Aandachts- en
GedenkpuntenBoek

Samenvatting
Inhoud van ALLEEN de

aandachtspunten
Winston Lucassen

DEEL 4
1

Dagelijkse aandachts- en
attentiepunten in het verhogen van
het bewustzijn, met als startpunt de
Geestelijke Weg.

Dit boek toont uitsluitend de inhoud
van de aandachtspunten, zonder de
uitleg vooraf.
Wil je daarover meer informatie,
bekijk dan de delen 1, 2 en 3.
W
DEEL 4, d.d. 23 juli 2022
2

Tekst:
Illustraties:

Winston Lucassen
Winston Lucassen

Dit boek is een attentie-punten-boek, behorend bij de
reeks van: ‘Een wonderbaarlijke reis’.
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Dit document is tot stand
gekomen na het schrijven en
publiceren van boek 22, de
tweede roman en het laatste
(21ste) boek van de reeks van
‘Een wonderbaarlijke reis’.
Dit boek is een aanvulling op
die reeks en steunt op de
informatie die in de totale reeks
is verwerkt.
Het traject vanaf het vijfde
pad of de eerste cirkel ‘in een
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verdieping van het komen tot
een grotere verbinding met God',
komt tot stand door meer en
meer in overeenstemming te
komen met ‘Zijn Wil’.
Dit boek is bedoeld om
aandachtspunten te benoemen,
in het richten van verbinding
met Geest, met God, in ‘het
overeenstemmen met Zijn Wil',
in de samenwerking in een
bewust ‘bewustzijnssamenwerkingsverband met
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God’, uiteraard ook nu op basis
van ‘Mijn Ervaringen’.
Het gaat dus om het verdiepen,
bestendigen en verankeren van
dit bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband tussen
God en ons.
De beschrijvingen zijn in
willekeurige volgorde.
Dit boek pretendeert geen
waarheid te verkondigen maar
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vertelt de waarheid die voor mij
werkt op dit moment, op mijn
weg bij het beklimmen van mijn
berg, op weg naar
volmaaktheid, op weg naar een
steeds dieper besef van eenheid
met God.
Dit boek is gefundeerd op de
inhoud van de eenentwintig
boeken in de reeks van:
‘Een Wonderbaarlijke Reis’.
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Aangezien wij altijd
voorwaarts schrijden zolang de
gedrevenheid naar een groeiend
besef van eenheid aanwezig is,
zullen in dit boek ook nieuwe,
voortschrijdende inzichten
worden opgenomen.

De bedoeling van dit boek is om gericht te oefenen in
dagelijkse afstemming op de verbinding met God.
Deze verbinding geeft ons kracht en steun in ons
leven, leert ons om gericht in overeenstemming te
kunnen komen met Zijn Wil en helpt ons om
dagelijkse, wereldse problemen, zorgen en angsten te
overwinnen en helpt ons in de voortgang op ons pad
in de groei van ons bewustzijn en in de voortgang op
de Geestelijke Weg.
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Dit boek is een groeidocument.
Het is tevens mogelijk dat onderdelen uit bepaalde
lessen, andere onderdelen uit andere lessen zullen
raken of overlappen, zodat er doublures kunnen
ontstaan.
Dat is alleen maar uitstekend, want we kunnen het
niet vaak genoeg horen, zien en lezen.
De volgorde is onbelangrijk en wordt bepaald door
jouw behoefte. Ook bepaal jezelf hoe lang je bezig bent
met een aandachtspunt, voordat je naar een volgend
punt van aandacht verder gaat.
Bij de inhoudsopgave staat een korte beschrijving van
de genoemde punten. De aandachtspunten geven eerst
een uitleg of verklaring en dan een korte beschrijving
van de inhoud.
Nog één laatste opmerking, vergroten van
bewustzijn gaat niet door het te leren uit een
boekje. Het kan je niet aangepraat worden en je
kunt het niet leren in een cursus.
Vergroten van bewustzijn en het verkrijgen van een
groter besef van eenheid is een ervaringsreis.
Dit is alleen maar te verkrijgen door het leven te
leven, door keuzes te maken, door te vallen en op te
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staan, dus door het verkrijgen van ervaring. Deze
weg is altijd en voor iedereen een worsteling.
Dit boek geeft op een hoger niveau de
aandachtspunten die kunnen helpen, om verder te
komen op deze weg, ZOALS IK HET NU ZELF ERVAAR
EN ZOALS IK HET TOT ZOVER HEB ERVAREN.
Ik hoop dat ook jij er iets mee kunt.
Het is noodzakelijk en aan te raden om eerst mijn
voorgaande boeken te lezen.
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De eerste drie delen van deze reeks Aandachtsen Gedenkpuntenboek geven de
aandachtspunten, vooraf gegaan door een
uitleg en illustraties.

In dit boek zijn uitsluitend de
aandachtspunten opgenomen.
Voor een toelichting op de hier opgenomen
aandachtspunten, verwijs ik naar de delen 1,
2 en 3, waarvoor geldt:
Deel 1, aandachtspunten 1 tot en met 150.
Deel 2, aandachtspunten 151 tot en met 274.
Deel 3, aandachtspunten 275 tot en met 365.
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Inhoudsopgsve
Inclusief vermelding van de TITELS van de
aandachtspunten.

Deel 1
Vergroten van het besef van Eenheid
Aandacht

Titel

Bladzijde

1

Het eeuwige dilemma, de
‘Catch-22’, waarom ik dus
uit vrije wil, afstem op ‘Zijn
Wil'
(communicerende vaten)

64

2

In overeenstemming komen
met Zijn Wil

65

3

Religie en de mens

66

4

De kracht van delen

67

5

Kijk vanuit het hart en kijk
door de ogen van God

68

12

6

Onderken onvolmaaktheid,
neem verantwoordelijkheid
en elimineer daarmee
vergeven.

69

7

Verover niets maar verlies
alles wat je parten speelt.

70

8

Mijn universum vol
eigenliefde

71

9

Eigenliefde, het fundament
van leven, het fundament
van groei
.
De kracht van het moment
en het openhouden van de
klep

72

11

De brug ligt verankerd in
het ‘KUNNEN'

74

12

Transformeer de
buitenwereld (‘dankzij’)
naar de binnenwereld
(‘ondanks’)

75

10

73

13

13

Kleur bekennen begint van
binnen, waarna de lucht
geklaard kan worden

76

14

Wat zegt bewustzijn over
het ‘ZIJN’ van ‘Bewust’ –
‘Zijn’?

77

15

Eet, drink, adem en leef het
VERBOND, zodat je het
VERBOND ZULT WORDEN
en dus ZULT ZIJN

78

16

NEEM uitsluitend WAAR

79

17

Het ontstaan van de ‘totale
mens'

80

18

In de LEEGTE ontstaat de
COMPLEETHEID van het
TOTAAL, wat resulteert in
de OVERGAVE

81

19

Opgaan in een steeds groter
besef van eenheid, is het
TOTAAL steeds meer
ERVAREN, waardoor we de

82

14

WAARHEID leren
onderscheiden
20

In het land van de ‘LEEGTE’
woont ’NIEMAND’

83

21

Kun je het echt niet?

84

22

Hanteer bewust de knoppen
op het paneel van jouw
leven

85

23

Gelijk of ongelijk?

86

24

Wat werkt en wat werkt
niet?

87

25

Niet mijn wil maar Zijn Wil
geschiede.
Wat is Zijn Wil of wat is het
niet?

88

26

De worsteling
getransformeerd

89

27

Alleen door het te
‘WORDEN’, zul je het ‘ZIJN'

90

15

28

Verandering in het traject
door invloed van het Land
van de Leegte en door Mota

91

29

De schellen zijn gevallen

92

30

Als de schellen zijn gevallen,
kan er alleen maar
ZELFRESPECT, dus
EIGENLIEFDE resteren en
bloeien

93

31

De gevallen schellen leidend
tot ZELFRESPECT,
EIGENLIEFDE en
ZELFVERTROUWEN

94

32

De LEEGTE is ongrijpbaar,
onbepaalbaar,
onverplaatsbaar en
onveranderbaar

95

33

De LEEGTE is de grens van
de sluier tussen de werelden
en tussen de dimensies

96

34

De noodzakelijke

97

16

voorwaarde:
Geloof, Vertrouwen en
Overgave
35

De verankering van de
toepassing van het verbond

98

36

De doorbraak van wat
eenheid en één-zijn
uiteindelijk werkelijk
betekent

99

37

Het doolhof ontsnapt

100

38

Het proces komt van binnen
en wortelt zich van binnen,
maar het resultaat straalt
naar buiten

101

39

‘HET IS WAT HET IS', de
kracht der krachten. De
manifestatie van kunnen
OVERGEVEN en kunnen
ACCEPTEREN

102

40

Ik ben niet
verantwoordelijk, dus

103

17

verantwoordelijkheid is
‘wat ik ben' en …. wie is
‘we’?
41

Gedragen door de
Goddelijke wind

104

42

Neergezet door de
Goddelijke wind

105

43

Er is een weg, voorbij de
weg, voorbij de weg en
verder, alsmaar voorbij en
dit is daarvan het
reisverslag, tot zover

106

44

Wat is er nodig, wat is de
weg en wie vertelt dat?

107

45

Opnieuw een (reeds
bekende) confronterende
vaststelling

108

46

Het ‘NIEUWE’, gefundeerd
op het ‘oude’, zal het oude
vervangen

109

18

47

Wie niet met mij is, is tegen
mij en wie weet, is
verantwoordelijk

110

48

Nog één keer het begrip
VERGEVING

111

49

Perfect en briljant zijn.
Op welke wijze?

112

50

Realiseer je de invloed van
de weg

113

51

Hoe verklein ik de ruimte?

114

52

De leegte gevuld, het nieuwe
anker, de ‘Tweezaamheid’

115

53

De uitdijende en
integrerende ervaring van
‘Tweezaamheid’

116

54

De ‘Tweezaamheid’
transformeert in
‘Driezaamheid’ en creëert de
eeuwige balans

117

19

55

De ‘Persoonlijkheid’ belicht
en het daarmee
samenhangende lot van de
relatie

118

56

Van Eenzaamheid tot
uiteindelijk
‘VIERZAAMHEID’

119

57

Existentie in
‘VIERZAAMHEID', het
discipelschap van Jezus

120

58

De ‘VIERZAAMHEID' kent
nog maar één gerichtheid,
‘Eenheid’

121

59

De routekaart naar de status
van onkwetsbaarheid

122

60

De nieuwe taak en opdracht,
breng de opzet ‘IN
WERKING' in de
vierzaamheid

123

61

Ons gezichtspunt (onze wil)
tegenover Gods

124

20

gezichtspunt (Zijn Wil)
62

Realiseer je het meest
dierbare, om vanaf nu nooit
meer te vergeten

125

63

De rode lijn naar
volmaaktheid is altijd onze
EIGEN VRIJE WIL

126

64

De rode lijn naar
volmaaktheid is altijd onze
EIGEN VRIJE WIL

127

65

Het epos van ‘De REIS’ op
weg naar het feest

128

66

Het ‘INDALEN’ in de
ervaring van de
VIERZAAMHEID

129

67

LEEGTE is het KENMERK
van de CONTINUÏTEIT, van
de VIERZAAMHEID en van
de Goddelijke
OVEREENSTEMMING

130

21

68

CENTRALISEER jezelf als
CONTINUÏTEIT binnen het
kenmerk van de Leegte

131

69

De weg van de vierzaamheid
loopt altijd vanuit van
binnen, richting naar buiten

132

70

Alles, maar dan ook alles
delen met God is niet een
gunst maar is een
VOORWAARDE voor fusie

133

71

De driezaamheid nader
beschouwd

134

72

De TRINITEIT als
fundament voor de Godin en
als uitgangspunt voor de
vierzaamheid

135

73

Een relatie hebben en
onderhouden is altijd:
'WERKEN en VOELEN'

136

74

De gevolgen en de
consequenties van het

137

22

rentmeesterschap
75

Waar alles toe moet leiden

138

76

Verklaring van de chaos op
Urantia en wat dat betekent

139

77

Mijn groeiende GODSBEELD

140

78

Het groeiende GODSBEELD
bepaald door het niveau van
het gebed

141

79

De enige twee wegen
leidend tot de enige Weg, tot
‘de Weg der wegen'

142

80

Het ‘grensoverschrijdende
hek’, de grote wissel

143

81

Jouw kleur is ‘waar’ maar is
de ‘waarheid’ ook gelijk aan
jouw kleur?

144

82

Het allesbepalende ‘HIER en
NU' als voorwaarde voor de
'LEEGTE'

145

23

83

Wat gebeurt er en waar
gebeurt het?

146

84

Wat betekent het weten van
wat en waar het gebeurt?

147

85

Een beperkte opsomming
van kosmische wetten op
basis van mijn eigen
inzichten

148

86

De relatie bewustzijn, liefde
en kennis en de
maatschappelijke neerslag
hiervan

149

87

Passeer de grote wissel,
beken definitief kleur, zorg
dat je ‘binnen komt en
binnen blijft’, want daar
moet je zijn en …. ‘DEEL’

150

88

Waarom ook alweer een
reeks van 21 boeken, 5
bijlagen en ver voorbij de
8.000 bladzijdes over het
BEWUSTZIJN?

151

24

89

De aankomst in de haven,
die er wezenlijk toe doet

152

90

Hoe geraak ik tot het besef
van ‘EENHEID’?

153

91

Het nieuwe pad

154

92

Het pad voorbij het ‘Land
van de Leegte'

155

93

Om het opnieuw niet te
vergeten

156

94

Het pad van volledige,
onvoorwaardelijke
OVERGAVE

157

95

De LEEGTE en de
OVERGAVE creëren de
overgang van de materiële
wereld naar de morontiawereld

158

96

De OVERGAVE als
bekentenis en als een
nieuwe geboorte

159

25

97

De richting van projectie
bepaalt uiteindelijk het
resultaat van groei in
bewustzijn

160

98

Iedere stap bestaat uit
‘willen (moeten), kunnen,
durven, doen’.
Maar HOE en HOE EN DOOR
WIE/WAT BEÏNVLOED?

161

99

Er is alleen maar
Eigenliefde, de rest is
hiervan afgeleid

163

100

Wat is het kenmerk van
eigenliefde en zijn er ook
grenzen?

164

101

Onze keuzes zijn
allesbepalend

165

102

Als angst de richting
bepaalt, beteugel dan
bewust de angst

166

103

Bewustheid en bewustzijn

167

26

valt je niet toe, maar moet je
veroveren
104

De eliminatie van iedere
verwachting

168

105

De keus wordt bepaald door
de energie van de kleur en
de klank

169

106

Angst is dus de definitieve
blokkade van alles

170

107

Het hoger plan leven door
een continu bewustere
gerichtheid, waardoor de
wissel kan worden genomen

171

108

Wat is de individuele weg en
wat is de 'niet weg’ voor de
individuele weg? En dit in
relatie tot eigenliefde

173

109

Er bestaat één
afhankelijkheid, door jou
omarmt in volkomen vrije
wil

174

27

110

Nogmaals een overzicht van
de taak, de opdracht en de
WEG voor de mens

175

111

Een vreemde ervaring, een
groots besef

176

112

De tempel van de waarheid

177

113

Aanwijzing voor het DOEN
van de weg van de Wil van
de Vader

178

114

De WERKELIJKHEID van de
EENHEID

179

115

De WERKELIJKHEID van de
EENHEID versus de ILLUSIE
van het EGO

180

116

De groei naar volmaaktheid
is een worsteling, maar
waarom en hoe?

181

117

De ‘God IS (alles) status’,
voor mij manifest in ‘WARE
GODSVERERING'

182

28

118

‘WARE GODSVERERING’ in
mijn leven als ‘ademhalen’

183

119

Bevrijding door ‘WARE
GODSVERERING’

184

120

Het werkelijke 'tegen
zichzelf gekeerde huis'

185

121

Wat heeft het volle besef
van GODSVERERING mij nu
gebracht?

186

122

Continu bewuste verering is
‘ware godsverering'

188

123

Alleen bewuste en ‘ware
godsverering' zal deze
wereld beïnvloeden en
verheffen

189

124

‘Ware godsverering' tilt mij
op als ik Godsverering optil

190

125

Wat betekent dit allemaal
voor de route op weg naar
het moment van fusie?

191

29

126

Het wezenlijke verschil
tussen bidden en WARE
GODSVERERING

192

127

GODSVERERING en
WIJSHEID in relatie tot
Eigenliefde en Naastenliefde

194

128

Mijn onvoorwaardelijk
GEBED, in dienstbaarheid
van en voor het universum

195

129

Hoe we het probleem van de
noodzaak van het kunnen
‘VERGEVEN’ voorgoed
kunnen elimineren

196

130

De immense vreugde van de
bevrijding en de daarop
volgende ervaring van
VRIJHEID

197

131

En hoe zit dat met mijzelf?

198

132

De puzzelstukjes dwarrelen
neer en raken mij

199

30

133

Een verdere verkenning van
de nieuwe weg

200

134

Opleiding naar het
‘Meesterschap'

201

135

De eerste waarschuwing

202

136

De gerichte focus gedragen
door ‘CONCENTRATIE’

203

137

Focus is ‘creatie en
uitnodiging'

204

138

Dwarrelen is chaos en focus
is ‘sturing door WIL'

205

139

Welke overtuiging kan
gevuld worden door
iedereen?

206

140

De meester grijpt in en
controleert het
scheppingsproces

207

141

Door in de wereld te ZIJN en
er buiten te STAAN, kan de

208

31

Meester ‘in de wereld’
werken
142

Morontia-mota verenigt
materieel en geestelijk,
verenigd mens en god

209

143

Het basiskenmerk van het
MEESTERSCHAP

210

144

Manipulatie is alleen
mogelijk op basis van Weten

211

145

De weg naar het
meesterschap is de weg uit
de blindheid

212

146

Manipulatie verduidelijkt

213

147

Meesterschap van de
meester over het ‘ZELF’

214

148

Het Meesterschap en
Eigenliefde

215

149

Meesterschap over het
‘ZELF’ betekent het

216

32

onderkennen en er aan
werken
150

Van theorie naar
‘MEESTERSCHAP’

217

Deel 2
De Weg naar het Meesterschap over het
Zelf
Aandacht

Titel

Bladzijde

151

Meesterschap over jezelf is
meesterschap over de
‘samenwerking binnen de
eenheid met God'

219

152

Meesterschap door focus en
gerichtheid

220

153

Meesterschap, kiezen en
wijsheid

221

154

Het ware Meesterschap zit
in het centrum van ware

222

33

‘godsverering’ en ware
‘MENSVERERING’
155

Meesterschap over mijzelf is
uitsluitend:
‘MEESTERSCHAP MET GOD
OVER MIJZELF'

223

156

Meesterschap over mijzelf is
meesterschap over ultieme
vrijheid

224

157

De allesoverheersende focus
in het Meesterschap

225

158

Twee is één en als het niet
één is, is het niets

226

159

De blindheid voorbij, het
Meesterschap nabij

227

160

De meester kiest om zijn
overuigingen te
manipuleren

228

161

De weg van het
meesterschap vergroot de

229

34

controle
162

Het oordeel binnen het
meesterschap

230

163

Zoals God deelt, deelt de
meester en nodigt uit om te
delen

231

164

De kracht van de keus

232

165

Kiezen is scheppen

233

166

BEWUST kiezen is BEWUST
scheppen

234

167

Meesterschap over het ZELF
is dus Meesterschap over de
keus en dus Meesterschap
over jouw schepping

235

168

Continue focus, gerichtheid
en projectie op het
genootschap

236

169

De meester zendt en
ontvangt en is dus volledig

237

35

OPEN, op de enige juiste
golflengte
170

Laat alles los, behalve die
ene bloem en de waarden
van haar bladen

238

171

Aardig zijn is onvoldoende,
onderzoek grondig je
wortels en verander die

239

172

Mens ken Uzelve, Meester
ken Uzelve

240

173

De enige projectie is dus
projectie op ‘HET ZELF'

241

174

OVERGAVE is: ‘overgave in
de eenheid en in de
samenwerking'

242

175

De laatste restanten van het
‘oude’ zullen moeten
verdwijnen

243

176

Het loflied voor God

244

36

177

Het Meesterschap in relatie
tot het ego

245

178

‘DE WEG'

246

179

Leef jij jouw leven of leeft
jouw leven jou?

247

180

‘Scheppen’ maakt van oud
nieuw en van niets iets

248

181

Eigenliefde versus Egoïsme
of Zekftespect versus trots
of arrogantie

249

182

Waarachtig ZELFRESPECT is
het begin van het
meesterschap

250

183

Lidmaatschap van het
genootschap en de
consequenties
Zo zal het zijn, ik heb geen
keus meer

251

Het kantelpunt van
EVENWICHT tussen licht en

253

184

185

252

37

duisternis
186

Het voorgaande betekent
dus, ………

254

187

De mensen der werelden en
de werelden der mensen
vormen tezamen deze
‘WERELD der mensheid'

255

188

Scheppen is transformeren,
is ook onttrekken en dus
ook ontscheppen

256

189

Harmonisatie bestaat
slechts op één punt: het
juiste evenwicht van
EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT

257

190

Wat de Meester dus resteert

258

191

Het kritieke punt, het punt
van BALANS of het
KANTELPUNT

259

192

Hoe herken ik de ‘overdosis

260

38

van Zelfrespect’?
193

Eigenliefde of Zelfrespect en
Dualiteit

261

194

‘NEDERIGHEID’, de sleutel
tot het kantelpunt van
zelfrespect

262

195

‘Zelfrespect of Eigenliefde’
en Egoïsme

263

196

De naasten aan wie ik mijn
liefde schenk

264

197

Vaststellen, afwegen en
heroverwegen, keer op keer
op keer

265

198

Dus niet de verwachtingen
maar de overtuigingen ….

266

199

EIGENLIEFDE in relatie met
en altijd gekoppeld aan het
EGO

267

200

Een diepe buiging voor ‘mijn

268
39

Overtuiging'
201

De loskoppeling

269

202

‘Vleugelvrij’ na de
loskoppeling

270

203

De BRON van de overtuiging

271

204

De plaats van de MEESTER

272

205

De loskoppeling met al het
wereldse

273

206

Hoe wij onszelf vastleggen
en ketenen

274

207

De noodzaak van de inzet
van de meester

275

208

De manifestatie van de
meester

276

209

De vuilnisbelt van de
overtuigingen. De meester
als vuilnisman

277

40

210

Collecteren, Transformeren,
Projecteren

278

211

De vernieuwde,
verbluffende kracht vanuit
onkwetsbaarheid

279

212

De voorlopig, volledige taak
van de Meester

280

213

Een klein uitstapje

281

214

Ook een teveel is een tekort

282

215

Keus of tijdelijk lot?

283

216

Overtuigingen okee, maar
wat zijn dat eigenlijk?

284

217

Hoe het zit met
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Deel 1

Vergroten van het
besef van Eenheid

63

PUNT 1: Het eeuwige
dilemma, de
‘Catch-22’, waarom ik
dus uit vrije wil, afstem
op ‘Zijn Wil'
(communicerende vaten)

Visualiseer jezelf als een verbonden,
'communicerend vat’ met God en laat je in alle
gewenste situaties vullen met ZIJN BEWUSTZIJN,
waardoor ieder probleem, op ieder niveau, oplosbaar
is en er dus geen problemen, geen zorgen en geen
angsten meer zijn.
(Communicerende vaten).
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PUNT 2: In
overeenstemming
komen met Zijn Wil

Geef alles over aan God. Er is maar één weg, met God,
door God naar God.
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PUNT 3: Religie en de
mens

Houd vast aan de dynamische kracht van het mens
zijn. Groei tot eenheid in zelfrespect, zelfvertrouwen,
eigenliefde en zelfacceptatie en begrijp en aanvaard
dat iedere poging om je vast te timmeren in een
statisch patroon, jou belemmert om jouw kosmische
opdracht te kunnen uitvoeren.

66

PUNT 4: De kracht van
delen

Deel alles met God. Hij is je grootste vriend en steun
en hij is altijd onvoorwaardelijk aanwezig.

67

PUNT 5: Kijk vanuit het
hart en kijk door de ogen
van God

Richt je op de wereld, op alles in de wereld vanuit je
hart, kijkend door de ogen van God, dus van binnen
naar buiten.
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Punt 6: Onderken
Onvolmaaktheid, neem
verantwoordelijkheid,
vergeet daarmee
‘VERGEVEN’

Onderken onvolmaaktheid, neem
verantwoordelijkheid en elimineer daarmee
vergeven.
.
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PUNT 7: Verover niets
maar verlies alles

Verover niets maar verlies alles wat je parten speelt.
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PUNT 8: Mijn universum
vol eigenliefde

Breng je eigen universum op orde en ontwikkel
eigenliefde.
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PUNT 9: Eigenliefde, het
fundament van leven, het
fundament van groei

Eigenliefde is het fundament van leven en groei en is
de basis voor je, voor het op orde brengen van je eigen
universum.
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PUNT 10: De kracht van
het moment en het
openhouden van de klep

De kracht van ‘ZIJN’, zit in het ‘zijn van het MOMENT’.
Het moment van de verbinding met God, van het
openen en open houden van de klep in de verbinding
tussen de communicerende vaten dat enerzijds God en
anderzijds mijzelf is.
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PUNT 11: De brug ligt
verankerd in het
‘KUNNEN'

Als wij de klep in de verbinding tussen de
communicerende vaten van God en onszelf open
houden, worden we door God geholpen in het aspect
van: ‘KUNNEN’.
De aspecten van willen, durven en doen, zijn altijd
voor onze eigen rekening en vallen altijd onder onze
eigen verantwoordelijkheid.
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PUNT 12: Transformeer
de buitenwereld
(‘dankzij’) naar de
binnenwereld
(‘ondanks’)

Dankzij ligt buiten en ondanks ligt binnen. Wat is
het verschil?
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PUNT 13: Kleur
bekennen begint van
binnen, waarna de lucht
geklaard kan worden

Ga naar binnen en stel vast wat na inventarisatie, jou
kan helpen op jouw reis. Verwijder alles wat nu niet
werkt en ga verder met datgene dat jou juist steunt.
BEKEN KLEUR en kies vooral de juiste kleur.
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PUNT 14: Wat zegt
bewustzijn over het
‘ZIJN’ van ‘Bewust’ –
‘Zijn’?

Het niveau van bewustzijn heeft invloed op de mate
van de ervaring van rust, vrede, liefde en vreugde en
heeft ook invloed op onze FYSIEKE GESTELDHEID.
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PUNT 15: Eet, drink,
adem en leef het
VERBOND, zodat je het
VERBOND ZULT
WORDEN en dus ZULT
ZIJN

Leef, dus drink, adem en eet de verbinding met God
zodat je HET VERBOND BENT, iedere seconde van je
waakzaam leven.
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PUNT 16: NEEM
uitsluitend WAAR

NEEM WAAR, zodat je zult weten wat de richting zal
zijn, geleid door ZIJN WIL, zodat in ons handelen niet
onze wil maar Zijn Wil zal geschieden.
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PUNT 17: Het ontstaan
van de ‘totale mens'

Constateer de versnippering en werk aan het worden
van de TOTALE MENS, één, heel, geheeld en genezen,
gericht op en werkzaam in alle dimensies.
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PUNT 18: In de LEEGTE
ontstaat de
COMPLEETHEID van het
TOTAAL, wat resulteert
in de OVERGAVE

LEEGTE is gelijk aan 'TOTAAL ZIJN’, wat leidt tot
volledige OVERGAVE.
OVERGAVE vergroot weer de LEEGTE en leidt tot een
nog groter besef en een nog grotere ervaring van
EENHEID.
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PUNT 19: Opgaan in een
steeds groter besef van
eenheid, is het TOTAAL
steeds meer ERVAREN,
waardoor we de
WAARHEID leren
onderscheiden

Er is een cyclus en die bestaat uit:
Leg al het specifieke af, wordt leeg en betreed de
LEEGTE. In die leegte ben je niet meer specifiek, dus
wordt je gevuld met alles, met het TOTAAL.
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PUNT 20: In het land van
de ‘LEEGTE’ woont
’NIEMAND’

De continue groei vanuit het land van de Leegte
creëert een variabiliteit die de constante factor van
'ons zijn’, zodanig aanpast dat wij niet meer een
constant specifiek iemand zijn maar een continu uniek
veranderend persoon zijn en dus worden tot
NIEMAND.
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PUNT 21: Kun je het echt
niet?

Willen, kunnen, durven, doen, WAT IS HET
PROBLEEM?
Willen, kunnen, durven of doen?
Als KUNNEN het probleem is, vraag dan om hulp.
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PUNT 22: Hanteer
bewust de knoppen op
het paneel van jouw
leven

In het Land van de Leegte zijn de knoppen van het
paneel van jouw leven te bedienen en kun je
daarmee BEWUST de koers bepalen waardoor
afdwalen naar de wereldse weg niet meer mogelijk is.
IN DIE LEEGTE WOONT JOUW MEESTERSCHAP. DAT
MEESTERSCHAP MAAKT JOU MEESTER OVER HET
PANEEL VAN JOUW LEVEN EN VERHEFT JE TOT HET
ONVOORWAARDELIJK KUNNEN DIENEN VAN GOD.
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PUNT 23: Gelijk of
ongelijk?

Het gelijk of ongelijk zit altijd, uitsluitend in het
‘ZIJN’. Datgene dat is, heeft altijd gelijk en datgene dat
niet is, heeft altijd ongelijk.
Het gelijk zit dus uitsluitend in het ‘ZIJN van Zijn Wil'.
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PUNT 24: Wat werkt en
wat werkt niet?

De weg loopt altijd via ‘van binnen‘ en dat is de enige
weg die draagkracht op basis van de werkelijkheid
creëert. Er is maar één weg, met God, door God, naar
God.
De weg via 'van buiten’ is altijd gekunsteld en steunt
dus op kunstjes. Kunstjes zonder draagvlak.
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PUNT 25: Niet mijn wil
maar Zijn Wil geschiede.
Wat is Zijn Wil of wat is
het niet?

Om Zijn Wil te kunnen doen, te kunnen leven en te
kunnen zijn, hoef ik slechts Leeg te zijn en op zoek te
gaan naar het Land van de Leegte en daar de poort te
passeren. Leeg zijn is niets vinden en niets willen. God
zal met Zijn Wil mijn leegte vullen. Dat is alles.
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PUNT 26: De worsteling
getransformeerd

De worsteling is nu getransformeerd tot een reis van
groei en vanuit het Land van de Leegte heb ik het
bewustzijn en het vermogen om op ieder moment
bewust van deze reis te kunnen genieten, omdat
iedere afgelegde millimeter het moment van fusie voor
ons dichterbij brengt.
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PUNT 27: Alleen door het
te ‘WORDEN’, zul je het
‘ZIJN'

De worsteling is nu getransformeerd tot een reis van
groei en vanuit het Land van de Leegte heb ik het
bewustzijn en het vermogen om op ieder moment
bewust van deze reis te kunnen genieten, omdat
iedere afgelegde millimeter het moment van fusie voor
ons dichterbij brengt.
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PUNT 28: Verandering in
het traject door invloed
van het Land van de
Leegte en door Mota

Stel keer op keer vast in hoeverre voor jou de cyclus
van: 'Willen, Kunnen, Durven, Doen’, is vervangen
door de cyclus van: 'VOELEN  DOEN’.
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PUNT 29: De schellen
zijn gevallen

Realiseer je dat er een groot gebrek is aan GEVOEL,
aan ZICHT en aan GEHOOR. Laat de schellen vallen
zodat het voortschrijdend inzicht eigenlijk een
afnemende ‘gevoelloosheid, blindheid en doofheid'
wordt.
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PUNT 30: Als de schellen
zijn gevallen, kan er
alleen maar
ZELFRESPECT, dus
EIGENLIEFDE resteren en
bloeien

Houdt altijd als levensdoel een luisterrijk
ZELFRESPECT, EIGENLIEFDE EN
ZELFVERTROUWEN als belangrijkste voor ogen en
wees alleen nederig tegenover God.
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PUNT 31: De gevallen
schellen leidend tot
ZELFRESPECT,
EIGENLIEFDE en
ZELFVERTROUWEN

In het beklimmen van onze eigen berg op weg, op weg
naar volmaaktheid, van de wereldse weg, naar de
Geestelijke Weg en vervolgens naar het 'Land van de
Leegte’, zullen de aspecten 'WILLEN, KUNNEN en
DURVEN’, worden vervangen door 'VOELEN' en zal de
onzekerheid van het gebrek aan zelfrespect en
zelfvertrouwen, als een gemis van eigenliefde,
omslaan in het aspect van zekerheid, gevoed door een
luisterrijk zelfrespect.
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PUNT 32: De LEEGTE is
ongrijpbaar,
onbepaalbaar,
onverplaatsbaar en
onveranderbaar

Maak je nooit zorgen om het: Wat?
Maak je nooit zorgen om het: Waar?
Maak je nooit zorgen om het: Straks?
Het gaat uitsluitend om het HIER en NU, om
volledige OVERGAVE van wat de Leegte mij
aanbiedt.
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PUNT 33: De LEEGTE is
de grens van de sluier
tussen de werelden en
tussen de dimensies

De Leegte kent geen angst meer voor wat was en
geen verlangen meer voor wat is en voor wat komt.
De leegte is één grote ervaring van vreugde en vrede.
Zo worden grenzen en sluiers, poort voor poort
gepasseerd en bestaat er slechts het HIER en NU.
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PUNT 34: De
noodzakelijke
voorwaarde:
Geloof, Vertrouwen en
Overgave

De meetpunten op de Geestelijke Weg en in het Land
van de Leegte zijn naast GELOOF en VERTROUWEN,
ook de OVERGAVE.
Deze drie facetten zijn onlosmakelijk met elkaar
als één, verbonden.
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PUNT 35: De verankering
van de toepassing van
het verbond

Maak en breng je eigen universum op orde en zoek
dan het voor jou meest briljante moment om jouw
kleur van eeuwigheid te bekennen en beken dan die
kleur.
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PUNT 36: De doorbraak
van wat eenheid en éénzijn uiteindelijk
werkelijk betekent

Verankering en bestendiging van de continue
verbinding is de absolute voorwaarde om: 'uit het
menselijk onvermogen', als eenheid, op te klimmen
‘naar het goddelijk Alvermogen’ en de Weg op weg
naar fusie te vervolgen.
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PUNT 37: Het doolhof
ontsnapt

Als wij na het passeren van de poort in het land van de
leegte naast geloof, vertrouwen en overgave, ook de
volledig ACCEPTATIE van het proces van éénwording gaan integreren in ons systeem, zal de
continuïteit van onafgebroken verbinding van onszelf
en onze Godsvonk gaan toenemen. Hierdoor stijgt het
niveau van LIEFDE, waardoor wij nog meer, van liefde
zullen overstromen.
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PUNT 38: Het proces
komt van binnen en
wortelt zich van binnen,
maar het resultaat
straalt naar buiten

Al de verdiepingen in ons innerlijk, door de acceptatie
van het geloof, vertrouwen en de overgave, komen van
binnen en gaan terug naar binnen. De resultaten van
deze innerlijke verdiepingen stralen naar buiten
en dit zal andere mensen raken.
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PUNT 39: ‘HET IS WAT
HET IS', de kracht der
krachten. De
manifestatie van kunnen
OVERGEVEN en kunnen
ACCEPTEREN

Als je kunt accepteren dat ‘HET IS WAT HET IS’, DAT
DINGEN GAAN ZOALS ZE GAAN, als je daarmee kunt
leven met vrede in je hart, BEN JE IN STAAT OM GOD
TE GELOVEN, OM GOD TE VERTROUWEN, OM TE
KUNNEN OVERGEVEN EN OM TE KUNNEN
ACCEPTEREN en DIEN JE GOD.
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PUNT 40: Ik ben niet
verantwoordelijk, dus
verantwoordelijkheid is
‘wat ik ben' en …. wie is
‘we’?

Verantwoordelijkheid is geen aspect op zichzelf.
‘Verantwoordelijk zijn’, is een facet van een zeker
bewustzijnsniveau en groeit met het niveau van
bewustzijn. Omdat bewustzijn een status is van
ZIJN, ‘IS ZIJ' EN BEHOEFT ZIJ NIET GEËXPOSEERD
TE WORDEN, NOCH MET SPANDOEKEN, NOCH MET
GESCHREEUW
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PUNT 41: Gedragen door
de Goddelijke wind

De continue verbinding, het continue contact en de
continue afstemming transformeert iedere situatie
tot een toestand, 'die is wat het is’ en die altijd door
mij of door de samenwerking van mijzelf en mijn
Godsvonk, gepasseerd kan worden en kan bijdragen
tot een nieuwe ervaring die leidt tot groei.
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PUNT 42: Neergezet door
de Goddelijke wind

Na de realisatie dat ik word gedragen door de
Goddelijke wind, landt nu ook de realisatie, het besef
en de Wil dat ik zal aanvaarden waar ik zal landen en
neergezet zal worden door de goddelijke wind, om
datgene te doen wat er gedaan moet worden, als
discipel van Jezus.
.
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PUNT 43: Er is een weg,
voorbij de weg, voorbij
de weg en verder,
alsmaar voorbij en dit is
daarvan het reisverslag,
tot zover

De weg is soms vetragend, soms tijdelijk stilstaand
maar per saldo uiteindelijk altijd voortschrijdend.
Het fundament van de beweging en dus van de
voortgang is altijd: GELOOF, VERTROUWEN,
OVERGAVE en ACCEPTATIE en dat brengt je
uiteindelijk altijd aan de poort van de ‘KOSMISCHE
KLEURBEKENNING’.
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PUNT 44: Wat is er nodig,
wat is de weg en wie
vertelt dat?

De vragen zijn legio.
De antwoorden zijn onvindbaar.
De verandering van de pijn, het verdriet, de angst en al
het leed, zit in het ‘ZIJN' of eigenlijk in het niet zijn.
In jouw zijn.
‘ZIJN’, dat is wat wij zullen zijn en wat wij dus zijn en
dan zijn er geen vragen meer, omdat de transformatie
zal gaan beginnen.
’ZIJN, IS DE TRANSFORMATIE’.
Ons ZIJN, samen met onze God.
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PUNT 45: Opnieuw een
(reeds bekende)
confronterende
vaststelling

De wetenschap, de religies en de filosofie hebben
gefaald om de mens EIGENLIEFDE te leren en te
brengen die dan kan worden uitgedeeld als
Naastenliefde. Streef naar de opklimming tot het
niveau van morontia-mota, zodat de persoonlijke
openbaringen onszelf en de wereld wezenlijk zullen
veranderen. Die weg is met God, door God, naar God.
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PUNT 46: Het ‘NIEUWE’,
gefundeerd op het ‘oude’,
zal het oude vervangen

Als de poort in het Land van de Leegte is gepasseerd,
de poort van het kosmisch kleurbekennen, de poort
waarop je de keus maakt om je onvoorwaardelijk voor
te bereiden om jezelf te gaan delen en over te geven
aan je Godsvonk, is het moment gekomen om je
definitief los te maken van deze wereld en je te gaan
voorbereiden op jouw nieuwe wereld
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PUNT 47: Wie niet met
mij is, is tegen mij en wie
weet, is
verantwoordelijk

Iedere vorm van weerstand, iedere vorm van verzet,
iedere vorm van tegen wat dan ook zijn, is afsplitsing,
is afkeer van eenheid en is dus dualiteit en/of
polarisatie.
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PUNT 48: Nog één keer
het begrip VERGEVING

Vergeving is een proces wat bijna niet uitvoerbaar
is, naar is ook een proces dat geen enkele
levensvatbaarheid heeft, omdat vergeving zinloos is
en niet bestaat.
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PUNT 49: Perfect en
briljant zijn.
Op welke wijze?

We zijn briljant. We zijn echter briljant in wie we zijn
en we zijn briljant in onze onvolmaaktheid.
We zijn niet onvolmaaktheid omdat we het ooit wel
geweest zijn, maar het helaas zijn vergeten en het
onszelf alleen maar weer hoeven te herinneren. Dat is
complete misleiding en dus een leugen.
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PUNT 50: Realiseer je de
invloed van de weg

Ons leven is de neerslag van wat wij zijn, dus ook de
kwaliteit van ons leven wordt bepaald door wie en
wat wij zijn. De wereldse weg wordt bepaald door
andere factoren dan de Geestelijke Weg, dus ook de
kwaliteit van ons leven is op deze beide wegen ernstig
verschillend.
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PUNT 51: Hoe verklein ik
de ruimte?

De ruimte met God verkleinen creëert uiteindelijk een
situatie van geen ruimte meer tussen mij en God. Hoe
kleiner de ruimte wordt tussen ons, hoe meer één wij
worden.
Dat is de weg op weg naar fusie
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PUNT 52: De leegte
gevuld, het nieuwe
anker, de
‘Tweezaamheid’

De verankering van het vullen van de leegte leidt tot
de transformatie op weg naar eeuwigheid en op weg
naar tweezaamheid.
De tweezaamheid is de grote transformatie en is qua
beleving onbeschrijflijk.
Vind jouw eigen tweezaamheid.
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PUNT 53: De uitdijende
en integrerende ervaring
van ‘Tweezaamheid’

De Tweezaamheid behoedt je voor terugval. Door de
Tweezaamheid te aanvaarden en te omarmen,
integreer je de Tweezaamheid in je systeem. Nu ben je
de Tweezaamheid waardig, nu ben je hem waardig,
dus BEN JE WAARDIG.
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PUNT 54: De
‘Tweezaamheid’
transformeert in
‘Driezaamheid’ en
creëert de eeuwige
balans

De ervaring van Eenzaamheid dijt uit tot de ervaring
van Tweezaamheid en deze ervaring dijt uit tot de
ervaring van Driezaamheid.
In de ervaring van Driezaamheid wordt de liefde
voor God geboren uit eigenliefde en naastenliefde
en wordt de kosmische balans en harmonie
bestendigd en verankerd.
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PUNT 55: De
‘Persoonlijkheid’ belicht
en het daarmee
samenhangende lot van
de relatie

In een relatie botsen vaak de uniciteit van beide
persoonlijkheden, tot uiting gebracht in een unieke
en dus vaak afwijkende wil.
Dit leidt vaak tot de ervaring van Eenzaamheid.
Indien de mens in staat is om de ervaring van
Eenzaamheid te verhogen tot de ervaring van
Tweezaamheid en Driezaamheid, zullen wij
daarmee de situatie beter kunnen begrijpen en elkaar
beter kunnen respecteren en accepteren.
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PUNT 56: Van
Eenzaamheid tot
uiteindelijk
‘VIERZAAMHEID’

De drie stadia van eenzaamheid, Tweezaamheid en
driezaamheid genereren een vierde stadium van
'beweging, van handelen, van leven, van ervaring en
van groei’. Dit leidt tot het stadium van de
‘VIERZAAMHEID’.
Alleen binnen het stadium van de vierzaamheid kan
onze kosmische opdracht om de onvolmaaktheid te
HERSCHEPPEN tot volmaaktheid, gerealiseerd
worden.
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PUNT 57: Existentie in
‘VIERZAAMHEID', het
discipelschap van Jezus

De VIERZAAMHEID is de levende en de tot leven
gebracht manifestatie van de ervaring van
Eenzaamheid leidend tot Tweezaamheid en
Driezaamheid.
Het is het kleur bekennen van het veroverde en
verkregen niveau van bewustzijn en dit
bewustzijn te manifesteren in het leven en in de
wereld.
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PUNT 58: De
‘VIERZAAMHEID' kent
nog maar één
gerichtheid,
‘Eénheid’

Leven op het bewustzijnsniveaus van de Vierzaamheid
draagt grote verantwoordelijkheden. Onze
gerichtheid heeft serieuze invloed op al het leven en
op de omgeving om ons heen.
Gerichtheid op duisternis is ongelooflijk schadelijk dus
structureel ontoelaatbaar. Gerichtheid op het Licht
helpt de planeet en al het leven op te stuwen naar de
fase van Licht en Leven.
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PUNT 59: De routekaart
naar de status van
onkwetsbaarheid

Houd de routekaart voor ogen. De kaart schetst de
route naar het Land van de Leegte en daar voorbij,
waar vreugde, vrede, rust, liefde, warmte en Licht
heerst en waar je kunt gaan starten in het groeiproces
van het Zijn en het Leven van ZIJN WIL.
Wie weet hoe het werkt en wie weet wat de oogst is, is
in staat om het te leven en zal de behoefte gaan voelen
om het te gaan leven en als je het leeft, kun je zeggen
…. IK BEN en in dat Zijn, ben ik ONKWETSBAAR en
in die onkwetsbaarheid ben ik verantwoordelijk
voor de hele schepping.
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PUNT 60: De nieuwe taak
en opdracht, breng de
opzet ‘IN WERKING' in de
vierzaamheid

Vanaf nu zal de opzet van de tweezaamheid en
driezaamheid tot werking moeten gebracht in de
vierzaamheid, zodat er bewust geleefd en gewerkt
wordt in iedere daad en in iedere beslissing om de
onvolmaaktheid te transformeren naar een hogere
vorm van volmaaktheid.
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PUNT 61: Ons
gezichtspunt (onze wil)
tegenover Gods
gezichtspunt (Zijn Wil)

Wij vinden in ons leven van alles en nog wat in onze
interacties met anderen. Dit genereert emoties zoals
vreugde, voortkomend uit overwinningen of droefenis,
voortkomend uit verliezen.
God lijdt met ons mee in onze droefenis en is met ons
blij in onze vreugde. God volgt hierin dus onze wil.
Laten we het omdraaien en Zijn Wil volgen.
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PUNT 62: Realiseer je het
meest dierbare, om
vanaf nu nooit meer te
vergeten

Realiseer je concreet en gericht wat onze band met
onze Godsvonk inhoudt, leef, zuiver in lichaam en
zuiver in geest en besef je deze grootste liefde en
toewijding op kosmisch niveau van de Richter voor de
mens.
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PUNT 63: De rode lijn
naar volmaaktheid is
altijd onze EIGEN VRIJE
WIL

Onvoorwaardelijke en de meest briljante HULP op de
weg van onze worsteling naar een hoger bewustzijn is
altijd aanwezig. Onze opdracht het om onze wil af te
stemmen op ZIJN WIL. Gods opdracht en verlangen
is het om via die ‘door ons gecreëerde wil op Zijn
afstemming’, ons te kunnen voeden met Zijn
Bewustzijn.
Onze vrijwillige wilsafstemming is dus de oorzaak, zijn
verlangde bewustzijnsdeling is dan altijd het gevolg
met als resultaat: groei in bewustzijn.
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PUNT 64: Nogmaals het
belang van afstemming
op en samenwerking met
onze Richter

Harmonie met de Richter kan worden verkregen:
Door de waarden van schoonheid, waarheid en
goedheid als de grondslag te maken van ons leven.
Door God lief te hebben en om de wens te hebben om
zo volmaakt te worden als hij is.
Door de mensen lief te hebben en dienstbaar te willen
zijn.
Door een kosmische moraliteit te ontwikkelen in het
dienstbaar zijn aan de Allerhoogste en door te leven in
een ‘luisterrijk ZELFRESPECT’.
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PUNT 65: Het epos van
‘De REIS’ op weg naar het
feest

Het epos van de REIS, wat via de VIERZAAMHEID
leidt tot een eeuwig kosmisch FEEST geldt voor jou en
voor mij, als gasten die zijn gewenst, die nodig,
onmisbaar en noodzakelijk zijn bij dit feest en bij de
totstandkoming van dit feest.
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PUNT 66: Het ‘INDALEN’
in de ervaring van de
VIERZAAMHEID

Als je de ervaring begint te krijgen van de leegte zoals
die wordt ervaren en wordt verkregen in het Land van
de Leegte, zal het leven van de vierzaamheid zich in je
gaan manifesteren binnen deze ultieme samenwerking
van de verschillende bestaansniveaus van materieel
tot geestelijk, onder leiding en aansturing van jouw
eigen Godsvonk.
Verbind je in absolute leegte met jouw Godsvonk en
open je als transformator voor de engelen en de
elementenwezens.
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PUNT 67: LEEGTE is het
KENMERK van de
CONTINUÏTEIT, van de
VIERZAAMHEID en van
de Goddelijke
OVEREENSTEMMING

Maak je LEEG en verkrijg rijkdom.
Die leegte creëert de mogelijkheid om te kunnen leven
in vierzaamheid en VERANKERT de CONTINUÏTEIT
van jouw leven en dus van jouw groei en dus van jouw
reis op weg naar het proces van fusie.
Houd deze kenmerken continu voor ogen.

130

PUNT 68: CENTRALISEER
jezelf als CONTINUÏTEIT
binnen het kenmerk van
de Leegte

Niet alleen het doel is: 'De Vader en ik zijn één', maar
dit is ook de weg.
Hiermee wordt het centraliseren als continuïteit
binnen het kenmerk van de Leegte verankerd.
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PUNT 69: De weg van de
vierzaamheid loopt altijd
vanuit van binnen, richting
naar buiten

We vinden nooit primair de liefde buiten ons maar
altijd binnen in ons.
Het grote geluk bestaat uit de ervaring van deze
innerlijke liefde met God en met de Godin, uit te
strooien en te delen met al het leven naast ons.
Zo ontstaat de ervaring van de vierzaamheid
binnen in ons en stroomt verder naar buiten in het
delen van deze innerlijke liefde met al het leven
om ons heen.
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PUNT 70: Alles, maar dan
ook alles delen met God
is niet een gunst maar is
een VOORWAARDE voor
fusie

Het delen met God is geen gunst, het is een
VOORWAARDE. Het is de voorwaarde dat, wanneer
wij daaraan voldoen, het voor ons mogelijk is om
ZIJN WIL TE DOEN en dat is weer een voorwaarde
om te komen tot het moment van het proces van
fusie.
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PUNT 71: De
driezaamheid nader
beschouwd

De Weg naar de VADER en de verbinding en het
contact met de Vader, de TWEEZAAMHEID, is niet
VOLLEDIG mogelijk via de weg, de verbinding en het
contact met de ZOON, de SCHEPPERZOON, die ons
leidt, in het voorbijgaan der mensen, naar de GODIN
en de DRIEZAAMHEID mogelijk maakt.
Zijn leven, het leven van Jezus op Urantia was het
voorleven aan ons van de ‘VIERZAAMHEID’.
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PUNT 72: De TRINITEIT
als fundament voor de
Godin en als
uitgangspunt voor de
vierzaamheid

De gerichtheid op contact en verbinding met God de
Vader is uitgebreid op de gerichtheid van God de Zoon
omdat ‘niemand naar de Vader gaat dan door de Zoon’.
Dit heeft allemaal betrekking op het vermogen om
optimaal en ultiem mijn innerlijk leven te kunnen
delen met mijn Godsvonk (vonk van God de Vader).
In de kracht van handeling ligt de steun voor ons bij
God de Geest.
In deze vereende kracht kunnen wij als mensen, de
liefde van de Vader en de Zoon genereren en delen op
deze wereld in het voorbijgaan der mensen, gesteund
door Geest.
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PUNT 73: Een relatie
hebben en onderhouden
is altijd:
'WERKEN en VOELEN'

Ook de relatie met God de Vader, God de Zoon en God
de Geest is werken, aandacht geven, investeren,
vertrouwen, alles schenken, alles accepteren,
verlangen, DELEN en overgieten met heel veel
liefde.
Net als onze relaties met onze naasten, speciale
relaties zijn, is er een specifieke relatie met God de
Vader in de vorm van de Godsvonk die in ons woont.
In iedere relatie is er altijd een reactie voelbaar. Hoe
reageert de andere partij binnen de relatie en wat is
mijn ervaring daarover. Dat geldt ook voor jouw
relatie met God. Die reacties kunnen je vertellen of je
de juiste weg bewandelt.
Als er werkelijk contact en werkelijke verbinding is,
zul je rust en vrede voelen, dat leidt tot vreugde.
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PUNT 74: De gevolgen en
de consequenties van het
rentmeesterschap

Alle theorieën van en over de weg moeten leiden tot
daden, die passen binnen het besef van eenheid en
dus passen, binnen het discipelschap van Jezus.
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PUNT 75: Waar alles toe
moet leiden

Het resultaat op de Weg is het vermogen hebben, het
leven en het zijn van geloof, vertrouwen, acceptatie
en overgave.
Als er ergens in dit traject weerstand is, zal er onrust
ontstaan.
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PUNT 76: Verklaring van
de chaos op Urantia en
wat dat betekent

Nogmaals: Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Het
begint bij jezelf als je God vindt en aanvaardt en
daardoor de kosmische harmonie in jezelf herstelt en
als je de voorwaarden van het effectief gebed kent,
begrijpt en uit het diepst van je wezen kunt toepassen,
omdat dat is wie je bent.
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PUNT 77: Mijn groeiende
GODSBEELD

Streef naar het vierde besef van God, waardoor we
onze Richter gaan ervaren als ons eigen alter ego en
we onszelf ‘vereenzelvigen met God’, waardoor ons
innerlijk leven geplaatst wordt in God en waardoor de
Wil van de Vader op een dieper niveau wordt geleefd.
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PUNT 78: Het groeiende
GODSBEELD bepaald
door het niveau van het
gebed

Voorgaande informatie vertelt alles over de waarde
van het waarachtige gebed. Het beeld dat wij hebben
van het gebed en onze wijze van bidden, vertelt
onszelf iets over het beeld dat wij hebben van God en
dus van het niveau van ons bewustzijn. Kennis van het
gebed kan ons beeld en onze verbinding met God
ontzettend verbeteren, waardoor we kunnen groeien
in bewustzijn.
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PUNT 79: De enige twee
wegen leidend tot de
enige Weg, tot
‘de Weg der wegen'

Er is maar één weg die leidt naar het paradijs. Deze
weg is: onvoorwaardelijke DIENSTBAARHEID aan al
het leven om ons heen.
Dienstbaarheid is DELEN en delen is Godgelijk.
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PUNT 80: Het
‘grensoverschrijdende
hek’, de grote wissel

Dit punt is alleen gericht op mijzelf. Passeer het als
grens dienende hek en verlaat het Land van de Leegte,
op weg voor het laatste traject, naar het punt van het
proces van fusie.
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PUNT 81: Jouw kleur is
‘waar’ maar is de
‘waarheid’ ook gelijk aan
jouw kleur?

Iedere overtuiging, iedere mening, alles wat je vindt
en waar je jezelf aan vasthoudt, leidt tot
‘KLEURBEPALING’ en stelt ons altijd tegenover elkaar
in de strijd om de juiste kleur. We vechten om de
waarheid terwijl we onze illusies verdedigen.
Vind dus helemaal niets meer en word leeg, zodat alle
illusies oplossen.

144

PUNT 82: Het
allesbepalende ‘HIER en
NU' als voorwaarde voor
de 'LEEGTE'

De onvoorwaardelijke voorwaarde om het
bewustzijn van de LEEGTE te kunnen veroveren, is om
volledig te kunnen leven in het 'HIER en NU’.
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PUNT 83: Wat gebeurt er
en waar gebeurt het?

De enige weg van groei in bewustzijn is de Geestelijke
Weg, leidend tot het veroveren van de werkelijkheid
en alleen maar uitvoerbaar is onze innerlijke
(binnen)wereld.
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PUNT 84: Wat betekent
het weten van wat en
waar het gebeurt?

Kennis hebben van en in staat zijn om te kunnen leven
volgens de kosmische wetten is een graadmeter
voor jezelf en voor anderen om vast te kunnen stellen,
welk bewustzijnsniveau jezelf hebt of iemand anders
heeft en of iemand ook in staat is om de Geestelijke
Weg te kunnen (gaan) bewandelen.
Uiteraard heb je om dit te kunnen vaststellen, wel
kennis nodig van deze kosmische wetten en dien je de
liefde te bezitten en te zijn of te kunnen leven, om deze
kennis van de kosmische wetten in je leven te kunnen
aawenden.
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PUNT 85: Een beperkte
opsomming van
kosmische wetten op
basis van mijn eigen
inzichten

Neem kennis van de kosmische wetten en probeer
daarnaar te leven. Kosmische wetten zijn altijd een
afgeleide van de allesomvattende wet van EENHEID,
die leidt tot de ervaring van LIEFDE.
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PUNT 86: De relatie
bewustzijn, liefde en
kennis en de
maatschappelijke
neerslag hiervan

Ontwikkel zowel voor jezelf de kennis en dan met
name de Geestelijke Kennis alswel het niveau van
liefde ( zowel eigenliefde als naastenliefde).
Dit is essentieel voor de groei in bewustzijn voor ieder
mens.
Hierbij moet er balans zijn tussen kennis en liefde, die
parallel moet lopen aan het goddelijk plan.
Geef de leiding voor jouzelf over aan jouw Richter en
laat je vooral door God leiden.
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PUNT 87: Passeer de
grote wissel, beken
definitief kleur, zorg dat
je ‘binnen komt en
binnen blijft’, want daar
moet je zijn en …. ‘DEEL’

Het is essentieel om naar binnen te WILLEN, te
KUNNEN, te DURVEN gaan en om dat tenslotte dan
ook nog werkelijk te gaan DOEN.
Daarvoor zul je op zoek moeten gaan naar de poort
van jouw eigen innerlijke tempel om daar je innerlijk
leven te kunnen gaan begrijpen, om God van binnen te
kunnen vinden en om jouw INNERLIJK LEVEN TE
KUNNEN GAAN DELEN MET GOD, ZODAT JE IN
STAAT ZULT ZIJN EN OOK IN STAAT BENT, OM
'ZIJN WIL’ TE GAAN DOEN EN TE GAAN LEVEN.
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PUNT 88: Waarom ook
alweer een reeks van 21
boeken, 5 bijlagen en ver
voorbij de 8.000
bladzijdes over het
BEWUSTZIJN?
Realiseer je en blijf je realiseren dat voor, in en bij
onze eigen 'wonderbaarlijke reis’, alles draait om ons
eigen bewustzijn, om te weten wat het bewustzijn is,
waarom het belangrijk is en waarom het belangrijk is
dat ons bewustzijn groeit.
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PUNT 89: De aankomst in
de haven, die er
wezenlijk toe doet

Als je de kaart, die de weg naar de schat aangeeft, hebt
verdiend en hebt ontvangen, dient de eenheid en het
'alles delen met God’ geïntensiveerd te worden, zodat
je ZIJN WIL leeft, bent en doet en waardoor het laatste
stuk van de weg op weg naar fusie kan worden
ingeslagen en kan worden veroverd.
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PUNT 90: Hoe geraak ik
tot het besef van
‘EENHEID’?

Groei in bewustzijn kan alleen het gevolg zijn van
groei in het besef van eenheid.
Groei in het besef van eenheid kan alleen door mij op
een steeds dieper niveau worden ervaren, door mijzelf
steeds meer en meer te kunnen verbinden met mijn
eigen God, die een volle vertegenwoordiger is van God.
GOD IS ALLES WAT IS.
Opnieuw blijkt dus dat de weg uitsluitend een weg
is en uitsluitend een weg kan zijn, ‘van God, met
God, door God, naar God'.
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PUNT 91: Het nieuwe pad

Draag onvoorwaardelijk en in volledig vrije wil
de leiding over aan je eigen Richter. Volledige
overgave aan de leiding van de eigen Richter is
nodig en noodzakelijk om in staat te zijn de Weg
te kunnen vervolgen.
Mijn kennis is volkomen ontoereikend en mijn
liefde beperkt.
Ik laat mij voeden en leiden.

154

PUNT 92: Het pad voorbij
het ‘Land van de Leegte'

Het traject voorbij het Land van de Leegte zal voor een
deel bestaan uit het pad van volledige OVERGAVE.
Overgave aan God, overgave aan de wijsheid en de
leiding die wij nodig hebben om ons pad te kunnen
vervolgen. EN VERGEET DAARBIJ NIET DAT WIJ EN
DE VADER ÉÉN ZIJN OF IN IEDER GEVAL IN HET
TRAJECT ZITTEN, OP WEG NAAR DIE EENHEID EN
DIE EENHEID NU AL KUNNEN GAAN ERVAREN.
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PUNT 93: Om het
opnieuw niet te vergeten

Dit creëert Punt 93:
Jij bent het bezit van alle inzichten en van alle
openbaringen die je hebt ontvangen. Nu moet je
zorgen dat al deze inzichten en openbaringen die jij
hebt ontvangen jouw bezit gaan worden.
Leef deze inzichten en openbaringen door ze te
gaan LEVEN, TE DELEN, TE STRALEN EN DUS OM ZE
TE ZIJN.
Dat is jouw verdere weg op weg naar fusie. Dat is nu
de opdracht voor jouw ziel.
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PUNT 94: Het pad van
volledige,
onvoorwaardelijke
OVERGAVE

Na het Land van de Leegte betreden we het laatste
grote station voor het moment van fusie en dat is het
pad van de onvoorwaardelijke OVERGAVE.
OVERGAVE DAT GELIJK IS AAN DELEN EN DAT
STEUNT OP DE PILAREN VAN KENNIS, en
onvoorwaardelijk VERLANGEN, GELOOF EN
VERTROUWEN.
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PUNT 95: De LEEGTE en
de OVERGAVE creëren de
overgang van de
materiële wereld naar de
morontia-wereld

Maak jezelf LEEG en GEEF ALLES OVER. Blijf in de
LEEGTE en in de OVERGAVE, waardoor je definitief
voor het laatste stukje de binding met deze huidige
materiële wereld zult loskoppelen en definitief niet
meer VAN, maar uitsluitend nog IN deze wereld bent.
Dan ben je afgestemd op Geest en ben je vrij om na dit
leven direct door te kunnen groeien op de
woningwerelden.
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PUNT 96: De OVERGAVE
als bekentenis en als een
nieuwe geboorte

De overgave is jouw bekentenis en zijn de weeën van
een nieuwe geboorte, van jouw nieuwe geboorte,
leidend tot een nieuw en hoger bewustzijn en is weer
een stap op weg naar het moment van fusie.
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PUNT 97: De richting van
projectie bepaalt
uiteindelijk het resultaat
van groei in bewustzijn

De richting van onze projectie bepaalt de kans op het
resultaat van de groei van ons bewustzijn.
Richt je jezelf op welke wijze dan ook op het ego (de
wereldse weg), dan groeit het ego en verhindert de
groei van ons bewustzijn.
Richt je jezelf op Geest, op God of op de Richter (de
Geestelijke Weg), dan groeit onze verbinding en ons
contact met God en dan groeit ons bewustzijn.
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PUNT 98: Iedere stap
bestaat uit ‘willen
(moeten), kunnen,
durven, doen’.
Maar HOE en HOE EN
DOOR WIE/WAT
BEÏNVLOED?

Keuzes maken worden bepaald door de cyclus
willen/moeten, kunnen, durven, doen.
De uitvoering, het doen van de keus en de prioriteit
die je daarbij stelt, wordt bepaald door handelen in
eigenliefde of door handelen in angst (anderen willen
pleasen). Niet kunnen kiezen voor jezelf, komt
altijd voort uit angst en is dus leven in angst en is
dus bouwen op drijfzand.
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Dus eigenliefde is en moet de drijfveer zijn. Eigenliefde
is hiermee tevens de verbinding van de wereldse weg
naar de Geestelijke Weg.
Eigenliefde is de enige sleutel die toegang geeft tot
geestelijke groei, dus tot groei in bewustzijn.
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PUNT 99: Er is alleen
maar Eigenliefde, de rest
is hiervan afgeleid

De motivatie van onze keuzes bepaalt de richting van
onze groei.
Keuzes gemaakt op basis van angst blokkeren onze
groei. Keuzes gericht op eigenliefde creëren groei van
ons bewustzijn en genereren verbinding en contact
met onze eigen Godsvonk.
Eigenliefde is de enige ware basis van liefde.
Naastenliefde en liefde voor God komen voort uit
uitsluitend eigenliefde.
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PUNT 100: Wat is het
kenmerk van eigenliefde
en zijn er ook grenzen?

Het kenmerk van eigenliefde is dat zij primair het Zelf
dient en verhoogt en vervolgens getransformeerd en
uitgestort moet worden tot naastenliefde ten dienste
van al het leven en als liefde voor God, gericht op God.
Eigenliefde moet dus gedeeld worden met alles wat is,
want delen is Godgelijk.
Eigenliefde die alleen wordt gebruikt en wordt
aangewend door het Zelf, zal neigen naar en kunnen
verworden tot egoïsme. Daar liggen de grenzen van
eigenliefde.
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PUNT 101: Onze keuzes
zijn allesbepalend

Er is maar één weg en dat is de weg van
eigenliefde.
Een bewuste en weloverwogen keus keus van
naastenliefde, is een keus van eigenliefde, omdat ook
deze keus gebaseerd is op liefde en niet is gebaseerd
op angst.
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PUNT 102: Als angst de
richting bepaalt,
beteugel dan bewust de
angst

Er is maar één WEG, ontwikkel eigenliefde, elimineer
keuzes op basis van ego en op basis van het andere
mensen naar de zin willen maken en elimineer
daarmee de angst.
Daarmee stel je het kanaal voor de kosmische flow
structureel en definitief open en kun je onafgebroken
groeien op weg naar volmaaktheid.
Daarmee verbind je jezelf structureel met de God in
jou.
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PUNT 103: Bewustheid
en bewustzijn valt je niet
toe, maar moet je
veroveren

Er is een moment gekomen van optillen en fixeren van
de BEWUSTHEID van mijn eigen BEWUSTZIJN.
Deze projectie en fixatie van het fixeren van mijn
bewustzijn en van het bewust keuzes maken, gaat
samen met een diepere en een meer standvastige
eenheid en verbinding met mijn Godsvonk.
Als er ogen nodig zijn om dit te kunnen zien en oren
nodig zijn om dit te kunnen horen, zal ik deze ogen en
oren ontwikkelen. Mijn keus is gemaakt. Dit is het doel
van mij en mijn God.
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PUNT 104: De eliminatie
van iedere verwachting

De nieuwe Weg van het bewuster en meer gerichte
BEWUSTZIJN, van het bewust doelen stellen en
keuzes maken, van de Weg van de wandeling met God
in een continue verbinding in een verbond met God,
elimineert vanzelf iedere vorm van
VERWACHTING.
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PUNT 105: De keus
wordt bepaald door de
energie van de kleur en
de klank

Als het bewustzijn een zekere graad van bewustheid
bereikt en onze keuzes daarop zijn afgestemd, zullen
wij kiezen op basis van de energiefrequenties van
onze keuzes, die zullen leiden tot resultaten met eigen
kleuren en eigen klanken. Wij hebben dan wel de ogen
en de oren nodig om de kleuren en de klanken te
kunnen herkennen. Wij zullen deze op onze weg
moeten veroveren.
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PUNT 106: Angst is dus
de definitieve blokkade
van alles

Angst blokkeert alles. Iedere keus leidt tot angst,
behalve de keus op basis van eigenliefde.
Keuzes maken op basis van eigenliefde is een
levensvoorwaarde.
Zelfrespect, zelfvertrouwen, van jezelf kunnen houden,
jezelf kunnen omarmen, is een levensvoorwaarde.
Angst houdt je weg van jezelf en angst houdt je weg bij
God.
Eigenliefde verbindt je met God en is de enige weg
naar God.
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PUNT 107: Het hoger
plan leven door een
continu bewustere
gerichtheid, waardoor de
wissel kan worden
genomen

Leef vanaf nu BEWUST het hoger plan door een
continu bewustere gerichtheid, dat tot uiting komt in
en door het besef, dat iedere keus vanaf nu valt binnen
het krachtveld van eigenliefde en wordt bepaald door
de energiefrequentie van de keus, dat zich
manifesteert in het licht, de kleur en de klank van de
keus, in het krachtveld van eigenliefde.
De benodigde ogen en oren om dit te kunnen
waarnemen, verkrijg je bij het veroveren van dit
niveau van bewustzijn.
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Het veroveren van dit bewustzijn is alleen mogelijk als
het Land van de Leegte en het Pad van volledige
Overgave is bereikt en veroverd.
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PUNT 108: Wat is de
individuele weg en wat is
de 'niet weg’ voor de
individuele weg? En dit
in relatie tot eigenliefde

Op welke plaats je in het leven ook staat, in welke rol
en in welke relatie je jezelf ook bevindt, bewaak de
uniciteit en onafhankelijkheid van jouw eigen
identiteit, die leidt tot vrijheid van het kunnen
maken van eigen keuzes, want de noodzaak van het
besef van onafhankelijkheid zul je in je eeuwige
kosmische reis op weg naar het paradijs en mogelijk
daar voorbij, nodig hebben.
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PUNT 109: Er bestaat één
afhankelijkheid, door jou
omarmt in volkomen vrije
wil

Afhankelijkheid naar anderen zal de groei van ons
bewustzijn en van onze ziel nooit bevorderen maar
eerder vertragen of blokkeren
Er is echter één onvoorwaardelijke en
noodzakelijke afhankelijkheid en dat is de
afhankelijkheid naar onze Richter, waarvoor wij
onvoorwaardelijk kiezen in absoluut vrije wil.
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PUNT 110: Nogmaals een
overzicht van de taak, de
opdracht en de WEG voor
de mens

Onze taak en opdracht is opklimmen uit
onvolmaaktheid naar VOLMAAKTHEID.
De enige Weg tot dit doel is het DOEN VAN DE WIL
VAN GOD.
Dit aandachtspunt geeft nogmaals hiervan een kort
overzicht.
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PUNT 111: Een vreemde
ervaring, een groots
besef

Realiseer je het feit dat de hoogste nu al is verbonden
met de laagste.
Het 'zijn’ van God in de mens en met de mens, kan
geen ‘zijn’ zijn, zonder dat wij dat ‘zijn’ zullen ervaren.
Er komt een moment dat de schellen van de ogen en
van de oren zullen vallen en dan zal iedereen die
glimp waarnemen en zal het vuur ontstoken worden,
wat het hart structureel zal verlichten en je borst zal
laten gloeien.
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PUNT 112: De tempel van
de waarheid

Wees altijd alert en gereed om op ieder moment een
test te kunnen ondergaan.
Als ieder antwoord gericht is op het besef van
eenheid en altijd gericht is op dienstbaarheid aan de
totale schepping in de geest van schoonheid,
waarheid en goedheid, zul je voor iedere test kunnen
slagen en je weg onbelemmerd kunnen vervolgen, op
weg op jouw Weg, op weg naar een hoger bewustzijn,
verlicht door het besef van eenheid.
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PUNT 113: Aanwijzing
voor het DOEN van de
weg van de Wil van de
Vader

Om een toekomst te realiseren waarin deze planeet
op weg kan gaan naar de status van Licht en Leven,
dient de Wil van de Vader GELEEFD te worden. Voor
de discipelen van Jezus geldt hiervoor: Zie hiervoor dit
aandachtspunt in het boek.
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PUNT 114: De
WERKELIJKHEID van de
EENHEID

Groei in bewustzijn is gelijk aan groei in en naar
EENHEID.
Eenheid IS en de factor die de eenheid creëert
tussen ieder mens is het Godfragment van één en
dezelfde God, in ieder mens.
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PUNT 115: De
WERKELIJKHEID van de
EENHEID versus de
ILLUSIE van het EGO

De werkelijkheid van de eenheid gaat NIET in de
weerstand, gaat niet protesteren, weet het niet beter
dan wie dan ook, behalve voor zijn eigen groei in
bewustzijn en dus in het besef van eenheid.
De werkelijkheid van de eenheid valt niet om door
angst maar wordt ONKWETSBAAR door zijn liefde,
door zijn onwrikbaar VERTROUWEN en door zijn
blind GELOOF in en VERLANGEN naar God.
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PUNT 116: De groei naar
volmaaktheid is een
worsteling, maar
waarom en hoe?

Een klein onderzoek in het Urantiaboek toont en leert
ons dat de weg een worsteling is. De worsteling kan
worden omgezet in een avontuur en een vreugdereis,
wanneer wij beginnen om volledig eigenliefde, dus
zelfvertrouwen en zelfrespect te leren accepteren en
daarbij God uit vrije wil accepteren en onszelf uit vrije
wil overdragen aan zijn leiding.
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PUNT 117: De ‘God IS
(alles) status’, voor mij
manifest in ‘WARE
GODSVERERING'

WARE GODSVERERING is de enige weg op weg naar
groei in bewustzijn, op weg naar groei in
volmaaktheid, op weg naar vreugde, vrede en liefde,
op weg naar een steeds grotere verdieping van
wijsheid, op weg naar fusie en verder op weg naar het
paradijs.
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PUNT 118: ‘WARE
GODSVERERING’ in mijn
leven als ‘ademhalen’

Vereer iedere gedachte, iedere actie, iedere reactie,
iedere evolutie, iedere projectie, alles in je leven, zoals
je God waarachtig vereert, want God is in al deze
aspecten van jouw leven vertegenwoordigt.
Eer God in alles op dezelfde wijze waarin je
onafgebroken en als vanzelf, ‘adem haalt’.
Dan til je al jouw handelen, al jouw gedachten, al jouw
projecties, al jouw emoties, dus alles van jou, op tot de
frequentie van waarachtige godsverering, dus van
groei, dus van liefde, rust, vrede, heling en genezing.
Jouw handelen als waarachtige godsverering, zal
direct invloed hebben op jou, op de toestand van Licht
en Leven van de hele planeet en van de hele
schepping.
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PUNT 119: Bevrijding
door ‘WARE
GODSVERERING’

Jouw ware en waarachtige Godsverering naar God
en naar iedereen en alles wat leeft, omdat iedereen en
alles wat leeft, een manifestatie is van God, zal jouw
bevrijden.
Jouw bevrijding zal de wereld infecteren waardoor
anderen zichzelf zullen willen gaan bevrijden.
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PUNT 120: Het
werkelijke 'tegen
zichzelf gekeerde huis'

Verlang en hunker naar ware godsverering gericht
op God en op iedereen en op alles wat is, zelfs op
iedere situatie, want God is met alles verbonden en in
alles, in iedere situatie en in iedereen verenigd.
Realiseer jezelf: Een mens zonder WARE
GODSVERERING is een huis dat tegen zichzelf is
gekeerd en een huis dat tegen zichzelf is gekeerd, is
gedoemd ten onder te gaan.
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PUNT 121: Wat heeft het
volle besef van
GODSVERERING mij nu
gebracht?

Ware of waarachtige Godsverering in de meest brede
en diepe zin is de enige weg die ons bevrijdt van de
invloed van het ego en ons met behulp van God tot
ongekende hoogte boven het ego uittilt.
Alleen het richten op de ‘hoogste’ trekt ons ‘in de
hoogte'.
Iedere strijd die we zelf, op eigen kracht, met het ego
aangaan, zullen we verliezen en alles waar we onszelf
op richten, op projecteren, zullen we voeden en groter
maken.
Als wij de confrontatie met het ego aangaan en onszelf
dus op het ego richten, zullen wij juist het ego
vergroten en sterker maken.
Als we ons richten op God en op het goddelijke, in de
meest brede zin, met ware godsverering, zal GOD
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ONS JUIST VERGROTEN EN ONS NAAR BOVEN
TREKKEN.
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PUNT 122: Continu
bewuste verering is
‘ware godsverering'

De enige ware godsverering is de ‘continu bewuste
verering van God, van al het leven en in iedere
situatie’.

188

PUNT 123: Alleen
bewuste en ‘ware
godsverering' zal deze
wereld beïnvloeden en
verheffen

Alleen ‘ware godsverering' leidt tot het verheffen van
deze wereld, doordat èn de ware godsverering in deze
wereld zal groeien (vergroting door projectie en de
uitnodiging in mijn systeem door projectie) èn
doordat de wijsheid in deze wereld zal toenemen
(doordat wij God dienen en eren, zal God ons voeden
met mota, leidend tot het verkrijging van wijsheid,
door het ontvangen van persoonlijke openbaringen).
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PUNT 124: ‘Ware
godsverering' tilt mij op
als ik Godsverering optil

Ware godsverering zal mij optillen als ik ware
godsverering optil.
Ware godsverering is een continu aanwezige bewuste
en onbewuste projectie, als ademhalen, eten en
drinken, die ik richt op God en op al het leven, in
volkomen vrije wil.
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PUNT 125: Wat betekent
dit allemaal voor de
route op weg naar het
moment van fusie?

Er is geen wijsheid en geen mogelijkheid om van God
wijsheid te kunnen ontvangen, als wij niet in staat zijn
om God tot in het diepste van ons wezen,
onvoorwaardelijk en waarachtig, zonder enige vorm
van eigenbelang, te kunnen en te willen eren. Om
God te kunnen eren, is een blind geloof en
godsvertrouwen en een onvoorwaardelijke overgave
nodig en noodzakelijk.
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PUNT 126: Het
wezenlijke verschil
tussen bidden en WARE
GODSVERERING

Er is een wezenlijk verschil tussen bidden en WARE
GODSVERERING. Wanneer het gebed gericht is op
eigenbelang of egoïsme is het bidden en zal de inhoud
het plaatselijk universum niet kunnen verlaten.
Als het gebed of de gerichtheid tot God
onvoorwaardelijk en zonder enige vorm van
eigenbelang is, is het ware godsverering en zal de
inhoud opstijgen naar God. De enige gerichtheid die
betrekking heeft op het belang van het gaan van mijn
eigen weg is het verzoek om hulp van God voor de
ware inzichten en de wijsheid, die voor mij nodig is
om op te kunnen klimmen in het niveau van
bewustzijn en om op te kunnen klimmen van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Hiermee voldoe
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ik aan mijn kosmische taak en opdracht als
’OPKLIMMINGSWEZEN’.
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PUNT 127:
GODSVERERING en
WIJSHEID in relatie tot
Eigenliefde en
Naastenliefde

De zesde assistentsbewustzijnsgeest is de Geest van
Godsverering. Als de Godsverering waar en
waarachtig begint te worden, dus onvoorwaardelijk
en zonder eigenbelang, dan komt het vermogen in de
mens om wijsheid te kunnen ontvangen. Hiervoor
krijgen wij hulp van de zevende
assistentsbewustzijnsgeest, de Geest van Wijsheid.
GODSVERERING GAAT SAMEN MET EIGENLIEFDE
en WIJSHEID GAAT SAMEN MET NAASTENLIEFDE.
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PUNT 128: Mijn
onvoorwaardelijk
GEBED, in
dienstbaarheid van en
voor het universum

Voel je de liefde? Liefde is jouw motivatie, liefde is
jouw kracht, liefde is jouw voertuig, liefde is jouw
brandstof en liefde is jouw loods.
Voel die liefde en laat haar iedere dag sterker worden.
Jouw liefde is de liefde van de Vader, verenig die liefde
en word één.
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PUNT 129: Hoe we het
probleem van de
noodzaak van het
kunnen ‘VERGEVEN’
voorgoed kunnen
elimineren

Het probleem van te kunnen, te willen, te hoeven en te
moeten VERGEVEN, is een probleem dat NIET
bestaat, als je de vier invalshoeken begrijpt, dat je
een ander of anderen niet schuldig kunt verklaren en
dus per definitie niet hoeft te vergeven.
Je moet voor dit volle besef wel ogen hebben om te
kunnen zien en oren hebben om te kunnen horen.

196

PUNT 130: De immense
vreugde van de
bevrijding en de daarop
volgende ervaring van
VRIJHEID

De vier invalshoeken waarom vergeving en het
moeten vergeven van anderen een onzinnige zaak is,
bevrijd ieder ander, maar bevrijd bovenal op een
ultieme wijze, MIJZELF.
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PUNT 131: En hoe zit dat
met mijzelf?

Veroordelen, beschuldigen en vergeven geldt niet
alleen gericht naar en op anderen maar ook gericht op
jezelf.
Je hebt alles zelf in de hand. Leer de wetten begrijpen
en maak de juiste keuzes.
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PUNT 132: De
puzzelstukjes dwarrelen
neer en raken mij

Er is nu een niveau van bewustzijn bereikt, waarbij de
individuele puzzelstukjes in elkaar vallen tot een
afbeelding die ons duidelijk maakt dat we onze
verantwoordelijkheid nu moeten gaan nemen, als
initiator van een nieuwe schepping in een
breedschalig bewust bewustzijnssamenwerkingsverband met God, de engelen, de
elementenwezens en de middenwezens in volledige
dienstbaarheid aan al het leven, gestuurd door de
inspiratie en de inzichten uit de geestelijke wereld.
Vanaf nu wordt dit een structurele dagelijkse
gerichtheid. Zoek je eigen weg waarin alle genoemde
aspecten zijn meegenomen en blijf al deze aspecten
dagelijks BEWAKEN. LEEF DE WIL VAN DE VADER.
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PUNT 133: Een verdere
verkenning van de
nieuwe weg

Het bewandelen van de nieuwe weg vereist een
vermogen van een rotsvaste focus die uiteindelijk
gelijktijdig en naast het hebben van een andere focus,
kan worden vastgehouden.
Train in het meesterschap van concentratie op, indien
nodig, tegelijkertijd meerdere onderwerpen.
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PUNT 134: Opleiding
naar het ‘Meesterschap'

Theorie leidt tot praktijk, anders is iedere opleiding
zinloos. Praktijk leidt tot MEESTERSCHAP.
Meesterschap vereist een onvoorwaardelijke inzet en
overgave.
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PUNT 135: De eerste
waarschuwing

Het fundament van meesterschap komt tot uiting in
het misverstand dat er in de wereld heerst rond het
begrip van 'VERGEVEN’.
WAT IK ALS FOUT CONSTATEER AAN DE
ACHTERKANT VAN MIJN PROCES, ZAL IKZELF IN
MIJZELF MOETEN REPAREREN AAN DE VOORKANT
VAN MIJN PROCES.
Alleen op deze wijze, werkend volgens dit principe is
het niet mogelijk om anderen te schaden.
Iedere vorm van zelfreflectie en reparatie dient
gedaan te worden in overleg binnen het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband.
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PUNT 136: De gerichte
focus gedragen door
‘CONCENTRATIE’

Het gaat om te beginnen binnen het meesterschap in
het werken binnen het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband, in het trainen van
CONCENTRATIE van gerichtheid en projectie. De
projectie zal gefixeerd moeten worden op de
basisuitgangspunten die in deze en voorgaande
aandachtspunten zijn aangegeven.
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PUNT 137: Focus is
‘creatie en uitnodiging'

Je huidige opleiding, die volledig past binnen jouw
waardigheid, want je bent tot hier gekomen, dwingt je
nu om definitief kleur te bekennen.
Richt je op de basisuitgangspunten en elimineer
iedere projectie op duisternis. Vergroot het licht en de
liefde en elimineer de duisternis en de angst. Nodig
het licht uit in je systeem, zodat er steeds meer licht in
jouw systeem zal gaan schijnen en zodat je overal
waar je komt, je licht kunt laten schijnen.
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PUNT 138: Dwarrelen is
chaos en focus is ‘sturing
door WIL'

Ga je afvragen wat je wilt. Weet wat je wilt en schep
wat je wilt met gerichte focus en gerichte projectie.
Kies uitsluitend voor het licht.
Voorkom iedere vorm van ‘dwarrelende aandacht’,
want dat leidt tot dwarrelende focus en dwarrelende
projectie met chaos of ontscheping tot gevolg.
Die gerichtheid en focus typeert het ontluikende en
groeiende meesterschap.
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PUNT 139: Welke
overtuiging kan gevuld
worden door iedereen?

De enige waardevolle overtuiging is het hebben van
GEEN ENKELE overtuiging.
Weinigen passen in de waarden van jouw overtuiging
en iedereen past in de lege waarde van ‘GEEN
OVERTUIGING'.
Een situatie van geen overtuiging schept
onvoorwaardelijke leegte en leegte is een kwaliteit en
noodzaak die nodig is en past in het MEESTERSCHAP.
In de leegte is er geen overtuiging, geen verwachting,
geen teleurstelling, geen veroordeling, is niemand
schuldig en hoeft niemand vergeven te worden.
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PUNT 140: De meester
grijpt in en controleert
het scheppingsproces

Meesterschap typeert zich door de wetten te kennen,
door de wetten te doorgronden en door het vermogen
om met de wetmatigheid van die wetten te kunnen
manipuleren.
De meester wordt niet geleefd door de wetten maar is
in staat om door bewuste WIL, door CONCENTRATIE
en door FOCUS, voortkomend uit ‘het weten’, de flow
van oorzaak en gevolg te veranderen.
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PUNT 141: Door in de
wereld te ZIJN en er
buiten te STAAN, kan de
Meester ‘in de wereld’
werken

Zijn in de wereld en staan naast de wereld, dus
onbelemmerd zijn van invloeden van de wereld,
genereert een vrijheid die leidt via een onbelemmerde,
constant, gerichte focus tot schepping met zuivere
energieën die de zuivere en gewenste transformatie in
de wereld tot stand zal brengen.
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PUNT 142: Morontiamota verenigt materieel
en geestelijk, verenigd
mens en god

Realiseer je onze menselijke plek in het grote
kosmische totaal. De mens staat niet alleen maar
wordt intensief geholpen en ondersteund door
geestelijke wezens. Reeds nu, levend in het stoffelijk
lichaam op deze planeet, kun je jezelf bereid en
beschikbaar verklaren om in een geestelijk team
mee te werken aan het verlichten van deze wereld. Dat
bepaalt mede de ontwikkeling naar meesterschap,
meester worden over je eigen groei en ontwikkeling,
onder de eeuwige leiding van onze eigen Godsvonk.
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PUNT 143: Het
basiskenmerk van het
MEESTERSCHAP

Het basiskenmerk van meesterschap is het vermogen
om kosmische wetten bewust en uit vrije wil te
kunnen manipuleren. Dit is alleen mogelijk door de
kennis, de liefde en de dienstbaarheid van de meester,
verovert door het bereiken van een zeker niveau van
bewustzijn. Ieder handelen binnen het meesterschap
dient gericht te zijn op de energieën van schoonheid,
waarheid en goedheid.
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PUNT 144: Manipulatie is
alleen mogelijk op basis
van Weten

Het kenmerk van de meester is dat hij begrijpt hoe de
wetten werken. WIJSHEID verkregen door morontiamota is een belangrijk instrument voor de meester.
Omdat de meester weet, omdat hij bewust heeft
gekozen voor dienstbaarheid in het meesterschap en
omdat hij wordt ondersteund door het geestelijk team,
de Wil van de Vader volgend, zal de meester WILLEN,
KUNNEN, DURVEN en DOEN.
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PUNT 145: De weg naar
het meesterschap is de
weg uit de blindheid

Het meesterschap van de meester is het bewijs van het
oplossen van de blindheid. De nieuwe wereld van het
nieuwe licht biedt nieuwe mogelijkheden die de
meester betreedt door meer wijsheid, meer geloof en
meer vertrouwen.
Hij begrijpt de werking van de wetten en onderzoekt
mogelijkheden van manipulatie, altijd binnen de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid. Dit
versnelt zijn eigen groeiproces en de mogelijkheden
om te kunnen werken aan verbetering van zichzelf en
dus aan verbetering van de wereld.
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PUNT 146: Manipulatie
verduidelijkt

De meester begrijpt de dynamiek van het ZELF en is in
staat om het ZELF zodanig te manipuleren en dus te
meesteren, dat het ZELF in staat is om in relatie tot het
statisch gegeven van de wetten, een vooraf geplande
en berekende uitkomst te genereren, waardoor zijn
wereld verandert en waardoor dus DE WERELD
verandert.
Verander de wereld, begin bij jezelf, begin bij jouw
eigen wereld.
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PUNT 147: Meesterschap
van de meester over het
‘ZELF’

MEESTERSCHAP over het ZELF, vereist een mate van
WIJSHEID, op basis waarvanvan keuzes worden
gemaakt om vooraf vastgestelde DOELEN te kunnen
bereiken, die volgens de cyclus van WILLEN,
KUNNEN, DURVEN, DOEN, bereikt zullen worden.
Het doel voor de meester is altijd gericht op de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid en
altijd dienstbaar aan het totaal belang, dienend in
‘ware godsverering'.
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148: Het Meesterschap
en Eigenliefde

Eigenliefde is een voorwaarde voor het
meesterschap over het ZELF. De meester zal het
stadium van meesterschap nooit kunnen bereiken
zonder een volwaardig bezit van eigenliefde. Het ZELF
kan uitsluitend GEMEESTERD worden, als het
dienstbaar is aan LIEFDE VOOR HET ZELF.
Zonder eigenliefde is geen groei in bewustzijn
mogelijk en zal het meesterschap nooit bereikt
kunnen worden.
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PUNT 149: Meesterschap
over het ‘ZELF’ betekent
het onderkennen en er
aan werken

Ken jezelf en onderken het ZELF, om te kunnen weten
wat jouw mogelijkheden op dat moment zijn. Alleen
door te weten wat je kunt en wat je waard bent, kun je
die waarde in jezelf verhogen, door er structureel en
dagelijks, hard aan te werken.
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PUNT 150: Van theorie
naar ‘MEESTERSCHAP’

De weg die we tot nu toe hebben afgelegd is gebaseerd
op het groeien door het verwerven van kennis, het
eigenmaken van eigenliefde en het verwerven van
naastenliefde en ware godsverering.
De weg zal nu veranderen door het leren
meesteren over het eigen ZELF, binnen het
meesterschap en binnen deelname aan het
geestelijk-aards genootschap.
Zie voor vervolging van de weg: DEEL 2.
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Deel 2

De Weg naar het
‘Meesterschap over
het Zelf’
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PUNT 151: Meesterschap
over jezelf is
meesterschap over de
‘samenwerking binnen
de eenheid met God'

Meesteren in het meesterschap over het ZELF is
meesteren in het meesterschap in de overgave en in
de samenwerking met God.
Zonder God ben ik niets, met God ben en kan ik alles.
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PUNT 152: Meesterschap
door focus en
gerichtheid

Uitgangspunten voor het meesterschap over het ZELF:
wijsheid, gedrevenheid, keuzes maken, zelfreflectie,
focus, spiritueel genootschap, eigenliefde, de wil
hebben om te groeien.
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PUNT 153:
Meesterschap, kiezen en
wijsheid

Gerichte keuzes maken, kunnen manipuleren met
overtuigingen, op basis van wijsheid, creëert de
resultaten voor de meester binnen het meesterschap.
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PUNT 154: Het ware
Meesterschap zit in het
centrum van ware
‘godsverering’ en ware
‘MENSVERERING’

Zoals de mens onvoorwaardelijk, zonder enig eigen
belang, God dient in ware godsverering, zo dient God
onvoorwaardelijk en zonder enig eigen belang iedere
mens. Dit is waarachtige mensverering.
In het brandpunt van godsverering en mensverering
sluit de verbinding tussen God en mens, leidend tot
een steeds groter besef van eenheid en ontwikkelt de
mens meesterschap over het ZELF, geleid door de
wijsheid, ontvangen van God en het genootschap
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PUNT 155: Meesterschap
over mijzelf is
uitsluitend:
‘MEESTERSCHAP MET
GOD OVER MIJZELF'

Er is geen verschil meer tussen het dienen van mijzelf,
van God en van de complete schepping als ik in het
dienen overtuigingen hanteer, die uitsluitend gericht
zijn op de waarden van SCHOONHEID, WAARHEID
en GOEDHEID, met het doel om de hele schepping
op te tillen naar een hoger fase van Licht, Liefde en
Leven.
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PUNT 156: Meesterschap
over mijzelf is
meesterschap over
ultieme vrijheid

De meester binnen het meesterschap is in staat om
zichzelf onvoorwaardelijk te BEVRIJDEN en ervaart
nog slechts VREDE, VREUGDE en GELUK.
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PUNT 157: De
allesoverheersende
focus in het
Meesterschap

Naast alle basisuitgangspunten voor wat betreft de
geconcentreerde focus en gerichtheid binnen het
meesterschap van het meesteren over het ZELF, IS ER
MAAR ÉÉN FOCUS, dat alle andere gerichtheid ver
overtreft: 'DE FOCUS OP DE GERICHTHEID VAN DE
EENHEID EN DUS VAN DE SAMENWERKING MET
GOD’.
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PUNT 158: Twee is één
en als het niet één is, is
het niets

God en ik zijn één.
God en jij zijn één. Begrijp die eenheid.
Voel die eenheid.
Speel die eenheid niet, …… WEES DIE EENHEID.
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PUNT 159: De blindheid
voorbij, het
Meesterschap nabij

Als voor de mens de blindheid en de doofheid voorbij
is, als de mens God heeft gezien en gehoord en ware
godsverering kent, in volledig geloof en vertrouwen,
is die mens het meesterschap nabij en zal de
worsteling oplossen en voorbij zijn.
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PUNT 160: De meester
kiest om zijn
overuigingen te
manipuleren

De meester binnen het meesterschap wikt en weegt de
resultaten van iedere focus. Indien nodig
heroverweegt hij zijn overtuigingen en maakt hij
nieuwe keuzes. Het fundament van de meester is
ware godsverering, de kracht van de meester is
flexibiliteit binnen continue heroverweging, het
vermogen van de meester is dienstbaarheid aan de
totale schepping, het streven van de meester is
individuele groei en het beïnvloeden van het
collectieve bewustzijn.
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PUNT 161: De weg van
het meesterschap
vergroot de controle

De meester binnen het meesterschap dient continu
alert te zijn op de controle over de stabiliteit van het
ZELF van de meester, omdat er geen disharmonie
meer mag zijn in de continu gerichte focus van de
meester. De taak van de meester is om zoveel als
mogelijk de balans te handhaven, tot stand gekomen
door de keuzes van zijn gerichtheid en zijn projecties.
Aangezien de meester zijn Godsvonk volledig heeft
geaccepteerd en omarmd, wordt hij gedragen door
God een ondervindt hij zo de kracht van controle en
stabiliteit.
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PUNT 162: Het oordeel
binnen het meesterschap

De meester binnen het meesterschap over het ZELF
zal niet meer oordelen en kan niet meer oordelen. De
meester harmoniseert en brengt energieën in
disbalans terug in balans. Dit kan alleen zonder enig
oordeel.
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PUNT 163: Zoals God
deelt, deelt de meester
en nodigt uit om te delen

God deelt alles met ons en vraagt ons alles van ons
innerlijk leven te delen met hem. Dat is het doen, van
de Wil van de Vader.
Door te delen met elkaar, zullen we alles vergroten.
Dat is de taak van de meester om zijn kennis en
wijsheid te delen, waardoor anderen zullen delen met
de meester en waardoor iedereen zal worden verrijkt.

231

PUNT 164: De kracht van
de keus

Kiezen is en vertegenwoordigt het ‘scheppingsrecht’,
dat wij als medescheppers bezitten. Kiezen is kracht
en de kracht zit in de keus.
Ken je kracht en maak bewust jouw keus.
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PUNT 165: Kiezen is
scheppen

De bewustheid van je leven bepaalt de bewustheid van
je keus.
De chaos in je leven bepaalt de chaos van je keus.
De wanhoop in je leven bepaalt de wanhoop van je
keus.
De aard en de frequentie van en in jouw leven, bepaalt
de aard en de frequentie van de gesteldheid van jouw
keuzes.
Alles wat je kiest, is alles wat je schept.
Hoe bewuster de keus, hoe krachtiger de
gelijksoortige en gelijktijdige schepping van jouw
bewuste keus.
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PUNT 166: BEWUST
kiezen is BEWUST
scheppen

Weet wat je kiest, weet wat je veroorzaakt, weet wat je
schept. Creëer je oorlog of creëer je vrede? Creëer je
opbouw of creëer je afbraak?
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PUNT 167: Meesterschap
over het ZELF is dus
Meesterschap over de
keus en dus
Meesterschap over jouw
schepping

Kiezen is weten, is wikken en wegen, is afwegen, is
voorbereid zijn op de consequenties, is gereed staan
om op te vangen, is het hele proces, gezien als een
ceremonie, vooraf kunnen inschatten en het geheel
kunnen overzien.
Dat is het proces van, of de ceremonie van de keus
van de meester.
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PUNT 168: Continue
focus, gerichtheid en
projectie op het
genootschap

Als deel van het genootschap moet de meester de
verbinding met het genootschap, constant en
onafgebroken in stand houden, als een verlengde van
zichzelf.
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PUNT 169: De meester
zendt en ontvangt en is
dus volledig OPEN, op de
enige juiste golflengte

Uiteindelijk kan het genootschap pas gaan werken als
de meester zich uit vrije wil OPENT VOOR HET
GENOOTSCHAP, ALS HIJ ZENDT EN ONTVANGT.
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PUNT 170: Laat alles los,
behalve die ene bloem en
de waarden van haar
bladen

Vanuit het weten, ontstaat de wijsheid van loslaten en
onthechten. Iedere overtuiging met een frequentie
lager dan de waarden die liggen opgesloten in
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid,
zijn onbruikbaar voor de werkwijze van de meester
met het doel om te scheppen en te transformeren op
een bewustzijnsniveau dat ligt (ver) boven het niveau
van het huidige collectieve bewustzijn.
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PUNT 171: Aardig zijn is
onvoldoende, onderzoek
grondig je wortels en
verander die

Aardig zijn, is leuk maar raakt niet de kern. Aardig zijn,
moet GEWORTELD zijn in onze genen en verankerd
zijn, als in beton gegoten, in onze OVERTUIGINGEN.
Alleen overtuigingen die geworteld zijn in de
energieën van schoonheid, waarheid, goedheid, liefde
en eenheid, ZULLEN HET WARE VIRUS VAN LIEFDE
VERSPREIDEN OVER DEZE WERELD EN ZULLEN
DEZE WERELD BESMETTEN.
Onderzoek je overtuigingen en verwijder de verkeerde
overtuigingen met wortel en al en plant en veranker
de juiste overtuigingen. Je zult, gevoed door jouw
genootschap, geleid worden en weten hoe te kiezen en
hoe deze overtuigingen in je leven structureel te
integreren.
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PUNT 172: Mens ken
Uzelve, Meester ken
Uzelve

Mens en meester KEN UZELVE. Dit leidt tot continue
ZELFREFLECTIE. Kijk, voel, wik, weeg en verander.
Alleen zo is het collectieve bewustzijn te besmetten en
te veranderen, waardoor anderen die verandering
gaan voelen en zelf andere keuzes zullen gaan maken.
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PUNT 173: De enige
projectie is dus projectie
op ‘HET ZELF'

De enige projectie is projectie op het ZELF,
zelfreflectie, onderzoek en bijsturing, bijsturing door
overgave, 'OVERGAVE AAN GOD EN HET
GENOOTSCHAP’.
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PUNT 174: OVERGAVE is:
‘overgave in de eenheid
en in de samenwerking'

Vanuit de LEEGTE, waar we introspectie en zelfreflectie
moeten toepassen, moeten we de overtuigingen die we
ontdekken en moeten afleggen OVERGEVEN AAN GOD EN
AAN HET GENOOTSCHAP.
Voel welke overtuigingen overeenkomen met de waarden van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid en voel
welke overtuigingen daar niet mee overeenkomen. Geef de
overtuigingen die je kwijt moet over aan God. Focus je daarop
en richt al je aandacht daarop. Zo komt de afstemming
langzaamaan, structureel en gericht op de afstemming van
Licht en Leven en zal de meester Zelf, door het meesteren van
het ZELF, LICHT EN LEVEN STRALEN EN ZIJN.

242

PUNT 175: De laatste
restanten van het ‘oude’
zullen moeten
verdwijnen

De tijd is aangebroken voor de definitieve grote
‘schoonmaak’. Word je bewust van waar je je op ieder
moment bewust van bent. Je hebt de wijsheid en kent
de waarden vanuit het brandpunt van ware
godsverering en ware mensverering. Elimineer de
oude waarden in je overtuigingen en laat uitsluitend
de waarden van schoonheid, waarheid, goedheid,
liefde en eenheid je overtuigingen vullen. Het
schoonmaakproces is een continu proces.
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PUNT 176: Het loflied
voor God

Ken het loflied voor God.
Zing het loflied voor God.
Leef het loflied voor God.
Dan leer je jezelf kennen en wordt je meester over het
ZELF.
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PUNT 177: Het
Meesterschap in relatie
tot het ego

De weg voorwaarts, de weg op weg naar het
meesterschap over het ZELF, kan alleen maar gericht
zijn op verbinding en contact met en een verlangen
naar God. Hierdoor biedt het groeiend bewustzijn uit
vrije wil God de ruimte aan van het ZELF.
GOD ZAL DIE RUIMTE AANVAARDEN EN OPEISEN,
WAARDOOR ER NAUWELIJKS NOG RUIMTE IS VOOR
HET EGO.
Zo wordt het ego beteugeld, met God, door God, naar
God.
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PUNT 178: ‘DE WEG'

‘DE WEG’ kan twee richtingen op, of naar boven, waar
we God dienen en God ONZE RUIMTE AANBIEDEN, of
naar beneden, waar we de keizer of het ego dienen en
het ego onze ruimte aanbieden.
De meester moet nu werken aan een continue
focus naar boven.
Wie weet, bent zijn verantwoordelijkheid en wij
weten.
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PUNT 179: Leef jij jouw
leven of leeft jouw leven
jou?

Het gaat er nu om. Dit is een keus met gevolgen. Neem
je de wissel of neem je die niet? Weet je echt wat je
wilt en ken je jouw doel en jouw plan? Ga je jouw
leven BEWUST, met geconcentreerde gerichtheid en
focus en projecties leven of sta je toe dat het leven jou
nog leeft?
Wie is de meester?
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PUNT 180: ‘Scheppen’
maakt van oud nieuw en
van niets iets

De enige juiste daad van schepping is om in
schoonheid en in harmonie, uit vrije WIL, datgene te
leven en het daardoor te zijn, waarmee een schepping
wordt gecreëerd, die ieder ander mens teruggeeft aan
zichzelf en zich daardoor te realiseren, dat hij of zij
volledig in zijn of haar eigen kracht mag en moet staan
en daarmee de eigenliefde terugwint. Eigenliefde is de
bron en het fundament voor naastenliefde en liefde
voor God.
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PUNT 181: Eigenliefde
versus Egoïsme of
Zekftespect versus trots
of arrogantie

De Geestelijke Weg begint bij het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect. Het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect is een voorwaarde voor het
bewandelen van de Geestelijke Weg. Het
'Meesterschap over het Zelf’ is onmogelijk zonder het
bezit van een 'luisterrijk ZELFRESPECT’.
Teveel aan zelfrespect creëert trots en arrogantie
leidend tot egoïsme. Teveel aan zelfrespect blokkeert
de toegang tot de Geestelijke Weg en blokkeert dus
ook het pad van meesterschap over het ZELF.

249

PUNT 182: Waarachtig
ZELFRESPECT is het
begin van het
meesterschap

De enige voorwaarde voor groei en de enige
mogelijkheid voor groei is EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT.
Eigenliefde levert de capaciteit waarop eigenliefde kan
gaan overstromen in NAASTENLIEFDE en uiteindelijk
in LIEFDE voor GOD, resulterend in WARE
GODSVEREING. Uit ware godsverering kan het
meesterschap voor het ZELF ontkiemen en
groeien.
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PUNT 183: Lidmaatschap
van het genootschap en
de consequenties

De Meester staat onder invloed van het geestelijk
genootschap, waarvan hij of zij de handen en de mond
kunnen zijn in deze materiële wereld.
Word één met het genootschap, stem je erop af, word
dienstbaar en ben onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar, zodat je de handen en de mond zult zijn
in deze wereld.
Ken de kracht vanuit het fundament van zelfrespect of
eigenliefde, dat de capaciteit creëert om over te gaan
vloeien in naastenliefde en in ware godsverering.
Dat is de Weg van het Meesterschap, dat is jouw keus,
dat is nu jouw taak en jouw opdracht.
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PUNT 184: Zo zal het zijn,
ik heb geen keus meer

Omdat je wijsheid bezit, omdat je jouw
verantwoordelijkheid neemt, omdat je weet dat de
nieuwe wereld van jou afhangt, zul je het lied
meezingen en uitdragen en zul je dienen en delen,
samen met het genootschap in ware godsverering.
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PUNT 185: Het
kantelpunt van
EVENWICHT tussen licht
en duisternis

Er is een kantelpunt tussen naastenliefde en ware
godsverering enerzijds en trots, arrogantie en egoïsme
anderzijds en dat kantelpunt is eigenliefde,
zelfvertrouwen en zelfrespect, dat uiteindelijk de
capaciteit kan verschaffen tot NAASTENLIEFDE en
WARE GODSVERERING.
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PUNT 186: Het
voorgaande betekent
dus, ………

Het KANTELPUNT van of een GEBREK aan
eigenliefde, zelfrespect, resulterend in de
slachtofferrol of een TEVEEL aan eigenliefde,
zelfrespect, resulterend in arrogantie, trots,
eigenwaan, egoïsme en tot de heersersrol, is het
BRANDPUNT VAN WARE GODSVERERING EN WARE
MENSVERERING.
In dit brandpunt heeft de oprechte en waarachtige
eigenliefde de capaciteit gehad om uit te kunnen
groeien tot naastenliefde en ware godsverering en
vormt deze totale capaciteit dus het vermogen om
het kantelpunt naar het Meesterschap over het
ZELF, te veroveren.
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PUNT 187: De mensen
der werelden en de
werelden der mensen
vormen tezamen deze
‘WERELD der mensheid'

De meester is zich bewust van de interactie binnen de
eenheid en de daaruit voortvloeiende beïnvloeding
van alles met iedereen en van iedereen met alles.
De meester harmoniseert de energie met bewuste,
gerichte projecties, rekening houdend met het
gegeven, dat er mensen zijn met een gebrek aan
zelfvertrouwen en met een teveel aan zelfvertrouwen.
Het handelen van de meester is dus altijd gericht op
harmonisatie. De meester handelt altijd in
samenwerking en in overleg met het genootschap.
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PUNT 188: Scheppen is
transformeren, is ook
onttrekken en dus ook
ontscheppen

De Meester van het ZELF moet zich heel erg bewust
zijn van het feit dat er alleen nog maar een afstemming
kan en mag zijn op eenheid, liefde, schoonheid,
waarheid en goedheid. Zodra zijn of haar afstemming
wegzakt naar lagere frequenties van boosheid,
afgunst, jaloezie of irritatie kan de meester hierdoor
schade aanrichten en verbreekt de verbinding met het
genootschap.
De band met het genootschap is alleen te handhaven
in energieën van liefde en eenheid. Dan ontstaat er een
kosmisch circuit op basis waarvan energie kan
worden getransformeerd. Dat kosmisch circuit moet
continu gehandhaafd blijven.
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PUNT 189: Harmonisatie
bestaat slechts op één
punt: het juiste
evenwicht van
EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT

De Meester over het ZELF dient de harmonie te
herstellen. Harmonie ontstaat en bestaat alleen in het
evenwichtspunt van eigenliefde of zelfrespect. Dit
betekent er niet te weinig en er niet teveel van
hebben.
De Meester moet dit evenwichtspunt zelf bereiken en
handhaven en de Meester creëert evenwicht door te
zorgen dat mensen met een gebrek aan
zelfvertrouwen hierin worden gestimuleerd en voor
hen die er teveel van hebben, hierin worden
getemperd. Zo geef je de mensen terug aan zichzelf.
257

PUNT 190: Wat de
Meester dus resteert

Waarachtig Meesterschap is het bewaken van de
eigen juiste balans van eigenliefde en zelfrespect en
het teruggeven aan ieder medemens en het
harmoniseren tot de juiste balans van eigenliefde en
zelfrespect. Per slot van rekening leidt de hele wereld
aan of een tekort of een teveel aan eigenliefde en
zelfrespect.
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PUNT 191: Het kritieke
punt, het punt van
BALANS of het
KANTELPUNT

Het gaat er op onze spirituele weg om, om één ding te
kunnen veroveren en dat is zelfrespect of
eigenwaarde. Het is het fundament, de motor en het
voertuig van onze spirituele groei en van onze
spirituele reis.
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PUNT 192: Hoe herken ik
de ‘overdosis van
Zelfrespect’?

Wie leeft jouw leven, wie is de baas?
Leeft jouw leven jou, leven jouw overtuigingen jou of
leef jij jouw leven door jouw overtuigingen te gaan
kiezen, zodat jij vooraf weet wat jij in jouw leven zult
ervaren.
Als je helemaal geen overtuigingen meer hebt,
wordt jouw speelveld onbelemmerd en verkrijg je
ultieme vrijheid die je slechts hoeft te vullen met
de energieën, dus met de projecties van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid.
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PUNT 193: Eigenliefde of
Zelfrespect en Dualiteit

Vraag hulp aan God en het genootschap om het
kantelpunt te kunnen bereiken, waar precies de juiste
dosering eigenliefde of zelfrespect kan worden
gehanteerd. Er is daar geen gebrek en er is niet een
teveel aan eigenliefde of zelfrespect. Die slag kunnen
we niet alleen slaan. We hebben daarbij de hulp van
God nodig, maar moeten daar dan wel eerst zelf om
vragen en om blijven vragen.
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PUNT 194:
‘NEDERIGHEID’, de
sleutel tot het kantelpunt
van zelfrespect

Nederigheid zit gekoppeld aan zelfrespect maar dan
alleen de nederigheid naar God en naar God in de
mens en niet naar het ego in de mens. Nederigheid
verweven met eigenliefde of zelfrespect is de maat die
leidt tot de capaciteit of tot het vermogen om je
naasten, conform die ‘maat van zelfrespect', lief te
kunnen hebben. Die maat van zelfrespect, niet teveel
en niet te weinig, is precies het kantelpunt.
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PUNT 195: ‘Zelfrespect of
Eigenliefde’ en Egoïsme

Te weinig zelfrespect of eigenliefde drijft op angst en
beschadigd jouzelf. Teveel zelfrespect of eigenliefde
drijft ook op angst en beschadigd anderen die dit weer
zelf toestaan.
In het kantelpunt van zelfrespect, waar er niet teveel
en niet te weinig zelfrespect is, heerst de maat van
liefde die de capaciteit in zich vertegenwoordigt om de
naasten te kunnen liefhebben. Het kenmerk van de
meester in dit kantelpunt is nederigheid, die altijd
uitsluitend verbonden is aan God.
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PUNT 196: De naasten
aan wie ik mijn liefde
schenk

Ik schenk mijn liefde, die de basis heeft in mijn
eigenliefde en zelfrespect, aan al mijn naasten want
mijn eigenliefde is de maat voor de capaciteit of het
vermogen waarmee ik liefde kan en zal delen en
schenken. Bovendien zei Jezus: 'Heb uw naasten lief
gelijk uzelf’.
Zo zetelt mijn troon in het kantelpunt van zelfrespect,
waar ik zal plaatsnemen als de Meester van het
meesterschap.

264

PUNT 197: Vaststellen,
afwegen en
heroverwegen, keer op
keer op keer

De meester over het zelf, de meester binnen het
meesterschap, kent de relatie eigenliefde en
naastenliefde, die samenvloeien tot LIEFDE en begrijpt
de rol van de overtuiging, die niet meer heilig is en ‘als
in beton gegoten', maar die slechts een werktuig
wordt in de handen van de meester, om zijn zelf
gekozen doel te kunnen bereiken. Zowel het werktuig,
de overtuiging, als het doel, is net zo flexibel als de
meester nodig acht.
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PUNT 198: Dus niet de
verwachtingen maar de
overtuigingen ….

De meester kent de relatie overtuiging en verwachting
en sleutelt dus niet meer aan zijn verwachtingen maar
aan zijn overuigingen. Zo zet hij zijn leven naar zijn
hand, een hand die gevuld is met liefde.
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PUNT 199: EIGENLIEFDE
in relatie met en altijd
gekoppeld aan het EGO

Ego en zelfrespect hebben alles met elkaar te maken.
Het ego is reëel en dient een doel en is niet uitsluitend
een illusie. Het temmen van het ego kan alleen met de
juiste dosering eigenliefde of zelfrespect, wat mede
het niveau van ons bewustzijn bepaalt. Dat kunnen
temmen van het ego is het kenmerk van de Meester.
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PUNT 200: Een diepe
buiging voor ‘mijn
Overtuiging'

De overtuigingen hebben hun werk gedaan. Ze
bepalen niet meer mijn leven, mijn ervaring, mijn
leermoment en mijn groeimoment maar ik leg ze af,
zodat iedere vorm van illusie zal oplossen. Hooguit
creëer ik vooraf geplande overtuigingen voor de tijd
dat ik ze nodig heb. Mijn overtuigingen bepalen niet
meer mijn richting. Mijn richting bepaalt eventueel
mijn vooraf geplande overtuigingen, die zal gelden
zolang als ik er iets aan heb en zolang als ik er iets mee
kan. Ik maak een diepe buiging voor mijn overtuiging
die ik nu afleg.
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PUNT 201: De
loskoppeling

De eerste overwinning van de Meester over het ZELF,
is de overwinning in het kunnen doorzien van de
werking van de overtuigingen en de illusoire werelden
die zij scheppen, met het doel om ons te leren wat
datgene waarvan wij overtuigd zijn, voor
consequenties heeft en hoe de inhoud van onze
overtuigingen passen binnen de kosmische wetten.
Bijna alle gehanteerde overtuigingen passen niet
binnen de wetten van eenheid en liefde, wat tot uiting
komt in de altijd pijnlijke teleurstellingen die hangen
aan de verwachtingen van onze overtuigingen. Dat
resultaat is weer het gevolg van het niveau van het
collectieve bewustzijn.
Hiermee tilt de meester zich definitief uit, boven het
'overtuigings-illusie-patroon’.
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PUNT 202: ‘Vleugelvrij’
na de loskoppeling

De ‘loskoppeling’ zal ons vleugels geven om op te
kunnen stijgen uit de laatste illusies, de werkelijkheid
van eenheid tegemoet, gekenmerkt door uitsluitend
een focus op schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid. Liefde hoeft nooit verdedigd te worden en om
liefde hoeft nooit oorlog gevoerd te worden. Liefde ‘IS'
werkelijkheid en behoeft geen illusie.
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PUNT 203: De BRON van
de overtuiging

We zijn in staat geweest om onze overtuigingen te
kunnen loskoppelen, waardoor we onszelf hebben
bevrijd van het eeuwige spanningsveld van de illusies.
We hebben de overtuigingen kunnen loskoppelen,
omdat we het niveau van bewustzijn hebben bereikt,
dat ons via mota de wijsheid schenkt om te kunnen
zien, voelen, weten en horen hoe dit principe werkt.
De definitieve werking van GEEST is in ons geland.
Met het loskoppelen en afleggen van onze
overtuigingen wordt het ego teruggeplaatst in de
noodzakelijke ruimte die het nodig heeft, niet
meer en niet minder. De grootte van het ego wordt
hiermee gelimiteerd tot wat nodig is.
Dat is de eerste grote overwinning van de Meester
over het ZELF. Het bewustzijn is uitgegroeid tot een
perfecte scheidsrechter tussen de persoonlijkheids- en
de ego-entiteit.
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PUNT 204: De plaats van
de MEESTER

Na het doorlopen en kunnen veroveren van de drie
niveaus van HET LAND VAN DE LEEGTE, HET PAD
VAN OVERGAVE EN HET KUNNEN LOSKOPPELEN
VAN DE OVERTUIGINGEN, zal de MEESTER zijn plaats
innemen in het centrum van zijn zelf gebouwde en
veroverde piramide. Dit centrum is de plaats van de
juiste maat van zelfrespect of eigenliefde en dus de
plaats van de capaciteit voor de gelijke maat van
naastenliefde, resulterend in LIEFDE.
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PUNT 205: De
loskoppeling met al het
wereldse

De Meester die zetelt in het centrum van zijn zelf
gebouwde piramide, bevindt zich daarmee tussen
materialiteit en Geest en kan op die manier op
perfecte wijze de open deur zijn voor de deelname en
de samenwerking met Geest, binnen het eigen
Genootschap, in het belang van het totaal en alles en
iedereen dienend. Dit dienen, is de hoogste wijze van
DELEN en delen is GODGELIJK.
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PUNT 206: Hoe wij
onszelf vastleggen en
ketenen

De herhaling is de enige wijze van landing en
verankering in ons systeem, dus zullen we herhalen
tot we er bij neervallen.
De overtuigingen die wij inmiddels hebben kunnen
loskoppelen, zijn de ketens en de kettingen die ons via
de dualiteit, het ego en de illusie gevangen houden op
de wereldse weg. Tevens leren deze overtuigingen
ons door de pijn en het verdriet via de
teleurstellingen, voortkomend uit de verwachtingen
van de overtuigingen, dat de overtuigingen en dus
de wereldse weg, niet werkt en dus niet de weg is.
Dit kan tenslotte alleen maar leiden tot de afslag naar
'de weg naar binnen’.
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PUNT 207: De noodzaak
van de inzet van de
meester

Het wereldbeeld van armoede, honger, oorlog,
uitbuiting en onderdrukking tekent een tekort aan
naastenliefde. De capaciteit van naastenliefde wordt
bepaald door de mate van zelfrespect of eigenliefde.
Als er geen naastenliefde is en dat nemen we waar in
deze wereld, is er grootschalig een tekort of een teveel
aan eigenliefde of zelfrespect. Beide uitingen geven
disharmonie en creëren de onmogelijkheid van
naastenliefde. Hier ligt de zeer noodzakelijke taak van
de meester om hulp te bieden en dienstbaar te zijn.
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PUNT 208: De
manifestatie van de
meester

Het is nu de taak van de meester om te waken voor
nieuwe overtuigingen, om los en leeg te blijven en om
dus de illusies buiten de deur te houden.
Hoe meer ruimte en kans je de stromende liefde geeft,
hoe meer die liefde zal beklijven en via jou, door het
genootschap, de genezing van alle pijn en de heling
van alle wonden onder alle mensen in deze wereld, zal
bewerkstelligen.
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PUNT 209: De vuilnisbelt
van de overtuigingen. De
meester als vuilnisman

De meester over het zelf heeft zijn zetel geplaatst in
het kantelpunt van eigenliefde of zelfrespect, heeft dus
afscheid genomen van zijn overtuigingen, doorziet het
vuilnis van deze overtuigingen in de wereld en is
bereid en beschikbaar om onder aansturing en leiding
van het genootschap, de rol van vuilnisman op zich te
gaan nemen.
Zijn vuilniswagen, zijn instrument om te reinigen,
is de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige
dynamische liefde.
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PUNT 210: Collecteren,
Transformeren,
Projecteren

De meester is vrij van overtuigingen, van de aan die
overtuigingen gelinkte waarheid, van strijd, van illusie,
is gezeteld in het centrum van de harmonie van
eigenliefde of zelfrespect en is, aangezien er bij hem of
haar geen overtuigingen meer zijn en nodig zijn, die de
invloed van externe omstandigheden bewaken, dus
onkwetsbaar voor externe omstandigheden. De
meester absorbeert het vuil dat is ontstaan door
botsende en strijdende overtuigingen en
transformeert deze vervuilde energie tot zuivere
helende energie en projecteert deze energie op alles
en iedereen.
Zijn instrument is dynamische liefde en de kracht
van waaruit hij werkt, is de kracht van het
genootschap.
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PUNT 211: De
vernieuwde,
verbluffende kracht
vanuit onkwetsbaarheid

De Meester is vrij van overtuigingen en dus vrij van
een inhoud die door externe omstandigheden geraakt
kan worden. Daardoor is er geen waakzaamheid meer
nodig en kan alle energie gericht worden op liefde, op
licht, op eenheid, op waarheid, schoonheid en
goedheid.
Dit creëert een ervaring van onkwetsbaarheid en dat
genereert een nieuwe verbluffende kracht en biedt
ongekende mogelijkheden.
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PUNT 212: De voorlopig,
volledige taak van de
Meester

De meester heeft voor nu twee taken. De eerste is
‘VUILNISMAN en REINIGER' en de tweede is
‘VERMEERDERAAR’. Geef de mensen terug aan
zichzelf.
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PUNT 213: Een klein
uitstapje

De Meester moet de kracht begrijpen en gaan
toepassen van het op bewuste wijze ‘ZIJN’ van een
spiegel voor een ander, waardoor de ander in het door
jou terug gespiegelde beeld kan zien hoe fantastisch
die ander is, zichzelf daardoor gaat respecteren en
liefhebben en zichzelf daardoor zal gaan
vermeerderen en dus zal gaan groeien.
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PUNT 214: Ook een
teveel is een tekort

Zelfrespect is er of is er niet. Als het er is, is die mens
in evenwicht.
Als er geen evenwicht is met zelfrespect is er enerzijds
of te weinig of geen zelfrespect en anderzijds teveel
zelfrespect. Te weinig of teveel zijn beiden
UITINGSVORMEN van disharmonie en leiden in beide
situaties tot een onmogelijkheid om in de ontbrekende
mate een gelijke capaciteit aan naastenliefde te
genereren.
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PUNT 215: Keus of
tijdelijk lot?

De meester realiseert zich nadat de overtuigingen zijn
losgekoppeld, dat de filmen stoppen, dat de mist
optrekt en dat de illusies verdwijnen. Hij doorziet de
strijd van ieder ander en parkeert dat in waarde boven
het handelen van anderen, zonder oordeel, zonder
vooroordeel en de meester is slechts liefde omdat de
mate van het zelfrespect van de meester de gelijke
capaciteit genereert van naastenliefde.
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PUNT 216:
Overtuigingen okee,
maar wat zijn dat
eigenlijk?

Overtuigingen zijn door onszelf in de loop van ons
leven, in ons systeem geparkeerde regeltjes en wetjes
van 'hoe dingen horen te zijn’. Teleurstellingen zijn het
negatieve resultaat, hangend aan de verwachtingen
die vastzitten aan de overtuigingen. Door de
teleurstellingen bewust te beschouwen en
vervolgens te weigeren, elimineer ik de
teleurstelling en dus de daaraan vastzittende
overtuiging. Door de Wil van de Meester en de hulp
van het genootschap is dit een eenvoudige, doch zeer
effectieve actie.
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PUNT 217: Hoe het zit
met overtuigingen van
anderen, die anderen
richten op ons

De teleurstellingen die vastzitten aan de overtuigingen
van anderen, gericht naar ons, hebben voor ons geen
waarde en zijn het probleem van die ander.
Verwachtingen zijn altijd ego producten en de Meester
dient noch het eigen ego, noch het ego van anderen.
Ook dit is het gevolg van een gebrek aan Eigenliefde of
Zelfrespect van die ander. Indien gewenst, zal de
Meester altijd helpen het Zelfrespect bij anderen te
verhogen.
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PUNT 218: Zelfrespect,
van mate naar kwaliteit
in ruimte en tijd

Zelfrespect en eigenliefde in vol bewustzijn brandend
binnen jouw eigen systeem, zal door jouw ZIJN de
vervuilde energie gaan collecteren, transformeren en
projecteren en dus zuiveren. Dit is een zuivering van
plaats en tijd in het NU. DIT IS JOUW MAAT VAN
DYNAMISCHE LIEFDE DIE DE KWALITEIT VAN
TRANSFORMATIE LEVERT IN HET MOMENT VAN
RUIMTE EN TIJD. Dat is de heler en de genezer, dat is
de Meester werkend binnen en dankzij de kracht van
het genootschap.
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PUNT 219: Maat bepaalt
kwaliteit dus de
kwaliteit is te bepalen
door de maat

Maat en kwaliteit zijn afhankelijk van elkaar en
bepalen elkaar. Met name de maat heeft invloed op de
kwaliteit. De Meester over het Zelf kan bepalen welke
invloed hij wil uitoefenen op welke kwaliteit. De
Meester moet zich realiseren dat zijn maat invloed
heeft op de kwaliteit van tijd en ruimte en dat is met
name het speelveld van de Meester. Op deze wijze kan
de buitenwereld beïnvloed worden.
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PUNT 220: MEESTER 
bewuste MAAT 
bewuste KWALITEIT 
bewust gecreëerde
NIEUWE WERELD

De Meester weet dat de Maat die hij bewust bepaalt,
zowel kwalitatief als kwantitatief, invloed heeft op de
kwaliteit van alles van wat hij bewust voor ogen heeft
en dat door zijn verandering van welke kwaliteit dan
ook, hij bewust de wereld vernieuwt en verandert. Het
gaat dus bewust om de flow: ‘MEESTER  bewuste
MAAT  bewuste KWALITEIT  bewust
gecreëerde NIEUWE WERELD’.
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PUNT 221: De Meester,
het Genootschap en GOD

De Meester als de spil van het genootschap, als de
open deur voor het genootschap op deze wereld, ziet
zichzelf steeds meer als een verlengstuk van de Wil
van God, zijn inspiratie volgend en zich beschikbaar
stellend als de handen en de mond voor het
genootschap in deze wereld. Het werk is uitvoerend in
eenheid, het werk is in projectie als eenheid met God.
Het werk is genezend met en dienend voor God.
Het werktuig is het brandpunt van de DYNAMISCHE
LIEFDE, dat functioneert als de maat en deze maat zal
de verandering, de kwaliteit, in deze wereld als
verandering moeten gaan realiseren.
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PUNT 222: De
voorbereiding op het
besef van het eeuwig
samenzijn

Er komt een moment dat je weet dat je niet meer,
nooit meer om God heen kunt en dat je onmiskenbaar
zeker weet dat je ook nooit meer om God heen wilt. Er
is een wederzijdse liefdevolle vriendschap en
afhankelijkheid gegroeid die alleen maar verdiept kan
en zal gaan worden.
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PUNT 223: De balade van
‘Een blik in het TERUG, in
het NU en in het STRAKS’

In het vorige aandachtspunt hebben we ons
gerealiseerd hoe diep de band is tussen onszelf en
God. Overweeg jouw eigen weg en beschrijf hem met
alle liefde die je hebt voor God. Druk je uit in de
ballade van jouw leven en van jouw weg en realiseer
jezelf hoe belangrijk God is geweest voor jou tot dit
moment en hoeveel dieper die liefde nog zal en kan
gaan groeien.
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PUNT 224: Mijn Weg ben
ik en ik ben mijn Weg

Er komt een moment dat alles wat zich heeft genesteld
en gevormd in je hoofd met betrekking tot de
kosmische wetten en de Weg, wegzakt en zich plant en
manifesteert in je hart. Dan heb je een stap gemaakt in
de één wording met God. Ikzelf ervoer emoties van
‘weten dat ik het voel en voelen dat ik het weet’, tot
uiting komend in een tsunami van liefde, waarin ik
werd ondergedompeld.
Een nieuwe ervaring, een nieuwe wissel, naar een
hoger niveau.
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PUNT 225: De kracht
maar vooral de waarde
van het GEVOEL

Er is een groeiend gevoel nodig. Er is een groeiend
hart nodig om een steeds grotere liefde voor en
verlangen naar God te kunnen verwezenlijken. Als
mijn hart en mijn gevoel groeit, gevoed door God,
groeit mijn gevoel van eigenliefde en zelfrespect naar
een hogere vorm van harmonie. Als mijn zelfrespect
groeit, groeit mijn MAAT en als mijn maat groeit,
groeit mijn CAPACITEIT en groeit dus de liefde in de
wereld. Mijn gevoel moet dus groeien, via de weg naar
God en daardoor groeit de liefde in de wereld en
klimmen wij op naar volmaaktheid. God en de mens
hebben elkaar dus nodig. Wij hebben God nodig, die
altijd bereid en beschikbaar is. God heeft ons nodig en
onze vrije Wil en de keuzes die wij maken, bepalen of
God op ons kan bouwen.
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PUNT 226: De
schokkende ontdekking
over het ego

Er is maar één weg en dat is de weg van zelfrespect.
De egoïst is geen bewuste egoïst maar een persoon
met een gebrek aan zelfrespect, die als gevolg daarvan
last ondervindt van een groeiend ego. Een ego dat
ongecontroleerd de ruimte inneemt, dat ontstaat door
het tekort aan zelfrespect en eigenliefde.
Terugdringen van het ego kan alleen door het
zelfrespect te laten groeien en de ruimte opnieuw met
het zelfrespect te vullen. Voor deze weg is de hulp en
de samenwerking met God nodig. Als het zelfrespect
groeit tot het hoogste niveau verkrijgt men het
Meesterschap over het Zelf.
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PUNT 227: Het kunnen
verkrijgen van
Zelfrespect vereist het
hebben van kennis, door
de religieuze ervaring

Het is onmogelijk om te kunnen groeien in zelfrespect,
zonder dat ik weet hoe het werkt en ik zal nooit weten
hoe het werkt, zonder de zoektocht naar God. Weten
leidt tot een verlangen, leidt tot de zoektocht naar God,
leidt tot de religieuze ervaring, leidt tot groei van
bewustzijn, leidt tot meer zelfrespect, leidt tot een
verhoogd weten enz …..
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PUNT 228:
ZELFRESPECT, maar wat
is het ‘ZELF’?

ZELFRESPECT is de maat om onze capaciteit,
NAASTENLIEFDE, te kunnen genereren.
Zelfrespect is respect over of van het Zelf.
Het ZELF wordt bepaald door factoren als
persoonlijkheid, bewustzijn, ziel, God en de
interactie tussen bewustzijn en God.
In ieder geval heeft het ZELF alles te maken met
God en met de interactie met God.
Er zijn dus geen kunstjes, geen affirmaties, geen
cursussen, geen stappenplannen, waarmee je jouw
bewustzijn en je zelfrespect kunt verhogen. Het kan
alleen maar door de band met God te leggen, te
verdiepen, door met God te gaan samenwerken en
door steeds intenser naar God te gaan verlangen.
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PUNT 229: Opnieuw het
'BEWUSTZIJN'

Bewustzijn is de 'dienstverlener tussen Geest (God)
en materie (ego)'.
Daarvoor is kennis nodig en het vermogen om liefde te
kunnen genereren.
Hoe groter de maat van het bewustzijn, hoe hoger de
capaciteit.
Bij een laag bewustzijn is de gerichtheid op het
materiële (ego) en zal worden gekozen voor de
wereldse weg. Bij een hoog bewustzijn is de focus op
Geest, op God en zal worden gekozen voor de
Geestelijke Weg.
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PUNT 230: Waarlijk
‘onvoorwaardelijke
liefde'

De Meester over het Zelf kent de ware weg van ware
genezing en weet dat hij of zij zelf een deel is van deze
genezing. De Meester over het Zelf stijgt uit boven het
besef van de kwaadheid in de wereld en ziet er de
angst in van al die mensen die tekort schieten in
capaciteit, doordat zij een tekort hebben aan maat. Dat
laatste tekort is te genezen door het virus van
onbaatzuchtige dynamische liefde dat de Meester in
de wereld zal verspreiden. Verspreid het virus.
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PUNT 231:
‘ZELFRESPECT’ de
absoluut ENIGE Weg

De enige weg is de weg van ZELFRESPECT omdat de
weg van zelfrespect gaat over het ZELF en omdat het
ZELF manifest is voor jouw binnenkant, voor jouw
binnenwereld, voor jouw innerlijke wereld. De weg
naar het ZELF, de weg naar BINNEN is de weg naar
GOD, want God woont diep in ons. De weg naar God is
de enige werkende weg want de weg is uitsluitend met
God, door God, naar God.
Zelfrespect is daarom ook Godsrespect, want God is
een deel van mijzelf. Bewust wandelend met God
maakt mij Meester over het Zelf. De Meester zal
opgaan in ware godsverering en zal de ware
mensverering van God voelen en ervaren. Dat is de
enige ware weg waarin de MAAT zal groeien en dus
navenant ook de CAPACITEIT zal groeien.
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PUNT 232: LEEF de Weg
en de Weg wordt levend

De Weg is bekend. Leef de Weg om de Weg levend te
maken. Leef de Weg op jouw manier, binnen de
kosmische wetten die gekenmerkt worden door
eenheid, dat tot uitdrukking komt in liefde en
manifest wordt in de begrippen schoonheid,
waarheid en goedheid. Leef de Weg en genees en
genees de wereld.
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PUNT 233: LEVEN is
WETEN, is KIEZEN, is wel
of niet TOESTAAN

De Meester over het Zelf overweegt en kiest bewust en
maakt de keus dat Geest binnen jouw persoonlijkheid
niet hoeft te worstelen om de overhand te krijgen
voor wat betreft de bemiddeling van en de toekenning
door jouw bewustzijn. Geest boven materie, dus het
bewandelen van de Geestelijke Weg. Iets anders staat
de Meester zichzelf niet meer toe.
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PUNT 234: Opnieuw is de
vraag, is vergeven nog
relevant?

De Meester WEET, is verantwoordelijk en beslist dat
er geen schuldigen meer zijn, dat hij nooit een
slachtoffer zal zijn, dat hij er alles aan zal doen om de
Godsvonk van ieder mens te helpen om die mens te
kunnen benaderen en schrapt het begrip schuldig en
vergeving uit zijn woordenboek.
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PUNT 235: ‘Bewustzijn’ is
‘Bewust – Zijn’, word je
NU BEWUST

De MEESTER IS PAS MEESTER OP HET MOMENT DAT
HIJ HET IS, DAT HIJ DE KEUS MAAKT OM HET TE ZIJN,
ONAFGEBROKEN EN STRUCTUREEL.
We hebben nu het bewustzijn om het te kunnen zijn,
dus worden we datgene, dat we nu willen en zullen
zijn. WIJ ZIJN DE MEESTER OVER HET ZELF EN
ZULLEN DAAR STRUCTUREEL NAAR HANDELEN,
DIENSTBAAR AAN DE HELE SCHEPPING.
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PUNT 236: De wachter
aan de Poort en het
bewust richten op de
derde leraar

De Meester zal zich moeten gaan richten op de derde
leraar die de kennis en de liefde in combinatie bij de
Meester zal uitdagen, om daardoor de lering te kunnen
ontvangen. Om de lessen van de derde leraar te
kunnen ontvangen en te kunnen verwerken zal de
Meester de wachter aan de poort moeten installeren.
Die wachter zal de omstandigheden, aangereikt door
de lessen, aangereikt door het leven, bewaken zodat
de Meester adequaat kan en zal reageren. De derde
leraar zal de kennis en de liefde van de Meester testen
en keer op keer op de proef stellen. Iedere keer als de
Meester een test met goed gevolg doorstaat, zal
daardoor de wereld reeds verder worden verlicht.
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PUNT 237: De grote
schok van de realisatie
van het DRIEDUBBELE
TEKORT

De Meester constateert dat het wereldwijd ontbreekt
aan de capaciteit van kennis en liefde en dat derhalve
de mens niet in staat is om deze twee capaciteiten in
combinatie te kunnen leven. Dat leidt tot een
wereldwijd tekort aan capaciteit en dus tot een tekort
aan maat en dat is het gevolg dat door een tekort aan
maat (zelfrespect) het ego overheerst en er (nog) geen
band en verbinding is met Geest (God).
Jij, Meester over het Zelf, ga de kennis verspreiden,
geef de mensen hun gebrek aan zelfrespect terug en
leef deze kennis in combinatie met de liefde voor aan
iedereen.
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PUNT 238: Het
discipelschap kent
slechts één principe en
slechts één overtuiging

De Meester zal gedreven treden in het discipelschap
van Jezus. Er zal als raamwerk slechts één principe
zijn en dit is het handelen, richten en focussen in de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid en
er zal slechts één overtuiging zijn, de overtuiging dat
(nagenoeg) ieder mens lijdt aan een tekort aan kennis
en zelfrespect en dat betekent, dat beiden niet geleefd
kunnen worden. Het principe zal gehanteerd worden
als ‘het principe van ademhalen'.
Aangezien alle andere overtuigingen worden afgelegd,
zijn er bij de Meester geen verwachtingen en geen
teleurstellingen meer en zijn de illusies opgelost.
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PUNT 239: Een nieuw
inzicht met betrekking
tot BEWUSTZIJN

Er is geen verschil in bewustzijn bij de mensen die hun
kosmische reis beginnen op deze wereld. Er is een
verschil in de facetten van verstandelijkheid
begaafdheid en van de geestelijke capaciteit. Deze
facetten bepalen mede het niveau van bewustzijn
waar iemand op deze wereld mee kan gaan starten en
dat iemand op deze wereld uiteindelijk kan bereiken.
Het verschil in deze capaciteiten wordt weer bepaald
door de ERFELIJKE ANTECEDENTEN van de
kandidaten. Het verschil in bewustzijn wordt dus
bepaald door natuurlijke factoren, tot stand gekomen
door erfelijkheid en dit verschil is kosmisch gezien,
voorspelbaar.
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PUNT 240: Het duidelijke
onderscheid en de
onmiskenbare
voorwaarde

Uiteindelijk blijkt dat voor groei in bewustzijn
verstand nodig is, maar dat de GEESTELIJKE
PERCEPTIE veel belangrijker is.
Het gaat hierbij vooral om het vermogen, om de
interesse in en om het verlangen naar, om jezelf met
Geest of met God te willen en te kunnen verbinden, om
contact te krijgen en om dit contact te bestendigen en
te verankeren. Het is de kennis dat Macht creëert, het
is het bewustzijn of de wijsheid dat Kracht creëert
en deze wijsheid wijs gebruikt, creëert uiteindelijk
de ‘Meester over het Zelf'.
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PUNT 241: Wat markeert
de Meester?

Het verschil tussen de Meester en de mens die nog
gevangen is in het bewustzijn van het collectief, is dat
de mens met het bewustzijn van het niveau van het
collectief, niet bewust is, leeft zonder spirituele
intenties, in wezen ‘loos is van bewustzijn’, dus
'bewusteloos' is en daarom een levende dode is. Die
mens is bewusteloos en gevangen in de slaap van de
bewusteloosheid, waar de illusies de dromen zijn en
de angst van de dualiteit en de werking van het ego de
dromen van de illusies veranderen in nachtmerries.
De Meester is bewust, vol van spirituele intenties, is
wakker en alert, liefdevol en dienstbaar, op zoek naar
slapenden die hij met een liefdevolle kus komt wekken
door het DELEN VAN ZIJN KENNIS EN DOOR HET
TERUGGEVEN VAN HET ZELFRESPECT AAN HEN
DIE NET ONTWAKEN. Dat kenmerkt de Meester.

309

PUNT 242: Regelen of
omhelzen?
Een nieuwe trede op de
trap

Ieder mens maakt zich zorgen om of heeft angsten
voor de toekomst. Ieder mens blijft hangen in het
verleden wegens de teleurstellingen die zijn verkregen
uit niet beantwoorde verwachtingen. Ieder mens
maakt zich zorgen over wat er dicht in de buurt zou
kunnen gebeuren. Zo is: DE TIJD EN DE OMGEVING
ÉÉN GROTE DUISTERNIS VOL ZORGEN, ANGSTEN
EN ONBEKENDHEID.
HET ENIGE LICHT IS HET LICHT, DAT SCHIJNT OP
EN IN HET HIER EN NU. Gebruik dat licht uitsluitend
in het HIER en NU en beweeg je uitsluitend op het
GELOOF IN en het VERTROUWEN OP dat licht.
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PUNT 243: De ware aard
van het Licht van het
Hier en Nu

Het Licht van het Hier en Nu is het enige breekijzer om
de duisternis van tijd en plaats te kunnen open
breken. Licht is niet de enige voorwaarde om de
duisternis te kunnen doorbreken. Het Licht geeft de
mogelijkheid om te kunnen waarnemen, maar het
geloof en het vertrouwen bieden daarbij nog de
buitengewoon noodzakelijke ogen, die het mogelijk
maken om te kunnen zien. Als de ogen het Licht
kunnen gebruiken om het duister te kunnen
doorbreken, zullen de angst en de zorgen oplossen en
plaatsmaken voor rust, vrede en vreugde. Het
fundament van dit licht, dat mogelijkheid geeft tot
waarnemen en dat mede de ogen creëert om te
kunnen zien, is uiteindelijk de verbinding met Geest,
de band met God.
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PUNT 244: Zelfrespect of
Eigenliefde creëert het
Licht van het Hier en Nu

ZELFRESPECT of EIGENLIEFDE en KENNIS creëert het
LICHT van het HIER en NU, dat staat voor de
interactie van het bewustzijn met Geest of God.
De interactie van het bewustzijn met het ego staat
voor de ANGST en de ZORGEN van de DUISTERNIS van
TIJD en RUIMTE. Zoek de interactie met Geest, zoek de
band met God, ZOEK DE GEESTELIJKE WEG, waardoor
de MAAT VAN ZELFRESPECT, uitgedrukt in het hart
zal toenemen, waardoor de CAPACITEIT van LIEFDE
VOOR ALLE NAASTEN, uitgedrukt in de uitvliegende
duiven, kan toenemen en groeien.
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PUNT 245: Waar het
Licht van Eigenliefde het
duister van Tijd en
Ruimte transformeert in
het Hier en Nu

Zing het lied van: 'Waar het Licht van Eigenliefde het
duister van Tijd en Ruimte transformeert in het Hier
en Nu’. De tijd van duisternis, van Tijd en Plaats en van
de leugen is voorgoed voorbij. We leggen de leugen af
en omarmen opnieuw en nu voorgoed ons eigen
Zelfrespect, Eigenliefde en Zelfvertrouwen. We prijzen
onszelf, we prijzen elkaar en we vervolgen onze eigen
unieke en 'wonderbaarlijke reis’, waarbij we elkaar
onvoorwaardelijk steunen en stimuleren. Het wordt
een gezamenlijke reis van liefde, vrede en vreugde.
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PUNT 246: Waarom
Zelfrespect en waarom
vooral juist nu?

Deze wereld heeft niet zozeer meer mensen nodig die
vertellen hoe het bewustzijn verandert en dat het
veranderen en dus het verhogen van het bewustzijn
zowel een voorwaarde is voor groei als een
consequentie is van groei. Deze wereld heeft Jezus
nodig. Deze wereld heeft mensen nodig om de leer van
Jezus voor te leven. Om mensen daardoor hun
zelfrespect terug te kunnen geven. Het gaat er niet om
dat wij CHRISTENEN zijn, het gaat er om dat wij
CHRISTUSSEN zullen zijn.
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PUNT 247: Wat betekent
het om ‘uit de Geest te
zijn geboren’?

Geest komt tot ons, zoals wij zijn en waar wij zijn.
Vanuit de hoogten der eeuwige heerlijkheid omhelst
Geest liefdevol onze van oorsprong sterfelijke ziel om
ons te helpen terug te leiden naar de hoogten van
gelukzaligheid, vanwaar Geest is vertrokken. Voor
Geest is dit een missie van barmhartig dienstbetoon.
Als wij hongeren en verlangen naar Geest, als we God
en de waarheid zoeken, zullen wij in staat zijn om
Geest te kunnen bereiken en met Geest verder te
kunnen reizen en kunnen we overleven.
We kunnen overleven als we uit Geest zijn geboren,
maar zij die geboren zijn uit de Geest zullen
onmiddellijk de vruchten van de Geest beginnen voort
te brengen in liefdevol dienstbetoon aan hun
medemensen. En de vruchten van de goddelijke geest
die worden voortgebracht in de levens van de uit de
geest geboren en Godkennende stervelingen zijn:
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Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
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PUNT 248: De
WEGWIJZER in het
LABYRINT van het leven

Om het Pad van het discipelschap van Jezus te kunnen
volgen, vermeld ik hier wegwijzers zoals het
Urantiaboek dat in de laatste verhandeling (196)
aangeeft.
Er zijn vele belangrijke wegwijzers dus dit
aandachtspunt bestaat uit meerdere onderdelen. Als
we deze weg volgen, kunnen we opklimmen naar God.
Het ‘volgen van Jezus’ betekent het persoonlijk delen
van zijn religieuze geloofsvertrouwen en het zich
eigen maken van de geest van het leven van
onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mens dat de
Meester heeft geleefd.
Vertrouw op God zoals Jezus God vertrouwde, geloof
in de mensen zoals Jezus in de mensen geloofde.
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Jezus was geen ethisch scepticus: hij zag de mens
positief, niet negatief. Hij beschouwde de meeste
mensen als zwak veeleer dan slecht, als verward
veeleer dan verdorven.
Jezus leerde de mensen hoge waarde toe te kennen
aan zichzelf, in de tijd en in de eeuwigheid. Omdat
Jezus de mensen zo hoog schatte, was hij bereid al zijn
krachten te geven aan het niet aflatend dienen van de
mensheid.
Persoonlijke religieuze ervaring bestaat in twee fasen:
ontdekking in het menselijke bewustzijn en
openbaring door de inwonende goddelijke geest.
Deze diepgaande ervaring van de realiteit van de
goddelijke inwoning gaat de grove materialistische
techniek van de natuurwetenschappen immer te
boven. Geestelijke vreugde kunt ge niet onder een
microscoop leggen, liefde kunt ge niet op een
weegschaal wegen, morele waarden kunt ge niet
meten, en de kwaliteit van geestelijke godsverering
kunt ge niet taxeren.
Het contact van de mens met de hoogste objectieve
realiteit, God, vindt slechts plaats door de zuiver
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subjectieve ervaring dat men hem kent, hem vereert,
zich bewust wordt van zijn zoonschap bij hem.
Ware religieuze aanbidding is geen nutteloze
monoloog van zelfbedrog. Godsverering is een
persoonlijke omgang met datgene wat goddelijk
werkelijk is, met datgene wat de bron van de
werkelijkheid zelve is. De mens streeft er door
godsverering naar beter te worden en daardoor
bereikt hij uiteindelijk het beste.
Het Godsbewustzijn zetelt in de inwonende geest. Vele
religieuze stelsels van de mens zijn voortgekomen uit
de formuleringen van het menselijk verstand, maar
het Godsbewustzijn maakt niet noodzakelijkerwijs
deel uit van deze groteske stelsels van godsdienstige
knechtschap.
God is niet alleen maar de uitvinding van het idealisme
van de mens; hij is de bron zelf van al deze
bovenanimale inzichten en waarden. God is geen
hypothese geformuleerd om de menselijke
opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid tot
eenheid te brengen: hij is de persoonlijkheid van liefde
uit wie al deze universum-manifestaties voortkomen.
De waarheid, schoonheid en goedheid in ’s mensen
wereld worden tot eenheid gebracht door de
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toenemende godsvrucht in de ervaring van
stervelingen die opklimmen naar de werkelijkheden
van het Paradijs. De eenheid van waarheid,
schoonheid en goedheid kan alleen worden beseft in
de geestelijke ervaring van de Godkennende
persoonlijkheid.
Moraliteit staat gelijk aan het erkennen van plicht, het
besef van het bestaan van het goede en het verkeerde.
De morele zone ligt tussen het dierlijke en het
menselijke type bewustzijn in, zoals morontia
functioneert tussen de materiële en geestelijke sferen
die de persoonlijkheid bereikt.
Het evolutionaire bewustzijn is in staat wetten,
zedelijke beginselen en ethiek te ontdekken; de
geschonken geest, de inwonende Richter, openbaart
aan het evoluerende menselijke bewustzijn echter de
wetgever, de Vader-bron van al wat waar, schoon en
goed is. En zulk een verlicht mens heeft een religie en
is geestelijk toegerust om de lange, avontuurlijke
speurtocht naar God aan te vangen.
Moraliteit zonder religie kan geen ultieme goedheid
openbaren, en evenmin is zij in staat te zorgen dat
zelfs haar eigen morele waarden in leven blijven.
Religie zorgt voor de verheffing, verheerlijking en
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zekere overleving van al wat door de ethiek wordt
erkend en goedgekeurd.
Religie is ’s mensen allerhoogste ervaring in zijn
sterfelijke natuur, maar de eindige taal maakt het de
theologie voorgoed onmogelijk om de werkelijke
religieuze ervaring ooit adequaat te beschrijven.
Religieus inzicht bezit de kracht om nederlagen om te
zetten in hogere verlangens en nieuwe, vaste
voornemens. Liefde is de hoogste motivering waarvan
de mens gebruik kan maken in zijn opklimming in het
universum. Maar liefde ontdaan van waarheid,
schoonheid en goedheid, is niet meer dan een
sentiment, een filosofische verdraaiing, een psychische
illusie, een geestelijke misleiding. Liefde moet steeds
opnieuw gedefinieerd worden op de
achtereenvolgende niveaus van morontia- en geestvoortgang.
De levens van sommige mensen zijn te groots en te
edel om af te dalen tot het lage niveau van louter
succes. Het dier moet zich aanpassen aan zijn
omgeving, maar de religieuze mens transcendeert zijn
omgeving en ontkomt langs deze weg, door dit inzicht
van de goddelijke liefde, aan de beperkingen van de
huidige materiële wereld. Dit begrip van liefde doet in
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de ziel van de mens het bovenanimale streven
ontstaan om waarheid, schoonheid en goedheid te
zoeken; en wanneer hij deze inderdaad vindt, wordt
hij verheerlijkt in hun omhelzing, hij wordt verteerd
door het verlangen om hen te leven, om gerechtigheid
te doen.
De grote uitdaging aan de moderne mens is het
bereiken van betere communicatie met de goddelijke
Mentor die in het menselijke bewustzijn woont. ’s
Mensen grootste avontuur in het vlees bestaat in de
evenwichtige, geestelijk gezonde poging om de
grenzen van het zelf-bewustzijn, door het
schemergebied van het bewustzijn van de embryonale
ziel heen, naar voren te verleggen, in een oprechte
inspanning om het grensgebied van het geestbewustzijn te bereiken – het contact met de goddelijke
tegenwoordigheid. Deze ervaring vormt het
Godsbewustzijn, een ervaring die de preëxistente
waarheid van de religieuze ervaring dat men God kent,
sterk bekrachtigt. Zulk een geest-besef is het
equivalent van het kennen van de feitelijkheid van het
zoonschap bij God. Anderszins is de zekerheid van het
zoonschap de ervaring van geloof.
En Godsbewustzijn staat gelijk aan de integratie van
het zelf met het universum, en wel op de hoogste
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niveaus daarvan, die van de geestelijke realiteit.
Slechts de geest-inhoud van een waarde is
onvergankelijk. Zelfs dat wat waar, schoon en goed is
mag niet verloren gaan in de menselijke ervaring.
Indien de mens niet verkiest te overleven, dan
bewaart de overlevende Richter de realiteiten die uit
liefde zijn geboren en in dienstbaarheid zijn
gekoesterd. En al deze dingen zijn een deel van de
Universele Vader. De Vader is levende liefde, en dit
leven van de Vader is in zijn Zonen. En de geest van de
Vader is in de zonen van zijn Zonen – sterfelijke
mensen. Wanneer alles is gezegd en gedaan, is de
Vader-idee nog steeds de hoogste menselijke
voorstelling van God.
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PUNT 249: Even opnieuw
‘Pas op de Plaats'

We zijn tot hier gekomen. We hebben God gevonden,
we hebben God omarmd, we hebben God volledig
leren vertrouwen, we onderkennen en ervaren God als
pure liefde en de grootste bron van vreugde. We
hebben ware Godsverering geleerd en we leven in
ware Godsverering. We wandelen alleen nog maar
samen met God en delen alles van ons innerlijk leven
met God. Dat zal onze reis met een zekere snelheid en
met grote vreugde laten vervolgen. We delen de
vruchten van God dagelijks overal. Deze vruchten zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
Er is geen WEG ZONDER GOD en er is geen REIS DAN
SAMEN MET GOD.
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PUNT 250: EIGENLIEFDE
en EGOÏSME. Het verschil

Het verschil tussen eigenliefde en egoïsme is dat
eigenliefde spirituele perceptie bezit en een band
heeft met God en het verlangen heeft om die band
altijd maar te verdiepen.
Het ego heeft geen enkele spirituele perceptie, heeft
geen enkele wezenlijke band met God en is niet van
God op de hoogte, hooguit in een slachtofferrol of in
een rol om er zelf beter van te worden.
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PUNT 251: Waarom ook
al weer ‘BEWUSTZIJN’?

Het niveau van ons BEWUSTZIJN bepaalt waar we
staan op de Weg. Het bewustzijn is niet alleen de
bemiddelaar tussen Geest (God) en materie (het ego)
maar het is tevens het schip waarop we onze reis door
het leven maken. Op dat schip zijn wij de gezagvoerder
en is God de loods. Het ego vertegenwoordigt een
groot deel van de stormen en het gevaar van piraterij.
Als we God de ruimte geven zal ons zelfrespect met
zijn hulp groeien, zal het bewustzijn groeien, zal het
ego krimpen en zal het schip van onze reis versterkt
worden. Hoe groter en krachtiger ons bewustzijn,
hoe meer wij de ervaring zullen hebben om uit de
Geest te zijn geboren en hoe beter wij de vruchten
van de goddelijke Geest kunnen gaan
voortbrengen. Daardoor veranderen wijzelf en
daardoor verandert de wereld.
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PUNT 252: ‘IK’, ‘IK BEN’,
‘IK BEN DE WERELD’, dus
ik zal de wereld
veranderen

‘Zijn', is een keus. Als je weet wie je bent, kies dan om
te zijn, wie je bent. ‘Zijn', is de basis van iedere
verandering, omdat de keus van opnieuw iets anders
te zijn het zijn van de wereld bepaalt. Deze wereld
heeft verandering nodig. Ben die verandering door
ervoor te kiezen en door die verandering via jouw
‘zijn’, over de wereld uit te strooien. Geest is met jou.
Geest en jij zijn één. Deel de vruchten van de
goddelijke Geest uit aan iedereen, dat zal de
verandering voor eeuwig verankeren, het zal de
wereld infecteren en tot in het diepst veranderen.
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PUNT 253: Het logische
en vanzelfsprekende
'SPEELVELD'

Het speelveld, het werkveld ligt nooit buiten onszelf
maar altijd en uitsluitend ‘in en binnen onszelf'. De
eenheid en het gegeven dat alleen mijn eigen
innerlijke maat invloed heeft op iedere capaciteit
buiten mij, bepaalt dat om de capaciteit (de
buitenwereld) te kunnen veranderen en te kunnen
beïnvloeden, ik eerst mijn innerlijke maat zal moeten
veranderen. De wereld is dus wat ik ben. Ik ben de
wereld. Zoek God, omarm God en ervaar dat je uit de
Geest bent geboren, dan kun je de vruchten van de
goddelijke Geest gaan leven en over de wereld gaan
uitstorten. Dan betreden we bewust het derde aspect
van bewustzijn.
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PUNT 254: De kracht van
de ‘Goddelijke Intentie'

De INTENTIE die wordt gedragen door de vruchten
van de goddelijke Geest, zullen mij en deze wereld
op het hoogst mogelijke niveau raken en beïnvloeden
en dus veranderen.
Er is geen andere intentie meer dan de intentie van de
vruchten van de goddelijke Geest, voortgekomen uit
de ervaring van ‘geboren te zijn uit de goddelijke
Geest'. Intentie creeërt focus, creëert gerichtheid
en werkt dus scheppend. Dat maakt ons goddelijke
scheppers.
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PUNT 255:
Hooghangende en
laaghangende vruchten

Om het hoge fruit, om de vruchten van de goddelijke
Geest te kunnen waarnemen en te kunnen plukken,
moet je verheven zijn boven en dus vrij zijn van:
jaloezie, afgunst, haat, overtuigingen en dus ook van
verwachtingen en nog van heel veel ander soortig laag
fruit.
Het hoge fruit, de hoogste vruchten, de vruchten van
de goddelijke Geest werken uitsluitend verfrissend,
zijn lekker, heilzaam en genezend. De lage vruchten
zijn zuur of bitter en zijn ziekmakend.
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PUNT 256: De
‘VERHEFFING’, verhef
jezelf

De Weg gaat voorwaarts en opwaarts, waarbij ons
bewustzijn steeds verder groeit en het ego verder
wordt teruggedrongen naar de plaats waar het niet
meer en niet minder kan doen, dan datgene dat het
ego moet doen. Om verder te kunnen groeien, zullen
wij onszelf moeten opleggen om onszelf keer op keer,
bewust te verheffen. Reik altijd verder dan dat je
kunt reiken, verhef je altijd boven jezelf en verleg
dagelijks je horizon.
Klim samen op met God en hij zal je altijd over het
randje trekken.
Geloof, vertrouwen en goddelijke intentie zijn
hierbij de gereedschappen, die we nodig hebben.
Geloof en vertrouwen in jezelf, in je eigen vermogens
en in God. De goddelijke intentie komt voort uit een
steeds diepere vorm van spirituele perceptie. De
groeiende kennis komt voort uit mota, uit de
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persoonlijke openbaringen die je ontvangt van jouw
eigen Godsvonk. Zo is de Weg, verhef jezelf,
onuitputtelijk, keer op keer, naar steeds verdere
hoogten en naar steeds nieuwe horizons.
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PUNT 257: nogmaals De
‘VERHEFFING’, verhef
anderen

Verheffen is een wederzijds gebeuren. Verhef jezelf
en door jezelf te verheffen, beïnvloeden we door de
verbondenheid, voortkomend uit de allesomvattende
eenheid, alles en iedereen. Als anderen zichzelf
verheffen, gebeurt hetzelfde. Help elkaar te verheffen
en daardoor de wederzijdse beïnvloeding te
vergroten.
Verheffen is een voorwaarde op de weg van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
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PUNT 258: Wat is
‘VERHEFFEN’ en wat
betekent Verheffen?

Verheffen van jezelf en verheffen van anderen is altijd
aan verbinding met Geest gekoppeld, is dienstbaar,
kent toewijding, is billijk, vraagt trouw, geeft hoop
en vertrouwen, eist eerlijkheid, goedheid,
verdraagzaamheid en biedt vrede.
En dit allemaal altijd op ONVOORWAARDELIJK
niveau en op een onvoorwaardelijke wijze en met een
betrokkenheid van continue focus. Concentratie en
gerichtheid op verheffing moet dus altijd in het
systeem aanwezig zijn, als ademhalen. Het is dus niet
meer een onderdeel van het leven, het wordt het
leven, het continue leven volgens het derde aspect
van bewustzijn.
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PUNT 259: De kunst en
de noodzaak van
waarachtig ‘VERHEFFEN’

De nieuwe weg is ‘de weg van VERHEFFING’. Nadat
we het Land van de Leegte en het Pad van volledige
Overgave hebben doorkruist en hebben veroverd,
staan we aan het begin van de weg van Verheffing. De
kunst van jezelf verheffen, is de noodzaak van
verheffen begrijpen, de Wil hebben om deze weg te
gaan afleggen, het volste vertrouwen hebben in de
hulp van God en in de kracht van jezelf (vanuit het
Meesterschap over het Zelf), het Licht van het Hier en
Nu zien, begrijpen, accepteren en omarmen, waardoor
we in staat zijn om alle overtuigingen los te kunnen
laten en om volledig te kunnen stappen uit de
duisternis van Plaats en Tijd. Verheffen is een kunst
die het bewustzijnsniveau vereist van het hebben van
de ervaring van het geboren te zijn uit de Geest,
waardoor je in staat bent om de vruchten van de
goddelijke Geest aan te kunnen wenden en om deze
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vruchten in de wereld te kunnen zetten. Verheffing
omvat onvoorwaardelijke vrede, hoop, trouw,
billijkheid, goedheid, eerlijkheid, vertrouwen en
verdraagzaamheid.
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PUNT 260: ‘VERHEFFING’
in relatie tot
ZELFRESPECT

Er is een relatie tussen VERHEFFING en
ZELFRESPECT. Er is niet alleen een relatie, het is
inmiddels aantoonbaar en bewijsbaar, dat je nooit tot
de Weg van Verheffing kunt komen, als je niet het
Meesterschap over het Zelf, dus een ultieme vorm en
mate van ZELFRESPECT hebt bereikt. Jezus predikte
zelfrespect en het evangelie van Jezus is een evangelie
van ZELFRESPECT. Om de capaciteit tot ongekende
hoogte te kunnen verhogen, zal de maat tot ongekende
hoogte moeten worden verhoogd. Alles heeft te maken
met het vermogen van het LEVEN VAN DELEN, omdat
DELEN GODGELIJK of GODDELIJK is.
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PUNT 261: Alleen sterke
mensen kunnen aardig
en vriendelijk zijn

Sterke mensen, mensen met waarachtig zelfrespect,
eigenliefde en zelfvertrouwen, mensen die God
kennen en samen met God wandelen zijn vriendelijk
en aardig, omdat ze door een klein ego, vrij zijn van
angsten. Het tegenovergestelde is waar voor mensen
met een groot gebrek aan zelfvertrouwen en
eigenliefde en dus met een groot ego, die bang,
onvriendelijk, vijandig en naargeestig zijn. De angst
kan door de vriendelijke en sterke mensen worden
weggebrand, omdat zij zich verheffen, de ervaring
hebben om uit de Geest te zijn geboren en de vruchten
van de goddelijke Geest onvoorwaardelijk kunnen,
willen en zullen verspreiden over deze wereld.
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PUNT 262: Het ‘Goddelijk
kantelpunt'

Het GROTE GODDELIJKE KANTELPUNT is het
omslagpunt waarbij er geen keus meer hoeft te
worden gemaakt, of ik voor mijzelf, voor eigenliefde of
zelfrespect kies of moet kiezen of dat ik ervoor kies
om de vruchten van de goddelijke Geest, altijd ten
behoeve van anderen en altijd gericht op anderen, zal
delen met anderen. In het grote goddelijke kantelpunt
is er geen bedreiging meer die gericht is op het ZELF,
omdat HET ZELF IS, omdat ‘IK BEN’. Daar is
ONKWETSBAARHEID in de omarming, in de liefde, in
de eenheid en in de onafgebroken samenwerking met
God.
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PUNT 263: Het heilig
bloed van
zelfvertrouwen en
zelfrespect

Zelfvertrouwen, eigenliefde en zelfrespect is de weg
die leidt naar het Meesterschap over het Zelf, naar de
ervaring om geboren te zijn uit de Geest, naar het
vermogen en het bereiken van de grootte om de
vruchten van de goddelijke Geest te kunnen delen in
de wereld. Deze weg verheft onszelf boven het lijden
en is de enige weg die deze wereld kan genezen.
VERHEFFEN is de weg die leidt via de ervaring van uit
de Geest te zijn geboren, tot het stralen van de
vruchten van de goddelijke Geest.
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PUNT 264: Wat betekent
‘het grote goddelijke
kantelpunt’?

Het grote goddelijke kantelpunt sluit de noodzaak van
het kiezen voor enerzijds eigenliefde of anderzijds
naastenliefde definitief uit. In iedere situatie zullen de
vruchten van de goddelijke Geest aan onze naasten
worden aangeboden. In deze situatie zijn beide
wangen beschikbaar, ongeacht de omstandigheden.
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PUNT 265: Het grote
goddelijke kantelpunt,
dus VERHEFFEN

Het bereiken en het veroveren van het grote
goddelijke kantelpunt betekent een continue,
geconcentreerde en onvoorwaardelijke FOCUS en
VERHEFFING, VERHEFFING, VERHEFFING.
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PUNT 266: VERHEFFEN,
een uitsluitend continu
en innerlijk proces

Het verheffen, de verheffing zal bewust gericht
moeten zijn op ALLES, en deze verheffing zal op ieder
moment in mijn systeem alert moeten zijn.
VERHEFFING ZAL EEN BEWUST VERANKERD
GEÏNTEGREERD ONDERDEEL MOETEN ZIJN, VAN
HET PROCES VAN FOCUS EN GERICHTHEID, DUS VAN
HET PROCES VAN SCHEPPEN, WAARDOOR MIJN
SCHEPPINGSPROCES ZICH BEWUST OP EEN HOGER,
MEER VERHEVEN NIVEAU, ZAL GAAN AFSPELEN.
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PUNT 267: VERHEFFING
LEIDT TOT …..

VERHEFFING leidt tot een ultieme ervaring en een
ultiem bezit van EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT.
Volwaardig ZELFRESPECT leidt tot het besef van
VERHEFFEN.
Volwaardig ZELFRESPECT en het besef om je te
VERHEFFEN, leidt tot de ervaring van UIT DE GEEST
TE ZIJN GEBOREN.
Uiteindelijk leidt deze ervaring tot het vermogen om
onvoorwaardelijk de VRUCHTEN VAN DE GEEST TE
KUNNEN DELEN. Het ZELF is dus versmolten met de
NAASTEN, zoals de MAAT is versmolten met de
CAPACITEIT. ‘LIEFDE IS’.
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PUNT 268: Het verheven
besef van ‘MEER’ en van
‘MEER TE ZIJN'

Het proces van ‘MEER’ is het gevolg en het resultaat
van het ‘bewustzijn van de VERHEFFING',
voortkomend uit het groeiend bewustzijn van
ZELFRESPECT. De realisatie van het besef van een
continu en groeiend ‘MEER ZIJN’, brengt ons bewust
onafgebroken verder op de weg van groei van
onvolmaaktheid naar VOLMAAKTHEID. Het groeiend
zelfrespect  verheffing meer zijn, voorkomt dat er
binnen het ZELF ooit nog ruimte vrij en beschikbaar
komt voor het ego, dat dan onmiddellijk ook weer
deze ruimte zal opeisen en voor zichzelf zal gebruiken
en waardoor het ego dan dus ook weer in grootte kan
gaan toenemen.
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PUNT 269: Er is NOOIT
enige vorm van
‘GARANTIE’

Door onszelf onafgebroken te verheffen en door ons
keer op keer te realiseren dat we meer zijn, meer dan
welke toestand of welke omstandigheid dan ook, meer
dan welke uitdaging van welk ego dan ook, kunnen we
voorkomen dat we het risico lopen op terugval. Ik zie
bij veel mensen, die begrijpen hoe de weg is, hoe
moeilijk het is om niet beïnvloed te raken door
externe situaties en door externe omstandigheden. Er
is GEEN GARANTIE dat je, wat je aan groei van
bewustzijn hebt veroverd, weer niet kwijt kunt raken.
Het gaat niet alleen om de groei in bewustzijn, het
gaat er ook om, om die groei vast te kunnen
blijven houden.
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PUNT 270: En dan nu alle
focus op het DERDE
ASPECT

Door het besef te hebben dat VERHEFFING en het
reiken naar MEER een kwestie is van het tweede en
het derde aspect van ons bewustzijn, te weten de
spirituele perceptie en het in het leven combineren
van het verstandelijk aspect en de spirituele perceptie,
zullen we ons moeten gaan realiseren, dat om de
vruchten van de goddelijke Geest te kunnen gaan
delen, dit een ACTIVITEIT moet gaan worden van ons
dagelijks bestaan. Door deze focus zal automatisch het
eerste aspect worden gevoed door het ontvangen van
persoonlijke openbaringen van onze eigen Godsvonk.
Het gevolg zal zijn voor ons dat door het delen van de
vruchten van de goddelijke Geest ons eigen bewustzijn
zal groeien, dat onszelf steeds dichter zal brengen bij
het moment van het proces van fusie met onze eigen
Godsvonk. Door 'het te leven tonen wij onszelf als
ware discipelen van Jezus’.
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PUNT 271: Wanneer is
het VERLIES en wanneer
is het WINST?

Deze wereld lijdt massaal en collectief aan de grootste
ziekte die er bestaat, namelijk een structureel en alles
verlammend gebrek aan zelfrespect, eigenliefde en
zelfvertrouwen. We deugen niet, we zijn niet goed en
in ieder geval nooit goed genoeg en daardoor zijn we
schuldig. Het is ons lot en het verlamt ons en maakt
ons ziek tot in ons diepste wezen. WE ZIJN
ONVOLMAAKT EN DUS DEUGEN WE NIET EN
ZULLEN WE NOOIT DEUGEN. IK HEB VROLIJK
NIEUWS. WE ZIJN ONVOLMAAKT EN DUS DEUGEN
WE, WANT DAT ONVOLMAAKT ZIJN IS PRECIES DE
BEDOELING. GENIET ER DUS MAAR VAN EN LACH OM
DE LEUGEN VAN VOLKOMEN ONBEWUSTHEID.
HET IS NIET MEER ONS PROBLEEM.
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PUNT 272: Hoe zat het
ook alweer met de
ONVOLMAAKTHEID?

De reis naar volmaaktheid, waarbij het de opdracht is
om onze onvolmaaktheid te gaan begrijpen, te gaan
aanvaarden en te gaan WEGGUMMEN, kunnen wij
alleen voor onszelf gaan maken en we kunnen en
moeten iedereen daarbij helpen die daarom vraagt.
Het weggummen van onze onvolmaaktheid
kunnen we alleen voor onszelf doen. Het
weggummen van onze eigen onvolmaaktheid is alleen
mogelijk met de hulp van God, die als Richter zetelt in
ons bewustzijn, tot uitdrukking gekomen in ons hart
en die dag en nacht bereid, verlangend en beschikbaar
is om ons daarbij te helpen. Het aanvaarden van onze
onvolmaaktheid geeft rust en leidt tot harmonie.
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PUNT 273: Het ‘NIEUWE
EVANGELIE’, gebaseerd
op het evangelie van
Jezus

Het feit en het gegeven dat de schepping door God is
gecreëerd in een vorm van onvolmaaktheid, waarbij
de mens de taak en de opdracht heeft om als
opklimmingswezen op te klimmen vanuit de
onvolmaaktheid naar volmaaktheid of vanuit de
onvolgroeidheid naar volgroeidheid, betekent dat wij
allemaal precies zijn zoals wij in de schepping bedoeld
zijn om te zijn, waardoor wij vrij zijn van schuld
vanwege onze onvolmaaktheid en waardoor wij dus
onbelemmerd en onbelast ons zelfrespect, ons
zelfvertrouwen en onze eigenliefde volledig kunnen
gaan omarmen en waardoor wij dus vreugdevol door
het leven kunnen gaan. Dit brengt ons naar het
vreugdevolle nieuwe evangelie van 'van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid’ of ‘van
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onvolgroeidheid naar volgroeidheid’. Dit evangelie
heeft als uitgangspunt het evangelie van zelfrespect,
zoals Jezus dat ons heeft geleerd en heeft gebracht en
zal ons leren begrijpen, dat wij ons zelfrespect, onze
eigenliefde en ons zelfvertrouwen mogen en moeten
gaan omarmen, waardoor onze maat groeit en
waardoor dus de capaciteit zal groeien. Van
eigenliefde naar naastenliefde naar een nieuwe
wereld, via een nieuw evangelie. ‘Het EVANGELIE
VAN ONVOLMAAKTHEID'.
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PUNT 274: Een nieuw
geluid, een nieuwe WEG,
een nieuw EVANGELIE

De vraag wat we fout doen, veroorzaakt door de
waarneming dat ik vaststel, dat zoveel mensen keer op
keer terugvallen in de oude gewoontes van
overtuigingen en teleurstellingen met pijn, verdriet en
chaos tot gevolg en met de intense wens om een
antwoord op dit probleem te mogen ontvangen, heeft
er mede toe geleid dat aartsengel Gabriël, die mij
vroeger intensief, liefdevol en geduldig heeft geholpen,
geleid en bijgestaan, op bewust niveau tot mij is
gekomen en op bewust niveau mij gaat begeleiden op
de antwoorden op deze vraag. Antwoorden die zullen
worden doorgegeven en vastgelegd in de vorm van
een nieuw evangelie, gebouwd op het fundament van
‘het evangelie van zelfrespect van Jezus'. Het nieuwe
evangelie zal het vreugdevolle evangelie zijn van
onvolmaaktheid. Mijn reis tot nu toe, mijn 23 boeken
en 4 bijlagen van ruim 9.700 bladzijdes, zijn de
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voorbereiding en de opleiding geweest voor het
kunnen gaan vastleggen van dit nieuwe evangelie. Ook
hierin heeft aartsengel Gabriël een rol gespeeld en ook
hierbij heeft zij mij begeleid.
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Deel 3

Het evangelie van
Onvolmaaktheid
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PUNT 275: introductie
tot het nieuwe evangelie

Er zijn twee grootheden, twee krachten die constant
met elkaar in de wereld in conflict zijn, waardoor er
disharmonie en chaos ontstaat. De ene kracht is
constant en onveranderbaar en de andere kracht is
variabel maar heeft gemiddeld, wel een vaste
energiefrequentie, die onvoorstelbaar afwijkt van de
energiefrequentie van de constante kracht. Dit
principe met alle daaruit voortkomende gevolgen, is
de basis van het nieuwe, vreugdevolle evangelie van
onvolmaaktheid.
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PUNT 276: Deze
conflicterende krachten
in relatie tot de
worsteling

De conflicterende krachten waaraan ieder mens is
blootgesteld leiden voor ons tot resultaten van heftige
teleurstellingen, die het leven, onze opklimmingsreis,
tot een worsteling maakt. Het goede, het perfecte en
het volmaakte dat ieder mens nastreeft is nauwelijks
realiseerbaar in een omgeving en met mensen die per
definitie allemaal onvolmaakt en imperfect zijn.
Tegenstrijdige naturen (volmaaktheid en
onvolmaaktheid) werken elkaar tegen en leiden tot
frustrerende resultaten van heftige teleurstellingen.
Het evangelie van de onvolmaaktheid zal een weg
bieden, waarop en waardoor wij in harmonie kunnen
en zullen komen met de wezenlijke aard van datgene
dat IS, van de onvolmaakte natuur der dingen,
inhoudende de onvolmaaktheid van ieder wezen en de
onvolmaaktheid van onze omgeving. Het begin van
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deze weg is de onvolmaaktheid gaan zien, gaan
begrijpen, gaan accepteren en gaan omarmen, dus in
vreugde gaan integreren in ons leven.
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PUNT 277: Nogmaals het
grote CONFLICT belicht

Iedereen schuwt 'de pijn van het venijn’ en dus
creëren we overtuigingen die voldoen aan situaties
waar de pijn van het venijn niet of nooit in voorkomt.
We zijn in onze overtuigingen gericht op perfectie en
volmaaktheid.
Helaas is de schepping anders gecreëerd door God en
staat de schepping bol van de imperfectie en
onvolmaaktheid. Het leven zal ons dus nooit bieden
wat wij in onze prachtige overtuigingen vastleggen en
verwachten. Dus teleurstellingen, tot we er bij neer
zullen vallen. Met deze wetenschap, gebakken in ons
huidige niveau van Bewustzijn laten we de
volmaaktheid en de perfectie in onze overtuigingen
los. Drijvend op God, drijvend op geloof en vertrouwen
nemen we in onze overtuigingen imperfectie en
onvolmaaktheid op en verwachten dat ook als
resultaat. Dus geen teleurstellingen meer maar slechts
blije en vrolijke bevestigingen aangaande de
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imperfectie en de onvolmaaktheid. Wat een feest, wat
een vreugde.
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PUNT 278: Hoe leidt het
evangelie van
ZELFRESPECT tot het
evangelie van
ONVOLMAAKTHEID?

Jezus verkondigde het evangelie van Zelfrespect.
Zolang wij blijven geloven in de ONVOLMAAKTHEID
van, in de eerste plaats, ONSZELF, zal er geen ruimte
zijn om de tempel van zelfrespect te kunnen gaan
bouwen. Onvolmaaktheid of onvolmaakt zijn en
zelfrespect gaan niet samen, totdat we de wezenlijke
en natuurlijke aard van onvolmaaktheid gaan
begrijpen als een situatie die IS en daarom
vanzelfsprekend, acceptabel en knuffelbaar is. Er is
niets mis met de onvolmaaktheid vanaf het moment
dat wij dat gaan zien, gaan begrijpen en gaan leven.
‘Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen’.
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PUNT 279: Een
waarschuwing op zijn
plaats

Het nieuwe evangelie, het evangelie van de
onvolmaaktheid is niet morgen geïntroduceerd in de
wereld. De massa is zo ongelooflijk lang voorgehouden
dat wij zondig zijn, niet deugen, schuldig zijn en niet
de arrogante moeten hebben om te kunnen denken,
dat we daarboven uit kunnen groeien en bovenuit
kunnen stijgen. Sterker nog, dat is onmogelijk en
daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor
onze zonden.
Wijzelf zijn nergens toe in staat en dit zal ongetwijfeld
door Lucifer, Satan en Calligastia in deze wereld zijn
gezet. Weg met de leugens, laten we samen de zaadjes
in deze wereld gaan planten van de rust, de vreugde,
de harmonie en de schoonheid van de acceptatie van
de onvolmaaktheid, behorend tot de natuurlijke aard
der dingen.
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PUNT 280: Hoe zit het
met die onvolmaaktheid,
hoe realistisch is dat?

Hoe realistisch is het uitgangspunt dat er slechts
onvolmaaktheid is?
Het antwoord wordt ons door het leven aangeboden.
De worsteling van iedereen is een manifestatie van de
realiteit van onvolmaaktheid. Ook al streven we naar
perfectie en volmaaktheid, geprojecteerde
volmaaktheid op basis van een hang naar en een wens
om volmaaktheid, levert in een absoluut onvolmaakte
omgeving met absoluut onvolmaakte mensen, een
resultaat op van absolute onvolmaaktheid. Het is wat
het is, het is de geschapen wens van God dus is het
goed. Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het
kunnen loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid.
Alleen vrijheid schept de ruimte om te kunnen
groeien. Het evangelie van Onvolmaaktheid schept
de ruimte die leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid,
dat ons uiteindelijk groei in bewustzijn zal
schenken.
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PUNT 281: Het platform
waarop het nieuwe
evangelie steunt

Hoe realiseerbaar is het om de weg van het nieuwe
vreugdevolle evangelie van Onvolmaaktheid te
kunnen bewandelen? Is dat zomaar, zonder meer
haalbaar? Nee, want er is kennis nodig van zelfrespect
en van het in bezit zijn van zelfrespect. Er is een band
en een contact met God nodig en noodzakelijk.
Hierdoor stroomt er liefde in het systeem en is er een
maat die een capaciteit genereert en creëert. Als je
deze eigenschappen en kenmerken hebt veroverd en
bezit, kan de stap naar het gaan leven van het
evangelie van Onvolmaaktheid genomen worden. Het
evangelie van Onvolmaaktheid leidt tot
onvoorwaardelijke acceptatie en aanvaarding.
Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het kunnen
loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid. Alleen
vrijheid schept de ruimte om te kunnen groeien. Het
evangelie van Onvolmaaktheid schept de ruimte die
leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid, dat ons
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uiteindelijk een onmetelijke groei in bewustzijn zal
schenken.
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PUNT 282: Het evangelie
van Onvolmaaktheid

Hoe blind zijn we geweest in het geloven van de
vreselijke leugen.
De ongelooflijke last en stress van het moeten voldoen
aan het beeld van volmaaktheid, dat ook nog eens
nooit haalbaar is en was. Dat beeld heeft mensen
kapot gemaakt. Hoe vreugdevol is het evangelie van de
ONVOLMAAKTHEID. Juist de onvolmaaktheid en de
omarming en acceptatie van de onvolmaaktheid,
brengt en leidt ons in de richting van volmaaktheid.
Door de onvolmaaktheid van alles en iedereen te
accepteren, verliest die onvolmaaktheid haar glans en
lost die onvolmaaktheid vanzelf op.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen.
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PUNT 283: Het 'ZIEN' wat
er NIET is en wat dat
betekent

We zullen eerst moeten gaan begrijpen dat de
onvolmaaktheid het karakter van de schepping
vertegenwoordigt. Onvolmaaktheid is op dit moment
de blauwdruk voor de wezenlijke en natuurlijke aard
der dingen en de onvolmaaktheid vertegenwoordigt
de kracht nu, hoe God zich in de schepping
manifesteert. Als wij volmaaktheid projecteren voor
onze levens, omdat dat is wat wij wensen, projecteren
we dus een kracht die niet is, omdat die kracht niet
kan zijn, omdat de volmaaktheid niets heeft met de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen.
Volmaaktheid als gewenste situatie naast
onvolmaaktheid als enige realiteit, creëert dualiteit,
leidt dus tot illusies, is onecht en wordt daarom
gedragen door het ego. Het elimineren van de
volmaaktheid door het accepteren en omarmen van de
onvolmaaktheid elimineert beoordeling en
veroordeling, elimineert dualiteit, elimineert de
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illusies, maakt het ego vleugellam en monddood en is
de enige open deur naar God en naar liefde. Zoek niet
de volmaaktheid en dwing deze niet af. Zie dus niet
naar datgene dat er niet is, omdat het niet hoort
binnen de wezenlijke aard en de natuur der dingen,
binnen het scheppingsplan van God.
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PUNT 284: Het
accepteren en
absorberen van de
onvolmaaktheid
betekent het te
transformeren

Onvolmaaktheid is het concept van de schepping,
onvolmaaktheid IS.
Het kunnen aanvaarden, accepteren en absorberen
van de onvolmaaktheid als een gegeven, is de enige
weg om de onvolmaaktheid te kunnen transformeren.
Het verzet tegen onvolmaaktheid leidt tot weerstand
en creëert chaos en disharmonie. Ook de continue
gedrevenheid om de onvolmaaktheid die IS, om te
willen ruilen voor en te willen vervangen door de door
ons geprojecteerde volmaaktheid, is irreëel en illusoir.
Datgene dat NIET IS, kan niet de plaats innemen van
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datgene dat IS, omdat het bedoeld is zo te zijn en dus
zo zal zijn.
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PUNT 285:
Onvolmaaktheid,
blokkade of doorgang?

Hoewel het voor de hand ligt dat we in ons leven
streven naar het goede, naar het volmaakte, om
daarmee de pijn van het venijn te kunnen ontlopen,
creëren we daarmee juist tweedeling en DUALITEIT
en brengt deze gerichtheid op volmaaktheid ons
verder van huis en nooit naar huis. Daartegen is de
acceptatie, de omarming en de absorbering van het
onvolmaakte, van de wetenschap dat alles onvolmaakt
is en daarom onvoorwaardelijk deugt binnen de regels
van de schepping van God, de weg die leidt tot het
volle besef van EENHEID en dus tot de weg van groei
in bewustzijn. Daarmee creëert de jacht op en het
verlangen naar volmaaktheid, blokkades in ons leven
en stremt alle energie en levert de gerichtheid op de
acceptatie en de omarming van onvolmaaktheid, alle
sleutels in onze levens om alle deuren te kunnen
openen, zodat de energie altijd en onbeperkt zal
blijven stromen.
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PUNT 286: De veiligheid
van de onvolmaaktheid
en de onveiligheid van de
volmaaktheid

Het besef van onvolmaakt zijn en het besef dat dat
een collectief gegeven is en geldt voor ieder mens,
elimineert de behoefte om beter te willen of te moeten
zijn dan anderen, elimineert iedere vorm van
concurrentie, stimuleert de onderlinge bevestiging
van elkaar en bij elkaar en schenkt veiligheid. De
volmaaktheid en het besef van volmaaktheid
daarentegen, creëert de behoefte om volmaakter te
zijn dan anderen of om meer volmaaktheid te
vergaren, stimuleert concurrentie, jaloezie en afgunst,
ongelijkheid, dualiteit en creëert een omgeving die
onveilig en bedreigend is.
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PUNT 287: Overgave aan
onvolmaaktheid is
overgave aan de kosmos

Voor mijzelf creëert het schrijven van het evangelie
van de Onvolmaaktheid een toegang naar de kosmos
die tot stand is gekomen doordat er meerdere deuren
zijn geopend. Door het schrijven van het evangelie
vindt er een verandering in mij plaats, die ik diep van
binnen voel bruisen. De verandering is vreugdevol en
ik laat het gebeuren. Laat de onvolmaaktheid zich
maar verder in mij ontplooien. Ik verwelkom,
accepteer, omarm en kus haar.
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PUNT 288: De
onvolmaaktheid zien in
de schepping is de
volmaaktheid zien in
God

Met de transformatie van de onvolmaaktheid
transformeren wij mee en transformeert de kosmos,
tot de uiteindelijke toestand van volmaaktheid. Wij
zijn een deel van die transformatie en wij helpen mee
om die transformatie te kunnen genereren. Die
transformatie begint bij de aanvaarding, acceptatie,
omarming en het gaan leven van de onvolmaaktheid.
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PUNT 289: Alle
schoonheid zit in de
onvolmaaktheid en met
een reden

Volmaaktheid leidt tot DUALITEIT. Onvolmaaktheid
leidt tot het besef van EENHEID. De onvolmaaktheid is
de door God aangeboden en de door Jezus aan ons
voorgeleefde weg op onze weg terug naar huis. Wat
creëert een grotere schoonheid dan dit gegeven en dit
bewustzijn?

374

PUNT 290: De weg van
onvolmaaktheid is op dit
niveau de enige weg die
mogelijk is en die kan
werken

Er is maar één weg en dat is de weg vanuit het
bewustzijnsniveau van dualiteit, via het terugdringen
van het ego door het veroveren van meer
ZELFRESPECT, door de zoektocht naar God binnen in
onszelf te gaan starten en te gaan volbrengen, door
onszelf een groter besef van eenheid te kunnen eigen
maken. Eenheid of het besef van eenheid wordt
gecreëerd door de onvolmaaktheid van mijzelf, van
alle mensen en van de hele schepping te accepteren en
te omarmen. Daarom is de weg van onvolmaaktheid
de enige werkende weg op weg naar huis.
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PUNT 291: De Weg van
volmaaktheid is de grote
valkuil

Hoewel het streven naar volmaaktheid, volmaaktheid
lijkt op te leveren, is het tegenovergestelde het geval.
De kosmische energie op dit moment draagt de
wezenlijke aard en het natuurlijk kenmerk van
onvolmaaktheid, omdat dat de vorm is waarin de
complete schepping door God is neergezet. God is
liefde en kan alleen maar liefde zijn, dan kan alles wat
door hem wordt gecreëerd ook alleen maar vibreren
van liefde in de meest ultieme vorm. Onvolmaaktheid
is liefde, is harmonie, is vrede. Onvolmaaktheid
vertegenwoordigt de wezenlijke en de natuurlijke
aard en het kenmerk van God. Volmaaktheid creëert
het tegenovergestelde en is dus de grote valkuil.
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PUNT 292: De dubbele
inspanning binnen
onvolmaaktheid volmaaktheid

Binnen het krachtveld van 'volmaaktheidonvolmaaktheid’ legt de wereldse cultuur ons een
dubbele inspanning op. We streven per definitie naar
volmaaktheid, als meest ideale situatie en dat is ook
wat er van ons wordt verlangd, maar we krijgen
overal, altijd en met alles te horen, dat we daar zelf
niet toe in staat zijn, want we deugen niet, we zijn niet
goed of in ieder geval nooit goed genoeg. We zijn
onvolmaakt, omdat we nooit in staat zijn om
volmaaktheid te behalen. Het trieste is dat het streven
naar de situatie van volmaaktheid, de wereld juist in
het moeras van de dualiteit trekt en ons daar houdt en
dat het streven naar onvolmaaktheid de wereld
optrekt uit het moeras en ons de eenheid leert kennen.
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PUNT 293: Is het een weg
naar volmaaktheid of is
het een weg van
volgroeiing?

Het is belangrijk om onszelf te realiseren dat de weg
van het evangelie een weg is van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid en niet een weg is van onvolgroeid zijn
naar volgroeid zijn. Groeien suggereert een
voornamelijk autonoom proces en deze weg gaat
niet vanzelf. De weg is en blijft een worsteling, een
herhaling van ontelbare keren van vallen en opstaan,
een weg van eindeloze uitdagingen en van
overwinningen op het vlak van: ‘willen, kunnen,
durven, doen’.
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PUNT 294: Hoe past het
ene evangelie op het
andere?

Het evangelie van Zelfrespect van Jezus van
tweeduizend jaar geleden, dat nooit begrepen is door
de mensheid en althans nooit in deze wereld is
gekomen, is het immense fundament voor het
evangelie van Onvolmaaktheid, dat als een tempel
gebouwd kan worden voor ieder mens op deze
wereld. Het accepteren en omarmen van de
onvolmaaktheid, dat de wezenlijke en de natuurlijke
aard der dingen in zich draagt, brengt ons tot het besef
van eenheid en vergroot ons ZELFRESPECT en onze
eigenliefde, dus onze MAAT, dus de CAPACITEIT in
deze wereld.
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PUNT 295: Hoe
verschillen de invloeden
en de uitwerking van die
invloeden?

Een blik in de wereld leert ons waarom er zoveel
ellende is en hoe en op welke vreemde wijze veel
ellende tot stand komt en leidt tot chaos en
disharmonie. Het lijkt de omgekeerde wereld want
iedere projectie op het creëren of herstellen van een
situatie van volmaaktheid leidt tot een resultaat van
onvolmaaktheid, imperfectie, chaos en disharmonie.
Het streven naar volmaaktheid creëert afsplitsing en
dualiteit en voedt het ego. Het niet begrijpen van deze
wetten, leidt tot de creatie van zoveel chaos in deze
wereld. Onbedoeld wordt chaos en ellende gecreëerd.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen.
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PUNT 296: Acceptatie en
omarming van
Onvolmaaktheid
elimineert confrontatie
met Onvolmaaktheid

Het doorgronden van de kennis van de volmaaktheid
en de onvolmaaktheid, het weten dat de wezenlijke en
waarachtige waarde niet eens een beetje is wat het
lijkt te zijn, verschaft je een code waarmee je kunt
bewerkstelligen dat massieve gebergten weg zullen
schuiven om je doorgang te verlenen, die voor
anderen nog ontoegankelijk zullen zijn en die je de
toegang tot de kosmos en werelden met een hoger
bewustzijn zullen schenken.
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PUNT 297: Waar is de
ingang van de
Onvolmaaktheid en hoe
toegankelijk is deze?

De Weg naar het evangelie van onvolmaaktheid is een
unieke en persoonlijke weg en eist een hele lange
voorbereiding. Hier begint het punt waarvandaan je
niet meer 'verder gepraat kunt worden’, maar
waarvoor je zelf de ogen moet gaan ontwikkelen om te
kunnen zien en de ogen zult moeten verkrijgen om te
kunnen horen. Als je zelf deze kracht kunt genereren
door gericht te willen, te kunnen, te durven en te
blijven doen, ondanks welke omstandigheid dan
ook, zal die gedrevenheid ook weer krachten
scheppen en zul je van jouw Godsvonk morontia-mota
en dus wijsheid, gaan ontvangen. Dan wordt jouw
systeem een zichzelf voortstuwend en onderhoudend
systeem, waarbij jouw God en jouw genootschap
onderdeel is van jouw systeem.
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Niemand kan je bij deze stap helpen, alleen jijzelf en
jouw God en als je jezelf kent en het juiste Zelfrespect
hebt, kun je iedere, maar dan ook iedere uitdaging aan
en kun je bergen verplaatsen en ijzer met handen
breken. Zo zul je steeds meer de open deur zijn in deze
wereld.
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PUNT 298: Het kennen
en kunnen leven van de
Onvolmaaktheid is de
doorgang kennen, zien
en begrijpen

Zolang als wij de volmaaktheid nastreven, de
volmaaktheid die zoals wij die definiëren, niet voldoet
aan de wezenlijke, natuurlijke en goddelijke
kenmerken, zal dat juist chaos en disharmonie tot
gevolg hebben. Als wij de onvolmaaktheid gaan
doorzien en gaan begrijpen en daardoor gaan leven en
onarmen, zullen we kunnen reiken aan de natuurlijke
en wezenlijke aard der dingen, zoals die zijn verweven
in de schepping. Pas als wij dat niveau hebben bereikt,
dat inherent is aan een zeker bewustzijnsniveau,
zullen we de lessen hebben geleerd en zal het
resultaat vrede, vreugde en harmonie zijn, als
structureel fundament in en voor onze levens.
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PUNT 299: De illusie
doorgronden is de code
veroveren

Al het leven is gevangen in een allesomvattende illusie.
Het evangelie van de Onvolmaaktheid is als een
breekijzer. Het laat de zeepbel van de illusie uiteen
spatten en het helpt je om de code, die toegang geeft
tot hogere sferen in het universum te verwerven en te
veroveren. Het verandert je leven en brengt je begrip,
inzicht, vreugde en harmonie. Alleen door invloed van
morontia-mota is de code te benaderen en te
veroveren. Wie ogen heeft om te zien en oren heeft
om te horen, is in staat om boven de illusie uit te
kunnen stijgen en om de code te kunnen breken,
te kunnen verwerven en te kunnen veroveren.
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PUNT 300: De zeepbel
uiteen gespat

Ieder mens zal zelf zijn of haar eigen weg moeten
bewandelen. Het pad is uniek, het doel is kosmisch en
unaniem. Vind de code waardoor en waarmee je de
illusie als een zeepbel uit elkaar kunt laten spatten.
Zoek de waarheid niet door haar te zoeken, doch door
haar niet te zoeken, zul je de code kunnen breken, zal
de zeepbel uiteen spatten en zullen deuren, ook
onzichtbare deuren, zich voor jou openen. De grootste
en enige hulp bij deze zoektocht is het vinden,
begrijpen, doorgronden en hanteren van het evangelie
van de Onvolmaaktheid, die de wereld voor jou op zijn
kop zet en de illusie voor eeuwig blootlegt.
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PUNT 301: Thomas
versus de
Onvolmaaktheid

Al heel lang is vers 14 van het Thomas evangelie voor
mij ondoorgrondelijk. Nu, vers 14 gerelateerd aan het
evangelie van Onvolmaaktheid, begrijp ik de strekking
van de woorden van Jezus.
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PUNT 302: Een
ontvangen
waarschuwing

Niet voor iedereen is de inhoud van dit evangelie te
doorgronden. De inhoud overschrijdt het niveau van
het collectieve bewustzijn, net als de inhoud van mijn
reis vanaf de Geestelijke Weg waar alleen nog God
gediend zal worden en diensten aan de keizer zullen
oplossen.
Zolang de mens nog beide meesters dient, bewandelen
ze nog de wereldse weg. Wie ogen heeft om te zien
en oren heeft om te horen.
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PUNT 303: Nogmaals de
ONVOLMAAKTHEID

De onvolmaaktheid, het besef van, de acceptatie en de
omarming van het onvolmaakte, schept acceptatie,
zonder oordeel, zonder veroordeling, dus in het volle
besef van EENHEID. De schepping is onvolmaakt,
omdat onvolmaaktheid de enige Weg is die toegang
biedt tot groei en omdat onvolmaaktheid nooit iets zal
blokkeren, waar de volmaaktheid uitsluitend
blokkades opwerpt en dualiteit creëert.
Daarom kan de schepping alleen maar in
onvolmaaktheid zijn gecreëerd, omdat die acceptatie
van die onvolmaaktheid de bron is van eeuwige
voortgang. Het gaat hierbij niet alleen om het willen,
kunnen en durven omarmen van de onvolmaaktheid
maar ook om het willen, kunnen en durven van het
volledig loslaten van het streven naar volmaaktheid.
Ook dat brengt ons terug in het 'Hier en Nu’, omdat het
gaat om de gerichtheid op uitsluitend op dit moment.
We moeten niet iets nastreven, we moeten het NU, OP
DIT MOMENT, ZIJN.
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PUNT 304: Iedere grens
voorbij en voorbij iedere
grens

Als je de volmaaktheid en de gerichtheid op de
volmaaktheid kunt doorzien en kunt doorgronden, als
je die wetten kunt gaan zien en horen met de juiste
ogen en oren, als je de gerichtheid op de volmaaktheid
kunt gaan afleggen en de gerichtheid op de
onvolmaaktheid kunt gaan omarmen, zul je de
ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren. Dan
zul je in staat zijn om de vruchten van de Geest te gaan
leven en te gaan verspreiden. Deze vruchten zijn:
‘LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’
Dan zul je een instrument worden voor de hemelen,
als een open deur op deze wereld, waardoor de
hemelen hier, door jou kunnen werken. Dan zal jouw
opleiding zich gaan uitbreiden en verdiepen en zul je
het universum tijdens je slaap gaan bereizen
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PUNT 305:
Onvolmaaktheid bundelt
alle overwinningen
samen

Het cadeau van het vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID is de kracht die alle kwaliteiten
die wij op onze reis bij het beklimmen van onze berg,
hebben veroverd, bundelt. Om de inhoud en de diepte
van de ONVOLMAAKTHEID te kunnen bevatten, heb je
ogen nodig om te kunnen zien en oren nodig om te
kunnen horen. Als je de diepte van dit evangelie voelt,
ruikt, proeft, hoort en ziet, is de code gebroken, is de
zeepbel van de illusie definitie gebarsten en staat het
universum voor je open. De grenzen die er waren, zijn
opgeheven. Je bent IN, maar op geen enkele wijze
meer VAN deze wereld. Wij drijven volledig op
GELOOF en VERTROUWEN, wij hebben de ervaring
dat wij uit de Geest zijn geboren en delen in deze
wereld de vruchten van de Goddelijke Geest.
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PUNT 306: Het besef van
Onvolmaaktheid
tegenover het besef van
Volmaaktheid

Een vergelijking van het accepteren en omarmen van
het besef van Onvolmaaktheid en het streven en
verlangen naar het besef van Volmaaktheid leert ons
wat de verschillen tussen beide gerichtheden zijn en
wat de consequenties zijn van die verschillen. Deze
verschillen vinden hun oorsprong in het niveau van
bewustzijn en komen tot uiting in het wel of niet ogen
hebben om te kunnen zien en oren hebben om te
kunnen horen. De verschillen tonen ons ook wat
uitsluitend de weg is naar God en deze weg vindt zijn
oorsprong in het besef van het accepteren en
omarmen van het besef van Onvolmaaktheid, omdat
dit de enige weg is die leidt tot het besef van eenheid.
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PUNT 307: Het uiterst
complexe geheel om te
kunnen komen tot het
besef van
Onvolmaaktheid

Er is pas iets wezenlijks te doen met de informatie van
dit evangelie, als de mens uit vrije wil de keus maakt
om daartoe stappen te zetten. Dat vereist het in staat
kunnen zijn om ‘te willen, te kunnen, te durven en te
doen' en om het wezenlijke van het evangelie te
begrijpen zijn er ogen nodig om te kunnen zien en
oren nodig om te kunnen horen.
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PUNT 308: Volmaakt of
niet Volmaakt?

Volmaakt EN Onvolmaakt. Volmaakt OF Onvolmaakt.
Het gaat niet om de ‘ZIJNS-TOESTAND’. Het gaat om
het BESEF van Volmaaktheid of van Onvolmaaktheid.
HET BESEF IS EEN GERICHTHEID, EEN STROOM, EEN
KRACHT. Het gaat hierbij om de kracht die IS, die
opgesloten zit in de schepping als een natuurlijk en
wezenlijk aspect van de schepping.
Hierbij is het besef van ONVOLMAAKTHEID de enige
weg die kan leiden tot EENHEID, dus tot het kunnen
ontdekken en omarmen van God. Uiteindelijk is het
besef van de Onvolmaaktheid de enige kracht die ons
kan brengen naar het moment van het proces van
FUSIE.
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PUNT 309: Het
Onvolmaakte
vertegenwoordigt het
Onbekende

Het ONVOLMAAKTE weerspiegelt en
vertegenwoordigt het ONBEKENDE, het nog niet
bekende van de volmaaktheid. De opklimmingswezens
benaderen de volmaaktheid vanuit het nog niet
volmaakt zijn om te kunnen vaststellen wat
volmaaktheid is en hoe je er komt, vanuit een situatie
van onbekendheid met zowel de status van
volmaaktheid alswel de weg ernaar toe.
Deze weg begint bij de Onvolmaaktheid en de
verkenning van de Onvolmaaktheid en dus met de
acceptatie en de omarming van de Onvolmaaktheid.
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PUNT 310:
‘Onvolmaaktheid’ en
‘Onvolmaaktheid’, wat is
het verschil?

Onvolmaaktheid en Onvolmaaktheid lijkt hetzelfde te
zijn maar er zit een wereld van verschil tussen.
Er bestaat een onvolmaaktheid die alleen kan bestaan
in relatie tot de volmaaktheid, waarvan deze
onvolmaaktheid de tegenpool is. Als je de
volmaaktheid, die wordt verlangd en wordt nagejaagd
niet kunt bereiken, loop je het risico om gevangen te
worden door de werkende kracht van deze
onvolmaaktheid. Deze Onvolmaaktheid in relatie met
de bijbehorende volmaaktheid creëert en
vertegenwoordigt dualiteit en dus het besef van
dualiteit, drijft op angst onder aansturing van het ego
en verdwaalt in de daarbij horende illusies. Deze vorm
van onvolmaaktheid is een ‘ZIJNSTOESTAND’.
Er bestaat nog een vorm van Onvolmaaktheid, de op
zichzelf staande allesomvattende Onvolmaaktheid, die
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geen tegenpool kent en de wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen in zich draagt. Deze onvolmaaktheid
is geen toestand maar is een ‘BESEF’, kent geen
oordeel, veroordeelt niet en creëert het besef van
eenheid.
Dat is de reden waarom de zeven superuniversa zijn
gecreëerd in het wezen en in de aard van de
Allesomvattende Onvolmaaktheid, omdat dat de enige
weg is die ons uiteindelijk bij God kan brengen en zal
brengen.
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PUNT 311: Wat betekent
het om het besef van
Onvolmaaktheid te
kunnen Leven?

Het leven van de onvolmaaktheid brengt ons rust,
vrede, vreugde en liefde. Er is geen enkele meting
meer van welke waarde dan ook, omdat iedere
gerichtheid op volmaaktheid is opgegeven en
losgelaten. We kunnen en mogen alles accepteren en
omarmen, omdat alles op weg is naar God, in een
eeuwig leerproces en omdat onze onvoorwaardelijke
acceptatie en omarming in rust, vrede, vreugde en
liefde, alles zal transformeren naar een hogere vorm,
op weg naar een volledige acceptatie en daarom op
weg naar een volledige transformatie naar God en in
God.
De weg van het evangelie van onvolmaaktheid
elimineert de noodzaak en het bestaansrecht van
vergeving, omdat er geen overtuigingen en dus geen
verwachtingen en dus geen teleurstellingen meer zijn
398

en omdat er daarom geen oordeel, geen veroordeling,
geen schuldigverklaring en geen behoefte meer is om
te moeten VERGEVEN. Dit leidt tot een ongekende
bevrijding en een immense ervaring van vrijheid.
Vrijheid die leidt tot onafhankelijkheid.
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PUNT 312: Het BESEF is
de focus en de FOCUS is
het besef

De GERICHTHEID op ONVOLMAAKTHEID is een
activiteit die nooit meer stopt en die grote alertheid
vereist. De alertheid zit in de Wil en in de kracht om
jezelf te kunnen verheffen en te kunnen blijven
verheffen, om te kunnen komen tot de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, omdat uiteindelijk de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, DE ENIGE WERKENDE WEG IS.
Werkend voor een absolute blijvende groei in
bewustzijn. De enige weg voor het openen van het
kosmisch pad. Het evangelie van Onvolmaaktheid is
hierbij de kosmische code waarmee je zichtbare en
onzichtbare poorten kunt ontsluiten.
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PUNT 313: De
Allesomvattende
Onvolmaaktheid

De gerichtheid op de allesomvattende
Onvolmaaktheid is allesomvattend. Het sluit niets uit
en omarmt alles en in die allesomvattendheid ligt mijn
kans om te kunnen doordringen in alles en om alles te
kunnen leren doorgronden. Het besef van
volmaaktheid is uiterst beperkt en richt zich slechts op
het door mij verlangde en nagejaagde facet met het
risico dat ik daarin vaal en teleurgesteld raak. Mijn
besef gericht op de onvolmaaktheid maakt van mij een
kosmisch burger, waarvoor geen grenzen meer zijn,
behalve mijn eigen bewustzijn, maar ook dat zal
groeien van het gericht zijn op de onvolmaaktheid. De
kosmos wordt mijn ‘leertuin’, waar mijn genootschap
mij voor het ontvangen van kosmische lessen heen zal
voeren.
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PUNT 314: De
Allesomvattende
ONVOLMAAKTHEID en
ZELFRESPECT

Het evangelie van onvolmaaktheid is bij uitstek de
boodschap die de mens leert om in vol vermogen en
met het volle besef zichzelf te accepteren, te omarmen,
te respecteren, te vertrouwen en van zichzelf te
houden. Het leert ons dat we briljant zijn in onze
onvolmaaktheid, zoals ieder mens op dezelfde wijze
dezelfde briljantheid bezit.
Het evangelie van Jezus is het fundament voor het
evangelie van Onvolmaaktheid, waarin ZELFRESPECT
wordt verheven tot kunst, tot een levensvoorwaarde,
tot een noodzaak, zonder daarmee ooit te verzanden
in zelfbewondering, want …….
Zelfrespect is altijd gecoördineerd met liefde voor,
en dienstbaarheid aan, de medemensen. Het is de
maat in deze wereld, die zal leiden tot de
capaciteit. Help elkaar de eigen maat te veroveren,
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zodat de capaciteit als vanzelf in deze wereld zal
groeien.
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PUNT 315: De grote REIS
door de
Allesomvattende
ONVOLMAAKTHEID

Na een lange reis te hebben gemaakt waarbij we ooit
afstand hebben genomen van de wereldse weg, waar
we de wissel zijn gepasseerd en onze weg hebben
vervolgd op de Geestelijke Weg, hebben we nog vele
specifieke gebieden op onze reis doorkruist en
veroverd. Uiteindelijk zijn we aangekomen op het punt
waarop we de wezenlijke en natuurlijke aard en
kenmerken van de ONVOLMAAKTHEID hebben
ontdekt en bereiden we onszelf voor om met de reis te
gaan beginnen om de onvolmaaktheid te gaan
verkennen, omarmen, accepteren, doorgronden en
uiteindelijk te gaan veroveren. Wij kunnen deze reis
gaan starten omdat we de ervaring hebben om uit de
Geest te zijn geboren en omdat we de Wil hebben om
de vruchten van de Goddelijke Geest te gaan
bemachtigen en om deze te gaan LEVEN. De vruchten
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zullen ons kenmerken. Het gaat nu om de Wil, de
Kunst, het Lef en de Daadkracht om het derde aspect
van bewustzijn te gaan realiseren, 'HET WERKELIJK
GAAN LEVEN VAN DE COMBINATIE VAN ONS
VERSTANDELIJK ASPECT, GECOMBINEERD MET
ONZE SPIRITUELE PERCEPTIE EN DAT ZAL HET
VERVOLG VAN ONZE REIS GAAN KENMERKEN. We
hebben nu de ogen om te kunnen zien en de oren
om te kunnen horen tot dit niveau veroverd en we
hebben de zoete geur en smaak geroken en
geproefd van de vruchten van de Goddelijke Geest.
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PUNT 316: De continue
wisseling van ‘FOCUS en
TOESTAND' met
betrekking tot de
Onvolmaaktheid

De ONVOLMAAKTHEID is een BESEF, dat wij moeten
gaan doorgronden, waarmee we de onvolmaaktheid
uiteindelijk op een immense kosmische reis kunnen
laten oplossen. Het doorgronden begint met acceptatie
en omarming van het besef van de onvolmaaktheid.
Omdat de groei op deze weg bestaat uit een reis zullen
we ontelbare keren onszelf moeten verheffen, de focus
en projectie moeten richten op het besef van
onvolmaaktheid, om vervolgens in een’zijns-toestand’
van de onvolmaaktheid te landen. En dit proces zal
keer op keer op keer op keer ……. door ons herhaald
moeten worden. Zo is er een continue wisseling van
FOCUS en TOESTAND met betrekking tot
onvolmaaktheid.
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PUNT 317: Het besef van
Onvolmaaktheid in
relatie tot de vruchten
van de Goddelijke Geest

De weg van het besef van ONVOLMAAKTHEID is de
enige weg die ons voortgang kan bieden op onze reis
door het universum, op onze groei in bewustzijn. Een
reis die wordt gekenmerkt als een worsteling. Zoals
we gezien hebben, leidt de weg van het streven en
verlangen naar VOLMAAKTHEID tot de twee
mogelijke resultaten van een volmaakte (dus een
goede) uitkomst of een onvolmaakte (dus een slechte)
uitkomst. Het Urantiaboek zegt hierover: 'De mens
komt slechts langzaam tot het inzicht dat
contrasterende volmaaktheid en onvolmaaktheid
potentieel kwaad voortbrengen’. Het besef van de
gerichtheid op ONVOLMAAKTHEID kent geen
contrast. Er is geen goed en er is geen slecht, er is geen
oordeel, er is geen veroordeling, er is geen
overtuiging, geen verwachting en geen teleurstelling.
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Ieder gegeven wordt geaccepteerd en omarmd.
Uiteindelijk lost hiermee dus de worsteling op en dat
biedt grote, nieuwe voordelen.
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PUNT 318: Het
meervoudig drama van
de WORSTELING

De mens worstelt in zijn leven op een vreselijke
manier. Zijn gerichtheid, zijn projectie is uitsluitend
gericht op VOLMAAKTHEID, omdat hij streeft en
verlangt naar volmaakte resultaten en hij die uitslagen
ook in zijn overtuigingen heeft opgenomen. De uitslag
kan echter ook in zijn ogen onvolmaakt zijn, waardoor
er niet wordt voldaan aan de verwachtingen en er dus
grote teleurstellingen zullen zijn, die zullen leiden tot
frustratie, bitterheid, boosheid, afgunst, jaloezie, etc.
In ieder geval creëert dit beeld DUALITEIT en dus
strijd. Die weg is een WORSTELING. 'De mens komt
slechts langzaam tot het inzicht dat
CONTRASTERENDE VOLMAAKTHEID en
ONVOLMAAKTHEID POTENTIEEL KWAAD
voortbrengen’. Deze worsteling van de mens creëert
ook een worsteling voor onze Godsvonk omdat we
zolang we het volmaakte najagen, zullen leven in
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frustratie, in potentieel kwaad en dus niet bereikbaar
zijn voor onze Godsvonk.
Het volgen van het evangelie van onvolmaaktheid
doorbreekt dit beeld, elimineert de DUALITEIT en
brengt ons op een groter besef van EENHEID. We
zullen hiervoor echter eerst de ogen moeten
ontwikkelen om dit te kunnen zien en de oren om dit
te kunnen horen.
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PUNT 319: De Richter in
relatie met onze
vruchten van de
Goddelijke Geest

De vruchten van de Goddelijke Geest kunnen niet
worden geleefd en niet in de wereld worden gezet als
dit niet in liefde met, in liefde voor, in de omarming
met en wandelend samen met God zal plaatsvinden.
Een Weg zonder contrast tussen VOLMAAKTHEID en
ONVOLMAAKTHEID, een weg zonder potentieel
kwaad, is de WEG VAN DE ONVOLMAAKTHEID, DIE
GEEN CONTRAST KENT EN DIE DUS NIET HET
GEVAAR KENT VAN HET POTENTIEEL KWAAD. Het is
de Weg zoals die is vastgelegd in het vreugdevolle
evangelie van de Onvolmaaktheid.
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PUNT 320: Het nieuwe
EVANGELIE is uitsluitend
WILLEN, KUNNEN,
DURVEN, DOEN

Om de vruchten van de Geest te kunnen voortbrengen
dienen de verstandelijke en morele grondslagen van
ons KARAKTER zo te zijn, dat deze grondslagen
voldoende ondersteuning geven aan de bovenbouw
van de vrijmakende en veredelende geestelijke natuur
die het sterfelijke bewustzijn zal transformeren en
vervolgens, in samenwerking met het herschapen
denken, de ontwikkeling zal bewerkstelligen van de
ziel, met haar onsterfelijke bestemming. Onze
geestelijke natuur – de gezamenlijk geschapen ziel
– is een levend en groeiend iets, maar het denken en
de morele beginselen van de individuele mens zijn de
bodem waaruit deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke bestemming
moeten ontspruiten. De bodem van de tot
ontwikkeling komende ziel is menselijk en materieel,
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maar de bestemming van deze gecombineerde
schepping van het denken en de geest is geestelijk en
goddelijk.’ Het denken en de morele beginselen van
ieder mens zijn de grondslagen waaruit de hogere
manifestaties moeten ontspruiten.
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PUNT 321: Wat we alleen
zullen moeten doen

Er is in ieder geval één aspect in het creëren van de
mogelijkheid van het verspreiden van de vruchten van
de Geest en dat is het allesbepalende fundament van
ons KARAKTER, dat tot uitdrukking komt in het
denken en de morele beginselen van onze
grondslagen waar de hogere manifestaties van het
voortbrengen van de vruchten van de Geest uit
zullen moeten ontspruiten. Bij ons denken en welke
morele grondslagen wij erop nahouden, is een
innerlijke zaak voor onszelf. Dat kan geen spiritueel
boek, geen meester, geen yoga, geen kunsten, geen
goeroe en geen cursus jou en mij ooit bij helpen. De
oplossing en hulp hiervoor ligt nooit 'van buiten’, doch
is een innerlijke zaak. De enige die ons daarbij kan
helpen is onze God van binnen, omdat die ieder aspect
van ons innerlijk kent en doorgrondt. Daar kunnen wij
onszelf niet voor verschuilen. Het gaat dus om het
voortbrengen van de vruchten van de Geest,
verankerd in een dienstbaar, liefdevol denken en in
414

hoge morele grondslagen. Daar zullen wij iedere dag
aan moeten werken, aan het verkrijgen van een
karakter dat steeds zuiverder wordt.
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PUNT 322: Het evangelie
van Onvolmaaktheid en
ZELFRESPECT

Zelfrespect en groei van mijn zelfrespect is een
oorzakelijk gevolg van het besef van Onvolmaaktheid.
Hoe groter mijn zelfrespect wordt, hoe groter mijn
maat wordt om liefde voor mijzelf te kunnen
genereren. Maat is altijd gelijk aan capaciteit, dus mijn
eigenliefde bepaalt mijn vermogen van het kunnen
schenken van naastenliefde, waarbij de capaciteit
nooit de maat kan overschrijden. Zo wordt dus door
een steeds groter besef van onvolmaaktheid, dat
manifest wordt in het kunnen schenken van de
vruchten van de goddelijke Geest, de naastenliefde op
deze wereld steeds intenser met elkaar gedeeld en aan
elkaar geschonken. Dat bepaalt de noodzaak van een
groeiend besef van onvolmaaktheid. Deel het nieuwe
evangelie en help de wereld veranderen.
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PUNT 323: Het evangelie
van Onvolmaaktheid
combineert het
Essentiële

Er zijn twee essentiële aspecten nodig om te kunnen
veranderen. Het eerste aspect is het verhogen van ons
ZELFRESPECT en het tweede aspect is het geestelijk
zuiver maken van ons KARAKTER, van onze
denkbeelden en van de morele beginselen van onze
grondslagen. Het besef van Onvolmaaktheid
beïnvloedt beide aspecten in de goede richting, omdat
door het OMARMEN en ACCEPTEREN van het BESEF
van ONVOLMAAKTHEID, het CONTRASTERENDE
beginsel volkomen oplost en daardoor dus het
POTENTIËLE KWAAD verdwijnt.
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PUNT 324: Het belang
van Moreel Denken in
relatie tot de ziel

Ons karakter wordt bepaald door ons denken en onze
morele beginselen. De morele keuzes en onze
geestelijke vorderingen, de groei van onze ziel en de
groei van ons bewustzijn wordt bepaald door het
vermogen om God te kennen en door de wens te
hebben om te worden zoals God is. Zonder moreel
denken en zonder geestelijke activiteit kan de ziel
niet eens bestaan. Bij de eerste morele keus van de
jonge mens wordt de ziel geboren. De ziel wordt dus
geboren en ontwikkelt zich verder, door een
GECOMBINEERDE ACTIVITEIT van de MENS en GOD,
waarbij morele keuzes de groei bevorderen. Het
uitsluiten van de contrasterende en confronterende
faciliteit binnen het gelijktijdig aanvaarden van
volmaaktheid en Onvolmaaktheid, dat alleen bij het
besef van volmaaktheid een voorwaarde en een
realiteit is, elimineert het ontstaan van het potentiële
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kwaad en zal onze moraliteit buitengewoon gunstig
beïnvloeden.
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PUNT 325: Wat heeft
Zelfrespect of eigenliefde
te maken met het
Karakter?

ZELFRESPECT en het KARAKTER kunnen niet los
worden gezien van elkaar. Waar het Zelfrespect de
maat of het volume aangeeft voor de capaciteit, de
naastenliefde, geeft het karakter de kwaliteit aan
van zowel eigenliefde als naastenliefde. Het karakter
wordt bepaald door de puurheid van het denken
alsmede door de morele beginselen van onze
grondslagen, die zullen moeten bestaan uit
schoonheid, waarheid en goedheid. Beide kwaliteiten
van zowel het Zelfrespect als het karakter creëren de
vruchten waaraan de boom zal worden gekend. Deze
kwaliteiten van zelfrespect en karakter bepalen of een
mens de ervaring kan hebben om uit de Geest te zijn
geboren en of die mens in staat is om de vruchten van
de Geest te kunnen delen. Het niveau van het
Zelfrespect en het karakter bepalen of er ogen zijn om
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te kunnen zien en of er oren zijn om te kunnen horen.
Het karakter kan alleen in nauwe samenwerking en
onder leiding van de Godsvonk verbetert worden
omdat de Godsvonk als enige de ware innerlijke
waarde van de mens in wie hij woont, kent.
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PUNT 326: Het evangelie
van Onvolmaaktheid
confronteert en opent

Het nieuwe, vreugdevolle evangelie van
Onvolmaaktheid confronteert jezelf en opent je, het
confronteert anderen en kan anderen openen.
Dat is de Weg, de weg van het besef van
ONVOLMAAKTHEID. De weg vrij van het contrast van
volmaaktheid en Onvolmaaktheid dat je nog meesleurt
in de illusie van de dualiteit.
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PUNT 327: Wat betekent
precies de morele
beginselen van onze
grondslagen

De morele beginselen vinden hun oorsprong in de
invloed van de zeven Assistent-bewustzijnsgeesten.
Aangezien er nog overal het contrast is tussen
volmaakt en onvolmaakt, is er nog overal potentieel
kwaad aanwezig in de vorm van zonden of dwaling.
Keer het verlangen en het streven naar volmaaktheid,
voorgoed de rug toe.
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PUNT 328: Ken jouw
grondslagen en verbeter
ze

Wat zouden jouw grondslagen zijn als je niet meer in
staat zou zijn om je te storen aan anderen, als je niet
meer in staat zou zijn om je te kunnen irriteren aan
anderen, om ieder probleem bij anderen te zien en bij
anderen neer te leggen, als je niet meer jaloers kon
zijn op wie dan ook en op wat dan ook, als je niet meer
afgunstig kon zijn, als je het verlangen en het streven
naar volmaaktheid had afgelegd, omdat je weet dat dat
averechts werkt, als je de schoonheid gaat zien in het
onvolmaakte, als je de stem van jouw Godsvonk gaat
horen en de vreugde voelt van God dat hij begrijpt dat
je hem hoort, …….. hoe zouden dan jouw
grondslagen zijn? Die GRONDSLAGEN moeten nu
‘de jouwe’ worden en zullen jouw karakter
hervormen.
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PUNT 329: Door alles te
ontdoen van jouw
waarden, komt de
werkelijke waarde naar
voren

Het vastklampen aan waarden is inherent aan het
vastklampen aan weerstand, aan illusies en aan chaos.
Het loslaten van waarden is het loslaten van iedere
vorm van weerstand en creëert vrijheid. Vrijheid
creëert mogelijkheid tot groei en schept vreugde,
vrede en liefde. En dit alles wordt verkondigd door het
evangelie van het besef van Onvolmaaktheid.
Vasthouden aan waarden is jagen op en verlangen
naar volmaaktheid, waar het beeld van de waarden in
passen en schept dus contrast omdat ook het
tegendeel het resultaat kan zijn, met alle
teleurstellingen en frustraties tot gevolg. Dit contrast
schept de mogelijkheid van POTENTIEEL KWAAD.
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PUNT 330: Alle
voorgaande wegen
leiden naar het nieuwe
evangelie

Het wordt steeds duidelijker hoe de totale reis, zoals
beschreven in de boekenreeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’ is gelopen en verlopen en dat
het een zodanig opbouwend traject is, dat dit
uiteindelijk heeft geleid tot het mogen vernemen van
het vreugdevolle evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid. Alle andere wegen, alle andere
landen, alle Paden, alle gebieden die we hebben
doorkruist een VEROVERD, alle wissels die we hebben
moeten nemen, alle ervaring die we hebben mogen
opdoen, leiden naar dit nieuwe evangelie, dat
uitsluitend een evangelie is van DOEN, van LEVEN,
van ZIJN en van STRALEN. En dat gaat niet vanzelf en
blijft er een continue alertheid op zijn plaats, maar het
gaat wel steeds makkelijker, omdat het in ons systeem
gaat zinken en wij het gaan worden. Nu hebben we de
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volledige ervaring om uit de Geest te zijn geboren en
zijn we in staat om LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID,
GELOOF, ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING te kunnen zijn en ook werkelijk te
zijn en om dus de vruchten van de Goddelijke Geest te
kunnen gaan leven en te kunnen gaan verspreiden
over deze wereld. Door alle ervaring en door onze
strijd of worsteling is ons denken nu puur en zuiver,
zijn de beginselen van onze grondslagen gericht op de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid en
hebben wij een krachtig Zelfrespect of Eigenliefde
kunnen opbouwen. Dat zal het fundament zijn voor
het vervolg van onze eigen 'WONDERBAARLIJKE
REIS'.
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PUNT 331: 'Verhef
mijzelf' betekent vanaf
nu en nog uitsluitend
‘VERHEF ONSZELF'
Er is geen mijzelf meer, want 'mij' is nu structureel
opgegaan in ‘ONS’, dus is mijzelf geworden en
verworden tot ONSZELF. Verheffen en blijven
verheffen is een voorwaarde en een noodzaak voor
eeuwige voortgaande groei.
Ik zal dus vanaf nu, onophoudelijk en structureel ‘ONS
VERHEFFEN’.
DIT 'ONSZELF VERHEFFEN’ IS EEN LOGISCH
GEVOLG VAN HET BESEF VAN ‘HET EVANGELIE
VAN HET BESEF VAN ONVOLMAAKTHEID’.
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PUNT 332: Waarachtig
‘Meesterschap over het
Zelf', Versie 2.0
Iedere vorm van zelfrespect dat geen basis vindt in
puur en zuiver denken en dat niet gegrondvest is op
de beginselen die steunen op de grondslagen van
schoonheid, waarheid en goedheid, is GEEN
zelfrespect, maar is ZELFBEWONDERING en is een
product van het EGO.
De SPIL is en wordt nu het KARAKTER, waar het
ZELFRESPECT op balanceert en de aard van het
karakter en de grondslagen waarop zij is gebouwd,
bepalen uiteindelijk de doorslag naar Zelfrespect of
naar Zelfbewondering, naar het dienen van God of het
naar het dienen van de keizer. Zelfrespect kan vanaf
nu niet meer los worden gezien van het karakter
waarop zij balanceert.
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PUNT 333: Het evangelie
als uitgangspunt voor de
vorming van het
karakter

Het uitgangspunt van het accepteren en omarmen van
de Onvolmaaktheid, kent geen waarden meer toe,
maakt geen onderscheid, oordeelt niet en veroordeelt
niet, kent de volmaaktheid niet meer, dus er ontstaat
ook geen contrast meer met tegenstellingen en dus
met een groot risico van teleurstellingen. Wat resteert
in het besef van het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is rust, vreugde, vrijheid, harmonie
en liefde en dat is het fundament waarop de grondslag
van de waarden van schoonheid, waarheid en
goedheid kan groeien en bloeien en waarin het zich
kan verankeren. Het evangelie is dus de basis voor
de grondslag van de beginselen van de wijze van
denken, dat tot uitdrukking komt in ons karakter.
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PUNT 334: Een tijdperk
voorbij

Er was ooit een bijna eindeloze tijd van strijd, onrust
en chaos, die zijn oorsprong vond in de illusie van de
dualiteit, die weer zijn wortels heeft verankerd in de
grond van de VOLMAAKTHEID.
Die tijd is geweest en wordt vanaf nu vervangen door
de boodschap van het vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID, waardoor de verwachting, de
teleurstelling, het oordeel, de veroordeling en dus de
chaos, de disharmonie en de pijn, voorgoed zullen
oplossen. Er breken nieuwe tijden aan, als wij dit
evangelie op deze wereld zullen verkondigen.

431

PUNT 335: Alleen het
‘besef van
ONVOLMAAKTHEID' kan
gericht zijn op het ‘HIER
EN NU'

De gerichtheid op de volmaaktheid waarbij er per
definitie verlangde en nagestreefde resultaten worden
vastgelegd, die overtuigingen, verwachtingen en
teleurstellingen creëren, vormt ook een spanningsveld
in ‘TIJD EN PLAATS’.
Er zal ergens op een plaats en op een moment, het
verlangde resultaat moeten opduiken en zal zich
moeten presenteren, want dat zit in de gerichtheid
op de volmaaktheid, zoals ingesloten in mijn
systeem. Alleen de inhoud van het nieuwe evangelie,
het besef van ONVOLMAAKTHEID, bevrijdt mij van
iedere verwachting, van ieder oordeel en van iedere
veroordeling. Ik accepteer en omarm de
onvolmaaktheid zoals hij is en omdat hij is, dus
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bevrijdt deze gerichtheid op de onvolmaaktheid mij en
koppelt mij los van iedere verwachting en ontsluit
dus als enige weg, het 'HIER EN NU’ voor mij.
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PUNT 336: Het evangelie
bestaat en leeft als het
bestaat in jou en in mij

De gerichtheid op de Onvolmaaktheid van het
evangelie van Onvolmaaktheid gaat pas levend
worden als het bestaat in jou en in mij. Als wij
werkelijk in staat zijn om de onvolmaaktheid
werkelijk te kunnen accepteren en te kunnen gaan
omarmen, gaat het evangelie pas in onszelf leven en
zal daardoor een ongeremde energie, een energie
die vrij is van iedere WEERSTAND, gaan stromen en
zal daar direct een uitwerking van zijn op onze
omgeving en dus op deze wereld. Daarnaast zullen
wij ook allemaal persoonlijk de vruchten kunnen gaan
plukken van onze eigen energie die niet meer wordt
belast door weerstand die ontstaat in het contrast
tussen volmaakt en onvolmaakt en waaruit potentieel
kwaad kan voortkomen. Vrij van iedere weerstand
kunnen we aantonen dat we die lessen hebben geleerd
en zal ons leven gaan veranderen.
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PUNT 337: Iedereen is
gevangen in de
volmaaktheid. Kan ik dat
onvoorwaardelijk
loslaten?

Zo zijn wij allemaal gevangenen van de volmaaktheid,
bang en afwijzend tegenover het onvolmaakte, omdat
dat eng en bedrijgend is, terwijl het onvolmaakte de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen in zich
draagt. Juist de door ons gedefinieerde volmaaktheid
is de illusie, waar we allemaal worstelen om die
zogenaamde volmaaktheid te bereiken en vast te
houden. Het bestaat echter niet en die worsteling put
ons uit en maakt ons ziek. Wie durft de door ons
gedefinieerde volmaaktheid voorgoed vaarwel te
zeggen? Wie durft zijn ogen te openen en wakker te
worden? Wie durft dat en wie is daartoe in staat?
De onvolmaaktheid IS en de volmaaktheid is niet en
samen in één potje leiden ze tot ruzie en dragen ze het
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potentiële kwaad in zich, dat de gebruikers van de
volmaaktheid altijd zal infecteren en treffen.
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PUNT 338:
ONKWETSBAARHEID
door afstemming op het
besef van
ONVOLMAAKTHEID

Afstemming op het besef van volmaaktheid beperkt
mij door de grenzen die zitten opgesloten in de door
mijzelf gedefinieerde volmaaktheid. Afstemming op
het besef van ONVOLMAAKTHEID, creëert een
onbeperkte ruimte, waarin niets moet, waarin niets
verwacht wordt, waarin ik niet teleurgesteld of
gekwetst kan worden en waarin ik dus
ONKWETSBAAR ben.
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PUNT 339: Neem waar
en ervaar
Neem waar en ervaar. Zolang je bent afgestemd op
het besef van Volmaaktheid, 'bepaalt het leven jou,
doordat jij het leven wilt bepalen'. Zolang je bent
afgestemd op het besef van Onvolmaaktheid, 'bepaal
jij het leven, doordat jij het leven de kans geeft, om
zich onbelemmerd aan jou te kunnen aanbieden'.
En de regisseur van dat spel van de krachten in het
leven, in jouw leven, is de eigenaar van dat leven en
dat ben JIJ.
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PUNT 340: Zoek de WEG
NAAR VERLOSSING

Er is een weg die ons gevangen houdt en er is een weg
die verlossing biedt. De weg van het gevangenschap
is de weg die gericht is op het besef van
volmaaktheid. Het dwingt je om alert te zijn of het
door jou verlangde of gewenste resultaat voor jou als
resultaat uit het moeras naar boven komt drijven. Je
bent je vrijheid kwijt doordat je continu alert moet zijn
en als het resultaat onbevredigend is, zul je de
frustratie en de teleurstelling in je rugzak als ballast
mee moeten dragen. De weg uit dat gevangenschap, de
weg naar de verlossing, de weg naar de vrijheid, is de
weg van het ongebonden kunnen accepteren en
omarmen van de weg van het besef van
Onvolmaaktheid.
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PUNT 341: Verlossing en
Vrijheid gaat vooraf aan
vrijwillige volledige
dienstbaarheid

Alleen een ziel die bevrijd is van zowel de
gevangenschap als de ballast, en in die vrijheid op
eigen kracht, wandelt aan de hand van God, kan de
ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren.
Daarvoor zal die ziel zichzelf bevrijd moeten hebben
uit de ketenen van de afstemming op volmaaktheid
en de vrijheid en de verlichting moeten hebben
veroverd van de afstemming op ONVOLMAAKTHEID.
Alleen een ziel met die afstemming is in staat om de
vruchten van de Geest uit volle overgave, in volle
vrijheid en in vol bewustzijn te kunnen delen aan deze
wereld.
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PUNT 342: God kunnen
ervaren in volledige
overgave, geloof en
vertrouwen

Volledige overgave aan de onvolmaaktheid betekent
om volledig te kunnen geloven in God en om volledig
te kunnen vertrouwen op God en op de weg van de
onvolmaaktheid zelf. Hoe meer geloof en vertrouwen
ik heb, hoe meer ik me kan overgeven. Hoe groter mijn
overgave wordt, hoe groter mijn geloof en vertrouwen
wordt. Zo versterken mijn overgave aan de
onvolmaaktheid en mijn relatie met God, elkaar.
Daarnaast wordt de ervaring van ‘onkwetsbaar zijn'
steeds sterker en door het 'verlangen en streven naar
…..’, af te leggen, parkeren we de invloed van het ego
volledig buiten ons.
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PUNT 343: De mens lijdt
het meest, aan het lijden
dat hij vreest

De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest.
Gericht op en verlangend en strevend naar de door
onszelf, persoonlijk gedefinieerde volmaaktheid, is er
altijd de angst voor het resultaat van het alternatief, de
ook door onszelf gedefinieerde onvolmaaktheid. Die
angst, dat spanningsveld, gooit ons om en maakt ons
ziek. Vergeet ook vooral niet, dat alles waar wij onszelf
op richten, alles zal zijn waarvoor wij onze deuren
zullen openen. Zo nodigen wij het spanningsveld van
de weerstand keer op keer uit, waarmee en waardoor
het in ons systeem wordt verankerd en zich nestelt in
het collectieve bewustzijn van deze wereld.
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PUNT 344: De interactie
van ‘MIJN leven' met
‘HET leven'

De weg van het afleggen van de weerstand, de weg van
het afleggen van de acceptatie en de omarming van de
onvolmaaktheid, creëert dus groei, waardoor ik
mijzelf bevrijd uit steeds terugkerende
omstandigheden. Ik heb die les geleerd en heb die
ervaring niet meer nodig. Vasthouden aan mijn
verlangen van persoonlijke volmaaktheid creëert dus
weerstand en blokkeert iedere voortgang op mijn weg.
Zolang wijzelf in de weerstand zitten en in de
weerstand blijven, tonen wij het universum dat bij ons
de angst nog overheerst, dat wij nog vastzitten aan het
concept van projectie op de volmaaktheid en dat wij
de weg van de onvolmaaktheid nog niet kennen, nog
niet durven accepteren, nog niet consumeren en dat
wij dus nog deze ervaringen nodig hebben om te
kunnen leren.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen
…..!
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PUNT 345: Het zijn van
de transformator in en
voor deze wereld

Ieder mens die in staat is om de onvolmaaktheid te
kunnen accepteren en te kunnen omarmen, is in staat
om de energie van 'de weerstand tegen de
onvolmaaktheid’, die gebaseerd is op angst voor het
lijden dat wij vrezen en dat circuleert binnen het
gesloten systeem van het collectieve bewustzijn, als
een open deur, door die mens heen, te laten
wegstromen naar ‘buiten het collectieve bewustzijn',
waar het zal worden getransformeerd. De mens die de
onvolmaaktheid accepteert en omarmt, die in God
gelooft en op God vertrouwt, die de ervaring heeft van
uit de Geest te zijn geboren, kan op deze wijze, als een
open deur, God, de schepping en de mensheid dienen.
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PUNT 346: De WEG van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID is de
EEUWIGE WEG

De nieuwe weg die is blootgelegd en die wordt
aangegeven door het nieuwe vreugdevolle evangelie
van onvolmaaktheid of van het besef van
onvolmaaktheid en die de beginselen van het
goddelijk scheppingsplan blootlegt en daarop verder
bouwt, toont ons het begin van een eeuwige en
eindeloze weg. Het is de sleutel tot de deur die
wezenlijk de trap ontsluit voor een nooit meer
stoppende, eeuwige klimpartij, naar immer weer
nieuwe en ontluikende schoonheden, die naar voren
zullen komen, naarmate wij steeds verder op kunnen
gaan in de Onvolmaaktheid, door er doorheen te
reizen. Door steeds meer van die onvolmaaktheid te
kunnen gaan begrijpen, zullen we steeds meer van die
onvolmaaktheid kunnen afleggen en daardoor de
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schoonheid en de volmaaktheid van God kunnen gaan
begrijpen.
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PUNT 347: De meer dan
complete ‘OMSLAG’

We hangen allemaal in de projectie op de door onszelf
geformuleerde ‘volmaaktheid’. Deze projectie is de
neerslag van het totale collectieve bewustzijn. We
zullen de projectie op volmaaktheid los moeten laten
en het besef van Onvolmaaktheid gaan accepteren en
omarmen. Dan zal de weerstand gebroken worden en
kan en zal de ‘kosmische flow’ gaan stromen. Die
'overstap’ is immens en nog ver buiten het bereik van
de massa. Ieder individu die deze stap wil en kan
maken, dient daar de mensheid mee. Wie heeft het lef
om de vrede, de vreugde, de rust, de liefde en de
'kracht van groei', te gaan ontdekken en te gaan
veroveren door de onvolmaaktheid te accepteren en te
omarmen en daarmee voor zichzelf te veroveren?
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PUNT 348: De weg van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID is de
ENIGE WEG naar het
besef van EENHEID

Als de weg van het besef van Onvolmaaktheid de weg
of zelfs de enige weg is naar het besef van EENHEID,
dan is de weg van het besef van volmaaktheid de
enige oorzaak van het besef van dualiteit en is
daarmee de enige weg naar het besef van dualiteit.
Vind een kies de juiste weg.
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PUNT 349: De weg van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID
isoleert voor mij
uitsluitend mijn eigen
verantwoordelijkheid

De weg van Onvolmaaktheid gooit mijzelf volledig
terug op mijzelf. Ik sta er alleen voor en ik kan
niemand meer benoemen en aanwijzen voor de
oorzaak en de bron van mijn ellende. Ik ben alleen,
samen met mijn God, mijn engelen en mijn
genootschap en dus ben ik niet alleen en heb ik zelfs
de meest waardevolle vrienden aan mijn zijde. Binnen
dat weten, binnen die kracht, neem ik mijn eigen
verantwoordelijkheid en accepteer en omarm ik
onvoorwaardelijk de onvolmaaktheid.
Zo groei ik ver uit boven het geharrewar en het
geleuter, het geduw tegen en het getrek aan elkaar,
449

wat zich allemaal afspeelt op deze wereld. Het
bijzondere aan dit verhaal is echter dat als ik het
besef van ONVOLMAAKTHEID volledig accepteer
en omarm, de ellende zal verdwijnen uit mijn
leven, omdat ik die lessen heb geleerd en omdat
vreugde, vrede, liefde en een dieper besef van
EENHEID, MIJN DEEL ZAL ZIJN.
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PUNT 350: Onze zelf
gedefinieerde
VOLMAAKTHEID sluit
alles uit en creëert
SPANNING

‘De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij
vreest’. Dat is de reden waarom we gaan selecteren in
voor onszelf gedefinieerde volmaaktheden en
onvolmaaktheden. Als we ons richten op alles wat wij
als volmaakt bestempelen, sluiten we de rest uit. Dat is
echter schijn, want ook alle onvolmaaktheden zijn
door uitsluiting benoemd en voorzien van het etiket
angst, dat een verbinding creëert. Dus ook voor al die
projecties, van de onvolmaaktheid, zetten we de
deuren van ons systeem, ONBEWUST, wijd open en
halen die energie binnen in ons systeem, dat een
spanningsveld, stress en angst creëert. Bovendien
creëert ‘uitsluiting’ een afscheiding en dus DUALITEIT.
Afstemming op het besef van onvolmaaktheid, sluit
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alles in en sluit niets uit en is dus gericht op het besef
van EENHEID, dat altijd ervaren wordt als LIEFDE.
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PUNT 351: Meesterschap
over het Zelf, versie 3.0

Door het voortschrijdende inzicht hebben we de stap
gemaakt van het Meesterschap over het Zelf, van
versie 1.0, naar versie 2.0, naar versie 3.0. Het
Meesterschap versie 1.0 wordt gekenmerkt door het
veroveren van Zelfrespect. Bij versie 2.0 wordt er een
kwaliteit vereist van een zuiver en puur karakter,
gedragen door de beginselen van de grondslagen
schoonheid, waarheid en goedheid. Bij versie 3.0 is de
Meester in staat om een volledig besef en projectie te
hebben op de Onvolmaaktheid en deze
onvoorwaardelijk te kunnen accepteren en te kunnen
omarmen.
Als al deze kenmerken niet aanwezig zijn en iemand
vindt zichzelf geweldig, dan spreken we van
zelfbewondering en is er volledige aansturing van en
door het ego.
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PUNT 352: De weg van
dit Evangelie lijkt een
geheime Weg

De Weg van het Evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is onbekend, is mogelijk onbemind,
vereist ogen om te zien en oren om te horen, vereist
lef en daadkracht en dat allemaal om het onvolmaakte
te kunnen accepteren, te kunnen omarmen, het toe te
gaan passen en dus om alles los te kunnen laten,
behalve het vertrouwen en het geloof in God. Hij is
mijn alter-ego dus de onvolmaaktheid waardoorheen
ik ga, is ook zijn weg. God en ik samen, kunnen alles.
Wij gaan samen door de onvolmaaktheid heen en
groeien er samen bovenuit. Dat is voor mij, dat is voor
ons, de WEG.
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PUNT 353: Welke kracht
is ‘de grote drager van de
Weg?’

Vele aspecten zijn belangrijk bij het gaan van de WEG.
Welke keus maak je, want keuzes leiden tot
ervaringen met groei- en leermomenten? Wat is de
essentie van het gaan van de weg? Wordt dat bepaald
door of je kiest voor het besef van volmaaktheid of
voor het besef van onvolmaaktheid? Die keus is zeer
belangrijk maar bepaalt uiteindelijk niet de ESSENTIE
en de RICHTING van de weg. Die keus bepaalt de
voortgang en de snelheid op de weg. De essentie
wordt uitsluitend bepaald door Het blinde
vertrouwen op, het ontembare verlangen naar en
het onvoorwaardelijke geloof in God, de overgave
aan God en in onze samenwerking, in de
wetenschap dat God weet dat mijn weg, onze weg
is en nog harder zal gaan 'voor onze WEG’, dan dat
ik ooit in staat zal zijn.
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Het Evangelie is een boodschap, een vreugdevolle
boodschap, die ons de weg kan wijzen op onze
spirituele reis.
Maar je komt er niet door alleen naar de woorden te
luisteren of ze te lezen.
Waar het om gaat, is de boodschap in je hart krijgen.
De boodschap is God, dus God moet in je HART
zitten en het mooie is, dat God daar al zit. Jij moet
daar achter zien te komen, jij moet dat zelf gaan
ontdekken en samen met hem de weg gaan
bewandelen. Geen boodschap kan daar iets aan doen,
dat is jouw taak, jouw opdracht, dat kan jij alleen maar
doen voor jouzelf.
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PUNT 354: De juiste plek
bepaald

De Weg op weg naar en de Weg van het Evangelie van
het besef van Onvolmaaktheid is uitsluitend een
GEESTELIJKE WEG. We hebben al lang geleden de
wereldse weg verlaten. We dienen uitsluitend nog God
en hebben al lang geleden afscheid genomen van de
keizer.
Dikwijls vragen mensen mij waar je de grens legt in de
acceptatie en omarming van het Onvolmaakte. Zolang
het om wereldse zaken gaat en om het dienen van de
keizer is er geen grens en laten we iedere gerichtheid
daarop, los. Pas als de balk uit onze eigen ogen is
verwijderd, hebben wijzelf ‘ogen om te kunnen zien’.
Dan kunnen wij anderen helpen met het verwijderen
van de splinters, die zich bevinden in hun ogen, opdat
ook zij de ogen kunnen krijgen om te kunnen zien.
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PUNT 355: Zelfobservatie en zelfonderzoek

Succes op de Weg van het accepteren en omarmen van
het ONVOLMAAKTE is uitsluitend realiseerbaar door
continue ZELF-OBSERVATIE en door continu ZELFONDERZOEK. Alleen de GERICHTHEID en de
AFSTEMMING op het BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID en het daardoor in staat te zijn
om, DOOR DE ONVOLMAAKTHEID HEEN TE KUNNEN
GAAN, is in staat om ons leven te kunnen veranderen
en om daardoor op te kunnen klimmen naar een hoger
plan, naar hogere niveaus, omdat de lessen die wij
geleerd en begrepen hebben en waarvan de
uitwerking een deel van ons systeem is geworden, wij
niet meer hoeven te ondergaan en waardoor wij dus
op een hoger niveau verder kunnen gaan, om ook door
dat niveau heen te kunnen gaan en zo stapje voor
stapje verder te kunnen klimmen.
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PUNT 356: Is de
praktische uitvoering
van de Weg van het
Evangelie EMOTIELOOS?

EMOTIES tonen ons wat er (nog) in onszelf leeft, wat
voor invloed dat nu op ons heeft en hoe wij nu dus nog
denken, handelen en acteren ten opzichte van de
kosmische wetten. Zijn wij in strijd met de
Onvolmaaktheid, met de natuurlijke en wezenlijke
aard der dingen en ervaren wij daardoor de
weerstand die automatisch daardoor ontstaat als wij
onszelf afstemmen en richten op het besef van
volmaaktheid, met alle pijnlijke, verdrietige of
angstige EMOTIES. Onze emoties zijn de prachtige
INDICATOREN van onze kennis over en van ons
handelen met de kosmische wetten. Onderdruk al
deze EMOTIES, alle fijne en alle angstige, pijnlijke en
verdrietige EMOTIES, NOOIT, maar onderga ze,
observeer ze, onderzoek ze en leer ervan. Tenslotte
rest ons iedere keer nog maar één ding, ACCEPTEER
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en OMARM iedere ervaring, iedere EMOTIE en stel
stel wat en op welke wijze er iets verandert in
jouw systeem. Leer daarvan, werk je zo DOOR DE
ONVOLMAAKTHEID HEEN, leer en groei. Dat is de
manier waarop we stap voor stap naar hogere niveaus
kunnen groeien, door niveau voor niveau, BEWUST te
kunnen doorleven, de onvolmaaktheid te kunnen
omarmen en daardoor te kunnen passeren en door op
deze wijze, stapje voor stapje, door te kunnen groeien
naar het Paradijs.
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PUNT 357: De invoer
vindt zichzelf vertaald in
de uitvoer

Alles wat wijzelf aan de voorkant van ons LEVEN erin
stoppen, vinden wij als ervaring aan de achterkant
van ons LEVEN terug. Dus afhankelijk van welke
gerichtheid wij aan de voorkant hebben, ofwel
enerzijds de gerichtheid op het besef van
Onvolmaaktheid ofwel anderzijds de gerichtheid op
het besef van volmaaktheid, bepaalt of wij
respectievelijk aan de achterkant de ervaring hebben
van ofwel vreugde, rust, vrede, verdiept contact en
verbinding met onze Godsvonk ofwel de ervaring van
angst, onrust, disharmonie, veroordelend en
belandend in geschillen en ruzies. Wat je ervaart aan
de achterkant van je leven is het resultaat van je
gerichtheid en afstemming aan de voorkant van je
leven.
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PUNT 358: Wat brengt
het Evangelie ons en wat
is haar doel?

We hebben mogen vaststellen wat het Evangelie van
Onvolmaaktheid ons brengt en wat haar doel is.
Het haalt ons uit het besef van het veld van de
dualiteit, waar we hoge verwachtingen hebben van
hoe anderen volgens ons moeten handelen en moeten
zijn, wat leidt tot teleurstellingen en waar we elkaar
oordelen en veroordelen, wat leidt tot ruzies en wat
ook nog veel te vaak een oorlog tot gevolg heeft.
Het contrast tussen volmaaktheid en Onvolmaaktheid
creëert dit POTENTIEEL GEVAAR tot het kwaad en
leidt tot zonden en dwaling. Het Evangelie van
VOLMAAKTHEID leert ons de onvolmaaktheid
begrijpen, te accepteren en te omarmen, waardoor wij
alles aanvaarden en omarmen ‘zoals het is', zonder
enig oordeel, zonder omver te worden geworpen,
omdat al het onvolmaakte hoort tot de wezenlijke en
natuurlijke aard der dingen. Het schenkt ons rust,
vrede, kracht, vreugde en de ervaring van
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onkwetsbaar te zijn, waardoor we ook de ervaring
zullen ondergaan van uit de Geest te zijn geboren. Nu
kunnen we, staand in de kracht van de BEWUSTE
SAMENWERKING met onze Godsvonk de vruchten van
de Goddelijke Geest gaan delen en daarmee deze
wereld gaan genezen. Deze vruchten zijn: ‘LIEFDE,
BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’
Hiermee verheffen wij onszelf, de wereld, de
schepping en God en hierbij verkondigen wij de
boodschap van het vreugdevolle Evangelie van
Onvolmaaktheid. Hierdoor hebben we al intensief
contact met andere werelden en met geestelijke
wezens en zijn we nog slechts als een verlenging van
de hemel, als een open deur, IN deze wereld en zijn we
op geen enkele wijze meer VAN deze wereld.
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PUNT 359: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.

Het verslag in al mijn boeken is niet een verslag over
de waarheid. Het is een verslag van mijn eigen unieke
en persoonlijke reis, zoals iedere reis uniek en
persoonlijk is. Bovendien realiseer ik mijzelf dat ook ik
niet hoger kan reiken dan dat ik groot ben, dus de
waarheid van mijn verhaal wordt tevens gelimiteerd
door mijn eigen capaciteit en mijn eigen vermogens,
begrensd door mijn eigen niveau van bewustzijn.
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PUNT 360: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
.
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PUNT 361: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 362: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.

467

PUNT 363: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 364: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 365: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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