free will, it must be possible to step 
outside of oneness, and this can be done only by stepping into duality.  
 
Thus, when you do step behind the veil of duality, you suddenly see 
everything as being on a relative scale with an opposing polarity at each 
end. What exactly does this mean? It means that ANY dualistic thought 
system is based on a mental image of the world NOT on reality itself. 
And this mental image is created by defining two opposites, such as God 
and the devil.  
 
Now comes the subtle point. When a dualistic thought system is defined, 
it is OF NECESSITY based on an assumption, what is often called an 
“axiom” in logic. Do you see why this is so? It is because duality cannot 
experience oneness, and thus it MUST make an assumption about what 
is real and unreal. Only the assumption MUST of necessity be limited 
BECAUSE it is separated from reality, from oneness! The assumption is 
based on a mental image that is disconnected from reality and can never 
be compared to reality—by the ego. 
 
An axiom is a statement or premise that is thought to be self-evident or 
universally true, and thus it does not need to be proven or questioned. 
Thus, once people have accepted a dualistic thought system, they rarely 
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question the basic assumption upon which it is based. They accept it as 
universally true, and that is why they are so absolutely convinced that 
their thought system is the only right one and has ultimate authority.  
 
Do you see the mechanism? Someone defines an axiom that is an 
absolute truth, and then builds a thought system upon that “truth,” 
meaning that the thought system must of necessity be true. As long as 
you do not question the basic axiom, you will be absolutely convinced 
that your system is superior to any other—and you will have the perfect 
excuse for ignoring conflicting views. You might even feel justified in 
seeking to destroy such ideas or the people who promote them. The 
excuse is, of course, that since your thought system is based on an 
infallible truth, any opposing views must – per definition – be false. 
 
Examples of infallible belief systems 
Let us look at a couple of examples. Fundamentalist Christianity is based 
on an axiom which states that the Bible is the infallible word of God, 
meaning that it has the highest possible authority, and thus anything 
conflicting or going beyond the Bible must be false. Another axiom is that 
the Bible should be “interpreted” literally (of course, the words “literal” 
and “interpretation” are contradictory), meaning that a fundamentalist 
church will claim that its particular literal interpretation of the Bible is the 
only true one. All conflicting interpretations must therefore be of the devil, 
which means fundamentalists have the perfect excuse for ignoring them. 
Of course, they fail to see that they are using the exact same logic that 
the scribes and Pharisees used against me, when I stood before them in 
the flesh. 
 
Another example is materialistic philosophy, which holds as an axiom 
that science – for example through the theory of evolution – has proven 
that there is nothing beyond the material universe, thus there is no God. 
Again, such people have the perfect excuse for ignoring any 
contradictory evidence – even when produced by science itself – since it 
is just superstition or the subjectivity of the mind. 
 
Of course, you also have political thought systems, such as the Marxist 
belief that the driving force in society is the struggle between the ruling 
class and the workers. Thus, again, any conflicting system must be false, 
which then leads to the struggle between capitalism and communism. Of 
course, capitalism is also a dualistic thought system based the axiom 
that capitalism represents free enterprise, as opposed to a communist 
system with state ownership and control. Obviously, capitalism is simply 
another elitist system (as is communism) and thus has nothing 
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whatsoever to do with freedom. 
 
My overall point is that all of these systems cause people to accept the 
underlying axiom as something that should never be questioned. Which 
means that the systems form closed boxes, and once people accept the 
underlying axiom, they can remain trapped indefinitely—unless they dare 
to question the unquestionable. 
 
Of course, any dualistic thought system has the perfect way to prevent 
people from questioning its axioms. That way is to engage people in the 
dualistic struggle against the enemies of the system, which can then 
keep people’s minds so preoccupied that they never actually get around 
to questioning the underlying assumption of their own system or of 
duality itself. However, this epic struggle will be the topic of the next ego 
game. 
 
Do you truly see that ANY thought system in this world is based on an 
axiom, an assumption, a mental image? Such a system may still help 
you make progress by expanding your understanding, as many spiritual 
thought systems can do. Yet any such system sets limits for how far you 
can go in your quest for ultimate truth—for in order to remain within the 
system, you cannot question its basic axioms. You will not go beyond 
those limits until you are willing to question the basic assumptions upon 
which the system is built. This is the difference between a religious 
person – who never questions the basic tenets of his or her religion – 
and a mystic who accepts no limits for the mind. 
 
The “advantage” of a dualistic system 
So why do people accept these dualistic thought systems? They do so 
because the systems offer some very clear advantages—that is, 
advantages for people who are trapped in duality. In the last ego game, I 
talked about the ego’s need for security, and it should be obvious that 
this need is cleverly filled by a dualistic thought system. The system 
promises that its members are superior to all other people, and thus the 
egos of the members can feel secure. For example, a fundamentalist 
Christian system promises that its members are the only ones who will 
go to heaven, whereas all others will burn in hell—for all eternity. 
 
Yet even beyond that, there is another more subtle advantage. When 
you accept an absolute thought system, you can no longer be proven 
wrong—and the ego hates nothing more than being proven wrong. You 
can feel secure in knowing that no matter what arguments other people 
come up with, you will ultimately be proven right. And thus, you can 
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easily brush aside or ignore anything that conflicts your beliefs.  
 
This basically means that you can avoid looking at the beam in your own 
eye, for since you are already right or superior, it can only be other 
people who have a problem—not you. Just look at how many 
fundamentalist Christians feel they are my true followers and feel they 
can safely ignore the beam in their own eye—and instead focus on the 
splinters in the eyes of all other people. 
 
Of course, there is an even more subtle advantage. Once you accept an 
infallible belief system, you can basically stop thinking about the more 
difficult questions of life. This makes your ego feel very secure and 
comfortable, because on a surface level it can never be proven wrong by 
anything outside yourself. Yet the real “advantage” is that the ego can 
feel it has you under control. For as long as you are not thinking, there is 
no risk that you will question the reality of your ego. And thus, you are 
truly trapped—growth has come to a complete stop. 
 
Your choice 
So what is the basic choice you have to make as a result of reading this 
discourse? You have to decide whether you want to be right with God or 
whether you want to be “right” in a dualistic world. Do you want to 
experience God’s ultimate reality, or do you want to remain in the 
dualistic world, where you can always be proven right in opposition to 
something that is wrong? 
 
If you want to be right with God – which ultimately means being in 
oneness – how do you get started? You need to start by taking an 
honest look at your belief system, your world view. You need to consider 
the axioms – the underlying assumptions – upon which your world view 
is based. And then you need to systematically – not all at once, but one 
at a time – question your axioms.  
 
Can you see that this will make your ego very uncomfortable, because it 
will feel it as the ultimate threat to its control over you and its very 
survival? Thus, you should not be surprised that your ego will do 
everything it can to prevent you from starting or completing the process. 
What is its primary weapon? It is the argument that there MUST be 
something in your world view that is true—there must be something you 
can trust, something you can rely upon.  
 
Can you see the argument? It might take any number of forms, but here 
is one: “Come on, now, how can this ‘Jesus’ say that everything you 
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believe is wrong? You have been a student of the ascended masters for 
decades. You have studied all these teachings that were given directly 
by the ascended masters, and surely those teachings couldn’t be all 
wrong. Kim has simply lost it and is no longer talking to the real Jesus, 
for the real Jesus would never say something like that!” 
 
But you see, my beloved, your ego can turn ANY spiritual teaching into a 
closed mental box, into an absolutist belief system that supports its quest 
for security. And I can tell you that many of the people who have been 
following the spiritual path the longest are precisely the ones who have 
allowed their egos to use spiritual teachings to build a sense of 
security—without seeing what was happening. How can you tell? Well, if 
you sense any uncomfortability toward questioning your basic beliefs 
about life, then that uncomfortability can ONLY come for your ego.  
 
Again, I am not actually saying that everything you know or believe is 
wrong. I am only saying that if you truly want to make progress on the 
REAL path to Christhood, you have to be willing to question ANY aspect 
of your world view. For that which you are not willing to question will 
inevitably keep you from reaching the ultimate goal of the path. 
And what is that goal? It is the complete oneness with God’s reality. And 
what happens when you are in that oneness? You no longer need any 
thought systems, for when you have a direct experience of oneness, why 
would you need a mental image of anything? 
 
You can still use an outer teaching as a way to communicate with other 
people. Take note that I am not here saying that spiritual teachings are 
worthless. They are – at their best – tools for communicating an 
understanding that can help people progress toward a direct experience 
of oneness. Yet the problem is that far too many spiritual seekers fall 
prey to the ego game of using a spiritual teaching to build the ego’s 
sense of security, its sense of always being right.  
 
And thus, the spiritual teaching that was meant to liberate them from 
duality now becomes an extremely efficient tool for keeping them trapped 
in duality. For there are no people who are more firmly trapped in duality 
than those who have used a dualistic system to convince themselves 
that they are already saved. No one is more firmly trapped than he who 
thinks he is free. And ultimate freedom comes ONLY through oneness.  
 
Those who have ears had better hear, for I speak from that oneness, and 
I seek to bridge the gap between separation and oneness. Your 
conscious self has ears to hear—if you will stop listening to the subtle 
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temptations of the ego and admit that even if every person on Earth 
thinks you are right, you are not right with God until you are one with 
God. For in oneness there is no right or wrong. Oneness is all there IS. 

  

 

Ego game 6: How the ego can justify anything 
it wants 

 
A discourse by Jesus 
 

I have spoken about the epic struggle, and we will now take a closer 
look. This struggle is the single-most successful device created by the 
forces of anti-christ to keep human beings – and other self-aware beings 
– trapped in the mind of duality, thereby feeding their light to the forces of 
anti-christ. This light enables them to survive, even though they have 
long ago been cut off from receiving spiritual light directly. 
 
The key to understanding the epic struggle is my teachings in the 
previous discourse that God is undivided and indivisible. God is the 
Infinite, and that which is infinite is everywhere, meaning that it cannot be 
divided and separated by distance. Concepts such as division and 
distance simply have no meaning when you are talking about the 
ultimate God. Which, as a side note, means that any God who favors 
one group of people over all others, such as the ancient Israelites, can 
only be a dualistic god. 
 
The Creator has allowed its own Being to be manifest as the Ma-ter Light 
out of which everything in the world of form has been created. Thus, the 
Creator’s Being is embedded within everything in the form of the Divine 
Feminine. Yet the Creator has also allowed the creation of self-aware 
beings with free will. These beings are meant to serve as co-creators 
who bring about the unfoldment of the world of form from within. 
 
Understanding the two basic choices 
These co-creators have two spheres within which they can exercise their 
co-creative abilities. One is the Sphere of Oneness in which they co-
create within the framework of God’s laws, which means that everything 
they create will raise up themselves and all life, thus bringing God’s 
overall plan closer to manifestation as Maitreya explains in great detail in 
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his book. Please take note, that by exercising your free will within this 
sphere, you do not give up any freedom. On the contrary, as illustrated in 
my parable about the talents, your creative abilities are multiplied, and 
thus you actually gain greater creative freedom. 
 
The other option is to exercise your creative abilities outside the Sphere 
of Oneness by acting as a separate individual. This is not possible in the 
spiritual realm, but the material universe has pockets – Earth being one 
of them – in which this is possible. However, this can be done only 
because of the density of matter, which prevents your thoughts from 
being instantaneously manifest. This gives the illusion of a separation 
between consciousness and matter, which makes possible the illusion 
that you are a separate individual who is not linked to others through the 
collective consciousness.  
 
This illusion of separation gives rise to the further illusion that you can 
take physical actions and escape the consequences, meaning that you 
can do onto others without having others – or the universe – do onto you. 
This is, of course, a complete illusion, for no one can escape the 
consequences of his or her actions. Thus, when you exercise your 
creative abilities in a way that limits other parts of life – seeking to raise 
up the separate self – you will diminish your creative power and thus 
inevitably limit your freedom.  
 
Yet when people are blinded by the illusion of separation, they fail to see 
this, and thus they can – for some time – maintain the illusion that they 
are raising the separate self in comparison to other separate selves. 
They can even maintain the illusion that they gain freedom only by going 
against God’s will—the will of the external god of their own making. 
 
So you now see the two options. You can create in a way that raises up 
all life – including yourself – or you can create in a way that diminishes 
all life—again, yourself included. The first option should be the obvious 
choice, but once beings are blinded by the illusion of a separate self, it is 
not. In fact, the illusion that you can gain an advantage by raising up the 
separate self in comparison to others becomes the “obvious” choice. And 
out of this illusion, the epic struggle is born. 
 
Why the epic struggle is pointless 
If you look at the world, you will see any number of myths that portray the 
world as being locked in an epic struggle between two opposing forces, 
from ancient mythology to modern mythology, such as Star Wars and 
Lord of the Rings. Throughout the ages, many people have looked at the 
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world and concluded that this portrayal is true and that there is indeed an 
epic struggle. And indeed, there is such a struggle—only it is not 
between the true God and some entity that opposes God. 
 
When you begin to glimpse God as the Infinite, you see that because 
that which is infinite cannot be divided, it can have no opposite. In God, 
there is only oneness, so how can there be a struggle? In other words, 
the Infinite God does not see itself as opposed by anything, meaning that 
there is no struggle within God’s Sphere of Oneness. 
 
How then is the struggle born? As I explained in the last discourse, you 
can leave oneness only by creating a sense of distance, which you do by 
defining two opposing polarities that will forever be separated. And, of 
course, as soon as those two polarities are defined, the epic struggle 
between them is the inevitable result. 
 
Yet I trust that those who have studied my previous ego discourses will 
see that the struggle can have NO reality in God. It can exist ONLY in 
the minds of self-aware beings who have stepped outside the Sphere of 
Oneness—meaning that it is ultimately unreal. Yet do you see why it is 
unreal?  
The promise of the struggle is that there are two sides, and that one 
represents ultimate good and the other ultimate evil. By aligning yourself 
with ultimate good AND by fighting against the people who are aligned 
with evil, you – as a separate self – will gain a distinct advantage. 
Eventually, ultimate good will win the struggle, and then all who helped 
destroy ultimate evil will be rewarded. 
 
Now, on a deeper level, this promise of a reward for a separate self is an 
illusion—since the separate self is an illusion. But, of course, no one 
blinded by separation can see this. Yet even those blinded by separation 
can see that if the promise of a reward was false, it would be silly of them 
to fight for one side and against the other. So consider how the promise 
could be fulfilled? It can happen ONLY when good finally wins over evil. 
Yet on a deeper level, what human beings call “good” was created in a 
polarity with what they call “evil.” The two are inseparable, meaning that 
one can NEVER destroy the other—for the only way for the epic struggle 
to end is if BOTH are transcended!  
Good does not cancel out evil. The reality of God cancels out the illusion 
of the dualistic struggle. 
 
Of course, this is again a point that no one blinded by separation can 
see, as such beings cannot see beyond the illusion of separation. But I 
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trust that those who have started seeing beyond duality can see that the 
epic struggle is utterly pointless. It simply is not possible that good can 
win over evil, for “good” and “evil” are relative terms that cannot exist 
independently of each other. 
 
You might say that ultimate good can win, but even that is an incorrect 
use of words. Ultimate good – the indivisible God – is NOT engaged in 
any struggle, for it recognizes no division—his eyes behold no iniquity. 
The ultimate God is not trying to defeat the devil, for God recognizes the 
unreality of the devil and thus sees no need to engage him in any way. 
The devil is not a threat to the Creator—the devil is simply irrelevant. 
 
So do you see that the epic struggle is a grand illusion that has the effect 
of sucking people into an activity that eats up their attention and energy 
without having the potential of giving them what they seek? Even 
spiritual seekers can be sucked into this struggle by thinking they are 
fighting for the ultimate cause, fighting for God’s cause. In fact, even 
ascended master students in previous dispensations have had their 
attention consumed by the struggle. 
 
And this, of course, brings us to an interesting point, for some will say 
that the ascended masters, through previous organizations, encouraged 
people to engage in the struggle by decreeing “against” certain dark 
forces or even organizations and individuals. Even I, Jesus, gave forth a 
judgment call through a previous organization. 
 
Yet in order to understand this, you need to recognize that we of the 
Ascended Host have only one goal, and that is to raise the 
consciousness of all people. Which means that we often – in fact, all the 
time – have to meet people at the level of consciousness where they are 
at, and then give them teachings that take them up from there. And the 
fact is that very few people on this planet were – back in 1958 when a 
previous dispensation was founded – ready for the non-dualistic 
teachings we are releasing today.  
 
Thus, we had to adapt to what people could grasp, and the fact is that 
even the epic struggle can be used to promote spiritual progress. You 
see, one of the greatest enemies of progress is that people become 
comfortable in a certain lifestyle and simply want to enjoy life in the 
material realm. Throughout the ages, the epic struggle has indeed had 
the effect of pulling people out of that comfortability and “forcing” them to 
increase their skills in order to “defeat” the enemy—as for example seen 
in martial arts. 



Het minste wat je over het Ego zou moeten weten 

 204 

 
So my point is that even though the struggle is an illusion, it can still be 
used to promote growth. The downside, of course, is that once people 
become warriors, they can become stuck in that role for many lifetimes, 
before they finally move on to become sages who seek peace through 
the mind rather than seeking it through victory in war. 
 
It has, of course, always been our hope that those who are direct 
students of the ascended masters would eventually rise above the 
struggle, as we have indeed given veiled teachings on this in every 
previous dispensation—for those who have eyes to read between the 
lines. Yet for those who have not been willing to see this, we have had 
no other option than to push people’s buttons in order to intensify the 
sense of struggle until people finally have enough. After all, as this 
messenger once realized, how long can you be in the mindset of fighting 
a war? Even the second world war lasted only five years, but some 
students have been fighting their own private, spiritual war against evil 
for decades. And their egos are laughing all the way to the bank, where 
they cash in the light that people misqualify through the struggle. 
 
The illusion of a separate salvation 
Once people engage in the epic struggle, they inevitably become more 
and more focused on themselves—as a distinct group set apart from all 
other people. An extreme example of this is the idea that a small tribe in 
the Middle East was – and is – God’s chosen people and will be favored 
above all others. Of course, there are many more examples of this, for 
example that the members of a small fundamentalist church are the only 
ones who will be saved by my return, or the idea that the members of an 
ascended master organization are more advanced than anyone else on 
the planet. 
 
Can you see what is wrong with this idea? The plan of God is for the 
raising up of ALL life, until the entire sphere of the material universe 
becomes a part of the spiritual realm. Obviously, this does entail that 
individual people raise their consciousness and thereby pull up the 
collective consciousness. Yet can you see that raising your individual 
consciousness will eventually lead to Christ consciousness. And when 
you do attain this consciousness, you rise above the illusions of the ego, 
whereby you see the oneness of all life. In fact, God is seeking to raise 
up all life because to God all life is part of the One Greater Self—the only 
self that exists. 
 
When you attain Christ consciousness, you see that “inasmuch as ye 
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have done it unto the least of these my little ones, ye have done it unto 
me.” You see through the lie of a separate salvation for one group or 
even yourself. You see the reality of the oneness of life, and thus your 
focus shifts from the – ego-based – drive to raise up yourself to the true 
desire to raise up yourself only as a way to raise the All. As I said: 

And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men 
unto me. (John 12:32) 

Do you see that those who think they are working for the salvation of a 
narrow group are still caught in the epic struggle? By their very mindset 
of separating people into those who will be saved and those who will not 
– based on outer characteristics and NOT individual choice – they are 
reinforcing the dualistic mindset that inevitably pits one group of people – 
as representatives of good – against another group that represents evil. 
 
Can you see that millions of religious people are very sincere in their 
desire to save the world and save other people. Yet they are misguided 
in how this should be done, because they think the only way is to convert 
everyone to their religion, based on the dualistic illusion that membership 
of an earthly religion will guarantee your salvation.  
 
In reality, the ONLY key to salvation is to raise your consciousness, and 
that can be attained regardless of your membership or non-membership 
of any earthly institution. Thus, can you see why we do not want our 
present students to continue in this work? Can you see why we want you 
to rise above duality and then – when you have removed the beam of 
duality from your own eye – help others do the same. 
 
The sense of urgency 
Why is the epic struggle so captivating? Why does it have the ability to 
suck people in, so they forget everything else and become unbalanced? 
It is because it automatically implies a sense of urgency. If you study the 
techniques used in brainwashing – or even in sales techniques – you will 
see that in order to get people to make rash decisions, you have to 
create a sense of urgency that puts people under pressure. And what 
greater urgency could there be than the imminent end of the world, 
where Jesus will return and judge all those who are not members of your 
religion?  
 
Or consider some of the other myriad variations over the basic theme of 
the epic struggle. Look at how many times people have been sucked into 
thinking that they have to engage in violent actions in order to overcome 
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some form of evil before an epic calamity takes place. What greater 
urgency can there be than thinking the future of the entire universe, or of 
God’s plan for that universe, depends on the actions of a small group of 
people on Earth? Even thinking global warming will wipe out all life is a 
version of the epic struggle. 
 
Can you see how this makes the egos of such people feel an ultimate 
sense of importance—something the ego craves as part of its quest for 
security. For surely, those who respond to the need to save the universe 
will receive some ultimate reward when evil is finally conquered. 
Again, this sense of urgency can have the effect of pulling people out of 
indifference and getting them to strive to excel. Yet even though this can 
have a positive effect of getting people to engage in the path of personal 
growth, it is only meant to be a stage on the path. You are meant to grow 
out of the sense of urgency, so that you naturally continue your growth 
but now do it with a sense of inner peace. 
 
Obviously, we of the ascended masters know that as long as people are 
focused on enjoying material pleasures, or are otherwise indifferent to 
rising above the mass consciousness, they cannot grow spiritually. Thus, 
we will indeed use the sense of urgency to get people to start the 
spiritual path. Yet once people are locked in to the path, we have no 
desire to see them continue in the sense of urgency, thinking the world 
will end in the near future. 
 
Obviously, there are cycles in the journey of this planet, and thus there 
are indeed times when an extraordinary effort is needed. Yet even in 
those times, we would much prefer that our students lock in to the 
deeper reality that the world will not end but will continue to provide a 
platform for the growth of self-aware beings. Thus, the further you go on 
the path to Christhood, the more the sense of urgency should diminish 
and give way to a deep inner peace, the peace that passes 
understanding because it is beyond this world. It is the peace of knowing 
who you are—an immortal spiritual being who is only temporarily 
participating in the drama called “Life on Earth.” This does NOT cause 
you to become indifferent; it only causes you to act from peace rather 
than fear. 
 
The ultimate justification machine 
The most dangerous effect of the epic struggle is that it serves as the 
perfect “machine” for allowing the ego to justify doing what it wants to 
do—namely raise itself up by putting others down. Seeing this should not 
require much thought. Just look at how the sense of an epic struggle 
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makes it justifiable to do virtually anything to “save the universe from 
destruction.” When you add to that the sense of urgency, you will see 
how people can be made to do things that they know are wrong, while 
being absolutely convinced that they are necessary for a greater good. 
 
What I am pointing out here is that the most dangerous effect of the epic 
struggle is that it leads to the consciousness that “the ends can justify the 
means.” This is the very consciousness that is responsible for the vast 
majority of atrocities seen in known history and beyond. For when the 
“end” is believed to be serious enough, it follows that any means that are 
believed to be necessary for achieving that end are automatically 
justifiable. Meaning that normal moral or ethical concerns simply do not 
apply. What is actually happening in this process? 
 
You see, although most people are blinded by the duality consciousness, 
most are not so blinded that they have lost all sense of a greater right. 
The conscious self can never totally forget its origin, and thus it cannot 
completely lose an innate sense of right and wrong. So the only way your 
ego can get you to do something that your conscious self knows is wrong 
is to find a way to neutralize your inner sense of reality.  
 
The primary tool for doing this is, of course, the epic struggle. As 
explained by Maitreya, there is a power elite of beings who are seeking 
to control planet Earth and its inhabitants. These beings have – as a 
result of their own choices – cut themselves off from being able to 
receive light directly from the spiritual realm. Thus, their continued 
existence is dependent upon stealing light from beings who have not yet 
lost that connection. And this can be done only by getting people to 
misqualify the pure spiritual energy they receive from above. Which 
again is best done by tricking people into engaging in any self-centered 
activity. 
 
In order to achieve this, these forces of anti-christ – what I called the 
“prince of this world” – have created elaborate schemes that build on the 
epic struggle. For examples, take a look at history and see how many 
schemes have been used to override the most basic sense of right and 
wrong, namely the inner knowing that it is wrong to kill another human 
being.  
 
This is truly the most basic of all moral imperatives, for your conscious 
self knows that it has no right to take the life of another human being. I 
realize most people will immediately seek to qualify this by referring to 
self-defense. But can you begin to see that the self that is defended by 
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killing another human being is the separate self, and the act of defending 
it only reinforces the sense of separation?  
 
Because this is a crucial point, let us take a closer look. 
 
Understanding the command “Thou shallt not kill” 
When you look at history, it is clear that the members of the three 
monotheistic religions, Judaism, Christianity and Islam, have engaged in 
conflicts that killed millions of people. Yet the people doing this killing 
were deeply religious people, who honored the Old Testament. The 
center of which is the Ten Commandments, one of which states, “Thou 
shallt not kill.” 
 
As I have said, this commandment is but an outer reminder of the innate 
sense that it is wrong to kill another human being. So how can the 
members of these religions be made to override both the inner command 
of their own beings and the outer command of their religion?  
 
Well, when you look at the text of the Ten Commandments, you will see 
that it is unconditional. The commandments do NOT specify ANY 
conditions under which it becomes acceptable to kill. I know that you can 
quickly point to other passages in the Old Testament in which God 
supposedly commands the Israelites to kill other people, but can you see 
that there is a contrast between the unconditional nature of the Ten 
Commandments and the rest of the Old Testament? So what is 
happening here? 
 
The entire story of the israelites being imprisoned by Pharaoh is actually 
a metaphor for the enslavement of the spiritual people of Earth by the 
elite of beings trapped in the consciousness of anti-christ. “Egypt” is a 
symbol for the duality consciousness, as opposed to “Israel” – Is real – 
which symbolizes the state of oneness with your source. 
 
The escape from Egypt is a symbol for a cycle in Earth’s history, where 
greater numbers of people started to question their overlords. Thus, we 
of the Ascended Host were allowed to send various teachers to 
represent the Christ consciousness and lead people out of the duality of 
“Egypt” and toward the promised land of oneness.  
 
Moses ascending the mountain represents that such a leader goes to get 
a new covenant that can guide the people in their newfound freedom. 
Yet the withdrawal of the teacher was also a test to see whether the 
people would rise to use their inner discernment or would simply look for 
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another overlord to tell them what to do. Do you see that the people 
cannot be free from a tyrant until they are willing to take responsibility for 
themselves? Moses did originally get a higher covenant, but when he 
returned and saw that in his absence, the people had sunk right back 
into the duality consciousness instead of rising to the occasion, he 
smashed it in anger (which was a mistake on his part that cost him his 
ascension in that lifetime). 
 
Thus, he had to go back and get a covenant adapted to the lower 
consciousness of a particular group of people, meaning that the original 
covenant was withheld for a time. That is why the Ten Commandments 
are such direct statements of “do this” and “don’t do that,” instead of a 
higher teaching. 
 
As a side note, the original covenant was then given by me in my 
embodiment as Jesus. You will see the seeds of non-duality between the 
lines of my teaching, as I have explained throughout this website. You 
will also see that I had to pass the test of NOT reacting with anger no 
matter how the people responded to my ministry. Thus, I had to pass the 
ultimate test of letting them humiliate and kill me without responding with 
anger. In doing so, I cemented the new covenant and made it a 
permanent part of the collective consciousness. Which means that since 
then, people have had a greater opportunity to embody the Christ 
consciousness on Earth—an opportunity that was – in practicality, not in 
theory – out of reach before. 
 
My point here being that the new covenant – the Christ covenant – is one 
of the people using their innate ability – the key of knowledge – to 
discern between what is God’s reality and what is an unreality created by 
the duality consciousness. The most important effect of this is that 
people use their discernment to see through the many subtle disguises 
of the epic struggle and the consciousness that the ends can justify the 
means.  
 
The conclusion being, of course, that the ends can NEVER justify the 
means. This can be understood ONLY when you know the reality of 
which kind of “end” God is looking for. As I have explained, the goal of 
God is to raise up ALL life. This can NOT be achieved by using means 
that put down – or kill – one part of life while raising up another. Thus, 
killing is NEVER justified in the greater cause of raising up the All. Which 
is precisely why I told people NOT to resist evil but to turn the other 
cheek. Turning the other cheek is the ONLY way to avoid being pulled 
into the dualistic struggle.  
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Do you see my point? The ego and the false teachers of anti-christ have 
come up with myriad schemes for overriding your conscious self’s inner 
sense of reality. They seek to get you to ignore, override or analyze 
away your inner knowing, so you fall prey to the belief that in this 
particular case it is justifiable to do what you know to be wrong.  
Do you begin to see my point? Letting something in this world override 
your inner sense of reality is NEVER justified and will NEVER contribute 
to God’s cause of raising up the All. Thus, for true students of Christ, this 
entire consciousness MUST be unmasked and abandoned. Which 
means you must begin by looking for this beam in your own eye. 
 
The epic struggle in your personal life? 
Obviously, the epic struggle has a number of very serious effects on a 
world scale, most notably in serving as the “perfect” justification for war, 
genocide, discrimination, racial tension and so forth. Yet my concern in 
this context is to show you that the epic struggle has a very serious effect 
on the individual level, an effect that can terminate your personal growth 
toward Christhood. What is that effect? Take a look at this statement of 
mine: 

3 And why beholdest thou the mote that is in thy 
brother’s eye, but considerest not the beam that is in 
thine own eye?  
4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the 
mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine 
own eye?  
5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine 
own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the 
mote out of thy brother’s eye. (Matthew, Chapter 7) 

The ego, of course, never wants to take responsibility for anything 
(another ego game we will look at), so it wants to point the finger at 
someone else. And the epic struggle gives the perfect justification for 
turning other people into scapegoats and saying that they are the ones 
creating all of the problems on this planet or in your personal life. YOU 
don’t have to change, for THEY are the ones with the problem. And as 
long as you believe in this – and stay engaged in the struggle with other 
people – your ego can feel secure. For how can you possibly unmask 
your own ego, as long as you are always looking outside yourself? Can 
you see this ego game at work in the way you interact with or view other 
people, from your spouse and family to other groups of people? 
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It is sad to have to say this, but many otherwise sincere spiritual seekers 
– including many who call themselves ascended master students – are 
still trapped in a subtle form of this ego game. They think they are being 
spiritual and doing something important to save the world, but in reality, 
they have used their own version of the epic struggle as an excuse for 
NOT doing the only thing that can truly save the world, namely that they 
attain the Christ consciousness. 
 
You see, my beloved, what will save the world – by raising the collective 
consciousness of humankind – is that a critical mass of people attain 
personal Christhood. And for YOU to attain that, you must stop looking 
outside yourself and be willing to look for the elements of duality in your 
own consciousness.  
 
The equation is very simple. You may be able to see all kinds of faults in 
other people, and they may indeed be valid faults. Yet the faults or 
virtues of other people have absolutely NO impact on your personal 
growth toward Christhood. Even if you could see through every single 
human fault in other people, it would NOT take you one step closer to 
Christhood. What WILL take you closer to Christhood is that you see an 
element of duality in your own mind and then decide to rise above it. 
 
Do you truly see what I am saying here? You will NOT grow as long as 
you are looking outside yourself and refuse to look in the mirror. And the 
epic struggle is your ego’s perfect diversionary mechanism to get you to 
always look for the faults of other people and neglect looking at yourself. 
Add to this the sense of urgency that we have to save the planet before a 
certain deadline, and you have the “perfect storm” that keeps people so 
busy with external activities that they never have the attention left over 
for looking within. Yet where did I say that the kingdom of God is to be 
found? So why do even ascended master students keep believing that 
they can find it anywhere else? 
 
The ONLY way to save the world is to help all people rise above the 
illusion of separation and the lies of duality. This can NOT be done by 
defeating other people but ONLY by YOU seeing beyond duality and 
then helping others do the same. Oneness is the ONLY way to end 
separation, and oneness MUST begin with YOU seeing oneness with 
your own Higher Being and then oneness with all life. There is NO other 
way. 
 
It has been over 18 years since this messenger realized that he was 
using the teachings of the ascended masters – and the sense of urgency 
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of having to save the world for Saint Germain – as an excuse for NOT 
healing his own psychological wounds. He then realized that this was 
delaying – indefinitely – his progress toward Christhood and decided to 
change course in life. He made use of available techniques for 
psychological healing, including therapy, and as a result made major 
progress.  
 
Now, he did not realize this on his own. I actually gave him this direction 
from within. Yet do not think he is special, for I have given the exact 
same direction to YOU. The difference is that so far you have no been 
willing to heed my prompting. YOU have reasoned that because this is 
such a critical time, you do not have time to work on yourself, for you 
have to do this or that outer activity to save the world, and then you can 
worry about saving yourself.  
 
My beloved, this reasoning can come from only one source, namely your 
ego. There are two major things wrong with it. One is that the only way to 
save the world is to raise people to Christhood, for only this will pull up 
the collective consciousness. The other thing is that I am not concerned 
about saving the world—I am only concerned about saving individual 
beings, for that is the very purpose for the existence of the world. Thus, 
trying to save the world before saving yourself is putting the cart before 
the horse. 
 
If you are finally ready to neutralize your ego’s lies and look for the beam 
in my own eye, I suggest available forms of psychological healing and 
my new book that gives a course in personal Christhood.  
 
Now, we have another aspect of the epic struggle to consider, but it is so 
subtle and multi-facetted that I will consider it as a separate ego game, 
namely the game of creating drama through the struggle between two 
opposites. 

  

 

http://www.askrealjesus.com/B_BOOKSTORE/Christhoodcourse.html

