Aandachts- en
Gedenkpunten
voor het vergroten
van:
Het besef van

Eenheid
Winston Lucassen

Attentiepunten-boek
DEEL 1
1

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

DEEL 1, d.d. 3 mei 2022

2

Dagelijkse
Aandachts- en
Gedenkpunten
voor:

Afstemming op en
Overeenstemming
met ‘de Wil van

God’
3

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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De weg
naar het
MEESTERSCHAP
als
Meester over
Het 'ZELF'
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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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Verlaring van:
‘Het Land van de Leegte’

Dit boek was bedoeld als een overzichtsboek waarin
aandachtspunten in het bewandelen van de weg op
weg naar groei in bewustzijn, vermeld zouden
worden.
Tijdens de uitwerking van dit boek kwam ook voor
mij, weer nieuwe informatie door.
Ook die informatie is opgenomen in dit boek.
Het bewustzijnsniveau van het ‘Land van de Leegte is
hier 'het uitgangspunt van de opgenomen
attentiepunten of aandachtspunten’.
Dit boek steunt dus heel sterk op alle informatie die is
verwerkt in de inhoud van de eenentwintig boeken
van de reeks ‘Een wonderbaarlijke reis’, die ook gratis
op mijn website zijn te downloaden en die aan dit
boek vooraf gaan.
Toch zal ik even kort schetsen waar op de totale weg,
het Land van de Leegte zich bevindt en welk niveau
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van bewustzijn vereist is om dit land te kunnen en te
mogen betreden.
We hebben gezien dat we eerst de wereldse weg
moeten afleggen en dat dit traject is opgesplitst in het
tweede, het derde, het vierde en het vijfde pad,
overeenkomend met de zeven cirkels van bewustzijn,
zoals genoemd is in het Urantiaboek.
Tijdens het beklimmen van deze paden of cirkels
raken we de aansluiting met de wereldse weg kwijt en
komen we steeds meer in overeenstemming met het
bewustzijn van de Geestelijke Weg.
Op dit traject hebben we God in onszelf gevonden,
hebben we verbinding en contact gemaakt en groeit
zowel de verbinding als het contact met God.
Na het vijfde pad nemen we definitief de wissel van de
wereldse weg naar de Geestelijke Weg. We zijn dan
steeds meer ‘IN DE WERELD’ in plaats van ‘VAN DE
WERELD’ en we maken ons los van al het werelds
geleuter en geharrewar en van al het duwen tegen en
trekken aan elkaar.
We zijn steeds meer opgegaan in het besef van
eenheid in plaats van in het besef van afsplitsing en
dualiteit en de duisternis van de illusie begint plaats te
maken voor het licht van de werkelijkheid.
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Ergens halverwege op die Geestelijke Weg, ergens
tussen de wissel van de wereldse weg naar de
Geestelijke Weg en het moment van het proces van
fusie, van versmelting van onze ziel met onze
Godsvonk, ligt het Land van de Leegte.
Schematisch ziet dat er ongeveer als volgt uit:
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Ergens in de tekening tussen het moment van 'kleur
bekennen’ en ‘fisie’, ligt het Land van de Leegte.
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Alle tussenliggende gebieden die we moeten
doorkruisen en waarvan we ons het
bewustzijnsniveau moeten eigen maken, kunnen
alleen maar bereikt worden als we in staat zijn al die
wissels te passeren.
Dit zijn de groene cirkels in de volgende afbeelding.
Schematisch ongeveer als volgt:
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Als we ons bevinden op de Geestelijke Weg en een
steeds dieper contact en een diepere verbinding
krijgen met ‘de God in ons’, ontstaat er door die
verbinding vanaf een zeker niveau een bewust
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bewustzijns-samenwerkingsverband, waardoor we via
het ontvangen van inspiratie (persoonlijke
openbaringen) kunnen gaan communiceren met onze
eigen God.

Op het bewustzijnsniveau van het Land van de Leegte,
zijn we leeg. We hebben geen mening meer en vechten
niet meer om meningen, om de waarde van onze
inhoud, om waarheid en de waanzin en gaan we
begrijpen dat dat een manifestatie is van MIJN WIL,
terwijl we moeten leren niet mijn wil te leven, maar
om in volkomen vrije wil, ZIJN WIL, te doen, te leven
en te zijn.
Dat is de voorwaarde voor iedere ziel om te kunnen
groeien naar het proces van fusie.
Hieronder neem ik de kenmerken op van het Land van
de Leegte, zoals ik die heb ontvangen en heb mogen
vastgeleggen in Boek 22 (het 21ste en laatste boek van
de reeks ‘Een wonderbaarlijke reis’):
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Ken je die leegte?
Die leegte die niets kent, die niets weet, die
niets vindt, die niet is gevuld met
waarheid, die niet duwt en die niet trekt,
die de onvolmaaktheid accepteert en er
daarom niet door gevuld wordt, die
wandelt met God en samenwerkt met de
engelen en de elementenwezens, zonder
oordeel, zonder veroordeling, met vreugde,
met vrede en die, hoe meer vrede, vreugde,
rust en liefde in die leegte komt, alleen
maar leger wordt, waardoor er nieuwe
vrede, vreugde, rust en liefde in kan
stromen, zonder echter die leegte daarmee
te vullen.
Ken je die leegte?
Die leegte kent jou en probeert zich in jou
te vullen, zonder dat je vol wordt. Je hoeft
het alleen maar goed te vinden. Als je je
afstemt op die leegte, nodig je haar uit en
zal ze landen en uitdijen in jou.
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Die leegte zal je verbazen omdat je iets
ervaart wat je niet kende en toch voelt zij
bekend.
Die leegte IS, zonder te zijn en kan haar
ZIJN, gieten in jou, zonder je te vullen.
Die leegte wil jou zijn en als jij die leegte
aanvaardt en er één mee wordt, ga je op in
die leegte, in de stilte, in de vreugde, in de
rust, in de ervaring van liefde.
Het lijkt ingewikkeld maar het is zo simpel.
Je vindt haar door haar niet te zoeken. Je
hoort die leegte zonder te luisteren. Je voelt
haar terwijl je zingt, terwijl je danst,
terwijl je de gekwetsten, de zoekenden
troost. Het is die leegte die de weg kan
wijzen aan anderen, het is die leegte die
een boei is op zee terwijl het stormt en
waar de verzwakten aan kunnen hangen
om te kunnen rusten. Het is die leegte die
kracht geeft aan jou en kracht schenkt aan
anderen.
Het is die leegte die je voelt als de wind op
de Geestelijke Weg.
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Die leegte is het.
Ken je die leegte?
Die leegte kent jou, nodig haar uit voor de
rest van de eeuwigheid.
Die leegte is van jou zonder dat ze ooit
jouw bezit is. Als je haar wegschenkt aan
anderen, komt ze automatisch terug in een
dubbele portie en toch kun je er nooit
genoeg of teveel van krijgen.
Hoewel die leegte niets is en niet meer is
dan alleen maar leegte, maakt ze je rijk en
kun je er anderen mee laven en voeden,
troosten en gelukkig maken en als ze je dan
vragen wat je hen gaf, lieg je niet als je
antwoord is, dat je slechts leegte schenkt.
Die leegte weegt niets en hoef je niet mee te
sjouwen, die leegte past in jouw rugzak
maar neemt geen enkele ruimte in.
Die leegte is de geheime schat waarnaar je
op zoek bent.
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Als die leegte zich vult in jou, ben je leeg en
als jij leeg bent kun je gevuld worden met
de grootste schat van de hele schepping.
Als jij leeg bent, kan de Wil van de Vader
in die leegte zijn zetel vinden en nemen en
dat, alleen dat, is jouw grote redding.
Die leegte is en die leegte is niet. Laat je
vullen met die leegte, zodat je leeg wordt.
Als je dan vol bent met die leegte ben je
toch leeg.
Als wij leeg zijn, kunnen wij allemaal
volledig worden gevuld met God en kunnen
wij zijn Wil herkennen, zijn en leven.
Ken je die leegte?
Zoek en vind die leegte en laat je er vooral
door vullen.
Hoe leger je bent, hoe lichter je bent.
Hoe lichter je bent, hoe sneller je kunt
stijgen.
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Omhoog, op weg naar het één zijn van jou
en jouw God, nog verder omhoog, op weg
naar het Paradijs.
Het Meesterschap zit niet in het gevuld
zijn,
Het Meesterschap zit in het NIET gevuld
zijn.
Het Meesterschap zit in die LEEGTE.
Als ik beslis dat ik gevuld ben, ben ik alles
waarmee ik denk gevuld te zijn.
Als ik gevuld ben, ben ik alles NIET,
waarmee ik niet gevuld ben omdat mijn
focus, mijn afstemming ligt op het gevulde.
Als ik leeg ben, dan stemt de leegte zich af
op mij en ben ik in die leegte, alles
waarmee de leegte zich in mij, op mij
afstemt.
Aangezien de leegte alles omvat, word ik in
de leegte van die leegte gevuld met ‘alles
dat is', omdat dat inherent is aan de leegte.
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De eenheid omvat de leegte en de leegte
omvat de eenheid.
Eenheid is leegte en leegte is eenheid.
In die leegte ervaar ik dus op de meest
sublieme (misschien wel enige) wijze, de
eenheid van alles wat is.
In die leegte ervaar ik de Vader en de
Moeder, de Godin.
In die leegte ervaar ik de schepping en ben
ik de schepping.
Die leegte is de schepping.
De schepping is die leegte.
Ik ben die leegte.

IK BEN.
Uiteindelijk geldt voor het land van de
leegte, dat zich bevindt op de Geestelijke
Weg, voorbij de wissel met het vijfde pad,
wat ik zag toen ik daar arriveerde:
‘Ik zag een poort in het land van de Leegte,
het was één van de poorten die leidde naar
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een gebied voorbij de Leegte. De poort ging
open en ik werd gevangen door een
ervaring en een gevoel waarin ik mij
realiseerde dat 'IK DE BRON BEN VAN ALLES’.
Ik ben of in ieder geval kan ik, ‘de initiator
zijn van alles’. Ik ben het universum. Ik ben
verbonden met alles wat is. Ik ben alles wat
is, ‘ÉÉN EN VERBONDEN MET ALLES WAT IS’, dus
alles wat ik ben zal op alles invloed hebben.
Vergeet niet dat het land van de Leegte het
gebied is waar:
·
·

Geen binnen en geen buiten meer is.
Waar geen boven en geen beneden meer
is.

·

En waar er geen verschil meer is tussen
eigenliefde, naastenliefde en liefde voor
God. Waar dus alles ineen vloeit tot ‘één
immens systeem, tot één immense
ervaring'.

Het land van de leegte is het gebied waarin
deze wereld geen invloed meer heeft, waar
je vrij bent van deze wereld. In dat gebied
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overtreft jouw bewustzijn het bewustzijn
van deze wereld ver en is er niet alleen het
besef van eenheid, maar leef je het ook”.
Daar ben je waarachtig niet meer 'VAN'
deze wereld, doch uitsluitend nog 'IN' de
wereld.

Voor wie zich dieper in het voortraject wil verdiepen,
raad ik aan om ook de overige boeken te lezen.
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Inhoudsopgsve en korte
beschrijving van de
aandachts- en
attentiepunten
Start van dit boek, DEEL 1:
December 2021

Aandacht
1
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Tekst
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

Bladzijde
106

angsten meer zijn.
(Communicerende vaten).
2

Geef alles over aan God. Er is
maar één weg, met God,
door God naar God.
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3

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.

121

4

Deel alles met God. Hij is je
grootste vriend en steun en
hij is altijd
onvoorwaardelijk aanwezig.
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5

Richt je op de wereld, op
alles in de wereld vanuit je
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29

hart, kijkend door de ogen
van God, dus van binnen
naar buiten.
6

Onderken onvolmaaktheid,
neem
verantwoordelijkheid en
elimineer daarmee
vergeven.
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7

Verover niets maar verlies
alles wat je parten speelt.
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8

Breng je eigen universum
op orde en ontwikkel
eigenliefde.
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9

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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10

De kracht van ‘ZIJN’, zit in
het ‘zijn van het MOMENT’.
Het moment van de
verbinding met God, van het

138
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openen en open houden van
de klep in de verbinding
tussen de communicerende
vaten dat enerzijds God en
anderzijds mijzelf is.
11

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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12

Dankzij ligt buiten en
ondanks ligt binnen. Wat is
het verschil?

144

13

Ga naar binnen en stel vast
wat na inventarisatie, jou
kan helpen op jouw reis.
Verwijder alles wat nu niet
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werkt en ga verder met
datgene dat jou juist steunt.
BEKEN KLEUR en kies
vooral de juiste kleur.
14

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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15

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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16

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.

156

17

Constateer de versnippering
en werk aan het worden van

158

32

de TOTALE MENS, één,
heel, geheeld en genezen,
gericht en werkzaam in alle
dimensies.
18

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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19

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.

162

20

De continue groei vanuit het
land van de Leegte creëert
een variabiliteit die de
constante factor van 'ons
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33

zijn’, zodanig aanpast dat
wij niet meer een constant
specifiek iemand zijn maar
een continu uniek
veranderend persoon zijn
en dus worden tot
NIEMAND.
21

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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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
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OVER HET PANEEL VAN
JOUW LEVEN EN VERHEFT
JE TOT HET
ONVOORWAARDELIJK
KUNNEN DIENEN VAN GOD.
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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'.

174
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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.

178

25

Om Zijn Wil te kunnen

185
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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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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.

188

27

De volle, bewuste keus, na
het volle besef dat je het
zult zijn, als je het besluit
neemt om het NU te
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36

worden, is de weg om het
nu ook werkelijk te gaan
worden en om het daardoor
dus ook te zijn.
28

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

192

29

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.

201

30

Houdt altijd als levensdoel
een luisterrijk
ZELFRESPECT,
EIGENLIEFDE EN
ZELFVERTROUWEN als
belangrijkste voor ogen en
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37

wees alleen nederig
tegenover God.
31

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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32

Maak je nooit zorgen om
het: Wat?
Maak je nooit zorgen om
het: Waar?
Maak je nooit zorgen om

215

38

het: Straks?
Het gaat uitsluitend om
het HIER en NU, om
volledige OVERGAVE van
wat de Leegte mij
aanbiedt.
33

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.

219

34

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.

222

39

35

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.

234

36

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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37

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 één-wording
gaan integreren in ons

245

40

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.
38

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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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

253
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VERTROUWEN, OM TE
KUNNEN OVERGEVEN EN
OM TE KUNNEN
ACCEPTEREN en DIEN JE
GOD.
40

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

258
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De continue verbinding, het
continue contact en de
continue afstemming
transformeert iedere
situatie tot een toestand,
'die is wat het is’ en die
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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.
42

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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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,

269
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VERTROUWEN,
OVERGAVE en
ACCEPTATIE en dat brengt
je uiteindelijk altijd aan de
poort van de ‘KOSMISCHE
KLEURBEKENNING’.
44

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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De wetenschap, de religies

291
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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.
46

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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47

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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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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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
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dus een leugen.
50

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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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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52

De verankering van het
vullen van de leegte leidt tot
de transformatie op weg
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naar eeuwigheid en op weg
naar tweezaamheid.
De tweezaamheid is de
grote transformatie en is
qua beleving onbeschrijflijk.
Vind jouw eigen
tweezaamheid.
53

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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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

345

48

liefde voor God geboren
uit eigenliefde en
naastenliefde en wordt de
kosmische balans en
harmonie bestendigd en
verankerd.
55

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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56

De drie stadia van

359
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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.
57

50

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

370

bewustzijn en dit
bewustzijn te
manifesteren in het leven
en in de wereld.
58

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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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
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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.
60

52

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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61

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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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.

402

63

Onvoorwaardelijke en de
meest briljante HULP op de
weg van onze worsteling

406
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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.
64

54

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

410

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’.
65

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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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

424
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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.
67

56

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.
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Niet alleen het doel is: 'De
Vader en ik zijn één', maar
het is ook de weg.
Hiermee wordt het
centraliseren als
continuïteit binnen het
kenmerk van de Leegte
verankerd.
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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.

442
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Het delen met God is echter

451
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geen gunst, het is een
VOORWAARDE. Het is de
voorwaarde op basis
waarvan 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.
71

58

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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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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Ook de relatie met God de
Vader, God de Zoon en God
de Geest is werken,
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aandacht geven,
investeren, vertrouwen,
schenken, 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.
74
60

Alle theorieën van en over
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de weg moeten leiden tot
daden, die passen binnen
het besef van eenheid en
dus passen, binnen het
discipelschap van Jezus.
75

Het resultaat op de Weg is
het vermogen hebben, leven
en zijn van geloof,
vertrouwen, acceptatie en
overgave.
Als er ergens in dit traject
weerstand is, zal er onrust
ontstaan.
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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.

486
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77

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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78

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.

499
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79

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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80

Dit punt is alleen gericht op
mijzelf. Passeer het als grens
dienende hek en verlaat het
Land van de Lengte, op weg
op het laatste traject naar
het proces van fusie.
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81

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.
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82

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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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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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
iemand heeft en of iemand
ook in staat is om de
Geestelijke Weg te kunnen
(gaan) bewandelen.
Uiteraard heb je om dit te
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kunnen vaststellen, wel
kennis nodig van deze
kosmische wetten en dien je
de liefde te bezitten en te
zijn of te leven, om deze
kennis van de kosmische
wetten in je leven te kunnen
aanwenden.
85

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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Ontwikkel voor jezelf zowel
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.
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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.
87
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Het is essentieel om naar
binnen te WILLEN, te
KUNNEN, te DURVEN gaan
en om dat tenslotte dan ook
te 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 vinden en om dat
INNERLIJK LEVEN TE
KUNNEN GAAN DELEN MET
GOD, ZODAT JE IN STAAT
ZULT ZIJN EN OOK BENT
OM 'ZIJN WIL’ TE GAAN
DOEN EN TE GAAN LEVEN.
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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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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.

614
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Groei in bewustzijn kan
alleen het gevolg zijn van
groei in het besef van
eenheid.
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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'.
91

68

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.
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Ik laat mij voeden en leiden.
92

Het traject voorbij het Land
van de Leegte zal 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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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.
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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.
94

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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Maak jezelf LEEG en GEEF
ALLES OVER. Blijf in de
LEEGTE en in de
OVERGAVE, waardoor je
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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.
96

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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De richting van onze
projectie bepaalt de kans op
het resultaat van de groei
van ons bewustzijn.
Richt je jezelf op welke
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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.
98
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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.
Dus eigenliefde is en moet
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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.
99

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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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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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
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op liefde en niet is
gebaseerd op angst.
102

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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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
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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.
104

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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Als het bewustzijn een
zekere graad van
bewustheid bereikt en onze
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keuzes daarop zijn
afgestemd, zullen wij kiezen
op basis van de
energiefrequentie van de
keuzess, 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.
106

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 bij God.
Eigenliefde verbindt je
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met God en is de enige
weg naar God.
107
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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, binnen
het krachtveld van
eigenliefde.
De benodigde ogen en oren
om dit te kunnen
waarnemen, verkrijg je bij
het veroveren van dit niveau
van bewustzijn.
Het veroveren van dit
bewustzijn is alleen
mogelijk als het Land van
de Leegte en het Pad van
volledige Overgave is
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bereikt en veroverd.
108

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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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
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noodzakelijke
afhankelijkheid en dat is
de afhankelijkheid naar
onze Richter, waarvoor
wij onvoorwaardelijk
kiezen in absoluut vrije
wil.
110

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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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
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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.
112

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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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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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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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
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groei in bewustzijn.
De werkelijkheid van de
eenheid valt niet om door
angst maar wordt
ONKWETSBAAR door zijn
liefde, zijn onwrikbaar
VERTROUWEN en zijn blind
GELOOF in en VERLANGEN
naar God.
116

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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WARE GODSVERERING is
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de enige weg op weg naar
groei in bewustzijn, op weg
naar groei naar
volmaaktheid, op weg naar
vreugde, vrede en liefde, op
weg naar een steeds grotere
verdieping van wijsheid, op
weg naar fusie en verder
naar het paradijs.
118
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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
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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.
119

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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Verlang en hunker naar
ware godsverering gericht
op God en op iedereen en op
alles wat is, zelfs op iedere

861

85

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.
121
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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
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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
ONS JUIST VERGROTEN EN
ONS NAAR BOVEN
TREKKEN.
122

De enige ware godsverering
is de ‘continu bewuste
verering van God, van al
het leven en in iedere
situatie’.
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Alleen ‘ware godsverering'
leidt tot het verheffen van
deze wereld, doordat èn de
ware godsverering in deze
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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).
124

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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Er is geen wijsheid en geen
mogelijkheid om van God
wijsheid te kunnen
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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.
126

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
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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 ik aan mijn
kosmische taak en
opdracht als
’OPKLIMMINGSWEZEN’.
127
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De zesde
assistentsbewustzijnsgeest
is de Geest van
Godsverering. Als de
Godsverering waar en
waarachtig begint te
worden, dus
onvoorwaardelijk en
zonder eigenbelang, dan
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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.
128

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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Het probleem van te
kunnen, te willen, te hoeven
en te moeten VERGEVEN, is
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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.
130

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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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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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
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DE WIL VAN DE VADER.
133

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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Theorie leidt tot praktijk,
anders is iedere opleiding
zinloos. Praktijk leidt tot
MEESTERSCHAP.
Meesterschap vereist een
onvoorwaardelijke inzet en
overgave.
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Het fundament van
meesterschap komt tot
uiting in het misverstand
dat er in de wereld heerst
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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
bewustzijnssamenwerkingsverband.
136

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

970

schijnen.
138

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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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
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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.
140
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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
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WIL, door CONCENTRATIE
en door FOCUS,
voortkomend uit ‘het
weten’, de flow van oorzaak
en gevolg te veranderen.
141

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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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
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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.
143
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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
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schoonheid, waarheid en
goedheid.
144

Het kenmerk van de
meester is dat hij begrijpt
hoe de wetten werken.
WIJSHEID verkregen door
morontia-mota 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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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
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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.
146
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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,
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waardoor zijn wereld
verandert en waardoor dus
DE WERELD verandert.
Verander de wereld, begin
bij jezelf, begin bij jouw
eigen wereld.
147

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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Eigenliefde is een
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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.
149
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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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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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PUNT 1: Het eeuwige
dilemma, de
‘Catch-22’, waarom ik
dus uit vrije wil, afstem
op ‘Zijn Wil'
(communicerende vaten)

Ieder mens komt keer op keer in een situatie terecht
die eigenlijk onoplosbaar is en keer op keer leidt of
kan leiden tot stress, spanning, zorgen, angsten en
verdriet. Die situatie is een ‘catch-22 situatie’.

Je staat voor een wissel, voor een kloof om
op je weg van het beklimmen van de berg,
aan te kunnen haken op een hoger
bewustzijn, maar om die wissel of die kloof
te kunnen nemen, heb je dat hoger
106

bewustzijn juist nodig, waar je dus niet bij
kunt, want je bent nog niet groot genoeg om
eraan te kunnen reiken.
Je hebt nog geen ogen om het te kunnen zien
en nog geen oren om het te kunnen horen.
Alle zorgen die je wakker houden, alle
problemen die je niet kunt oplossen, al je
angsten, zijn de symbolen voor het vastlopen
van jouw reis door een ogenschijnlijk niet te
kunnen nemen hindernis, die de niet te
passeren ravijnen of kloven op jouw weg
weergeven en de voortgang op jouw weg
versperren.
We zijn onvolmaakt en we staan voor een niet te
overbruggen kloof. Wie raakt hiervan niet in de stress,
wie wordt hiervan niet moedeloos en wanhopig en er
bezwijken ook maar al te vaak mensen onder.
Als mensen zodanig wanhopig zijn en dreigen te
bezwijken, geven ze uitgeput en in wanhoop de
weerstand op, doen ze hun deuren open en kan Geest
hen benaderen en leiden om de weg te vinden om hun
leven weer op de rails te zetten en om voorzichtig
weer verder te kunnen gaan.
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En de oplossing is zo simpel, hoewel ook deze
oplossing, hoe simpel ook, weer een catch-22 situatie
creëert.
Ook deze oplossing is weer gekoppeld aan een zeker
niveau van bewustzijn en als je dat niet hebt, kun je er
dus ook niet aan reiken.
De oplossing is een continue (bewuste) verbinding
met Geest. Dit creëert continue toestemming aan en
dus een structurele hulp van Geest, die leidt tot een
continue weg zonder hindernissen. Het volgen van
Zijn Wil betekent in het bezit zijn van ‘een altijd
aanwezige brug over ieder ravijn'. Zijn bewustzijn is
de bron van de schepping dus is de complete
schepping zijn bezit en bestaan er voor hem geen
ravijnen en geen hindernissen. Zolang ik een deel ben
van hem, door zijn Wil uit vrije wil te volgen, zijn er
voor mij dus ook geen hindernissen, geen ravijnen,
geen problemen en geen stress. Continue
overeenstemming met en afstemming op God,
betekent continue, vanzelfsprekende hulp van God, in
iedere situatie. Hij zal ons overal langs, doorheen,
overheen en omheen leiden.
Je continu, vrijwillig overgeven aan zijn leiding is jezelf
bevrijden van iedere belemmering van iedere catch-22
situatie en creëert in al die situaties een brug om het
ravijn te kunnen passeren.
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Maar ook dit moet je kunnen zien en dat kan pas als je
de juiste ogen hebt. Die ogen beginnen voorzichtig te
ontwikkelen op het vierde pad, ontluiken op het vijfde
pad en gaan volledig open in het land van de Leegte.
Daar stem ik mij volledig af op hem, dan is Zijn Wil
mijn wil en dan ben ik in het bezit van een eeuwige
brug, zodat er geen ravijnen op mijn weg meer
bestaan en mijn weg altijd, ononderbroken doorgang
kan vinden.
Door mij volledig af te stemmen op zijn Wil, geef ik
geen vrijheid op, ik verkrijg juist vrijheid.
Dan is er een bewust, ‘bewustzijnssamenwerkingsverband tussen God en mij', dat ONS
zal verheffen en dat van mijn reis een reis zal maken
zonder onnodig oponthoud.
Dat betekent een situatie van rust, vrede en vreugde,
die structureel zal landen en verankeren in mijn
systeem.
Dat betekent concreet dat als er zich op mijn pad een
kloof of ravijn voordoet, die ik niet kan overbruggen,
dan richt ik mij vol vertrouwen tot God en meld hem
concreet en uitdrukkelijk dat ik mij laat leiden, wat de
uitkomst ook is.
Op de momenten dat ik zorgen of angsten ga krijgen in
mijn systeem, is de afstemming verslapt en richt ik mij
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vol overgave, opnieuw bewust tot God. Ik doe dit net
zolang en net zo vaak, totdat het een
vanzelfsprekende, constante afstemming gaat worden.
Deze afstemming vereist een onvoorwaardelijk geloof
en vertrouwen in God en in mijn samenwerking met
God.
Mijn leidraad, richtingwijzer en bewijs van juiste
afstemming, is de ervaring van constante gevoelens
van rust, liefde, vrede en vreugde.
Deze overweldigende ervaring van rust, liefde, vrede
en vreugde, die onmiddellijk optreedt bij de
afstemming op Geest, is het bewijs voor mij dat,
‘GEEST IS’ en dat ‘GEEST EN IK ÉÉN ZIJN’.
Dan heb ik de grootte bereikt dat ik aan de constante
afstemming met Geest kan reiken. Dan heb ik ogen om
te zien en oren om te horen.
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Mijn overeenstemming met en
afstemming op God is het eeuwige
Licht in de duisternis van de
onzekerheden van zorgen,
problemen en angsten.

De continue verbinding met
God, het blinde geloof en
vertrouwen in God, het dus
constant kunnen
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overeenstemmen met God, is de
continue aansluiting met het
Bewustzijn van God, dat ik
zelf mis en kan gebruiken in
iedere situatie dat ik een hoger
bewustzijn nodig heb.
GOD DEELT DAN ZIJN BEWUSTZIJN
MET MIJ, WAARDOOR IK ALLES
AANKAN EN MIJN LEVEN AAN HEM
KAN AANBIEDEN OM HEM TE
DIENEN, VRIJ VAN BELEMMERINGEN
ALS ZORGEN EN ANGSTEN.
IN ONS BEWUSTE ‘BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’
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WORDEN WIJ GEVULD MET HET
VOOR ONS, MISSENDE BEWUSTZIJN
DAT NODIG IS OM KLOVEN EN
RAVIJNEN TE OVERBRUGGEN EN
DELEN WIJ DUS BEIDEN.

‘DELEN IS GODGELIJK’.
‘’DELEN IS GODDELIJK’.
Als je in staat bent om bewust dit verbond
aan te gaan met God is er een kracht in je
leven, gevoed door liefde en gedragen door
vertrouwen, die je onwankelbaar en
onkwetsbaar maakt.

Realiseer je dat in eerste
instantie in moeilijke situaties
de zorgen en de angsten
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werden overgedragen of
afgestaan aan God, die het dan
van ons afnam, waardoor wij
er vrij van waren.
Het principe van het
communicerende vat, van het
bewust van God ontvangen
van ‘extra, verhoogd
bewustzijn’, betekent dat wij
de angsten en zorgen bij ons
kunnen houden en deze
angsten en zorgen met behulp
van extra bewustzijn van God,
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kunnen parkeren of
transformeren. Dit is dus een
nieuwe stap, een stap verder
naar het kunnen nemen van
meer eigen
verantwoordelijkheid.
Als wij het bewustzijn nog missen
om in een bewust bewustzijnssamenwerkingsverband met God te
treden, zullen we zover moeten
zakken in de put, dat wij op het
diepste punt capituleren en de
weerstand opheffen. Ook dan zijn
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we bereikbaar voor Geest die
probeert ons omhoog te krijgen.
Breekt de weerstand niet, dan gaan
we er aan onderdoor.
Dit creëert Punt 1:
Het leven is één grote catch-22 situatie, waarin we om
problemen te kunnen overwinnen, het bewustzijn
moeten hebben dat ligt voorbij het probleem en dat
dus nu niet toegankelijk is, waardoor het probleem
niet opgelost kan worden.
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. Wij kunnen nu
de problemen en angsten transformeren met extra
bewustzijn van God.
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PUNT 2: In
overeenstemming
komen met Zijn Wil

Als het eigenlijk zo simpel is om in overeenstemming
te kunnen komen met de Wil van de Vader, door
daarvoor slechts alles aan hem te kunnen en te hoeven
OVERGEVEN of te DELEN, als daardoor voor mij een
ervaring ontstaat van rust, vrede, vreugde en liefde,
omdat ik hem als onvoorwaardelijke leidsman en
'RICHTER’ toelaat in mijn leven, waardoor dus
blijkbaar iedere kloof en ieder ravijn overbrugd kan en
zal worden, dan heb ik slechts drie dingen nodig om
hieraan te kunnen, te willen en te durven voldoen.
Het eerste is kennis, om te zien, te begrijpen en te
aanvaarden dat het zo werkt.
Het tweede is liefde voor God. Ik moet een
liefdesband creëren die een bekendheid, een
verlangen en een hunkering creëert naar zijn
aanwezigheid en samenwerking.
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Het derde is blind geloof en vertrouwen in God, dat
voortkomt uit de kennis, het weten en uit liefde voor
God.
Helaas zijn deze kwaliteiten een bezit dat voorkomt
uit een zeker niveau van bewustzijn en dat is het
niveau van bewustzijn van het hebben van het
volledige besef van eenheid, tot uitdrukking gekomen
in het gegeven dat er:
 Geen binnen en geen buiten meer is.
 Geen boven en geen beneden meer is.
 Je bereid bent om onvoorwaardelijk de
verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat is,
waardoor eigenliefde, liefde voor God en
naastenliefde ineen vloeien tot één ervaring.
Dat is een kwaliteit van bewustzijn, een kwaliteit van
‘zielsniveau’, dat je kunt ontwikkelen na het vijfde pad.
Het begint met kennis, met het te snappen en als de
wil er is, kan de behoefte om te kunnen gaan
realiseren, waarvan je snapt dat het zo is, wel een
grote stimulans zijn om te gaan werken aan het
verhogen van jouw besef van eenheid.
In ‘het land van de Leegte', komt dit besef ten volle tot
je.
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Jouw kennis van, jouw liefde voor en jouw geloof
en vertrouwen in God, creëert het vermogen tot
continue afstemming op God.
In die afstemming word je een ‘communicerend
vat’ met God.
Binnen die continue afstemming, met door mij al
mijn deuren in liefde voor God wijd geopend,
wordt een onafgebroken stroom gecreëerd, die
mijn tekort aan bewustzijn aanvult, zodat ik het
vermogen heb om in rust, vrede, liefde en vreugde
met deze brug van bewustzijn, iedere kloof en
ieder ravijn, iedere zorg en iedere angst te kunnen
overbruggen en te kunnen elimineren.
Dat is WAARACHTIGE samenwerking op het
niveau van bewustzijn.
Zo zullen God en ik steeds meer worden tot ÉÉN,
groeiend door de rust, de vreugde en de liefde die
God mij schenkt en die ik God schenk, verbonden
in ons eeuwig verbond.
Eigenlijk houdt bovenstaande in dat je geen
problemen, geen zorgen, geen angsten kunt
oplossen als je niet in het bezit bent van een
bewustzijn dat uitreikt boven dat probleem, boven
die zorgen, boven die angsten. Dat bewustzijn
bevindt zich achter die problemen, waar je dus
niet bij kunt.
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Daar hebben we God voor nodig. Daarom is
uiteindelijk en uitsluitend de weg altijd met God,
door God, naar God.

Dit creëert Punt 2:
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

Voor de religie is er religie enerzijds en de mens
anderzijds. Het zijn twee grootheden waarbij voor de
religie de mens ondergeschikt is aan de religie of
ondergeschikt is aan het fundament van de religie en
dat is het (heilige) boek, waarop de religie steunt en is
gebouwd.
Als religie gezien kan worden als de spirituele weg van
de mens, dan dient juist de religie volledig
ondergeschikt te zijn aan de mens.
De mens is als wezen dat God moet helpen en dienen
in het ‘vervolmaken van de onvolmaaktheid van de
schepping tot een status van volmaaktheid', het
instrument en de hulp van God in het realiseren van
de ‘universum-finaliteit’.
De mens is dus de variabele kracht, de veranderende
kracht, de groeiende kracht, de steeds volmaakter
wordende kracht, dienstbaar aan de opdracht van God,
helpen in het realiseren van de universum-finaliteit.
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Hoe kan iets dat onvoorstelbaar statisch en
onveranderlijk is als welke religie dan ook op aarde,
overheersend zijn aan een kracht die per definitie,
binnen de kosmische opdracht, variabel, veranderend
en groeiend moet zijn?
De mens kan nooit zo moeten zijn als de religie meent
te moeten voorschrijven.
De mens kan uitsluitend zijn eigen unieke en
persoonlijke universum op orde brengen, waarbij de
verandering moet leiden tot volledige zelfacceptatie,
zelfvertrouwen, eigenliefde en zelfrespect. Gezien het
feit dat er een onvoorstelbare uniciteit en
persoonlijkheid in ieder mens zit en die uniciteit per
definitie dynamiek inhoudt in het patroon, kan het
statische van welke religie dan ook, hierin nooit
ondersteuning bieden.
Dit remt de persoonlijke groei en ontwikkeling van het
volledige gevoel van eigenwaarde om het ‘ZELF’ en het
‘eigen universum' te kunnen onderkennen als het
groeiende centrum van de schepping, dienstbaar aan
het verzoek en de opdracht van God.
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Dit creëert Punt 3:
Houd vast aan de dynamische kracht van ‘het mens
zijn'. Groei tot, groei in zelfrespect, in zelfvertrouwen,
in eigenliefde en in zelfacceptatie en begrijp en
aanvaard dat iedere poging om je vast te timmeren in
een statisch patroon, jou zullen belemmeren om jouw
kosmische opdracht te kunnen uitvoeren. De
spirituele weg is niet statisch maar per definitie
dynamisch door voortdurend voortschrijdend inzicht,
veroorzaakt door groei in bewustzijn, op weg naar een
steeds hoger besef van eenheid.

123

PUNT 4: De kracht van
delen

Delen is ‘Godgelijk’, delen is ‘Goddelijk’.
Wat betekent dat?
We hebben hiervoor gezien dat we het contact met
God kunnen vergroten door onszelf continu af te
stemmen op God en te visualiseren dat we verbonden
zijn als communicerende vaten. Als we ons bevinden
voor een kloof, als we worden vastgezet door zorgen
of angsten en daar soms jaren in blijven rondhangen,
doordat wij het hogere niveau van bewustzijn missen
en daardoor niet in staat zijn om die kloof te kunnen
overbruggen, stagneert dat onze groei.
Als wij verbonden zijn met God, worden we constant
gevoed met het bewustzijn van God, voor dat deel dat
wij missen om elke kloof daarmee te kunnen
overbruggen. Dan verkrijgen we inzichten, kracht en
steun en zien we oplossingen die we daarvoor niet
konden waarnemen. Natuurlijk moeten we altijd zelf
de stappen maken, maar we krijgen steun in de te
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nemen richting, die ons uit de problemen kan helpen
en die ons kan helpen om de kloof te kunnen
overbruggen.
God deelt omdat God niet anders kan en omdat delen
‘Godgelijk’ is. Om gelijk te kunnen worden aan God,
dat ligt opgeslagen in de opdracht: 'Word volmaakt
zoals de Vader volmaakt is’, ZULLEN DUS OOK WIJ
MOETEN DELEN.
Daarom, deel met God, deel alles.
Communiceer met God en vraag om hulp, vertel hem
je vreugde en je verdriet en WEES ÉÉN MET GOD.

God deelt met ons in het
bewustzijnssamenwerkingsverband tussen
ons, dus laten wij delen met
God.
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Delen creëert genot en
vertrouwen en delen vergroot
ons geloof en vertrouwen.
Dit creëert Punt 4:
Zie God als je maatje, je vriend, je grote liefde en deel

.

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

Er is een binnen en er is een buiten. Buiten heerst ons
ego en buiten heersen de egos van anderen.
Binnen in ons hart is God aanwezig die niet heerst
maar helpt, ons stuurt, ons richt. God heeft één doel en
dat is, 'tot elkaar komen in eenheid en versmelten tot
één wezen', tot de ‘mensgod’ of de ‘godmens’.
De egos hebben ook een doel maar dat doel wijkt
ernstig af van het doel van God.
De egos willen de afsplitsing. Zij willen boven de
andere egos staan en heersen of overheersen. Dat
speelt zich allemaal af in de buitenwereld en hoe
harder die strijd daar heerst, hoe verder wij afstaan
van God in ons.
Als je de verbinding met God wenst, als je wilt leven
volgens ‘Zijn Wil', kijk dan met je hart, door de ogen
van God die daar woont en kijk van binnen naar
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buiten, vanuit het hart door de ogen van God, gericht
op de wereld. Dan parkeer je het ego buiten spel en zul
je handelen in schoonheid, waarheid en goedheid. Dan
zullen de harten en de zielen van de andere mensen
gaan prevaleren boven de omstandigheden en de
situaties in de wereld.
Als je je ergens druk om maakt of problemen hebt met
iets of met iemand, probeer dan eens te kijken vanuit
je hart, door de ogen van God en kijk en stel vast, wat
er in jezelf verandert. Dit kun je iedere dag oefenen
met alles wat er op je pad komt en blijf daarbij
afgestemd op God.

Dit creëert Punt 5:
Kijk niet in de buitenwereld door de ogen van het ego
maar kijk vanuit de binnenwereld, vanuit het hart,
door de ogen van God. Er is gegarandeerd een andere
uitkomst. Probeer het en stel dit keer op keer vast en
voel het verschil.
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Punt 6: Onderken
Onvolmaaktheid, neem
verantwoordelijkheid,
vergeet daarmee
‘VERGEVEN’

Vergeven en kunnen vergeven is prachtig. Helaas is
daar altijd een proces aan vooraf gegaan, van gekwetst
zijn, beschadigd zijn, verdriet en lijden ervaren door
wat anderen ons hebben aangedaan. Dat nemen we
anderen kwalijk en dat moeten we dan weer proberen
te vergeven.
Daar hebben heel veel mensen het heel moeilijk mee.
Als vergeven gaat spelen, is het leed al geschied.
Kunnen we voorkomen dat er leed geschied?
Is het mogelijk om het gedrag van anderen zodanig
anders te kunnen inschatten, dat er geen leed zal
ontstaan?
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Gekwetst zijn, komt voort uit verwachtingen die niet
uitkomen en dus leiden tot teleurstellingen.
Een teleurstelling is het resultaat dat ontstaat, doordat
er niet wordt voldaan aan een volmaakte, verwachte
uitkomst.
Maar hoe zat het ook al weer?
Alles en iedereen is onvolmaakt. Waarom zou ik van
iemand die onvolmaakt is een volmaakte uitkomst
verwachten?
Dan is de teleurstelling er gegarandeerd.
De onvolmaaktheid van alles en iedereen, maakt het
onzinnig om een volmaakte of een door mij verzonnen
of gewenste, volmaakte uitkomst te verwachten.
De eenheid waarnaar ik streef, dwingt mij af om
uiteindelijk ultieme verantwoordelijkheid te nemen.
Verantwoordelijkheid voor alles, voortkomend uit de
verbondenheid, beïnvloeding, afhankelijkheid en dus
verantwoordelijkheid.
Als ik niets volmaakts hoef te verwachten, hoef ik
dus niets te verwachten, krijg ik geen
teleurstelling, plus ik ben ook nog eens
verantwoordelijk. Dan valt iedere uitkomst per
definitie binnen het aanvaardbare, waar geen
enkele verwachting aan vast zit en dus is er nooit
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een teleurstelling, dus is er geen gekwetstheid, dus
IS ER NIETS TE VERGEVEN.
Met dat besef was Jezus in staat om de mensen die
hem aan het kruis sloegen bij voorbaat te vergeven:
‘Ze wisten niet beter, binnen de onvoorstelbare
onvolmaaktheid, die ook zij vertegenwoordigen’.

Dit creëert Punt 6:
Onvolmaaktheid aanvaarden en verantwoordelijkheid
nemen, elimineren de noodzaak om te moeten
proberen, om anderen te kunnen vergeven, ondat er
geen gekwetstheid ontstaat en dus ook niemand
schuldig is.
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PUNT 7: Verover niets
maar verlies alles

Er is eenheid en er is dualiteit. Eenheid is afgestemd
op God en op de werkelijkheid. Dualiteit is afgestemd
op en wordt gedragen door het ego en
vertegenwoordigt de illusie.
God is een deel van je en het ego is een deel van je.
Het doel is om op te klimmen naar God, de God die al
in jou is. Tussen jou en God zit het ego, de dualiteit, de
illusie.
Leg het ego af, verlies dus de dualiteit en de illusie en
dan blijft slechts God over, die je herkent in de
werkelijkheid en die je dus ‘op een bewust niveau
verkrijgt’.
Je hoeft dus niets te veroveren om te verkrijgen, je
hoeft alleen maar te verliezen, het ego te verliezen, om
het andere, God, waarneembaar te maken en dus
bewust te verkrijgen en daarmee terug te kunnen
keren tot de werkelijkheid.
Dit proces van ‘afleggen’, is de worsteling.
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Dit creëert Punt 7:
Verover niets, maar verlies alles wat je parten speelt.
Verlies het ego, verlies de dualiteit, verlies de illusie en
de eenheid wordt zichtbaar, schitterend in de
werkelijkheid. Dit is de zwaarste opgave en
vertegenwoordigt onze worsteling.
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PUNT 8: Mijn universum
vol eigenliefde

Ieder mens heeft een eigen unieke persoonlijkheid.
Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf. Het
eerste wat we moeten doen, is dus onszelf leren
kennen, voor zover we daartoe in staat zijn.
Vervolgens moeten we onszelf kunnen accepteren,
liefhebben, respecteren, vertrouwen en omarmen.
Zonder die kwaliteiten is ons eigen universum niet op
orde en kunnen we niet van onszelf op aan, kunnen we
niet in ons eigen krachtveld staan en kunnen we dus
niet aan de reis beginnen om de berg te gaan
beklimmen.
Dit alles is samen te vatten in EIGENLIEFDE.
Ontwikkel eigenliefde en vergroot je eigen kracht.
Uit eigenliefde groeit de liefde voor onze eigen God en
stroomt deze liefde over naar onze naasten. Dan zijn
we in staat om onze naasten lief te hebben, gelijk
onszelf.
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Dit creëert Punt 8:
Leer jezelf kennen en accepteren en ontwikkel
eigenliefde als basis van waaruit je uit jouw eigen
universum, met jouw reis kunt beginnen. Ontdek de
eigenliefde en claim jouw 'recht op leven en geluk'.
Ontdek de liefde van God en voor God en jouw liefde
zal bruisen en overstromen naar al jouw naasten.
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PUNT 9: Eigenliefde, het
fundament van leven, het
fundament van groei

Ieder mens is het universum voor zichzelf, binnen de
schepping. Ieder mens vertegenwoordigt een
compleet en volledig universum, dat mede bestaat uit
de persoonlijkheid, de ziel, het mannelijk aspect, het
vrouwelijk aspect, de verbinding tussen deze twee en
het altijd maar verder tot ontwikkeling komende
kindaspect.
Dit ‘persoonlijk universum' is altijd maar in
ontwikkeling en groeiend, voornamelijk gevoed door
een groeiend bewustzijn.
Het fundament voor ieder persoonlijk universum is
‘EIGENLIEFDE’, dat het universum draagkracht geeft
en stabiel maakt.
Pas als de eigenliefde is geworteld en werkzaam is,
kan het persoonlijk universum zich gaan ontwikkelen
en groeien naar stabiliteit en naar een status van
volmaaktheid.
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Dit creëert Punt 9:
Eigenliefde is het fundament van leven en groei en
is de basis voor iedereen, voor het op orde brengen en
houden, ‘van het eigen universum'.
Als de eigenliefde is bestendigd en verankerd, is het
eigen persoonlijk universum gefundeerd en kan de
groei naar stabiliteit en volmaaktheid van het eigen
universum beginnen.
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PUNT 10: De kracht van
het moment en het
openhouden van de klep

Het moment is de sleutel. Maar niet alleen het
moment maar juist het ‘tot leven brengen van het
moment’ en het 'levend houden van het moment’.
Het gaat hier om het moment van 'ZIJN’, het ‘zijn van
de aansluiting', het zijn van de verbinding, dus het
continu, onvoorwaardelijke verbonden zijn 'IN IEDER
MOMENT’.
De verbinding is het ‘openhouden van de klep’, die zit
in het verbindingsstuk tussen de twee
communicerende vaten. Het ene vat is God en het
andere vat ben ik.
Door zowel mijn aandacht te richten op het
openhouden van de klep als op het vasthouden van
het moment, creëer ik continu het ‘op niveau houden
van de vulling van mijn eigen vat'.
Door deze open verbinding op ieder moment, ben ik
altijd in het bezit van het juiste niveau van bewustzijn
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voor het op ieder moment aanwezige probleem, voor
iedere uit de diepte opstijgende ervaring van angst of
zorgen. Ervaringen van angsten en zorgen, van
problemen, typeren het tekort aan aanwezig
bewustzijn om daarmee de brug te kunnen slaan om
de op dat moment, de voor mij onneembare kloof te
kunnen nemen.
God is daarmee de gever en ik ben de ontvanger. In
alles wat ik ontvang van God, zit Zijn Wil
verweven.
Mijn vat wordt dus steeds meer en daardoor steeds
intenser gevuld met voor mij, een werkzame kracht
die gevuld is met Zijn Wil.
Ik ontvang de ontbrekende kracht om de brug te
kunnen bouwen die mij ravijnen doet passeren en God
ontvangt de mogelijkheid om mij, met mijn volledige,
vrijwillige toestemming, te kunnen vullen 'MET ZIJN
WIL’, WAARDOOR ONZE EENHEID OP EEN GELIJKE
AFSTEMMING KOMT EN IK, IN DEZE WERELD KAN
STAAN, GELEID DOOR ‘ZIJN WIL’.
Hiermee wordt, door het feit dat ik op basis van
vrije wil, de klep in de verbinding tussen beide
vaten openhoud en dat toepas in ieder moment, ‘het
wederzijdse, bewuste, bewustzijnssamenwerkingsverband, tussen God en mij, door
mij, voor alle momenten, bestendigd en verankerd’.
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Dan is er onafgebroken groei mogelijk. Dan zijn er
voor mij geen onoverbrugbare kloven en ravijnen
meer. Dan geef ik niet meer uit handen aan God
wat ik niet aankan, maar dan houd ik alles bij
mijzelf, dan neem ik mijn eigen
verantwoordelijkheid, dan bouw ik voor ieder
probleem, voor iedere zorg en voor iedere angst
een brug, dan ervaar ik zelf, dan leer ik en dan
groei ik en dit alles dankzij het toegevoegde,
benodigde en op dat moment noodzakelijke
bewustzijn, dat ik ontvang van God.

Dit creëert Punt 10:
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. Daardoor leef ik ‘IN het moment',
vrij van zorgen geprojecteerd op ‘nu en straks’ en
altijd in het juiste volume, dat het niveau van het
noodzakelijk bewustzijn bepaalt, dat altijd een brug
slaat over iedere kloof. Daarmee bestendig en
veranker ik de continuïteit van het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband tussen God en
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mij en daarmee is dit verband of dit ‘VERBOND’,
onafgebroken actief, werkzaam en werkend en
daarmee worden God en ik op een steeds dieper
niveau, samen één. Samen, op weg naar fusie.
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PUNT 11: De brug ligt
verankerd in het
‘KUNNEN'

We hebben gezien dat het uitvoeren van datgene dat
wij 'ontwerpen’ in en voor ons leven, pas kan worden
uitgevoerd, als wij de volledige weg van: WILLEN,
KUNNEN, DURVEN en DOEN, zullen doorlopen en
afronden.
We hebben een onvoorwaardelijke vrije wil dus in
‘willen’, zullen we niet worden geholpen. Het ‘willen’ is
dus uitsluitend aan ons en onze eigen
verantwoordelijkheid.
Het ‘durven’ en het 'doen’, komen voort uit het ‘willen’,
dus ook dat is aan ons, is onze eigen
verantwoordelijkheid.
Het wel of niet in staat zijn om, het ‘KUNNEN’ te
kunnen realiseren, wordt bepaald door het hebben
van genoeg inzichten.
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De inzichten kunnen 'kennis en liefde of empathie’ in
zich dragen.
Dit gegeven is voor ons het bewustzijn of beter, het
niveau van bewustzijn.
Daarin ligt de hulp van God. Dat is de bron die ons
voedt, vanuit ons bewust bewustzijnssamenwerkingsverband met God.
We verkrijgen een scheutje bewustzijn van God voor
inzichten of persoonlijke openbaringen, waardoor ‘we
zullen weten' en daardoor zullen kunnen en daarmee
een brug kunnen slaan om de ogenschijnlijke
onoverbrugbare kloof te kunnen passeren.

Dit creëert Punt 11:
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’)

Gelukkig zijn, wat is dat en hoe is de weg naar geluk?
Leven, wat is dat en hoe is de weg naar ‘het leven'?
‘Zelf-bewustzijn’, wat is dat en hoe is de weg naar
zelfbewustzijn?
Alles draait om ‘dankzij’ en niet om ‘ondanks’. Waar
kun je ‘dankzij’ vinden en waar kun je ‘ondanks’
vinden?
We zijn allemaal op zoek en we zoeken alles, altijd '
buiten onszelf’.
Buiten is er van alles te vinden, maar hoeveel er ook is,
het levert niets op. Er zijn mooie dingen buiten en als
je die verovert, is er vreugde ……. Maar helaas, slechts
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EVEN, want die vreugde verdwijnt weer en lost dus weer
op.
Dankzij ligt altijd buiten en die bepaalt altijd jouw
geluk, als je het daar, buiten vindt. Dankzij dat mooie
voorwerp, dankzij die mooie gebeurtenis, dankzij dat
mooie evenement, dankzij dat mooie mens, komt er
geluk in je leven, maar dankzij beklijft niet, omdat het
niet ‘eigen is’.
Het gaat vervelen en dan wil je weer een nieuw
‘dankzij’. En zo zoek je daar, buiten, denk je het te
vinden, maar zul je het niet vinden, misschien wel
nooit.
Ondanks vind je alleen maar binnen. ‘Ondanks’ kent
weerstand en die weerstand kan overal vandaan
komen. Die weerstand, dat ‘ondanks’, lijkt jou tegen te
werken, te dwarsbomen en hoe groot die kracht ook
lijkt, die kracht, dat ‘ondanks’ verliest het altijd van
datgene binnen in jou, dat sterker is en alles, iedere
manifestatie van ‘ondanks’, altijd overwint en
overheerst.
Wat er ook gebeurt, dus ‘ONDANKS ALLES', ben ik en
blijf ik verbonden binnen de twee communicerende
vaten, God en mijzelf.
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Dus ik blijf altijd volgegoten worden met zoveel
bewustzijn als nodig is om voor iedere kloof, ontstaan
door het ‘ondanks’, een brug te kunnen slaan
waardoor ik altijd die kloof kan en zal passeren.
Het openhouden van de klep in de verbinding tussen
het ene en het andere vat, tussen God en mijzelf is
voldoende om ieder probleem, iedere zorg, iedere
angst te overbruggen en om dus altijd gelukkig te zijn,
altijd vrede en altijd vreugde te hebben, ‘ONDANKS
WAT DAN OOK’.
Ik zal gevuld worden met ZIJN BEWUSTZIJN, met ZIJN
WIL en daardoor diep van binnen de liefde, vrede, rust
en vreugde vinden, ONDANKS ……… (wat dan ook).
Dit is een lang verhaal om vast te stellen dat geluk,
vrede, rust, vreugde en liefde van binnen zitten,
uitsluitend in mijzelf, dus daar waar mijn God woont
en leeft.
‘Afstemming op' is ‘stroming’. ‘Stroming’ is ‘ervaring’.

Dit creëert Punt 12:
Zoek iedere vorm van ‘ONDANKS’ en houd de
verbinding tussen de communicerende vaten altijd
open.
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Dat zal iedere vorm van ‘ONDANKS’ pareren en
elimineren.
Dat vind je BINNEN en nooit buiten.
‘Ondanks’ ligt dus binnen en ‘dankzij’ vind je alleen
maar buiten.
Ondanks is dus altijd te overwinnen door de
verbinding met God en dankzij is slechts, ‘dankzij’.
Dankzij is ook altijd: ‘zo gewonnen, zo geronnen’.

147

PUNT 13: Kleur
bekennen begint van
binnen, waarna de lucht
geklaard kan worden

Groei is alleen maar mogelijk op een vruchtbare
bodem. Als de grond onzuiver is, moet die eerst
gereinigd worden. Hoe schoner en vruchtbaarder de
grond is, hoe beter de gewassen groeien. Zo is het ook
met ons eigen gewas, ons niveau van bewustzijn.
Als je de berg wilt beklimmen of wilt voortgaan met de
beklimming, moeten de omstandigheden gunstig en
het liefst, zo gunstig mogelijk zijn.
Ga naar binnen en stel daar EERLIJK vast wat de
omstandigheden zijn. Omstandigheden die er zijn,
omdat ze er al heel lang zijn. Die je in stand houdt,
omdat je ze niet durft te veranderen, maar waarvan je
weet, dat het jou geen goed doet, dat het een
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energielek veroorzaakt en dat het je eigenlijk remt in
jouw groei.
Zoek je eigen kleur, de kleur die voor jou werkt en
richt je daarop.
Zoek ook de kleuren die in je zitten en waar je niet
gelukkig van wordt en die je dus tegenhouden of
afremmen.
Beken dus eerst jouw eigen kleur en ga daar mee
verder.
Ga verder met de juiste kleuren, neem afscheid van de
onjuiste kleuren en ‘klaar daarmee de lucht'.
Ook dat of beter nog, juist dat is eigenliefde, ook dat
is zelfrespect, ook dat is jezelf toestaan om je eigen
kleur te bekennen, omdat je alleen met die kleuren,
verder naar boven, de berg kunt bedwingen en kunt
overwinnen.

Dit creëert Punt 13:
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 voor jou
op dit moment.
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Dan leef en beleef je jouw eigen innerlijke kracht.
Naarmate je zult groeien in bewustzijn, zal jouw kleur
veranderen. Houd daar ook rekening mee.
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PUNT 14: Wat zegt
bewustzijn over het
‘ZIJN’ van ‘Bewust’ –
‘Zijn’?

Bewustzijn zegt dus iets over het 'zijn’. Het ‘zijn’ is dus
'bewust’, maar wat zegt dat 'bewust’ dan over dat
'zijn’?
Welke invloed heeft 'bewustheid’ op 'zijn’ en wat
betekent dat?
Een hoger bewustzijn komt door een groter besef van
eenheid.
Een hoger bewustzijn betekent dus een voortgaande
groei naar God.
Een voortgaande groei naar God betekent een grotere
afstemming en gerichtheid op de 'werkelijkheid’.
Een grotere afstemming op de werkelijkheid betekent
het: 'kunnen stappen uit’ de illusie.
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Wat heeft het gegeven dat ik met mijn ‘zijn’ meer
onder invloed sta van de werkelijkheid dan van de
illusie, voor invloed op mijn zijn?
We hebben al vele malen gezien dat illusie een product
is van dualiteit en als resultaat de ervaring geeft van
angst.
Zo is de werkelijkheid een product van eenheid, dat als
resultaat liefde creëert.
Wat heeft angst voor invloed op mijn 'zijn’ en wat
heeft liefde voor invloed op mijn 'zijn’.
Wat doet dat allemaal met mijn ervaring van 'zijn’?
Het bepaalt onder andere een status van gelukkig zijn
en een status van ongelukkig zijn.
Alles is energie en een verandering van energie
beïnvloedt de status van materie.
Dus een bewustzijn dat is afgestemd op de illusie, op
de dualiteit, heeft een andere invloed op het ‘zijn van
mijn materie', op de status van mijn materie, dan het
bewustzijn dat is afgestemd op de werkelijkheid, op de
eenheid, op de afstemming van het één zijn met God.
De status van het 'zijn’ van mijn materie heeft dus
uiteindelijk invloed op mijn gezondheid.
Een hoger bewustzijn genereert dus niet alleen
een ervaring van rust, vrede, liefde en vreugde
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maar genereert ook een hogere vorm van fysieke
gezondheid.

Dit creëert Punt 14:
Het niveau van bewustzijn heeft invloed op de mate
van de ervaring van rust, vrede, liefde en vreugde en
heeft 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

Je bent het als je het bent en als je het nog niet bent,
ben je het niet.
Je leeft het verbond pas als je het in alles leeft, als je
het ademt, eet en drinkt, dan leef je het en als je het
leeft, dan BEN je het.
Het VERBOND is het bewuste ‘BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’ tussen jou en God.
In die samenwerking wordt je gevoed met zijn Wil.
Zijn Wil is altijd in jullie voordeel en dus in het
voordeel van de hele schepping.
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Blijf God uitnodigen, GEEF JE OVER in dat VERBOND
en houd die overgave iedere seconde vast.
WERK DAAR CONTINU AAN en VOEL HET VERSCHIL
IN WEL OF NIET VERBONDEN ZIJN BINNEN DAT
VERBOND.

Dit creëert Punt 15:
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

‘Bewegen’ is nodig want we moeten verder. Kun je
verder met een beperking aan beweging?
Beweging is ook gericht op het bepalen van de
richting, over de vaststelling van waarheen ik wil
bewegen.
Als ik bepaal waarheen ik wil bewegen, gaat het dus
om MIJN WIL.
Dat is niet waar ik naar sreef. Wat ik wil, is het uit vrije
wil, VOLGEN VAN ZIJN WIL. Dus ik moet niet de
beweging bepalen, maar ik moet mij laten leiden door
ZIJN WIL. MIJN GOD BEPAALT ONZE RICHTING.
Wat mij dus rest, is ‘WAARNEMEN’, in eerste instantie
‘waarnemen’.
Het waarnemen zal leiden tot het weten van de
richting, in navolging van ZIJN WIL.
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Dit creëert Punt 16:
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'

In boek eenentwintig, het laatste boek van de reeks
‘Een wonderbaarlijke reis’ hebben we gezien dat, 'de
mens de delen moet verenigen, om compleet, heel
en genezen te worden’.
Het mannelijk en het vrouwelijk aspect moet samen
één geheel worden, zodat het kind, de ziel, eeuwig en
onbeperkt kan groeien naar een status van
volmaaktheid.
De vereniging van het gecombineerde en verenigde
Mannelijk en Vrouwelijk aspect, met de God in ons,
dient tot stand te worden gebracht.
Werkend aan deze weg groeien wij tot het ‘totale
wezen’, dat in staat is de kosmos te veroveren.
Nu al, tijdens het werken aan deze vereniging, zijn wij
op weg om te groeien naar totaalheid en
volmaaktheid.
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Richt je hiermee ook op alle werelden die in alle
boeken de revu zijn gepasseerd, dus de materiële, de
esoterische en de geestelijke werelden. Richt je op de
mens, de elementenwezens en de engelen, binnen het
bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband tussen
jou en God.
Versnipperd zijn is nog een status van chaos en
onbewustheid. Naarmate het bewustzijn stijgt, vormt
zich de totale mens, heel, geheeld en genezen.

Dit creëert Punt 17:
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

De totale mens ontstaat uitsluitend in de LEEGTE.
Ontdaan van iedere specifieke toewijzing en ieder
kenmerk, blijft er slechts leegte over. LEEGTE is gelijk
aan TOTAAL, want het niets herbergt alles.
Als ik alles ben in de ultieme leegte is er niets meer te
willen en dus is er ultieme OVERGAVE, OVERGAVE
AAN ZIJN WIL, VOORTKOMEND UIT HET TOTAAL,
RESIDEREND IN DE LEEGTE, UITMUNTEND IN EEN
WEER TOENEMEND BESEF EN EEN TOEMENDE
ERVARING VAN EENHEID.
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Dit creëert Punt 18:
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

Om steeds meer in overeenstemming te kunnen
komen met de Wil van God moeten we steeds meer
kunnen opgaan in het BESEF VAN EENHEID.
Op kunnen gaan in het besef van eenheid is één
kunnen worden met alles, dus één kunnen worden
met het TOTAAL, dus opgaan in het totaal dat alles
omvat.
Laat al 'het gespecificeerde, al het benoemde' dus los,
zodat je niet meer specifiek bent, want je bent of het
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één, of het ander. Je bent of iets specifieks of je bent
het totaal.
Al het specifieke moet dus worden afgelegd en
opgeruimd, zodat er slechts LEEGTE overblijft.
In de LEEGTE kan de EENHEID WORDEN ERVAREN
EN WORDEN GEKEND EN IN HET ERVAREN VAN DIE
LEEGTE, VAN DIE EENHEID, KAN DAN DE
WAARHEID WORDEN ONDERSCHEIDEN.
Een groter besef van waarheid en een grotere ervaring
van eenheid, zorgt ervoor dat ons BEWUSTZIJN
groeit. Een groeiend bewustzijn vergroot weer het
besef van eenheid en brengt ons meer en meer in
overeenstemming met Zijn Wil.

Dit creëert Punt 19:
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. Dit
vergroot het besef en de ervaring van opgaan in alles,
opgaan in het totaal. Dit vergroot het besef en de
ervaring van het ÉÉN ZIJN met alles wat is. Dit
vergroot het BEWUSTZIJN en leert ons de
WAARHEID te onderscheiden. Hierdoor zal ons besef
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van eenheid nog weer toenemen en komen we nog
meer in overeenstemming met Zijn Wil.
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PUNT 20: In het land van
de ‘LEEGTE’ woont
’NIEMAND’

Ieder mens is uniek.
Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid en
daardoor ben je wie je bent en daardoor ben je
iemand, een specifiek iemand.
Het unieke maakt jou uniek en dat zal altijd zo blijven.
Daarnaast wordt jouw uniciteit aangevuld met
bijvoorbeeld, 'hoe bewust je bent’.
Dat bewustzijn is de variabele factor, die van jou, als
totaal, een ander mens maakt, als jouw bewustzijn
verandert.
In het land van de Leegte is de afstemming op eenheid
zo groot dat we oplossen in het totaal en het totaal
worden.
Zelfs onze uniciteit lost op in het totaal, waarmee onze
uniciteit het totaal definitief beïnvloedt voor wat de
kleur van het totaal betreft. Je draagt dan bij met jouw
uniciteit in het totaal en bepaalt mede het totaal.
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Het totaal beïnvloedt ook weer het individu, waardoor
het individu groeit. Door het bewuste ’bewustzijnssamenwerkingsverband’ gaat onze groei steeds
harder. Daardoor ben je vandaag meer dan dat je
gisteren was en zul je morgen weer meer zijn dan
vandaag. Door de continue verandering verander je
per dag en ben je nauwelijks meer iemand omdat die
iemand continu aan verandering onderhevig is.
Dat maakt die continu veranderende en daardoor niet
meer definieerbare iemand, tot NIEMAND.
En dat is wat wij zijn in het land van de Leegte.
Als ik vandaag benoem wie of wat ik ben en mijzelf
daarmee verhef tot 'iemand’, zal ik morgen veranderd
zijn en dus ook een ander iemand zijn, enz., enz., zodat
er uiteindelijk alleen maar een ‘NIEMAND’ resteert.
Op het moment dat ik mijzelf kwalificeer, zal ik al
boven die kwalificaties zijn uitgegroeid.

Dit creëert Punt 20:
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. Daardoor zijn we niet
166

meer iemand, maar zijn we keer op keer een
‘veranderend iemand', waardoor we uiteindelijk
NIEMAND zijn.
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PUNT 21: Kun je het echt
niet?

Er wordt vaak gereageerd door mensen, als ze
constateren dat ze dingen zullen moeten veranderen
in hun leven om andere resultaten te krijgen, met: Dat
ze dat niet kunnen.
Als dat zo is en als ze ook niet veranderen, zal alles
altijd bij het oude blijven.
Iets komt pas tot stand als we de vier hindernissen
overwonnen hebben om uiteindelijk de stap voor
verandering te zetten.
Die hindernissen zijn:
1. Wil ik het?
2. Kan ik het?
3. Durf ik het?
4. Doe ik het?
De hindernissen 1, 3 en 4 zijn onze eigen problemen.
Die hebben direct of indirect alles te maken met onze
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VRIJE WIL en onze vrije wil is onze
verantwoordelijkheid.
Dat moeten we zelf zien op te lossen.
Punt 2, het ‘KUNNEN’, is een belemmering die wordt
veroorzaakt door een gebrek aan bewustzijn. Daar
kunnen we bij geholpen worden door een ‘scheutje
bewustzijn' te vragen aan God ('communicerende
vaten’).
Onderzoek dus of het echt een gebrek is aan kunnen of
dat het te maken heeft met: ‘willen, het lef (durven) of
daadkracht (doen)'.
Blijkt het probleem te zitten in gebrek aan bewustzijn,
vraag dan om hulp en je zult die hulp ontvangen.
Wie vraagt, krijgt antwoord en wie klopt, wordt
opengedaan.

Dit creëert Punt 21:
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

De Geestelijke Weg is de weg voorbij de wereldse weg.
Op de wereldse weg heerst de dualiteit, geleid door
egos, aangestuurd door angst en misleid door de
illusie.
Pijn, verdriet, angsten en zorgen, zijn symptomen die
per definitie horen bij de dualiteit, dat een onderdeel
is van de illusie en dat dus verbonden is met
duisternis. Op de wereldse weg wordt uitsluitend de
keizer gediend.
Dus duisternis, dualiteit en de ervaring van angsten,
zorgen en verdriet zijn het kenmerk van de wereldse
weg. De wereldse weg kent altijd verwachtingen, die
altijd leiden tot teleurstellingen en die uiteindelijk dus
altijd pijn, angst, zorgen en verdriet tot gevolg hebben.
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Op de Geestelijke Weg heerst (het besef van)
eenheid, is er Licht en is de ervaring van vreugde,
vrede, rust en liefde. Op de Geestelijke Weg zijn geen
verwachtingen en geen teleurstellingen en wordt
uitsluitend God gediend.
Er komt een moment dat je onvoorwaardelijk
kleur moet bekennen. Of je dient de keizer of je
dient God. Of je bewandelt de wereldse weg of je
bewandelt de Geestelijke Weg. Beide tegelijk
dienen of beide wegen tegelijk bewandelen, is
onmogelijk.
Realiseer je dat het toelaten en accepteren van pijn,
verdriet, zorgen en angsten en het hebben van
verwachtingen met als resultaat teleurstellingen,
een kenmerk is van de duisternis, van de dualiteit
en dat het dus inherent is aan het dienen van de
keizer en aan het bewandelen van de wereldse weg.
Sta daarom zorgen, pijn, verdriet en angst niet toe.
Schroef die ervaring terug en neem er afstand van.
Sta ook verwachtingen niet toe. Zoek op dat
moment opnieuw het Licht, dien dus opnieuw God
en bewandel wederom de Geestelijke Weg. Dit
vind je in het leeg maken, in het kenmerk van het
‘Land van de Leegte’.
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‘Angsten, zorgen, pijn, verdriet en verwachtingen'
wordt het paneel met de knoppen waar je gericht
aan moet draaien als je de afslag hebt genomen
naar de verkeerde, naar de nergens toe leidende,
naar de wereldse weg om terug te kunnen keren
naar de Geestelijke Weg.
LEEGTE IS HET ENIGE JUISTE KENMERK.
Is het voor iedereen mogelijk om de knoppen van
het paneel van het leven altijd te kunnen
bedienen?
Het antwoord is nee.
Je moet in staat zijn om de knoppen te kunnen
herkennen en het paneel bevindt zich minimaal op
het kruispunt van de wereldse en de Geestelijke
Weg. Je moet beide wegen kennen en je moet de
kenmerken van beide wegen kennen. In elk geval
moet je God hebben gevonden, God hebben
aanvaard en hebben omarmd, anders ben je niet in
staat om hem onvoorwaardelijk te dienen. Je moet
niet alleen de kleur kennen, je moet ook in staat
zijn om kleur te willen, te kunnen en te durven
bekennen.
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Dit creëert Punt 22:
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 EN
TOT HET ONVOORWAARDELIJK KUNNEN
ONDERKENNEN EN KUNNEN BEKENNEN VAN DE
JUISTE KLEUR.

173

PUNT 23: Gelijk of
ongelijk?

De laatste wissel die we moeten nemen, is de enige
wissel die er echt toe doet. Alle andere wissels zijn
slechts een aanloop naar deze wissel.
De laatste wissel die we moeten nemen, is de wissel
van:
 Zijn of niet zijn, dus van
 ‘To be or not to be’ en dat is nu geen vraag meer.
 Van Kleur bekennen.
 Van Licht of duisternis.
 Van illusie of werkelijkheid.
 Van eenheid of dualiteit.
 Van God dienen of de keizer dienen.
En als er ooit de vraag gesteld zou worden welke keus
de juiste is, welke keus gelijk heeft en welke keus
ongelijk heeft, dan is er altijd, slechts één antwoord:
Het Licht, de werkelijkheid, God, de eenheid,
HEEFT ALTIJD GELIJK,
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OMDAT HET LICHT, DE WERKELIJKHEID, GOD EN
DE EENHEID:
‘IS’.
Waar:
De Dualiteit,
De Illusie,
De Keizer en
De Duisternis,
Dus ‘NIET ZIJN' en wat ‘niet IS', heeft altijd
ongelijk.
Het gaat zelfs nog verder:
‘Niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede’.
Mijn wil is wat ik bepaal, dus is mijn wil ook mijn
verwachting. Mijn verwachting is per definitie MIJN
TELEURSTELLING. Mijn verwachting en mijn
teleurstelling, voortkomend uit mijn wil, is de
dualiteit, is de illusie, dus hangt aan de duisternis.
Mijn teleurstelling creëert mijn verdriet en
boosheid, dus mijn verdriet en boosheid is een
product van de duisternis. Mijn wil leidt tot
duisternis. ‘IK WIL’, IS EEN PRODUCT VAN DE
DUISTERNIS.
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ALLEEN ‘ZIJN WIL' HANGT AAN DE WERKELIJKHEID
EN AAN HET LICHT EN IS PER DEFINITIE VREUGDE,
VREDE, RUST EN LIEFDE.
Dat is de reden waarom de enige weg de weg is van
het doen, het zijn en het leven, 'VAN ZIJN WIL’.
Het komt voort uit en creëert de werkelijkheid, de
waarheid, het Licht, de vreugde, de rust en de
liefde.

Dit creëert Punt 23:
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’
en dat is en vertegenwoordigt de werkelijkheid en dat
is dus het enige dat IS.
Op de volgende bladzijde staat schematisch
weergegeven, wat het betekent om ‘mijn wil’ te leven
of om afgestemd te zijn op ‘ZIJN WIL’.
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PUNT 24: Wat werkt en
wat werkt niet?

We hebben in de tekening bij punt 23 gezien wat
‘werkelijk en reëel' is en wat ‘irreëel en dus een illusie'
is.
De Geestelijke Weg, geënt op de werkelijkheid, op de
eenheid, op het Licht, dus op God, is werkelijk en reëel
en de wereldse weg, die haar fundament vindt in de
dualiteit, op goed en slecht, op de illusie, op de
duisternis, is onwerkelijk en irreëel.
Alles wat onwerkelijk en irreëel is, is
‘GEKUNSTELD’ of opgebouwd uit ‘KUNSTJES’.
De GEESTELIJKE WEG loopt uitsluitend via ‘van
BINNEN' en de WERELDSE weg loopt altijd via ‘van
BUITEN'.
Dat binnen en buiten wordt een ‘meetfactor’ in het
bepalen of iets echt is of dat iets gekunsteld is.
Echtheid bevindt zich dus in de binnenwereld en
de kunstjes bevinden zich in de buitenwereld.
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Wat tot stand komt in onze binnenwereld is
effectief en heeft draagkracht en wat tot stand
komt in de buitenwereld is gekunsteld en heeft
geen draagkracht of biedt hooguit een tijdelijke
ondersteuning.
Wat tot stand komt in de binnenwereld is de weg
van: 'met God, door God, naar God’. In de
binnenwereld vinden we de aansluiting van de
'communicerend vaten’, van de mogelijkheid om,
'in contact met mijn God en vragend om hulp’,
VOORZIEN TE WORDEN VAN EXTRA BEWUSTZIJN,
WAARDOOR DIE HULP EEN 'BOVENNATUURLIJKE
DRAAGKRACHT’ krijgt.
Deze extra draagkracht en hulp missen we in de
buitenwereld waar onze eigen wil overheerst.
Tevens geldt, dat wat van binnen tot stand komt, op
basis van zelfgemaakte keuzes, waar ervaringen met
leer- en groeimomenten uit resulteren, veranderingen
oplevert in bewustzijn en dus effectief is. Wat van
binnen tot stand komt en wat resulteert in
ervaringen, is dus beïnvloed door hulp, in de vorm
van extra bewustzijn van God.
Alles wat we vanuit de buitenwereld krijgen
aangereikt, raakt niet aan de cyclus van ervaring,
leermomenten en groeimomenten en heeft dus geen
draagkracht. Als ik de tekening uit het vorige punt nog
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even herhaal, zet ik meteen daaronder de tekening, die
laat zien welke weg dus uitsluitend effectief is een
draagkracht heeft.
Eigenlijk levert ieder bewustzijnsniveau waarbij
God om hulp wordt gevraagd al een vorm op van
een bewust of onbewust, ‘BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’.
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Het gebied van de illusie en de dualiteit kan dus geen
draagkracht hebben, want er heerst nog veel lijden,
angst, zorgen en verdriet, dat ons beeld vertroebelt en
er mist de samenwerking met God.
We halen onze informatie uit de buitenwereld, die
meestal gekleurd is door dualiteit en illusies.
De werkelijkheid en de werkelijke draagkracht
bevindt zich dus van binnen, in onze binnenwereld en
de illusie, het gekunstelde, het irreële, bevindt zich dus
in onze buitenwereld, buiten onszelf en heeft geen
draagkracht.
Dat is de meting die je keer op keer zelf, zult moeten
kunnen maken, om vast te stellen of je op basis van de
juiste gegevens en reëele informatie je koers bepaalt
en keuzes maakt.
Als je nog geen besef hebt van de binnenwereld en
van de samenwerking met God en zelf nog
opereert in de buitenwereld, ben je van deze
buitenwereld afhankelijk.
De kunstjes uit de buitenwereld kunnen hulp
bieden maar die hulp beklijft niet en is dus altijd
tijdelijk.

183

Dit creëert Punt 24:
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.
Op dit moment zijn er veel complottheorieën waar
veel mensen hun koers en keuzes op bepalen. Kies je
voor het Licht, voor God en de werkelijkheid of
kies je voor de duisternis, de dualiteit en de
illusie?
Dit betekent niet een ontkenning van de duisternis
want er is duisternis. Onvolmaaktheid creëert per
definitie duisternis. Dit betekent een
KOERSBEPALING voor jezelf, met de energie
waardoor je zult worden verrijkt. Kies je voor de
energie van het Licht of kies je voor de energie van
de duisternis?
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PUNT 25: Niet mijn wil
maar Zijn Wil geschiede.
Wat is Zijn Wil of wat is
het niet?

We moeten meer en meer in overeenstemming zien te
komen met Zijn Wil. Wat is Zijn Wil?
Wat is God?
Is God dualistisch?
Gaat God de strijd aan over wie er gelijk heeft?
Duwt God tegen of trekt God aan mensen?
Wil God zijn zin hebben?
Ik neem even de arrogantie aan om te weten dat God
niet dualistisch is.
Niet dualistisch handelen en je niet dualistisch
opstellen, betekent eigenlijk: jezelf leeg maken, geen
mening meer hebben over wat dan ook. Niet meer
VAN maar uitsluitend nog IN de wereld zijn.
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Vertoeven in het Land van de Leegte, die poort te
mogen en te kunnen passeren, betekent dat je vrij
bent van dualiteit, dus dat je vrij bent van iedere
mening.
Een volwaardig besef van eenheid heeft overigens
ook geen enkele mening meer nodig.
Binnen de eenheid ben ik alles wat is, dus is alles
in mij vertegenwoordigt, ook de waarde van de
inhoud van welke mening dan ook, zodat ik er niet
meer één (mening) als beste op na kan of hoef te
houden.
In het Land van de Leegte ben ik leeg.
In het Land van de Leegte vind ik nergens meer iets
van en heb ik dus geen mening meer.
In het land van de Leegte ben ik ondergedompeld in
het besef van eenheid en ben ik steeds meer één met
mijn God, in mijn verbond met God en in mijn eeuwige
samenwerking met God.
Dan is zijn mening, Zijn Wil, mijn mening en mijn
wil en word ik gevuld met God en door God en is
het probleem van ‘wat zijn wil is’, dus opgelost.
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Dit creëert Punt 25:
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 van iets en niets
willen. God zal met Zijn Wil mijn leegte vullen. Dan
ben ik één met Zijn Wil.
Dat is alles, veroorzaakt in en door de Leegte, door
'het uitsluitend leeg zijn’, door mijzelf gekozen in
volledig vrije wil.
Dit is mogelijk als ik het stadium van bewustzijn heb
bereikt waarin ik uitsluitend weet en ervaar dat er
geen binnen en geen buiten meer is, dat er geen boven
en geen beneden meer is en dat eigenliefde,
naastenliefde en de liefde voor God samensmelten tot
één allesomvattende ervaring.
Dat is het punt waarop ik onvoorwaardelijk de
verantwoordelijkheid kan nemen voor mijzelf,
wetende dat ik de complete schepping
vertegenwoordig, ontstaan uit en door de eenheid van
alles wat is.
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PUNT 26: De worsteling
getransformeerd

Het bewustzijnsniveau van het ‘Land van de Leegte’
biedt niet alleen de mogelijkheid en de realisatie van
het volle besef van eenheid, van het bewust mogen
ontvangen van persoonlijke openbaringen en van de
tot nog toe meest ultieme ervaringen van rust, vrede,
vreugde en liefde maar dit bewustzijnsniveau
transformeert 'de worsteling’ in een reis van vreugde,
vrede en acceptatie waar alles alleen maar
LEERMOMENTEN zijn, die leiden tot verdere GROEI.
De worsteling is nu meer dan alleen maar 'voorbij’.
De worsteling is getransformeerd in een kans, in
een uitdaging in een 'CREATIE VAN GROEI’, voor
ONS, voor ‘MIJN GODSVONK EN MIJ'.
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Dit creëert Punt 26:
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 volle, bewuste keus, na het volle besef dat je het
zult zijn, als je het besluit neemt om het NU te
worden, is de weg om het nu ook werkelijk te gaan
worden en om het daardoor dus ook te zijn.
Het worden is de keus, het zijn is het resultaat en de
intentie is de stap die deze transformatie bepaalt. Dit
alles vergezeld van het lef en de daadkracht en
gedragen door de liefde voor en de vreugde van God,
die uitsluitend wil dat wij het zullen zijn door de stap
nu te maken.
Het Land van de Leegte is het startpunt voor deze
definitieve stap in een beweging die reeds in gang is
gezet en die niet meer te stoppen is.
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Dat is de weg op het laatste traject naar eeuwige
versmelting in de creatie van een nieuw universum
dat bestaat uit ‘ONS’, uit God en uit mijzelf.
Als JIJ beslist om het nu te worden, zullen JULLIE
het ZIJN voor de rest van jouw eeuwigheid.
Je hoeft het slechts te voelen om deze stap te
kunnen maken en je voelt het hier, in het Land van
de Leegte, omdat dit het land is van de Leegte.
Als jij daar het bewuste volledige besef hebt van de
ultieme verbinding met God, vind voor jou daar de
ultieme omarming plaats van God en met God.

Dit creëert Punt 27:
De volle, bewuste keus, na het volle besef dat je het
zult zijn, als je het besluit neemt om het NU te
worden, is de weg om het nu ook werkelijk te gaan
worden en om het daardoor dus ook te zijn.
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PUNT 28: Verandering in
het traject door invloed
van het Land van de
Leegte en door Mota

Dit is één van die aandachtspunten die voortkomen uit
een nieuw inzicht, veroorzaakt door beïnvloeding van
mota.
Wat was mota of morontia-mota ook al weer?
‘Mota is een boven-fylosofische gevoeligheid, dat ons
leert de waarheid te onderscheiden en dat ons leert de
eenheid te kennen'.
Het is dus een overtreffende trap van de ervaring van
de kennismaking met de wezenlijke aard van de
waarheid en met het wezenlijke besef van eenheid.
Tevens is mota een gevoeligheid en heeft dus te
maken met het hart, met het gevoel.
Maar mota is meer.
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‘Mota is een samenwerkingsverband tussen twee
ongelijksoortige naturen, namelijk God en de mens, op
het niveau van bewustzijn, waar een uniek bewust
bewustzijns-samenwerkingsverband uit voortkomt,
waarin de communicatie plaatsvindt door middel van
het door de mens ontvangen van persoonlijke
openbaringen van zijn of haar eigen Godsvonk, binnen
dit unieke verband of verbond'.
Het Land van de Leegte is de plaats op de Weg, voorbij
het vijfde pad of de eerste cirkel, waar de mens is
gevuld met Leegte, die zonder vol te worden, plaats
biedt aan de Wil van God, binnen het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband, waarin de mens
met persoonlijke openbaringen kan worden gevuld.
Deze openbaringen zullen die mens, zonder enige
hinder van de eigen wil, opstuwen naar ongekende
hoogten.
Vanaf dit niveau op de weg, vanuit het Land van de
Leegte, doet zich een nieuw fenomeen voort.
We hebben gezien dat het traject van handelen bestaat
uit de cyclus:
‘Willen  Kunnen  Durven  Doen’.
In het Land van de Leegte zijn wij leeg en heeft onze
wil plaats gemaakt voor ZIJN WIL.
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Het willen is dus geen probleem meer, want we volgen
ZIJN Wil.
Als ‘ons willen' niet meer bestaat, kan dit willen ook
niet meer gehinderd worden door angst, want we
worden steeds meer gevuld met mota, met de
wezenlijke waarheid, dus met de werkelijkheid en
daar is geen plaats meer voor angst die voortkomt uit
de illusie. De illusie wordt immers verdrongen door de
werkelijkheid.
Het ‘kunnen’ wordt binnen het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband gedragen door het door God,
binnen ons verband, toegevoegde bewustzijn
(communicerende vaten), zodat ook het ‘kunnen’ altijd
‘op niveau is'.
In het Land van de Leegte wordt dus onder invloed
van mota het ‘willen’ vervangen door het ‘VOELEN’, op
basis van de ontvangen persoonlijke openbaringen en
leidt onmiddellijk door het wegvallen van ‘kunnen en
durven’ tot ‘DOEN’, tot het uitvoeren van datgene,
waarvan ik VOEL dat dat nodig en noodzakelijk is.
HET ‘VOELEN’ IS OP EEN NIVEAU VAN
ONVOORWAARDELIJK ‘WETEN’ EN GENEREERT
ONMIDDELLIJK EEN ‘HANDELING’.
In het Land van de Leegte, beïnvloed door een
steeds meer en meer toenemende mate van mota,
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wordt de cyclus van 'willen, kunnen, durven,
doen’, dus vervangen door:

‘VOELEN (=
ONVOORWAARDELIJK WETEN) 
DOEN’.
Deze verandering is tevens voor ieder mens een
meetpunt om vast te kunnen stellen of je bent
genesteld in het Land van de Leegte en of het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband functioneert en
hoe groot de invloed van mota is en in welke mate dit
op jou, op gevoelsniveau, inwerkt.
Tevens is het onnodig om te vermelden dat het keer
op keer nemen van de stap:

‘VOELEN  DOEN’
Alleen maar mogelijk is omdat het voelen een
onvoorwaardelijk WETEN inhoudt en dat dit
alleen maar mogelijk is, als er een
onvoorwaardelijk:
GELOOF en VERTROUWEN is in GOD.
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DIT ONVOORWAARDELIJKE GELOOF
EN VERTROUWEN, IS ECHTER HET
KENMERK VAN HET LAND VAN DE
LEEGTE.
Hoewel bovenstaande onnodig is om te benoemen,
vermeld ik het toch maar even.
Dit inzicht kan grafisch als volgt verbeeld worden:
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De mens die is gearriveerd in het Land van de Leegte,
vindt zijn of haar kracht als fundament in Geloof en
Vertrouwen. Er is contact en verbinding van die mens
met zijn of haar Godsvonk.
Doordat die mens is gearriveerd in het Land van de
Leegte en dus in staat is om zich volledig te legen, kan
in die leegte van die mens, met toestemming van die
mens en op uitnodiging van die mens, God, de Wil van
God, gaan zetelen in die mens. Door het gegroeide
bewustzijnsniveaus van die mens en door de behoefte
om als discipel van Jezus dienstbaar te zijn aan het
universum, is die mens ontvankelijk voor mota en zal
die mens in contact komen met de werkelijkheid, dus
met de waarheid en zal die mens een nog groter besef
gaan krijgen van eenheid.
Dan is de cyclus van keuzes maken en uiteindelijk
handelen niet meer:
‘Willen, Kunnen, Durven, Doen’, maar zal de cyclus
gaan worden:

‘VOELEN  DOEN’.
Grafische wordt dit dan:
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Dit creëert Punt 28:
Stel keer op keer vast in hoeverre voor jou de cyclus
van: 'Willen, Kunnen, Durven, Doen’, is vervangen
door de cyclus van: ‘VOELEN  DOEN’.
Deze mogelijkheid ontstaat in het Land van de
Leegte, gedragen door geloof en vertrouwen,
gevoed door mota in de samenwerking met God en
steeds meer groeiend in de werkelijkheid van God.
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PUNT 29: De schellen
zijn gevallen

De weg van het beklimmen van de berg is een weg van
een continu voortschrijdend inzicht. Naarmate ons
bewustzijn stijgt, gaan we ‘het’ steeds meer zien en
begrijpen en loopt de weg nog voor een groot deel via
het hoofd. Als we meer gaan begrijpen en als ons
niveau van 'liefde’ stijgt, groeit ons niveau van
bewustzijn.
Die groei van liefde vindt altijd zijn oorsprong in
eigenliefde, dus in zelfrespect, in zelfvertrouwen
en in de mogelijkheid om jezelf volledig te kunnen
omarmen en lief te kunnen hebben.
Zo klimmen we opwaarts op de wereldse weg, nemen
we onderweg wissel na wissel, totdat we de wissel
naar de geestelijke weg kunnen passeren en klimmen
we verder, totdat we het Land van de Leegte bereiken.
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Daar kunnen we voorzichtig gaan ervaren, dat we
‘ogen hebben om te zien en oren hebben om te
horen'.
Daar is het voortschrijdend inzicht ongeslagen in een
'afnemende blindheid en een afnemende
doofheid’.
Dat is wat ons de hele weg tot nu toe parten heeft
gespeeld.
De geestelijke weg is er altijd geweest maar was niet
zichtbaar en niet hoorbaar omdat het ons ontbrak om
‘ogen hebben om te zien en oren hebben om te horen’.
Het bewandelen van de wereldse weg is dus een weg
waar het ons ontbreekt aan GEVOEL, aan ZICHT en
aan GEHOOR en dus aan de mogelijkheid om te
kunnen VOELEN, ZIEN en HOREN.
Op de wereldse weg heerst een gebrek aan voelen,
zien en horen.
Dit is het heftigst op het tweede pad en neemt
langzaam af op het derde, vierde en vijfde pad. Als we
verder de berg beklimmen op de Geestelijke Weg
neemt het gevoel, het zicht en het gehoor steeds meer
toe, totdat in het Land van de Leegte, ons de schellen
vallen van ons hart, onze ogen en onze oren. Zo gaan
we worstelend verder, van de ene wissel naar de
andere. Deze wissels zijn in de volgende afbeelding de
groene cirkels.
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Dit creëert Punt 29:
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.
In bovenstaande tekening is niet zichtbaar dat
naarmate we van het tweede pad opklimmen naar het
vijfde pad, de invloed van de Geestelijke Weg steeds
meer toeneemt, omdat dat we steeds meer en meer in
staat zijn om afstand te nemen van al het werelds
gedoe, van al het geduw, getrek, geleuter en
geharrewar.
De weg op weg naar het punt dat we volledig niet
meer 'VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’ de wereld zijn, is
dus een weg van een langzaam voortschrijdend inzicht
of van een langzaam afnemende blindheid,
doofheid en een langzaam toenemende
gevoeligheid.
Het eerste grote werkelijke omslagpunt van het
vrij zijn van de wereldse invloed, is de aankomst
in het ‘Land van de Leegte'.
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Tussen al deze lagen zijn nog ‘overgangsgebieden’,
waar ook allemaal wissels zijn, die genomen
moeten worden.
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PUNT 30: Als de schellen
zijn gevallen, kan er
alleen maar
ZELFRESPECT, dus
EIGENLIEFDE resteren en
bloeien

Bijna alle bladzijdes van al mijn boeken gaan over
Zelfrespect, Eigenliefde, Zelfvertrouwen, de grote
kracht die door de grote leugen uit deze wereld is
verdwenen en die wij terug moeten vinden en zullen
moeten herstellen.
Dit was het grote doel van Jezus en dit staat ons dus
ook voor ogen. Zijn doel was:
Een groot respect tegenover de eigen
persoonlijkheid, Eigenliefde, zelfrespect en
zelfvertrouwen en nederigheid alleen tegenover
God.
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(1582.1) 140:8.20 Jezus viel de leringen van de
Hebreeuwse profeten of de Griekse ethici niet aan. De
Meester erkende de vele goede dingen waar deze
grote leraren voor stonden, maar hij was naar de
aarde afgedaald om iets te onderrichten als aanvulling,
‘de vrijwillige onderwerping van ’s mensen wil aan
Gods wil.’ Jezus wilde niet eenvoudigweg een
religieuze mens tevoorschijn roepen, een sterveling
die geheel in beslag wordt genomen door religieuze
gevoelens en alleen wordt aangedreven door
geestelijke impulsen. Indien ge maar één blik op hem
had kunnen werpen, zoudt ge geweten hebben dat
Jezus een echte man was, met een grote ervaring in de
zaken dezer wereld. Het onderricht van Jezus is in dit
opzicht flagrant verdraaid en zeer verkeerd
weergegeven in alle eeuwen van het Christelijke
tijdvak; bovendien hebt ge er ook verkeerde
ideeën op na gehouden over de zachtmoedigheid
en nederigheid van de Meester. Het levensdoel dat
hem voor ogen stond schijnt een luisterrijk
ZELFRESPECT geweest te zijn. Hij raadde de mens
alleen aan zich te verootmoedigen opdat hij waarlijk
verhoogd zou kunnen worden: waar hij werkelijk naar
streefde was ware nederigheid tegenover God. Hij
hechtte grote waarde aan oprechtheid – een zuiver
hart. In zijn waardebepaling van het karakter was
loyaliteit een kardinale deugd, terwijl moed het hart
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van zijn onderricht vormde. ‘Vrees niet’ was zijn
wachtwoord, en geduldig uithoudingsvermogen was
zijn ideale sterkte van karakter. Het onderricht van
Jezus vormt een religie van dapperheid, moed en
heldendom. En dit is nu juist waarom hij als zijn
persoonlijke vertegenwoordigers twaalf gewone
mannen uitkoos, het merendeel stoere, viriele en
mannelijke vissers.
Dus:
Een levensdoel van ‘een luisterrijk ZELFRESPECT’,
heeft alles te maken met EIGENLIEFDE en
ZELFVERTROUWEN.
Dat was de leer en de houding van Jezus. Dat heeft hij
ons voorgeleefd.
Dat is dus wat wij voor ogen moeten houden, het is de
enige weg waarop groei mogelijk is.

Dit creëert Punt 30:
Houdt altijd als levensdoel ZELFRESPECT,
EIGENLIEFDE EN ZELFVERTROUWEN als
belangrijkste voor ogen en deze zelfrespect, deze
eigenliefde en dit zelfvertrouwen mag nog luisterrijk
zijn ook.
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Wees altijd alleen nederig tegenover God.
Zo heeft Jezus het ons voorgeleefd.
Zachtmoedigheid en nederigheid zijn dus ernstig
ondergeschikt aan het luisterrijke zelfrespect, tenzij
het nederigheid voor God betekent.
Zachtmoedigheid kan heel mooi zijn, maar niet ten
koste van het respect voor jezelf.
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PUNT 31: De gevallen
schellen leidend tot
ZELFRESPECT,
EIGENLIEFDE en
ZELFVERTROUWEN

Als we de aandachtspunten 29 en 30 combineren, zal
daar het volgende beeld uit voortkomen.
Op de wereldse weg, dus op de paden 2 tot en met 5
zal de ervaring nog bestaan uit het maken van keuzes
die het traject moeten passeren van: ‘Willen, Kunnen,
Durven en Doen'.
Aangezien ieder mens wordt geleerd dat wij niet goed
of in ieder geval niet goed genoeg zijn (de grote
leugen), zullen we bij iedere stap, hindernissen
moeten overwinnen, wat leidt tot de angst of we iets
wel kunnen, of we iets wel durven en of we het
vervolgens ook wel zullen doen. Uiteraard neemt deze
ervaring af naarmate we opklimmen naar het vijfde
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pad, naar de wissel van de wereldse weg en de
Geestelijke Weg.
Voorbij de wissel, op weg op de Geestelijke Weg,
zullen we ons steeds meer gaan beseffen dat we
moeten gaan samenwerken met ‘God in ons’.
Dit leidt tot het besef van het steeds meer ‘afleggen
van onze eigen wil'.
Als we de poort passeren naar het Land van de Leegte
en leeg worden, vrij van de eigen wil en gevuld
worden met de Leegte waarin de Wil van God kan
zetelen, wordt het bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband met God bezegeld en worden
wij gevoed met mota en zullen wij persoonlijke
openbaringen ontvangen.
Hier realiseren wij ons dat het gaat om ‘God samen
met ons' en om ‘wij samen met God’.
Hier bruist onze eigenliefde, ons zelfrespect en ons
zelfvertrouwen en is de weg die wij afleggen met
betrekking tot onze nieuwe ervaringen: ‘Voelen en
Doen’.
Dus opklimmend op deze weg van wereldse weg naar
Geestelijke Weg, naar het Land van de Leegte, zien we
eerst de eerste afbeelding, leidend tot de tweede
afbeelding.
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Leidend tot de volgende afbeelding.
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Dit creëert Punt 31:
In het beklimmen van onze eigen berg op onze weg, op
weg naar volmaaktheid, van de wereldse weg, naar de
Geestelijke Weg en verder 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.
Werk dagelijks aan het tot stand komen van deze
ervaringen en weiger nog om de leugen te geloven, dat
we niet of nooit goed of goed genoeg zijn.
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PUNT 32: De LEEGTE is
ongrijpbaar,
onbepaalbaar,
onverplaatsbaar en
onveranderbaar

De leegte ‘IS', niet meer en niet minder.
Dat wat IS, WAS gisteren, IS vandaag en IS morgen.
Aangezien de Leegte gelijk is aan leegte en
tegelijkertijd door het ontbreken van alles, juist alles
is, doordat het ontvankelijk is voor alles, is de Leegte
ongrijpbaar, onbepaalbaar, onverplaatsbaar en
onveranderbaar.
Doordat de Leegte ongrijpbaar is, is het onmogelijk
om op haar te jagen of om haar te zoeken.
Doordat de Leegte onbepaalbaar is, is zij niet te
duiden en niet te vormen. Zij is zelfs niet te
beschrijven.
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Doordat de Leegte onverplaatsbaar is, kan ze nooit
jouw bezit zijn. Zij is waar zij wil zijn en zij ontbreekt
waar zij niet is, hoewel zij eigenlijk in alles aanwezig
is. De Leegte omvat alles en gaat op in de eenheid van
alles wat is, daardoor is zij onverplaatsbaar.
Doordat de Leegte onveranderbaar is, is zij aanwezig
ongeacht wat mijn toestand is of ongeacht welke
toestand, van wie of wat dan ook. Alles in de
schepping is aan verandering onderhevig, behalve de
Leegte, die niets is, dus ook niet is te veranderen.
Om echt bevriend te worden met de Leegte, moet ik
dus opgaan in die Leegte. Ik kan opgaan in die Leegte
door in mijzelf, bij mijzelf te blijven, zonder mijzelf te
verlaten.
Ik verlaat mijzelf als ik 'uit het HIER en uit het NU
stap’. Buiten het hier en buiten het nu, maak ik mij
zorgen om ‘WAT’, om 'WAAR' en om ‘STRAKS’.
Dan ga ik ‘in de VERWACHTINGEN’ en de Leegte
houdt niet van verwachtingen, omdat verwachtingen
een 'vulling’ zijn van de Leegte, die echter nooit
gevuld kan worden of gevuld kan zijn, omdat zij de
Leegte is. Dus iedere verwachting in de Leegte, is
gedoemd om zichzelf te verliezen in die Leegte, dus
leiden al deze verwachtingen tot de onmiskenbare
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TELEURSTELLINGEN, omdat de Leegte alom en altijd
aanwezig is.

Dit creëert Punt 32:
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.
Ik kan slechts in de leegte gaan en door het gaan in
de Leegte, door ‘op te gaan' in de Leegte en haar
daardoor te Zijn, in een absolute manifestaties van
de Leegte.
Dan kan ik zeggen:
‘Ik bent de Leegte,
Ik ben de eenheid die ligt opgesloten in de Leegte,
Ik ben alles wat is, want de Leegte is alles wat is’.

‘IK BEN’.
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De Leegte vertegenwoordigt de enige strijd. De strijd
'van de NIET- strijd, van alles wat ongrijpbaar,
onbepaalbaar, onverplaatsbaar en
onveranderbaar is en dat alleen toegankelijk is, als
de Leegte het toestaat en als de Leegte mij toelaat.
En deze stap is uitsluitend mogelijk als de ‘eigen wil'
steeds meer en meer opgaat in de Leegte.
En dat is alleen mogelijk als wij in staat zijn om onszelf
over te geven aan de Leegte en één met de Leegte
zullen worden.
Ook nu is het sleutelwoord: ‘OVERGAVE', overgave op
basis van een blind geloof en een blind vertrouwen en
geleid door persoonlijke openbaringen, die wij
ontvangen uit de Leegte en die voor ons de koers
bepaalt, verder, voorbij het Land van de Leegte, maar
met het eeuwige kenmerk van de Leegte, want hoe
leger ik word, hoe lichter ik word en hoe lichter ik
word, hoe sneller ik stijg.
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PUNT 33: De LEEGTE is
de grens van de sluier
tussen de werelden en
tussen de dimensies

De Leegte en de diepte van de Leegte, bepaalt de grens
in de verschillen tussen de werelden en tussen de
dimensies. In het Land van de Leegte zijn poorten die
veroverd kunnen (moeten) worden, naarmate ons
bewustzijn groeit. Ons bewustzijn groeit nu onder
invloed van het bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband tussen God en mij, dus de snelheid
van mijn groei wordt nu gedragen door God. Mijn rol
hierin zit uitsluitend in mijn geloof en vertrouwen en
in mijn vermogen tot overgave, waardoor ik toesta,
dat 'HET’ gebeurt en waardoor en waarvoor ik
persoonlijke openbaringen kan en zal ontvangen.
Op weg naar het Land van de Leegte is de dualiteit
steeds meer afgelegd door een steeds groter
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toenemend besef van eenheid. Daardoor is de illusie
steeds meer opgelost en is de werkelijkheid steeds
meer waarneembaar geworden.
Een diepere toegang tot de werkelijkheid wordt
bepaald door de poort die wordt toegestaan om te
kunnen passeren en zo zullen grenzen en sluiers
langzaamaan steeds meer worden opgeheven en
worden gepasseerd.
De rust, de vreugde, de vrede over deze situatie wordt
steeds meer bewust ervaren en het verlangen naar de
werelden voorbij de poorten wordt steeds groter.
Het probleem is nu niet meer het loslaten van de
aantrekkingskracht van het collectieve bewustzijn van
deze wereld. Het probleem wordt om ook ‘het
verlangen naar MEER’ LOS TE KUNNEN LATEN en
alles te kunnen LATEN GEBEUREN, in geloof,
vertrouwen en overgave, leidend tot een unieke
samenwerking tussen mij en mijn God.
DE LEEGTE KENT GEEN ANGST MEER VOOR WAT
WAS EN KENT GEEN VERLANGEN MEER NAAR WAT
IS EN NAAR WAT KOMT. DE LEEGTE IS ÉÉN
AANEENGESLOTEN ERVARING VAN VREUGDE EN
VREDE.
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Zo lossen alle grenzen en alle sluiers stapje voor stapje
op, in één aaneengesloten moment van het HIER en
het NU.
Alles lost op in de Leegte.

Dit creëert Punt 33:
De Leegte kent geen angst meer voor wat was en
geen verlangen meer naar wat is en naar 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 ultieme HIER
en NU.
De eenheid is geen theoretisch verhaal meer en het
‘besef van eenheid’ wordt het ademen, het eten en het
drinken, omdat IK EENHEID BEN.
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PUNT 34: De
noodzakelijke
voorwaarde:
Geloof, Vertrouwen en
Overgave

We hebben eerder gezien hoe het gegeven nadat we
zover zijn gegroeid, dat we het vijfde pad zijn
gepasseerd en de Geestelijke Weg hebben betreden,
ertoe heeft geleid dat we de de poort van het Land van
de Leegte hebben kunnen bereiken.
Dit betekent dat we God kennen, naar God verlangen,
contact en verbinding hebben met God en dat we een
verbond hebben gesloten van een bewust
bewustzijns-samenwerkingsverband met God.
Doordat er nu op bewustzijnsniveau een
samenwerking met God is, betekent dit dat de wet van
de communicerende vaten tussen God en mij gaat
optreden. Dat betekent dat, wanneer wij onszelf
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bevinden voor een kloof waarvan we zelf niet in staat
zijn om die te overbruggen, God ons helpt met net
zoveel bewustzijn, zodat we in staat zijn om op eigen
kracht en op eigen initiatief een brug kunnen slaan en
die brug ook zelf kunnen passeren.
We krijgen niet alles cadeau, want als we er niet zelf
ook hard voor moeten werken, is er geen ervaring, dus
geen leermoment en dus geen groei.
Dit betekent dat wij in dit stadium van ons bewustzijn
en van onze groei de cyclus van: 'willen, kunnen,
durven, doen’, kunnen doorbreken en kunnen
openbreken, zodat de stappen: 'willen, kunnen,
durven’, vervangen worden door slechts één stap:
‘VOELEN’.
WIJ ONTVANGEN MOTA EN MOTA IS EEN
‘GEVOELIGHEID’ EN KOMT DUS BINNEN EN WORDT
VERWERKT OP GEVOELSNIVEAU.
De stappen die onze keuzes onderbouwen, worden
dan ‘VOELEN, DOEN’.

Grafisch leverde dat dit het eerder vertoonde plaatje
op:
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We zagen ook dat het fundament voor dit stadium in
ons bewustzijn moet zijn, dat wij een blind geloof en
een blind vertrouwen hebben in de aanwezigheid
van en in de samenwerking met God en dat dit een
essentieel deel is in en van ons leven.
Ik realiseerde mij vanmorgen toen ik wakker werd,
dat dat fundament nog niet krachtig genoeg is. Er is
nog een element dat onmiskenbaar dit ‘bouwwerk van
voortgang op onze weg', zal moeten ondersteunen.
Dit derde aspect valt samen met het geloof en
vertrouwen. Eigenlijk kunnen deze drie aspecten niet
los van elkaar gezien worden en vormen ze
gezamenlijk HET FUNDAMENT VOOR ONZE
VERDERE REIS, OP WEG NAAR FUSIE.
Dit derde element, dat mede dient als versterking
en bouwsteen van ons fundament, waarop we onze
weg zullen moeten vervullen, is:

‘OVERGAVE’.
Zonder overgave is er absoluut geen mogelijkheid om
in staat te zijn om gevoed en geleid te kunnen worden
met en door MOTA en om in staat te kunnen zijn om
in samenwerking met ons GELOOF en
VERTROUWEN, te kunnen gaan drijven op en te
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kunnen gaan handelen naar datgene, dat wij
ontvangen door het ‘VOELEN’ en er daarna leren mee
om te gaan, om te kunnen integreren in ons dagelijks
leven.
Het fundament in het Land van de Leegte, dit
fundament om verder te kunnen groeien naar het
moment van fusie, wordt dus bepaald door drie
facetten die 'als beton in ons systeem moeten worden
gegoten’ en waarmee wij onvoorwaardelijk en blind,
zullen en kunnen gaan werken
Deze drie facetten zijn:

1. Geloof.
2. Vertrouwen.
3. Overgave.
Dit geeft het volgende beeld:
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We zullen ons volledig moeten overgeven aan God,
in de samenwerking in het verbond met God.
Dit kan alleen door een blind geloof en een blind
vertrouwen.
Eigenlijk zullen we ons blind moeten kunnen
OVERGEVEN, ‘AAN ZIJN WIL', die we middels de
persoonlijke openbaringen van God, in ons
systeem krijgen gegoten en dat we middels ons
gevoel zullen moeten leren herkennen.

Dit betekent echter nog iets. Dit betekent nog iets heel
erg belangrijks.
Dit betekent dat het hierdoor voor ons onmogelijk is
en wordt, om op welke wijze dan ook,

Te gaan in de:

‘WEERSTAND’.
Weerstand is op de Geestelijke Weg en helemaal in het
Land van de Leegte, absoluut onaanvaardbaar.
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Niet omdat het niet mag, want er bestaat een
onvoorwaardelijke vrije wil, maar omdat het niet
werkt.
Gaan in de weerstand, is een uiting van mijn eigen wil,
op basis van onvrede, frustratie, boosheid, zorgen,
verlangen, angst, verdriet, van het zijn van het
slachtoffer en al deze rollen passen op geen enkele
wijze meer bij:

Geloof,
Vertrouwen en
Overgave.
Dus weerstand, op welke wijze dan ook, is
ontoelaatbaar, omdat het niet meer past bij dit niveau
van bewustzijn. Het is een uiting van onze eigen wil
met meestal een dualistische ondertoon en dat werkt
niet meer, niet eens meer een beetje.
We hebben het al vele malen eerder gezien, maar ik
neem het toch nog een keer mee en nu is duidelijker
dan ooit, waarom je op dit niveau van de Geestelijke
Weg van bewustzijn, los moet zijn van het werelds
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gedoe, los moet zijn van het geneuzel, geharrewar en
van alle strijd over de waarde van de waarheid, die
allemaal altijd alleen maar leiden tot weerstand en
verzet.

Geloof, vertrouwen en overgave
bestaan alleen zonder enige strijd
en zonder welke vorm van
weerstand dan ook.
Wat zei Jezus hier ook alweer over?
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet wat ik
heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze tijd geleerd dat
jullie band met het koninkrijk geestelijk en individueel
is, geheel een zaak van eigen persoonlijke ervaring in
de geest door de geloofsrealisatie dat je een zoon van
God bent? Wat moet ik nog meer zeggen? De val van
naties, het ineenstorten van wereldrijken, de
ondergang van de ongelovige Joden, het einde van een
tijdperk, ja zelfs het einde van de wereld, wat raken
deze zaken een mens die dit evangelie gelooft en die
zijn leven geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en het
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evangelie gelooft, hebt reeds de garanties van het
eeuwige leven ontvangen. Aangezien jullie leven in de
geest is geleid en voor de Vader, is er niets waarover
jullie ernstig bezorgd behoeft te zijn. Bouwers van het
koninkrijk, de erkende burgers van de hemelse
werelden, moeten zich niet laten verontrusten door
wereldlijke beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het jullie die dit
evangelie van het koninkrijk gelooft, wanneer naties
ten onder gaan, het tijdperk eindigt, of alle zichtbare
dingen ineenstorten, aangezien jullie weet dat je leven
het geschenk van de Zoon is, en dat het eeuwig veilig is
in de Vader? Nu jullie het tijdelijke leven in geloof hebt
geleefd en de vruchten van de geest hebt
voortgebracht als de rechtvaardigheid van liefdevol
dienen van jullie medemens, kunnen jullie met
vertrouwen uitzien naar de volgende stap in de
eeuwige loopbaan, met hetzelfde geloof in je
overleving dat jullie door je eerste, aardse avontuur in
het zoonschap van God heeft heengedragen.

Ieder mens dat nog in de weerstand leeft, vol van
verzet en fanatiek de discussie aangaat over de
waarde van de inhoud, bevindt zich nog qua
bewustzijnsniveaus op de wereldse weg, hoe graag en
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hoe fanatiek deze mensen dikwijls ook schermen met
allerlei spirituele argumenten.
De werkelijke reiziger op de Geestelijke Weg en in het
Land van de Leegte is herkenbaar aan zijn of haar
blind en onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen en
aan de onvoorwaardelijke overgave aan MOTA,
zonder dus enige vorm van weerstand.
Er is geen GELOOF zonder vertrouwen en
overgave.
Er is geen VERTROUWEN zonder geloof en
overgave.
Er is geen OVERGAVE zonder geloof en
vertrouwen.
Als je niet GELOOFT in God is er niets en niemand aan
wie je jouw vrije wil kunt overdragen.
Als je God niet VERTROUWT, zul je nooit je eigen vrije
wil kunnen overdragen aan God.
Als je niet kunt OVERGEVEN, valt er geen vrije wil
over te dragen, nog los van de facetten 'geloof en
vertrouwen’.
Daarom dragen de waarden van GELOOF,
VERTROUWEN en OVERGAVE, als één fundament de
volledige lading van het vermogen om te kunnen
groeien in bewustzijn.
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Deze facetten zijn mede een onderdeel van het op orde
brengen van het eigen universum van ieder mens.

Dit creëert Punt 34:
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 en vormen het fundament
waarop de reis verder wordt gemaakt.
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PUNT 35: De verankering
van de toepassing van
het verbond

Vanaf de eerste cirkel of het vijfde pad nemen we in de
groei van ons bewustzijn de wissel van het definitief
verlaten van de wereldse weg, naar de Geestelijke
Weg, op weg naar het proces van fusie.
Onze opdracht op dit traject is om onze wil in
overeenstemming te brengen met de Wil van onze
eigen, persoonlijke Godsvonk.
Op de Geestelijke Weg komen we steeds meer onder
invloed van morontia-mota, wat een bewustzijnssamenwerkingsverband inhoudt, tussen God en
onszelf.
Er ontstaat een verbond tussen God en ons, waarin
wij, als wij ons openstellen, worden gevoed met
mota, middels het ontvangen van persoonlijke
openbaringen.
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Deze openbaringen geven ons inzichten om kloven te
kunnen overbruggen, die we zonder de hulp van God,
niet zouden kunnen passeren.
Het is nog altijd de mens die bepaalt, die toestaat om
de hulp van God te aanvaarden. Tot het moment van
fusie is de mens bepalend. Het proces van fusie maakt
van die mens een beginnende 'Godmens’, waar al het
handelen van die mens, al de keuzes die die mens tot
dat moment heeft gemaakt, heeft geleid tot het proces
van fusie.
Welke stappen zijn op deze weg, op weg naar fusie,
door mij te maken? Uiteraard gemeten met het
vermogen, gemeten met het bewustzijn, dat ik nu
bezit.
De eerste stap die ikzelf heb ervaren op dit traject in
het bewuste samenwerkingsverband met God, was dat
ik alle emoties die ikzelf moeilijk vond, dat ik alle
situaties waar ik moeite mee had, kon aanbieden aan
God, waarbij ik onmiddellijk de ervaring had, dat die
last op dat moment van mijn schouders werd
genomen, waardoor ik mijzelf letterlijk verlicht
voelde. Verlicht in de zin van ‘minder zwaar'.
De tweede stap was de ervaring van de
‘communicerende vaten'. Dit is de ervaring dat ik op
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mijn moeilijke momenten hulp vraag aan God, om mij
te vullen met kracht, om mij te vullen met bewustzijn,
waardoor ikzelf de situatie aankan met de extra kracht
die op dat moment door mijn Godsvonk in mijn
systeem wordt gegoten. Hierdoor houd ik mijn eigen
verantwoordelijkheid en hierdoor hoef ik niets meer
'uit handen te geven’. Dat levert ook direct voor mijzelf
de ervaring op van het omgaan met datgene, dat ik
moeilijk vind, met de hulp van een beetje, toegevoegd,
goddelijk bewustzijn, aangepast op mijn niveau, omdat
nog altijd geldt, dat ik niet meer kan dragen dan dat ik
aankan.
Ook met deze manier van samenwerken met God, voel
ik 'dat het werkt’.
Ik realiseerde mij vanmiddag, terwijl ik fietste in de
natuur dat het tijd wordt voor de derde, voor de
volgende stap. Het beeld ‘rolde’ binnen en ik voelde
een bijzondere ervaring.
Zoals ik het zag, is het proces van fusie mogelijk of pas
mogelijk, wanneer ik met mijn wil, met mijn handelen,
met mijn gerichtheid, heb aangegeven en
onmiskenbaar duidelijk heb gemaakt, dat ik ga en
volledig sta, voor een eeuwige verbinding met God
en niet alleen maar op die momenten, dat ik het
moeilijk heb.
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Het bewijs of het aantoonbaar maken, dat mijn
verlangen naar God en mijn gerichtheid op God
volledig is gericht op een EEUWIGE VERBINDING.
Het gaat niet alleen om de moeilijke momenten maar
het gaat om het overgeven en het delen van mijn
eigen unieke persoonlijkheid aan God, in ruil voor
de Goddelijkheid van God, op alle momenten.
Mijn unieke gave, mijn eigen unieke persoonlijkheid,
ben ik bereid om te delen, met alle liefde, met alle
zekerheid en in volkomen vrije wil.
Als ik uit vrije wil mijn unieke persoonlijkheid schenk
aan God in een proces van delen, geef ik aan, om
mijzelf ondergeschikt te maken en te willen maken
aan Zijn Wil, waar ik Goddelijkheid van God voor terug
ontvang.
Dat is mijn derde stap.
Dat is de stap die ik nu bewust zet of nu bewust ga
zetten.
Het is de stap van de continue verbinding met God,
van de continue gerichtheid op God.
Het is de stap van bewust, uit vrije wil, kleur bekennen
en het proces van delen, leidend tot versmelting,
volledig accepteren, met een verlangen van 'het
aangaan van een eeuwig bondgenootschap, dat ons
beiden naar een eeuwige reis zal brengen met
duizelingwekkende avonturen en ervaringen.
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De keus moet eens gemaakt worden.
De kleur moet eens bekend worden.
Ieder moment om die keus bewust, uit vrije wil en met
volle overtuiging te maken, is het meest briljante
moment.
Dit moment is voor mij het meest briljante
moment.
Mijn eigen universum is thans op orde, althans zo
voelt het en dan kun je iedere keus bewust en in volle
overtuiging maken.
Dit wordt een nieuwe reis en dit is mogelijk, doordat
er een nieuwe poort is geopend in het Land van de
Leegte. Deze poort geeft mij toegang tot een nieuw
gebied, voorbij de Leegte, dat ik mag gaan
onderzoeken en mijzelf mag gaan eigenmaken.
Een nieuwe uitdaging, een nieuw verlangen, opnieuw
een stap dichter bij de eeuwigheid, vol
nieuwsgierigheid wat deze poort mij zal tonen en
brengen.
In ieder geval is hierin één ding zeker. Aangezien de
poort die ik kon en mocht passeren zich bevindt in het
Land van de Leegte, zal ook het kenmerk van dit
nieuwe gebied de leegte zijn.
Welke grens zal deze poort passeren en welke sluier
zal hierdoor voor mij worden opgelicht?
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Wat ik voel, is dat deze stap de eerste grote stap is
met betrekking tot VERANKERING en bestendiging
van het VERBOND tussen God en mijzelf.
Het betekent in ieder geval dat ik moet werken aan
een continue projectie op dit verbond en op een
afstemming van mota.
Het gaat nu om ‘VOELEN’ en om ‘WAARNEMEN OP
GEVOELSNIVEAU’.

Dit creëert Punt 35:
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, door de keus te maken, die leidt tot de

structurele verbinding tussen God en jou.
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PUNT 36: De doorbraak
van wat eenheid en éénzijn uiteindelijk
werkelijk betekent

Wat ik voelde in het Land van de Leegte, om het
verbond met God in de onvoorwaardelijke
samenwerking met God te verankeren en te
bestendigen, levert een bijzondere ervaring op,
waarvan het mij verbaasd dat ik mij dit niet eerder
heb gerealiseerd.
In het Land van de Leegte heb ik continu de ervaring
dat ‘IK BEN’, dat ik één en verbonden ben met alles
wat is en dat ‘mijn ZIJN’, reikt tot aan de oorsprong.
Ik realiseerde mij onlangs echter nog meer:
Alleen ben ik niets maar in de verbinding met God en
in de intentie van de complete eenwording en in het
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verlangen om één te worden en één te zijn, BEN IK DE
SCHEPPING en BEN IK HET UNIVERSUM.
Wat ik daarvoor constant voelde over de eenheid en
de verbinding is niet het gevoel dat direct in mijzelf zit,
maar is een gevoel dat mij is aangereikt door mijn
Godsvonk en wat het bezit is van mijn Godsvonk.
Het was een 'voorproefje’ van wat voor mij mogelijk is
om te ervaren in de onvoorwaardelijke verbinding
met mijn God. Er waren ervaringen van persoonlijke
openbaringen om mijn verlangen en hunkering te
voeden en aan te wakkeren.
Pas als ik mij continu verbind met God op de weg
op weg naar fusie, zal deze ervaring steeds sterker
gaan leven totdat het op het moment van fusie,
mijn, ONS bezit is. Ik zal dit gevoel nu zelf moeten
zien te veroorzaken.
De stap om het verbond te gaan bestendigen en in
een continue status te gaan verankeren, is een
absolute en onvoorwaardelijke voorwaarde.

ALLEEN BEN IK NIETS.
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ALLEEN IN DE ULTIEME VERBINDING
BEN IK HET UNIVERSUM EN BEN IK DE
OORSPRONG.
IK KAN ZEGGEN, DAT:
‘IK BEN’,
WANNEER HET MOMENT IS
AANGEBROKEN, DAT:
‘WIJ ZIJN’.
De keus die leidt tot dat moment, bepaal ik en heb
ik reeds bepaald.
Door die keus ontvang ik het goddelijke en wordt
daar tot in de eeuwigheid mee gevoed en door die
keus, ontvangt mijn Godsvonk mijn
persoonlijkheid.

DAT VERZEGELT ONZE EEUWIGE
EENHEID.
Het aspect van continuïteit is nu opgenomen in mijn
systeem en is nu als in beton gegoten.
Dat is de voorwaarde.
Dat is de enige weg die nu leidt tot wezenlijke
vooruitgang.
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Ik ben niets zonder God en wanneer wij, mijn ziel en
mijn Godsvonk versmelten en mijn Godsvonk wordt
verrijkt met mijn unieke persoonlijkheid en ik word
verheven tot ‘Godmens’, wordt mijn kleine menselijke
universum, opgetild en verheven tot het ultieme
grenzeloze en tijdloze.
We hebben elkaar dus nodig, waarbij wij beiden ons
hoogste bezit DELEN, ik mijn unieke persoonlijkheid
en God zijn goddelijkheid.
EN ‘DELEN’ IS GODGELIJK.
‘DELEN’ IS GODDELIJK.
Dit vereist een rotsvast GELOOF in God, een blind
VERTROUWEN op God en een onvoorwaardelijke
OVERGAVE aan God.
Maar niet alleen voor mij.
Dit ‘DEELPROCES’ vereist ook een zelfde GELOOF
van God in mij, een zelfde VERTROUWEN van God
op mij en een zelfde OVERGAVE van God aan mij.
Als ik goed genoeg ben voor God, dan kan God niet
anders dan meer dan goed en goed genoeg zijn,
voor mij.
Er kan geen andere weg meer zijn dan deze weg, dan
het maken van deze stap.
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Zolang ik niet draai aan het stuur, zal de richting niet
veranderen. Dit is een allesbepalende stap naar 'alles
of niets’.
Als ik nu de stap van continue afstemming op God
maak, kan ik alles verkrijgen.
Als ik deze stap niet zal maken, is er niets.
De verbinding met God en de gerichtheid op God is
er niet meer alleen wanneer ik hem nodig heb,
MAAR IS ER CONTINU EN DUS OP ALLE
MOMENTEN.

Dit creëert Punt 36:
Verankering en bestendiging van de continue
verbinding is de absolute voorwaarde om: 'uit het
menselijk onvermogen', als eenheid met God, op te
klimmen ‘naar het goddelijk Alvermogen’ en de
Weg op weg naar fusie samen te vervolgen.

244

PUNT 37: Het doolhof
ontsnapt

Ieder mens leeft in een doolhof, waar we keer op keer
of beter nog, waar we uitsluitend, ‘DE WEG
KWIJTRAKEN EN DE WEG KWIJT ZIJN’.
Dat doolhof is onze gevangenis en er is geen
ontsnappen aan.
Vooral op het traject van de wereldse weg is het
onmogelijk om aan het doolhof te ontsnappen. Het
doolhof is niet alleen een doolhof, alles wat we
waarnemen is ook nog vals en onecht. Alles wat we
waarnemen is één grote illusie, zodat alle gangetjes in
het doolhof ook niet zijn wat ze lijken te zijn.
De enige manier om uit het doolhof te kunnen
ontsnappen, is als we geholpen worden door iemand
die vanuit een hogere positie, vanuit een positie boven
het doolhof, in staat is om door de illusie heen te
kunnen kijken en vervolgens kan overzien, welke
gangetjes ons leiden uit het doolhof van ons leven. Een
doolhof, een eigen doolhof, waar iedereen in vertoeft.
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Naarmate we langzaamaan kunnen groeien in
bewustzijn, komen we in contact met ‘de God in ons'
en als we oren gaan krijgen om te horen en ogen gaan
ontwikkelen om te zien, komen we in een toestand,
waarin we de aanwijzingen van onze God gaan
waarnemen en steeds meer kunnen gaan volgen,
waardoor we langzaam maar zeker, het doolhof
kunnen gaan ontsnappen. Ook onze wil om te
ontsnappen neemt toe.
Op de wissel van het vijfde pad of de eerste cirkel
hebben we het doolhof van de wereldse weg kunnen
verlaten en betreden we de Geestelijke Weg.
Het eerste stuk op de Geestelijke Weg is om te wennen
aan het feit dat we zowel het doolhof als de illusie
achter ons hebben gelaten en worden de contacten
met onze eigen God intenser, frequenter en
duidelijker. De invloed van morontia-mota en het
verbond dat we met God hebben gesloten, levert ons
‘aanvullingen op bewustzijnsniveau’ op, die God ons
schenkt, waardoor we sneller en gerichter kunnen
groeien.
Als we dan uiteindelijk in het Land van de Leegte
aankomen en daar de poort mogen en kunnen
passeren, de poort van een rotsvast GELOOF IN, een
blind VERTROUWEN OP en een onvoorwaardelijke
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OVERGAVE AAN GOD, dan zijn we in staat om ons
continu, onafscheidelijk met God te verbinden en
begint al het PROCES VAN DELEN MET GOD, waarin
wij onze eigen unieke persoonlijkheid aanbieden
aan God en daar zijn goddelijkheid voor terug
ontvangen.
Dan zijn wij boven onszelf uitgestegen en begint het
laatste traject op weg naar het proces van fusie,
waarin wij nu al onvoorwaardelijk beginnen om 'op
te gaan in het DEELPROCES’, waarin onze ziel en
God zullen versmelten tot één.
Het proces is nu BEWUST, GEWILD, DOORDACHT,
OVERWOGEN en wordt gedragen door een steeds
groter verlangen en een steeds grotere hunkering
naar eenheid, zowel door ons als door God.
Dit creëert een vierde facet in de steunpilaar die ons
groeiend proces van BEWUSTZIJN ondersteunt.
Naast onvoorwaardelijk:
 GELOOF
 VERTROUWEN en
 OVERGAVE
Is er nu een vierde aspect: onvoorwaardelijke
 ACCEPTATIE
DIT HELE PROCES CREËERT NOG EEN VERSCHIJNSEL,
WIJ ZIJN NU IN STAAT, DOOR DE DIEPE
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SAMENWERKING EN INVLOED VAN ELKAAR EN OP
ELKAAR, VAN MIJN GOD EN VAN MIJN ZIEL, OM OP TE
KLIMMEN NAAR EEN NIVEAU VAN 'LIEFDE ZIJN’, DAT
VER UITSTIJGT BOVEN DE LIEFDE DIE WE HIERVOOR
IN STAAT WAREN OM TE GENEREREN EN OM TE
KUNNEN ZIJN.

Dit levert een nieuw beeld op als steunpilaar en
onderbouwing voor ons 'Groeiend BEWUSTZIJN’.
Op dit niveau ligt de illusie achter ons en zijn we totaal
los van deze wereld, omdat andere belangen, belangen
die invloed hebben op onze eeuwigheid, nu gaan
wegen op een niveau dat 'het wereldse’ ver overstijgt.
Op dit niveau realiseren we ons dat WEERSTAND en
VERZET niets meer te maken hebben met OVERGAVE
en ACCEPTATIE.
Iedere vorm van weerstand en verzet, belemmert
overgave en acceptatie.
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Het gaat niet meer om de dingen die gebeuren in de
wereld, op het werelds niveau, dat zich allemaal
afspeelt op het dualistisch vlak en allemaal misleidend
is, door de illusie waarin het zich bevindt.
Het gaat erom wat er zich afspeelt in de harten van de
mensen, waar de Vader en de Moeder zetelt en hoe wij
in staat zijn om daar rust en vreugde te kunnen
brengen.

Dit creëert Punt 37:
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

Het proces van geloof, vertrouwen, overgave en
acceptatie, komt van binnenuit. Door inspiratie
middels het ontvangen van persoonlijke openbaringen
vinden we steeds eenvoudiger, standvastiger en
doelgerichter de verdere weg op het traject naar fusie.
Door de onvoorwaardelijke acceptatie begint de reis
'eigen te worden’, waardoor we nog bewuster
voorwaarts gaan.
Dit leidt tot een grotere verdieping in ons innerlijk
proces, dus diep in ons binnenste.
Deze verdiepingen gedurende dit proces hebben
resultaten, consequenties en gevolgen.
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Deze resultaten zijn aan onze buitenkant
waarneembaar, doordat deze resultaten ‘van ons af
stralen en voor iedereen zichtbaar worden'.
Indien een mens op deze wijze straalt, zal dat een
uitnodigende en motiverende uitwerking hebben op
andere mensen.

Dit creëert Punt 38:
Al de verdiepingen in ons innerlijk, door de acceptatie
van het geloof, van het vertrouwen in en van de
overgave aan, 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 ik al mijn lessen terugfilm dan krijg ik ongeveer
het volgende beeld:
We ontstaan in volmaakte onvolmaaktheid,
vervolgens moeten we opklimmen naar volmaaktheid,
we moeten onze eigen berg bestijgen, hetgeen te
omschrijven is als een worsteling. Die reis begint in
een illusoire wereld, waar niets is wat het lijkt te zijn,
gevangen in het dualistisch drijfzand van het moeras
van het collectieve bewustzijn, waaraan nauwelijks te
ontsnappen valt.
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We hebben geen idee welke kant we op moeten gaan.
We leven in wantrouwen naar elkaar, zien eigenlijk
alleen maar vijanden in elkaar, die je ook nog eens
probleemloos in allerlei zinloze en waanzinnige
oorlogen, grootschalig kunt afslachten.
Het is al een enorme strijd en opgave om ons door de
wereldse weg heen te worstelen en te ploeteren en de
wissel op het eind van het vijfde pad of de eerste cirkel
te bereiken, waarna we de Geestelijke Weg moeten
zien te betreden. Vervolgens moeten we God, die we
ergens onderweg ontdekt hebben, leren geloven,
vertrouwen en moeten we ons aan hem kunnen
overgeven en kunnen accepteren dat we onze
grootste schat, ons grootste goed, onze eigen unieke
persoonlijkheid, met hem gaan delen.
Op dat niveau hebben we geleerd wat de mens is, dat
de mens niet schuldig is, alleen maar wanhopig, blind,
doof en verloren is en dat in het hart van ieder mens
de Vader en de Moeder aanwezig is.
Niemand is schuldig.
Hoe onmogelijk is het dan om onvoorwaardelijk van al
die andere stakkers te kunnen houden en hen te
helpen dragen en te steunen in het beklimmen van
hun eigen berg?
Als je dit weet, hoe verandert dan je beeld over al
je naasten?
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Als je dit weet, hoe eenvoudig is het dan om, wat er
ook gebeurt, te kunnen aanvaarden, dat ‘HET IS,
WAT HET IS'.
Als je kunt aanvaarden dat het gewoon IS, WAT
HET IS, KUN JE JE OVERGEVEN AAN DAT WAT IS EN
KUN JE DATGENE ACCEPTEREN DAT IS.
ALS JE DIE KRACHT HEBT, IS ER OOK GELOOF EN
VERTROUWEN GEGROEID IN JOU EN BEN JE AL
ONTZETTEND VER GEVORDERD.
Als je aanvaardt dat HET IS WAT HET IS, lost de
weerstand op en verlies je geen kostbare energie
meer in je boosheid, in je angst en in je verdriet, in
je frustratie, die je alleen maar hebt, omdat je niet
kunt aanvaarden, 'dat het is, wat het is'.
JE KUNT ALLES DRAGEN ‘WAT IS', OMDAT JE HET
VANAF NU SAMEN DRAAGT MET GOD.
Uiteraard bezat Jezus dit vermogen en daarom
vertelde hij dat wanneer ze je slaan op de ene
wang, je ook de andere wang moet toekeren.
Hij vroeg zelfs God om alle mensen die hem aan
het kruis nagelden te vergeven, ‘want ze wisten
niet beter'.
‘HET IS WAT HET IS EN DAT IS HET.
HET IS NIET ANDERS’.
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‘Het is niet anders’, is kunnen ACCEPTEREN en
kunnen OVERGEVEN. Kunnen accepteren en
kunnen overgeven is in staat zijn om mijn wil in te
ruilen voor ZIJN WIL. Zijn Wil volgen is gelijk aan
‘het dienen van God’, is gelijk aan het volgen van
de Geestelijke Weg.
‘Het NIET kunnen accepteren dat het niet anders is’,
is gaan in de weerstand, is NIET in staat zijn om je
te kunnen overgeven en NIET in staat zijn om te
kunnen accepteren.
Niet kunnen accepteren en niet kunnen overgeven
aan het feit dat het niet anders is, IS HET VOLGEN
VAN MIJN EIGEN WIL, GELADEN MET ONVREDE,
VERDRIET, BOOSHEID, VERWACHTINGEN EN
FRUSTRATIE.
Het volgen van mijn eigen wil is gelijk aan het
'dienen van de keizer’, is gelijk aan het volgen van
de wereldse weg, de weg die niet werkt behalve
om te tonen dat die weg niet werkt.

OF IK DIEN GOD OF IK DIEN DE KEIZER.
TWEE MEESTERS TEGELIJK DIENEN, IS
ABSOLUUT ONMOGELIJK.
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Zo simpel is het!

Dit creëert Punt 39:
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 JEZELF
TE KUNNEN OVERGEVEN EN OM TE KUNNEN
ACCEPTEREN en DIEN JE GOD.
Het doen van zijn Wil is mijn wil kunnen loslaten en
kunnen overgeven. Verzet en weerstand is altijd een
uiting van mijn wil, meestal aangedreven door mijn
ego.
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PUNT 40: Ik ben niet
verantwoordelijk, dus
verantwoordelijkheid is
‘wat ik ben' en …. wie is
‘we’?

Dit klinkt als een ‘contradictio in terminis’, een in
zichzelf opgeslagen tegenstrijdigheid, maar dat is het
niet.
Deze uitspraak komt voort uit het feit dat wij
verantwoordelijkheid nemen voor zaken waarvoor we
niet verantwoordelijk zijn en we nemen geen
verantwoordelijkheid voor zaken waarvoor we juist
onvoorwaardelijk wel verantwoordelijk zijn.
We hebben dus 'de verantwoordelijkheid’ niet
begrepen.
Dit komt voort uit het niveau van ons collectieve
bewustzijn, gedragen door de dualiteit, gevoed door
het ego en misleid door de illusie.
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Het ontbreekt ons op de wereldse weg nog aan ‘oren
om te horen’ en ‘aan ogen om te zien’.
Ik zie om mij heen veel mensen in de weerstand gaan,
die het ergens of met veel dingen, niet eens zijn en die
dan roepen of op spandoeken schrijven, dat:
We moeten gaan voor eenheid, dat
We ons moeten gaan verbinden, dat
We liefde moeten zijn en dat
We vrede moeten zijn.
Mijn eerste vraag is:
‘Wie is WE en hoor ik ook bij we’?
Wie beslist er voor we?
Kan ik beslissen voor een ander binnen de hoogste
wet, zijnde ‘de wet op de vrije wil?’
Wat weet ik van de lessen die anderen ontvangen?
Kan het zijn dat een ander op dit moment juist niet in
de verbinding moet gaan om te ervaren wat dat
betekent, om daarvan te leren en om uiteindelijk te
kunnen groeien?
Wie beslist er voor mij en met welke jurisdictie?
Wie denkt er voor mij verantwoordelijk te moeten zijn
om mij op te leggen, wat die ander graag wil, dat ik zal
zijn?
Is dat machtsmanipulatie of is dat zogenaamde
verantwoordelijkheid?
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Waar is mijn recht van mijn eigen, onvoorwaardelijke
vrije wil?
Wat is mijn recht om mijn eigen beslissingen te mogen
en te kunnen nemen, waardoor ik kan leren en
waardoor ik kan groeien?
Dat is de verantwoordelijkheid of zogenaamde
verantwoordelijkheid, waarbij geschermd wordt met
kreten als liefde, verbinding, eenheid en vrede, op
basis van manipulatief gedrag en geleid door het ego
Werkelijke verantwoordelijkheid neem ik in stilte in
het diepste van mijn ZIJN, dit schrijf ik niet op
spandoeken en hoef ik niet te roepen in een
proteststoet of in een protestmars.
Waar bestaat werkelijke verantwoordelijkheid uit?
Niet uit de wens dat anderen doen wat ik wil, zoals
verbonden zijn, vrede zijn of liefde zijn.
Als ik liefde ben, ben ik het omdat ik het ben. Los van
het feit dat iemand erom vraagt of het mij oplegt.
Werkelijke verantwoordelijkheid zit in ‘mijn zijn’.
Werkelijke verantwoordelijkheid zit in mijn besef dat
ik één ben met mijn God en in die eenheid de hele
kosmos vertegenwoordig, omdat God de kosmos, de
hele schepping, is.
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In dat besef realiseer ik mij dat, binnen mijn eenheid
van het zijn van de kosmos, ik verbonden ben met de
kosmos.
In die verbinding ligt mijn verantwoordelijkheid en
binnen die verantwoordelijkheid moet ik mij
realiseren dat 'alles wat ik ben, alles wat ik doe, al mijn
projecties', invloed hebben op het totaal.
Daar ligt mijn verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid hoef ik niet op spandoeken
te schilderen en niet te roepen in een protestmars.
Die verantwoordelijkheid is de verworvenheid die ik
heb verkregen in het Land van de Leegte en waarvan
het besef is begonnen te groeien, toen we de
Geestelijke Weg werkelijk zijn gaan bewandelen.
Verantwoordelijkheid is niet iets waar je over praat,
wat je afdwingt of wat je tentoonstelt in een
protestmars.
Verantwoordelijkheid is een uiting van een zeker
niveau van bewustzijn en dat niveau bevindt zich op
de Geestelijke Weg.
Bewustzijn en ‘verantwoordelijk zijn', is een kwestie
van STILTE omdat het een vorm is van ZIJN. Stilte is
een aspect van het Land van de Leegte en begint in te
dalen op de Geestelijke Weg.
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Lawaai en spandoeken zijn uitingen van de wereldse
weg, gehuld in de sluier van de illusie en altijd
vertekend door de dualiteit.
De woorden 'verbinding, eenheid en liefde’, zijn hier
de misleiding, die verborgen zitten in de illusie.

Dit creëert Punt 40:
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.
Praten over verantwoordelijkheid binnen het karakter
van manipulatief gedrag en dus gestuurd door mijn
eigen wil, is een kenmerk van de wereldse weg.
Werkelijk en wezenlijk verantwoordelijk zijn, binnen
ons bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband met
God en geleid door ZIJN WIL, is een kenmerk van het
Land van de Leegte en begint zich te ontplooien op de
Geestelijke Weg.
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Overgave en acceptatie maken mogelijk dat ik mijn wil
inruil voor de werking en de invloed van ZIJN WIL.
Als ik mijzelf niet kan overgeven aan Zijn Wil en de
invloed van Zijn Wil niet kan accepteren, kan ik ook
niet beïnvloed worden door mota, omdat ik mij niet
open voor de openbaringen die mijn God bij mij, in
mijn systeem plant.
Dat zal mijn voortgang in het beklimmen van mijn
berg belemmeren, omdat ik mijzelf niet openstel voor
extra bewustzijn dat ik via mota kan en zal ontvangen,
als ik mijzelf kan overgeven en als ik kan accepteren.

Door te kunnen OVERGEVEN en door
te kunnen ACCEPTEREN, steunend
op GELOOF en VERTROUWEN, kan ik
iedere keer een stukje van mijn ‘IK’,
van mijn ‘IK WIL’, loslaten en kan de
ruimte die daarmee vrijkomt,
ingenomen worden door 'ZIJN WIL’.
Dat typeert wezenlijke groei.
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PUNT 41: Gedragen door
de Goddelijke wind

Het besef en het besluit om mijzelf constant te
verbinden met mijn Godsvonk en alles te delen, niet
alleen maar de chaos, de zorgen en de turbulentie,
maar om structureel de verbinding en het contact
BEWUST vast te houden, schept rust, vrede en
vreugde in mij, op een dieper niveau dan dat ik dit
hiervoor heb ervaren.
Dit besluit schept nog een ervaring, een tot nog toe
onbekende ervaring.
Het schept de ervaring van OVERWINNING.
Het geeft mij het gevoel van compleetheid en van
compleet zijn.
Enerzijds is er de verbazing waarom ik niet eerder dit
besluit heb genomen, anderzijds begrijp ik heel goed
dat deze weg een weg is die stapje voor stapje
genomen moet worden.
Als de weg dus daarom ook door de tijd bepaald
wordt, door groei die altijd onderhevig is aan tijd,
realiseer ik mij dat ik een noodzakelijk ‘tijdspad’ heb
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overwonnen en dat creëert de ervaring van de
overwinning.
Door de continue verbinding en het continue contact
kan ik op bewust niveau continu gevuld worden door
de mate en de kwaliteit van bewustzijn die ik op welk
moment dan ook nodig heb, om mijn eigen groei te
optimaliseren.
Het geeft me de kracht om van dingen die in mijn
leven gebeuren en die ik waarneem en die ik niet
begrijp, te kunnen gaan zien als een factor, 'die is wat
het is’ en daarom als zodanig goed en aanvaardbaar is.
Er is geen weerstand meer. Er is niet meer een ‘Niet
willen of niet accepteren van mijn kant’.
Er is een OVERGAVE en een ACCEPTATIE, die beide
drijven op een blind VERTROUWEN en op een
onvoorwaardelijk GELOOF, ‘dat het goed is'.
Als het nodig is en als ik het nodig heb, zal ik worden
gevuld met 'wat ik tekort kom’ om er adequaat op te
kunnen reageren, op welke wijze dan ook’.
Ik ben niet meer alleen.
Ik ben nooit meer alleen en niets is meer bedreigend.
Dit geeft mij de ervaring dat ik drijf op de wind,
veroorzaakt door een kracht die nooit meer verdwijnt,
zolang ik de deuren openhoud en die mij het gevoel
geeft, dat ik alles aankan en dat er dus geen
BELEMMERINGEN meer zijn en als ze zich voordoen,
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zullen ze worden getransformeerd tot poorten, die
zich altijd zullen openen.

Dit creëert Punt 41:
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 en getransformeerd kan
worden en kan bijdragen tot een nieuwe ervaring die
leidt tot groei.
Dit creëert vreugde, rust en vrede op een dieper
niveau en dit creëert een gevoel van overwinning.
Het geeft me de ervaring van 'gedragen worden door
en het kunnen drijven op de wind’.
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PUNT 42: Neergezet door
de Goddelijke wind

Vanuit de ervaring van volledige overgave aan en
acceptatie van God, van volledig gedragen worden
door een onvoorwaardelijk geloof en een blind en
rotsvast vertrouwen in God en vanuit de ervaring van
onvoorwaardelijk gedragen worden door de
Goddelijke wind, ben ik nu ook in staat om volledig te
aanvaarden, waar deze Goddelijke wind mij laat
landen en neerzet om ingezet te worden als discipel
van Jezus.
In samenwerking met mijn God, met de engelen en de
elementenwezens is nu de tijd aangebroken om
volledig bewust 'te kunnen ZIJN’, Om aanwezig te
kunnen zijn waar dat nodig en gewenst is, om in
samenwerking met de hemelen te mogen werken, op
welke wijze en op welk niveau dan ook.
Meer dan ooit en meer bewust dan ooit en meer
structureel dan ooit: 'BEREID EN BESCHIKBAAR TE
ZIJN OM ZIJN WIL TE DOEN, TE ZIJN EN TE LEVEN’.
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Er is geen twijfel meer, er is geen keus meer, er is
nog maar één alternatief en dat is deze wereld
helpen en verlichten, inclusief alles wat zich op
deze wereld bevindt, ongeacht ‘wat dan ook', want
er is geen mijn wil meer, er is uitsluitend nog ZIJN
WIL en het is ZIJN WIL, DAT VOOR MIJ ZAL
GESCHIEDEN.

Dit creëert Punt 42:
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.

268

PUNT 43: Er is een weg,
voorbij de weg, voorbij
de weg en verder,
alsmaar voorbij en dit is
daarvan het reisverslag,
tot zover

Ken je die weg, ‘die weg van NIET’?
Die weg die niet is omdat die weg nooit doet wat hij
zou moeten doen.
Ken je die weg van het oponthoud en waar je altijd
verdwaalt?
De weg is de richting of zou de richting moeten zijn en
dan is de richting de weg.
De weg is ‘het gaan’, ‘het gaan’, typeert de weg.
Het type weg bepaalt ons gaan, onze vreugde en ons
verdriet.
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Het type weg bepaalt het verdwalen en de
mogelijkheid en de mate van de voortgang.
Het type weg bepaalt het oponthoud, omdat ik mijn
vrije doorgang meestal zal moeten bevechten.
De frequentie en de heftigheid van mijn gevechten
bepaalt mijn resterende energie voor de reis.
Hoe erger en vaker de gevechten, hoe groter mijn
vertraging of hoe ernstiger de stilstand.
Mijn waarheid bepaalt mijn richting, maar bepaalt ook
de gevechten door de botsingen en confrontaties met
andere waarheden.
De weg is druk, er zijn veel confrontaties, waardoor ik
de richting kwijtraak maar ook verlies ik mijn
kostbare energie.
Deze weg is werelds en werelds is deze weg.
Deze weg is moeizaam en vermoeiend, dus mogelijk is
dit niet ‘DE weg' en leidt deze wereld niet tot DE weg.
Deze weg moet rond zijn, want ik ben al zo vaak
uitgekomen op het zelfde punt.
Dit is de weg waar ik vanaf wil, want deze weg levert
niets op en is moeizaam en vermoeiend, ondanks dat
er overal bordjes staan met de aanduiding: 'de enige
juiste weg’.
Al die bordjes zijn misleidend en zijn één grote illusie.
Als dit niet DE weg is, waar is dan wel DE weg?
De weg lijkt echter aangeduid door een heel klein
bordje dat ik plotseling zie. Op dit bordje staat: 'Jouw
270

weg’. Hoe weet die weg dat die weg van mij is en dus
bij mij hoort?
Is dat de weg voor mij en hoe weet ik of dat voor mij
DE weg is?
Is dat het bordje van de weg, van mijn weg en hoe
weet ik of het bordje niet ook een misleiding of een
illusie is?
Die weg lijkt raar en verdwijnt in een tunnel in een
grote rotswand.
Die weg is donker en gaat naar beneden.
Is dit de weg die ik moet nemen? Heb ik eigenlijk een
keus?
Ik heb geen keus, moe, verdwaasd en verdwaald door
die andere weg, waarvan nu duidelijk is, dat dat niet
de weg is en dat die weg niet werkt voor de voortgang
op mijn reis, ga ik de tunnel in.
Onderweg zijn er lichtjes die deze tunnelweg enigszins
verlichten.
Deze weg is vreemd maar er is geen oponthoud, geen
waarheid van anderen, geen schermutselingen, geen
strijd. De snelheid is laag maar de beweging stopt niet.
Plotseling is er een ruimte diep in de berg met
verschillende kleuren. Die kleuren hebben een
aantrekkingskracht.
Wat is dit voor weg?
Zo een weg heb ik nog nooit gezien en ben ik nog nooit
gegaan.
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De weg leek eng maar is het niet.
Deze weg is onbekend maar ook weer niet. De weg
lijkt bekend en deze weg herinnert me aan iets.
Deze weg heeft de energie van mijn dromen, van mijn
verlangens, van alles, BINNEN IN MIJ.
Deze weg is de weg binnen in mij.
Waar gaat deze weg heen en wat zal ik ontmoeten?
In mijzelf reizen is een enge weg want wat zal ik
vinden en wil ik die confrontatie wel aangaan met
mijzelf?
Toch is hier meer rust dan buiten die berg, dan buiten
die tunnel, dan op die andere weg, op die weg van de
wereld, op die weg buiten mijzelf.
Plotseling word ik nieuwsgierig en begrijp ik dat er in
mijzelf heel veel van en over mijzelf is te ontdekken.
Als ik sta op een kruispunt van twee gangen en niet
weet wat ik doen moet of waar ik heen moet, licht er
altijd één gang op en begrijp ik dat dat voor nu en voor
mij, de richting en de weg is.
Het Licht leidt mij, ik word geleid, er is hier dus
blijkbaar een vriend, waar in de buitenwereld, op de
weg van de wereld, op de wereldse weg, uitsluitend
vijanden waren, wiens waarheid ik moest volgen.
Op deze weg, op deze innerlijke weg, op deze weg diep
in mijzelf is rust, is vrede, is geen oponthoud, is
leiding, is Licht en is een vriend.
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Ik begin deze weg steeds meer te waarderen en ben
niet meer geïnteresseerd in de juiste richting, maar ik
raak steeds meer geïnteresseerd in de vriendschap
met mijn vriend.
Mijn vriend kent de richting.
Mijn vriend is de richting.
Mijn vriend is, maar is onzichtbaar.
Mijn vriend is de Geest in mijn geest, de Geest op mijn
weg.
Dit is de weg van mijn vriend.
Dit is de weg van mijn bevriende Geest.
Dit is de Geestelijke Weg.
Deze weg leidt ergens naar toe en maakt voor mij de
reis net zo vreugdevol als het doel.
De angst, de eenzaamheid en de moeheid verdwijnt en
ik heb een vriend, deze vriend is zelfs mijn beste
vriend.
Na een lange reis kom ik samen met mijn vriend die
nog altijd onzichtbaar is maar die wel is, omdat HIJ IS
en omdat zijn ZIJN, voor mij altijd aanwezig is, in een
enorme grote grot, in een enorme lege ruimte en alles
in die ruimte toont mij dat het kenmerk van die ruimte
‘de Leegte' is. De ruimte is zo groot en voelt als een
land.
Dit is het ‘Land van de Leegte'.
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Dit land mag ik verkennen samen met mijn vriend, die
nog altijd mijn gids is, maar bovenal is hij mijn vriend.
Er was een keer een moment dat mijn vriend mij
leidde naar een muur met een poort en bij die poort
stond een bord en op dat bord stond een tekst en die
tekst luidde: 'Geef het aan mij’.
Blijkbaar wilde mijn vriend dat ik iets met hem zou
delen. Het delen was geen probleem want mijn vriend
deelde en deelt alles met mij.
Hij deelt zelfs de weg met mij en alle richtingen die
hebben geleid tot de aankomst in het Land van de
Leegte, waar het goed toeven is en waar rust, vrede en
vreugde heerst.
Er bestaat in het Land van de Leegte geen waarheid
meer, omdat de waarheid een deel is van en dus is
opgelost in de eenheid, wat het enige is, dat werkelijk
IS.
Ik begin ook steeds meer te voelen en te begrijpen dat
mijn vriend alles te maken heeft met die eenheid en
dat die eenheid alles te maken heeft met mijn vriend.
Hij verzoekt mij blijkbaar om met hem te delen want
dit delen, is datgene dat kan leiden tot de doorgang
van deze poort.
Het is zelfs een voorwaarde dus ik zal moeten
uitzoeken wat ik mag delen en wat ik wil delen.
Ik voel dat het belangrijk is om het meest dierbare en
het meest kwetsbare met hem te delen want hij is
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inmiddels mijn grootste vriend. Wat is het meest
dierbare en het meest kwetsbare dat ik hem wil
schenken?
Natuurlijk, al mijn zorgen, al mijn pijn, al mijn angsten
en al mijn verdriet, als dit weer opborrelt uit de
catacomben van mijn ziel op de momenten dat ik het
niet verwacht.
Hij is mijn vriend dus hij mag alles weten en met hem
wil ik dit allemaal delen.
Gedeelde smart is halve smart zegt het wijze
spreekwoord en waarachtig, dit delen, werkt.
Ik realiseer mijzelf dat wij, mijn vriend en ik, elkaar
moeten geloven, moeten vertrouwen, alles aan elkaar
willen overgeven en alles van elkaar kunnen en willen
accepteren, anders waren we toch niet in staat om op
deze wijze alles met elkaar te kunnen en te willen
delen.
Hij is begonnen met delen en hij heeft mij geleerd dat
dit hoort bij de weg, bij de weg van de geest, bij de
Geestelijke Weg, de Weg die altijd loopt met Geest,
door Geest en naar Geest en die de enig werkende weg
is.
Toen ik mijn vriend mededeelde dat ik dat graag met
hem wilde delen, opende de poort vanzelf en betraden
wij samen een nog mooier Land dan het grote
voorportaal van het Land van de Leegte.
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Mijn vriend maakte mij duidelijk dat de juiste richting
nu definitief was ingeslagen en dat het doel van onze
reis ergens lag op deze richting, dus mijn vriend was
blij en als mijn vriend blij is, ben ik blij. Zo werkt dat
bij de meest dierbare vrienden.
Na een lange en mooie ontdekkingsreis van wat het
delen betekent maar vooral, van wat het delen met
mijn grootste vriend voor mij betekent, arriveerden
we bij een grote muur met een prachtige, statige
poort.
Naast die poort hing een bord en op dat bord stond
een vraagteken.
Ik vroeg aan mijn vriend wat dat vraagteken betekent
en hij vroeg mij om even te gaan zitten.
Hij begon mij een verhaal te vertellen van over hoe
onze reis was verlopen. Hoe ik had geworsteld en was
verdwaald, keer op keer, op de wereldse weg en hoe ik
het had gedurfd, op eigen kracht om die vreemde weg,
om die tunnel in te gaan, die was uitgehouwen in die
enorme rotswand, donker en luguber en hoe ik niet
wist wat mij te wachten stond.
Mijn vriend vertelde verder dat ik hem op eigen kracht
had gevonden en steeds meer naar onze vriendschap
was gaan verlangen.
Hij vertelde verder van onze voortgang op de
Geestelijke Weg, hoe onze vriendschap was verdiept
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en hoe we uiteindelijk samen zijn uitgekomen in het
Land van de Leegte, waar we door de eerste grote
poort zijn gegaan en uiteindelijk bij deze poort, met
het bord met het vraagteken zijn uitgekomen.
Mijn vriend vertelde mij dat het vraagteken staat voor
‘de kleur van de juiste kleur’, voor het kiezen van de
enige kleur die het mogelijk maakt om onze reis,
samen te kunnen vervolgen. Het is de kleur, zei mijn
vriend, ‘de kleur van alles of niets'.
Het is de kleur dat het verschil maakt tussen
‘tijdelijkheid en eeuwigheid'.
Als je de juiste kleur kiest, kies je voor onze eeuwige
vriendschap.
Is dat, die eeuwige vriendschap, wat je wilt, wat je
verlangt?
Wil je eeuwig mijn vriend zijn?
Mijn vriend gaf nog aan dat er geen misverstand was
over wat hij wilde, want hij wilde eeuwig mijn vriend
zijn op een 'voor eeuwig onuitwisbaar niveau’.
Het resultaat van onze vriendschap ligt echter in mijn
handen. Ik moet beslissen, daar heeft mijn vriend geen
enkele invloed op.
Denk vooral goed na, zei mijn vriend, voordat je een
uitspraak doet over je keus en er is een voorwaarde en
die voorwaarde bepaalt de kleur.
Mag ik die kleur weten, vroeg ik aan mijn vriend.
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Natuurlijk mijn lieve vriend, zei mijn vriend, die kleur
is niet geheim.
De voorwaarde is dat jij mij moet worden, waarmee jij
iets wegschenkt aan of deelt met mij en ik moet jou
worden, waarmee ik iets wegschenk aan of deel met
jou.
Je moet dus jezelf splitsen en een deel geef je aan mij
en ik splits mijzelf en geef een deel aan jou.
Eén ding staat in ieder geval vast, 'de gesplitste,
verenigde delen zijn een miljard keer meer waardevol
dan de ongesplitste, oorspronkelijke delen'.
Door te delen met mij, schenk ik jou het
miljardvoudige van jouw ‘ongesplitste zelf’.
En dat miljardvoudige geldt alleen maar op het
moment van splitsen en delen. In de tijd
voortschrijdend, gedurende de eeuwigheid, groeit dat
miljardvoudige tot het ‘oneindigvoudige’.
Ik antwoordde mijn vriend, dat voor het ultieme
proces van delen het volgende nodig is:
 Een ultiem ‘GELOOF IN’.
 Een ultiem ‘VERTROUWEN IN’.
 Een ultiem vermogen van ‘OVERGAVE AAN’.
 Een ultiem vermogen van ‘ACCEPTATIE VAN’
ZOWEL GERICHT OP MIJZELF ALS GERICHT OP
MIJN VRIEND.
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Dat ultieme, onvoorwaardelijke geloof,
vertrouwen, overgave en acceptatie, schenk
ik mijzelf en schenk ik jou mijn grootste en
liefste vriend,
Mijn antwoord zal dus zijn en is:

JA, IK WIL DIE DELING.
IK WIL MIJZELF DELEN EN
SPLITSEN MET MIJN
MEEST DIERBARE VRIEND.
Op dat moment, toen ik die woorden uitsprak, opende
de poort die veel en veel breder was in geopende
toestand dan in gesloten toestand, waardoor het leek
of de muur was verdwenen.
Ik voelde de vreugde van mijn vriend en hij zei dat ik
de juiste kleur had gekozen, dat ik kosmisch kleur had
bekend en dat deze keus al invloed had op de
eeuwigheid van mijn eeuwigheid, van onze
eeuwigheid.
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Zo is de weg, voorbij de weg, voorbij de
weg en verder, alsmaar voorbij en dit is
daarvan het reisverslag, tot zover.
Terugdenkend aan alle afgelegde wegen begrijp ik nu
beter dan ooit, dat mijn vriend niet alleen de
eeuwigheid vertegenwoordigt, maar hij is alles wat is
en dat bepaalt mijn miljardvoudige vermeerdering.
Op de wereldse weg duwen we allemaal tegen elkaar
en trekken we elkaar omver.
Mijn vriend IS, ‘IS alles wat is’ dus hij staat ook voor en
is dus al die andere mensen die op die wereldse weg
elkaar het leven zuur maken.
Als ik nu met deze kennis, met dit weten, zo dicht bij
mijn vriend staand en mijzelf zo dicht 'bewust' bij het
eeuwige delen bevind, wanneer ik nu zou duwen tegen
of trekken aan anderen, zou ik nu al door de op
handen zijnde deling, uitsluitend het resultaat kunnen
veroorzaken, dat ik dus eigenlijk uitsluitend duw
tegen en trek aan mijn vriend en dus aan mijzelf.
Wat een misleiding, wat een illusie.
Wat een verspilling.
Voor wie oren heeft om te horen en ogen heeft om te
zien, zal daardoor de illusie gaan doorzien en de
dualiteit gaan afleggen en onmiddellijk de reis naar
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binnen gaan starten en zal daar, deze reis gaan
vervolgen.
Daar zul je je eigen vriend gaan ontmoeten en steeds
meer gaan waarnemen en je zult zijn leiding gaan
voelen en jullie gezamenlijke reis zal gaan beginnen.
De intentie is delen, want delen is ‘godgelijk’ en om
aan God gelijk te worden, zullen we moeten delen.
De uiting en het draagvlak van de intentie is het
vermogen om onvoorwaardelijk te kunnen geloven, te
kunnen vertrouwen, om te kunnen overgeven en om
te kunnen accepteren.
Het resultaat van deze tot uiting gebrachte intentie
begint uiteindelijk met een miljardvoudige
vermeerdering van het eigen ZELF en dat is inderdaad
nog maar 'het begin’, van een nieuw begin, van een
weergaloze eindeloze reis en avontuur van mij en mijn
vriend, van mijn vriend en van mij, waarbij na het
delen en na de versmelting, de één nooit meer van de
ander is te onderscheiden.
Dan zijn wij beiden en voor eeuwig onherkenbaar in
elkaar opgegaan.

281

Dit creëert Punt 43:
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’ en van het delen en weggeven
van jezelf.
Overal ondervinden we onvoorwaardelijke hulp van
onze persoonlijke vriend, maar deze keus van
definitief kleur bekennen, moet ieder mens helemaal
alleen voor zichzelf en voor zijn of haar vriend maken.
Die keus bepaalt voor ons, op volledig eigen kracht,
'het waardig zijn' om het goddelijke van onze vriend te
kunnen en te mogen ontvangen.
Een kosmische keus, een kosmische stap, een ‘God
waardige beslissing’.
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PUNT 44: Wat is er nodig,
wat is de weg en wie
vertelt dat?

Wat is er nodig?
Wat is er nodig om te komen tot het inzicht?
Wat is er nodig om de illusie te kunnen doorzien?
Wat is er nodig voor de structurele verandering?
Hoe vind ik ze, hoe vind ik mijn ogen en mijn oren?
Hoe verover ik de ogen om te kunnen zien en de oren
om te kunnen horen?
Ze worden niet uitgedeeld.
Ze zijn niet te koop.
Wanneer begrijpen we de pijn?
Wanneer voelen we de behoefte en begrijpen we de
noodzaak?
Wanneer snappen we dat het niet gaat om mij zonder
jou maar dat alle ‘jous’ juist mij maken, mij vormen en
vergoddelijken?
Waarom is iedereen alleen en eenzaam terwijl we een
immens verenigd wezen zijn?
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Voel je het niet?
Begrijp je het niet?
Het is niet mogelijk om anderen te kwetsen, waarom
gebeurt het dan toch?
Hoe heftig en ondoorzichtig is de sluier?
Hoe verraderlijk is de illusie?
Hoe groot is de pijn van alle oorlogen, alle honger, alle
armoede, alle onderdrukking en alle uitbuiting?
Wie wil die pijn en wie kiest ervoor?
Als niemand ervoor kiest, waarom is al deze ellende er
dan?
Is er iemand die het snapt?
Kan iemand mij dat vertellen?
Waarom zijn al die vreselijke dingen er, die niemand
wil voor zichzelf, voor zijn ouders en voor zijn
kinderen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Als niemand die ellende wil, waarom zoeken dan zo
weinig mensen naar de antwoorden of naar
oplossingen?
Als niemand die ellende wil, waarom vindt dan
iedereen het goed en zwijgt iedereen in alle talen?
Als niemand die ellende wil, waarom begint dan
niemand ook zelf die ellende te veranderen?
Waarom?
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Waarom?
Waarom?
Er is één woord, bestaande uit zeven letters die alles
oplost als we dat begrip omarmen.
Eenheid.
Eenheid.
Eenheid.
Het kost niets.
Het is overal voorhanden en het is gratis beschikbaar.
Het vergroot zelfs de vreugde.
Het brengt vrede en rust in de harten.
Het schenkt voldoening om iets te kunnen zijn voor
anderen, wat door de kosmos ook altijd weer wordt
teruggegeven in dubbele porties.
Waarom is dit voor iedereen geheim?
Waarom gebeurt er wat eigenlijk niet kan gebeuren en
niet zou mogen gebeuren?
Waarom kwetsen wij anderen waarmee we dan tevens
onszelf kwetsen?
Wanneer komt dit op televisie, in de krant, in de
bioscoop, in het theater en wanneer vertellen de
kerken dit?
Iedereen weet het beter en iedereen vindt het normaal
dat de pijn, de honger, de armoede, de uitbuiting en
het misbruik blijven bestaan.
Waarom kan iemand zeggen dat hij het beter weet, als
er nooit een werkende oplossing wordt verstrekt?
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Het ‘beter weten' zijn blijkbaar leugens omdat er niets
verandert en waarom heeft niemand dat door en vindt
iedereen het goed?
Misschien helpt het als jij het gaat vertellen?
En jij.
En jij.
En jij.
Net als ik.
Zullen we het proberen?
Ons verhaal is anders en wij hebben niet gelijk en
hoeven dat niet te hebben.
Ons verhaal raakt de werkelijkheid en dat is
voldoende.
Maar dan moet het wel verteld worden.
De werkelijkheid mag klinken.
De werkelijkheid moet klinken.
Of is ook deze poging een illusie?
Er zijn ongetwijfeld anderen geweest die hetzelfde
wilden.
En gezien het zichtbare resultaat op deze planeet
hebben ook zij gefaald.
Blijkbaar is voorlopig het falen nog de weg.
Dient al dit lijden dan een doel, een kosmisch doel en
welk doel?
Mijn weg gaat verder.
De kosmos trekt.
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De behoefte groeit.
De liefde groeit.
Ik verander en misschien is dat de weg, de enig
werkende weg.
Dan zal ik veranderen en als ik jou kan helpen, zodat jij
jezelf kunt verbeteren en veranderen, zal ik jou
helpen, onvoorwaardelijk.
Misschien is dat de weg en als het de weg is, is die
blijkbaar nog nooit toegepast en dat wordt dan
bewezen door het resultaat op en van deze wereld.
Als het de weg is, gaan we nu die weg.
Doe je mee?
Jij en ik kunnen onszelf veranderen, daardoor kunnen
jij en ik de kosmos, dus ook deze wereld veranderen.
Het is een nieuwe weg.
Zoek mensen met wie jij kan samenwerken.
Wij zijn de discipelen.
Wij werken in stilte want schreeuwen werkt niet,
heeft nooit gewerkt en zal nooit werken.
De stille werkers.
De ‘veranderaars’.
De ‘voortrekkers’.
Zonder verwachting, zonder verlangen, gewoon zijn,
omdat dat is wie wij zijn.
Dit zijn, vertegenwoordigt de werkelijkheid en de
werkelijkheid zal de illusie transformeren.
Als de transformatie begint, lossen alle ‘waaroms’ op.
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Dat is de weg.
Dat is mijn weg.
Dat is onze weg.
Vertellen heeft geen zin, tenzij iemand erom vraagt.
Het zijn van de weg doordringt ieder hart.
Dat is de weg.
Het is 'mijn zijn’ tegenover het totale collectief.
Het is ‘jouw zijn’ tegenover het totale collectief.
Het is 'ons zijn’ tegenover het totale collectief.
Vergeet niet dat wij God aan boord hebben.
Als wij God toestaan om te ZIJN, door ‘ons zijn', dan
kan God door ons meewerken aan de transformatie
van deze wereld.
Dat is de weg.
We hoeven er slechts voor te kiezen en we hoeven het
slechts te zijn, in eenheid, in de werkelijkheid.
Dan zal het licht van de werkelijkheid de illusie
verlichten.
Dan wordt de illusie zichtbaar en zal iedereen het
kunnen zien.
Dan zal iedereen het snappen en de illusie gaan
afleggen.
Daardoor zal de dualiteit doodbloeden en zal het ego
capituleren.
Dat zal het grote ontwaken zijn, veroorzaakt door het
licht van jouw zijn, waardoor de werkelijkheid gaat
schijnen.
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Licht in het duister is het gevolg van 'ZIJN’.
HET ‘ZIJN’, VINDEN WE IN HET LAND VAN DE
LEEGTE, WAAR DE ILLUSIE IS OPGELOST EN DE
WERKELIJKHEID ALS EEN ZON HET LAND VERLICHT.
Wat nodig is, is dus het 'ZIJN’.
Wat nodig is, is dus de aankomst in het Land van de
Leegte.
Zoek de reizigers en neem ze mee, op weg naar de
poort.
Dat is mijn doel.
Dat is jouw doel.
Dat is ons doel.
Dat is wat nodig is.

Dit creëert Punt 44:
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’.
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Ons ZIJN, samen met onze God.
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PUNT 45: Opnieuw een
(reeds bekende)
confronterende
vaststelling

We leven in januari 2022, midden in de corona-crisis
waar de tegenstellingen, de polarisatie en de dualiteit
steeds harder worden.
Er zijn gevaccineerden en er zijn geen gevaccineerden.
De tegenstelling tussen die twee groepen wordt steeds
harder en steeds vijandiger.
Inmiddels zien deze groepen elkaar als vijanden in de
maatschappij.
De gevaccineerden hebben geen pardon met de
vaccin-weigeraars en zien deze groep als de oorzaak
van het aanhouden van de pandemie.
Er is geen begrip, niet van de één naar de ander en niet
van de ander naar de één.
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Hoe zit dat ook alweer met die vijandigheid naar
elkaar, dat zo snel en zo makkelijk ontstaat bij welk
geschil dan ook en waarom is dat blijkbaar een
geworteld probleem in onze WERELDSE samenleving?
Er is blijkbaar geen naastenliefde of in ieder geval is
de vernis van de naastenliefde flinterdun en waait
onmiddellijk weg als er iets in de samenleving gebeurt.
Hoe zat het ook alweer met die naastenliefde?
Naastenliefde is liefde weggeven, liefde weg kunnen
geven.
Als ik iets wil kunnen weggeven, zal ik het eerst zelf
moeten hebben, zelf moeten bezitten.
Ik kan alleen maar iets weggeven als dat ‘iets’ mijn
bezit is.
Ik moet dus eerst liefde bezitten, liefde van mijzelf,
LIEFDE VOOR MIJZELF.
ER ZAL DUS EERST EIGENLIEFDE MOETEN ZIJN IN
DE MENSEN, VOORDAT ER IETS WEG TE GEVEN IS
EN VOORDAT ER NAASTENLIEFDE KAN ZIJN.
WAT IK NIET HEB, KAN IK NIET WEGGEVEN.
Er ontbreekt dus grootschalig en massaal
eigenliefde onder de mensen. Dit is tevens
zichtbaar aan de angst die er is, voortkomend uit
de ervaring dat onze naasten een bedreiging zijn
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voor ons en wij deze mensen dus moeten
vervolgen en uitsluiten.
ER IS GEEN FUNDAMENT, GEEN KRACHT, WAAROP
WIJ KUNNEN STAAN EN DIE WE KUNNEN
HANTEREN ALS INSTRUMENT OM DE STORMEN IN
ONS EIGEN LEVEN TE KUNNEN WEERSTAAN.
DAT INSTRUMENT IS ‘EIGENLIEFDE’.
Eigenliefde is onmogelijk zonder de kracht van Geest,
zonder de samenwerking met God.
We zullen dus eerst God moeten zoeken, God moeten
vinden, moeten omarmen, moeten vertrouwen en
moeten kunnen accepteren om met God, met Geest, te
kunnen samenwerken en om samen, de EIGENLIEFDE
EIGEN TE KUNNEN MAKEN.
Ik moet mijzelf kunnen vertrouwen, respecteren,
accepteren, omarmen en kunnen liefhebben.
Als ik die kracht bezit, kan ik die kracht, die liefde,
wegschenken.
Wanneer ik iets niet heb, niet bezit, mis ik ook het
scheppend vermogen om deze wereld daarmee te
beïnvloeden.
Gefolterd worden door angsten en een structureel
gemis aan zelfrespect, zelfvertrouwen en
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zelfliefde, VERTEGENWOORDIGT EEN ZEKERE
STAAT VAN BEWUSTZIJN.
Een staat van bewustzijn dat gebaseerd is op angst
en daaruit voortvloeiende vijandigheid naar ieder
ander.
Een staat van bewustzijn dat geen oog heeft, dat
niet in staat is om oog te kunnen hebben, voor de
ander, voor onze naasten.
Wat betekent dat ook alweer?
De weg naar materialisatie in deze wereld is de
weg van: 'het niveau van bewustzijn 
energetische wereld  materiële manifestatie'.
Ons niveau van bewustzijn creëert dus de wereld
waarin wij leven en schept de verschijnselen die wij
zien in de wereld, waarin wij leven.
Wat wij zien, is wat wij vertegenwoordigen.
Wat wij zien, bevalt ons niet.
Wat ons niet bevalt, is altijd de schuld van de
ander, die ik daardoor vijandig zal moeten
behandelen.
Die vijandigheid, voortkomend uit angst, is een
staat van bewustzijn, dat opnieuw de wereld
schept en versterkt, waarin wij reeds leven.
DIT SCHIET DUS NIET OP EN ZO HOUDEN WE DEZE
ZELFDE TOESTAND EINDELOOS IN STAND.
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Er is nog een trieste constatering.
De voeding waarmee wij onze groei kunnen proberen
te verankeren in onze wereld heeft op dit moment drie
bronnen.
De eerste bron is de wetenschap.
De tweede bron is de religies.
De derde bron is de filosofie.
Al deze bronnen zijn tot op heden niet in staat geweest
om ons te kunnen laten inzien, te kunnen laten
begrijpen, te kunnen stimuleren en motiveren om de
weg van Geest te gaan bewandelen.
De wetenschap, de religies en de filosofie dragen dus
tot op heden niet bij aan een betere wereld waar
naastenliefde is, als automatisch gevolg van
eigenliefde en al deze (enige) bronnen hebben dus
gefaald, omdat ze het niveau van bewustzijn missen,
dat nodig is voor verandering via de energetische
wereld, in de materiële wereld.

Er zal pas verandering komen in deze wereld als we
bereid zijn om onze eigen berg te gaan beklimmen.
Er zal pas een aanwijsbare verandering komen in deze
wereld als een kritieke massa van het collectieve
bewustzijn de weg van Geest, met Geest, door Geest en
naar Geest gaat volgen.
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Er zal pas een voelbare verandering in deze wereld
komen wanneer we onszelf ontdekken, wanneer we
gaan begrijpen dat wijzelf de SLEUTEL zijn van
verandering, wanneer wij niet meer naar de ander
gaan wijzen en gaan leren om onszelf lief te gaan
hebben en eerst ons eigen universum op orde gaan
krijgen.
Dan zijn we in staat om te kunnen omkijken naar
elkaar en zorg te kunnen dragen voor elkaar, steunend
op een eigen krachtig fundament, steunend op en
overvloeiend van eigenliefde.
Wat betekent dat en wat betekent dat voor mij?
Als de wetenschap, inclusief de psychologie die ‘het
ontsporen van de mens' bestudeert, de religies en de
filosofie niet in staat zijn, wegens gebrek aan
voldoende bewustzijn, om deze wereld en het welzijn
van de mens, te kunnen veranderen en te kunnen
optillen, dan zal een hogere bron deze verandering tot
stand moeten gaan brengen.
Deze hogere bron is morontia-mota.
Morontia-mota is per slot van van rekening een
‘boven-filosifische’ gevoeligheid, dat ons leert
waarheid te onderscheiden en eenheid te kennen.
Morontia-mota is tevens een 'bewustzijnssamenwerkingsverband tussen ongelijksoortige
naturen, namelijk God en de mens’.
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Voordat we in staat zijn om te kunnen samenwerken
met God op het niveau van bewustzijn, zullen we eerst
God gevonden moeten hebben, GOD MOETEN
KUNNEN EN WILLEN GELOVEN, GOD MOETEN
KUNNEN EN WILLEN VERTROUWEN, ONS KUNNEN
OVERGEVEN AAN GOD EN ALLES KUNNEN
ACCEPTEREN VAN GOD.
Daarin hebben alle religies gefaald om ons zover te
brengen.
Er is nog een lange weg te gaan.
Waar het ons helaas nog massaal aan ontbreekt, zijn
‘oren om te horen en ogen om te zien’.
De toestand in de wereld en van de wereld zal pas
veranderen als Geest, als God wordt ontdekt en
omarmd in de mens, waardoor de mens zichzelf leert
kennen, leert waarderen, van zichzelf leert houden en
de liefde die dan in hem ontstaat, kan uitdelen naar
anderen.
Het is niet corona die deze wereld omver gooit. Het is
de geest in de fles die deze wereld omver gooit. Een
geest die staat voor de aard en het niveau van het
collectieve bewustzijn, die wederom is ontsnapt uit de
fles doordat corona als kurkentrekker heeft
gefunctioneerd om de fles te kunnen openen.
De kurkentrekker brengt geen schade toe aan deze
wereld maar het is de geest in de fles en nu uit de fles,
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die ons parten speelt. Maar vergeet niet, WIJ ZIJN ZELF
DIE GEEST EN HOE KRIJGEN WE HEM WEER TERUG
IN DE FLES?
Wat betekent dat voor mij?
Dat betekent voor mijzelf dat ik voortga om de weg
van mota mij meer en meer eigen te maken. Om
mijzelf meer en meer open te stellen voor de
persoonlijke openbaringen die ik ontvang van mijn
eigen Godsvonk en om mijn eigen weg vol overgave te
blijven vervolgen, waarbij geldt dat ik niet meer VAN
deze wereld ben maar uitsluitend nog IN de deze
wereld ben.
Werken aan de toestand van de wereld kan alleen
maar door te werken aan mijn eigen toestand.
Werken aan het lot van de wereld kan alleen maar
door te werken aan mijn eigen lot.
Onverlet blijft staan dat wie vraagt, een antwoord
krijgt.
Wie klopt, zal worden opengedaan.
Wie honger heeft, gevoed wordt en wie dorst heeft,
gelaafd zal worden.

Dit creëert Punt 45:
De wetenschap, de religies en de filosofie hebben tot
op heden volkomen gefaald om de mensheid te leren
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dat EIGENLIEFDE, ZELFRESPECT en
ZELFVERTROUWEN het absolute fundament is voor
ieder mens om te kunnen groeien, dit geldt zowel voor
het individu als voor het collectief.
De toestand in onze wereld en het niveau van
bewustzijn waar deze toestand voor staat, zijn
daarvan het bewijs. Het enige dat ons individueel en
collectief kan helpen is morontia-mota. Daarvoor is
het eerst nodig dat we God zoeken, vinden, lief gaan
hebben, naar God gaan verlangen, God gaan
vertrouwen, gaan omarmen, ons aan hem gaan
overgeven en alles van hem gaan accepteren. Dan
komt morontia-mota binnen ons bereik en kunnen we
de stap naar de woningwerelden, naar ginder, gaan
zetten. Dan zullen wij veranderen en dan zal onze
invloed op deze wereld een verandering van deze
wereld genereren.
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PUNT 46: Het ‘NIEUWE’,
gefundeerd op het ‘oude’,
zal het oude vervangen

In de laatste paar voorgaande aandachtspunten had ik
een innerlijke confrontatie over mijn verbinding met
alles wat er gebeurt in de wereld en met de
constatering dat het, massaal, ontbreekt aan
eigenliefde, aan zelfvertrouwen en aan zelfrespect en
dat daardoor de mens vanuit het huidig bestaande
collectief bewustzijn, niet in staat is om deze
ontbrekende liefde te kunnen delen met onze naasten,
want wat je niet hebt en niet bezit, kun je niet delen.
Dit gebrek aan naastenliefde en empathie bepaalt de
mate waarin wij met elkaar omgaan en hoe wij elkaar
behandelen.
Er bestaat vrije wil dus niemand kan gedwongen
worden om van zichzelf te gaan houden, om zichzelf te
gaan respecteren. Bovendien zal iedere stap
ervaringsgewijs moeten worden genomen want alleen
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door ervaringen te ondergaan, is er een kans op
leermomenten en dus een kans op groei mogelijk.
Ik aanvaard ‘datgene dat is', ben beschikbaar voor
iedereen die om hulp vraagt, sta als zodanig in deze
wereld zonder nog van deze wereld te zijn en richt mij
nu structureel op de volgende omgeving, op de
volgende sfeer, op de volgende wereld die aan mij
trekt.
Ik zal mij gaan richten op twee werelden tegelijk, de
nieuwe wereld en de oude wereld, ‘het NIEUWE,
gefundeerd op het oude, waarbij voor mij het
accent zal liggen op de nieuwe wereld.’
Het is voor mij toch een soort van worsteling om deze
oude, trouwe en bekende wereld met alle problemen
die voortkomen uit dualiteit, enerzijds te kunnen
loslaten en om er anderzijds, toch nog in te kunnen
leven. Het gaat dus nu om: ‘nergens meer iets van te
vinden en slechts waar te nemen op afstand’ en ik
zal mij nu los en vrij gaan maken, voor mijn eigen
verdere voortgang en voor mijn eigen verdere groei.
De ruimte die vrij komt in mijn systeem door deze
keus, kan nu ingevuld gaan worden door ervaringen
die zullen voortkomen uit mijn onderzoek van de voor
mij, nieuwe wereld.
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Deze keus van mijzelf geeft mijzelf toestemming om
open te staan voor hulp en invloed van krachten
buiten mij, die mij kunnen helpen de nieuwe wereld te
gaan betreden en om deze nieuwe wereld te kunnen
gaan onderzoeken.
Er is nog iets wat ik mij realiseer, het kiezen van de
juiste, kosmische kleur, het aanvaarden en OMARMEN
van de voorbereiding van de splitsing en deling van
mijn eigen persoonlijkheid en identiteit met mijn
Godsvonk, het passeren van de laatste poort, is voor
mij het paspoort voor toegang tot de nieuwe wereld.
Alles overgeven en aanvaarden, het laten gebeuren, is
de sleutel voor de komende gebeurtenissen, die ik vol
vreugde en zonder enige verwachting, tegemoet zie.
Als ik er klaar voor ben, zal ik het weten en zullen er
stappen worden gezet.
Mijn grootste opdracht nu is om ruimte te maken in
mijn systeem, dus om mijn betrokkenheid en
gehechtheid aan mijn huidige materiële wereld af te
bouwen en alle toestanden en gebeurtenissen te laten
voor wat ze zijn en er dus niets meer over of van te
vinden.
Als ik verander en stijg in bewustzijn zal dat invloed
hebben op deze wereld en dus ook op de kwaliteit en
op het niveau van alle toestanden en gebeurtenissen
in deze wereld.
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Ik zal de wereld gaan veranderen, door er zorg voor te
dragen om zelf te veranderen en continueer daarmee
de lijn, die ik al lange tijd volg.
Blijven hangen in alle problemen van deze wereld zal
voor mij mijn voortgang remmen. Mijn keus is na deze
laatste ‘innerlijke schermutseling' gemaakt, de
definitieve beslissing is genomen. Mijn weg is
uitsluitend nog Geestelijk en ik leg het wereldse
definitief af.
Per slot van rekening is de gerichtheid uitsluitend op
het Koninkrijk en het koninkrijk is niet van deze
wereld. We zijn kosmische burgers en zullen ons op
onze weg voorwaarts, steeds opnieuw moeten gaan
richten op een nieuw ‘ginder’.

Dit creëert Punt 46:
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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Ik hoef de wereld niet te veranderen. Mijn
verandering, verandert de wereld.
De weg is vanaf nu nog uitsluitend en definitief
Geestelijk en niet meer werelds.
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PUNT 47: Wie niet met
mij is, is tegen mij en wie
weet, is
verantwoordelijk

Vanmorgen was ik op YouTube om iets op te zoeken
toen mijn oog viel op een aankondiging die als volgt
luidde:
‘De petitie tekenen tegen polarisatie'.
Toen ik erop klikte, werd ik doorgezet naar een
website.
Opnieuw werd hier op basis van liefde en eenheid
gewezen op het noodzakelijke verzet tegen polarisatie.
Polarisatie of dualiteit is het tegenovergestelde van
eenheid, maar ook iedere oproep van ‘verzet tegen’ is
een oproep voor polarisatie, dus ook de oproep van
verzet tegen polarisatie heeft niets te maken met
eenheid.
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Iedere oproep ‘tegen’, ieder verzet ‘tegen wat dan ook',
is op zich al polarisatie.
Waar je niet mee eens bent, waar je niet vóór bent,
waar je dus tegen bent, is afsplitsing, is polarisatie.
Jezus zei: 'Wie niet vóór mij is of wie niet met mij is, is
tegen mij’.
Iedere vorm van weerstand is ergens tegen zijn en
ergens tegen zijn is afsplitsing, is dualiteit, is
polarisatie.
Om te zijn vóór het verzet tegen polarisatie is
hetzelfde als: 'de duivel uitdrijven met de hulp van
de kracht van Beëlzebub'.
Het Urantiaboek meldt hierover het volgende:
(1714.2) 153:4.3 Daarop zei Jezus: ‘Hoe kan Satan
Satan uitwerpen? Een koninkrijk dat tegen zichzelf is
verdeeld kan geen stand houden; een huis dat tegen
zichzelf is verdeeld komt spoedig tot verval. Kan een
stad een beleg doorstaan wanneer er geen eenheid is?
Indien Satan Satan uitwerpt is hij tegen zichzelf
verdeeld; hoe zal zijn koninkrijk dan stand kunnen
houden? Doch ge hoorde te weten dat niemand het
huis van een sterke man kan binnenkomen en zijn
goederen kan roven, tenzij hij eerst die sterke man
overmeestert en bindt. En indien ik door de macht
van Beëlzebub duivels uitwerp, door wiens macht
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werpen uw zonen hen dan uit? Daarom zullen dezen
over u oordelen. Indien ik echter door de geest van
God duivels uitwerp, dan is het koninkrijk Gods
waarlijk tot u gekomen. Indien ge niet verblind zoudt
zijn door vooroordeel en misleid door vrees en trots,
dan zoudt ge gemakkelijk kunnen zien dat iemand die
groter is dan de duivels in uw midden staat. Gij
dwingt mij ertoe te verklaren dat HIJ DIE NIET
MET MIJ IS, TEGEN MIJ IS, en dat hij die niet met
mij verzamelt, verstrooit. Laat ik u een ernstige
waarschuwing geven, gij die u aanmatigt om met
open ogen en met voorbedachten rade het werk
Gods welbewust toe te schrijven aan het handelen
van duivels! Voorwaar, voorwaar zeg ik u, al uw
zonden zullen u worden vergeven, zelfs al uw
godslasteringen, maar een ieder die met opzet en
boze bedoelingen God lastert, zal nooit vergeving
vinden. Aangezien zulke hardnekkige werkers van
ongerechtigheid nimmer vergeving zullen zoeken of
ontvangen, zijn zij schuldig aan de zonde dat zij de
goddelijke vergeving eeuwig afwijzen.

Van alles vinden en daarin standpunten kiezen tegen
anderen is dualiteit, is polarisatie is: 'TEGEN JEZUS
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ZIJN EN WIE NIET MET HEM IS, IS TEGEN HEM’. Het is
weer, of de keizer dienen of God dienen.
Wie niet tegen iedere vorm van dualieit of polarisatie
is, is ervoor en dus tegen Jezus en dus tegen God, want
God is de ultieme manifestatie van eenheid.

Wie een petitie ondertekent tegen
polarisatie, is tegen eenheid, creëert dus
weerstand, verzet en afsplitsing en
polariseert dus en werpt daardoor met de
kracht van Beëlzebub een duivel uit.
Ik bestrijd iets met dezelfde kracht als de
kracht waartegen ik strijd.
Alleen het ‘nergens meer iets van of nergens meer
iets over vinden', is de weg, is de weg van de
Leegte, die wij onszelf eigen gaan maken in het
Land van de Leegte, omdat we dan en omdat we
daar de poort zijn gepasseerd met de kracht van
ons verworven bewustzijn op het moment van het
passeren van de poort.
Niets meer over of niets meer van iets vinden, leidt
tot een steeds ultiemere vorm van EENHEID en
eenheid is de weg van het discipelschap van Jezus.
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Iets ergens over of iets ergens van vinden, wordt
veroorzaakt door een manifestatie van ‘MIJN
EIGEN WIL'.
Mijn eigen wil manifesteren, blokkeert voor mij de
mogelijkheid dat ik mijzelf steeds meer zal
AFSTEMMEN op ZIJN WIL.
WIE DIT WEET, BEGRIJPT, VOELT, PROEFT EN
RUIKT,
IS DUS VERANTWOORDELIJK.

In het Land van de Leegte is niets, helemaal
niets om vóór en niets om tegen te zijn. Waar
niets meer is om tegen te zijn, kan nooit
meer en zal nooit meer gepolariseerd
kunnen worden. Op dat moment is de
dualiteit volkomen opgelost.
Als de dualiteit is opgelost, is de eenheid
gemanifesteerd en is de liefde verankerd.

Dit creëert Punt 47:
Iedere vorm van weerstand, iedere vorm van verzet,
iedere vorm van tegen wat dan ook zijn, is afsplitsing,
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is afkeer van eenheid en is dus dualiteit en/of
polarisatie.
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PUNT 48: Nog één keer
het begrip VERGEVING

Vergeven is altijd nodig omdat er een aanleiding is.
Iemand is schuldig bevonden aan het kwetsen of
schade toebrengen, waardoor er leed ontstaat en
waardoor er dus een poging moet worden
ondernomen om die persoon te gaan vergeven.
Vergeven of iemand vergeven valt niet mee. Dit vereist
kracht, dat vereist het vermogen om te kunnen
relativeren en vereist een mogelijkheid bezitten om je
te kunnen verdiepen in je naasten.
We hebben al eerder gezien dat de mens al moeite
heeft met eigenliefde en dus helemaal niet in staat is
om de afgeleide van eigenliefde, naastenliefde, te
kunnen opbrengen.
Je naasten kunnen vergeven, valt dus niet mee.
Bovendien hebben we al eerder gezien dat 'vergeven’
eigenlijk een bezigheid is, dat geen levenskracht heeft.
Onderstaande afbeelding laat dit nogmaals zien.
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Er is uitsluitend eenheid. Dat 'ZIJN VAN EENHEID’ is
onvoorwaardelijk.
Het BESEF van eenheid is wat anders. Het besef
bepaalt in hoeverre wij in staat zijn om de eenheid te
voelen, te begrijpen en ernaar te kunnen leven.
‘Eenheid IS' en eenheid leidt altijd tot:
 Verbondenheid
 Beïnvloeding
 Afhankelijkheid
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 Verantwoordelijkheid
Als ik verantwoordelijk ben voor alles en iedereen,
kan ik niemand meer schuldig verklaren, want IK BEN
(mede) VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG
VAN ALLES EN IEDEREEN.
Als ik niemand meer SCHULDIG kan verklaren, kan
ik ook nooit meer iemand BESCHULDIGEN en hoef
ik dus ook nooit meer iemand te VERGEVEN, want
ER VALT NIETS MEER TE VERGEVEN.
Dit leidt tot de volgende afbeelding:
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Het tweede punt met betrekking tot vergeving, is het
volgende:
Niets meer ergens iets over of van vinden, creëert iets
waar geen menig meer in kan zijn opgeslagen en als er
geen mening is, kan er niemand gekwetst of belasterd
worden en zal er dus ook nooit meer een aanleiding
zijn om te moeten vergeven want er valt ook nu, niets
meer te vergeven.

Als je begrijpt dat je verantwoordelijk bent en als je
ook werkelijk bereid bent om deze verantwoordelijk
te nemen en ook werkelijk neemt, als je in staat bent
om leeg te zijn en nergens meer iets van te vinden, als
je in staat bent om de eigen wil te elimineren en om je
door ZIJN WIL te laten vullen, ben je aangekomen
aan de poort van het Land van de Leegte en mag je
de poort passeren.
Dan ben je dus ook in het bezit van dat niveau van
bewustzijn.
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Dit creëert Punt 48:
Vergeving is een proces wat bijna niet uitvoerbaar
is, maar is ook een proces dat geen enkele
levensvatbaarheid heeft, omdat vergeving zinloos is
en niet bestaat. Verantwoordelijkheid nemen en
de Leegte omarmen elimineert iedere reden
waarom vergeven zou moeten worden.
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PUNT 49: Perfect en
briljant zijn.
Op welke wijze?

Ik had vandaag een discussie met iemand over
'briljant en volmaakt zijn’.
Er zijn stromingen die zeggen dat ieder mens perfect
en volmaakt is, maar dat we dat zijn VERGETEN en
dat we dat onszelf alleen maar hoeven te
HERINNEREN.
Als we ons het volmaakt zijn wederom herinneren,
zijn we weer thuis en is die mens gered.
Ik gaf aan dat ik dat misleidend vind en dat ik het ten
dele met die stelling eens ben.
Ook ik heb vaker aangegeven dat ieder mens briljant
en de beste is en dat is onvoorwaardelijk waar, maar
daar dient wel iets aan toegevoegd te worden.
Als mens zijn we uniek en briljant.
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Dat briljant zijn, is niet iets wat in onze cultuur met de
paplepel wordt ingegoten.
Sterker nog, er wordt ons op alle mogelijke manieren
duidelijk gemaakt, dat we niet deugen en niet goed of
in ieder geval, niet of nooit goed genoeg zijn.
Dat is de grote leugen.
We zijn briljant en dat is iets wat we moeten
opeisen en we moeten de leugen afleggen en
weggooien, dat we niet briljant zijn.
Wat we niet zijn, is VOLMAAKT.

We zijn briljant in ons onvolmaakt zijn.
Ieder mens is wie hij of zij is en ieder mens is briljant
zoals hij of zij is.
In dat briljant zijn, zijn we echter wel onvolmaakt
want we zijn als onvolmaakte wezens geschapen in
een onvolmaakte schepping met de opdracht om net
zo volmaakt te worden als de Vader volmaakt is.
Zolang ik moeite doe om mijzelf te herinneren hoe
briljant of volmaakt ik ben, zoek ik en investeer ik tijd
in de verkeerde hoek. Ik ben nooit volmaakt geweest
en er valt dus niets daarover te herinneren.
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Aanvaard dat er sprake is van een complete toestand
van onvolmaaktheid van mij, van jou en van de
complete schepping en investeer om te kunnen
groeien in bewustzijn en dus, om te groeien in
volmaaktheid.

Dit creëert Punt 49:
We zijn briljant. We zijn echter briljant in wie we zijn
en we zijn briljant in onze onvolmaaktheid.
We zijn niet onvolmaakt 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.
Een blik in de wereld leert ons dat er nog nooit iemand
is geweest die door zich iets te herinneren,
terugkeerde naar een staat van complete
volmaaktheid.
De reis naar volmaaktheid is een geestelijke
ervaringsreis, het verkrijgen van ervaringen door
vallen en opstaan en kan gezien worden als een
worsteling.
De reis is uiteindelijk alleen maar succesvol met
Geest (God), door Geest (God), naar Geest (God) en
met grote investeringen van de mens zelf. Groei
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naar volmaaktheid is altijd de resultante van
keuzes maken  ervaren  leren  groeien.
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PUNT 50: Realiseer je de
invloed van de weg

Ik heb vandaag in een sneltreinvaart op mijn tablet
door mijn eenentwintig boeken gebladerd.
Het was een vreemde gewaarwording om die hele reis
weer eens zo snel voorbij te zien komen.
De titels van de hoofdstukken vertelden het verhaal en
de afbeeldingen vertelden het verhaal. Het verhaal
verwoordt mijn reis.
Aan het eind vroeg ik mij af wat nu eigenlijk op dit
moment, na het bladeren door mijn reis, als een
‘statement' genoemd zou kunnen worden, bij het
beklimmen van de berg. Ik heb de laatste dagen met
diverse mensen gesproken, die allemaal uitkwamen
op het gegeven hoe moeilijk het beklimmen van de
berg is en hoe snel je dingen, waar we tegenaan lopen
vergeet, zodat we keer op keer weer in dezelfde
valkuil storten.
Laten we eerlijk zijn en dit wordt ook door het
Urantiaboek letterlijk zo aangegeven: 'De reis is en
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blijft een worsteling’. De berg is zeker niet zonder
slag of stoot te veroveren.
Veel mensen zitten vast in het gegeven dat er zo snel
en ongemerkt verwachtingen binnensluipen, die ons
dan weer zullen voeren naar de afgrond van de
teleurstelling, waardoor er verdriet, boosheid en
drama overblijft.
Ik heb nogal eens tegen mensen gezegd dat het
eigenlijk heel comfortabel is om te kunnen leven in het
hier en nu, zonder verwachtingen en om gewoon te
kunnen accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn,
'HET IS WAT HET IS’. Niets plannen maar het leven
laten gebeuren en genieten van het moment.
Uiteraard los van die dingen in het leven die je moet
plannen. Er zijn altijd dingen die voorbereiding
vereisen.
Uiteindelijk is het ook zo dat als we ZIJN WIL willen
leven, we de dingen ook moeten laten gebeuren.
Ik vroeg mij af of er een snelle schets te geven is van
‘hoe we de worsteling (theoretisch) het makkelijkst
kunnen overzien en managen’.
Het voordeel hierbij is dat het theoretische verhaal
ook werkt in de praktijk, als je het tenminste
consequent toepast in de praktijk.
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Dat is echter het probleem, omdat we de handvaten
die kunnen helpen om overeind te blijven, zo gauw
weer vergeten en loslaten.
Er is een uitgangspunt en dat uitgangspunt is altijd: de
indrukken die in ons leven op ons afkomen. Dus
datgene dat er om ons heen gebeurt en dat wij
waarnemen, zonder daar invloed op te hebben.
Die indrukken bepalen mede wat er met ons gebeurt.
Het stempel of het etiket dat IK op iets druk,
bepaalt echter MIJN kwalificatie van het gebeurde.
Ik bepaal dus of het leuk is, of het erg is of dat het mij
niet interesseert.
De emotie van de gebeurtenis wordt bepaald door
mijn etiket.
Hiermee heb ik invloed op de kwaliteit van mijn leven
en hiermee bepaal ik het resultaat van de gebeurtenis
in mijn leven en op mijn leven.
Alles wat ik ervan vind, dus de kleur die ik aan een
gebeurtenis geef, bepaalt de kleur van de uitslag en de
invloed van die gebeurtenis op mijn leven.
Het is dan niet 'datgene dat is, omdat het is', maar
het is mijn etiket, mijn kleur, dat bepaalt wat het
is.
Hoe leger ik mij kan maken, hoe minder etiketten
ik hanteer, hoe minder het leven met mij op de
loop gaat.
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De kwaliteit van de stempels of de etiketten die ik heb
of die ik gebruik, wordt mede bepaald door de invloed
van Geest in mijn leven, dus door het niveau waarop ik
in mijn leven, God heb gevonden, (in) God geloof, God
vertrouw, mijzelf kan overgeven aan God en van God
kan accepteren.
Die kwaliteit van de etiketten die ik hanteer, begint
met vele wereldse waarden en verandert in meer en
meer Geestelijke waarden, naarmate Geest meer een
deel gaat worden van mijn leven en naarmate ik
mijzelf meer en meer kan overgeven aan Geest, aan
God.
Hoe geestelijker de waarden worden, hoe meer de
kwaliteit gericht is op eenheid, hoe meer de waarde
van de uitslag van de gebeurtenissen in mijn leven
gaat raken aan de werkelijkheid.
Hoe wereldser de kwaliteit van mijn waarden is, hoe
dualistischer mijn invalshoek, hoe meer aangestuurd
door het ego, hoe meer vertroebeld door de illusie het
resultaat van de gebeurtenissen en van de indrukken
in mijn leven zullen gaan worden.
De gegeven omstandigheid (gebeurtenis) blijft de
onvoorspelbare factor en het niveau van mijn
bewustzijn, mijn wereldse blik of mijn geestelijke blik,
bepaalt de uitkomst van mijn beleving van die
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gebeurtenis en die twee verschillende belevingen,
werelds of geestelijk, zijn absoluut compleet anders.
Tevens heeft niet alleen de kwaliteit van mijn waarden
een invloed (werelds of geestelijk) maar ook de
kwantiteit van mijn waarden heeft invloed op de
uitkomst van een gebeurtenis in mijn leven.
Als ik kwantitatief ruim ben voorzien en OVERAL
IETS VAN VIND, begint daarmee onmiddellijk het
proces, dat mijn overtuigingen de wereld creëren
waarin IK leef en dat dus alles wat ik vind, invloed zal
hebben op de uitslag van de gebeurtenissen in mijn
leven.
Als ik veel dingen vind en veel verwachtingen heb, dan
zullen die verwachtingen botsen met de
verwachtingen van andere mensen en zal de
teleurstelling toeslaan.
Als de kwantiteit vermindert en zelfs afneemt tot bijna
nul, dan betekent dat een verminderd resultaat tot
(bijna) nul, als reactie op alles wat er in mijn leven aan
informatie wordt aangeboden.
Hoe minder ik namelijk ergens van vind, hoe minder
reactie dat geeft in mijn systeem.
In het Land van de Leegte is mijn leven vergeestelijkt,
heb ik God gevonden en is er zelfs een bewust
bewustzijns-samenwerkingsverband met God en ben
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ik leeg dus is ‘mijn vinden op van alles en nog wat’,
gereduceerd tot bijna nul.
In deze situatie ben ik dus ‘heer en meester' over wat
er met mij gebeurt als resultaat van alle informatie en
alle indrukken die ik in mijn leven krijg geprojecteerd.
Nog mooier wordt het resultaat als mijn reactie op
gebeurtenissen wordt bepaald door het gegeven dat ik
niet iets vind, aangestuurd door mijn wil, maar dat
mijn reactie zal worden bepaald door ZIJN WIL.
Dat zal de voor mij (voor ons) ideale uitslag geven in
ons leven voor een verdere groei van het bewustzijn
van ons leven.
Als de projector waar het licht van de gebeurtenissen
mijn ‘filmstrips’ beschijnt en de ‘filmstrips’ van mijn
leven hebben zowel veel als wereldse beelden of
hebben weinig en geestelijke beelden, dan zal de film
op het scherm van mijn leven duidelijk anders zijn.
Als ik ga begrijpen hoe het werkt en ik op bewust
niveau ga manipuleren met de kwaliteit en kwantiteit
van de beelden, bepaal ikzelf wat voor film er
uiteindelijk wordt vertoond op het scherm van mijn
leven en hoe mijn leven dus zal zijn.
Dan heb ik de controle over mijzelf of dan heeft God de
controle over ons. Een controle die ik uit vrije wil aan
hem overdraag.
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Er zijn dus in dit voorbeeld twee situaties:
De eerste is: Hoe is mijn leven met veel meningen,
terwijl ik de wereldse weg bewandel en word
beïnvloed door het ego, dualiteit en illusie.
De tweede is: Hoe is mijn leven wanneer ik de
Geestelijke Weg bewandel en niet mijn wil maar ZIJN
WIL leef.
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Bovenstaande afbeelding is een illustratie van de
wereldse weg, met veel meningen (filmstrips), die
onder invloed staan van het ego, de dualiteit en de
illusie. Alle gebeurtenissen in mijn leven zullen
passeren als de ‘filmstrips’ met de plaatjes die ik er
zelf op heb gemonteerd (mijn etiketten, MIJN WIL) en
creëren daarmee een uitkomst als de film op het
filmdoek van mijn leven, dus op MIJN LEVEN.
De kleur van de kwaliteit van mijn leven in deze studie is
rood (filmdoek).
Het resultaat van deze weg is angst, onrust,
disharmonie en strijd.
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De tweede situatie is de situatie waarin ik de wissel
van het vijfde pad of de eerste cirkel ben gepasseerd
en het Land van de Leegte heb bereikt.
Ik ben leeg en heb dus geen meningen meer. Ik laat mij
leiden door de Wil van God. Deze gerichtheid bepaalt
wat er gebeurt met de indrukken, situaties,
omstandigheden die via de projector gepresenteerd
worden.
De kleur van de kwaliteit van mijn leven is in deze
situatie paars (filmdoek).
Het resultaat van deze weg is rust, vreugde,
harmonie en vrede.
In deze situatie zijn de gebeurtenissen slechts
gebeurtenissen, die mij niet per definitie raken, omdat
ik er namelijk niets van vind.
Hier zijn ‘de dingen zoals ze zijn' en hier ben ik in
staat om niet achter mijn eigen wil aan te rennen,
maar om Zijn Wil te laten geschieden.

Dit creëert Punt 50:
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
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andere factoren dan de Geestelijke Weg, dus ook de
kwaliteit, het resultaat, van ons leven is op deze beide
wegen compleet verschillend.
Ons leven wordt bepaald door onze etiketten, door
alles wat wij vinden en door de invloed van de
wereldse of de Geestelijke weg, afhankelijk van
het niveau van waar wij onszelf in bevinden en wat
wijzelf hebben veroverd.
Hoe meer onze weg is gegaan met Geest, door
Geest, naar Geest, hoe harmonieuzer en
vreugdevoller ons leven zal zijn.
CHAOS EN DISHARMONIE ERVAREN, CREËERT DE
GEDREVENHEID OM TE STREVEN NAAR DE
ERVARING VAN HARMONIE, RUST, VREDE EN
VREUGDE EN DAT DRIJFT ONS VOORT VAN DE
WERELDSE WEG NAAR DE GEESTELIJKE WEG.
HARMONIE, RUST, VREDE EN VREUGDE ERVAREN,
CREËERT DE GEDREVENHEID OM EEN NOG
GROTERE EN DIEPERE ERVARING TE VERKRIJGEN
VAN HARMONIE, RUST, VREDE EN VREUGDE EN
DAT DRIJFT ONS DUS VOORT OP DE GEESTELIJKE
WEG.
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PUNT 51: Hoe verklein ik
de ruimte?

De weg is met God, door God, naar God. De
samenwerking met God binnen het verbond van het
bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband,
verandert mijn leven. Door dit proces word ik
volgegoten met het bewustzijn dat ik mis om kloven
en ravijnen te kunnen overbruggen in mijn leven.
Het grote probleem is om de continue afstemming met
God te kunnen maken en om deze afstemming vast te
kunnen houden.
Het probleem is dus om te kunnen komen tot God, om
de ruimte tussen mij en God, op het niveau van mijn
bewustzijn te kunnen verkleinen, totdat dat resulteert
in een ‘versmelting met God', ook binnen het niveau
van mijn eigen bewustzijn’.
Wat niet in mij leeft, leeft niet in mijn wereld en
zal ook niet in mijn wereld realiseerbaar zijn.
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Ik moet mij voorbereiden op het proces van fusie met
mijn Godsvonk. Die voorbereiding begint van binnen,
binnen in mijn systeem.
Als op onbewust en bewust niveau de beslissing is
genomen, dat ik er klaar voor ben, is er een grote stap
genomen en is het werken aan en wachten op het
bereiken van het noodzakelijke niveau van bewustzijn,
waarop de fusie fysiek kan plaatsvinden.
Ik hoor vaak van mensen dat ze zo snel vergeten dat je
het niet alleen hoeft te doen en dat er altijd hulp
‘voorhanden is’. Er is hulp binnen handbereik maar wij
moeten kloppen en wij moeten vragen. Dan zal er
altijd worden opengedaan en er zal altijd worden
geantwoord.
Hoe kom ik zover in het realiseren dat ik niet alleen
ben, dat ik het niet alleen hoef te doen, dat mijn God
binnen handbereik is en dat één vraag van mij een
heel proces in gang kan zetten en dat voor ieder
aaneengesloten moment van mijn leven?
Hoe word ik nu al één met ‘de God van mijn leven’, als
één systeem, werkend voor mij, werkend voor ons?
Het antwoord is door er eerst dagelijks mee bezig te
zijn, vervolgens door er ieder uur mee bezig te zijn en
tenslotte door het structureel zodanig in je systeem te
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planten dat je met iedere ademhaling het besef van de
eenheid met God ademt.
Als ik iets opneem in mijn leven, wordt het een
deel van mijn leven.
Als iets een deel wordt van mijn leven, wordt het
mijn leven.
Als iets mijn leven wordt, is het mijn leven.
Als iets mijn leven is, is het mij.

Dit creëert Punt 51:
De ruimte met God verkleinen, creëert uiteindelijk een
situatie dat er geen ruimte meer is 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 weg naar de Leegte is een zware weg.
De weg naar de Leegte is de weg van de ‘diehards’.
Van hen die niet stoppen.
Van hen die gaan omdat ze moeten gaan, zonder dat ze
weten waarom en waarheen ze gaan.
Van hen die vallen en opstaan en dat miljoenen keren.
De weg naar de Leegte is de weg van de artistieken
omdat het gaat om kleur en omdat het gaat om die
kleur bekennen.
De weg naar de Leegte is niet alleen maar kleur
bekennen maar je moet de kleur ook kunnen
herkennen.
De weg naar de Leegte is een weg van oprechtheid,
van het durven zijn wie je bent, van het kunnen
herkennen van alle leugens en van het lef hebben om
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daar afstand van te nemen en om altijd gewoon maar
door te gaan, soms zelfs tegen alle adviezen of beter
weten in.
De weg naar de Leegte is een weg van verdriet om het
te vaak verdwaald zijn geweest.
De weg naar de Leegte is een weg van vreugde van de
momenten dat je je eigen God verstond als hij je
richtte.
De weg naar de leegte is de weg, de enige weg, zelfs als
die weg nog heel ver weg en dus onzichtbaar is.
De weg naar de Leegte is je vriend want eens zullen
we hem allemaal passeren en feest met hem vieren.
De weg naar de Leegte roept ons keer op keer maar
omdat het tumult van het ego nog te luid is, verstaat
niemand het geroep.
De weg van de Leegte is de smalle weg met nauwelijks
begaanbare paden, over bergen, langs kloven en
ravijnen.
De weg naar de Leegte is misleidend omdat niemand
de weg verwacht, waar hij plots opdoemt.
De weg naar de Leegte blijkt een grote verrassing te
hebben.
De verrassing is de Leegte maar Leegte is meer dan
alleen maar Leegte.
Leegte is rust en vreugde.
Maar Leegte is meer dan rust en vreugde.
LEEGTE IS VOORAL DE STILTE.
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En stilte is meer dan alleen maar stilte.
Stilte biedt mogelijkheden die daarvoor niet mogelijk
waren.
Stilte creëert het vermogen om te kunnen horen in die
stilte.
Om de zachte geluiden te horen in de stilte.
Die stilte maakt datgene hoorbaar, dat eerst niet
hoorbaar was.
In die stilte waait zijn stem langs als een windvlaag, als
een bries en die bries wenkt je om te komen en als je
komt, zul je alles vinden.
Vinden wat je zocht, zonder dat je het wist.
Nu je het vindt, weet je eindelijk waarnaar je op zoek
was.
Het is een vriend waarnaar je zocht en die je nu vindt.
Het is je grootste vriend, die rijdt op de wind, op de
Goddelijke wind, daar in het Land van de Leegte.
Die wind, die bries doordringt je in alles, zodat je weet.
Zodat je het weet en het nooit meer vergeet.
Hier op weg naar het Land van de Leegte, zo dicht bij
de poort, is er vreugde in je hart.
In je hart is feest.
Voor één keer is er tromgeroffel en trompetgeschal.
Een stuk van de weg, een groot, moeilijk en zwaar stuk
is volbracht.
De weg gaat door maar deze aankomst is
gedenkwaardig.
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Het hart is wakker en dat hart verbindt jou met jouw
God.
Omdat het hart wakker is, is de verbinding bereikbaar
en aanwezig en zal nooit meer slapen.
Doordat het hart nooit meer slaapt, ben jij wakker in
God, die altijd al wakker was.
Doordat jij wakker bent in God, ben jij bereikbaar voor
God en dat zul je weten.
Bereikbaar zijn is jouw uitnodiging om God te
omhelzen en niet meer los te laten.
Er is iets verandert en dat is wat je voelt.
Nog meer rust, nog meer vrede en nog meer vreugde.
Ook jouw systeem is ontwaakt en dat is het anker, het
anker van het contact dat nu in jouw systeem is
verankerd.
Dat is de kracht van zijn waarneembare en voelbare
aanwezigheid.
Je voelt het als je lacht, als je praat, als je rust, als je
bent en JE BENT, want in het Land van de Leegte is
‘ZIJN’ een feit, een verankerd feit.
‘IK BEN' omdat hij is en omdat ‘ik ben in hem'.
In ‘ONS ZIJN’, kan ik voelen wie hij is en dat hij is.
Ik ben omdat ik ben in hem.
Er is een continue stroom van voeding waarmee mijn
leegte gevuld wordt.
Die voeding is ook leegte, want leegte is alleen te
vullen met leegte.
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Ook die leegte IS en dat ZIJN van de Leegte voelt als
het totaal van ‘Tijd en Ruimte’, oneindig en eeuwig.
Dit is de wissel die het verschil maakt.
Wat gisteren was, is niet meer en zal nooit meer zijn.
Het is opgegaan in het nieuwe, dat alles omvat.
Gisteren en alle gisterens hebben geleid tot het NU, tot
dit moment en zijn daarmee het fundament van het
nieuwe huis.
Het nieuwe huis dat alles omvat.
Het is het begin van het nieuwe, gebouwd op het oude.
Het oude was ik en het nieuwe is ons.
Het verschil tussen het nieuwe en het oude is God,
omdat mijn hart is ontwaakt en nooit meer slaapt is
het verschil waarneembaar en voelbaar.
De eenzaamheid is opgelost en is getransformeerd in
TWEEZAAMHEID.
Nooit meer alleen in geen enkele situatie.
Deze Tweezaamheid is kracht waarvoor geldt dat één
en één oneindig is in een eeuwig krachtveld.
De eeuwigheid is het vreugdeveld van deze
Tweezaamheid.
Dit is wat je een ieder gunt.
Dit is wat ik ga vertellen maar vooral zal laten zien
door het te stralen in deze wereld.
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Dat is de verankering van het gevuld zijn van
mijn leegte.
Een leegte die bestaat uit EEUWIGDURENDE
TWEEZAAMHEID.

Dit creëert Punt 52:
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, bestendig en veranker jouw eigen
Tweezaamheid en veranker dit in de eeuwigheid.

341

PUNT 53: De uitdijende
en integrerende ervaring
van ‘Tweezaamheid’

De Tweezaamheid en de ervaring van de
Tweezaamheid is de grote Verlosser en het grote
verlossende element.
Het is de ervaring van de Tweezaamheid en de
eeuwige verankering van deze ervaring in mijn
systeem, dat het grote verschil maakt, voor mij en
voor iedereen die dit ervaart in het Land van de
Leegte.
De Tweezaamheid is de wachter aan mijn poort die
mij behoedt voor het wegzakken in de slachtofferrol
van de eenzaamheid en die mij kracht, voeding en
ondersteuning geeft in de manifestatie van eigenliefde,
van zelfvertrouwen, van zelfbewustheid en van
zelfrespect.
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Ik ben HEM die mij de Tweezaamheid en de
ervaring hiervan verschaft waardig, dus IK BEN
WAARDIG.
De Tweezaamheid is mijn verankerde wachter aan de
poort die mij behoedt voor de waarde van de inhoud,
voor de strijd om de waarheid omdat mijn waarheid
niet meer buiten mijzelf ligt maar in mijzelf ligt en
daarmee de waarheid van de buitenwereld, volkomen
waardeloos is geworden.
Mijn waarheid zit in mijn hart en dat is de enige
waarheid die nog waarde heeft. Die waarheid drijft en
schittert in mijn oceaan van de Leegte.
Ik ben die waarheid waardig, dus ik ben hem die
mij die waarheid verschaft waardig, dus IK BEN
WAARDIG.
De Tweezaamheid is niet alleen maar nog de wachter
aan mijn poort want de wachter en de poort zitten niet
in mijn systeem.
De Tweezaamheid is een onderdeel van mijn systeem,
die Tweezaamheid is mijn systeem. Ik ben die
Tweezaamheid.
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Ik ben mijzelf die mijzelf de ervaring van de
Tweezaamheid verschaft waardig, dus IK BEN
WAARDIG.

Dus:

IK BEN.
Dit creëert Punt 53:
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

Eenzaamheid is één been, één ondersteuning en dat
is per definitie een wankel geheel. Eenzaamheid valt
altijd om en creëert niet de mogelijkheid om het
bergachtig terrein van de berg die wij zullen moeten
beklimmen en bedwingen, te kunnen overwinnen.
Leven in eenzaamheid is een garantie voor stilstand en
falen, dat niet meer en niet minder is dan een
leerproces om erachter te komen, dat eenzaamheid
niet de weg is.
Tweezaamheid geeft ondersteuning van twee benen
en dat zijn we gewend en daarmee kunnen we
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overleven, daarmee kunnen we ons voortbewegen en
verplaatsen, maar als de aarde schudt of wanneer het
stormt, kunnen ook twee benen net tekort schieten
om de balans onvoorwaardelijk in stand te kunnen
houden.
Driezaamheid geeft drie steunpilaren en geeft de
onvoorwaardelijke balans om te voorkomen dat er
wordt omgevallen, ongeacht de situatie. Het is de
zekerheid tegen omvallen en terugvallen en dus een
garantie voor succes en voortgang.
Driezaamheid doet nog iets bijzonders, voor wat
onmiskenbaar nodig en noodzakelijk is om de weg te
kunnen vervolgen en om voort te kunnen schrijden op
het pad.
De Driezaamheid verankert de balans tussen
eigenliefde en naastenliefde.
Zoals de godheid bestaat uit de drie-eenheid van de
Vader, de Zoon en de Geest en deze drie-eenheid de
kosmische harmonie vertegenwoordigt, zo bestaan wij
uit de drie-eenheid van de mens de Vader, leidend
tot Tweezaamheid en verankerd in de Moeder,
leidend tot Driezaamheid.
Dit creëert de perfecte harmonie van eigenliefde
(de Vader) en naastenliefde (de Moeder) en deze
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perfecte harmonie van LIEFDE vertegenwoordigt
de liefde van en de liefde voor God, de liefde van
en voor de Vader (= Zoon en Geest) en de liefde
van en voor de Moeder.
De Driezaamheid is de liefde voor God,
vertegenwoordigt in de Vader en de Moeder en komt
voort uit de liefde voor God, vertegenwoordigt in
alleen de Vader.
Ieder mens draagt in zijn of haar hart de Vader als
Richter, als eigen Godsvonk, die per definitie
gekoppeld is aan eigenliefde. Ik zal eerst moeten leren
om mijzelf lief te kunnen hebben, voordat ik de God IN
MIJZELF kan leren liefhebben.
Ieder mens draagt in zijn of haar hart de Moeder in
zich om alle naasten, om al het leven de kans en de
mogelijkheid te geven om zichzelf aan hun naasten te
kunnen spiegelen en om zichzelf te kunnen vinden en
te kunnen ervaren, in de ervaring van al onze naasten.
Hieruit komt de naastenliefde voort, dat een deel is
van eigenliefde.

Eigenliefde en naastenliefde als één, liggend
in elkaars verlengde, creëren de liefde voor
God, voor de Vader en dus voor de Zoon en
voor de Geest en voor de Moeder.
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Er is dus eigenlijk maar één vorm en maar
één status van liefde die begint in de
Eenzaamheid en eeuwig uitdijt in de
Tweezaamheid en uiteindelijk zijn neerslag
vindt in de Driezaamheid.
Pas in de Driezaamheid wordt de kosmische
balans en de kosmische harmonie bestendigt
en verankerd.
Dat proces kan alleen maar plaatsvinden in
de absolute LEEGTE, dat zich bevindt voorbij
de poort van het Land van de Leegte.
Pas vanaf dat punt, vanaf het nemen van die
wissel, vanaf de doorgang door die poort,
kan de ervaring van de Driezaamheid zich
verdiepen en uitmonden in het proces van
fusie.

Dit creëert Punt 54:
De ervaring van Eenzaamheid dijt uit tot de ervaring
van Tweezaamheid en deze ervaring dijt uit tot de
ervaring van Driezaamheid.
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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

Persoonlijkheid is een waanzinnig fascinerend
gegeven.
Ieder mens heeft persoonlijkheid en iedere
persoonlijkheid is uniek. Er zijn geen twee mensen
gelijk. Er zijn geen twee persoonlijkheden gelijk.
Even een kleine greep uit het Urantiaboek over
persoonlijkheid en voorpersoonlijkheid.

(8.9) 0:5.9 3. De geest. De goddelijk geest die in
het bewustzijn van de mens woont – de
Gedachtenrichter. Deze onsterfelijke geest is
voorpersoonlijk – hij is geen
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persoonlijkheid, ofschoon het zijn
bestemming is om een deel te worden van de
persoonlijkheid van het sterfelijke schepsel
dat de dood overleeft.
(29.6) 1:5.16 ‘In al uw droefheden is hij
bedroefd.’ ‘In al uw overwinningen overwint
hij in en met u.’ Dit is letterlijk waar. Zijn
voorpersoonlijke goddelijke geest is een
werkelijk deel van u. Het Paradijs-Eiland
reageert op alle fysische metamorfosen in het
universum van universa; de Eeuwige Zoon
houdt alle geest-impulsen in de gehele
schepping in zich; de Vereend Handelende Geest
omvat alle uitdrukking van bewustzijn in de zich
uitbreidende kosmos. De Universele Vader
beseft in de volheid van zijn goddelijke
bewustheid alle individuele ervaringen in de
progressieve worstelingen van het zich
verruimende bewustzijn en de opklimmende
geest van iedere entiteit, ieder wezen en iedere
persoonlijkheid in de gehele evolutionaire
schepping in tijd en ruimte. En dit alles is
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letterlijk waar, want ‘in Hem leven wij,
bewegen wij ons, en zijn wij.’
(71.2) 5:6.7 Het materiële zelf heeft
persoonlijkheid en identiteit, identiteit in de
tijd; de voorpersoonlijke geest-Richter heeft ook
identiteit, eeuwige identiteit. Deze materiële
persoonlijkheid en deze geestvoorpersoonlijkheid zijn in staat hun creatieve
eigenschappen zo te verenigen, dat zij de
overlevende identiteit van de onsterfelijke ziel
tot stand brengen.
(1183.6) 107:7.4 Indien nu Gedachtenrichters
wilsvermogen bezitten, waarom zijn zij dan
ondergeschikt aan de wil van de sterveling? Wij
geloven dat dit is omdat het wilsvermogen van
de Richter, ofschoon van nature absoluut,
voorpersoonlijk is in zijn manifestatie. De
menselijke wil functioneert op het
persoonlijkheidsniveau van universumwerkelijkheid, en overal in de kosmos is het
onpersoonlijke – het niet-persoonlijke, het
subpersoonlijke, en het voorpersoonlijke –
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immer reactief op de wil en daden van
existente persoonlijkheid.

Het botsen van twee mensen komt niet altijd
door het ego en de behoefte van het ego om
'macht te hebben over’ een situatie of een
persoon.
Het botsen van twee mensen wordt per definitie
veroorzaakt door de ongelijkheid van
persoonlijkheid, die per definitie ongelijk is,
omdat persoonlijkheid uniek is.
Het zijn de unieke persoonlijkheden met hun
unieke identiteit die vanuit hun uniciteit altijd
tegenover elkaar staan en dus botsen op elkaar.
Het zijn niet de egos die botsen, het zijn de
persoonlijkheden die botsen.
De unieke eigen persoonlijkheid en identiteit is
de architect en de egos zijn de aannemers en
uitvoerders, die het conflict van de
persoonlijkheden 'uitwerken en afhandelen’.
Als we dus gaan begrijpen dat de problemen
zitten in onze uniciteit van onze persoonlijkheid
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en identiteit en daar meer begrip voor gaan
krijgen, zijn de relatieproblemen misschien
beter op te lossen omdat de verschillen niet
meer als een verschil worden gezien, maar als
een vaststaand gegeven, binnen de schepping.
Dat begrip creëert respect voor elkaar en
respect voor de uniciteit van de ander. Dat
respect genereert acceptatie en het besef dat we
van elkaars uniciteit kunnen leren. Dat is de weg
van de ware relatie met anderen zoals is
beschreven in boek één en boek eenentwintig
van de reeks ‘Een wonderbaarlijke reis’ (beide
romans over Helena en Richard).
Voor wat betreft persoonlijkheid is er nog iets
anders interessants en dat raakt misschien
meteen het gebied van de mogelijkheid die er is
in het kunnen functioneren van twee unieke
persoonlijkheden.
Ik zeg hier met nadruk 'misschien’, omdat ik het
antwoord niet weet.
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De mens die in het bezit is van een
persoonlijkheid, zal ooit versmelten met zijn of
haar Godsvonk.
Opmerkelijk hierbij is dat de mens een eigen
persoonlijkheid heeft, die in het bezit is van een
wil en dat de Godsvonk niet in het bezit is van
een eigen persoonlijkheid. De Richter is
voorpersoonlijk.
Waarom heeft de Richter geen eigen
persoonlijkheid? Is dat omdat de vereniging of
versmelting van twee unieke persoonlijkheden
onmogelijk is?
De Richter verkrijgt de persoonlijkheid van de
mens als de mens in staat is om zijn wil,
gebonden aan de unieke persoonlijkheid, in vrije
wil over te geven en af te staan aan de
Godsvonk.
Als dit zo zou zijn, is het ook logisch waarom het
door de bank genomen voor mensen zo moeilijk
is om zuivere liefdevolle relaties aan te gaan,
waarin per definitie respect en acceptatie zal
zijn voor de uniciteit van de ander.
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De unieke persoonlijkheid leeft gezien de
uniciteit van die unieke persoonlijkheid
onbegrepen, dus in eenzaamheid.
Die eenzaamheid kan worden doorbroken als de
mens zijn Godsvonk leert kennen, kan
accepteren, omarmen en ermee kan
samenwerken.
Dit samenwerken met mijn eigen God en leven
in afstemming op God, niet gehinderd door de
persoonlijkheid van God, leidt tot de ervaring
van Tweezaamheid.
Hiermee is de eenzaamheid van de
persoonlijkheid doorbroken.
Geïntegreerd in de Moeder en met de Moeder,
die in ieder hart van ieder mens aanwezig is,
wordt de ervaring uitgebreid van
Tweezaamheid naar Driezaamheid.
Met de integratie van de Moeder ontstaat
begrip, respect en acceptatie van en voor de
ander.
Dit proces van groeien naar Tweezaamheid
en Driezaamheid zal ons zeker kunnen
helpen om elkaar te kunnen begrijpen, te
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kunnen respecteren en te kunnen
accepteren, waardoor we beter om kunnen
gaan met elkaar en waardoor we individueel
sneller zullen kunnen groeien.

Dit creëert Punt 55:
De mens is een uniek wezen met een unieke
persoonlijkheid.
Aangezien ieder mens uniek is en een unieke
persoonlijkheid heeft, heeft de mens ook een unieke
wil.
In een relatie botsen vaak de uniciteit van beide
persoonlijkheden, tot uiting gebracht in een unieke en
dus vaak afwijkende wil.
Dit leidt dan dikwijls 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 en kan
daarmee onze eenzaamheid oplossen en kunnen onze
relaties verbeteren.
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Opvallend is dat onze Godsvonk, met wie wij zullen
versmelten, geen persoonlijkheid bezit.
Toch wordt er aangegeven: ‘In al uw droefheden is
hij bedroefd.’ ‘In al uw overwinningen overwint hij
in en met u.’
De pijn en de droefheid van de eenzaamheid die veel
mensen ervaren, ook binnen relaties of misschien wel
juist binnen relaties, wordt door onze eigen God net zo
ervaren.
Hoe groot moet dan ook zijn vreugde zijn als die pijn
en droefheid oplost als wij onze God gaan kennen,
gaan ervaren, gaan omarmen, gaan vertrouwen, hem
gaan accepteren, ons aan hem gaan overgeven en
daarmee de vreugde van de Tweezaamheid,
uitbreidend naar de schoonheid van de Driezaamheid,
in ons leven gaan voelen, gaan leven en gaan ervaren.
Dit is een grote stap op weg naar het proces van fusie
en dit is een grote stap voor zowel onze God als
onszelf in de ervaring van vreugde en in het veroveren
van innerlijke kracht.
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PUNT 56: Van
Eenzaamheid tot
uiteindelijk
‘VIERZAAMHEID’

We hebben gezien hoe de mens in zijn of haar strijd in
het beklimmen van de berg last heeft van
EENZAAMHEID.
In deze eenzaamheid zit de angst, de blindheid en de
doofheid opgesloten en in deze eenzaamheid is 'het
slecht garen spinnen’, want deze eenzaamheid verlamt
en blokkeert.
De weg uit de eenzaamheid is de weg op weg met
Geest, de weg door Geest en de weg naar Geest en die
weg is de grote schat waar iedereen naar zoekt.
Die schat is niet onbekend maar wel is de richting
onbekend en helemaal is de vindplaats van Geest
onbekend, om over de weg ernaartoe nog maar te
zwijgen.
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Er worden zelfs oorlogen gevoerd om deze schat te
bemachtigen en te veroveren.
We reizen langs iedere steen, over iedere weg, langs
iedere kust, steken zeeën over en doorkruisen
woestijnen. Geen bergketen is te hoog om te
bedwingen op onze zoektocht naar deze ‘schat der
schatten'.
Er zijn schatkaarten in omloop en zelfs daarvoor zijn
we bereid om strijd te voeren. Er zijn vooral
waarzeggers, priesters en sjamanen die zeggen de weg
te kennen en die verkopen zich voor veel geld als de
beste en onbetwiste gidsen op de speurtocht naar de
schat der schatten, op de speurtocht op de weg die
voert met Geest, door Geest, naar Geest. Wie Geest
bezit, bezit de macht. Er is zelfs strijd over de ware of
de echte Geest want men zegt dat er ook valse Geesten
zijn en zelfs daar mag je en kun je oorlog over en
oorlog om voeren.
Zo gaat de weg buitenom en buitenlangs en wie mij
vertelt over de valse Geest is mijn vijand en moet ik
straffen.
Na duizenden jaren zoeken is er overal gezocht, overal
in de buitenwereld, alle windstreken zijn doorkruist,
oorlogen zijn gevoerd en Geest, de weg met Geest, de
weg door Geest en de weg naar Geest is niet gevonden.
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Wie zegt de schat gevonden te hebben, die liegt en
verkoopt valse kennis en verrijkt zich met het
verlangen om rijk te worden en macht te verkrijgen.
Ken je die zoektocht?
Herken je deze wereld?
Herken je onze wereld?
Herken je die eenzaamheid, die voelt als koude en lijkt
op duisternis en die leidt tot lijden, pijn, chaos,
disharmonie en verdriet.
Ik ben geen waarzegger, geen priester en geen
sjamaan en ik hoef geen geld, maar ik ken het geheim.
Het geheim van de weg der wegen,
Het geheim van de richting.
Zelfs het geheim van de vindplaats van de schat der
schatten, van de weg met Geest, de weg door Geest en
de weg naar Geest.
Die weg is zo geheim dat ik ‘mijzelf’ heb gemaakt tot
het geheim.
Ik ben het geheim.
Ik ben het grote geheim, maar heb geen vrees, geen
verdriet en word niet boos want ik zal je het geheim
verklappen, zodat ook jij jouw zinloze zoektocht in de
buitenwereld kan staken.
Die grote schat is niet daar en ook niet daar en zeker
niet daar.
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Jij bent zelf die grote schat en dat klinkt raar maar het
is zeker waar.
Jij bent die schat en hebt die schat overal meegenomen
op jouw zoektocht naar die schat.
Wat je zocht en wat wij al zoeken zolang als wij
kunnen lopen, ‘is en ben jezelf'.
Jij bent de vindplaats van de schat en de weg naar de
schat is erg dichtbij. Je bent er nog niet helemaal nu je
jezelf als schat hebt gevonden. Eerlijkheid gebied mij
om mijn informatie iets uit te breiden.
Je bent eigenlijk niet echt de schat maar je bent de
schatkist.
Maar waar de schatkist is, is de schat. Als jij de
schatkist bent zit de schat dus in jou.
Je hoeft alleen maar de poort die leidt naar jou
binnenste te vinden en de trap af te dalen om binnen
in jouw schatkist te geraken.
Alle buitenplaatsen, al je zwerftochten over de wereld
waren zinloos en leidden tot geen enkel resultaat. Vind
de deur van je eigen poort waar je de trap zult vinden
naar binnen en ergens in het diepste van ‘jouw Zelf’,
daar waar het licht brandt van jouw eigen hart, geleid
door jouw bewustzijn, zul je de schat van Geest vinden
en de beloning van jouw vondst is de schat, de schat
van de TWEEZAAMHEID die je zal bevrijden uit de
eenzaamheid voor de rest van de eeuwigheid.
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Als je niet meer eenzaam bent, ben je dus TWEEZAAM
en het verschil tussen tweezaamheid en eenzaamheid
is het bezit van een vriend, is het bezit van Geest, is het
bezit van God, want wie God zelf vindt, mag God
houden voor altijd.
Voel je hoe het voelt nu je in het bezit bent van de
schat, nu de enzaamheid is opgelost en de
tweezaamheid jouw bezit is geworden?
Door dit bezit ben je een ander mens geworden omdat
je bent uitgedijt van één (zaam) naar twee (zaam).
Twee weten meer dan één en twee zijn ook meer dan
één en jouw tweezaamheid gaat begrijpen dat er nog
een schat bestaat en ook die kun je verkrijgen door
haar te vinden en te veroveren.
Die schat is de plaats van wijsheid. Die schat is de
plaats waar alle kennis, alle weten en alle wijsheid van
het hele universum ligt opgeslagen.
Wie die schat vindt is in het bezit van alle kennis en al
het weten, van alles wat ooit door wie dan ook, ooit is
geweten. Een weten dat altijd tot stand is gekomen
door ERVARING.
Die schat is zelfs volledig onbekend voor allen die nog
eenzaam zijn omdat eenzaamheid niet in staat is om
die nieuwe schat te begrijpen, te voelen en hem
daardoor dus te kunnen gaan zoeken.
Die schat heeft dus te maken met het bezit van de
ervaring want alleen ervaring leidt tot weten.
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Je moet dus op zoek gaan naar de ‘levende ervaring',
de ervaring die door te ervaren, alle kennis van alle
tijden in zich heeft opgeslagen.
Dat zou mooi zijn want als ik toegang heb tot die schat
weet ik alles en kennis is macht.
Jouw vriend die je hebt verkregen door jouw eigen
vondst van de tweezaamheid zal jouw helpen die
nieuwe schat te vinden en net zoals de schat van de
tweezaamheid zat in jouw hart, zo zit die nieuwe
schat, de schat van de bron van iedere ervaring ook in
het hart maar omdat het alle ervaringen betreft van
alles dat is, ooit is geweest en dat ooit zal zijn, zit deze
schat in de harten van alles wat leeft, alles wat is, alles
wat ooit is geweest en van alles wat ooit zal zijn.
Het vinden van deze schat leidt je tot de schat van de
DRIEZAAMHEID, waarbij de driezaamheid jouw
plaatst en neerzet in relatie met al het leven in de
complete kosmos.
De driezaamheid heeft dus te maken met de
verbinding van alles wat is in relatie met jou en van
jou in relatie met van alles wat is. De driezaamheid
maakt je dus ‘heel en verbonden' met alles wat is, wat
ooit is geweest en wat ooit zal zijn.

Op dit moment van de DRIEZAAMHEID
bestaat er dus een ‘IK’, bestaat ‘GOD’ en
bestaat de ‘BRON VAN IEDERE OOIT
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BELEEFDE ERVARING', als een eenheid die
als opdracht heeft om van de onvolmaakte
situatie een volmaakte situatie te maken.
De driezaamheid is dus nog niet de laatste fase.
ER MOET NOG IETS GEBEUREN.
DE DRIEZAAMHEID HEEFT DUS NOG IETS TE DOEN
EN MOET DUS NOG OVERGAAN TOT HANDELEN OM
DE ONVOLMAAKTHEID TE HERSCHEPPEN TOT
VOLMAAKTHEID.
DIT NOODZAKELIJKE STADIUM VAN ‘HANDELEN’
VAN DE DRIEZAAMHEID LEIDT TOT DE VOLGENDE
FASE EN DAT IS DE ‘TOT LEVEN GEKOMEN STATUS
VAN DE DRIEZAAMHEID’ EN DAT IS DE FASE OF DE
STATUS VAN DE

‘VIERZAAMHEID’.
De VIERZAAMHEID is dus de ‘eenheid in
werking’, op een bewust niveau waarbij IK
(de eenzaamheid) het middelpunt ben en
waar ik de aansturing van de uitvoering in
vrije wil uit handen geef aan mijn God (de
tweezaamheid) binnen het complete
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ervaringsveld van de complete schepping
(de driezaamheid).
Alleen door uiteindelijk op te klimmen naar de
status van VIERZAAMHEID, zal door het handelen,
door het ZIJN, het Goddelijke Licht de illusie van
de onvolmaaktheid verlichten en doen
verdwijnen.

Het beeld van de Eenzaamheid, de Tweezaamheid en
de Driezaamheid zoals eerder beschreven kwam tot
mij uit de compleetheid van de schepping, zoals is
opgeslagen in de Triniteit (de Vader, de Zoon en de
Geest).
Ook de schepping bestaat daarin uit een vierde factor
en dat is de Godin, de Moeder, de Allerhoogste die
verbonden is met en aangestuurd wordt, door de
Triniteit.
Wat de Vader, de Richter is voor de mens is de
Triniteit voor de Moeder, de Godin, de
Allerhoogste.
Het Urantiaboek zegt daar het volgende over:
(1282.5) 117:3.10 De Allerhoogste evolueert
krachtens zijn verbinding met de Paradijs-Triniteit en
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ingevolge de successen in goddelijkheid van de
kinderen van die Triniteit, die scheppers en
bestuurders zijn. ’s Mensen onsterfelijke ziel
ontwikkelt zijn eigen eeuwige bestemming door
omgang met de goddelijke tegenwoordigheid van de
Paradijs-Vader, en conform de
persoonlijkheidsbeslissingen van het menselijke
bewustzijn. Wat de Triniteit is voor God de
Allerhoogste, is de Richter voor de evoluerende
mens.
(188.5) 16:3.17 De meervoudige functies van de
Zevende Meester-Geest strekken zich aldus uit van
de uitbeelding van de gecombineerde persoonlijke
naturen van de Vader, Zoon en Geest, via de
vertegenwoordiging van de persoonlijke
zienswijze van God de Allerhoogste, tot een
onthulling van de godheidszienswijze van de
Paradijs-Triniteit. En in bepaalde opzichten brengt
deze voorzittende Geest op dezelfde wijze de
zienswijzen van de Ultieme en de AllerhoogstUltieme tot uitdrukking.

De Zevende Meestergeest is voortgekomen uit de
vereende of de gezamenlijke schepping van de Vader,
de Zoon en de Geest en dus, van de Triniteit.
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Hieruit blijkt dus:
‘Zo boven, zo beneden'.
We starten in eenzaamheid en klimmen op via
tweezaamheid naar driezaamheid en waarin alles tot
leven wordt gebracht in het handelen binnen de
vierzaamheid.
Handelen is ‘het leven te leven’ en leven is ervaring.
Alleen daarin is het mogelijk om de weg te
verwezenlijken van ‘onvolmaaktheid naar
volmaaktheid’, de grote opdracht voor alle wezens
binnen de Goddelijke schepping.
Groei is niet statisch.
Groei is beweging en beweging is het leven van de
wetten en daardoor ervaren en daardoor dus groeien.
Misschien komt er ooit een moment, dat ook de
Triniteit zal fuseren met de Allerhoogste zoals de
Vader fuseert met de mens.
Vierzaamheid is de weg, zoals ik het nu kan zien,
zoals Jezus het ons in zijn leven op deze wereld heeft
voorgeleefd.
Het leven van de Tweezaamheid en de
Driezaamheid, ‘geleefd in het verbijgaan der
mensen’, leidt tot Vierzaamheid.
De gecombineerde ervaring van ‘de Ziel (mens)’, ‘de
Vader’ en ‘de Moeder’, tot uitdrukking, tot leven
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gebracht in ‘Het Zijn en Het Leven’, gericht op al het
leven.

Dit creëert Punt 56:
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.

369

PUNT 57: Existentie in
‘VIERZAAMHEID', het
discipelschap van Jezus

Leven in Vierzaamheid is het ‘tot leven brengen' van
de ervaring vanuit Eenzaamheid (zijnde het Zelf, los
van het besef van God), naar Tweezaamheid (het besef
van onze Godsvonk, acceptatie en omarming en een
verlangen naar groei met onze Godsvonk), naar
Driezaamheid (het besef en het ontdekken van de
Moeder, de Godin, de Allerhoogste in de harten van al
het andere leven).
De VIERZAAMHEID betekent ‘DOEN’, 'HANDELEN’,
'LEVEN’.
Het is de uitvoering van de Eenzaamheid die heeft
geleid tot Tweezaamheid en tot Driezaamheid.
Groeien naar Tweezaamheid en naar Driezaamheid
betekent 'groei in bewustzijn’, betekent 'komen tot
een dieper besef van eenheid’, betekent 'komen tot
God’.
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Groeien naar Vierzaamheid betekent kleur bekennen,
laten zien dat je het bewustzijn waard bent en dit
bewustzijn ook werkelijk kunt leven en kunt zijn.
Het is de weg om te kunnen 'Zijn’ en om dit Zijn te
kunnen voorleven aan anderen.
Dat betekent dat het leven wordt bepaald door
eigenschappen als:










Zelfliefde of Eigenliefde.
Oprechtheid.
Eerlijkheid.
Standvastigheid.
Vriendelijkheid.
Begrip hebben voor anderen of naastenliefde.
Ontvankelijkheid.
Dienstbaarheid.
Behulpzaamheid.

Dit is de weg en de wijze van leven in het laatste
traject op weg naar fusie.
Dat is hoe we in het leven staan en de liefde leven, vol
luisterrijk zelfrespect en vol begrip, liefde en
vriendelijkheid voor de ander.
Als de VIERZAAMHEID zich manifesteert en de
Eenzaamheid, de Tweezaamheid en de Driezaamheid
wordt geleefd, wordt God geëerd, erkend, omarmd en
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in het bewuste hart gesloten. Dit geld zowel voor de
Vader als de Moeder in het beeld van God.

Dit creëert Punt 57:
De VIERZAAMHEID is de levende en de tot leven
gebracht manifestatie van de ervaring van
Eenzaamheid leidend tot Tweezaamheid en tot
Driezaamheid.
Het is de 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’

Als je de Vierzaamheid leeft, als je God de Vader en
God de Moeder hebt ontdekt, omarmd, liefhebt en
bewust in je hart hebt gesloten, is er nog maar één
gerichtheid mogelijk.
Realiseer je dat hoe krachtiger je wordt, beladen en
werkend met een hoger bewustzijn, hoe krachtiger en
groter de uitwerking wordt van je gerichtheid. De weg
is van bewustzijn, via energie, naar materie, dus
bewust van en levend in de Vierzaamheid, heb je grote
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden naar al het leven om je heen
want jouw invloed van jouw bewustzijnstransformatie via het energetisch veld naar de
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materiële manifestatie wordt steeds krachtiger en
steeds groter. Dus jouw invloed op de
omstandigheden, in welke zin dan ook, op al het leven
om je heen en op onze planeet groeit naarmate jouw
bewustzijn groeit en is op het niveau van de
Vierzaamheid groot en heel serieus.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat alles waar je je op richt, dat alles waar
je je aandacht op richt en waar je jouw energie in
steekt, gevoed wordt door jouw krachtige energie en
dus groeit.
Als je jezelf laat verleiden om je ergens druk om te
maken en met weerstand en verzet reageert, je de
disharmonie laat groeien.
Iedere gerichtheid op de duisternis creëert
onmiddellijk een gevolg en dat gevolg is schade.
Iedere gerichtheid op het Licht, gevoed met
kenmerken als:
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Zelfliefde of Eigenliefde.
Oprechtheid.
Eerlijkheid.
Standvastigheid.
Vriendelijkheid.
Begrip hebben voor anderen of naastenliefde.
Ontvankelijkheid.
Dienstbaarheid.

 Behulpzaamheid.
Verlicht en verwarmt alle mensen en al het leven om
je heen en vergroot de harmonie en is de
manifestatie van het besef van EENHEID.
Deze weg is de enige weg die nog bewandeld kan
worden, niet omdat het moet, maar omdat het de
enige weg is die redding geeft aan het leven, aan al het
leven op deze planeet en omdat het de enige weg is die
transformeert naar het Licht.
Mensen die het Land van de Leegte hebben bereikt en
de poort van de Tweezaamheid, de Driezaamheid en
vooral de Vierzaamheid hebben mogen passeren,
DRAGEN DEZE VERANTWOORDELIJKHEID. DE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET
ONVOORWAARDELIJK LEVEN IN:
 Zelfliefde of Eigenliefde.
 Oprechtheid.
 Eerlijkheid.
 Standvastigheid.
 Vriendelijkheid.
 Begrip hebben voor anderen of naastenliefde.
 Ontvankelijkheid.
 Dienstbaarheid.
 Behulpzaamheid.
In iedere situatie.
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‘Je weet, dus je bent verantwoordelijk', maar je kunt
niet anders want de liefde stroomt door je aderen. Je
ademt, eet en drinkt liefde. Dit is een
onvoorwaardelijke voorwaarde om de poort naar de
Vierzaamheid te kunnen en te mogen passeren.
Leven in Vierzaamheid kent de innerlijke kracht van
Eigenliefde, gevoed en gedragen door mijn band en
verbinding met mijn eigen Godsvonk, een kracht die
mij onwankelbaar en onkwetsbaar maakt.
Leven in Vierzaamheid kent ook de warmte voor, de
liefde voor en de dienstbaarheid aan, gericht op al het
het Leven om mij heen en gedragen door de
herkenning en de erkenning van de Moeder, van de
Godin, die ik voel in de harten en zie in de ogen van al
de mensen om mij heen.
Leven in Vierzaamheid brengt overal genezing, zowel
voor mijzelf als voor al het leven om mij heen
Levend in Vierzaamheid mag en zal er geen
aandacht meer zijn voor en geen gerichtheid meer
zijn op disharmonie, onvrede, frustratie en
bitterheid.
Er is uitsluitend harmonie, rust, vrede, vreugde en
vriendelijkheid in mijn systeem, omdat daar het
Leven en de wereld van groeit en van transformeert
op weg naar Licht en Leven en omdat liefde, vrede,
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rust, vreugde en vriendelijkheid een onlosmakelijk
deel is van de Vierzaamheid.

Wanneer het vuur brandt, zal als vanzelf het
Licht schijnen.
Wanneer het Licht schijnt, zal de wereld
worden verlicht.

Dit creëert Punt 58:
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

De weg op weg naar de weg die wij allemaal zullen
moeten afleggen, is al vele malen in mijn boeken
beschreven.
Die weg is een worsteling.
Die weg is moeizaam en het moeilijkste is dat wij
moeten starten in volledige duisternis en niets
begrijpen van de weg, niets begrijpen van het doel en
niets begrijpen van de worsteling.
Die weg ‘IS’.
Die weg is onvermijdbaar en onvermijdelijk.
We starten die weg hulpeloos maar niet zonder hulp.
Hulp heeft pas zin als ik de hulp kan herkennen als
hulp en als ik die hulp wil aanvaarden als hulp, maar
we beginnen in een status van ‘ziende blind en
horende doof’’ dus ook dat schiet niet op.
De weg moet niet alleen afgelegd worden, de weg
moet ook veroverd worden. Als ik een stukje van de
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weg heb veroverd, zijn de LEERMOMENTEN van dat
stukje veroverde weg, mijn bezit en kan ik het
resultaat van die leermomenten gebruiken in de
verovering van het volgende stukje van de weg.
Aangezien de worsteling zwaar is en de duisternis
diep, is alles wat zich onderweg, op mijn weg,
voordoet, angstig en bedreigend, dus zijn mijn
medereizigers eerder een gevaar dan een verrijking.
Zo kruipen we letterlijk door deze wereld en
worstelen zo verder over de wereldse weg.
Er is hulp maar die is vaak niet van deze wereld, dus is
die hulp niet zichtbaar en niet vanzelfsprekend
hoorbaar en speelt die hulp zich af op het niveau van
het gevoel, op het niveau van ons innerlijk, dus die
hulp zit ergens diep van binnen en probeert ons in de
buitenwereld te bereiken.
Dat is mogelijk als er een verbinding is van 'van buiten
naar van binnen en van van binnen naar van buiten’.
Die lijn, die communicatielijn bestaat 'in opzet’, maar
niet 'in werking’, dus moeten wij die communicatielijn
eerst geactiveerd en werkend krijgen.
Ook dat gaat niet vanzelf.
Hoe kun je aan iets werken dat niet hoorbaar en niet
zichtbaar is en dat vooral onbekend en misschien zelfs
niet aanvaardbaar is.
Die hulp is en komt niet van mijn buurman of van mijn
medereiziger, want die hulp 'is niet van deze wereld’.
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Die hulp is niet van de wereldse weg maar die hulp is
Geest en is dus van de Geestelijke Weg.
Het is de hulp van 'DE GEEST VAN VAN BINNEN’.
Het is de Geest die in ons woont en zelfs met ons is
verbonden.
Die verbinding heeft gevolgen voor Geest. Door die
verbinding met Geest ervaart Geest alles wat wij
ervaren, al onze vreugde maar ook al onze angsten, al
ons verdriet, al ons lijden en al onze wanhoop.
Hoe Geest ons ook wil helpen, wij zijn niet bereikbaar.
Begrijp je wat dat moet betekenen voor Geest?
Er is een uitweg uit al dat drama en Geest kent die
uitweg en wil ons helpen, maar wij zijn doof en wij zijn
blind.
Hoe moeilijk moet dit zijn voor Geest die het allerbeste
met ons voorheeft maar ons niet kan bereiken. Hij
klopt continu op onze deur maar wij horen niets en
doen niet open en zolang wij niet opendoen, zijn wij
niet te bereiken en niet te helpen.
Vaak, wanneer wij zitten op het diepste punt van onze
put, vol ellende en het eigenlijk niet meer weten en de
weerstand, veroorzaakt door alle pijn en al het
verdriet, breekt, opent onze deur zich, misschien maar
een klein stukje maar vaak net genoeg, om Geest de
kans te geven om ons even aan te kunnen raken. Als je
eenmaal bent aangeraakt, is er iets in je verandert en
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begin je jezelf te openen voor de verbinding en het
contact met Geest.
De weg blijft even moeizaam maar er is regelmatig een
hulp, een ingeving, een inzicht, die een uitweg biedt in
situaties die voorheen uitzichtloos leken en daardoor
ook uitzichtloos waren.
Er is nu verbinding en er is contact. Het begin is
gemaakt.
De weg begint een 'gemengde weg’ te worden,
hoofdzakelijk werelds, vermengt met een stukje van
de Geestelijke Weg.
Er is niets beters voor succes dan succes dus de
verbinding en het contact met Geest en de hulp die we
uit die verbinding en dat contact verkrijgen, begint te
werken.
Onze blindheid en onze doofheid begint te genezen.
Nu we gaan zien hoe het er op die wereldse weg aan
toegaat, gaan we begrijpen dat die weg niet werkt en
nergens toe leidt.
De toestanden op die weg, zoals dualiteit en de daaruit
voortkomende eeuwige strijd, vertroebelen het beeld
en creëren illusies. We gaan de illusies zien en
begrijpen en we krijgen behoefte om deze illusies te
gaan afleggen, waardoor we steeds meer gaan zien en
gaan begrijpen van de werkelijkheid. De werkelijkheid
geeft licht, in tegenstelling tot de illusie, die gehuld is
in duisternis.
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De werkelijkheid verspreidt warmte, in tegenstelling
tot de illusie die gehuld is in koude.
De werkelijkheid verspreidt de ervaring van liefde, in
tegenstelling tot de illusie die de ervaring verspreidt
van angst.
Die liefde, die ook wordt gegenereerd door Geest in
ons, begint in ons te stromen.
Het verschil wordt steeds duidelijker merkbaar. Het is
het verschil tussen de ervaring op de wereldse weg en
de ervaring op de Geestelijke Weg en dus wordt het
steeds makkelijker om te kiezen voor de ervaringen
van Licht, warmte en liefde, die de oogst zijn van het
meer en meer bewandelen van de Geestelijke Weg,
waar we vriendschap hebben gesloten met de Geest in
ons en waar het contact en de verbinding steeds
dieper en intenser wordt.
De ervaring van Licht, warmte en liefde leidt tot een
steeds grotere en frequentere ervaring van vreugde,
rust en innerlijke kracht.
Toch komen nog af en aan, op de moeilijke momenten
de schellen weer voor de ogen en voor de oren en
zakken we tijdelijk weg in de kou en de duisternis en
spookt de angst weer door ons systeem.
Zo kruipen we voorwaarts en arriveren we bij de
definitieve wissel waar we de wereldse weg verlaten
en de Geestelijke Weg definitief betreden, totdat we
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eindelijk arriveren aan de poort van het Land van de
Leegte.
Nu wordt er feest gevierd en zijn we in staat om de
leegte te herkennen, te erkennen en om ons te laten
vullen met leegte.
Geest is leegte en Geest is alles dus leegte is alles.
We zijn gevuld met leegte, dus met Geest, dus met
alles.
In die leegte en in dat alles wordt de band met Geest
zodanig bestendigd en verankerd dat de eenzaamheid
waarin we altijd geleefd hebben, wordt omgevormd
tot een structurele situatie en status van
tweezaamheid, namelijk de structurele band tussen
Geest en mij en tussen mij en Geest.
Daar waar tweezaamheid is, kan geen eenzaamheid
meer zijn en die ervaring schenkt vreugde en kracht
en versterkt het geloof en het weten in mijzelf, in
onszelf (Geest en ik) en bestendigd en verankerd de
Eigenliefde als fundament van mijn (van ons) bestaan
en als het fundament sterk is, kan er een gebouw op
gebouwd worden, dat onwankelbaar is en niet kan
wegzakken.
De ervaring van de tweezaamheid betekent dat ik
Geest geloof, vertrouw, mij aan Geest kan overgeven
en van Geest kan accepteren.
Als ik mijzelf aan Geest kan overgeven en alles van
Geest kan accepteren omdat ik blind geloof en
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onvoorwaardelijk vertrouw, ben ik in staat om ZIJN
WIL te volgen, te doen en te Zijn.
Ik heb inmiddels begrepen dat Geest meer weet dan ik,
meer is dan ik, dat ik groei en groter word in onze
verbinding, in onze eenheid, dus is het slim om zijn
weg te volgen, om Zijn Wil te doen, in plaats van
achter mijn eigen wil aan te rennen.
Hoe zat het ook alweer.
Geest is alles en Geest is de leegte.
Via die leegte ben ik Geest en ben ik dus alles.
Als Geest alles is, ben ik net zo verbonden met Geest
als met alles.
Zoals Geest staat voor mij zo staat de Godin voor alles
en ook zij is aanwezig in alles.
Dus door mij te verbinden met de Godin ben ik
verbonden, via de verbinding met Geest, met alles.
Er is na de verbinding van mijzelf met Geest en met de
Godin een driezaamheid ontstaan, dat mij nog verder
wegvoert van de eenzaamheid als de tweezaamheid al
deed.
De ervaring van de driezaamheid die mij als bewuste
persoonlijkheid plaatst als een bewuste realiteit in het
besef van 'HET ZIJN VAN HET TOTAAL’.
Zo is de reis, de lange moeizame reis, vanuit de kou, de
duisternis, de eenzaamheid, de illusie, de strijd en de
angst, uitgekomen in het Licht, in de warmte, in de
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liefde, in de werkelijkheid, in de vreugde, in de rust en
in de vrede en is mijn fundament ‘als in beton
gegoten'.
Dit Land van de Leegte is een heerlijke plaats om te
zijn en het is verleidelijk om hier te blijven, maar de
reis gaat verder en de nieuwsgierigheid naar ‘de
werkzame kracht van de driezaamheid' dwingt mij om
mijn weg te vervolgen.
Dat vervolgen van de weg is 'het werkzaam maken van
de opzet van de driezaamheid'.
De kracht van de verbinding als één, de verbinding van
mijzelf met Geest en met de Godin, die tot werking
komt, waarin de uitwerking van deze drie krachten
manifest wordt in het doen van de WIL VAN GEEST,
omdat Geest alles is en mij kent, alles kent en dus ook
de Godin kent, wordt de volgende stap.
Dit is de stap van de ‘vierzaamheid’.
Als ik in staat ben om de Wil van Geest te leven,
waarin altijd de meest sublieme mix wordt gevonden
tussen dienstbaar zijn aan het zelf en dienstbaar zijn
aan het totaal, zal voor de Godin de beste voeding zijn
in haar groei en zal tevens de beste weg zijn in het
proces waarin de onvolmaaktheid, die een kenmerk is
van de schepping, kan worden omgevormd tot
volmaaktheid.
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Als we hier, tot dit punt, zijn gekomen, zijn we
ware discipelen van Jezus die ons deze
vierzaamheid in zijn leven op aarde heeft
voorgeleefd.
Dit is kort geschetst een kaart van de route die wij
zullen moeten afleggen.
Leven van en in de vierzaamheid is leven in vreugde, is
leven in de kracht van Geest en van de Godin, is leven
in de kracht van de leegte en dus in de kracht van alles
en dat allemaal tot stand gebracht door mijn eigen
wil, door mijn eigen kunnen, door mijn eigen lef en
door mijn eigen handelen.
Leven in vierzaamheid is leven volgens de
waarden van:
 Zelfliefde of Eigenliefde.
 Oprechtheid.
 Eerlijkheid.
 Standvastigheid.
 Vriendelijkheid.
 Begrip hebben voor anderen of naastenliefde.
 Ontvankelijkheid.
 Dienstbaarheid.
 Behulpzaamheid.
 Overgave.
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 Acceptatie.
 Onvoorwaardelijk geloof.
 Blind vertrouwen.
In iedere situatie en op ieder moment.

Hiermee zul je jezelf, al het leven, de wereld
en de complete kosmos genezen, want dit is
uiteindelijk de enige weg.
Dus,

LEEF,
LEEF IN GEEST,
VOEL IN GEEST,
VOEL ZIJN WIL,
LEEF ZIJN WIL,
VIND DE GODIN EN OMARM HAAR.
IK BEN IN GEEST EN IK BEN IN DE
GODIN.
WIJ ZIJN ÉÉN, DUS ….

IK BEN.
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En in het Zijn van Geest en de Godin ben
ik ONKWETSBAAR en is mijn fundament
als in beton gegoten.

Dit creëert Punt 59:
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

We hebben nu gezien dat er vanuit de eenzaamheid,
de ziel die volkomen alleen staat in de wereld, die
onvoldoende bewustzijn heeft en zich alleen, eenzaam
en hulpeloos voelt, een groei is naar tweezaamheid,
zijnde de bewuste samenwerking van de ziel en de
Richter en dat er tevens een bewustwording en
herkenning ontstaat van de ziel voor de Moeder, de
Godin en dit is de driezaamheid.
DIT IS DE OPZET ZOALS DIE VOOR DE SCHEPPING
IS GECREËERD EN WAAR WIJ ALS DEEL VAN DE
SCHEPPING MEE TE MAKEN HEBBEN, WAAR WIJ
MEE GECONFRONTEERD WORDEN EN WAAR WIJ
MEE MOETEN GAAN WERKEN, OM DE SCHEPPING
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TE KUNNEN TRANSFORMEREN VAN ONVOLMAAKT
NAAR VOLMAAKT.
De ziel (het Zelf), de Richter (de Vader) en de
Godin (de Moeder) zijn dus de aanwezige en
werkzame bestanddelen, DIE NU VERENIGD EN TOT
WERKING MOETEN WORDEN GEBRACHT.
Het initiatief ligt bij de ziel, bij het Zelf, die deze
keus voor samenwerking maakt en die de leiding
van die samenwerking volkomen VRIJWILLIG in
handen geeft en legt bij de Richter, bij de Vader en
zich afstemt op ‘de Wil van de Vader’ in deze
verenigde samenwerking.
Zo ontstaat er dus uit de situaties van Eenzaamheid,
Tweezaamheid en Driezaamheid, de situatie van
VIERZAAMHEID, van de SAMENWERKING van de
Ziel, de Vader en de Moeder om tot een vorm van
leven te komen dat altijd in het belang is van het
totaal en dat dus daarmee de onvolmaaktheid kan
transformeren naar een hogere vorm van
volmaaktheid.

Zo komt de OPZET van de Eenzaamheid, de
Tweezaamheid en de Driezaamheid tot
WERKING in de VIERZAAMHEID en dat is
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voor ons het bewustzijnsniveau van de
manier van leven vanaf nu.
Grafisch leidt dat tot het volgende beeld:
In de volgende afbeelding zijn de drie grootheden
opgenomen van de Ziel (kleur rood), de Richter (kleur
geel) en de Moeder, de Godin (kleur oranje).
Het paarse vlak is waar de invloed van de drie
eenheden elkaar overlappen.
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In de volgende afbeelding is nogmaals aangegeven wat
de verschillende ‘-zaamheden’ inhouden.
1. Eenzaamheid, een zich volkomen alleenstaand
voelend Zelf.
2. Tweezaamheid, de integratie van de Richter in het
bewustzijn van het Zelf.
3. Driezaamheid, de bewustwording van het Zelf van
de aanwezigheid en de rol in de schepping van de
Moeder.
4. Vierzaamheid, de uitvoering van de mogelijkheden
van de drie stappen hiervoor, bewust tot
uitdrukking en werking gebracht in het leven van
het Zelf, waarbij de leiding door het Zelf vrijwillig in
handen is gegeven van de Richter. ‘Niet mijn wil
maar ZIJN WIL geschiede'.
Dit leidt dus tot het volgende afbeelding, waarin het
paarse gebied opnieuw het deel is waar de beslissing
door de vader zal worden genomen omdat de
beslissingen die zich hier bevinden in het belang zijn
van de groei van het Zelf en de Richter en de groei van
de Godin, die staat voor de groei van de complete
schepping.
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Zo komt de OPZET TOT WERKING en dat is mijn
opdracht, mijn taak en mijn wens, waarbij er dus een
samenwerkingsverband komt tussen de ziel, de
Richter en de Godin.

Dit creëert Punt 60:
Vanaf nu zal de opzet van de tweezaamheid en de
driezaamheid tot werking moeten worden 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. Het is mijn wens om
deze weg te gaan en het is mijn wens en mijn vrije
wil om daarin ‘Zijn Wil' te laten geschieden.
Het is voor mij alleen mogelijk om Zijn Wil te doen
wanneer ik mijn Richter omarm, aanvaard en mij aan
hem overgeef en het is voor mij alleen mogelijk om
dienstbaar te zijn, via de Wil van de Richter, aan ‘het
totaal’, door de Moeder, de Godin, te kennen, te
herkennen, te erkennen, te omarmen, te aanvaarden
en door mij aan haar te kunnen overgeven.
Dit allemaal in diep geloof en het volste vertrouwen.
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Uitsluitend dit is de weg op weg naar het proces van
fusie tussen mijn ziel en mijn Godsvonk.
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PUNT 61: Ons
gezichtspunt (onze wil)
tegenover Gods
gezichtspunt (Zijn Wil)

Er gebeurt iets in ons leven, dus er is een gebeurtenis
en die gebeurtenis genereert bij ons een reactie. Wij
vinden het leuk, wij vinden het spannend, eng,
vervelend, noem maar op.
Die reactie komt ergens vandaan.
Wij bepalen in ons hoofd wat wij ervan vinden,
misschien ook op basis van eerdere ervaringen en
bepalen daarmee hoe het is en wat het is.
Als die reactie betekent dat wij blij zijn, is God blij met
ons en voor ons.
Als die reactie betekent dat wij bedroefd zijn, is God
bedroefd met ons.
Dit zegt het Urantiaboek hierover:
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(29.6) 1:5.16 ‘In al uw droefheden is hij
bedroefd.’ ‘In al uw overwinningen overwint
hij in en met u.’ Dit is letterlijk waar.
God gaat dus met ons mee in onze emoties, in onze
vreugde en overwinningen en in onze droefheid.
Ook als God weet dat onze bepalingen en
vaststellingen van ‘datgene dat is', van datgene dat wij
ervan vinden, onjuist of zinloos is.
Toch voelt hij onze droefheid en lijdt daaronder.
Hij volgt hierin dus onze wil, ook als die wil ons niets
opbrengt en onze groei stagneert.
Omdat wij meestal niet weten hoe dingen precies in
elkaar steken, zal onze reactie op basis van onjuiste of
onvolledige feiten genomen worden en zal onze
reactie ook vaak beïnvloed zijn door eerdere
ervaringen.
Hoe vaak hoor je niet de uitdrukking: 'Als ik dit anders
had geweten, had ik anders gereageerd’.
Hoe wij ook reageren, terecht of niet terecht en wat de
emoties ook zijn, GOD VOELT ALLES MET ONS MEE
en DIT IS LETTERLIJK WAAR!
Wat doen we onszelf aan?
Wat doen we God aan?
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Meestal gaat het om ‘werelds geleuter’, om
geharrewar, om strijd om de waarheid, om geduw en
getrek en vervolgens komen de emoties.
Of we winnen de strijd of we verliezen de strijd en
zadelen God vervolgens op met onechte vreugde of
onechte droefenis.
Echt of niet echt, God voelt met ons mee in al onze
emoties en volgt daarmee dus onze wil ‘en dit is
letterlijk waar’.
Hoe zou het zijn als we de rollen eens omdraaien?
Als we stoppen om wat dan ook van wat dan ook te
vinden, om ons nergens meer druk om te maken, om
de illusies van de verwachtingen, samen met alle
verwachtingen af te leggen, zodat er geen
teleurstelling meer kunnen zijn en dat we dan gaan
voelen hoe blij God is met onze keus.
Als we ons nu eens helemaal nergens meer druk om
gaan maken en alleen gaan leven in het moment en om
te gaan genieten van het moment. Als we nu eens gaan
leven in het hier en nu en proberen te gaan voelen hoe
blij God daarmee is.
Dan kunnen we God gaan volgen in zijn blijheid en ik
weet zeker dat God daar ook weer blij van wordt.
Als we verstandig zijn, geven we God geen kans meer
om onze wil te moeten doen, omdat wij namelijk zo
LEEG ZIJN, hier in het Land van de Leegte, dat we zelf
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geen wil meer hebben maar dat we slechts de Wil
van God volgen, omdat daar altijd vreugde aan en
omheen hangt en die vreugde wordt dan ons deel.
Mooi toch?
Hoe simpel kan het leven zijn.
Als ik dit eerder had geweten, had ik eerder anders
gehandeld, dus ….
Niet mijn wil maar Zijn Wil zal geschieden.
Het is niet meer God die zal lijden onder onze
meestal onzinnige emoties, het is IK, die vreugde
zal ervaren aan de vreugde van God, omdat ik
bereid ben hem te volgen.
Dus het gaat niet meer om mijn (meestal onjuiste of
onvolledige) gezichtspunt maar het gaat om ZIJN
gezichtspunt, tot uitdrukking komend in ZIJN WIL.
Dus hij hoeft niet meer mij te volgen maar ik volg hem.

Dit creëert Punt 61:
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.
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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. Ongetwijfeld zal dat
invloed hebben op eliminatie van al onze
droefenis, bovendien brengt het ons naar de meest
vreugdevolle gebeurtenis die wij voor de boeg
hebben en leert het ons om te leven in het hier en
nu, in geloof en in vertrouwen.
Als God bereid is om een deel te zijn van al onze
menselijke droefenis, gerelateerd aan ons menselijk
bewustzijn, waarom zouden wij dan niet deel kunnen
zijn van zijn goddelijke vreugde, gerelateerd aan zijn
Goddelijk bewustzijn.
Delen is uiteindelijk de enige weg.
Delen is ‘Godgelijk’.
Delen is goddelijk.
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PUNT 62: Realiseer je het
meest dierbare, om
vanaf nu nooit meer te
vergeten

Onze Richters, fragmenten van God de Vader,
dienstbaar aan ons, het meest dierbare in ons bestaan,
verdienen onvoorwaardelijk onze liefde, ons geloof,
ons vertrouwen, onze overgave en onze structurele
aandacht.
Het Urantiaboek zegt hierover in verhandeling 110
onder andere het volgende:
Verhandeling 110
De betrekking van Richters tot individuele
stervelingen
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110:0.1 DE GAVE van vrijheid aan onvolmaakte
wezens brengt onvermijdelijke tragiek met zich mee,
en het is de natuur van de volmaakte
voorouderlijke Godheid om universeel en vol
genegenheid, in liefdevolle kameraadschap, dit
lijden te delen.
110:1.1 En indirect en onherkend communiceert de
Richter voortdurend met zijn menselijke subject,
vooral tijdens de sublieme ervaringen van eerbiedig
contact tussen bewustzijn en geest in het
bovenbewustzijn.
110:1.2 Zij zijn degenen die waken en arbeiden om
het denken van de zich van God bewuste mens weg te
loodsen van de gevaarlijke klippen van het kwaad,
terwijl zij de evoluerende ziel van de mens bekwaam
naar de goddelijke havens van volmaaktheid loodsen,
aan vergelegen, eeuwige kusten. De Richters leiden u
vol liefde, zij zijn uw betrouwbare en onfeilbare gidsen
door de duistere, ongewisse doolhof van uw korte
aardse levensloop; zij zijn de geduldige leraren die
hun subjecten aldoor aansporen om voorwaarts te
gaan op het pad van steeds toenemende volmaaktheid.
Zij zijn de zorgzame behoeders van de sublieme
waarden in het karakter van het schepsel. Ik wilde wel
dat ge hen meer zoudt kunnen liefhebben, meer met
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hen zoudt meewerken, en hun aanwezigheid met meer
genegenheid zoudt koesteren.
110:1.5 De Richter blijft bij u in alle rampen en
gedurende alle ziekten die uw verstandelijke
vermogens niet geheel ruïneren. Maar het is zeer
onheus om welbewust het fysieke lichaam te
verontreinigen of anderszins opzettelijk te
schenden, het lichaam dat als de aardse
tabernakel moet dienen voor dit wonderbare
geschenk van God. Alle fysische vergiften hebben
een sterk remmende werking op de pogingen van
de Richter om het materiële bewustzijn te
verheffen, terwijl de mentale vergiften zoals vrees,
boosheid, afgunst, jaloezie, achterdocht en
onverdraagzaamheid, de geestelijke vooruitgang
van de evoluerende ziel eveneens enorm
tegenwerken.
110:1.6 Nu beleeft ge de periode waarin uw Richter u
voor zich tracht te winnen; en indien ge het
vertrouwen maar niet beschaamt dat in u is gesteld
door de goddelijke geest die tracht een eeuwige
vereniging met uw bewustzijn en ziel te bereiken, dan
zal ten slotte die morontia-eenheid tot stand komen,
die bovenaardse harmonie, die kosmische coördinatie,
dat goddelijke op elkaar afgestemd zijn, die hemelse
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fusie, die nimmer eindigende versmelting van uw
identiteiten, die wezenseenheid die zo volmaakt en
finaal is, dat zelfs de meest ervaren persoonlijkheden
nooit onderscheid kunnen maken tussen de fusiepartners – de sterfelijke mens en de goddelijke Richter
– of hen nog als afzonderlijke identiteiten kunnen
herkennen.

Dit creëert Punt 62:
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.
Steun hierbij onvoorwaardelijk op geloof en
vertrouwen, waar automatisch overgave en acceptatie
uit voortkomen.
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PUNT 63: De rode lijn
naar volmaaktheid is
altijd onze EIGEN VRIJE
WIL

Volmaaktheid is geen bezit. ‘Volmaakt zijn’, is niet iets
dat 'per definitie is’, maar dat wij zullen moeten
veroveren.
Wij bezitten die volmaaktheid niet, maar wij bezitten
wel het kosmisch hoogste werktuig om ons te helpen
op onze weg naar volmaaktheid.
Er valt dus niets te herinneren, er valt alleen maar te
veroveren.
Deze verovering is een worsteling op weg naar een
steeds hoger bewustzijn, waarbij God persoonlijk onze
coach is en waar wijzelf de beslissingen zullen
moeten nemen, op basis van onze KOSMISCHE
VRIJE WIL.
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(1205.3) 110:2.5 Als persoonlijk schepsel hebt ge
bewustzijn en wilsvermogen. De Richter, als
voorpersoonlijk schepsel, heeft voorbewustzijn en
voorwil. Indien ge zo’n volledige overeenstemming
bereikt met het bewustzijn van de Richter dat ge
eender denkt, dan wordt uw beider bewustzijn één en
ontvangt ge de versterking van het bewustzijn van de
Richter. Indien vervolgens uw wil de uitvoering van de
beslissingen van dit nieuwe, of gecombineerde,
bewustzijn beveelt en doorzet, bereikt de
voorpersoonlijke wil van de Richter
persoonlijkheidsuitdrukking door uw beslissing, en
zijt gij en de Richter, wat dit specifieke plan betreft,
één. Uw bewustzijn heeft de afstemming op het
goddelijke bereikt, en de wil van de Richter heeft
persoonlijkheidsuitdrukking verworven.
(1205.4) 110:2.6 Naar de mate waarin deze identiteit
wordt gerealiseerd, benadert ge mentaal de morontiaorde van bestaan. Morontia-bewustzijn is een begrip
dat het wezen en het totaal aangeeft van de bewustzijnssamenwerking van ongelijksoortige materiële en
geestelijke naturen. Morontia-intellect impliceert
derhalve een tweevoudig bewustzijn in het plaatselijk
universum, dat beheerst wordt door één wil. En bij
stervelingen is dit een wil die, hoewel in oorsprong
menselijk, nu goddelijk wordt door ’s mensen
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identificatie van zijn menselijke bewustzijn met het
bewustzijn Gods.

Alleen de door onszelf gekozen samenwerking op het
niveau van bewustzijn, door onze wil steeds meer en
meer af te stemmen op zijn Wil, maakt de wezenlijke
groei in bewustzijn mogelijk, omdat ons menselijk
bewustzijn wordt volgegoten met goddelijk
bewustzijn (communicerende vaten).
Die beslissing maken wij dus zelf, IN
ONVOORWAARDELIJKE VRIJE WIL.

De OORZAAK is dus onze vrijwillige
WILSAFSTEMMING.
Het GEVOLG is DELEN van bewustzijn.
Het RESULTAAT is GROEI in bewustzijn.

Dit creëert Punt 63:
Onvoorwaardelijke en de meest briljante HULP op de
weg van onze worsteling naar een hoger bewustzijn is
altijd aanwezig. Het is onze opdracht om onze wil af
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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

Het gaat er dus om, om onze wil in overeenstemming
te kunnen brengen met Zijn Wil.
Met betrekking tot deze samenwerking volgen nog
wat fragmenten uit het Urantiaboek:
(1205.6) 110:3.2 Het welslagen van uw Richter in de
onderneming om u door het sterfelijke leven heen te
loodsen en uw overleving tot stand te brengen, hangt
niet zozeer af van de theorieën die ge aanhangt, als
wel van uw beslissingen, besluiten en standvastig
geloof. Al deze stappen in de groei van uw
persoonlijkheid worden krachtige invloeden die uw
voortgang bevorderen, omdat zij u helpen mee te
werken met de Richter: zij helpen u uw weerstand te
laten varen. Gedachtenrichters slagen in hun aardse
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ondernemingen, of falen daar ogenschijnlijk in, naar
de mate waarin stervelingen erin slagen of falen mee
te werken met het plan volgens hetwelk zij vooruit
moeten worden gebracht op het opwaartse pad dat
naar het bereiken van volmaaktheid voert. Het geheim
van de overleving schuilt in het allerhoogste verlangen
van de mens om zoals God te zijn, en in zijn daarmee
gepaard gaande bereidheid om al het mogelijke te
doen en te zijn dat van wezenlijk belang is voor het
uiteindelijk bereiken van datgene waarnaar zijn alles
overheersend verlangen uitgaat.
(1206.2) 110:3.4 Ik kan niet nalaten op te merken dat
zo velen van u veel tijd en aandacht besteden aan
onbelangrijke kleinigheden des levens, terwijl ge de
meer essentiële realiteiten van eeuwig belang bijna
geheel over het hoofd ziet – juist die prestaties die
betrekking hebben op de ontwikkeling van een meer
harmonische werkovereenkomst tussen u en uw
Richter. Het belangrijkste doel van het menselijk
bestaan is om afgestemd te raken op de goddelijkheid
van de inwonende Richter; de belangrijkste prestatie
in het leven van een sterveling is het bereiken van
ware, begripvolle toewijding aan de eeuwige
doeleinden van de goddelijke geest die binnen uw
bewustzijn wacht en werkt. Een toegewijd,
vastberaden pogen om uw eeuwige bestemming te
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verwezenlijken laat zich echter heel goed verenigen
met een onbezorgd en blijmoedig leven en met een
geslaagde, eervolle loopbaan op aarde. Samenwerking
met de Gedachtenrichter brengt geen zelfkwelling met
zich mee, geen voorgewende vroomheid of hypocriet
vertoon van zelfvernedering: het ideale leven is meer
een leven van liefdevol dienen dan een bestaan vol
zorg en vrees.
(1206.3) 110:3.5 Verwarring, een toestand van
onzekerheid, soms zelfs van ontmoediging en
verbijstering, behoeft niet noodzakelijkerwijs te
duiden op weerstand tegen de leiding van de
inwonende Richter. Attitudes als deze kunnen soms
duiden op een gebrek aan actieve medewerking met
de goddelijke Mentor en kunnen derhalve de
geestelijke vooruitgang enigszins vertragen, maar
dergelijke verstandelijke emotionele moeilijkheden
belemmeren geenszins de zekere overleving van de
Godkennende ziel. Onwetendheid op zichzelf kan nooit
de overleving verhinderen, en evenmin is dit het geval
met uit verwarring voortkomende twijfel en angstige
onzekerheid. Alleen welbewuste weerstand tegen de
leiding van de Richter kan de overleving van de
evoluerende onsterfelijke ziel verhinderen.
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(1206.4) 110:3.6 Ge moet de samenwerking met uw
Richter niet als een bijzonder bewust proces zien,
want dat is het niet; uw motieven en uw beslissingen,
uw trouw aan uw vaste voornemens en uw
allerhoogste verlangens, vormen echter een
wezenlijke en doeltreffende medewerking. Ge kunt
bewust de harmonie met de Richter doen toenemen
door:
(1206.5) 110:3.7 1. te verkiezen gehoor te geven aan
de goddelijke leiding; eerlijk en oprecht uw diepste
besef van waarheid, schoonheid en goedheid tot
grondslag te maken van uw menselijk leven en
deze kwaliteiten van goddelijkheid vervolgens te
coördineren door wijsheid, godsverering, geloof en
liefde.
(1206.6) 110:3.8 2. God lief te hebben en te
verlangen om zoals hij te zijn – echte erkenning van
het goddelijke vaderschap en liefdevolle aanbidding
van de hemelse Vader.
(1206.7) 110:3.9 3. De mensen lief te hebben en van
ganser harte te verlangen hen te dienen – de oprechte
erkenning van de broederschap der mensen,
gekoppeld aan intelligente, wijze genegenheid voor elk
van uw medestervelingen.
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(1206.8) 110:3.10 4. Vreugdevolle aanvaarding van
het kosmische burgerschap – de oprechte erkenning
van uw toenemende verplichtingen jegens de
Allerhoogste en het besef van de wederzijdse
afhankelijkheid van de evolutionaire mens en de
evoluerende Godheid. Dit betekent de geboorte van
kosmische moraliteit en het dagende besef van
universele verplichtingen.

Wij beginnen hulpeloos maar zijn het niet. We zijn
onvolmaakt en samen met God op weg naar
volmaaktheid.
Vier peilers zijn daarin de onvoorwaardelijke steun:
Kunnen geloven, kunnen vertrouwen, kunnen
overgeven en kunnen accepteren.

Dit creëert Punt 64:
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.
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Door de mensen lief te hebben en dienstbaar te
willen zijn.
Door een kosmische moraliteit te ontwikkelen in het
dienstbaar zijn aan de Allerhoogste.
Door te leven in een ‘luisterrijk ZELFRESPECT’, zoals
Jezus dit ons heeft voorgeleefd.
En dit bij elkaar is hetzelfde als 'LEVEN IN

VIERZAAMHEID’.
De tot werking gebrachte eenzaamheid,
tweezaamheid en driezaamheid.
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PUNT 65: Het epos van
‘De REIS’ op weg naar het
feest

Als de angst in je leeft of wordt herleeft en ook de
eenzaamheid weer opnieuw wordt beleefd, wanneer
onzekerheid bepaalt, dat de illusie opnieuw van stal
wordt gehaald, een illusie die de duisternis verspreidt
en ons van de werkelijkheid weg leidt, dan groeit die
angst en het verdriet, zonder dat je ziet dat er hulp is,
een hulp die je kan verlossen van al die ellende en al
dat geworstel, maar er is een weg, een weg naar
buiten, naar buiten via naar binnen, een binnen waar
het licht brandt en schijnt en waar een stem klinkt,
heel verfijnd die jou roept, keer op keer en wanneer je
compleet wanhopig bent en die stem er is, omdat hij je
kent, met al je pijn en diepste leed, die stem je zal
helpen, zodat je eens al die ellende, voor altijd vergeet.
Dit is onze strijd, die wij allen voeren in grote
EENZAAMHEID.
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Als het leed is aangeland op het diepste punt en je
denkt dat je het niet meer redt en niet meer kunt, als
de berg onbegaanbaar wordt, als de kou en duisternis
je nogmaals overvalt, als het pad zo glibberig is en een
ongeluk onvermijdelijk wordt, hoor je zacht iets
fluisteren in de wind, een zachte stem en die stem
geeft rust, ondanks de angst, de kou en de duisternis.
Die stem haalt de spanning weg en schenkt je op dat
moment rust, zodat je even verder kunt op het
glibberig pad, waar zelfs de duisternis langzaam
verdwijnt en jij jouw reis hervat.
Na verloop van tijd en na vaker die stem te hebben
gehoord, weet je dat er hulp is en dat de eenzaamheid
dus blijkbaar een illusie is, want ZIJN aanwezigheid, de
aanwezigheid van die stem, maakt het verschil en
schenkt je een nieuw gevoel in jouw strijd, het gevoel
van het besef van TWEEZAAMHEID.
Die ervaring van tweezaamheid doet je beseffen dat je
iemand bent, iemand die er dus mag zijn, dat je wordt
gedragen door een kracht die er altijd is, want waar je
ook bent, daar is die stem. Die stem hoort bij jou en is
jouw deel en als je je deur opent is die stem er veel,
zeker wanneer het weer nodig is.
Je bent nooit meer alleen, die stem van de
tweezaamheid helpt je en houdt je op de been.
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Zo vervolg je jouw weg, twee als één en één als twee.
Die ervaring gaat niet ongemerkt voorbij want er is
meer licht en minder kou en soms lijkt het of de stem
van jouw vriend zegt: “Ik houd van jou en ik ben er
voor jou als je mij de ruimte geeft, hoe leger jij wordt,
hoe meer ruimte er is voor mij en hoe sterker wij zijn,
want dat is wat ik wens, dat is wat ik verlang, dat jij
door jouw leven stapt, nooit meer alleen en nooit meer
bang. Dat je mij kent, voelt, ziet en hoort en als dat zo
is, passeren wij samen iedere poort”.
Zo was ik eenzaam en alleen en ben ik nu tweezaam en
met zijn twee en voel ik mij als ‘twee in één’.
Ook het pad verandert met duidelijk meer licht en een
aangenamere temperatuur, soms bepaal ik de weg en
soms zit hij achter mijn stuur.
Ik voel me sterk en ook blij, wetend dat voortaan geldt,
dat ‘IK’ is als ‘WIJ’ en ‘WIJ’ is als ‘IK’.
Zo ga ik nu voort, met vreugde in mijn hart, door dun
en dik, standvastig en in mijn schik, opweg naar iedere
nieuw te nemen poort.
Steeds meer groeit mijn kracht van eigenliefde,
zelfrespect en zelfvertrouwen, wetend dat ik, drijvend
en steunend op Zijn kracht, alles aankan, van alles wat
er op mij wacht.
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Zo heb ik met Zijn Steun en hulp, mij voelend als een
'Twee-eenheid of een Een-Tweeheid’, verder de berg
beklommen en met de van Hem verkregen inzichten,
kloof na ravijn en ravijn na kloof, overwonnen en heb
ik mijzelf met Zijn hulp, terug kunnen geven aan
mijzelf.
Van eenzaamheid naar tweezaamheid was dit proces,
waarin ik een vriend heb gevonden, die mij schonk,
levensles na levensles, waardoor ik krachtig werd en
groeide en waarin ik ‘in Hem bloeide’, waarin ik
bewuster werd en wat ik tevens leerde voor het nut
van velen, om deze lessen met iedereen te willen
delen.
De grootste les van allemaal, zelfs en voor iedereen, is
'open je deur en laat ook jouw vriend niet alleen’.
Hij wil de twee-eenheid met jou, dus open jouw deur
maar gauw en verlaat met Hem jouw droefenis van
eenzaamheid en groei en bloei, samen in jullie eigen
tweezaamheid.
Nu, door de behoefte van het delen met vele velen,
richt je je op alle anderen, op iedereen die je ziet en
uitzonderingen zijn er daarbij niet.
En met die gerichtheid op iedereen voel je iets, het
klinkt misschien raar, maar je voelt de Kracht van
HAAR, zij voelt als een koningin of zelfs als een GODIN
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en als je haar in de harten en in de ogen van anderen
vindt, is er zelfs een connectie met jouw eigen vrind,
met de kracht in je eigen hart. Jij bent de verbinding
tussen HEM en HAAR en dit voelt als het SUMMUM,
het voelt als de omarming van het complete
UNIVERSUM.
Deze ervaring is magistraal en zo leidt het zijn van van
één- tot twee- tot nu zelfs driemaal.
Driemaal één is drie en deze wonderlijke en
magistrale ervaring leidt, tot het besef van de
universele DRIEZAAMHEID.
Driezaamheid is niet drie keer één maar driezaamheid
dijt zover uit, dat driezaamheid de hele schepping
omvat en dat komt, omdat Hij en Zij, de kracht van
HEM en HAAR ligt opgeslagen in planeten en sterren
en als die kracht ligt opgeslagen in zo iets groots, ligt
die kracht ook opgeslagen in zoiets kleins als 'de
mensen' en daarom zou je moeten wensen om de
kracht van beiden te mogen omarmen en te kunnen
ervaren, want alleen die krachten brengen je verder,
één als drie en drie als één, eenzaamheid via
tweezaamheid naar driezaamheid dat zorgt ook voor
mij dat ik uitdij en wordt als zij, net zo volmaakt en
subliem als de schepping en als het universum, altijd
in de warmte en in het licht en nooit meer bezwaard
maar altijd verlicht, drijvend met Hem en Haar op de
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goddelijke wind, kloof na ravijn passerend en waarin
ik keer op keer hoor zijn bevrijdende woord, dat mij
linea recta brengt naar mijn volgende, te passeren
poort.
Nu kennen we de eenzaamheid, de twee- en de
driezaamheid maar deze krachten staan nog steeds
'op zich’ en kennen hun kracht en macht, maar die
kracht kan nog onbeperkt uitdijen, zodat nieuwe
universums ontstaan en waar ZIJ groeit, groeien wij,
maar mogelijk groeit ZIJ juist dankzij jou en mij en
deze groei zal zich in het universum manifesteren en
zich legen als wij de drie krachten van ‘-zaamheid’
verenigen.
Eenzaamheid, tweezaamheid en driezaamheid,
verenigd als één, wordt VIERZAAMHEID en alleen
vierzaamheid is waarachtige en wezenlijke groei en
brengt zelfs het universum tot bloei en als die drie
krachten samen vrijen, zal daardoor het universum
gaan uitdijen.
Dat is jouw en mijn rol op deze weg. Dat is wezenlijke
groei en zo breng jij het universum tot bloei.
Nooit meer alleen, maar samen met Hem en Haar,
bespelen wij de snaar van het instrument, dat met
haar prachtige klanken het universum en de
schepping verwent en doordat wij daarvan gaan
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bloeien, zal daardoor de hele schepping wederom
gaan groeien.
Zo heeft onze Eenzaamheid een doel en dat doel is
groei en voor die groei is iedereen nodig en is dus
niemand overbodig en door te bouwen aan dit
universele gewelf, geef jij jou terug aan jouzelf of
misschien is zelfs wel het geven van jou aan jouzelf,
een fundamentele steunpilaar voor het universele
gewelf.
Zo word ik niet als vier maar word mijn vier als ‘alles’
en zeg ik nu blij, zal alles juist worden zoals mij.
De eenzaamheid, de tweezaamheid en de
driezaamheid is als de OPZET van het Goddelijk Plan
en de vierzaamheid is als de WERKING daarvan, van
hoe het moet en hoe het kan om via het leven te
komen, van de geschapen en geplande
onvolmaaktheid tot een status van Licht en Leven, in
de te bereiken status van volmaaktheid, ervaren als
liefde, rust, harmonie en blijheid.

Ook jij bent dus niet gewoon gewenst maar nodig en
noodzakelijk, in dit Goddelijke plan, op weg naar een
eeuwig feest, waarin dus ook jij nodig, gewenst,
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onmisbaar en noodzakelijk bent en voor altijd zult zijn
en altijd bent geweest.
Omarm Hem, omarm Haar en breng Hen tot leven,
door jezelf aan jezelf en aan ieder ander te geven.
Zo leidt deze vierzaamheid tot het meest ultieme
besef van enigheid of anders gezegd: Het meest
ultieme besef van EENHEID, ontsproten uit jouw
‘overwonnen ervaring van eenzaanheid’.

Dit creëert Punt 65:
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.
Het grote feest van het besef van EENHEID.
Dit feest is een voortschrijdende ervaring in de tijd,
beginnend bij eenzaamheid en resulterend in
vierzaamheid.
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PUNT 66: Het ‘INDALEN’
in de ervaring van de
VIERZAAMHEID

De ervaring van de vierzaamheid begint voor mij, in
mij, een nieuw beeld te schetsen. Een beeld waarvan
en waarbij ikzelf het middelpunt ben.
De afgelopen weken begonnen de beelden van de
ervaringen die ik hiervoor heb gehad met de engelen
en de elementenwezens weer naar boven te komen.
Deze beelden nestelden zich opnieuw en 'zeer
aanwezig’ op mijn netvlies.
Een paar dagen geleden kwam er een gevoel over me
dat ik tot nu toe niet kende.
Het was een heftig gevoel van ‘één en verbonden zijn’
op meerdere niveaus tegelijk.
Leven in vierzaamheid is leven in bewuste verbinding
met mijn Godsvonk, de Vader en in bewuste
verbinding met de Godin, de Moeder.
De verbinding met de Vader, met mijn Godsvonk staat
voor 'het staan in mijn eigen krachtveld’, volledig in
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het bezit zijn van eigenliefde, zelfvertrouwen en
zelfrespect, tot uitdrukking gekomen in de
tweezaamheid. Deze eigenliefde is de bron voor
naastenliefde.
De verbinding met de Moeder staat voor de relatie en
interactie met en de dienstbaarheid aan al het leven,
buiten mijzelf, tot uitdrukking gekomen in de
driezaamheid en naar buiten gebracht in
naastenliefde.
Wat betekent deze relatie van enerzijds mijzelf,
volledig verbonden met de Vader en staand in mijn
eigen krachtveld en anderzijds mijn verbinding met de
Godin, die staat voor de verbinding van al het andere
leven en wat hebben de engelen en de
elementenwezens daarmee te maken?
Het antwoord is: Dat dit de volledige existentie van de
vierzaamheid betekent en dat de engelen en de
elementenwezens hier ALLES mee te maken hebben.
Wat ik zie maar vooral wat ik heel sterk voel, is het
volgende, waarbij het van belang is, dat dit gevoel mij
wordt geschonken, in mij wordt gelegd, om te voelen,
'hoe het voelt’.
Het leven van de vierzaamheid betekent voor mij,
zoals ik het voel, dat ik sta in het centrum van een
proces waarbij ik mijzelf, GEESTELIJK EN FYSIEK, IN
VOLLEDIGE VRIJE WIL, beschikbaar stel aan de
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engelen en de elementenwezens, zodat zij door mij
kunnen werken in onze materiële wereld om
transformaties tot stand te kunnen brengen, in
volledige overeenstemming met de Wil van mijn
Godsvonk en dus volledig onder aansturing van mijn
Godsvonk en in dienstbaarheid van al het leven om mij
heen.
Ik word geleid naar en zal werken voor allen en alles,
waar dat nodig, gewenst en dus ook toegestaan is,
volgens Zijn Wil en dus aangestuurd door Zijn Wil.
De engelen en elementenwezens kunnen door mij op
energetisch niveau op deze wereld doen wat gewenst,
nodig en noodzakelijk is.
Ik voelde mij letterlijk als het centrum van een
instrument dat op materieel niveau de energieën uit
verschillende werelden transformeert, aangestuurd
door mijn Godsvonk en tot stand gebracht door de
engelen en de elementenwezens.
Het is voor mij een kwestie om het te laten gebeuren,
afgestemd op mijn Godsvonk en voelend en wetend
dat het in overeenstemming is met Zijn Wil.
Ik kan en mag ook vragen om te mogen helpen als
ikzelf iets waarneem, waarbij hulp nodig is.
Die hulp kan dan gegeven worden door de engelen en
de elementenwezens, ZOLANG DIT OVEREENSTEMT
MET ZIJN WIL.
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Ik weet inmiddels hoe dit proces van 'kennismaking’
werkt.
Het relevante gevoel van de ervaring wordt mij
geschonken als herkenbare boei, waarop ik mij kan
richten en na een paar dagen lost het gevoel op en
moet ik het gevoel van deze afstemming zelf kunnen
oproepen en kunnen vasthouden.
Tot mijn grote vreugde lukt mij dit.
Het werken met de engelen en elementenwezens komt
tot stand in mijn relatie en interactie met alle andere
mensen, met al het leven om mij heen en met mijn
gevoel en gedrevenheid van dienstbaar te mogen zijn
waar dat gewenst, nodig, noodzakelijk en door mijn
Godsvonk toegestaan is.
Ik voel en ervaar, wanneer het goed is en dus ook
toegestaan is.
Dit proces gaat enerzijds buiten mij om, maar werkt
ook door mij heen. Ik neem het waar en ben er bewust
deel van, verbonden en afgestemd op mijn God en
verbonden en afgestemd op de Godin en verbonden en
afgestemd op de engelen en de elementenwezens.
Zo is de vierzaamheid ontsproten uit de eenzaamheid
en uit de wanhoop van de eenzaamheid.
Vervolgens ben ik door mijn worsteling opgeklommen
tot het niveau van bewustzijn van het Land van de
Leegte en daardoor ben ik in staat om te kunnen
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komen tot volledig dienstbaarheid in de vierzaamheid,
in samenwerking met de engelen en de
elementenwezens en onder leiding en aansturing van
mijn eigen Godsvonk.
Om hiertoe in staat te zijn, gelden twee
onvoorwaardelijke voorwaarden:

De eerste voorwaarde is:
Word en omarm de LEEGTE, zoals je die hebt
gevonden en hebt veroverd in het Land van de
Leegte.
Als ik verlangens heb en wanneer er in mij
teleurstellingen of zorgen wonen, die altijd het
resultaat zijn van verlangens, is mijn
binnenruimte bezet met de inhoud van deze
verlangens, zorgen en teleurstellingen.
Waar verlangens, zorgen en teleurstellingen
wonen, is geen ruimte voor de Vader en de Moeder
en kan er geen afstemming zijn op de engelen en
de elementenwezens.
LEEGTE, LEEG ZIJN EN LEEG BLIJVEN, IS DUS VOOR
DIT PROCES EEN ONVOORWAARDELIJKE
VOORWAARDE.
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De tweede voorwaarde is:
Er dient een continue afstemming te zijn op God in
mijzelf om te voelen en vast te kunnen stellen dat
wat er in mij gebeurt in overeenstemming is met
Zijn Wil.

De bevestiging zal komen vanuit de vreugde die je
voelt in je hart, de vreugde van de Vader en de
vreugde van de Moeder.
Zo is de vierzaamheid de universele en kosmische
verbinding tussen de verschillende
bestaansniveaus van materieel niveau tot
geestelijk niveau, door de mens tot uitdrukking
gebracht in deze materiële wereld.
Het is vanaf nu de taak en de opdracht om dit gevoel te
gaan verdiepen en om de samenwerking met de
Richter, de Moeder, de engelen en de
elementenwezens levend in de vierzaamheid, te gaan
intensiveren, om binnen de Wil van de Vader,
dienstbaar te zijn aan al het leven.
Uiteindelijk gaat het voor mij om mijn linkerhand te
vatten in de hand van mijn Richter en mijn
rechterhand te openen om de engelen en de
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elementenwezens door mijn hand te kunnen laten
werken in deze wereld, onder leiding en door de
kracht van mijn Richter, ZIJN Wil volgend.
De grote voorwaarde voor mij is mijn
onvoorwaardelijke leegte, conform de LEEGTE van het
Land van de Leegte, om in alle opzichten een vrije, niet
belaste en onbelemmerde transformator te kunnen
zijn.
Een keus uit volkomen vrije wil, in het verlangen om
met diezelfde vrije wil te kiezen voor Zijn Wil in het
dienen van de Godin en levend in de Vierzaamheid.

Grafisch kan deze werking van de VIERZAAMHEID als
volgt worden weergegeven:
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De gele hand is mijn linkerhand die ik veranker in de
paarse hand, de hand van mijn Godsvonk. Deze twee
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handen vormen samen het hart van eigenliefde,
zelfvertrouwen en zelfrespect, waar mijn groeiend
verlangen naar éénwording met mijn Godsvonk uit
voortkomt.
Dat is het anker van mijn bestaan en de zekerheid van
mijn groei.
Het rode hart en de rode hand is mijn andere hand,
mijn rechterhand, die is verankerd in de Moeder en
staat voor de harten van alle andere mensen en van al
het kosmisch leven. Die rechterhand is geopend en
geeft de mogelijkheid aan de engelen en de
elementenwezens, met toestemming van mijn Richter,
om door mijn hart en hand, in deze wereld te kunnen
werken en de harten van alle andere mensen te
kunnen raken.
Doordat ikzelf uitsluitend gevuld ben met LEEGTE,
kan en zal ik gevuld worden met de ‘WIL VAN MIJN
GODSVONK'. Dat verzekert mijn groei op weg naar
fusie en in die leegte kunnen de engelen en de
elementenwezens door mijn hart en hand passeren
om in overeenstemming met de Wil van God, te doen
wat in deze wereld nodig en noodzakelijk is.
Dat brengt de magiër, werkend in de vierzaamheid, op
een nog hoger plan.
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Dit creëert Punt 66:
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

‘Leegte’ is de sleutel tot vooruitgang en tot de
mogelijkheid van de aankomst bij de poort van het
proces van fusie.
Mijn systeem (mijn ziel) moet fuseren met het systeem
van God (de Richter).
De enige voorwaarde voor dit proces is dat wij in
overeenstemming kunnen komen met de Wil van de
Vader.
Daarvoor moeten we eerst het vijfde pad of de eerste
cirkel bereiken en passeren.
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Daarna vervolgen we onze weg op de Geestelijke Weg
op weg naar het Land van de Leegte, waar we de
eenzaamheid hebben getransformeerd naar
tweezaamheid, naar driezaamheid en naar
vierzaamheid.
In dit groeiproces op weg naar vierzaamheid leren we
ons structureel te verbinden met de Vader
(tweezaamheid) en met de Moeder (driezaamheid).
Het tot werking brengen van de tweezaamheid en de
driezaamheid wordt gemanifesteerd in de
vierzaamheid.
Waar de Vader zich manifesteert, moet een lege
ruimte zijn.
Waar de Moeder zich manifesteert, moet een lege
ruimte zijn.
De vierzaamheid kan dus alleen maar geleefd worden
in de leegte, door leeg te zijn en door dus NIET gevuld
te zijn.
Iedere vulling, al mijn meningen, al mijn
verwachtingen, al mijn angsten, al mijn zorgen, al mijn
teleurstellingen zijn een product van mijn ‘IK’, van
mijn ‘IK WIL’.
VAN ALLES WAT IK VIND EN VAN ALLES WAT IK
BEPAAL, OVERAL WAAR IK MIJZELF MANIFESTEER,
IS DUS MIJN WIL AANWEZIG.
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OVERAL WAAR MIJN WIL AANWEZIG IS, IS ER GEEN
PLAATS VOOR ZIJN WIL EN IS HET MANIFESTEREN
VAN DE VIERZAAMHEID ONMOGELIJK.
HET IS OF HET ÉÉN (MIJN WIL) OF HET IS HET
ANDER (ZIJN WIL).
De vraag is dus:
Hoe leeg kun je worden?
Hoe leeg wil je worden?
Hoe leeg durf je te worden?
Hoe leeg word je?
De leegte, JOUW LEEGTE, zal de vulling van jouw
ruimte met Geest bepalen.
In welke mate wil je jouw overtuigingen afleggen?
In welke mate wil je al jouw verwachtingen afleggen?
In welke mate wil je al jouw angsten afleggen?
In welke mate wil je al jouw zorgen afleggen?
In welke mate wil je al jouw waarheden afleggen en in
welke mate wil je stoppen om jouw waarheden te
blijven verdedigen?
In welke mate wil je stoppen om te duwen tegen en te
trekken aan anderen?
In welke mate ben je bereid om jouw wil af te leggen
en de troon en de kroon van jouw systeem, uit vrije
wil, aan te bieden aan jouw God, zodat jullie beiden
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zullen opstijgen naar de goddelijke zon en de reis naar
het paradijs zullen gaan starten.
Die reis start nu met het gaan leven van de
vierzaamheid, waarvan het kenmerk LEEGTE is en
waarvan ook de continuïteit van die reis wordt
gekenmerkt en dus wordt bepaald door de LEEGTE.
Hoe beter wij het allemaal weten, hoe meer wij ons
vullen.
Hoe voller we worden, hoe armer we zijn, want we
zijn gevuld met alles zonder enige wezenlijke,
geestelijke waarde.

Dit creëert Punt 67:
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.

437

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

Het kenmerk van de vierzaamheid is de leegte.
Om continuïteit te kunnen krijgen in het leven van de
vierzaamheid zal er dus continuïteit moeten zijn in
afstemming op de leegte.
Om afstemming te kunnen hebben en te kunnen
houden op de leegte, waardoor de Wil van mijn
Godsvonk zich in mijn lege ruimte kan vullen, moet ik
dus een continue afstemming hebben en houden op
verbinding en op contact met mijn Godsvonk.
Die afstemming, die verbinding en dat contact kan
alleen maar plaatsvinden als ik mijzelf in afstemming
‘één maak’ met mijn Godsvonk.
Jezelf één maken betekent 'acceptatie en overgave’.
Acceptatie van het gegeven dat God zich één wil
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maken met mij en overgave van het gegeven, dat ik
mijzelf één wil maken met God.
Ik moet mij dus instellen op het verzoeken aan en het
accepteren van, dat God zich volledig richt op mij en
zich één wil maken met mij en op het melden en
aanbieden van mijn wil om mijzelf één te maken met
God.
Hij reikt mij zijn rechterhand die ik omsluit met mijn
linkerhand en ik reik hem mijn linkerhand die hij
omsluit met zijn rechterhand.
Wij bieden onszelf aan en accepteren elkaar in het
verlangen van één zijn en in liefde voor elkaar.
Zo ontstaat er een éénheid, gewenst door de Vader en
gewenst door mij.
Zoals Jezus zei ‘De Vader en ik zijn één', zie
Urantiaboek (1815.3) 164:5.2, zo geldt dat ook voor
ons, om één te willen worden en om één te worden
met de Vader. Het proces van fusie is het meest
ultieme proces van éénwording met God en bestendigt
en verankert die eenheid voor de eeuwigheid.
Het structureel en continu omvatten van elkaars
handen, waardoor er verbinding, contact en
eenheid ontstaat, verzekert de mogelijkheid van
de continuïteit van mijn leegte en verzeker dus
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mijn vermogen om onafgebroken te kunnen leven
in Vierzaamheid.

De basis voor de vierzaamheid is dus mijn verbinding,
mijn contact, mijn verband en mijn verbond met mijn
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Godsvonk. Dit verbond bestaat uit een altijd aanwezig
en altijd werkzaam bewust bewustzijnssamenwerkingsverband tussen God en mij.
Dit verbond verankert mijn vermogen van eigenliefde,
zelfvertrouwen en zelfrespect en geeft me het
vertrouwen en het bewustzijn van de ‘noodzaak van
de leegte’. Bovendien creëert het verbond de continue
aanvulling aan bewustzijn dat ik nodig heb om de
tweezaamheid, die leidt tot vierzaamheid, in stand te
houden.
De invulling met de engelen en de elementenwezens in
de dienstbaarheid aan de Godin is een automatisch
gevolg.
‘De Vader en ik zijn één'.

Dit creëert Punt 68:
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

De vierzaamheid omvat de werking van de bron, onze
relatie met de schepper, de Richter, tot en met de
neerslag van al het leven en van al het beleefde, van al
onze ervaringen, ontvangen door de Godin.
De relatie met de schepper vinden we en beleven we
in ons eigen hart, dus van binnen. De relatie met de
Godin ervaren we in de harten van alle andere
mensen, dus ogenschijnlijk buiten ons maar om
anderen de kans te geven om met ons en via ons de
Godin te kunnen ervaren, bevindt de Godin zich ook in
ons eigen hart, dus ook van binnen.
In ons eigen hart, dus binnen in ons, vinden we de
werking van de schepper (de Richter) en van de
Godin.
De werking is de ERVARING VAN LIEFDE.
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De liefde vinden we dus binnen in ons. De ervaring
van die liefde kunnen we OVERGEVEN in de relatie
met andere mensen door de liefde die wij in
relatie met God en de Godin ervaren, te DELEN.
Veel mensen maken hun geluk, vooral hun geluk in de
liefde, afhankelijk van anderen.
We zoeken het geluk buiten onszelf maar de bron
van het geluk zit uitsluitend binnen in onszelf.
Het vermogen, de mogelijkheid, om dat geluk, om die
liefde, te kunnen en te mogen delen met anderen,
maakt ons ‘GODGELIJK’ en voedt de Godin.
Zoals het Urantiaboek zegt:
(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God en
de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn wederzijds
noodzakelijk voor het volledig en finaal verwerven
van eeuwige persoonlijkheidservaring in de
goddelijke bestemming van universum-finaliteit.

‘God en de mensen hebben elkaar nodig voor het
volledig en finaal verwerven van eeuwige
persoonlijkheidservaringen'.
Daarvoor vinden we zowel de schepper als de Godin in
ons eigen hart en de liefde van deze ervaringen delen
443

we met onze naasten, waardoor we Godgelijk worden
en waardoor de Godin groeit, teneinde de universumfinaliteit te realiseren, waardoor het onvolmaakte zal
zijn getransformeerd naar volmaaktheid.
(1221.2) 111:5.1 Het doen van de wil van God is
niets meer of minder dan dat het schepsel de
bereidheid toont zijn innerlijk leven met God te
delen – met diezelfde God die zo’n leven van
innerlijke betekenis-waarde voor het schepsel
mogelijk heeft gemaakt. Delen is Godgelijk – het is
goddelijk. God deelt alles met de Eeuwige Zoon en
met de Oneindige Geest, terwijl dezen op hun beurt
alle dingen delen met hun goddelijke Zonen en hun
geest-Dochters in de universa.

‘Ons innerlijk leven met God delen', schept liefde met
God en vergroot onze eigenliefde, ons zelfvertrouwen
en ons zelfrespect, waardoor wij onze liefde met God
kunnen uitstrooien in onze buitenwereld.
De ervaring van de vierzaamheid begint dus binnen in
ons met de liefdeservaringen met de schepper en de
Godin en stroomt verder buiten onszelf, door de
innerlijke liefde te delen in relatie met al het leven.
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Dit creëert Punt 69:
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.

Kort gezegd: Het wezenlijke geluk ontstaat in onze
binnenwereld en straalt naar onze buitenwereld.
Zoek het geluk niet in de buitenwereld, daar ligt
slechts de ervaring en de beleving van ons
innerlijk geluk, door dit geluk in de buitenwereld
te delen.

Vanaf het punt van de eerste cirkel of het
vijfde pad, vanaf het punt dat we daar de
Geestelijke Weg gaan betreden en de
wereldse weg loslaten, begint het laatste
traject op weg naar fusie. Op deze weg
445

moeten we leren onze wil in
overeenstemming te brengen met de Wil van
de Vader.

‘Het doen van de wil van God is niets
meer of minder dan dat het schepsel de
bereidheid toont zijn innerlijk leven met
God te delen’.
Door het delen van ons innerlijk leven
met God verbinden wij ons met hem,
geven wij ons aan hem over, geven wij
aan dat wij hem vertrouwen en dat we
bovenal alle inzichten (extra
bewustzijn) dat hij ons schenkt, zullen
en kunnen accepteren en daardoor
samen verder zullen en kunnen komen
op onze weg voorwaarts.
En dat is precies wat ik heb beschreven in de
ervaring van de TWEEZAAMHEID, die mijn
band en mijn verbinding aangeeft met mijn
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Richter en waarin ik alles van mijn innerlijk
leven, al mijn vreugde en al mijn verdriet,
deel met mijn God, die mijn grootste vriend,
mijn grootste steun en mijn grootste
toeverlaat is.

Dus: omarm God en deel alles wat je voelt.
Hij is je grootste vriend en hij kan je kracht
en extra bewustzijn (inzichten) schenken,
wanneer je erom vraagt en …. Wat nog veel
belangrijker is, als je je innerlijk leven deelt
met God, doe je de Wil van God en ben je
daarmee dus op weg naar het proces van
fusie.
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PUNT 70: Alles, maar dan
ook alles delen met God
is niet een gunst maar is
een VOORWAARDE voor
fusie

Vanuit het besef van groei in bewustzijn ging ik ervan
uit dat het delen met God, het delen van mijn vreugde
en mijn verdriet, een gunst was binnen het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband.
Het delen met God is echter geen gunst, het is een
VOORWAARDE. Het is de voorwaarde op basis
waarvan 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.
Van twee mensen die ooit op aarde hebben geleefd, is
bekend dat zij, nog op deze planeet levend, tot fusie
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met hun Richter zijn gekomen. Deze mensen waren
Henoch en Elia.

In het Urantiaboek staat daar het volgende over:
(514.3) 45:4.13 11. Henoch, de eerste sterveling
op Urantia die met de Gedachtenrichter
fuseerde tijdens zijn leven als sterveling in het
vlees.
(514.5) 45:4.15 13. Elia, een overgebrachte ziel
die schitterende geestelijke prestaties leverde in
het tijdperk na de Materiële Zoon.
(1212.3) 110:7.2 Wanneer een mens de
kosmische cirkelgangen heeft voltooid, en
voorts, wanneer de finale keuze van de wil van
de sterveling het de Richter toestaat om het
deelgenootschap van de menselijke identiteit
met de morontiale ziel te voltooien gedurende
het evolutionaire, fysieke leven, dan gaan de ziel
en de Richter in deze geconsummeerde
verbinding onafhankelijk van elkaar naar de
woningwerelden, waar het mandaat van Uversa
wordt uitgegeven dat voorziet in de
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onmiddellijke fusie van de Richter en de
morontiale ziel. Deze fusie nog tijdens het
fysische leven verteert het materiële lichaam
onmiddellijk: mensen die getuige zouden
zijn van zulk een schouwspel, zouden alleen
zien dat de sterveling die wordt
overgebracht, ‘in vurige wagens’ verdwijnt.

Van Henoch wordt gezegd dat hij wandelde met
God. Als wandelen met God betekent dat je bij
dat wandelen je innerlijk leven met God deelt,
verklaart dit de aansluiting van wat er in het
Urantiaboek staat met wat het oude testament
verhaalt over Henoch.
Van Elia wordt verteld dat hij werd
weggenomen door God in vurige wagens.

Volgens de website:
https://christipedia.miraheze.org/wiki/Opnemi
ngen_ten_hemel
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Opnemingen ten hemel
De hemelwaartse opnemingen (fusie) van mensen,
voorzover vermeld in de Bijbel (en in het Urantiaboek)
zijn twee in getal:
1. Henoch, 365 jaar oud, werd door God
weggenomen. Hij zag de dood niet. "Door het
geloof" werd hij weggenomen.
Ge 5:23 Al de dagen van Henoch waren
driehonderdvijfenzestig jaar. Ge 5:24 Henoch wandelde
met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.
(HSV)
Heb 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen
opdat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden,
omdat God hem had weggenomen; want voor zijn
wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God
behaagd had. (TELOS)
2.

Elia. De profeet Elia werd in een vurige wagen
opgenomen. Zijn dienaar en opvolger Elisa was
daarvan getuige. Meerdere tijdgenoten wisten en
waren in de verwachting dat Elia zou worden
weggenomen (2 Kon. 2:1v).

Voor deze twee personen geldt dus dat ze zowel
worden genoemd in de Bijbel als in het Urantiaboek,
waarin beide wordt gesproken van vurige wagens.
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Dit creëert Punt 70:
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.
Dus:
Wandel met God.
Praat met God.
Omarm God.
Vertrouw God
Aanvaard alles van God.
Schenk alles aan God.

DEEL MET GOD, DEEL ALLES VAN JOUW INNERLIJK
LEVEN EN DEEL DIT CONTINU.
DELEN VAN ONS INNERLIJK LEVEN MET GOD IS ALS
HET GEESTELIJKE BLOED DAT STROOMT DOOR
EEN GEDEELDE, GEZAMENLIJKE ADER.
DIE ADER CREËERT EEN GEESTELIJKE
BLOEDTRANS-FUSIE EN DIT BLOED BESTAAT UIT
ALLE GEDEELDE INNERLIJKE LEVENS452

ERVARINGEN, MEDE ONTSTAAN UIT VAN GOD
VERKREGEN INZICHTEN.
Deze verbinding met God geeft altijd een reactie.
Persoonlijk ervaar ik altijd een diep gevoel van
rust en vreugde als ik de verbinding en het één
zijn tot stand kan brengen.
Dat is de grote stimulans om mijn één zijn met
mijn God te intensiveren.
Dit is de weg voor het doen van de Wil van de Vader.
Dit is de weg op weg naar fusie.
Dit is het basisgegeven van TWEEZAAMHEID, dat
weer in samenhang moet worden gezien met
DRIEZAAMHEID en VIERZAAMHEID.
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PUNT 71: De
driezaamheid nader
beschouwd

Dit wordt een wat langer aandachtspunt.
De tweezaamheid is onvoorstelbaar belangrijk
maar kan niet los gezien worden van de
driezaamheid, van de relatie met de Godin, van het
‘allesomvattende’, dat altijd loopt via de Triniteit.
De drie-eenheid van de Triniteit leidt tot het totaal van
zeven, in de creatie van de zeven Meestergeesten.
Hoe zat het ook alweer?
Meestergeest
1
2
3
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Ontstaan door Superuniversum
De Vader
1
De Zoon
2
De Geest
3

4
5
6
7

De Vader en de
Zoon
De Vader en de
Geest
De Zoon en de
Geest
De Vader, de
Zoon en de
Geest

4
5
6
7 Orvonton.
Ons universum

Bovenstaande tabel laat zien dat de zevende
Meestergeest is voortgekomen uit een vereende
scheppingskracht van de Triniteit.
De Triniteit fungeert als de Richter voor de Godin,
voor de Moeder.
Ons plaatselijk universum Nebadon is gesitueerd in
Orvonton, het universum van de zevende
Meestergeest, die de Triniteit volledig
vertegenwoordigt.
De zevende Meestergeest is daarom de woordvoerder
voor de Godin.
(188.4) 16:3.16 Geen der Zeven Geesten is organisch
de vertegenwoordiger van de Paradijs-Triniteit, doch
wanneer zij zich verenigen als zevenvoudige Godheid
staat deze verbintenis in een godheidszin – niet in
persoonlijke zin – gelijk aan een functioneel niveau dat
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associeerbaar is met functies van de Triniteit. In deze
betekenis is de ‘Zevenvoudige Geest’ functioneel
associeerbaar met de Paradijs-Triniteit. In deze zin
ook spreekt Meester-Geest Nummer Zeven soms
om de zienswijzen van de Triniteit te bevestigen
of, beter gezegd, treedt hij op als woordvoerder
van de zienswijze van de Zevenvoudige-Geesteenheid met betrekking tot de DrievoudigeGodheid-eenheid, de zienswijze van de ParadijsTriniteit.
(188.5) 16:3.17 De meervoudige functies van de
Zevende Meester-Geest strekken zich aldus uit van
de uitbeelding van de gecombineerde persoonlijke
naturen van de Vader, Zoon en Geest, via de
vertegenwoordiging van de persoonlijke
zienswijze van God de Allerhoogste, tot een
onthulling van de godheidszienswijze van de
Paradijs-Triniteit. En in bepaalde opzichten brengt
deze voorzittende Geest op dezelfde wijze de
zienswijzen van de Ultieme en de AllerhoogstUltieme tot uitdrukking.
(188.6) 16:3.18 Het is Meester-Geest Nummer
Zeven die in zijn meervoudige kwaliteiten
persoonlijk de vooruitgang bevordert van de
opklimmingskandidaten uit de werelden in de tijd,
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wanneer dezen pogen tot begrip te komen van de
ongedeelde Godheid van Allerhoogste Macht. Dit
verstaan houdt een begrijpen in van de existentiële
soevereiniteit van de Triniteit van Allerhoogste Macht,
zodanig gecoördineerd met een idee van de groeiende
experiëntiële soevereiniteit van de Allerhoogste, dat
dit het schepsel-verstaan van de eenheid van het
Allerhoogst Bewind vormt. De bewustwording van het
schepsel van deze drie factoren staat gelijk aan het
Havona-verstaan van de realiteit van de Triniteit en
begiftigt de pelgrims uit de tijd met het vermogen om
uiteindelijk door te dringen in de Triniteit, om de drie
oneindige personen der Godheid te ontdekken.
(129.10) 12:1.12 De zeven Superuniversa zijn geen
primaire fysische organisaties: nergens doorsnijden
hun grenzen nevelfamilies of plaatselijke universa, de
primaire scheppingseenheden. Ieder superuniversum
is eenvoudig een geografisch complex in de ruimte,
ongeveer een zevende deel van de georganiseerde en
gedeeltelijk bewoonde schepping na Havona, en elk
omvat ongeveer een zelfde aantal plaatselijke universa
en een zelfde deel van de ruimte. Nebadon, uw
plaatselijk universum, is een van de nieuwere
scheppingen in ORVONTON, het ZEVENDE
superuniversum.
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Dit betekent dat alleen gerichtheid op de Vader, op de
Richter, dus op de tweezaamheid, niet voldoet.
Om tot de driezaamheid te kunnen komen, moeten we
ons ook richten op de Zoon en de Geest, want de
Triniteit is verbonden met de Godin (de
driezaamheid).
Bovendien is de Zoon, in de vorm van Jezus als
Schepperzoon, voor ons de weg om tot de vader te
kunnen komen.
(89.3) 7:7.4 De Vader daalt als persoonlijkheid
alleen tot u neer door de goddelijke Zonen van de
Eeuwige Zoon. En gij bereikt de Vader langs
dezelfde levende weg: ge klimt op tot de Vader
onder geleide van deze groep goddelijke Zonen.
Dit blijft waar, niettegenstaande het feit dat uw eigen
persoonlijkheid een rechtstreekse schenking van de
Universele Vader is.
(89.4) 7:7.5 Vergeet bij al deze wijdverbreide
activiteiten van het omvangrijke geestelijke bestuur
van de Eeuwige Zoon niet, dat hij even waarlijk en
actueel een persoon is als de Vader. Voor wezens
die eens tot de orde der mensen hebben behoord, zal
het inderdaad gemakkelijker zijn om de Eeuwige
Zoon te benaderen dan de Universele Vader. In de
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voortgang van de pelgrims uit de tijd door de
circuits van Havona zult ge competent zijn om de
Zoon te bereiken lang voordat ge klaar zijt om de
Vader te ontwaren.
(89.5) 7:7.6 Ge zult meer van het karakter en de
genadevolle natuur van de Eeuwige Zoon van
barmhartigheid kunnen begrijpen wanneer ge de
openbaring overdenkt van deze goddelijke
eigenschappen, die in liefdevolle dienstbaarheid
werd gedaan door uw eigen Schepper-Zoon, eens
de Zoon des Mensen op aarde, nu de verheven
soeverein van uw plaatselijk universum – de Zoon
des Mensen en de Zoon van God.

Want Jezus is voor ons de Weg, de
Waarheid en het Leven.
Er is dus een zeer specifieke rol bepaald
voor de (schepper)Zoon voor wat
betreft het bewandelen van de weg van
alle opklimmenwezens.
(242.3) 21:6.4 Precies zoals de Godheid van de
Allerhoogste thans actualiseert krachtens
experiëntieel dienstbetoon, zo bereiken de
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Schepper-Zonen de persoonlijke verwezenlijking
van het potentieel van hun Paradijs-goddelijkheid
dat ligt besloten in hun onpeilbare natuur. Toen
Christus Michael op Urantia was, heeft hij eens gezegd:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ En wij
geloven dat de Michaels letterlijk bestemd zijn om in
alle eeuwigheid ‘de weg, de waarheid en het leven’
te zijn, en voor alle persoonlijkheden in het
universum immer de weg zullen banen die van
allerhoogste goddelijkheid via ultieme absoniteit
naar eeuwige godheidsfinaliteit leidt.
(1947.6) 180:3.7 Toen Jezus deze vraag van Tomas
had aangehoord, antwoordde hij: ‘Tomas, ik ben de
weg, de waarheid en het leven. Niemand gaat naar
de Vader dan door mij. Allen die de Vader vinden,
vinden eerst mij. Indien je mij kent, ken je de weg
naar de Vader. En je kent mij, want je hebt met mij
samengeleefd en je ziet mij nu.’
(1965.14) 182:1.20 Ik ben de weg, de waarheid en
het leven.
(44.1) 3:0.1 GOD is overal tegenwoordig; de
Universele Vader regeert de cirkelgang der
eeuwigheid. In de plaatselijke universa echter, regeert
hij door de personen van zijn Schepper-Zonen uit het
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Paradijs, zoals hij ook leven schenkt door deze Zonen.
‘God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven is in
zijn Zonen.’ Deze Schepper-Zonen zijn Gods
persoonlijke uitdrukking van zichzelf in de
sectoren van de tijd en aan de kinderen van de
wervelende planeten in de evoluerende universa
der ruimte.
(44.2) 3:0.2 Deze Zonen van God, die sterk zijn
gepersonaliseerd, zijn duidelijk waarneembaar voor
de geschapen denkende wezens van de lagere orden,
en zo vormen zij een compensatie voor de
onzichtbaarheid van de oneindige, en derhalve minder
waarneembare Vader. De uit het Paradijs afkomstige
Schepper-Zonen van de Universele Vader zijn een
openbaring van een overigens onzichtbaar wezen,
onzichtbaar vanwege de absoluutheid en oneindigheid
die inherent zijn aan de cirkelgang der eeuwigheid en
aan de persoonlijkheden van de Paradijs-Godheden.

Per slot van rekening heeft Jezus ons geleerd
gedurende zijn verblijf op Urantia hoe het contact
en de verbinding met de Vader moet worden
gezien en geleefd en hoe hij als mens met een
welluidend zelfrespect, de liefde voorleefde, 'IN
HET VOORBIJGAAN DER MENSEN’.
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‘Niemand gaat naar de Vader dan door mij. Allen
die de Vader vinden, vinden eerst mij. Indien je mij
kent, ken je de weg naar de Vader'.

Dit beeld van de weg op weg naar fusie, op weg naar
volmaaktheid, herziet het beeld, voor dit moment als
volgt:
De Weg naar, het contact en de verbinding met de
VADER is onvoorstelbaar noodzakelijk en leidt tot
tweezaamheid. Deze weg is niet VOLLEDIG
mogelijk zonder ook het contact met de ZOON, de
SCHEPPERZOON, die voor ons ook de weg leidt en
een voorbeeld is naar de Moeder, de Godin,
vertegenwoordigt in de driezaamheid.
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De zwarte gebogen lijnen in het rode hart geven de
wisselwerking aan tussen de Vader en de Zoon, want
hoewel zij beiden persoonlijkheden zijn, zijn zij één en
verbonden.
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Dit creëert Punt 71:
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 voor ons de DRIEZAAMHEID mogelijk maakt.
Zijn leven, het leven van Jezus op Urantia was het
voorleven van de ‘VIERZAAMHEID’.
‘Niemand gaat naar de Vader dan door de Zoon
(Jezus). Allen die de Vader vinden, vinden eerst
mij. Indien je mij kent, ken je de weg naar de
Vader'.
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PUNT 72: De TRINITEIT
als fundament voor de
Godin en als
uitgangspunt voor de
vierzaamheid

Ook dit aandachtspunt zal iets uitgebreider worden
behandeld.
We hebben de Vader en de Zoon beschouwd, want de
Weg naar de Vader gaat door de Zoon.
Binnen de Triniteit zullen we nog de plaats en de rol
van God de Geest moeten plaatsen om voor ons,
uiteindelijk te kunnen komen tot de vierzaamheid.
Dit zegt het Urantiaboek over God de Geest.
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De Oneindige Geest
(90.1) 8:0.1 VER terug in de eeuwigheid, wanneer de
‘eerste’ oneindige, absolute gedachte van de
Universele Vader in de Eeuwige Zoon zulk een
volmaakt, adequaat woord vindt voor haar goddelijke
uitdrukking, volgt hierop het allerhoogst verlangen
van de Gedachte-God en de Woord-God beiden naar
een universele, oneindige agent die hen voor elkaar tot
uitdrukking kan brengen en voor hen gezamenlijk kan
handelen.
(90.2) 8:0.2 In de dageraad der eeuwigheid komen
zowel de Vader als de Zoon tot het oneindige besef
dat zij onderling van elkaar afhankelijk zijn, dat zij
eeuwig, absoluut één zijn, en daarom gaan zij een
oneindig, eeuwigdurend verbond aan van
goddelijk deelgenootschap. Deze nimmer
eindigende overeenkomst wordt gesloten ter
uitvoering van hun verenigde ideeën overal in de
cirkelgang der eeuwigheid, en sinds deze gebeurtenis
in de eeuwigheid zijn de Vader en de Zoon immer in
deze goddelijke verbintenis verenigd.
(90.3) 8:0.3 Wij staan nu van aangezicht tot aangezicht
met de eeuwigheidsoorsprong van de Oneindige
Geest, de Derde Persoon der Godheid. Op hetzelfde
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ogenblik dat God de Vader en God de Zoon
gezamenlijk een identieke, oneindige handeling
concipiëren – de uitvoering van een absoluut
gedachte-plan – komt de Oneindige Geest
volwassen tot aanzijn.
(90.4) 8:0.4 Wanneer ik de volgorde in de oorsprong
der Godheden zo verhaal, doe ik dit alleen om u in
staat te stellen na te denken over hun onderlinge
verhouding. In werkelijkheid bestaan zij alle drie sinds
de eeuwigheid: zij zijn existentieel. Zij zijn zonder
begin of einde der dagen: zij zijn gelijk, allerhoogst,
ultiem, absoluut en oneindig. Zij zijn, zijn altijd
geweest, en zullen immer zijn. En zij zijn drie
afzonderlijk geïndividualiseerde, maar eeuwig
geassocieerde personen: God de Vader, God de Zoon,
en God de Geest.

1. De God van handeling
(90.5) 8:1.1 In de eeuwigheid van het verleden wordt
met de personalisering van de Oneindige Geest de
goddelijke persoonlijkheidscyclus volmaakt en
volledig. De God van Handeling is existent, en het
enorme toneel van de ruimte is gereed voor het
ontzagwekkende drama der schepping – het
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avontuur van het universum – het goddelijke
panorama van de eeuwige tijdperken.
(90.6) 8:1.2 De eerste daad van de Oneindige Geest is
het aanzien en herkennen van zijn goddelijke ouders,
de Vader-Vader en de Moeder-Zoon. Hij, de Geest,
identificeert hen beiden onvoorwaardelijk. Hij is
geheel bekend met hun afzonderlijke
persoonlijkheden en hun oneindige eigenschappen en
ook hun gecombineerde natuur en verenigde functie.
Vervolgens belooft de Derde Persoon der Godheid,
met transcendente bereidheid en inspirerende
spontaneïteit, eeuwige trouw aan God de Vader en
erkent hij eeuwige afhankelijkheid van God de Zoon,
ondanks zijn gelijkheid met de Eerste en Tweede
Persoon.
(90.7) 8:1.3 Inherent aan de natuur van deze
verrichting, en in onderlinge erkenning van de
onafhankelijkheid van ieders persoonlijkheid en de
executieve eenheid van hen gedrieën, komt de cyclus
der eeuwigheid tot stand. De Paradijs-Triniteit
bestaat. Het toneel van de universele ruimte staat
gereed voor het gelede, nimmer-eindigende panorama
van de creatieve ontvouwing van het voornemen
van de Universele Vader, door de persoonlijkheid
van de Eeuwige Zoon en door de uitvoering van de
God van Handeling, de instantie die de
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realiteitsverrichtingen van het Vader-Zoon
schepper-deelgenootschap ten uitvoer brengt.
(92.3) 8:2.2 De Derde Bron en Centrum staat onder
talrijke titels bekend: de Universele Geest, de
Allerhoogste Leidsman, de Vereende Schepper, de
Goddelijke Uitvoerder, het Oneindige Bewustzijn,
de Geest der Geesten, de Moeder-Geest van het
Paradijs, de Vereend Handelende Geest, de Finale
Coördinator, de Alomtegenwoordige Geest, de
Absolute Intelligentie, de Goddelijke Handeling; op
Urantia wordt hij bovendien soms verward met het
kosmische bewustzijn.
(92.6) 8:2.5 Er schuilt inderdaad een mysterie in de
persoon van de Oneindige Geest, doch niet zulk een
groot mysterie als in de Vader en de Zoon. Van alle
aspecten van de natuur van de Vader onthult de
Vereende Schepper het opvallendst diens
oneindigheid. En zelfs indien het meester-universum
zich uiteindelijk tot in het oneindige zal uitbreiden, zal
de geest-tegenwoordigheid, de energieregulering en
het bewustzijnspotentieel van de Vereend Handelende
Geest toereikend worden bevonden om tegemoet te
komen aan de behoeften van zulk een onbegrensde
schepping.
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(92.7) 8:2.6 Ofschoon de Oneindige Geest in alle
opzichten de volmaaktheid, de rechtvaardigheid en de
liefde van de Universele Vader deelt, neigt hij tot de
eigenschappen van barmhartigheid van de
Eeuwige Zoon en zo wordt hij de toedeler der
barmhartigheid van de Paradijs-Godheden aan het
groot universum. Immer en altijd – universeel en
eeuwig – is de Geest een toedeler van
barmhartigheid, want zoals de goddelijke Zonen
de liefde van God openbaren, zo beeldt de
goddelijke Geest de barmhartigheid van God uit.

Hierboven zijn en aantal stukjes gekopieerd uit het
Urantiaboek over God de Geest. In ieder geval is God
de Geest de uitvoerder van God de Vader en God de
Zoon.
Onze weg is een ervaringsweg, een weg van keuzes
maken en deze keuzes uitvoeren. Van de
consequenties van die gekozen en uitgevoerde keuzes,
kunnen we leren en groeien.
‘DOEN’ IS EEN ESSENTIEEL ASPECT EN DAT
VERBINDT ONS MET GOD DE GEEST.
Dit leidt tot het volgende beeld:
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De hand van God de Zoon bestaat nu ook uit de hand
van God de Geest.
In de tekening zijn dit de groene vingers.
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De hand die gesloten is in de hand van de Vader blijft
uniek, omdat deze hand als een vonk van God de
Vader, zal versmelten met onze ziel.
God de Vader is onze steun in ‘het realiseren van’, het
'ten uitvoer brengen van alles wat wij ten uitvoer
moeten brengen’.
Uiteraard wordt dit hele door mij geschetste beeld
beperkt door mijn eigen niveau van bewustzijn.
Ook ik kan niet hoger reiken dan dat ik groot ben en
mijn grootte is zeer beperkt.

Dit creëert Punt 72:
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
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deze wereld in het voorbijgaan der mensen, gesteund
door Geest.
De ondersteuning van en aan de Triniteit is voor
ons de basis voor de gerichtheid op de Godin, op
de Moeder, waardoor zij kan groeien. Wij zullen de
liefde van eigenliefde en de liefde voor onze eigen
God, in de wereld stralen, in het voorbijgaan der
mensen, dienstbaar aan de totale schepping.
‘De Vader en de Zoon zijn immer in deze goddelijke
verbintenis verenigd en de Zoon zal veel eerder door
ons worden waargenomen dan de Vader, daarom
gaat de Weg naar de Vader, door de Zoon. Wie de
Zoon vindt, zal de Vader vinden’.
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PUNT 73: Een relatie
hebben en onderhouden
is altijd:
'WERKEN en VOELEN'

Een relatie hebben met andere mensen vereist
investeren. Je moet er altijd iets, tijd en energie maar
vooral heel veel liefde instoppen.
Dat geldt ook voor onze relaties met God de Vader,
God de Zoon en met God de Geest.
Ook dat is werken, aandacht geven, investeren,
vertrouwen, alles schenken, alles accepteren,
verlangen, DELEN en overgieten met heel veel
liefde.
Het gaat om een relatie met God. Die relatie ‘IS’. Die
relatie is niet gekunsteld, maar is natuurlijk.
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Die relatie is er op basis van geloven, weten en
verlangen, maar bovenal, is elke ervaring in welke
relatie dan ook, ALTIJD UNIEK EN PERSOONLIJK.
(63.4) 5:1.6 Indien de sterfelijke mens met geheel zijn
hart geestelijk gemotiveerd is en zich zonder
voorbehoud wijdt aan het doen van de wil van de
Vader, dan kan het niet anders, aangezien hij zo zeker
en doeltreffend geestelijk begiftigd is met de
inwonende goddelijke Richter, dan dat in de ervaring
van deze mens het sublieme besef ontstaat dat hij God
kent, en de verheven verzekerdheid dat hij de dood zal
overleven, zodat hij God kan vinden door de
progressieve ervaring dat hij hem meer en meer gaat
gelijken.
En de Wil van de Vader is niet meer en niet minder
‘dan jouw eigen innerlijk leven te DELEN met God
de Vader, met jouw eigen Godsvonk'.
(63.6) 5:1.8 De Vader verlangt dat al zijn schepselen in
persoonlijke gemeenschap met hem staan. Op het
Paradijs heeft hij een plaats om allen te ontvangen die
op grond van hun overlevingsstatus en geestelijke
natuur daar kunnen komen. Laat dit daarom in uw
filosofie voor eens en altijd een uitgemaakte zaak zijn:
voor een ieder van u, en voor ons allen, is God
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benaderbaar, de Vader is bereikbaar, de weg is vrij; de
krachten van de goddelijke liefde en de wegen en
middelen van het goddelijk bestuur grijpen alle in
elkaar om de opgang van ieder waardevol, denkend
wezen uit ieder universum naar de tegenwoordigheid
van de Universele Vader op het Paradijs te
vergemakkelijken.

Dit creëert Punt 73:
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.
476

PUNT 74: De gevolgen en
de consequenties van het
rentmeesterschap

Bladzijde na bladzijde, afbeelding na afbeelding en
boek na boek ben ik voorwaarts gegaan op MIJN
ervaringsreis met betrekking tot mijn groei in
bewustzijn. Een reis waarvan ik het verslag deel met
een ieder die het wil lezen.
Iedere reis heeft een doel, een reisdoel. Wat ik in ieder
geval nastreef en hoop te realiseren is de derde cirkel
of het vierde pad.
Vanaf dat niveau mogen we direct verder in de
woningwerelden als we hier definitief onze ogen
sluiten.
Een nog hoger reisdoel is het moment van het proces
van fusie tussen mijn ziel en mijn Richter.
Dat is het doel van mijn reis en Jezus geeft in het
Urantiaboek een omschrijving van wat het inhoudt en
wat het betekent om dat doel te bereiken.
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(1917.2) 176:3.6 ‘En zo moeten jullie van nu af aan het
werk voor de Vader ter hand nemen, nu en voortaan,
zelfs in eeuwigheid. Ga door met het werk totdat ik
kom. Doet in alle getrouwheid hetgeen jullie is
toevertrouwd, en daardoor zullen jullie gereed zijn
voor de oproep tot rekenschap bij de dood.
Wanneer jullie zo geleefd hebt voor de heerlijkheid
van de Vader en voor de voldoening van de Zoon,
zullen jullie met vreugde en buitengewoon groot
genoegen ingaan tot de eeuwige dienst in het
eeuwigdurende koninkrijk.’
(1917.3) 176:3.7 De waarheid is levend; de Geest van
Waarheid leidt de kinderen des lichts steeds binnen in
nieuwe gebieden van geestelijke werkelijkheid en
goddelijk dienstbetoon. De waarheid is u niet gegeven
om deze te laten stollen in vaste, veilige en
geëerbiedigde vormen. Uw openbaring van waarheid
moet zich zo verdiepen door het passeren van uw
persoonlijke ervaring, dat zich nieuwe schoonheid en
daadwerkelijke geestelijke winsten zullen onthullen
aan allen die uw geestelijke vruchten zien, en ten
gevolge daarvan ertoe komen de Vader die in de
hemel is te verheerlijken. Alleen de trouwe dienaren
die aldus groeien in de kennis der waarheid, en
daardoor het vermogen ontwikkelen tot
goddelijke waardering van geestelijke
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werkelijkheden, kunnen ooit hopen ‘volledig de
vreugde van hun Heer binnen te gaan’. Welk een
droevige aanblik leveren achtereenvolgende
generaties van diegenen die beweren volgelingen van
Jezus te zijn, wanneer ze ten aanzien van hun
rentmeesterschap over de goddelijke waarheid
zeggen: ‘Zie, Meester, hier is de waarheid die u ons
honderd of duizend jaar geleden hebt toevertrouwd.
Wij hebben er niets van verloren; wij hebben getrouw
alles wat gij ons gegeven hebt, in stand gehouden; wij
hebben niet toegestaan dat er veranderingen
aangebracht werden in hetgeen gij ons geleerd hebt;
hier is de waarheid die gij ons gegeven hebt.’ Maar
zulk een pleitrede voor geestelijke traagheid zal de
rentmeester van de waarheid die geen vruchten heeft
voortgebracht, niet rechtvaardigen ten overstaan van
de Meester. Overeenkomstig de waarheid die u in
handen is gegeven, zal de Meester der waarheid u
rekenschap vragen.
(1918.1) 176:3.8 In de volgende wereld zal u gevraagd
worden rekenschap af te leggen van uw gaven en uw
rentmeesterschap in deze wereld. Of uw aangeboren
talenten nu weinige zijn of vele, ge komt voor het
feit van een rechtvaardige en barmhartige
afrekening te staan. Wanneer de gaven alleen voor
het najagen van zelfzuchtige doeleinden zijn gebruikt
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en geen aandacht is geschonken aan de hogere plicht
om een grotere oogst aan vruchten van de geest voort
te brengen, zoals deze aan de dag treden in een zich
immer uitbreidend dienen van de mens en
verering van God, dan moeten zulke zelfzuchtige
rentmeesters de consequenties aanvaarden van hun
welbewuste keuze.

We worden eens gewogen aan de kwaliteit van de
vruchten van onze boom en niet aan het geritsel van
van onze bladeren.
Onze daden bepalen onze kosmische toekomst,
niet onze praatjes.

Dus: ‘Alleen de trouwe dienaren die aldus groeien in
de kennis der waarheid, en daardoor het vermogen
ontwikkelen tot goddelijke waardering van
geestelijke werkelijkheden, kunnen ooit hopen
‘volledig de vreugde van hun Heer binnen te gaan’,
want deze zullen voldoen aan de opdracht van groei.
Dit blijkt ook uit de volgende tekst:
(54.5) 4:1.2 Kunt ge in uw voorstelling van het
handelen Gods met de mens niet tot het niveau
komen waar ge onderkent dat het wachtwoord
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van het universum VOORUITGANG is? Vele eeuwen
lang heeft de mensheid geworsteld om haar huidige
positie te bereiken. In al deze millennia is de
Voorzienigheid bezig geweest het plan van de
voortschrijdende evolutie uit te werken. Deze twee
gedachten zijn in de praktijk niet tegenstrijdig, ze zijn
dit slechts in de onjuiste voorstellingen van de mens.
De goddelijke voorzienigheid staat nooit tegenover de
ware vooruitgang van de mens, wereldlijk noch
geestelijk. De voorzienigheid strookt altijd met de
onveranderlijke, volmaakte natuur van de
allerhoogste Wetgever.

Dit creëert Punt 74:
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.
Als de weg je interesse heeft, als je praat over de weg,
als je leest over de weg of als je schrijft over de weg,
krijgt de weg toch pas waarde, ALS JE DE WEG
LEEFT.
En je hebt het geleefd, als je na de dood wordt
gewogen en zwaar genoeg wordt bevonden, als je
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de rentmeester van de waarheid zult zijn, die
werkelijk vruchten heeft voortgebracht en als je
als resultaat VOORUITGANG in bewustzijn kunt
tonen.
Die vooruitgang betekent ook dat je de bereidheid
hebt om alles aan jezelf te doen en te kunnen leven
in het volste VERTROUWEN dat je GEDRAGEN
wordt door God.
De weg is altijd uitsluitend: ‘Samen met God, door God,
naar God'.
Dat is leven in het NU, zonder verwachtingen, zonder
alles te willen regelen en invloed te willen hebben.
Laat alles los, behalve God.
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PUNT 75: Waar alles toe
moet leiden

Wat is nu het uiteindelijke gevolg van de weg die we
zijn gegaan?
Wat betekent dit nu uiteindelijk voor ons leven?
Wat betekent dit nu uiteindelijk voor mijn leven?
Hoe maak ik zichtbaar en hoe leef ik de werkelijk
Geestelijke Weg?
Het antwoord is:
Geloof.
Vertrouwen.
Overgave.
Acceptatie.
Geloof ik in God en dus in de weg?
Kan ik God volledig vertrouwen in de goedheid van
wat hij neerlegt in mijn leven, ongeacht of ik dat wel of
niet begrijp en of ik vind dat ik het ermee eens moet
zijn?
Kan ik mij overgeven aan Zijn Wil?
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Kan ik alles delen met God?
Accepteer ik de flow die God voor mij in petto heeft?
Accepteer ik de lessen en inzichten die hij mij aanbiedt
vanuit ons bewust bewustzijnssamenwerkingsverband vanuit morontia-mota?
Accepteer ik de testen die mijn engelen mij
voorhouden en die ik zonder weerstand afleg?
Dat is de weg die leidt tot groei in bewustzijn, tot een
dieper besef van eenheid, tot groei op de Weg.
Als er ergens weerstand is, zal er onrust zijn en die
onrust zul je merken.
Weet daarom waarop je jezelf wilt en zult focussen.
Geef energie aan liefde en aan groei van eenheid.
Weiger om je te richten op energieën van afsplitsing
en dualiteit, tot uitdrukking gebracht in iedere vorm
van weerstand.
Acceptatie en weerstand gaan niet samen hand in
hand.
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Dit creëert Punt 75:
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

Het feit dat op Urantia de situatie is zoals die is, een
planeet in chaos, in strijd, in oorlog, in verdeeldheid, in
angst en met toch een hoge sociale en technologische
ontwikkeling, betekent dat er zeer ernstige, alles
vernietigende situaties kunnen gebeuren en ook zijn
gebeurd. Als climax op alle oorlogen ligt het drama van
de tweede wereldoorlog nog zeer kort achter ons en
zijn wij in staat om met atoombommen en
waterstofbommen in één keer, ongelooflijke
slachtingen aan te richten.
Is er op dit moment iets veranderd?
Niets, opnieuw wordt een troepenmacht en
oorlogsmachinerie in stelling gebracht door de Russen
aan de grenzen met de Oekraïne.
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Hoe is het toch mogelijk dat een ogenschijnlijk
geciviliseerde planeet tot zoveel verdeeldheid,
goddeloosheid en wreedheid in staat is?
Ik vond vandaag in het Urantiaboek het antwoord. Het
gaat over het hoofdstuk van Adam en Eva.
(830.6) 74:3.3 Adam bracht zijn tweede dag op aarde
door in een vergadering met de planetaire curatoren
en de adviesraad. Van de Melchizedeks en hun
medewerkers kwamen Adam en Eva meer
bijzonderheden te weten over de opstand van
Caligastia en over het gevolg van die omwenteling
voor de vooruitgang van de wereld. Over het geheel
genomen was het een ontmoedigend verhaal, dit
lange verslag over het wanbeheer van de zaken
van deze wereld. Zij vernamen alle feiten
aangaande de volledige ineenstorting van de
plannen van Caligastia om het proces van de
sociale evolutie te versnellen. Zij werden zich ook
ten volle bewust van de dwaasheid om te trachten
vooruitgang op de planeet te bereiken los van het
goddelijke ontwikkelingsplan. En zo eindigde een
droeve dag waarin hun echter veel duidelijk was
geworden – hun tweede dag op Urantia.
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Caligastia heeft geforceerd geprobeerd ook sociale en
technologische vooruitgang op deze planeet te
brengen, los van het Goddelijk ontwikkelingsplan, met
alle inmiddels bekende gevolgen van dien.
Op dit moment heb ik last van een enorm gevoel van
de werking van disharmonische energieën, die een
negatieve invloed op mij hebben.
Ik zal het moeten loslaten. Herstel van de balans van
de disharmonie in deze wereld heeft nog duizenden
jaren nodig voordat het resultaat zichtbaar gaat
worden in deze wereld.
De mens is technologisch zelfs in staat om door de
ruimte te kunnen reizen en om andere planeten in ons
zonnestelsel te kunnen bezoeken.
Tegelijkertijd sterven er nog dagelijks duizenden en
duizenden mensen door honger, geweld, uitbuiting,
misbruik en oorlog.
Wij kunnen deze balans niet in één klap in deze
wereld brengen. Wij kunnen de balans alleen in
onszelf brengen, wat invloed zal hebben op de wereld,
hoe minimaal die invloed ook is.
De balans in deze wereld is al lang geleden
volkomen ontwricht.
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We aanbidden de technologie en de zogenaamde
sociale vooruitgang en we verwerpen God.
Wij weten het beter en regelen het zelf wel.
In het land der blinden spelen we als ‘éénoog’ de
koning, met alle dramatische gevolgen van dien.

Door zelf God te leren kennen, te leren
aanvaarden, te omhelzen en door één te
worden met God, verbeter ik de balans en
dus de harmonie in mijzelf.
Door mijzelf te verbeteren,
Verbeter ik de wereld.
Dus nogmaals:
VIND GOD.
VERBETER DE WERELD.
BEGIN BIJ JEZELF.
Het niveau van hoe de mensheid in staat is om het
Goddelijk ontwikkelingsplan te volgen en wat we
staan, komt ook tot uiting in onze relatie met God wat
zich weer uit in het niveau van HET GEBED.
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Het Urantiaboek zegt het volgende over het gebed en
de ontwikkeling van het gebed tot waarachtige
GODVERERING.
(996.1)91:2.3 Toen de mens leerde dat het gebed de
goden niet kon dwingen, werd het meer een
smeekbede, een vragen om gunsten. Het meest

waarachtige gebed is echter in werkelijkheid
een intieme omgang tussen de mens en zijn
Schepper.
(997.5)91:3.7 Het verlichte gebed moet niet alleen een
externe, persoonlijke God erkennen, doch ook een
inwonende, onpersoonlijke Godheid, de inwonende
Richter. Het is volkomen juist dat de mens, wanneer
hij bidt, ernaar streeft om de voorstelling van de
Universele Vader op het Paradijs te vatten, maar alles
welbeschouwd zal het doeltreffender zijn terug te
keren tot de voorstelling van een nabij alter ego,
net zoals het primitieve denken placht te doen, en dan
te erkennen dat het idee van dit alter ego is
geëvolueerd van louter fictie tot de waarheid dat
God in de sterfelijke mens inwoont door de
feitelijke aanwezigheid van de Richter, zodat de
mens als het ware van aangezicht tot aangezicht
kan spreken met een werkelijk, echt en goddelijk
alter ego dat in hem woont en de
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tegenwoordigheid en essentie zelve is van de
levende God, de Universele Vader.
(998.1)91:4.3 Weest eerlijk in al uw gebeden;
verwacht niet dat God partijdig zal zijn, dat hij u meer
zal liefhebben dan zijn andere kinderen, uw vrienden,
medemensen, of zelfs uw vijanden. Het bidden van de
natuurlijke of geëvolueerde religies is aanvankelijk
evenwel niet ethisch, wat het in de later geopenbaarde
religies wel is. Alle gebed, individueel en
gemeenschappelijk, kan òf egoïstisch òf altruïstisch
zijn. Dat wil zeggen dat het gebed geconcentreerd kan
zijn op het zelf of op anderen. Wanneer degene die
bidt niets zoekt voor zichzelf, noch voor zijn
medemensen, dan kan deze instelling van de ziel
tot de niveaus van ware aanbidding voeren.
Egoïstische gebeden houden bekentenissen en
smeekbeden in en bestaan dikwijls uit verzoeken om
materiële gunsten. Het gebed is enigszins ethischer
wanneer het zich bezighoudt met vergiffenis en om
wijsheid vraagt ten behoeve van meer zelfbeheersing.
Voorwaarden voor effectief gebed
(1002.6)91:9.1 Indien ge doeltreffend wilt bidden,
dient ge de wetten der prevalente smeekbeden in
gedachten te houden:
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(1002.7)91:9.2 1. Ge moet u bekwamen als een
krachtig bidder door oprecht en moedig de problemen
van de realiteit van het universum onder ogen te zien.
Ge moet in het bezit zijn van kosmisch
uithoudingsvermogen.
(1002.8)91:9.3 2. Ge moet het menselijke vermogen
tot menselijke aanpassing eerlijk en volledig hebben
aangewend. Ge moet ijverig zijn geweest.
(1002.9)91:9.4 3. Ge moet iedere wens in uw
bewustzijn en iedere hunkering van uw ziel overgeven
aan de transformerende omhelzing van geestelijke
groei. Ge moet een verdieping van betekenissen en
een verheffing van waarden hebben ervaren.
(1002.10)91:9.5 4. Ge moet van ganser harte kiezen
voor de goddelijke wil. Ge moet over het dode punt
van besluiteloosheid heenkomen.
(1002.11)91:9.6 5. Ge erkent niet alleen de wil van de
Vader en verkiest deze te doen, maar ge hebt u
onvoorwaardelijke overgegeven en dynamisch
gewijd aan het werkelijk doen van de wil van de
Vader.
(1002.12)91:9.7 6. Ge zult uitsluitend om
goddelijke wijsheid bidden teneinde de specifieke
menselijke problemen op te lossen die ge tegenkomt
bij de opklimming naar het Paradijs – het bereiken van
goddelijke volmaaktheid.
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(1002.13)91:9.8 7. En ge moet geloof hebben –
levend geloof.

Dat is helaas het beeld dat we nog niet collectief
aantreffen op deze wereld en dat zegt dus ook iets
over hoe ver het volk van deze planeet is gegroeid in
het Goddelijk plan.
Voor mijzelf is ook het punt van het hebben van
een onvoorwaardelijk, levend en blind
VERTROUWEN IN GOD, een facet van het
wezenlijke gebed.

Dit creëert Punt 76:
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.
Aanvaard God, jouw Richter, als jouw alter ego.
‘Ik ben God ook’.
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PUNT 77: Mijn groeiende
GODSBEELD

De weg voortschrijdend, ervaar ik en onderken ik een
groeiend Godsbeeld in mijzelf en bij mijzelf.
Dat groeiend beeld heeft te maken met het groeiend
besef van eenheid en het groeiend besef van God.
Voor mij zijn het vier stadia van dit steeds hogere
besef.
Ik zal deze vier stadia hieronder weergeven.
Dit toenemend besef is in de loop van de tijd gegroeid.

Het eerste of basis besef van God.
Het eerste of basis besef is het Godsbeeld dat wordt
gehanteerd in het bewustzijnsniveau van het
collectieve bewustzijn.
Dit is het niveau dat wordt gekenmerkt door het
laagste niveau van bidden, waarin het gebed een
smeekbede is, waarin wordt gevraagd om gunsten.
Deze gebeden zijn ego gericht.
Het beeld van God is als het beeld van de Sinterklaas
die mij moet helpen om mijn voordeel te kunnen
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behalen en mij winsten te bezorgen, eventueel ten
koste van anderen.

Het tweede besef van God.
We zijn gegroeid in bewustzijn, hebben de God in ons
leren kennen en we hebben contact en verbinding met
God. Onze gebeden bestaan eruit dat we met God onze
ellende delen en vragen om datgene dat wijzelf niet
aankunnen, van ons af te nemen.
We voelen de eenheid met God en vallen terug op God
voor persoonlijke hulp en voor het van ons overnemen
van een te zware last.
Hier begint het proces van het delen van ons
innerlijk leven met God EN DAT IS GELIJK AAN HET
DOEN VAN DE WIL VAN GOD.

Het derde besef van God.
Dit besef van God is gelijk aan het tweede besef van
God, met dit verschil, dat we ons het bewuste
bewustzijns-samen-werkingsverband met God
realiseren en binnen dit verband vragen om extra
bewustzijn, om zelf onze moeilijke ervaringen of
confrontaties te kunnen oplossen.
We houden hier dus onze eigen
verantwoordelijkheid en proberen onze
problemen zelf op te lossen met extra inspiratie
van onze Richter (persoonlijke openbaringen).
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Het vierde besef van God.
Het vierde besef van God is dat wij onze eigen
Godsvonk gaan zien, voelen en ervaren als ons eigen
alter ego.
Wij kunnen ‘in God stappen’. ‘Wij zijn God ook'. ‘God
en ik zijn één'.
Dit besef van God leidt tot effectief gebed en dit houdt
het volgende in:
(1002.7)91:9.2 1. Ge moet u bekwamen als een
krachtig bidder door oprecht en moedig de problemen
van de realiteit van het universum onder ogen te zien.
Ge moet in het bezit zijn van kosmisch
uithoudingsvermogen.
(1002.8)91:9.3 2. Ge moet het menselijke vermogen
tot menselijke aanpassing eerlijk en volledig hebben
aangewend. Ge moet ijverig zijn geweest.
(1002.9)91:9.4 3. Ge moet iedere wens in uw
bewustzijn en iedere hunkering van uw ziel overgeven
aan de transformerende omhelzing van geestelijke
groei. Ge moet een verdieping van betekenissen en
een verheffing van waarden hebben ervaren.
(1002.10)91:9.5 4. Ge moet van ganser harte kiezen
voor de goddelijke wil. Ge moet over het dode punt
van besluiteloosheid heenkomen.
(1002.11)91:9.6 5. Ge erkent niet alleen de wil van de
Vader en verkiest deze te doen, maar ge hebt u
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onvoorwaardelijke overgegeven en dynamisch
gewijd aan het werkelijk doen van de wil van de
Vader.
(1002.12)91:9.7 6. Ge zult uitsluitend om
goddelijke wijsheid bidden teneinde de specifieke
menselijke problemen op te lossen die ge tegenkomt
bij de opklimming naar het Paradijs – het bereiken van
goddelijke volmaaktheid.
(1002.13)91:9.8 7. En ge moet geloof hebben –
levend geloof.

In de vierde fase is er zoveel besef van het één zijn
met God, dat mijn innerlijk leven bij God, als mijn
alter ego, als vanzelf terecht komt en dit is in een
diepere vorm, HET DOEN VAN DE WIL VAN DE
VADER.
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Dit creëert Punt 77:
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

Ook dit attentiepunt is langer dan de overige, maar
voor mij noodzakelijk om hier te benoemen.
Het gebed is voor ons de verbinding met ons geloof en
de ontwikkeling van het niveau van het gebed typeert
het niveau van onze verstandhouding met God en dus
van onze groei in bewustzijn en van het niveau van
ons bewustzijn en dus ook van het niveau van ons
besef van eenheid.
Het gebed bepaalt mede de mate en het niveau van
onze communicatie met God.
Wat zegt het Urantiaboek over 'Het Gebed’?
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De evolutie van het gebed
(994.1) 91:0.1 HET gebed, als een instrument van de
religie, is geëvolueerd uit eerdere monologen en
dialogen die niet-religieuze uitingen waren. Toen de
primitieve mens zelf-bewustzijn had verworven, was
het onvermijdelijke uitvloeisel hiervan het zich
bewustzijn-van-anderen: het tweeledige
potentieel der sociale respons en erkenning van
God.
(994.2) 91:0.2 De vroegste vormen van gebed waren
niet tot de Godheid gericht. Deze uitingen leken veel
op wat gij gewoonlijk tot een vriend zegt wanneer ge
aan een belangrijke onderneming begint: ‘wens me
maar geluk.’ De primitieve mens was een slaaf van
de magie: het toeval, voorspoed en tegenspoed,
speelde een rol in alle zaken van het leven. Eerst
waren deze beden om geluk monologen – eenvoudig
een soort hardop denken van degene die zich van de
magie bediende. Vervolgens gingen deze mensen die
in het toeval geloofden, de hulp van hun vrienden en
familie inroepen, en al spoedig werd er een vorm
van ceremonie uitgevoerd waarbij de gehele clan
of stam betrokken werd.
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(994.3) 91:0.3 Toen het idee van schimmen en geesten
tot ontwikkeling kwam, werden deze beden tot
bovenmenselijke wezens gericht, en toen men zich
bewust werd van het bestaan van goden, bereikten
deze uitingen het niveau van echt gebed. Dit wordt
geïllustreerd door het feit dat bij bepaalde
Australische stammen primitieve religieuze gebeden
eerder voorkwamen dan geloof in geesten en
bovenmenselijke persoonlijkheden.
(994.4) 91:0.4 De Toda-stam in India past de
gewoonte om tot niemand in het bijzonder te bidden
thans precies zo toe als de vroege volken in de tijden
voordat het religieuze bewustzijn tot ontwikkeling
was gekomen. Alleen betekent dit bij de Toda’s een
terugval van hun degenererende godsdienst tot dit
primitieve niveau. De hedendaagse rituelen van de
veehouder-priesters der Toda’s zijn geen religieuze
ceremoniën, aangezien deze onpersoonlijke
gebeden niets bijdragen tot de instandhouding of
verheffing van enige sociale, morele of geestelijke
waarde.
(994.5) 91:0.5 Het pre-religieuze bidden maakte deel
uit van de mana-gebruiken der Melanesiërs, van het
oudah-geloof der Afrikaanse Pygmeeën en van het
manitou-bijgeloof der Noord-Amerikaanse Indianen.
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De Baganda-stammen van Afrika zijn pas kort geleden
het mana-niveau van het gebed te boven gekomen. In
deze vroege evolutionaire verwarring bidden de
mensen tot goden, plaatselijke en nationale, tot
fetisjen, amuletten, geesten, heersers en tot gewone
mensen.

1. Het primitieve gebed
(994.6) 91:1.1 De functie van de vroege
evolutionaire religie is het bewaren en versterken
van de essentiële sociale, morele en geestelijke
waarden die langzaam vorm aannemen. Deze
missie van de religie wordt niet bewust door de
mensheid nageleefd, doch wordt hoofdzakelijk
verwezenlijkt door de werking van het gebed. De
praktijk van het bidden vormt de ongewilde maar
niettemin persoonlijke en collectieve inspanning van
een groep om dit behoud van hoge waarden zeker te
stellen (te actualiseren). Als het gebed er hen niet voor
zou behoeden, zouden alle heilige dagen spoedig
terugvallen tot de status van gewone vacantiedagen.
(995.1) 91:1.2 De religie en haar instrumenten,
waarvan het gebed de belangrijkste is, zijn alleen
verbonden met de waarden die algemeen sociaal
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erkend worden, door de groep worden bekrachtigd.
Wanneer de primitieve mens dus trachtte zijn lagere
emoties te bevredigen of volstrekt zelfzuchtige
ambities te verwerkelijken, werd hij beroofd van de
vertroosting der religie en de bijstand van het gebed.
Als het individu trachtte iets asociaals te doen,
moest hij hulp zoeken bij de niet-religieuze magie,
zijn toevlucht nemen tot tovenaars, en zo de hulp
van het gebed verliezen. Het gebed werd daarom
reeds zeer vroeg een machtige promotor van de
sociale evolutie, morele vooruitgang en geestelijke
verworvenheden.
(995.2) 91:1.3 Het primitieve denken was echter noch
logisch, noch consequent. De vroege mens begreep
niet dat materiële zaken niet tot het gebied van
het gebed behoren. Deze eenvoudige zielen volgden
de redenering dat voedsel, onderdak, regen, wild en
andere materiële goederen het sociale welzijn
vergrootten en daarom begonnen zij om deze
materiële zegeningen te bidden. Hoewel dit een
vervorming van het gebed betekende, werd de
inspanning om deze materiële doelstellingen door
sociale en ethische activiteiten te verwezenlijken er
wel door bevorderd. Ofschoon de geestelijke
waarden van een volk door deze prostitutie van
het gebed werden verlaagd, werden zijn
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economische, sociale en ethische zeden er
niettemin rechtstreeks door verheven.
(995.3) 91:1.4 Het bidden is alleen een monoloog in
het primitiefste soort bewustzijn. Het wordt reeds
vroeg een dialoog, en breidt zich al spoedig uit tot het
niveau van godsverering door de groep. Het gebed is
een teken dat de pre-magische bezweringen van de
primitieve religie zijn geëvolueerd tot het niveau waar
het menselijke denken de realiteit erkent van
weldoende krachten of wezens, die in staat zijn sociale
waarden te verhogen en morele idealen uit te breiden,
en verder, dat deze invloeden bovenmenselijk zijn en
losstaan van het ego van de mens die zich bewust is
van zichzelf en van zijn mede-stervelingen. Het ware
gebed verschijnt daarom pas wanneer het
instrument van religieuze bijstand als persoonlijk
wordt gevisualiseerd.
(995.4) 91:1.5 Het gebed heeft weinig verband met
animisme, doch animistische opvattingen kunnen
naast opkomende religieuze gevoelens voorkomen.
Vaak hebben religie en animisme een totaal
verschillende oorsprong gekend.
(Toelichting animisme:
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Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel
concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in
mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of
natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische
zoals bergen en rivieren).
(995.5) 91:1.6 Bij die stervelingen die niet bevrijd zijn
van de primitieve knechting door vrees, bestaat er een
reëel gevaar dat alle gebed tot een ziekelijk gevoel van
zonde leidt, tot ongerechtvaardigde overtuigingen
van werkelijke of ingebeelde schuld. In de moderne
tijd is het echter niet waarschijnlijk dat veel mensen
voldoende tijd in gebed zullen doorbrengen om tot
zulk schadelijk tobben over hun onwaardigheid of
zondigheid te vervallen. De gevaren die het gevolg zijn
van de vervorming en de pervertering van het gebed,
bestaan uit onwetendheid, bijgeloof, verstarring,
vermindering van levenskracht, materialisme en
fanatisme.

2. Het evoluerende gebed
(995.6) 91:2.1 De eerste gebeden waren niet meer
dan onder woorden gebrachte wensen, de
uitdrukking van oprechte verlangens. Het gebed
werd vervolgens een techniek om de medewerking
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der geesten te verkrijgen. En daarna bereikte het de
hogere functie van het bijstaan van de religie bij de
instandhouding van alle waarden die de moeite waard
waren.
(995.7) 91:2.2 Zowel het gebed als de magie
ontstonden ten gevolge van de
aanpassingsreacties van de mens op de omgeving
van Urantia. Maar afgezien van deze geabstraheerde
verwantschap, hebben zij weinig gemeen. Het gebed
is altijd een teken van positieve actie van het
biddende ego geweest; het is altijd psychisch
geweest en soms geestelijk. De magie is gewoonlijk
een poging geweest om de werkelijkheid te
manipuleren zonder dat het ego van de manipulator,
de beoefenaar van de magie, erdoor werd beroerd.
Hoewel ze onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan, zijn
magie en gebed in hun latere ontwikkelingsfasen
dikwijls nauw met elkaar verbonden geweest. Door
het nastreven van hogere doelen heeft de magie
zich soms van het niveau van toverformules, via
rituelen en bezweringen, verheven tot de drempel
van waarachtig gebed. Het bidden is soms zo
materialistisch geworden, dat het ontaard is in een
pseudo-magische techniek om zich de inspanning te
besparen die vereist is om de problemen van Urantia
op te lossen.
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(996.1) 91:2.3 Toen de mens leerde dat het gebed
de goden niet kon dwingen, werd het meer een
smeekbede, een vragen om gunsten. Het meest

waarachtige gebed is echter in werkelijkheid
een intieme omgang tussen de mens en zijn
Schepper.
(996.2) 91:2.4 Wanneer het idee van het offer bij een
godsdienst optreedt, doet het zonder uitzondering
afbreuk aan de uitwerking van het ware gebed, in de
zin dat de mensen dan trachten offeranden van
materiële bezittingen in de plaats te stellen van het
offer van hun eigen geconsacreerde wil aan het doen
van de wil van God.
(En het doen van de Wil van God is het in vrije wil
delen met God van onze innerlijke gevoelens en ons
innerlijk leven).
(996.3) 91:2.5 Wanneer de religie wordt ontdaan van
een persoonlijke God, gaan de gebeden van zo’n religie
over naar de niveaus van de theologie en de filosofie.
Wanneer het hoogste Godsbegrip van een godsdienst
een onpersoonlijke Godheid is, zoals in het
pantheïstisch idealisme, verschaft dit weliswaar de
grondslag voor bepaalde vormen van mystieke
gemeenschap, maar blijkt het noodlottig voor de
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kracht van het ware gebed, dat altijd staat voor de
gemeenschap van de mens met een persoonlijk,
hoger wezen.
(996.4) 91:2.6 In de eerste perioden van de evolutie
van het menselijk ras en zelfs nu nog, is het gebed in
de dagelijkse ervaring van de gemiddelde
sterveling grotendeels een verschijningsvorm van
de omgang van de mens met zijn eigen
onderbewustzijn. Er is echter ook een domein van
het gebed waar de intellectueel alerte en geestelijk
vooruitstrevende mens in mindere of meerdere
mate contact bereikt met de bovenbewuste
niveaus van het menselijke denken, het domein
van de inwonende Gedachtenrichter. Bovendien
bestaat er een duidelijke geestelijke fase van het
ware gebed, die te maken heeft met de ontvangst
en erkenning ervan door de geestelijke krachten
van het universum en die geheel verschilt van alle
menselijke, verstandelijke omgang.
(996.5) 91:2.7 Het gebed draagt in hoge mate bij tot
de ontwikkeling van het religieuze gevoel van een
evoluerend menselijk bewustzijn. Het is een
machtige invloed, welks werking de isolatie van de
persoonlijkheid voorkomt.
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(996.6) 91:2.8 Het gebed is de enige techniek die is
verbonden met de natuurlijke religies uit de evolutie
van de soort en eveneens deel uitmaakt van de
experiëntiële waarden der hogere religies van
ethische uitmuntendheid, de
openbaringsgodsdiensten.

3. Het gebed en het ALTER EGO
(996.7) 91:3.1 Wanneer kinderen net leren om de taal
te gebruiken, zijn zij geneigd hardop te denken, om
hun gedachten in woorden uit te drukken zelfs
wanneer er niemand aanwezig is die naar hen luistert.
Wanneer de scheppende verbeeldingskracht in hen
ontwaakt, vertonen zij een neiging zich met
denkbeeldige kameraadjes te onderhouden. Op deze
manier tracht een ontluikend ego te communiceren
met een fictief alter ego. Door deze techniek leert het
kind al vroeg zijn monologische conversaties om te
vormen tot pseudo-dialogen, waarbij dit alter ego
antwoord geeft op zijn verbale denken en de
uitdrukking van zijn verlangens. Het denken van een
volwassene vindt mentaal voor een zeer groot deel
in de gespreksvorm plaats.
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(996.8) 91:3.2 De eerste, primitieve vorm van bidden
leek veel op de semi-magische recitaties van de
huidige Toda-stam, gebeden die niet tot iemand in het
bijzonder werden gericht. Deze gebedstechnieken
ontwikkelen zich echter meestal, door de opkomst van
het idee van een alter ego, tot communicaties van het
type van de dialoog. In de loop der tijd wordt het alter
ego-concept verheven tot een hogere status van
goddelijke waardigheid, en dan ontstaat het gebed als
een instrument van de religie. Deze primitieve vorm
van bidden moet vele eeuwen lang via vele fasen
evolueren, voordat zij het niveau van intelligent en
waarlijk ethisch bidden bereikt.
(997.1) 91:3.3 In de opvatting van opeenvolgende
generaties van biddende stervelingen evolueert het
alter ego via schimmen, fetisjen en geesten, tot
polytheïstische goden en tenslotte tot de Ene God,
een goddelijk wezen dat de hoogste idealen en de
edelste aspiraties van het biddende ego
belichaamt. Zo functioneert het gebed dan ook als
het krachtigste instrument der religie om de
hoogste waarden en idealen van hen die bidden te
bewaren. Van het moment dat de voorstelling van een
alter ego ontstaat, tot de opkomst van de
voorstelling van een goddelijke, hemelse Vader, is
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het gebed altijd een socialiserende, moraliserende
en vergeestelijkende gewoonte.
(997.2) 91:3.4 Het eenvoudige gebed uit geloof getuigt
van een machtige evolutie in de menselijke ervaring,
waardoor de oude conversaties met het fictieve
symbool van het alter ego van de primitieve religie
zijn opgeheven tot het niveau van gemeenschap met
de geest van de Oneindige en tot dat van een
authentiek bewustzijn van de werkelijkheid van de
eeuwige God en Paradijs-Vader van de gehele
intelligente schepping.
(997.3) 91:3.5 Naast alles wat in de ervaring van het
bidden boven het zelf uitgaat, moet ge in gedachten
houden dat het ethische gebed ook een schitterende
manier is om het ego te verheffen en het zelf te
versterken, teneinde een beter leven te kunnen leiden
en hogere doelen te kunnen bereiken. Het gebed
beweegt het menselijke ego ertoe om aan beide
zijden hulp te zoeken: materiële hulp bij het
onderbewuste reservoir van zijn ervaring als
sterveling, en inspiratie en leiding in de
bovenbewuste grensgebieden waar het materiële
contact maakt met het geestelijke, met de
Geheimnisvolle Mentor.
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(997.4) 91:3.6 Het gebed is altijd een tweeledige
menselijke ervaring geweest en zal dit ook altijd
blijven: het is een psychologische procedure die
nauw verbonden is met een geestelijke techniek.
En deze twee functies van het bidden kunnen nooit
geheel van elkaar worden gescheiden.
(997.5) 91:3.7 Het verlichte gebed moet niet alleen
een externe, persoonlijke God erkennen, doch ook
een inwonende, onpersoonlijke Godheid, de
inwonende Richter. Het is volkomen juist dat de
mens, wanneer hij bidt, ernaar streeft om de
voorstelling van de Universele Vader op het Paradijs
te vatten, maar alles welbeschouwd zal het
doeltreffender zijn terug te keren tot de
voorstelling van een nabij alter ego, net zoals het
primitieve denken placht te doen, en dan te
erkennen dat het idee van dit alter ego is
geëvolueerd van louter fictie tot de waarheid dat
God in de sterfelijke mens inwoont door de
feitelijke aanwezigheid van de Richter, zodat de
mens als het ware van aangezicht tot aangezicht
kan spreken met een werkelijk, echt en goddelijk
alter ego dat in hem woont en de
tegenwoordigheid en essentie zelve is van de
levende God, de Universele Vader.

513

4. Ethisch bidden
(997.6) 91:4.1 Een gebed kan niet ethisch zijn
wanneer degene die bidt, streeft naar zelfzuchtig
voordeel ten opzichte van zijn medemens.
Zelfzuchtig, materialistisch bidden is
onverenigbaar met de ethische religies die zijn
gebaseerd op onbaatzuchtige, goddelijke liefde. Al
dergelijk onethisch bidden valt terug tot de primitieve
niveaus van pseudo-magie en is voortschrijdende
beschavingen en verlichte religies onwaardig.
Zelfzuchtig bidden zondigt tegen de geest van alle
ethiek die is gegrond op liefdevolle
rechtvaardigheid.
(997.7) 91:4.2 Het gebed moet nooit zo worden
geprostitueerd, dat het in de plaats komt van
handelen. Alle ethisch bidden is een prikkel tot
handelen en een gids bij het progressief streven
naar idealistische doeleinden die boven het zelf
uitstijgen.
(998.1) 91:4.3 Weest eerlijk in al uw gebeden;
verwacht niet dat God partijdig zal zijn, dat hij u
meer zal liefhebben dan zijn andere kinderen, uw
vrienden, medemensen, of zelfs uw vijanden. Het
bidden van de natuurlijke of geëvolueerde religies is
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aanvankelijk evenwel niet ethisch, wat het in de later
geopenbaarde religies wel is. Alle gebed, individueel
en gemeenschappelijk, kan òf egoïstisch òf altruïstisch
zijn. Dat wil zeggen dat het gebed geconcentreerd kan
zijn op het zelf of op anderen. Wanneer degene die
bidt niets zoekt voor zichzelf, noch voor zijn
medemensen, dan kan deze instelling van de ziel
tot de niveaus van ware aanbidding voeren.
Egoïstische gebeden houden bekentenissen en
smeekbeden in en bestaan dikwijls uit verzoeken om
materiële gunsten. Het gebed is enigszins ethischer
wanneer het zich bezighoudt met vergiffenis en om
wijsheid vraagt ten behoeve van meer zelfbeheersing.
(998.2) 91:4.4 Terwijl het onzelfzuchtige type gebed
versterkend en vertroostend is, is het materialistische
gebed voorbestemd om teleurstelling en
ontgoocheling te brengen wanneer het voortschrijden
van de wetenschappelijke ontdekkingen aantoont dat
de mens in een ordelijk en wetmatig fysisch
universum leeft. De jeugd van een individu of een ras
wordt gekenmerkt door primitieve, zelfzuchtige en
materialistische gebeden. En tot op zekere hoogte zijn
al zulke smeekbeden doeltreffend, in de zin dat zij
onveranderlijk leiden tot de pogingen en inspanningen
die ertoe bijdragen dat de antwoorden op zulke
gebeden worden verwezenlijkt. Het ware
515

geloofsgebed draagt altijd bij tot de verhoging van de
techniek van het leven, zelfs als zulke smeekbeden
geen geestelijke erkenning waard zijn. De geestelijk
gevorderde mens moet evenwel grote voorzichtigheid
betrachten wanneer hij probeert het primitieve of
onvolwassen bewustzijn van zulke gebeden af te
houden.
(998.3) 91:4.5 Houdt in gedachten dat zelfs al
verandert het gebed God niet, het zeer dikwijls wel
grote en blijvende veranderingen teweegbrengt in
degene die in geloof en vol vertrouwen en
verwachting bidt. Uit gebed is veel innerlijke vrede,
blijdschap, kalmte, moed, zelfbeheersing en
billijkheid voortgekomen bij de mannen en
vrouwen van de evoluerende rassen.

5. Sociale repercussies van het gebed
(998.4) 91:5.1 In de voorouderverering leidt het
gebed tot het cultiveren van voorouderlijke idealen.
Maar het gebed als element van verering van de
Godheid overtreft alle andere praktijken van
dergelijke aard, omdat het leidt tot het cultiveren van
goddelijke idealen. Als de voorstelling van het alter
ego van het gebed een allerhoogste, goddelijke
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natuur krijgt, verheffen zich de idealen van de
mens dienovereenkomstig van louter menselijke,
tot hemelse, goddelijke niveaus, en het gevolg van
al dergelijke gebeden is de versterking van het
karakter van de mens en de diepgaande
eenwording van de menselijke persoonlijkheid.
(998.5) 91:5.2 Het gebed behoeft evenwel niet altijd
individueel te zijn. Het bidden van een groep of
gemeente is zeer doeltreffend doordat het in hoge
mate socialiserend is in zijn wijdere effecten.
Wanneer een groep gemeenschappelijk om morele
verdieping en geestelijke verheffing bidt, dan hebben
dergelijke gebeden hun weerslag op de individuen die
de groep vormen: door hun participatie worden zij er
allen beter van. Zelfs een hele stad of natie kan door
zulke gebedsoefeningen worden geholpen. De
belijdenis van zonden, berouw en gebeden hebben
individuen, steden, naties en hele rassen tot machtige
hervormingsinspanningen geleid en de moed gegeven
om heldendaden te verrichten.
(998.6) 91:5.3 Indien ge werkelijk verlangt de
gewoonte om een vriend te bekritiseren te
overwinnen, bereikt ge een dergelijke
verandering van instelling op de snelste en
zekerste manier als ge het tot een gewoonte maakt
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iedere dag van uw leven voor die mens te bidden.
De sociale effecten van dergelijke gebeden zijn
echter grotendeels afhankelijk van twee
voorwaarden:
(998.7) 91:5.4 1. de persoon voor wie gebeden wordt,
moet weten dat er voor hem wordt gebeden;
(999.1) 91:5.5 2. de persoon die bidt, moet in nauw
sociaal contact komen met de persoon voor wie hij
bidt.
(999.2) 91:5.6 Het gebed is de techniek waardoor
iedere religie vroeg of laat geïnstitutionaliseerd wordt.
En na verloop van tijd raakt het bidden verbonden
met talrijke secundaire instrumenten, waarvan
sommige dienstig zijn en andere uitgesproken
schadelijk, zoals priesters, heilige boeken,
godsdienstige rituelen en ceremonieel.
(Is dat niet juist het beeld van alle religies waar het
uitsluitend gaat om priesters, heilige boeken,
godsdienstige rituelen en ceremonieel?)
(999.3) 91:5.7 Maar zij die grotere geestelijke
verlichting kennen, moeten geduldig en verdraagzaam
zijn jegens hen wier intellect minder begaafd is dan
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het hunne en die voor de mobilisatie van hun zwakke
geestelijke inzicht een grote behoefte hebben aan
symboliek. De sterken moeten niet met minachting op
de zwakken neerzien. Zij die zich van God bewust zijn
zonder symboliek, moeten het genadedienstbetoon
van het symbool niet ontzeggen aan hen die het
moeilijk vinden om zonder vorm of ritueel de Godheid
te aanbidden, en waarheid, schoonheid en goedheid te
vereren. Bij hun vrome godsverering stellen de meeste
stervelingen zich een symbool voor van het object en
de bestemming van hun gebeden.

6. Het domein van het gebed
(999.4) 91:6.1 Tenzij in verbintenis met de wil en
handelingen van de persoonlijke geestelijke krachten
en materiële supervisoren van uw gebied, kan het
gebed geen directe uitwerking hebben op uw fysische
omgeving. Ofschoon het domein der smeekbeden zeer
duidelijke grenzen kent, gelden deze begrenzingen
niet in dezelfde mate voor het geloof van hen die
bidden.
(999.5) 91:6.2 Het gebed is niet een techniek om
werkelijke, organische ziekten te genezen, maar het
heeft enorm bijgedragen tot de overvloedige
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gezondheid die mensen kunnen genieten en tot de
genezing van talrijke mentale, emotionele en nerveuze
aandoeningen. En zelfs bij echte bacteriële ziekten
heeft het gebed vaak de werkzaamheid van andere
geneeswijzen verhoogd. Het gebed heeft menige
prikkelbare, klagende zieke veranderd in een
toonbeeld van geduld en hem tot een bron van
inspiratie gemaakt voor alle andere lijdende
mensen.
(999.6) 91:6.3 Hoe moeilijk het ook moge zijn om
wetenschappelijke twijfel aangaande de
werkzaamheid van het gebed in overeenstemming te
brengen met de altijd aanwezige drang om hulp en
leiding te zoeken bij goddelijke bronnen, toch moet
ge nooit vergeten dat het oprechte geloofsgebed
een machtige kracht is ter bevordering van het
persoonlijke geluk, individuele zelfbeheersing,
sociale harmonie, morele vooruitgang en
geestelijke groei.
(999.7) 91:6.4 Het bidden, zelfs als een zuiver
menselijke gewoonte, een dialoog met het alter
ego, is een techniek waardoor men zich langs de
meest efficiënte weg bewust kan worden van de
reservekrachten van de menselijke natuur, die
opgeslagen liggen en bewaard worden in de
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onbewuste gebieden van het menselijk bewustzijn.
Afgezien van de religieuze implicaties en geestelijke
betekenis van het gebed, is het ook een gezonde
psychologische gewoonte. Het is een feit in de
menselijke ervaring dat de meeste mensen, als zij
voldoende onder druk staan, op enigerlei wijze
zullen bidden tot een bron van hulp.
(999.8) 91:6.5 Weest niet zo lui dat ge God vraagt
uw moeilijkheden op te lossen, maar aarzel nooit
hem om wijsheid en geestelijke kracht te vragen
om u te leiden en te steunen terwijl ge zelf
vastberaden en moedig de problemen aanpakt die
voor u liggen.
(Dit is wat ik de TWEEZAAMHEID noem).
(999.9) 91:6.6 Het gebed is een onontbeerlijke factor
geweest in de vooruitgang en het behoud van de
religieuze civilisatie en kan nog steeds machtige
bijdragen leveren aan de verdere verhoging en
vergeestelijking van de samenleving, indien zij die
bidden dit maar willen doen in het licht van
wetenschappelijke feiten, filosofische wijsheid,
intellectuele oprechtheid en geestelijk geloof. Bidt
zoals Jezus zijn discipelen leerde – oprecht,
onzelfzuchtig, in billijkheid en zonder twijfelen.
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(1000.1) 91:6.7 De uitwerking van het gebed in de
persoonlijke geestelijke ervaring van degene die bidt,
hangt evenwel geenszins af van het verstandelijke
begrip, de filosofische scherpzinnigheid, het sociale
niveau, de culturele status of andere verworvenheden
van de sterveling. De psychische en geestelijke
bijverschijnselen van het geloofsgebed zijn direct,
persoonlijk en experiëntieel. Er bestaat geen andere
methode waardoor ieder mens, ongeacht al zijn
andere vaardigheden als sterveling, zo effectief en
onmiddellijk kan naderen tot de drempel van het
gebied waar hij kan communiceren met zijn
Maker, waar het schepsel in contact treedt met de
werkelijkheid van de Schepper, met de inwonende
Gedachtenrichter.

7. Mystiek, extase en inspiratie
(1000.2) 91:7.1 De mystiek, als methode om de
bewustheid van de aanwezigheid Gods te ontwikkelen,
is alleszins lofwaardig, maar wanneer deze
praktijken tot sociale isolatie leiden en
culmineren in godsdienstig fanatisme, zijn ze
vrijwel geheel afkeurenswaardig. Maar al te vaak is
wat de overspannen mysticus interpreteert als
goddelijke inspiratie, het bovenkomen van inhouden
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van zijn eigen diepe bewustzijn. Hoewel het contact
van het sterfelijke bewustzijn met zijn inwonende
Richter dikwijls wordt begunstigd door toegewijde
meditatie, wordt het vaker bevorderd door het
oprecht, liefdevol en onzelfzuchtig dienen van uw
medeschepselen.
(1000.3) 91:7.2 De grote religieuze leraren en de
profeten uit voorbije tijden waren geen extreme
mystici. Het waren mannen en vrouwen die God
kenden en hun God het beste dienden door
onbaatzuchtig dienstbetoon aan hun
medestervelingen. Jezus nam zijn apostelen vaak met
zich mee voor korte perioden van meditatie en gebed,
maar hij hield hen grotendeels in dienend contact met
de menigten. De ziel van de mens heeft evenzeer
geestelijke oefening nodig als geestelijk voedsel.
(1000.4) 91:7.3 Religieuse extase is toelaatbaar als zij
voortvloeit uit gezonde antecedenten, maar deze
ervaringen zijn vaker gevolgen van zuiver emotionele
invloeden, dan manifestaties van diep geestelijke aard.
Religieuze mensen moeten niet ieder sterk
psychologisch voorgevoel en iedere intense
emotionele ervaring beschouwen als een goddelijke
openbaring of een geestelijke communicatie. Echte
geestelijke extase gaat gewoonlijk gepaard met grote
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uiterlijke kalmte en bijna volmaakte emotionele
controle. Ware profetische visie is echter een superpsychologisch voorgevoel. Zulke visitaties zijn geen
pseudo-hallucinaties, noch op trance gelijkende
vormen van extase.
(1000.5) 91:7.4 Het menselijke bewustzijn kan
bepaalde dingen doen in respons op zogenaamde
inspiratie wanneer het gevoelig is voor het
bovenkomen van onderbewuste bewustzijnsinhouden,
of voor de prikkel van het bovenbewustzijn. In beide
gevallen heeft het individu de indruk dat een
dergelijke uitbreiding van de inhoud van zijn
bewustzijn min of meer van buiten komt.
Ongebreideld mystiek enthousiasme en ongeremde
religieuze extase zijn geen geloofsbrieven van
inspiratie, vermeend goddelijke geloofsbrieven.
(1000.6) 91:7.5 Al deze vreemde religieuze ervaringen
van mystiek, extase en inspiratie kunnen praktisch
worden getoetst door te kijken of deze verschijnselen
een mens ertoe brengen om:
(1000.7) 91:7.6 1. een betere, vollediger lichamelijke
gezondheid te genieten;.
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(1000.8) 91:7.7 2. efficiënter en praktischer te
functioneren in zijn mentale leven;
(1000.9) 91:7.8 3. sterker en vreugdevoller zijn
religieuze ervaringen aan de samenleving ten goede te
doen komen;
(1000.10) 91:7.9 4. vollediger zijn dagelijks leven te
vergeestelijken, terwijl hij zich getrouw kwijt van de
alledaagse plichten van het gewone sterfelijke
bestaan;
(1001.1) 91:7.10 5. zijn liefde en waardering voor
waarheid, schoonheid en goedheid te vergroten;
(1001.2) 91:7.11 6. de in zijn tijd gangbare sociale,
morele, ethische en geestelijke waarden in stand te
houden;
(1001.3) 91:7.12 7. zijn geestelijk inzicht –
Godsbewustzijn – te doen toenemen.
(1001.4) 91:7.13 Maar het gebed is niet werkelijk
verbonden met deze uitzonderlijke religieuze
ervaringen. Wanneer het gebed overmatig esthetisch
wordt, als het bijna uitsluitend bestaat uit de schone,
gelukzalige contemplatie van paradijselijke
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goddelijkheid, verliest het veel van zijn socialiserende
invloed en neigt het tot mystiek en tot de isolatie van
degenen die zich eraan overgeven. Er schuilt een zeker
gevaar in overmatig individueel bidden, dat door
groepsgebed, godsdienstoefeningen van de
gemeenschap, wordt gecorrigeerd en voorkomen.

8. Het bidden als persoonlijke ervaring
(1001.5) 91:8.1 Het gebed heeft een waarlijk spontaan
aspect, want de primitieve mens merkte al dat hij bad
lang voordat hij een duidelijke voorstelling had van
een God. De vroege mens placht te bidden in twee
verschillende situaties: wanneer hij in grote nood
verkeerde, ervoer hij de impuls om hulp te zoeken, en
wanneer hij uitgelaten was van vreugde, gaf hij zich
over aan de impulsieve uitdrukking daarvan.
(1001.6) 91:8.2 Het gebed is niet uit de magie
geëvolueerd, de twee zijn onafhankelijk van elkaar
ontstaan. De magie was een poging om de Godheid
aan de omstandigheden aan te passen; het gebed is
de inspanning om de persoonlijkheid in
overeenstemming te brengen met de wil van de
Godheid. Het ware bidden is zowel moreel als
religieus. Magie is geen van beide.
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(1001.7) 91:8.3 Het gebed kan een vaste gewoonte
worden: velen bidden omdat anderen het ook doen.
Weer anderen bidden omdat zij vrezen dat er iets
verschrikkelijks zal gebeuren als zij hun smeekbeden
niet regelmatig opzenden.
(1001.8) 91:8.4 Voor sommige individuën is het gebed
de kalme uitdrukking van dankbaarheid; voor anderen
de groepsuitdrukking van lofprijzing, het sociale
gebed; soms is het de imitatie van andermans religie,
terwijl het oprechte gebed de eerlijke en
vertrouwensvolle communicatie is van de
geestelijke natuur van het schepsel met de geest
van de Schepper die altijd bij hem is.
(1001.9) 91:8.5 Het gebed kan een spontane
uitdrukking zijn van Godsbewustzijn of een
betekenisloos opzeggen van theologische formules.
Het kan de extatische lofprijzing van een
Godkennende ziel zijn, of het slaafse eerbetoon van
een sterveling die overheerst wordt door vrees. Soms
is het de roerende uiting van geestelijke hunkering en
soms het luidruchtig uitroepen van vrome frasen. Het
gebed kan een vreugdevolle lofprijzing zijn, of een
nederig smeken om vergeving
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(1001.10) 91:8.6 Het gebed kan een kinderlijk smeken
zijn om het onmogelijke of een gerijpt verzoek om
morele groei en geestelijke kracht. Een bede kan om
het dagelijks brood gaan of een hartgrondig verlangen
belichamen om God te vinden en zijn wil te doen. Het
kan een geheel zelfzuchtig verzoek zijn of een oprecht,
indrukwekkend gebaar ter verwezenlijking van
onbaatzuchtige broederschap.
(1001.11) 91:8.7 Het gebed van een mens kan een
toornige roep om wraak zijn of een meedogende
voorspraak voor zijn vijanden. Het kan een uiting zijn
van de hoop om God te veranderen of een krachtige
techniek om zichzelf te veranderen. Het kan het
kruiperige smeken zijn van een verloren zondaar voor
een vermeend strenge Rechter, of de vreugdevolle
uiting van een bevrijde zoon van de levende,
barmhartige hemelse Vader.
(1001.12) 91:8.8 De moderne mens wordt in
verwarring gebracht door de gedachte dat hij zijn
zaken op een zuiver persoonlijke manier met God kan
bespreken. Velen hebben het regelmatig bidden laten
varen; zij bidden alleen als zij onder uitzonderlijke
druk staan – in noodgevallen. De mens zou
onbevreesd moeten zijn om tot God te spreken,
maar alleen een mens die een geestelijk kind is,
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zou God willen overreden of willen wagen hem te
veranderen.
(1002.1) 91:8.9 Maar het werkelijke bidden bereikt
wel degelijk de werkelijkheid. Ook wanneer de
luchtstromingen opwaarts gaan, kan geen vogel zich
verheffen behalve wanneer hij zijn vleugels uitspreidt.
Het gebed verheft de mens, want het is een
techniek om voorwaarts te gaan door gebruik te
maken van de opwaartse geestelijke stromingen in
het universum.
(1002.2) 91:8.10 Het echte gebed draagt bij tot
geestelijke groei, verandert attitudes en geeft de
voldoening die voortkomt uit de gemeenschap met het
goddelijke wezen. Het is een spontane uitbarsting van
Godsbewustzijn.
(1002.3) 91:8.11 God beantwoordt ’s mensen gebed
door hem een meer uitgebreide openbaring van
waarheid, een verhoogde waardering voor
schoonheid en een wijder begrip van goedheid te
geven. Het gebed is een subjectief gebaar, maar het
maakt contact met machtige objectieve
werkelijkheden op de geestelijke niveaus der
menselijke ervaring: het is een zinvol reiken van
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de mens naar bovenmenselijke waarden. Het is de
krachtigste prikkel tot geestelijke groei.
(1002.4) 91:8.12 Woorden doen niet ter zake bij het
gebed, zij vormen slechts de verstandelijke bedding
waarin de rivier van geestelijke smeking toevallig
stroomt. De waarde der woorden is bij persoonlijke
gebeden zuiver auto-suggestief en bij groepsgebeden
socio-suggestief. God beantwoordt de houding van
de ziel, niet de woorden.
(1002.5) 91:8.13 Het gebed is niet een methode om
aan conflicten te ontkomen, maar veeleer een prikkel
tot groei, juist in de confrontatie met conflicten. Bidt
alleen om waarden, niet om dingen; om groei, niet
om bevrediging.

9. Voorwaarden voor effectief gebed
(1002.6) 91:9.1 Indien ge doeltreffend wilt bidden,
dient ge de wetten der prevalente smeekbeden in
gedachten te houden:
(1002.7) 91:9.2 1. Ge moet u bekwamen als een
krachtig bidder door oprecht en moedig de problemen
van de realiteit van het universum onder ogen te zien.
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Ge moet in het bezit zijn van kosmisch
uithoudingsvermogen.
(1002.8) 91:9.3 2. Ge moet het menselijke vermogen
tot menselijke aanpassing eerlijk en volledig hebben
aangewend. Ge moet ijverig zijn geweest.
(1002.9) 91:9.4 3. Ge moet iedere wens in uw
bewustzijn en iedere hunkering van uw ziel overgeven
aan de transformerende omhelzing van geestelijke
groei. Ge moet een verdieping van betekenissen en
een verheffing van waarden hebben ervaren.
(1002.10) 91:9.5 4. Ge moet van ganser harte kiezen
voor de goddelijke wil. Ge moet over het dode punt
van besluiteloosheid heenkomen.
(1002.11) 91:9.6 5. Ge erkent niet alleen de wil van de
Vader en verkiest deze te doen, maar ge hebt u
onvoorwaardelijke overgegeven en dynamisch gewijd
aan het werkelijk doen van de wil van de Vader.
(1002.12) 91:9.7 6. Ge zult uitsluitend om goddelijke
wijsheid bidden teneinde de specifieke menselijke
problemen op te lossen die ge tegenkomt bij de
opklimming naar het Paradijs – het bereiken van
goddelijke volmaaktheid.
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(1002.13) 91:9.8 7. En ge moet geloof hebben –
levend geloof.

Dit creëert Punt 78:
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.
Het gebed is mede de graadmeter voor onszelf en
zegt dus iets over ons bewustzijn met betrekking
tot ons besef van eenheid en over de diepte van
onze band met God.
Voor mijzelf is op dit moment, het meest dierbare
gebed om te vragen voor inzichten, die mijn
bewustzijn verhogen en mij geestelijk laten lopen op
de toppen van mijn tenen, waardoor ik meer inzicht,
rust en kracht krijg, om mijn naasten te kunnen en te
mogen dienen, om mijn innerlijk leven met mijn
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Richter te willen en te kunnen delen en om daardoor
in staat te zijn, om Zijn Wil te kunnen doen, te kunnen
leven en te kunnen zijn.
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PUNT 79: De enige twee
wegen leidend tot de
enige Weg, tot
‘de Weg der wegen'

Uiteindelijk is de hele weg op weg naar het paradijs
samen te vatten in twee wegen, die ‘één groots
gemene deler' hebben en die deler is samen te vatten
in ‘de Weg der wegen’.
De eerste weg is onvoorwaardelijke dienstbaarheid
aan God de Vader, dienstbaarheid aan ons eigen
Godsfragment, aan onze eigen Richter, door onze wil
in overeenstemming te brengen met Zijn Wil, door ons
innerlijk leven met God te delen.
De tweede weg is onvoorwaardelijke
dienstbaarheid aan al onze naasten, aan al het leven
om ons heen, dus dienstbaarheid aan de Godin,
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dienstbaarheid aan de Moeder, dienstbaarheid aan de
Allerhoogste.
Dit leidt tot de enige Weg der wegen leidend naar het
paradijs.
Deze WEG is onvoorwaardelijke:

DIENSTBAARHEID.
Dit creëert Punt 79:
Er is maar één weg die leidt naar het paradijs. Deze
weg is: onvoorwaardelijke DIENSTBAARHEID aan
al het leven om ons heen.
Dienstbaarheid gericht naar mijn Godsvonk door het
doen van Zijn Wil is het DELEN van mijn innerlijk
leven met mijn Godsvonk.
Dienstbaarheid gericht naar mijn medemensen, is
accepteren dat zij hun innerlijk leven DELEN met mij
en dat ik mijn innerlijk leven DEEL met al mijn
naasten.
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DIENSTBAARHEID IS DUS DELEN EN
DELEN IS ‘GODGELIJK’.
‘GODGELIJK’ WORDEN, BETEKENT, 'ZO
VOLMAAKT WORDEN ALS DE VADER
VOLMAAKT IS’ EN DAT BETEKENT DUS
GROEIEN NAAR VOLMAAKTHEID EN
DAARMEE VOLDOEN WE, ALS
OPKLIMMENWEZENS, MEE AAN DE
OPDRACHT VAN GOD.
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PUNT 80: Het
‘grensoverschrijdende
hek’, de grote wissel

Ik wandelde met mijn eigen Godsvonk in het Land van
de Leegte en wij kwamen in een gebied waar ik nog
niet eerder was geweest.
De lucht en het landschap waren hier anders. De lucht
was fel oranje en het landschap was iets ruwer.
Op het pad waarover we liepen, stond een hek. Het
hek was los en aan beide kanten van het hek kon je vrij
passeren.
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Toen ik het hek op het pad zag, vroeg ik aan mijn God
wat het doel was van dat hek. Het leek niet een
‘wegversperrend obstakel’ te zijn.
Ik zei dat het hek ons niet de weg versperde.
Mijn God zei dat dat een juiste waarneming was. Dit
hek had een ander doel. Eigenlijk was het een uitgang.
Een uitgang uit het Land van de Leegte. Het doel van
het hek was om de grens aan te geven van het Land
van de Leegte.
Het is ook de laatste richtingwijzer op weg, op de weg
naar fusie.
Als je dit hek passeert, is de volgende halte het
ondergaan van het proces van fusie. Hoe lang dat
laatste traject duurt, is onvoorspelbaar en kan zo maar
eeuwen duren, maar het kan ook korter zijn. Dat
bepalen we zelf.
Het passeren van het hek is opnieuw gebonden aan
het maken van een keus. Het maken van een keus
bestaat altijd uit het nemen van de stappen: willen,
kunnen, durven, doen.
Dat geldt dus ook voor deze keus, voor het maken van
de keus van het passeren van dit hek, het laatste
concrete obstakel.
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Ik ging zitten op de grond en zei tegen God dat ik niet
wist of ik er klaar voor ben om dit hek nu te kunnen
passeren.
God antwoordde mij dat kosmische wetten altijd
voldoen aan de wetten van oorzaak en gevolg. Dus
vervolgde God, is het feit dat je hier staat, op deze plek
in het Land van de Leegte, hier bij dit hek, een plek
waar je niet zomaar kunt komen, het gevolg van een
oorzaak.
Die oorzaak is dat je het bewustzijn hebt veroverd en
daarmee is het aspect ‘kunnen’, dus ingevuld.
Als je het niet zou kunnen, had je hier niet samen met
mij gestaan.
Wat dus overblijft voor jou zijn de facetten: ‘willen,
durven en doen'.
Ik vroeg God waarom ik dit bewustzijn heb veroverd.
Je weet zei God, dat de opdracht op het traject vanaf
het punt van het bereiken van de eerste cirkel of het
vijfde pad tot aan het punt van het bereiken van het
proces van fusie is, dat de mens zijn of haar wil in
overeenstemming moet brengen met Mijn Wil.
De eerste grote vraag is, wat Mijn Wil is. Dat zal
iedereen zelf moeten zien te ontdekken.
Ik vraag dus niet dat jezelf niets meer wilt en alleen
maar wilt wat ik wil, ik vraag alleen maar of je wilt

540

delen met mij, of je jouw volledig innerlijk leven
wilt delen met mij.
Dat is een vanzelfsprekend verzoek. Als wij willen
versmelten tot één, tot een voor eeuwig ondeelbaar
wezen, zul je mij vrijwillig alles van jouw innerlijk
leven moeten willen aanbieden en dus met mij
vrijwillig moeten willen delen.
Als je iets van jezelf voor mij achter wilt houden,
kan er nooit een volledige één-wording
plaatsvinden.
Deel alles met mij, al je verdriet, al je vreugde en alles
wat er in je omgaat.
Als jij alles deelt dan levert dat nog een voordeel op.
Hoe meer wij één worden, doordat jij alles deelt, hoe
meer ik in die groeiende één-wording, steeds meer
kan delen met jou.
Wat ik deel met jou zijn de inzichten die jij nodig hebt,
zijn de persoonlijke openbaringen die ik jou kan
schenken en waardoor jouw groeiproces zal
versnellen.
Zo is jouw delen tweeledig.
Enerzijds vergroot het onze één-wording en
anderzijds vergroot het jouw groei in bewustzijn.
Delen is een kunst, geen kunstje en delen is Godgelijk.
Als jij deelt en Godgelijk wordt, zul je volmaakt
worden zoals de Vader volmaakt is en voldoe je aan
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mijn opdracht om vanuit de onvolmaaktheid te
groeien naar volmaaktheid.
Delen is dus de sleutel voor de groei naar
volmaaktheid. Ergens op die weg ligt het moment van
onze fusie.
Als je dit hek passeert, verlaat je het Land van de
Leegte en wachten er nieuwe ervaringen, een
voortschrijdende groei in bewustzijn en nieuwe
avonturen.
De keus is aan jou.
Ik stond op, pakte de hand van mijn God en zei: “Laten
we gaan, nog meer vreugde, schoonheid en waarheid
tegemoet. Mijn keus is gemaakt.
Ik zal alles delen met u mijn God, mijn vriend, mijn
alter ego, mijn deel van mijzelf. Delen met u mijn God
zal worden als delen met mijzelf.
Ik zal u worden zodat u mij zult zijn en wanneer wij
elkaar naderen tot zijn, kunnen wij fuseren.
Mijn God, ik ben u ook.
‘Ik en de Vader (mijn Richter) zijn één'.
In ieder geval zijn wij op basis van mijn vrije wil en
mijn verlangen, onvoorwaardelijk op weg naar
eenheid.
DELEN IS NIET ALLEEN 'GODGELIJK ZIJN’.
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DELEN IS LIEFDE.
ALLES DELEN MET MIJN GOD IS EIGENLIEFDE.
DE BEREIDHEID HEBBEN OM TE KUNNEN DELEN
MET ONZE NAASTEN EN ACCEPTEREN DAT ONZE
NAASTEN DELEN MET ONS, IS NAASTENLIEFDE.

DELEN IS DE ENIGE WEG.

Dit creëert Punt 80:
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.

Nog eenmaal de hele weg grafisch weergegeven. De
weg opklimmend vanuit de wereldse weg naar de
Geestelijke Weg, via het Land van de Leegte naar het
punt van het proces van fusie.
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Als we uit vrije wil ons volledig innerlijk leven delen
met onze Richter ontstaat er een energiekanaal, door
ons delen gecreëerd door onszelf, waardoor God ons
kan voeden met inzichten, persoonlijke openbaringen,
waarmee wij Zijn Wil begrijpen en volgens Zijn Wil
zullen, kunnen, willen en durven te gaan leven.
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Dat is nu onvoorwaardelijk mijn weg, vanaf
dit punt gelegen aan de grens van het Land
van de Leegte.
Passeren van dit hek is het opnieuw nemen van
een wissel, dit heeft consequenties en die
consequenties zal ik accepteren.
Op naar nieuwe horizons, naar nieuwe
ervaringen, naar nieuwe leermomenten en
voortschrijdende inzichten en groei op een
eindeloze eeuwige weg, naar de sterren en daar
ver voorbij.
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PUNT 81: Jouw kleur is
‘waar’ maar is de
‘waarheid’ ook gelijk aan
jouw kleur?

Ik neem nog even de tekening over uit het voorgaande
aandachtspunt.
In deze afbeelding is aangegeven dat de wereldse weg
de plaats is van de illusies en de Geestelijke Weg de
plaats is waar de werkelijkheid zich gaat openbaren.
Zie in volgende afbeelding.
Op de wereldse weg geldt dat jouw kleur ‘waar’ is,
maar dat de waarheid niet gelijk is aan jouw kleur.
Op de geestelijke weg verschijnt de werkelijkheid of
de waarheid, omdat de kleuren daar verdwijnen en
niet meer bestaan.
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In het Land van de Leegte zijn voor ons alle
kleuren opgelost.
Hoe zit dat met die kleuren?
We nemen even voor het gemak als waar te nemen
object, een ronde BAL, die vastzit aan een stang.
Dit object is fictief en dient hier alleen als een punt van
onze projectie.
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Ieder mens heeft overtuigingen, heeft menigen, heeft
verwachtingen, teleurstellingen, geloof of geen geloof,
vertrouwen of geen vertrouwen, ieder mens vindt iets
en vindt van alles over van alles.
Al dat 'ergens iets van vinden’, bepaalt jouw positie
tegenover de bal en bepaalt daardoor de kleur van
de bal, die jij waarneemt.
Zo wordt er door jouw overtuigingen, jouw meningen,
jouw visie op de wereld, jouw geloof of ongeloof, jouw
vertrouwen of wantrouwen bepaald dat de kleur van
de bal GROEN is. Dat is de kleur die jij waarneemt en
die kleur is voor jou, op basis van jouw unieke mix van
jouw meningen en overtuigingen, onvoorwaardelijk
WAAR.
Je ziet dan dus dit beeld:
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Deze kleur groen is de kleur die je werkelijk ziet.
Groen is de kleur en die kleur is dus WAAR.
Iemand anders heeft andere meningen, andere
overtuigingen, ander geloof of vertrouwen en vindt
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dus andere dingen en bepaalt daarmee voor zichzelf,
een andere positie tegenover de bal.
Daardoor ziet hij of zij, vanuit een andere kijkhoek,
een RODE bal.
De kleur rood is wat die persoon werkelijk ziet en ook
die kleur is dus voor die persoon WAAR.
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En zo zou je jezelf kunnen voorstellen dat voor iemand
anders, door de overtuigingen en door alles wat die
persoon vindt, een positie voor die persoon ontstaat,
waardoor de kleur van de bal vanuit zijn of haar
positie of standpunt, BLAUW zal zijn en ook die kleur
is WAAR.
Aangezien we allemaal unieke persoonlijkheden zijn
met een unieke identiteit, zullen we allemaal andere
dingen vinden en andere overtuigingen hebben en
daardoor een andere kleur van de bal zien.
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Voor iedere persoon is zijn of haar kleur waar,
weliswaar verschillend van de anderen, maar
waar.
Vervolgens krijgen we ruzie onenigheid of
oorlog over de kleur van de bal.
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Dat is het gevecht om de inhoud van de
waarde, dus het gevecht over en om de
WAARHEID.
IEDERE KLEUR ECHTER IS WAAR, MAAR
BESTAAT DE WAARHEID OOK UIT DIE
KLEUR?
Het is zinloos om over de kleur te vechten want
die nemen we waar door onze uitgangspunten
en ónze overtuigingen en zolang we ons daar
verbeten aan vasthouden, blijft die
persoonlijke kleur in stand.
Het probleem is niet de kleur.
Het probleem zijn alle uitgangspunten, alle
overtuigingen en alles wat ik vind, aangaande
alle zaken die de kleur rood, groen of blauw
genereren.
De problemen lossen dus op als we niets meer
vinden, als we onze overtuigingen loslaten of
flexibel maken en als we daartoe in staat zijn,
hebben we zeker al de Geestelijke Weg bereikt
of hebben we zelfs al het Land van de Leegte
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bereikt, waar meningen en overtuigingen
oplossen en verdwijnen omdat ‘we leeg zijn’.
Wat we dan waarnemen, is dat iedere bal alle
kleuren heeft en dat we in overleg de beste kleur
zullen moeten kiezen, die het algemeen belang
zal dienen. Dan is iedere bal en rood en groen
en blauw.
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DE WAARHEID IS DUS NIET GELIJK AAN DE
KLEUR BLAUW, ROOD OF GROEN.

Al die overtuigingen die allemaal voor
iedere persoon een eigen kleur van de
bal creëren, raken qua kleur niet aan de
waarheid en dus niet aan de
werkelijkheid en creëren dus
uitsluitend ILLUSIES.
Dit betekent dat we op de wereldse weg,
waar we nog volledig gevuld zijn met onze
persoonlijke overtuigingen, meningen,
geloof en ongeloof, vertrouwen en
wantrouwen, verwachtingen en
teleurstellingen, altijd een eigen KLEUR
creëren voor onze projecties, die WAAR IS,
maar die niets te maken heeft met de
waarheid en dus altijd en uitsluitend
ILLUSOIR is.
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Dit creëert Punt 81:
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.

Pas als je in staat bent om te kunnen zweven op de
goddelijke wind boven de Geestelijke Weg en de leegte
hebt gevonden in het Land van de Leegte, lossen alle
meningen en overtuigingen op en kun je iedere kleur
onderkennen.
Er is geen specifieke kleur meer, voor niemand, dus er
is geen strijd meer om de juiste kleur, dus er is geen
strijd meer om de waarheid.
De kleuren bepalen de illusie van wat wij als waar
ervaren en door het verdwijnen van de illusies
komt de werkelijkheid naar voren.
Dan leren we de waarheid te onderscheiden en de
eenheid kennen. Dan stroomt mota op de Geestelijke
Weg, die we dan bewandelen en dan zullen we worden
gevoed met onze persoonlijke openbaringen die ons
nog verder de werkelijkheid zullen openbaren.
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Hiermee wordt dus opnieuw aangegeven dat wij
op de wereldse weg, de wereld en dus alles dat
voor ons waar is, scheppen, door de overtuigingen
die wij hebben en dat dus 'niets, maar dan ook
werkelijk niets, ooit is wat het lijkt te zijn’.
De kleuren rood, blauw en groen zijn 'waar’ voor
de waarnemer maar het is een status van 'waar
zijn’, met een ingeweven illusie.
Dit is niet zichtbaar voor als je nog ‘geen ogen
hebt om te zien en oren hebt om te horen'.
Hierbij kan worden toegevoegd dat alleen in de
LEEGTE, op de Geestelijke Weg, de werkelijkheid
ontspruit, onder invloed van morontia-mota, dat
daar ons systeem gaat beïnvloeden.
Daar veroveren we en ontvangen we de ogen om
te zien en de oren om te horen.
Dat is het wezenlijke verschil tussen de wereldse
weg en de Geestelijke Weg. Een verschil dat wordt
bepaald door enerzijds het leven in illusies en
anderzijds de openbaring van de werkelijkheid.

Definitief in staat zijn om de leegte volledig
te willen, te kunnen, te durven omarmen en
door dit ook daadwerkelijk te doen, wat
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betekent dat we geen meningen en geen
overtuigingen meer hebben aangaande
wereldse zaken en waardoor we geen kleur
meer creëren, plaatst ons IN TOTALE LEEGTE
voor het hek aan de grens van het Land van
de Leegte en geeft ons toestemming om het
traject voorbij het Land de Leegte, op weg
naar het proces van fusie te kunnen en te
mogen vervolgen.
Hier heeft de acceptatie en de omarming van
God in ons hart en het volledige verlangen
om ons innerlijk leven met God te delen, de
plaats van de keizer in ons systeem,
definitief en voorgoed verdrongen.
Nu is de weg verder uitsluitend nog met God,
door God, naar God en zal onze één-wording
met God groeien, totdat we klaar zijn voor
onze ultieme versmelting en het licht voor de
reis naar het paradijs voor ons op groen zal
gaan.
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PUNT 82: Het
allesbepalende ‘HIER en
NU' als voorwaarde voor
de 'LEEGTE'

We hebben in het vorige aandachtspunt gezien dat
slechts de ‘LEEGTE’ in staat is om de kleur, bepaald
door onze meningen en overtuigingen, te
ELIMINEREN.
Nu is de volgende vraag, is er een onvoorwaardelijke
VOORWAARDE om te kunnen komen tot leegte en zo
ja, wat is dan die voorwaarde?
Die voorwaarde is er zeker.

Die voorwaarde is dat wij volledig zullen
moeten leven in het 'HIER en NU’.
Het ‘HIER en NU' moet een fundament zijn en een
fundament leveren voor de toekomst en de
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TOEKOMST, in de vorm van VERWACHTINGEN,
positief of negatief, mag geen belemmering zijn voor
het ‘HIER en NU'.

Je kunt niet leven in de ‘LEEGTE’ als je niet
leeft in het ‘HIER EN NU'.
Verwachtingen zijn altijd geprojecteerd op
verlangens die je hebt geprojecteerd in de
toekomst en waarvan je dus verwacht, dat er zal
gaan gebeuren in de toekomst en is dus gericht op
‘het straks', op ‘het later’, dus ‘op de toekomst'.
VERWACHTINGEN ZIJN GEVORMD EN GEBOUWD OP
MENINGEN, UITGANGSPUNTEN, OVERTUIGINGEN EN
VERONDERSTELLINGEN EN WORDEN GEVOED DOOR
VERLANGENS. VERWACHTINGEN CREËREN DUS EEN
KLEUR. DIE KLEUR ZAL OPNIEUW VOOR JOU ‘WAAR’
ZIJN EN VORMT DAARMEE ONMIDDELLIJK EN
OPNIEUW EEN ILLUSIE.
VERWACHTINGEN KOMEN MAAR ZELDEN UIT OP
PRECIES DIE MANIER, ZOALS WIJ HET VERWACHTEN
EN ZULLEN DUS ALTIJD LEIDEN TOT KLEINERE OF
GROTERE TELEURSTELLINGEN.
DEZE TELEURSTELLINGEN ZULLEN LEIDEN TOT
NIEUWE MENIGEEN, OVERTUIGINGEN EN
VERONDERSTELLINGEN EN ZULLEN DUS OPNIEUW
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EEN (AANGEPASTE) KLEUR FORMEREN EN DUS
WEER NIEUWE ILLUSIES VORMEN.

Alleen zolang ik leef in het 'HIER en NU’ en
er dus geen toekomstprojecties zijn op de
toekomst in de vorm van VERWACHTINGEN
over wat er zal moeten gebeuren, zijn er ook
geen TELEURSTELLINGEN over het niet
uitkomen van de verwachtingen, waardoor:
‘ER GEEN KLEUR ZAL WORDEN
GEFORMEERD EN DUS OOK GEEN ILLUSIES
MEER WORDEN GEVORMD.
ALLEEN DAN ZAL EN KAN HET NIVEAU VAN
BEWUSTZIJN OP HET NIVEAU VAN DE
LEEGTE WORDEN BEHAALD EN WORDEN
VEROVERD.
Het kunnen omarmen van het bewustzijn
van de Leegte is een voorwaarde voor groei
op de Geestelijke Weg.
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Leven in het ‘Hier en Nu’ is een voorwaarde
om te kunnen komen tot het bewustzijn van
de Leegte.
Dit creëert Punt 82:
De onvoorwaardelijke voorwaarde om het
bewustzijn van de LEEGTE te kunnen veroveren, is om
volledig te kunnen leven in het 'HIER en NU’.

In het Hier en Nu leven, gevuld door de Leegte en in
vol bewustzijn gericht op de aanwezigheid van en de
samenwerking met mijn Godsvonk, door mijn volledig
innerlijk leven constant te delen met God, waardoor ik
een continue ontvanger kan worden van de
persoonlijke openbaringen die mijn God mij zal
schenken, IS UITEINDELIJK DE ENIGE WEG OP WEG
NAAR FUSIE.
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PUNT 83: Wat gebeurt er
en waar gebeurt het?

Hoe is de WEG gesitueerd en wat gebeurt waar?
We hebben gezien dat de groei in bewustzijn een
opwaartse weg is. Het is als het bestijgen van een
berg, onze eigen berg.
Het is een ‘ERVARINGSREIS’ die altijd bestaat uit
keuzes maken, leidend tot ervaringen, tot eventuele
groei en eventuele leermomenten.
Daarnaast is de reis een ‘WORSTELING’, waarin we
zullen moeten voldoen aan onze opdracht om te
groeien van onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Die reis op weg naar volmaaktheid, die reis van groei
in bewustzijn, begint op de materiële werelden altijd
op de WERELDSE WEG en leidt omhoog naar de
GEESTELIJKE WEG, omdat de reis op de WEG,
uitsluitend een GEESTELIJKE REIS is, die ook nog
eens persoonlijk en uniek is, want ieder mens maakt
persoonlijke, eigen unieke keuzes, met persoonlijke
eigen en unieke leermomenten en groeimomenten.
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DE GEESTELIJKE WEG IS VERBONDEN MET GEEST,
VERBONDEN MET GOD.
ONZE GOD LEEFT IN ONS BEWUSTZIJN EN
SPREEKT DOOR ONS HART, DUS IS DE
GEESTELIJKE WEG EEN WEG DIE BEREISD WORDT
EN ALLEEN BEREISD KAN WORDEN IN ONZE
'INNERLIJKE WERELD’, een wereld die we
uitsluitend kunnen betreden door de POORT VAN
ONZE EIGEN TEMPEL TE OPENEN, DOOR NAAR
BINNEN TE GAAN, DE TRAP AF TE DALEN EN IN DE
CATACOMBEN VAN ONZE ZIEL OP ZOEK TE GAAN
NAAR ONZE EIGEN INNERLIJKE GOD EN DOOR
DAAR CONTACT EN VERBINDING TE GAAN MAKEN
MET ‘DE GOD IN ONS’.
De reis gaat dus van de wereldse weg naar de
Geestelijke Weg, dus van de illusie naar de
werkelijkheid en verplaatst zich dus van onze
buitenwereld naar onze innerlijke wereld.
We zien dus dat de wereldse weg gelijk is aan de
illusie en zich altijd afspeelt buiten onszelf, dus in
onze buitenwereld.
Zo zien we ook dat de Geestelijke Weg de weg is op
weg naar de werkelijkheid en uitsluitend bewandeld
kan worden in onze innerlijke wereld, waar we
tevens groeien door alles van onze innerlijke wereld te
delen met God (het doen van de Wil van de Vader).
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In de buitenwereld, op de wereldse weg, kunnen
we dus nooit Geestelijke groei genereren. De
wereldse weg leert ons niets, behalve dat de
wereldse weg een doodlopende weg is die ons
nergens brengt, behalve tot het besef dat we
elders zullen moeten gaan zoeken en dat
brengt ons uiteindelijk aan de POORT VAN
ONZE EIGEN TEMPEL, waar we zelf de deur
moeten openen en de trap af moeten gaan
dalen naar de diepste catacomben van ons
eigen innerlijk, van onze eigen systeem, op
zoek naar de God in onszelf.

Alle ervaringen buiten ons, in onze
buitenwereld, dus op de wereldse weg zijn
ervaringen die nooit ons bewustzijn zullen
laten groeien, maar zijn allemaal, uitsluitend
ervaringen die ons uiteindelijk brengen aan
de poort van onze eigen tempel, waar we de
keus moeten maken om af te dalen en ……
WAAR ONZE ECHTE, WEZENLIJKE REIS ZAL
GAAN STARTEN.
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Grafisch is dit ongeveer het volgende beeld, verdeeld
over een aantal tekeningen:

Op bovenstaande afbeelding zien we dat de wereldse
weg staat voor de illusie en de Geestelijke Weg de weg is
op weg naar werkelijkheid, waar we onder invloed van
mota leren de waarheid te onderscheiden en waar we
de eenheid leren kennen.
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Hierboven zien we dat de wereldse weg zich voor ons
afspeelt in onze buitenwereld, waar nooit geestelijke
groei genereerd zal worden.
De Geestelijke Weg kunnen we alleen betreden in onze
innerlijke (binnen)wereld.
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Hierboven zien we hoe alle ervaringen van de wereldse
weg ons uiteindelijk brengen aan de poort van onze
eigen tempel. Wat ons rest is de poort te openen, de trap
af te dalen en onze innerlijke, Geestelijke, unieke en
persoonlijke reis te starten.
Deze poort heb ik bewust getekend op de grens van het
derde en vierde pad omdat het derde pad het pad is van
'van binnen naar binnen’.
Dat is het moment dat we arriveren aan de poort van
onze eigen tempel en de trap gaan afdalen naar de
catacomben van ons eigen systeem en op zoek gaan
naar God..
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Op het vierde pad of op de derde cirkel, bereiken we
het punt dat we na onze stoffelijke dood direct door
mogen gaan op de woningwerelden en dat onze
Godsvonk zelfstandig mag gaan handelen.
Dat is het moment dat we voorzichtig los komen van
onze materiële wereld en dat we ontvankelijk kunnen
gaan worden voor mota, in de vorm van het ontvangen
van persoonlijke openbaringen.

Dit creëert Punt 83:
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.

Alleen op deze wijze, dit pad van de weg
volgend van wereldse weg naar Geestelijke
Weg, langzaam vallend en opstand
voorwaarts schrijdend, geeft je de
gelegenheid om ‘invloed te kunnen krijgen
op de Weg' en dus ook om in staat te zijn om
'te groeien in bewustzijn’.
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Zo zal de Weg alleen maar invloed kunnen
krijgen op jou, naar gelang je ‘de grootte
hebt om aan hoogte te kunnen reiken'.
Wat buiten jouw grootte reikt, is (nog) niet
haalbaar en ‘groei in grootte' is dus alleen
maar mogelijk als je jouw God van binnen
hebt gevonden en de verbinding en het
contact met jouw God, door jouw zoektocht
en door jouw ervaringen zal toenemen.
De ervaringen van en in de buitenwereld zijn
dus bedoeld om ons te brengen naar de
poort van onze eigen tempel van onze eigen
ziel.
Dat is de weg die ons leidt vanuit de illusie,
op weg naar de werkelijkheid, steeds meer
en meer beïnvloed door mota, voortkomend
uit het steeds intenser DELEN van onze
ervaringen van ons innerlijk leven in onze
innerlijke wereld, met de God van binnen
(innerlijk).
Dat zal ons brengen in een situatie dat we
niet meer 'VAN DE WERELD ZIJN’, maar
uitsluitend nog 'IN DE WERELD ZIJN’ en
572

daarmee de wereldse weg hebben afgelegd
en de Geestelijke Weg hebben omarmd.

Dat is ook het moment dat we ons kunnen gaan
richten op 'ginder’.
Een stap die nodig is om keer op keer op onze
weg voorwaarts, van een planeet afscheid te
kunnen nemen, om een volgende planeet met
nieuwe ervaringsmogelijkheden, nieuwe lessen
en nieuwe groeimomenten te kunnen gaan
veroveren.
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PUNT 84: Wat betekent
het weten van wat en
waar het gebeurt?

In het vorige aandachtspunt (83) hebben we gezien
dat we de wereldse weg en de Geestelijke Weg
onderscheiden.
De wereldse weg is de weg van de illusie en van de
buitenwereld.
De Geestelijke Weg is de weg van de werkelijkheid
en van de binnen- of innerlijke wereld.
De Geestelijke Weg is de weg waar we een hoger
bewustzijn voor nodig hebben en waarvoor we eerst
de poort van onze innerlijke wereld moeten vinden en
daar binnen, in onze eigen tempel, op zoek moeten
gaan naar ‘de God in ons’, om daar verbinding en
contact mee te gaan maken.
Bewustzijn en groei in bewustzijn vereist een aantal
zaken.
Eerder hebben we bewustzijn gedefinieerd als:
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1.
2.
3.

Het hebben van kennis of het op de hoogte zijn
van (relevante) kosmische wetten.
Liefde begrijpen en liefde te kunnen zijn.
De kennis en de liefde te kunnen integreren en
combineren in je eigen leven.

Dat betekent dat om de Geestelijke Weg te kunnen
gaan bewandelen, je dus op de hoogte moet zijn van de
kosmische wetten, van wat dingen betekenen en hoe
je ze moet toepassen in je leven, op een liefdevolle
manier.

Dit betekent dat je dus zowel voor jezelf als
voor anderen kunt vaststellen of ze de
WERELDSE WEG bewandelen of de
GEESTELIJKE WEG, afhankelijk van hoe jezelf
of iemand anders, in staat is, om te leven
conform de kosmische wetten.
Uiteraard is hiervoor wel nodig en
noodzakelijk, dat je KENNIS HEBT EN OP DE
HOOGTE BENT VAN DE RELEVANTE
KOSMISCHE WETTEN.
Dit op zich is al een stap en een voorwaarde
om de Geestelijke Weg te kunnen gaan
betreden en te kunnen gaan vervolgen.
575

Om te kunnen groeien in bewustzijn en om
vanuit de wereldse weg in staat te kunnen
zijn om de poort van onze eigen innerlijke
tempel te kunnen vinden en te kunnen gaan
betreden, hebben we dus ‘kennis nodig van
de kosmische wetten’.
Dit is een onvoorwaardelijke voorwaarde om
de Geestelijke Weg te kunnen betreden en te
kunnen vervolgen.
KENNIS HEBBEN van de kosmische wetten
geldt voor ieder mens met betrekking tot zijn
of haar groei in bewustzijn.
Hoe dit geïntegreerd wordt in het leven van
ieder mens, heeft alles te maken met de
PERSOONLIJKE en UNIEKE WEG van ieder
mens, omdat ieder mens een UNIEKE
PERSOONLIJKHEID is.
Die kennis en het bezit van die kennis doet je
realiseren dat je de weg van de eenheid met God
en de vereenzelviging met God moet zoeken en
moet gaan verdiepen.
Dit is een weg van ontplooiing en van verdieping
van LIEFDE.
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DAARVOOR MOET JE STEEDS MEER
ONTLUIKENDE OREN EN OGEN KRIJGEN, DIE JE
LEREN OM WEZENLIJK TE KUNNEN HOREN EN
DIE JE LEREN OM WEZENLIJK TE KUNNEN ZIEN.
Kunnen zien en kunnen horen is een kenmerk van
de Geestelijke Weg.
In principe zal bovenstaande tekst leiden tot het
volgende beeld.
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Dit creëert Punt 84:
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.
Hier speelt dus de kennis hebben en daarom in
staat te zijn om deze kennis te KUNNEN gebruiken
en de keus om deze kennis te WILLEN en te
DURVEN gebruiken. Een onvoorwaardelijke
voorwaarde hiervoor is dus om voldoende liefde
te bezitten en de keus te maken om deze liefde te
leven en te zijn.
Dit betekent dat het bewustzijnsniveau van de
wereldse weg (nog) geen kennis heeft van de
kosmische wetten of wel kennis heeft en deze kennis
niet wil gebruiken en dat het bewustzijnsniveau van
de Geestelijke Weg kennis heeft en steeds meer kennis
krijgt van de kosmische wetten en uiteraard steeds
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meer in staat is om hiernaar te kunnen en te willen
gaan leven.
Dit betekent dus dat hoewel het veroveren en hebben
van kennis ondergeschikt is ten opzichte van het
aspect liefde, het niet onbelangrijk is.
Alles overheersend voor dit verhaal is en blijft dat we
nooit hoger kunnen reiken dan dat we zelf groot zijn
en dus ‘oren moeten hebben om te kunnen horen en
ogen moeten hebben om te kunnen zien’.
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PUNT 85: Een beperkte
opsomming van
kosmische wetten op
basis van mijn eigen
inzichten

Hieronder volgt een beperkte opsomming van
kosmische wetten, ZOALS IK HET ZIE EN DIE IK
PROBEER TE VOLGEN IN MIJN LEVEN.
Hierbij zijn wel een aantal zaken essentieel.
Kosmische wetten hebben alles te maken met het
besef van EENHEID.

ZOEK ZELF NAAR WETTEN DIE DIENSTBAAR
ZIJN AAN HET ‘TOTAAL’ EN DIENSTBAAR ZIJN
AAN AL HET LEVEN EN DIE VOLDOEN AAN DE
WET VAN HET BESEF VAN EENHEID.
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DE SCHEPPING IS GEBASEERD OP EENHEID, DUS
DE KOSMISCHE WETTEN ZULLEN DAARVAN
ALTIJD EEN AFGELEIDE MOETEN ZIJN.
Opsomming van een aantal kosmische wetten, zoals ik
ze op dit moment zie en ken en in willekeurige
volgorde. Deze informatie is 'in mij gegoten’, getoetst
aan de inhoud van het Urantiaboek en
vertegenwoordigt voor mij, mijn waarheid op dit
moment. Het pretendeert niet om de waarheid te zijn.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

De onvoorwaardelijke wet van de VRIJE WIL
bepaalt HET LEVEN.
Waar ik mij op richt en waar ik mij op afstem,
vergroot ik en nodig ik uit in mijn eigen
systeem.
De WEG is uiteindelijk uitsluitend geestelijk.
De WEG is altijd persoonlijk en dus uniek.
Omdat de weg uitsluitend geestelijk is en gericht
is op God, is de enige weg de weg met God, door
God, naar God.
Ik ben verantwoordelijk voor de
consequenties van de keuzes die ik maak.
Wie vraagt, krijgt altijd antwoord en wie klopt,
wordt altijd opengedaan.
Waarheid bestaat niet tot aan het punt waarop
we beïnvloed gaan worden door morontia581

mota, waarna we gaan leren de waarheid te
onderscheiden en de eenheid te gaan kennen.
9. De wereldse weg staat voor dualiteit, illusie,
gebrek aan kennis van kosmische wetten en
gerichtheid op de buitenwereld.
10. De Geestelijke Weg staat voor een groeiend
besef van eenheid, werkelijkheid, kennis van
de kosmische wetten en daarnaar te willen en
te kunnen leven, gericht op onze binnenwereld
(innerlijk), waar onze eigen Godsvonk woont.
11.
Het doen van de Wil van de Vader is gelijk aan
het DELEN van mijn innerlijke gevoelens met
God, waarbij ik mijzelf steeds meer vereenzelvig
met God (alterego), want delen = Godgelijk of
Goddelijk.
12. Een groeiend besef van eenheid leidt tot een
groeiend besef van volledige
verantwoordelijkheid, voor alles waar de
eenheid uit is opgebouwd (dus alles). Als ik mijn
eigen verantwoordelijkheid als deel van het
totaal begrijp en die verantwoordelijkheid ook
neem, kan ik niemand meer schuldig verklaren.
Als ik niemand meer schuldig kan verklaren en
als ik niemand meer schuldig verklaar, hoef ik
ook nooit meer iemand te VERGEVEN en is
vergeven niet meer relevant.
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13. Het steeds verder voortschrijden op de
Geestelijke Weg betekent het steeds meer
loslaten van de wereldse weg, waardoor we
tenslotte uitsluitend nog IN de wereld zijn en niet
meer VAN de wereld zijn.
14. Op een bepaald niveau van bewustzijn op de
Geestelijke Weg, onder invloed van morontiamota, zal ik mijn aandacht moeten richten op
‘ginder’, op mijn volgende haven en zo zal ik
voordat ik het plaatselijk universum kan
verlaten, 570 keer mij moeten kunnen richten op
ginder om mijn weg op weg naar het paradijs, te
kunnen vervolgen. De reis bestaat dus
herhaaldelijk uit loslaten en omarmen, loslaten
en omarmen.
15. Kosmische wetten zijn de aspecten op de WEG,
waar ieder mens met het gaan van zijn of haar
weg, mee te maken krijgt.
16. LIEFDE is het voertuig en de brandstof waarop
en waarmee iedereen zijn eigen reis maakt. Door
anderen jouw liefde te schenken
(naastenliefde), geef je hen brandstof om hun
reis te kunnen vervolgen. Door eigenliefde te
scheppen, voorzie je jezelf van brandstof die je
nodig hebt voor jouw eigen reis. Door brandstof
te schenken (te delen) aan (met) anderen, krijg je
brandstof voor je eigen reis terug.
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17. Het niveau van ons bewustzijn creëert
mogelijkheden en schept beperkingen, want
we kunnen nooit hoger reiken dan dat we groot
zijn en zullen dus keer op keer ogen en oren
moeten veroveren, om te kunnen zien en te
kunnen horen.
18. Groei ontstaat dus door een activiteit en kan
nooit ontstaan uit een passiviteit.
19. Zoek zelf naar nieuwe, voor jou belangerijke
kosmische wetten.
20. Mijn eigen toestand bestaat enerzijds uit en is
het resultaat van externe omstandigheden en
anderzijds uit de wijze hoe ik met die externe
omstandigheden omga. Voor de externe
omstandigheden ben ikzelf betrekkelijk
verantwoordelijk. Deze omstandigheden worden
voor een deel bepaald door hetgeen waarop ik
mij richt, omdat alles waar ik mij op richt, door
mij wordt aangetrokken en wordt uitgenodigd in
mijn systeem. Hoe ik ermee omga is mijn
volledige verantwoordelijkheid. Dus als ik een
ander resultaat wil, zal ik andere keuzes moeten
maken door mijn projecties te veranderen en
door andere keuzes te maken in hoe ik omga met
de dingen die in mijn leven gebeuren.
21. De schepping is in opzet onvolmaakt, dus wij
zijn onvolmaakt en onze opdracht is om
'volmaakt te worden zoals de Vader volmaakt
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is’. Dit is een reis op basis van ervaringen,
gegenereerd door het maken van keuzes, die
leiden tot ervaringen en die kunnen leiden tot
leermomenten en dus tot groei.
Alles is dus onvolmaakt omdat onvolmaaktheid
de opzet van de schepping is. De opdracht is om
te groeien naar volmaaktheid. Dat is mijn
verantwoordelijkheid voor mijzelf en jouw
verantwoordelijkheid voor jouzelf. Door zelf te
groeien naar volmaaktheid, verbeter ik de wereld
en verbeter ik de omstandigheden waardoor
anderen misschien makkelijker keuzes kunnen
maken om de weg naar de groei van hun
volmaaktheid te gaan bewandelen. Ik kan hierin
nooit een ander veranderen, alleen en uitsluitend
mijzelf, zoals ieder ander alleen en uitsluitend
zichzelf kan veranderen.
22. Het begin van de Geestelijke Weg ligt in onze
binnenwereld, wanneer we beginnen met onze
innerlijke reis. Hiervoor zullen we eerst de
poort van onze eigen tempel moeten zoeken en
moeten vinden en moeten gaan betreden.
De reis naar volmaaktheid is een
‘ERVARINGSREIS’, die bestaat uit het maken van
keuzes en die leidt tot groei in bewustzijn. De
voortgang naar het doel is een worsteling. De
reis is een activiteit met miljoenen keren van
'vallen, opstaan, ervaren, leren en groeien’. Het is
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niet een reis ‘van te gaan zitten’ en om te
proberen om je te ‘herinneren’ wie je bent en om
te proberen je God te herinneren. God is geen
herinnering. God is het resultaat van een actieve
en een gerichte zoektocht, die pas begint als je
bereid bent de poort van je eigen tempel te gaan
zoeken, door deze poort te openen, te passeren
en de reis naar binnen te gaan starten.
Daarbinnen zul je jouw God vinden omdat God
daarbinnen woont. De zoektocht naar de poort
van je eigen tempel gaat starten als je er na
worstelen, na vallen en opstaan, achter komt, dat
de weg op de wereldse weg doodlopend is en je
nergens brengt, behalve tot het inzicht, dat deze
weg je nergens brengt.
23. De wereldse weg is de weg van het dienen van de
keizer. De Geestelijke Weg is de weg van het
dienen van God. Je kunt niet en de keizer en
God tegelijkertijd dienen. Pas op de Geestelijke
Weg, voorbij de eerste cirkel of het vijfde pad,
wordt de keus definitief voor het dienen van God.
Daarvoor moet eerst definitief kleur worden
bekend en moeten de wereldse weg en de keizer
definitief worden afgelegd.
24. ‘LEEGTE en LEEG ZIJN’ is een essentiële ervaring
op de Geestelijke Weg, waar je ergens
halverwege aankomt aan de poort van 'HET
LAND VAN DE LEEGTE’. In die leegte ervaar je de
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ervaring van ‘leeg zijn’ en als je volkomen leeg
bent, kun je volledig gevuld worden door 'de Wil
van de Vader’.
25. Het doen van de Wil van de Vader is gelijk aan
het DELEN van mijn innerlijke gevoelens met
God, waarbij ik mijzelf steeds meer vereenzelvig
met God (alterego), want delen = Godgelijk of
Goddelijk.
Delen leidt tot het ‘overgeven en aanvaarden’ en
is gebouwd op 'geloof en vertrouwen’ en
resulteert dus uiteindelijk na een steeds diepere
‘vereenzelviging met God (alterego)' in ‘éénwording met God'. Al deze kenmerken zijn nodig
en noodzakelijk om te kunnen komen tot het
proces van fusie.

Dit creëert Punt 85:
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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Zoek ook in jouw eigen systeem naar wetten die het
leven bepalen en naar jouw huidige inzichten voor
iedereen gelden.
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PUNT 86: De relatie
bewustzijn, liefde en
kennis en de
maatschappelijke
neerslag hiervan

We hebben al vele malen vastgesteld dat bewustzijn
bestaat uit:
 Kennis
 Liefde
 In staat zijn om in het leven kennis en liefde te
kunnen combineren in de meest optimale
verhouding, ‘wat altijd dienstbaar is aan het
belang van allen'.
Als we nu een tabel maken waarin we de kennis
onderverdelen in wereldse kennis (WK) (ondermeer
wetenschap en technische kennis) en geestelijke
kennis (GK) (met name kosmische wetten en
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daarnaar leven) en de liefde onderverdelen in
eigenliefde (EL) en naastenliefde. (NL) en proberen
om vast te stellen wat de uitslag is, wanneer er
‘verkeerde verhoudingen' zijn ten opzichte van de
verschillende genoemde onderdelen (kennis en liefde)
en wat daarvan dan het gevolg is.
Deze facetten bepalen de groei van bewustzijn voor
een individu, de groei voor een maatschappij en de
groei voor een planeet.
De aanduiding 1, 2 en 3 zijn de geschetste situaties.
De aanduiding A, B en C zijn de resultaten of zijn het
gevolg van de geschetste combinaties.
De kleur groen betekent in de geschetste situatie de
overhand hebben.
De kleur rood betekent dat dat onderdeel in die
situatie minder is ontwikkeld.
De kleur blauw betekent dat eigenliefde zo slecht is
ontwikkeld, dat het is omgeslagen in egoïsme.
1
2
3

590

WK
WK
WK

GK
GK
GK

EL
EL
EL

NL
NL
NL

A
B
C

Situatie 1 met uitslag A:
Dit is een situatie waarin de wereldse kennis
(geforceerd) overheerst en er weinig of geen kennis is
van de geestelijke of kosmische wetten en waardoor
de weg die een maatschappij of wereldbevolking
bewandelt, dus niet een weg is met God, door God,
naar God. Omdat deze weg (nog) niet op God is gericht
en nog niet naar God leidt, ontbreekt op alle fronten
het besef van eenheid en wordt er dus geen liefde
ervaren. Er heerst dualiteit wat zich manifesteert in
angst. Er is geen eigenliefde en geen naastenliefde en
de dualiteit creëert angst en dus gaat ieder voor
zichzelf en overheerst egoïsme. Er is geen enkel of veel
te weinig gevoel van verantwoordelijkheid voor
elkaar.
Voor een groot deel is deze situatie de huidige
situatie van en voor deze planeet. Er is een
geforceerde wereldse en technologische kennis
dat resulteert in het scheppen van oorlogstuig en
atoombommen en dat leidt dan ook weer mede tot
het nog steeds ontketenen en voeren van oorlogen
op deze planeet.
Helaas zijn hiervan teveel maatschappelijke en
mondiale bewijzen.
Vergeet echter één ding niet. Voor een groot deel
is deze geforceerde situatie toe te schrijven aan
tweehonderdduizend jaar terreur van de gevallen
engelen. Maar de mens maakt zelf keuzes en
bepaalt mede zijn eigen lot.
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Zoals het Urantiaboek zegt:
(854.1)76:6.4 …….. ‘Het zijn de mensen die een
civilisatie maken; de civilisatie maakt niet de
mensen'.

Situatie 2 met uitslag B:
Deze situatie schetst een maatschappij met veel
Geestelijke kennis ten opzichte van de wereldse
kennis en op basis van deze geestelijke kennis is de
eigenliefde ontwikkeld. De mens kent, accepteert,
respecteert en houdt van zichzelf als een wezen dat
God kent en dat God in zichzelf, van binnen heeft
gevonden.
Als de wereldse kennis nog ondergeschikt is, zal deze
spoedig tot een hoger niveau worden opgetrokken
omdat onder invloed van morontia-mota de mens
geïnspireerd zal gaan worden in onder andere het
verhogen van het maatschappelijk niveau.
Ook de naastenliefde zal spoedig op een hoger niveau
ontluiken en de mensen zullen hun
verantwoordelijkheid gaan nemen voor elkaar.
Onze planeet is deze ontwikkelingsgang tot nu toe
misgelopen door de val van Caligastia en
Daligastia, die zijn meegezogen in het kielzog van
de rebellie van Lucifer en Satan.
Situatie 2 is een zichtbare stap op weg naar het niveau
van ‘Licht en Leven'.
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Situatie 3 met uitslag C:
In deze situatie is er evenwicht in wereldse kennis en
geestelijke kennis en loopt de ontwikkeling van de
planeet volgens het goddelijk plan. Deze planeet kent
eigenliefde, naastenliefde en hier kent men een grote
verantwoordelijkheid voor elkaar. De status van Licht
en Leven is verankerd in de maatschappij waarvoor
dit geldt of deze planeet is daar volop naar op weg.

Uit dit voorbeeld blijkt dat er een belangrijke
relatie is in de facetten kennis en liefde en hoe
deze zich tot elkaar verhouden of praktische
gezien, hoe wij in staat zijn om deze facetten in
combinatie te kunnen leven.
Het kenmerkt het bewustzijnsniveau van individuen,
van maatschappijen en van planeten.
Daarom moeten we kennis hebben van de
geestelijke wetten, kennis hebben van wereldse
aspecten (onder andere technologische kennis) en
moeten we in staat zijn om de eigenliefde te
begrijpen en te leven en moeten we de liefde voor
onze naasten voelen en begrijpen. Een liefde die
leidt tot het willen nemen en dus van het nemen
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van de verantwoordelijkheid voor het welzijn van
allen.

Voor de groei in bewustzijn is het dus zowel
essentieel dat onze kennis groeit, op zowel
het geestelijke als het wereldse niveau, als dat
wij in staat zijn om te kunnen groeien in
liefde, zowel voor wat betreft eigenliefde als
naastenliefde.
We kunnen niet nader tot God komen, als
deze facetten niet in de juiste verhoudingen,
volgens het goddelijk plan, ons op zullen
tillen naar grotere hoogten, op weg naar het
individuele of collectieve niveau van de
status van ‘Licht en Leven’.
Dat is de reden waarom het Urantiaboek zichzelf
kwalificeert als een (de vijfde planetaire) openbaring,
waarin zowel kennis wordt verstrekt als waarin de
liefde zoals Jezus die ons hier op aarde heeft
voorgeleefd, wordt gepresenteerd. Beide facetten
zijn noodzakelijk en onontbeerlijk voor
wezenlijke groei in bewustzijn.
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Dit creëert Punt 86:
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.
Houdt hierbij rekening met het feit, dat het niveau van
zowel de wetenschap, de religies als de filosofie op
deze planeet, nog niet in staat is om de waarheid te
kunnen onderscheiden. Hiervoor zal beïnvloeding van
morontia-mota moeten plaatsvinden en daarvoor heb
je al een zeker niveau van bewustzijn nodig. Je hebt de
ogen nodig om te kunnen zien en de juiste oren nodig
om te kunnen horen.
In aandachtspunt 85 kun je een opsomming vinden
van wat ik zie en van wat ik tot nu toe heb ervaren
over de kosmische wetten, dus over spirituele
kennis.
Het Urantiaboek geeft aan dat wij ook op de
woningwerelden en op alle werelden die wij nog
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zullen bezoeken, continu nieuwe opleidingen zullen
krijgen om steeds meer de wetten van God en van het
universum, te gaan doorgronden. Tegelijkertijd
groeien wij langzaam steeds verder tot het niveau van
uiteindelijk het goddelijk bewustzijn, als wij als
volkomenen worden geïnitieerd op het paradijs.
Hieronder volgt nog een stukje uit het Urantiaboek dat
aangeeft dat kennis het paspoort is om het paradijs
te kunnen betreden.
‘Begrijpen’ is gerelateerd aan het hebben van
kennis.
(290.5) 26:4.15 Het vermogen om te begrijpen is
het paspoort van de sterveling naar het Paradijs.
Bereidheid tot geloven is de sleutel tot Havona. De
aanvaarding van het zoonschap, samenwerking met de
inwonende Richter, is de prijs van de evolutionaire
overleving.
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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’

Van wereldse weg naar Geestelijke Weg.
Van illusie naar werkelijkheid.
Van dualieit naar eenheid.
Van de ervaring van angst naar de ervaring van liefde.
Van buiten naar binnen.
Om binnen te kunnen komen moeten we de poort
zoeken, vinden, openen en ‘ons innerlijk' betreden.
Van binnen vinden we God en ontdekken we ons
innerlijk leven.
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Om de Wil van de Vader te kunnen doen moeten we
ons innerlijk leven steeds meer kunnen DELEN met
God.
Ons innerlijk leven ontdekken we alleen als we binnen
zijn en ons ‘innerlijk’ onderzoeken, als we de poort
zijn gaan zoeken, die hebben gevonden en zijn
gepasseerd.
Op de wereldse weg is er nog geen wezenlijk en dieper
contact met God.
Op de wereldse weg zit de dualiteit, die angst
veroorzaakt, nog altijd ‘in de weg'.
Op de wereldse weg ligt het accent van onze projectie
in onze buitenwereld.
Op de wereldse weg vechten we nog om de waarheid.
Op de wereldse weg kennen we ons innerlijk leven
niet en valt er dus niets te delen met God, die we
bovendien nog niet hebben gevonden.
De wereldse weg is dus de weg zonder resultaat voor
wat betreft de groei van ons bewustzijn.
De wereldse weg is de weg zonder resultaat, behalve
de vaststelling dat we dus geen resultaat scoren, dat
ons dan mogelijk een andere richting op zou kunnen
wijzen.
We moeten dus met deze kennis proberen om de grote
wissel te nemen, waar we het spoor van de wereldse
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weg beginnen te verlaten en waar we de Geestelijke
Weg gaan betreden en gaan ’BEGRIJPEN’, waar we
definitief kleur zullen bekennen, waar we de poort zijn
binnengegaan en onze binnenwereld hebben verkend
en verder zullen gaan verkennen, waarna we de
geestelijke weg kunnen gaan betreden, verder kunnen
gaan begrijpen en kunnen gaan veroveren.
Op de Geestelijke Weg zullen we ons innerlijk leven
leren kennen en gaan begrijpen, zullen we God verder
leren kennen en omarmen en zijn we dus in staat om
ons ‘innerlijk leven te gaan DELEN', om dus zo de
Wil van de Vader te doen, te zijn en te leven en om het
laatste stuk van de weg, op weg naar het proces van
fusie, te gaan betreden.
Om de poort te vinden zul je keer op keer nieuwe
keuzes moeten maken, moeten ervaren, moeten leren
en stapje voor stapje moeten groeien.
Door dat groeiproces zul je ogen en oren gaan
ontwikkelen om te kunnen gaan zien en om te kunnen
gaan horen. Die ogen en oren zul je nodig hebben om
de poort te kunnen vinden en om in je eigen innerlijk
op onderzoek te gaan en jezelf, inclusief de God in
jezelf, te kunnen gaan doorgronden.
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Dit creëert Punt 87:
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.
En het doen van Zijn Wil, het ‘delen van jouw
innerlijk leven met God', is nog de enige
voorwaarde, na het nemen van de grote wissel
tussen de wereldse en de Geestelijke Weg, om op
weg te kunnen gaan naar het proces van fusie.

Als je voor jou die weg naar binnen hebt
gevonden en de innerlijke route kent, kun je
die route gaan bewandelen, alles delend en
wandelend met God, om uiteindelijk die weg
te veroveren.
Dat is wat ze zeiden van Henoch, die als één
van de weinigen op deze wereld fuseerde
met zijn eigen Richter in zijn aardse leven.
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Opnieuw hier de routekaart:

Zo is de weg dus uiteindelijk en uitsluitend een
innerlijke weg, uitsluitend gericht op Geest of God en
is de weg dus uitsluitend met God, door God, naar God,
terwijl God en ik samen alles delen (morontia-mota)
en samen wandelen over de paden van mijn eigen
innerlijk, waar ik bekend wordt met mijn eigen
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innerlijk leven, dat ik onvoorwaardelijk schenk aan
God.
Zo zal het uiteindelijk ooit bij ieder mens vergaan.

De zoektocht is de zoektocht naar God. God
is Geest dus de reis is ‘geestelijk’.
God woont bij ieder mens in het bewustzijn
van die mens en communiceert via inzichten
met die mens.
Dat betekent dat God voor ons aanwezig en
benaderbaar is in onze 'binnenwereld’.
Dat betekent dat we God moeten zoeken in
onze binnenwereld, ongeacht waar we ons
bevinden in het universum, ongeacht waar
we ons bevinden in de buitenwereld.
De reis is dus naar binnen, is geestelijk en is
‘met God, door God, naar God'.
We vinden God door alles van ons innerlijk
leven, in onze binnenwereld, te DELEN met
God.
Aangezien ieder mens een unieke
persoonlijkheid is en de inwerking van en de
samenwerking met de eigen Richter uniek is
voor ieder mens, is de reis met God, door God
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en naar God, naast geestelijk ook nog uniek
en persoonlijk.
Dit resulteert in het bewandelen van de weg in de
volgende te nemen stappen, waarbij (WW) de
wereldse weg kenmerkt en (GW) het kenmerk is van
de Geestelijke Weg.
Deze stappen zijn indicatief en kunnen eindeloos
worden uitgebreid. De reis begint altijd op de
wereldse weg en zal ooit de wissel nemen naar de
Geestelijke Weg. De grote wissel ligt op het vijfde pad
of de eerste cirkel, waar definitief kleur moet worden
bekend.
Hieronder volgt een indicatie van de stappen:
1. Probeer vast te stellen of je nog dualistisch handelt.
(WW).
2. Heeft de waarheid nog waarde voor jou en ben je
bereid voor jouw waarheid te strijden? (WW)
3. Projecteer je jouw leven nog in de buitenwereld?
(WW)
4. Heb je veel last van angsten, die altijd gekoppeld
zijn aan dualiteit? (WW)
5. Ben je alert op jouw eigen innerlijk leven? (WW)
6. Begin je te ervaren dat de weg die je nu bewandelt
je niet wezenlijk verder helpt? (WW)
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7. Begint er een verlangen te ontwaken naar een
verbinding op een hoger (spiritueel) niveau? (GW)
8. Krijg je behoefte om naar binnen te gaan en voel je
jezelf daar ook angstig bij? (GW)
9. Begin je voorzichtig een verbinding te voelen met
een hogere kracht (Geest of God) diep van binnen
en begin je te verlangen naar contact met Geest?
(GW)
10. Begint je interesse in al het geduw tegen, getrek
aan, geharrewar en geleuter van en in deze wereld
op te lossen? (GW)
11. Komt er een dieper besef van eenheid en begin je
een gevoel van verantwoordelijkheid te
ontwikkelen tegenover alles wat is? (GW)
12. Begin je te voelen dat je geïnspireerd gaat
worden met prachtige, diepere inzichten die lijken
op persoonlijke openbaringen (‘eureka momenten'
veroorzaakt door de invloed van morontia-mota)?
(GW)
13. Krijg je het gevoel dat je niet meer VAN maar
uitsluitend nog IN de wereld bent? (GW)
14. Word je aangetrokken door 'ginder’, door andere
werelden of andere dimensies? (GW)
15. Begin je de intense, allesbepalende band en
binding te voelen met jouw God van binnen die je
benadert als je ‘alterego’ waarmee je communiceert,
waarnaar je verlangt en waarmee je alles deelt?
(GW)
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16. Ga je de leegte ervaren en begin je de kracht en
de diepte te voelen in die leegte? (GW)
Uiteraard kun je deze opsomming naar eigen inzichten
onbeperkt uitbreiden.
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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?

Om nog even stil te staan, om ons de reden van mijn
boekenreeks van eenentwintig boeken en vijf bijlagen,
van totaal meer dan achtduizend bladzijdes te
realiseren, waarvan er maar één kernpunt is en dat is
het menselijk BEWUSTZIJN, hier nog even de redenen
van het bewustzijn als kernpunt.
Wat is het bewustzijn ook alweer?
Is dat bewustzijn nu werkelijk zo belangrijk?
Het antwoord is JA,
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ALLES DRAAIT OM HET BEWUSTZIJN.
Ik heb dit zelf ontdekt op mijn eigen zoektocht, op
mijn eigen persoonlijke en unieke reis, die voor ieder
mens persoonlijk en uniek is.
Ik heb mijn reis en de hoofdtitel van mijn boekenreeks
getiteld als:

‘Een wonderbaarlijke reis’.
Als:
‘Mijn wonderbaarlijke reis'.
Waarom is dat bewustzijn het kernpunt van alles en
waarom draait alles om het bewustzijn, om het
‘bewust-zijn', leidend tot BEWUSTZIJN en waarom is
het zo belangrijk dat wij in staat zijn en ons uiterste
best doen om ons bewustzijn te laten groeien?
Ons (sterfelijk) bewustzijn is:
1. De plaats in ons systeem waar onze eigen
Godsvonk woont en tijdelijk zijn zetel heeft.
2. De plaats in ons systeem van het kosmische
weefgetouw, dat de morontia-weefsels draagt
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waarop de inwonende Gedachtenrichter de
geest-patronen rijgt van een universumkarakter dat blijvende waarden en goddelijke
betekenissen kent – en van onze ziel een
overlevende ziel maakt. De kwaliteit van die
draden worden bepaald door hoe wij als mens
zijn, hoe wij leven, welke keuzes wij maken en
of wij in staat zijn om God te zoeken, te vinden,
te omarmen en naar God verlangen om te
kunnen groeien naar eenheid met God. Ook de
kwaliteit van onze keuzes wordt bepaald door
het niveau van ons bewustzijn. Zijn onze keuzes
gericht op het besef van afsplitsing of op het
besef van eenheid?
3. De plaats in ons systeem dat het schip is, waarvan
wij de kapitein zijn en de goddelijke Richter de
loods is. Dit schip vaart over de gevaarlijke zeeën
van het leven, waarbij God ons helpt om de reis
veilig te houden. Hoe sterker dat bewustzijn is,
hoe sterker en zeewaardiger ons schip is en hoe
beter we zwaar weer in ons leven kunnen
weerstaan.

Dit is wat het Urantiaboek daarover zegt:
(17.2) 0:12.13 Wij zijn ons ten volle bewust van de
moeilijkheden van onze taak; wij zien in dat het
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onmogelijk is om de taal der begrippen van
goddelijkheid en eeuwigheid volledig om te zetten in
de symbolen van de taal der eindige begrippen van het
sterfelijke bewustzijn. Maar wij weten dat er in

het menselijke bewustzijn een fragment van
God woont, en dat de Geest van Waarheid bij
de menselijke ziel verblijft, en wij weten
voorts dat deze geest-krachten
samenwerken teneinde de materiële mens in
staat te stellen de realiteit van geestelijke
waarden te vatten en de filosofie van
universum-betekenissen te begrijpen. Maar
nog zekerder weten wij dat deze geesten van de
Goddelijke Tegenwoordigheid in staat zijn de mens te
helpen bij zijn geestelijke toeëigening van alle
waarheid die bijdraagt tot de verhoging van de zich
immer ontwikkelende realiteit der persoonlijke
religieuze ervaring – Godsbewustzijn.

(1217.6) 111:2.2 Het materiële bewustzijn van

de sterfelijke mens is het kosmische
weefgetouw dat de morontia-weefsels draagt
waarop de inwonende Gedachtenrichter de geestpatronen rijgt van een universum-karakter dat
blijvende waarden en goddelijke betekenissen
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kent – een overlevende ziel met een ultieme
bestemming en een nimmer eindigende loopbaan
voor zich, een potentieel volkomene.

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

Richter is uw loods, de menselijke wil is de
kapitein. De gezagvoerder van het sterfelijke
vaartuig moet zo wijs zijn om erop te vertrouwen
dat de goddelijke loods de opgaande ziel naar de
morontia-havens van de eeuwige overleving zal
geleiden. Slechts uit zelfzucht, laksheid en zonde
kan ’s mensen wil het geleide van deze liefdevolle
loods verwerpen en uiteindelijk de sterfelijke reis
doen eindigen in een schipbreuk op de gevaarlijke,
kwalijke klippen van afgewezen genade en op de
rotsen van door hem omhelsde zonde. Met uw
instemming zal deze trouwe loods u veilig over de
barrières van de tijd en over de belemmeringen
van de ruimte heen leiden, naar de oorsprong
zelve van het goddelijke bewustzijn, en nog
verder, naar de Vader der Richters op het Paradijs.
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Bewustzijn draagt in zich:
Het hebben van kennis en daarnaar te willen en
te kunnen handelen.
In staat zijn om liefde te kunnen genereren en
daarnaar te willen en te kunnen handelen.
Het niveau van ons bewustzijn bepaalt hoe wij
zijn, welke richting wij uitgaan, of we de
wereldse weg of de Geestelijke Weg
bewandelen, of we God afwijzen of dat we God
zoeken.
Het bepaalt de mogelijkheid om onze reis naar
het paradijs te kunnen gaan starten en te
kunnen vervolgen.
Met welk bewustzijn we beginnen, wordt voor
ons bepaald in het scheppingsproces. De
verdere ontwikkeling en groei van ons
bewustzijn is aan ons en is onze eigen
verantwoordelijkheid.
Op die reis is er hulp van anderen, van andere
mensen, van je eigen Godsvonk, van de geest
van waarheid, van de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten en van de engelen.
Wie vraagt krijgt altijd antwoord en wie klopt
wordt altijd open gedaan.
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Reis deze reis bewust, maak er een prachtige
reis van en geniet vooral van deze
'wonderbaarlijke reis’ van het leven.
Een reis die voor ieder mens persoonlijk en
uniek is en tenslotte altijd GEESTELIJK zal
zijn.
Bewustzijn is dus al datgene waar alles om
gaat en waar alles om draait.
Al het andere is slechts een afgeleide van het
bewustzijn en van het niveau van ons
bewustzijn en van onze wil en van onze
gedrevenheid om ons bewustzijn stapje voor
stapje te laten groeien.

Dit creëert Punt 88:
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.
Ons (materieel) bewustzijn is de woonplaats van onze
eigen Godsvonk in ons eigen systeem.
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Ons (materieel) bewustzijn is het weefgetouw waarop
onze eigen Godsvonk het kleed weeft van onze ziel.
Wij reiken zelf de draden aan en de kwaliteit hiervan
hangt af van de kwaliteit van onze eigen keuzes, dus
van de kwaliteit van het niveau van ons eigen
bewustzijn.
Ons (materieel) bewustzijn is het schip waarop wij
onze kosmische reis maken op de zee van het leven.
Wij zijn de gezagvoerder van ons eigen schip en onze
eigen Godsvonk is de loods die alle gevaarlijke
omstandigheden kent en ons kan richten en leiden
naar veilige havens.
Hoe hoger ons bewustzijn, hoe zeewaardiger ons schip
en hoe beter we zwaar weer en hoge zeeën kunnen
weerstaan. Dat bewustzijn zullen we zelf moeten
verhogen.
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PUNT 89: De aankomst in
de haven, die er
wezenlijk toe doet

Het schip van de wonderbaarlijke reis, van mijn
wonderbaarlijke reis, heeft een nieuw maar uiterst
belangrijke haven bereikt en is er veilig
binnengelopen.
Het is de haven van 'het WETEN’, dat kan leiden tot
‘WILLEN’, ‘KUNNEN’ en 'DURVEN’.
Door het weten is de mogelijkheid geschapen, is de
weg bekend en zijn de belangrijkste
aanwijzingsborden op de weg, waargenomen en
bekend. Doordat de mogelijkheid nu bereikbaar is,
ontstaat er een toestand van willen, kunnen en
durven.
Wat nu nog rest is het 'DOEN’.
HET DOEN IS ECHTER NOG NIET, ZOMAAR,
VANZELFSPREKEND.
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HET DOEN BETEKENT OOK OF BETEKENT JUIST MET
NAME:

Het kunnen ‘VEROVEREN’.
‘VEROVEREN’ betekent het veroveren van de weg
die nu bekend is. Veroveren door het verkrijgen
van nieuwe kennis, het ontvangen van nieuwe
persoonlijke openbaringen, het krijgen van
nieuwe inzichten, door een steeds grotere invloed
van morontia-mota, door een steeds dieper,
bewust, bewustzijns-samen-werkingsverband
tussen mijn Richter en mijzelf, waardoor ik nu
mijzelf de WEG, waarvan ik het pad gezien heb,
kan gaan eigen maken. Ook dat is een nieuwe en
voor mij de volgende ’ERVARINGSREIS’.
De kennis voor de verovering van dit stuk van de
weg is mij nu onbekend maar dit stuk kan ik niet
alleen doen en zal ik niet alleen doen. Dit stuk kan
alleen gedaan worden, samen met mijn God, die ik
reeds zie als mijzelf, als mijn alter-ego en met wie ik
alles van mijn innerlijk leven deel, waardoor ik
‘ZIJN WIL’ zal leven, zal doen en zal zijn.
Daardoor is er eenheid, een één-zijn dat een constante
uitwisselingsmogelijkheid geeft tussen mij en mijn
God, waardoor de taak van morontia-mota
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uitgewisseld kan worden in de vorm van inspiratie en
openbaringen, leidend tot een steeds meer kunnen
onderscheiden van de waarheid en het leren kennen
van eenheid.
Ook de tijdsduur is onbekend maar die tijdsduur is
van ondergeschikt belang, omdat niet alleen het
bereiken van het doel het grote moment van vreugde
is, maar omdat juist de reis naar het doel, minstens net
zo vreugdevol is.
Ik heb in ieder geval de kaart die voor mij leidt naar
mijn schat vinden en mogen ontvangen en dat is al een
hele grote stap. Een stap die leidt tot vreugde en
dankbaarheid.

Dit creëert Punt 89:
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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DELEN IS DE WEG.
DELEN IS GODGELIJK EN/OF
GODDELIJK.
IN HET DELEN IS ‘DE DELER DE
GROOTSTE VERMENIGVULDIGER’.
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PUNT 90: Hoe geraak ik
tot het besef van
‘EENHEID’?

Het hele verhaal van al mijn boeken gaat over
bewustzijn en gaat over eenheid.
Groei in bewustzijn is gelijk aan groei in het besef van
eenheid, dat daarmee dus weer gelijk is aan groei in
bewustzijn.
Heeft groei in bewustzijn tot gevolg dat we groeien in
het besef van eenheid of is het andersom?
Mijns inziens is de groei in het besef van eenheid
leidend en heeft daarmee groei in bewustzijn tot
gevolg.
Eenheid is het ‘één zijn van alles wat is, met alles wat
is’.
Hoe kan ik mij identificeren met 'alles wat is’?
Wat is 'alles wat is’?
Heb ik het vermogen om alles te kunnen beseffen en
om mij daarmee te kunnen identificeren?
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Wat betekent alles en tot in hoever van dat alles, is
alles?
Ik heb eigenlijk geen idee wat alles is en wat alles
inhoudt, want hoe uitgebreid is en hoe uitgebreid
omvat ‘het alles’ en waaruit bestaat ‘het alles'?
Hoe kan ik mij dan identificeren met alles en hoe kan
ik dus groeien in het besef van eenheid en mijzelf als
'één zien met alles wat is'?
Het antwoord is simpel.
Eenheid zit in mijn verlangen om contact en
verbinding te maken en te krijgen met mijn eigen
Godsvonk.
Ik hoef slechts eenheid te zoeken met één aspect,
namelijk met mijn eigen Godsvonk. Die eenheid zal
zelfs ooit leiden tot versmelting van mijn Godsvonk
met mijn ziel.
Mijn Godsvonk is een volle vertegenwoordiging van
God. ‘God omvat alles en is alles wat is'.
Dus door eenheid, door contact en verbinding te
zoeken met mijn God, heb ik verbinding met alles wat
is en ga ik de eenheid meer en meer beseffen en dus ga
ik meer en meer leven in het besef van eenheid en dus
groeit mijn bewustzijn, door dus slechts de eenheid
met mijn Godsvonk te zoeken.
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Opnieuw betekent dit, dat de weg uitsluitend en
alleen een weg is:

Van God, met God, door God, naar God.
De enige groei in bewustzijn ontstaat dus
door te zoeken naar God en door jezelf
steeds meer en meer te verbinden met God
en door één te zijn met God (alter-ego).
De enige weg om daar te geraken, is om het
roer over te geven aan God. De loods wordt
de gezagvoerder, doordat de loods en de
gezagvoerder één worden en als één
handelen.
De consequentie hiervan is volledige
overgave van de gezagvoerder aan de loods,
op basis van eigen keus uit vrije wil, in het
besef dat dat de enige handeling is, die ons
schip zal sturen van de enige veilige haven
naar de volgende veilige haven.
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Dit creëert Punt 90:
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'.
Om de weg van eenheid te kunnen zijn en te kunnen
leven, hoeven we onszelf dus alleen maar over te
geven aan de kracht, die die weg zelf en die de weg per
definitie is.
Overgeven aan die kracht is hulp zoeken bij die
kracht. Hulp zoeken bij die kracht is alles van je
innerlijk leven delen met die kracht.
Alles van je innerlijk leven delen met die kracht, met
God, is gelijk aan het doen van de Wil van God.
Het doen van de wil van God is de enige weg op weg
naar fusie, is de enige weg van groei in het besef van
eenheid, is de enige weg van groei in bewustzijn.
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IS DUS DE ENIGE WEG OP WEG NAAR HET
PARADIJS, IS DUS DE ENIGE WEG OP WEG NAAR
HET NET ZO VOLMAAKT WORDEN, ALS DE VADER
VOLMAAKT IS.

‘IS DUS DE ENIGE WERKENDE WEG'.
Alleen door het bewuste, door het onszelf uit vrije wil
gewilde en gekozen, bewustzijns-samenwerkingsverband met God, kunnen wij in dat verband
of in dat verbond, door God beïnvloed worden met
morontia-mota, waardoor wij stapje voor stapje die
eenheid gaan leren kennen en waardoor wij de
waarheid gaan leren onderscheiden.
Dat is de enige mogelijkheid om te kunnen groeien
in het besef van eenheid en dus om te kunnen
groeien in bewustzijn.
Ik en de Vader zijn één, waarin de vader mij leert
om te groeien naar volmaaktheid.
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Om je dit zelf te beseffen, is de
eerste stap.
Om dit volledig te aanvaarden, is
de tweede stap.
Om jezelf volledig en vrijwillig aan
God over te geven, is de derde stap.
Het nemen van de stappen is aan
jou.
Zo leidt de kennis, gericht door de inzichten van
morontia-mota, ontvangen uit het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband, tot volledige
overgave en het besef, dat volledige en vrijwillige
overgave, de enige weg is om vanaf nu verder te
kunnen op weg naar het volledige besef van het
ultieme besef van eeenheid.
Dit brengt de Weg en de samenwerking op de Weg
naar een nieuw niveau.

623

De eerste zichtbare verandering en het eerste
zichtbare, nieuwe niveau na het verlaten van het
Land van de Leegte.
Het niveau van 'ZIEN, BEGRIJPEN, AANVAARDEN
EN VOLLEDIG KUNNEN EN WILLEN OVERGEVEN’.
Deze ervaring, deze overgave is voor mij nieuw en
voelt als onafwendbaar om verder te kunnen
komen op de Weg. Tevens geeft dit besluit rust en
vreugde in de wetenschap dat dit besluit een
volgend niveau markeert op het voortgaan op de
Weg.
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PUNT 91: Het nieuwe pad

Het nieuwe pad is de weg waarin, 'mijn weg' versmelt
tot onze weg, waarin ik vrijwillig en onvoorwaardelijk
de leiding overdraag aan ‘de eenheid die ontstaat door
de verbinding van mijn Godsvonk en van mijzelf’.
Dit is nodig en noodzakelijk, omdat ikzelf niets ben en
niets weet, maar omdat wij samen in staat zijn om het
universum te kunnen veroveren en op te kunnen
klimmen naar de volmaaktheid, zoals de Vader
volmaakt is, de Vader die in mij wordt
vertegenwoordigd door mijn eigen Godsfragment, die
op zich een volle vertegenwoordiging is van de Vader.

Ik en de Vader zijn één.
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Dit creëert Punt 91:
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.
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PUNT 92: Het pad voorbij
het ‘Land van de Leegte'

In een wandeling in het Land van de Leegte heeft mijn
Godsvonk mij gebracht bij het hek op het pad, dat daar
stond als grensaanduiding van het Land van de Leegte.
Na een forse aarzeling en uiteindelijk met de volle
overtuiging dat we de reis per definitie en voor de
eeuwigheid met zijn tweeën zullen maken, heb ik de
stap genomen en zijn we samen de grens gepasseerd
en hebben we het Land van de Leegte verlaten.
Daarna was er weinig werking in mijn systeem. Er trad
een fase van rust en stilte in.
Om de één of andere reden heb ik de afgelopen dagen
heel veel filmpjes (podcasts) bekeken op YouTube van
spirituele leraren en van spirituele stromingen.
Urenlang heb ik zitten kijken en zitten luisteren.
Al die leraren benoemen continu de begrippen
bewustzijn en eenheid in al hun eigen verhalen,
zonder één keer duidelijk te maken wat dat is of wat
zij er specifiek mee bedoelen.
627

Het lijken ‘stopwoordjes’ te zijn die te pas en soms te
onpas worden gebruikt. Toch vertegenwoordigen deze
twee begrippen een ongekende diepte.
Bij nader inzien realiseerde ik mijzelf dat ook ik niet
de diepte ken van het begrip eenheid. Het begrip
bewustzijn heb ik in al mijn boeken beschreven, maar
ook dat is slechts een fractie van wat bewustzijn is.
Eenheid is voor mij, ‘het één zijn van alles wat is met
alles wat is’.
Ik heb het al eerder gemeld, maar wat is alles en wat is
precies het ‘één zijn’?
Hoe groot is de schepping die alles omvat en wat
houdt dat eigenlijk allemaal in?
Ik weet het niet en ik vrees dat al die anderen die het
erover hebben, het ook niet weten en toch benoemen
ze het als vanzelfsprekende grootheden.
Ik realiseerde mij vandaag mijn ongelooflijke
beperktheid, wat voor mij een onvoorstelbare
beperking inhoudt, wat leidt tot een voor mij
onacceptabele vertraging in mijn voortgang.
Ik weet het niet.
Ik weet het nu niet en ik zal het morgen niet weten.
Ik heb dus hulp nodig en ik realiseerde mij vandaag
dat die hulp met mij meewandelt en dat ik iedere dag
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met die hulp praat. Het is een hulp die alles weet
omdat alles wat is, van zijn hand is.
Toen dat diep tot mij doordrong in iedere atoom van
iedere cel van iedere vezel van mijn complete systeem,
kwam er als vanzelf een besluit, een ongelooflijk
logisch besluit.
Ik heb vandaag besloten om het roer van het schip
van mijn leven, waarop wij beiden onze reis
maken, onvoorwaardelijk over te dragen aan mijn
God.
Ik heb uit vrije wil de loods benoemd tot
gezagvoerder, waarbij iedere beslissing wordt
gedeeld en door mij wordt uitgevoerd, op zijn
advies.
Mijn toetsing zal zijn of de gewenste handeling
voor mij zal passen in de waarden van schoonheid,
waarheid en goedheid.
Hiermee is door mij, door ons, na het verlaten van
het Land van de Leegte, een nieuw pad betreden.
Dit is het pad van OVERGAVE, een overgave die
volledig wordt gedragen door een
onvoorwaardelijk en een blind GELOOF en
VERTROUWEN en door een blind WETEN, dat mijn
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reis of onze reis, onder zijn leiding veel
voorspoediger zal verlopen.
Deze overgave creëert het nieuwe pad. Het pad van
onvoorwaardelijke OVERGAVE.
Ik geef mij over aan de leiding van mijn God en vraag
om heldere inzichten, om inspiratie, om persoonlijke
openbaringen om stapje voor stapje te mogen zien, te
mogen voelen en te mogen begrijpen wat ik nodig heb
om de volgende stap op mijn reis te kunnen maken.
Ik weet het niet beter.
Ik weet het meestal helemaal niet maar met geduld
zullen de inzichten verstrekt worden door mijn God,
door mijn alter-ego.
Mijn tegenprestatie is het volledig delen van mijn
innerlijk leven met God en zijn leiding volledig
aanvaarden en mijzelf volledig OVERGEVEN.

Zo zullen wij samen het PAD VAN OVERGAVE
betreden en gaan vervolgen.
Het nieuwe pad, mijn nieuwe weg.
Op naar nieuwe avonturen.
Op naar een verdere groei in bewustzijn.
Op naar het steeds meer kunnen gaan
onderscheiden van de waarheid en het
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steeds meer kunnen gaan zien, kunnen gaan
voelen en kunnen gaan begrijpen van de
eenheid.
Deze keus betekent niet dat ik al mijn
verantwoordelijkheid en mijn vrije wil uit
handen geef.
Deze keus betekent dat ik uit vrije wil de
verantwoordelijkheid neem om te kiezen
voor de beste situatie, die zal leiden tot een
voorspoedigere reis naar het moment van
het proces van fusie, waarbij ik niet
volgzaam ben, maar waarbij ik mij nu al één
voel met de Vader.
Dat zal het overzicht als volgt uitbreiden:
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Dit creëert Punt 92:
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
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TRAJECT ZITTEN, OP WEG NAAR DIE EENHEID EN
DIE EENHEID NU AL KUNNEN GAAN ERVAREN.

Zo volgt na ieder pad een wissel en na iedere wissel
een nieuw pad.
Op het pad van onvoorwaardelijke overgave gaat het
dus om OVERGAVE.
Overgave met betrekking tot de interactie tussen mijn
God en mijzelf. Mijn Godsfragment is
onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar en het is zijn
taak en opdracht om, met inachtneming van mijn vrije
wil, mij zodanig te ‘RICHTEN’, dat het proces van fusie
met mijn ziel gerealiseerd zal worden. Er is er dus
maar één die zich in deze relatie onvoorwaardelijk zal
moeten overgeven en die ene, dat ben ik.
En wat voor mij geldt, geldt uiteindelijk ook voor jou
en zal gelden voor iedereen.
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PUNT 93: Om het
opnieuw niet te vergeten

Als ik kijk naar mijn eigen positie, naar mijn eigen
situatie, dan zie ik dat ik gedurende al die jaren van
dag en nacht schrijven, ontzettend veel inzichten en
openbaringen heb mogen ontvangen.
Ik heb ze allemaal genoteerd, bekeken, gewikt en
gewogen en ze geprobeerd te combineren met de
andere inzichten en openbaringen om het beeld steeds
dieper en het plaatje steeds completer te krijgen.
Ik heb verder nauwelijks terug gekeken of ooit terug
gelezen, maar ik ben altijd maar weer vol gas verder
gegaan.
Nu is er een moment aangebroken, waarop er iets
extra’s zal moeten gebeuren.
Al die inzichten en openbaringen die ik heb mogen
ontvangen, betekenen namelijk allemaal slechts één
ding:
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Op het moment dat ik al die inzichten en
openbaringen ontving, WAS IK VAN DIE
INZICHTEN EN VAN DIE OPENBARINGEN.
De energie kwam vanuit Geest, die mij deze
inzichten verstrekte en op het moment dat ik ze
ontving, was ik van hen, was ik van al die inzichten
en van al die openbaringen, die allemaal zijn
gegenereerd door Geest.
Nu komt het moment dat ik al deze inzichten en al
deze openbaringen, die voor mij het beeld van de
Weg ongekend hebben verdiept en verbreed,
EIGEN MOET GAAN MAKEN.
IK MOET ZE NU VAN MIJZELF GAAN MAKEN EN ZE
GAAN OMVORMEN TOT WEZENLIJK EN
PERSOONLIJK BEZIT.
IK MOET ZE GAAN VEROVEREN EN ZE MIJN BEZIT
GAAN MAKEN.

Ik heb geschreven om te DELEN en delen is
GODGELIJK of GODDELIJK.

Nu is delen 'mijn natuurlijke deel geworden’.
Voor mij is delen als ademen, als eten en
drinken, dus als een levensvoorwaarde.
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Delen is het doen van de Wil van de Vader en
het doen van de Wil van de Vader, is gelijk
aan het bewandelen van de weg op weg naar
het proces van fusie.

Ik hoef niet meer te schrijven om te kunnen delen en
jij hoeft niet meer te lezen om het delen te leren en te
gaan ervaren!
Als je tot hier bent gekomen, zijn jij en jouw God al
zover verstrengeld, dat die gezamenlijke energie, DE
WERELD IN MOET WORDEN GESTRAALD, dus …..
DEEL EN STRAAL!
DELEN IS DE WEG, WAARDOOR JOUW WEG ZAL
GAAN STRALEN!
DELEN IS ALS HET GAAN OP DE WEG OP WEG NAAR
FUSIE, WAARDOOR JE NOG MEER ZULT GAAN
STRALEN!
We hebben elkaar op deze manier niet meer nodig om
de weg te kunnen gaan en om de weg te kunnen
vervolgen.
Het vervolgen van de Weg is het leven van de Weg. Dit
leven van de Weg is een levensvoorwaarde, is als eten,
ademen en drinken en dat is reeds jouw deel, dat je
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nog meer moet gaan veroveren en nog meer moet
gaan vergroten.
Ik voel dat mijn schrijven minder zal gaan worden,
omdat het accent zal gaan verschuiven.
Ga de wereld in, deel, straal, leef de weg samen
met jouw God, met jouw alter-ego, omarm jezelf,
omarm ieder ander, omarm het leven, deel en
straal.

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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Zo zullen wij leven in volledige en
onvoorwaardelijke
Overgave
aan ons eigen Godsfragment,
omdat er geen andere weg is dan
met God, door God en naar God.
God is de enige levende weg die
loopt via Jezus en via het
discipelschap van Jezus.
Alle andere wegen zijn uiteindelijk vals
en doodlopend en leren ons uitsluitend,
dat alle wereldse, niet Geestelijke Wegen,
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uiteindelijk niet werken en ook nooit
zullen werken.

Met God, door God, naar God

We hebben God dus nodig, want zonder God is de Weg
onmogelijk te gaan. God zit in ons, dus om naar God te
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kunnen gaan, zullen we door de poort naar binnen
moeten gaan. In de buitenwereld vinden we niet ons
eigen Godsfragment, dus daar hebben we niets te
zoeken.
De Binnenweg is de Geestelijke Weg en is de Weg van
werkelijkheid en is de weg van eenheid en is de weg
van het contact met God, dus de Binnenweg is de weg
van het ontvangen van persoonlijke openbaringen
(morontia-mota) en is dus de weg van groei van de
mogelijkheid om de waarheid te kunnen leren
onderscheiden en de eenheid te kunnen leren kennen.
Door God te zoeken en door op weg te gaan naar God,
beginnen we de reis naar fusie. Ieder moment van
AANKOMST (moment van fusie) begint met een
moment van VERTREK (het passeren van de poort
op onze zoektocht in onze eigen binnenwereld).
De reis tussen deze twee momenten is onmiskenbaar
voor iedere mens een eigen en unieke
'wonderbaarlijke reis’.
In onze binnenwereld delen we ons innerlijk leven
met God.
In onze buitenwereld kunnen we en mogen we delen
wat we in onze binnenwereld hebben verkregen en
hebben veroverd.
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Zo kunnen we elkaar helpen op onze eigen unieke
reizen.

Alleen zo is de Weg, er is geen andere.
Hoe meer we naar binnen geraken, hoe
meer we gaan beseffen, dat:
Er geen binnen en geen buiten meer is
en dat,
Er geen boven en geen beneden meer is.
Dat we ervaren dat we opgaan in de
Leegte, in volledige onvoorwaardelijke
overgave aan God, die meer en meer een
geïntegreerd deel wordt van onszelf.

Ik en de Vader zijn één of zijn
hard op weg om tot die eenheid te
komen.
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PUNT 94: Het pad van
volledige,
onvoorwaardelijke
OVERGAVE

De bronnen die wij op deze wereld hanteren als
fundamenten op onze weg voorwaarts zijn in
opklimmende vorm, de wetenschap, de religies en de
filosofie.
Geen van deze bronnen is in staat om de waarheid te
kunnen onderscheiden of kent de eenheid.
Deze bronnen worden maar al te vaak gehanteerd als
instrumenten om ONZE WAARHEID te onderbouwen
en waarmee we dan ook de strijd kunnen aangaan om
te bewijzen, dat 'onze waarheid, DE WAARHEID is',
waarmee we kunnen aantonen dat alle anderen, met
andere waarheden, het fout hebben.
We strijden dus met ‘losse flodders’ of eigenlijk
strijden we met ‘niets’ om in staat te zijn, om iets te
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kunnen bewijzen en om ons gelijk te kunnen halen en
om dit gelijk te kunnen veroveren, te kunnen
verdedigen en te kunnen behouden.
De enige bron die ons de waarheid kan leren
onderscheiden en de eenheid kan leren kennen, is
morontia-mota. Morontia-mota is de uitwisseling
tussen God en de mens op basis van een op bewust
niveau aanvaard, bewustzijnssamenwerkingsverband.
Wij DELEN met God en God deelt met ons.
Wij DELEN alles van ons innerlijk leven met God en
daarmee voldoen wij aan de Wil van de Vader en God
deelt zijn kennis en Goddelijk Bewustzijn met ons,
voor zover wij dit kunnen begrijpen en kunnen
verwerken. Wij ontvangen die kennis via ‘persoonlijke
openbaringen'.
Om gevuld te kunnen worden, moeten we zelf eerst
leeg zijn, waardoor we eerst het Land van de Leegte
moesten passeren en om gevuld te kunnen worden
door God moeten we:
 God volledig kennen.
 De kennis hebben hoe het werkt.
 Het verlangen hebben om te groeien.
 God kunnen aanvaarden, waarvoor we God …..
 Volledig moeten kunnen vertrouwen en we God …..
 Volledig moeten kunnen geloven.
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Overgave vereist dus KENNIS,
VERLANGEN naar meer kennis en meer
groei van ons bewustzijn, GELOOF en
VERTROUWEN.
Het gaat dus om het PAD VAN OVERGAVE.

Hieronder twee afbeeldingen die een indruk geven
over het pad van overgave, dat zich bevindt voorbij
het Land van de Leegte.
Zie de paarse cirkeltjes in de tekening plus in de
uitvergroting.
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Wat betekent overgave?
Ben je bereid om jezelf over te kunnen geven?
Ben je bereid om de kracht te tonen om alles los te
kunnen laten van wat belangrijk was of van wat
belangrijk leek?
In die overgave zit iets anders verscholen.
In die overgave zit een kracht, die je eerst moet zien te
veroveren.
Je kunt pas iets loslaten als je iets anders hebt
veroverd.
Hoe meer je van dat ‘anders’ hebt, hoe meer je kunt
loslaten en hoe meer je kunt overgeven.
Overgeven is een voorwaarde van groei.
Nu is overgeven zelfs DE VOORWAARDE van groei.
Ik heb ontdekt, dat ‘ik weet, dat ik eigenlijk niets
weet'. Ik ben al lang geleden gestapt uit het
strijdgewoel van de strijd om de waarheid, want ik
ken geen waarheid. De waarheid is, dat op deze
wereld de werkelijkheid onbekend is en dat iedereen
leeft in de illusie en dan ook nog vaak in een eigen,
persoonlijke illusie, waar alle persoonlijke illusies ook
nog eens van elkaar afwijken en waarbij we allemaal
denken en allemaal vinden dat onze illusie de
waarheid is, die we vooral moeten verdedigen. In die
verdediging wordt de aanval maar al te vaak gebruikt
als de beste verdediging. Ook tot op dit moment zie je
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dat, overal op deze wereld, kleinschalig en
grootschalig, tot aan het voeren van oorlogen toe.
We vechten om niets.
We vechten om schijnwaarheden, we vechten om
illusies.
Dat zul je eerst moeten kunnen begrijpen en moeten
kunnen aanvaarden om alle illusies te kunnen
verwijderen uit je systeem, door je leeg te kunnen
maken en door je te kunnen laten vullen met de
LEEGTE.
Als je leeg bent, kun je jezelf pas overgeven. Het
één is een onvoorwaardelijke voorwaarde voor
het ander. LEEGTE IS EEN ONVOORWAARDELIJKE
VOORWAARDE VOOR OVERGAVE EN OVERGAVE IS
EEN ONVOORWAARDELIJKE VOORWAARDE VOOR
HET KUNNEN DELEN MET GOD EN OM IN HET
DELEN VAN GOD, DOOR GOD GEVULD TE KUNNEN
WORDEN (MORONTIA-MOTA, MIDDELS HET
ONTVANGEN VAN PERSOONLIJKE
OPENBARINGEN).
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’OVERGAVE’
Ken je de overgave?
De overgave die alleen het resultaat kan zijn van
leegte.
Ken je de overgave die de leegte in stand houdt en
zelfs nog leger maakt.
Wat bij volledige overgave verdwijnt, is de illusie, de
onwerkelijkheid.
Als je jouw overgave volledig aanvaardt en je jezelf
ook volledig overgeeft, zal God zich vullen en
verankeren in jou.
Dan wordt je gevuld met zijn bewustzijn, stapje voor
stapje, voor zover je het aan kunt en voor zover je het
kunt verwerken.
Dat bewustzijn zijn de bouwstenen voor het nieuwe
huis dat door jou wordt gebouwd. Dit huis is jouw
tempel voor God en als de tempel ver genoeg is
gevorderd, neemt God er zijn eeuwige intrek in. Dan
wordt het zijn woning, jullie woning, voor de
eeuwigheid, dan zal en kan het proces van fusie zich
voltrekken.
Dat bouwen van de tempel, vanuit de leegte en met de
bouwstenen van overgave, die weer zijn gebakken uit
de aspecten geloof en vertrouwen, verrijkt jouw
systeem en verhoogt jouw bewustzijn.
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Als de illusie is verdwenen, zal de waarheid of de
werkelijkheid, voortkomend uit een steeds dieper
besef van eenheid, zich gaan vereenzelvigen met en in
jouw systeem en dus met jou, doordat jij jouzelf hebt
vereenzelvigd met God als jouw alter-ego.
Ken je die overgave?
Naar die overgave moet je verlangen, moet je streven
en die overgave moet je aanvaarden. Je hoeft niets te
doen, je hoeft het alleen maar te omarmen.
Ken je die overgave?
Die overgave zul je kennen als je het Land van de
Leegte hebt doorkruist en wanneer je het hek aan de
grens van het Land van de Leegte bent gepasseerd op
weg naar het PAD van OVERGAVE.
Op dit pad IS OVERGAVE.
OVERGAVE IS HIER EEN LEVENSVOORWAARDE, EEN
BESTAANSNIVEAU, HET ENIGE BESTAANSNIVEAU.
Op het Pad van Overgave is geen illusie meer, is geen
dualiteit meer, heeft het ego alleen nog maar invloed
op de werking om het lichaam in stand te houden en
begint de diepere werkelijkheid of de waarheid en het
wezenlijke besef van eenheid, jouw bestaan te
verlichten.
Hier worden wij als het licht van de sterren op deze
wereld en als de warmte van de zon voor deze wereld.
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Vrij van koude en vrij van duisternis en gevuld met
licht en warmte om deze wereld te kunnen verlichten
en te kunnen verwarmen.
Overgave is het enige kleed van God waaraan wij God
kunnen herkennen, los van de ervaring van rust,
kalmte, vreugde en de ervaring van ONKWETSBAAR te
zijn.
Overgave is God en God is overgave.
Het is het laatste grote station naar het aankomstpunt
van fusie.
Van dit station naar fusie loopt slechts één spoor, het
spoor van het verdiepen en steeds meer kunnen
omarmen van de overgave, dus van het delen met God,
het kunnen en willen geven aan God en het kunnen en
willen aanvaarden en ontvangen van God.
Op dit pad worden wij meer en meer de waarheid en
hier worden wij meer en meer de eenheid.
Dit creëert de vier peilers waarop de volledige,
onvoorwaardelijke overgave is gebaseerd.
Dit creëert dus ook de enige vier peilers waarop
‘DELEN’ is gebaseerd, want delen = overgeven.
Dit creëert uiteindelijk de enige weg naar God, die
alleen maar met God en door God afgelegd kan
worden.
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Dit creëert Punt 94:
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.
Dit zijn de peilers voor het op bewust niveau aangaan
van het bewustzijns-samenwerkingsverband met God
Dit verband wordt een verbond tussen God en mij, een
eeuwig verbond en een onmiskenbare voorwaarde
voor het vervolg van mijn, van onze eeuwige reis.
De WEG van het groeiend bewustzijn, de WEG, op weg
naar volmaaktheid is alleen en uitsluitend
GEESTELIJK en is dus een GEESTELIJKE WEG. Deze
WEG is uitsluitend en alleen te volgen in overgave
aan en in samenwerking met God.
Deze WEG is de WEG VAN BINNEN, de INNERLIJKE
WEG, omdat we Geest of God uitsluitend VAN BINNEN
vinden.
De WEG ligt niet opgesloten in UITERLIJKE
KUNSTJES, die door veel scholen, instituten, boeken,
goeroes en leraren worden aangeboden. De
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UITERLIJKE WEG IS ALTIJD DE DOODLOPENDE
WEG.
Er zal nooit voortgang zijn op de WEG als je de WEG
ALLEEN bewandelt of met de hulp van leraren of
boeken vervolgt.
Leraren of boeken kunnen van dienst zijn om je naar
de poort van jouw eigen binnenwereld te begeleiden,
die je alleen moet betreden en waar je jouw Godsvonk
kan ontmoeten om je met God te verbinden en om op
bewust niveau samen met God, deze innerlijke weg te
kunnen vervolgen.
Het schip op onze INNERLIJKE REIS, op onze
INNERLIJKE WEG, is de combinatie van GELOOF en
VERTROUWEN. De zeilen van dit schip bestaan uit het
VERLANGEN NAAR GOD en het anker van dit schip op
deze reis is de OVERGAVE AAN, dus het DELEN MET
GOD.
Naar binnen gaan om de innerlijke WEG te betreden,
te onderzoeken en te veroveren, vereist dus kracht.
Die kracht komt voort uit geloof, verlangen,
vertrouwen en kennis.
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PUNT 95: De LEEGTE en
de OVERGAVE creëren de
overgang van de
materiële wereld naar de
morontia-wereld

Tussen de materiële wereld en de morontia-wereld
(woningwerelden) zit een groot verschil.
Voordat we deze wereld kunnen verlaten, moeten we
los zijn van de projectie op en de gebondenheid aan
onze materiële wereld.
Voordat we op de woningwerelden verder kunnen,
moeten we eerst los zijn van deze materiële wereld en
moeten we reeds gericht zijn op ginder, gericht zijn
op de woningwerelden.
Pas dan kunnen we direct aan de andere kant, weer
verder. Als we nog niet los zijn van deze wereld zullen
we een lange tijd in een slaaptoestand gaan om de
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nodige ruimte en afstand met deze materiële wereld
en het leven in de materie, te kunnen creëren.

Word dus LEEG en GEEF dus alles OVER (dus
DEEL alles met God)
Het vermogen om je leeg te kunnen maken en om je
door de Leegte te kunnen laten vullen, brengt je in een
situatie waarin je niet meer VAN maar uitsluitend nog
IN deze wereld bent.
Het vermogen om je volledig aan God te kunnen
overgeven, brengt jouw projectie volledig op GEEST,
op GOD en maakt je los van deze materiële sfeer en
planeet.
Ook daardoor ben je niet meer VAN maar uitsluitend
nog IN deze wereld.
Dit ‘loskoppelen’ van deze wereld, die we eens zullen
verlaten, zal onvoorwaardelijk gerealiseerd worden in
het Land van de Leegte en op het Pad van volledige
Overgave. In het 'over-geven', zit ‘het doen van afstand
van het oude’, ingesloten.
Zo zullen we op onze weg naar het paradijs keer op
keer het oude moeten kunnen loslaten om het nieuwe
te kunnen omarmen en om onze weg door de universa
te kunnen vervolgen.
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Dit creëert Punt 95:
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 en bewandel je definitief de WEG
VAN GEEST, DE GEESTELIJKE WEG.
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PUNT 96: De OVERGAVE
als bekentenis en als een
nieuwe geboorte

De overgave is gelijk aan een bekentenis.
De bekentenis van jouw Wil, die zich in vrijheid
overgeeft.
Een bekentenis waarmee je aangeeft dat je weet, dat je
gelooft, dat je vertrouwt en dat je verlangt, op een
steeds dieper niveau.
Het doel van deze weg bepaalt jouw motivatie, jouw
verlangen en jouw streven.
Het streven keert terug naar de overgave, die is
geboren in de Leegte.
De overgave zijn de weeën voor de geboorte van het
nieuwe deel op de Weg.
Het deel dat afscheid neemt van de wieg van ons
huidige materiële bestaan.
Het deel dat ons voorbereid op een nieuwe geboorte,
de geboorte van een GOD-MENS, in eenheid met zijn
kosmische schepper.
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Dat is wat de overgave, de onvoorwaardelijke
overgave, creëert.
De onvoorwaardelijke overgave is de definitieve trap
die ons definitief opwaarts leidt uit het moeras van de
dualiteit en uit het besef van afsplitsing, dat definitief
wordt afgelegd en dat al zijn bestaansrecht vanaf dit
moment verliest.
De overgave is de poort naar mota dat ons leert de
waarheid te onderscheiden en dat ons de eenheid leert
kennen.
De overgave IS, omdat het de toegang is tot God en tot
het goddelijke, dat in ons is ontwaakt en waardoor we
God op een ander niveau gaan leren kennen.
De overgave is de kers op de taart voor allen die God
zoeken en naar God verlangen.
De overgave is het kompas dat vanaf nu feilloos de
richting aangeeft die leidt naar een steeds dieper besef
van eenheid, dat leidt naar waarheid en dat straalt in
liefde.
De overgave is het ingrediënt waarmee we het gerecht
creëren van ‘volle verantwoordelijkheid nemen’, voor
alles wat is.
Dat is de overgave.
De overgave zoekt jou niet en jij hoeft haar niet te
zoeken, want ze is overal aanwezig.
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Als je oren hebt om te horen, zul je worden
aangetrokken door het lied dat zij zingt.
Als je ogen hebt om te zien, zul je het licht waarnemen
dat zij uitstraalt.
Je vindt de overgave en gaat in haar op als de leegte
zich in jou heeft gevuld.
De leegte is het voorportaal voor de overgave en de
overgave is het voorportaal voor fusie en fusie is het
vertrekstation naar het paradijs.
Dat is de overgave en dank de Godsvonk in jou als
jullie samen aan haar poort staan en wanneer jij dat
pad van de onvoorwaardelijke overgave mag gaan
betreden.
Dat is jouw verdienste en de prachtige beloning, als
resultaat van de worsteling die je tot hier hebt
volbracht.
Het is het keerpunt op jouw WEG van groei in
bewustzijn en van jouw WEG, op weg naar
volmaaktheid.
De overgave heet je welkom en schenkt je rust, vrede,
liefde en kracht.
Dat is de overgave en zij zal zich in vreugde overgeven
aan jou, zodat zij zich zal nestelen in jou en zodat zij
jouw bezit zal zijn en jij haar kunt gebruiken ten
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gunste van jouzelf en ten gunste van de hele
schepping.
Dat is de overgave en jij bent nu die overgave.

Dit creëert Punt 96:
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

Ik heb mezelf de afgelopen periode behoorlijk
verdiept in allerlei spirituele stromingen, richtingen,
leringen, scholen, leraren en goeroes.
Allemaal hebben ze gemeen dat ze een methode of een
techniek aanreiken waarmee je rust in je leven kunt
creëren en waarmee je kunt groeien naar verlichting,
wat er in ieder geval voor zal zorgen, dat je gelukkig
wordt.
Wat verlichting inhoudt, heb ik niet gehoord.
Waar bijna al die verschillende methodes het over
hebben, is dat we ons niet (meer) realiseren wie we
zijn, wat we zijn en dat we de volmaaktheid die we
allemaal per definitie vertegenwoordigen, zijn
vergeten en waarvan we dat besef dus naast onszelf
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hebben neergelegd, waardoor we die status van
verlichting en geluk volledig zijn kwijtgeraakt.
Al dit kwaad en de grote boosdoener van het 'vergeten
zijn van wie we zijn en van wat we zijn’, wordt
veroorzaakt door het EGO, dat onecht is, dat zo snel
mogelijk moet worden doorzien en waarvan zo
snel mogelijk afstand moet worden genomen.
Als we het ego hebben overwonnen, stijgen we vanzelf
op naar de status van verlichting, naar de status van
geluk en naar de status van liefde en eenheid.

We zijn dus iets niet, omdat we last hebben
en ons laten beïnvloeden door iets wat niet
echt is, wat eigenlijk niet bestaat en waarvan
we ons dus de onechtheid moeten gaan
realiseren en wat we dan vervolgens moeten
gaan afleggen of waarvan we afstand moeten
gaan nemen.
Dit onechte en kwalijke fenomeen is het EGO.
We moeten ons dus realiseren dat we
beïnvloed worden door iets dat eigenlijk niet
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bestaat en waarvan we ook nog zo snel
mogelijk afstand moeten gaan nemen.
Bij mij komt dan onmiddellijk de vraag
omhoog: 'Hoe kan ik afstand nemen van iets,
dat eigenlijk niet bestaat en dus onecht is?’
Als ik dit keer op keer hoor, komt ook het volgende bij
mij op.
Het eerste wat mij opvalt is ‘de plaats of de richting
van projectie’.
Het gaat hier dus om het ego en om de plek, waar het
ego zich bevindt of beter gezegd, waar het ego
opereert en waar het ego de spelregels bepaalt?
Vrijwel al die stromingen, al die scholen, al die
richtingen, al die leraren en al die goeroes richten zich
op de kwalijke invloed en werking van het ego, dat ons
in een illusie houdt en dat ons de verkeerde kant
opstuurt.
Dus aan het ego zullen we moeten werken, hoewel
velen ook zeggen dat het ego onecht is en eigenlijk
niet bestaat.
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Aangezien ik het ook niet weet en aangezien voor mij
op dit moment mijn anker het Urantiaboek is, vroeg ik
mij af wat het Urantiaboek zegt over het ego.
Als ik ‘ego’ in het zoekgegeven tik (spatie ego spatie),
zodat het niet wordt meegenomen in bijvoorbeeld de
woorden egoïsme of egoïstisch, krijg ik slechts 22 keer
een resultaat.
Van die 22 keer wordt 6 keer het woord alter ego
bedoeld, waarbij wordt gewezen op het gegeven dat
wij de Richter moeten gaan zien en gaan benaderen
als ‘ons eigen alter ego'.
Van die 22 keer gaat het dus 16 keer om het ego, dat
daar ook werkelijk bedoeld is als ego.
Een echte verklaring van het ego wordt in het
Urantiaboek niet gegeven.
Dus 16 keer het EGO noemen op bijna 2200 bladzijdes
geeft aan dat het Urantiaboek nagenoeg geen belang
hecht aan het begrip ego en ik denk, dat ik begrijp,
waarom dit zo is.
Daarbij is het nog interessant om te vermelden dat
wanneer ik in het zoekgegeven in het Urantiaboek het
woord RICHTER intik (voorafgaand en afgesloten
door een spatie), ik totaal 431 resultaten krijg. Het
verschil in gerichtheid in het Urantiaboek op of het
woord ego of op het woord God is ook nog eens
enorm.
665

Het woord GOD levert op dezelfde wijze in het
Urantiaboek totaal 2450 resultaten op.
Het begrip EGO wordt dus eigenlijk genegeerd en het
begrip GOD (inclusief RICHTER) komt in totaal bijna
3000 keer voor.
Volgens mijn inzicht is de reden hiervan, dat:

De richting van de projectie uiteindelijk
het resultaat van de groei in bewustzijn
bepaalt.
De verklaring hiervan luidt naar mijn inzicht, als volgt,
waarbij we onder andere ook terug gaan naar een
eerder geplaatste afbeelding.
Overigens nog even voor de goede orde, het ego wordt
door het Urantiaboek NIET ONTKENT of benoemd als
zijnde VALS of ONECHT. Eigenlijk wordt het begrip
EGO genegeerd.
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Bovenstaande afbeelding is het resultaat, waar
we straks op uit zullen komen.

We hebben eerder gezien dat er een
onderscheid kan worden gemaakt in de
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wereldse weg en de Geestelijke Weg, waarbij
beide wegen de volgende kenmerken hebben:

De wereldse weg is de weg van de dualiteit en van de
illusie. Hier duwen we tegen en trekken we aan elkaar
en vechten we om de waarheid. Het is de weg van de
angst. Het is de weg van het ego.
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De Geestelijke Weg is de weg van de werkelijkheid.
Het is de weg van delen, van eenheid, van liefde en van
het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar.
Het is de weg van Geest, de weg van God.
Bovendien hebben we gezien dat de wereldse weg de
weg is van de buitenwereld en de Geestelijke Weg
de innerlijke weg is, de weg van het naar binnen
gaan.
Al die spirituele stromingen, al die leringen, al die
scholen, al die opleidingsinstituten, al die leraren en al
die goeroes, die zich richten op het ego en op het
afleggen van het ego, richten zich op de wereldse
weg. De wereldse weg heeft dus de energiefrequentie
van en heeft de afstemming op dualiteit, op de strijd
om de waarheid, op angst en op het ego.

Die afstemming, die gerichtheid, die
projectie, via het ego gericht op de wereldse
weg, brengt nooit enig resultaat, brengt nooit
groei in bewustzijn en leidt hooguit tot het
resultaat van het gegeven, dat we kunnen
ontdekken dat de wereldse weg nergens toe
leidt.
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Al die stromingen en scholen en al die leraren en
goeroes die jou wijzen op het belang van het ego
en op de strijd tegen het ego, voeden met hun
gerichtheid en met hun afstemming het ego en
houden je weg van de Geestelijke Weg, houden
je weg van Geest, houden je weg bij God, omdat
de projectie gericht is op de wereldse weg.

Alleen gerichtheid op Geest, gerichtheid
op God, gerichtheid op de Geestelijke
Weg, verhoogt het bewustzijn en brengt
je dichter bij God.
Het is de weg van:
Met God, door God, naar God.
Daarom is de projectie van het Urantiaboek op God en
op de Richter 3000 keer genoemd en is de vermelding
van het ego in het Urantiaboek slechts 16 keer
vermeld.

De richting van de projectie bepaalt dus
het resultaat van de groei van ons
bewustzijn.
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En creëert dus het volgende beeld:

Het ego en alle aandacht op het ego houdt je vast op de
wereldse weg waar dualiteit, angst en strijd het beeld
bepalen.
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Geest of God en alle aandacht op Geest en God brengt
je naar de Geestelijke Weg waar eenheid, liefde en het
besef van verantwoordelijkheid nemen voor elkaar,
het beeld bepalen en waar de enige mogelijkheid
wordt gecreëerd om te kunnen groeien in bewustzijn.

Het Urantiaboek is gericht op Geest, op God,
op de Richter, want in ieder geval bepaalt de
richting van de projectie het resultaat en de
richting van projectie bepaalt de kans op de
groei van het bewustzijn.

Dit creëert Punt 97:
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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Er zal nooit een stap zijn die onmiddellijk leidt tot
volmaaktheid door 'jezelf te herinneren wie je bent en
door je God te herinneren, een herinnering dat op dit
moment wordt belemmerd door het (onwerkelijke)
ego en dat dus zal ontstaan door het ego af te leggen’.
Dit zegt het Urantiaboek daarover:
(541.2) 48:0.2 Omdat het morontia-leven zich over de
verschillende stadia van de loopbaan in het plaatselijk
universum uitstrekt, is het voor materiële
stervelingen de enig mogelijke weg waarlangs zij
de drempel van de geestwereld zouden kunnen
bereiken. Welke magie zou de dood, de

natuurlijke ontbinding van het materiële
lichaam, kunnen inhouden dat zulk een
eenvoudige stap het sterfelijke, materiële
bewustzijn in een oogwenk zou kunnen
transformeren tot een onsterfelijke,
vervolmaakte geest? Zulke ideeën zijn niet
anders dan onwetend bijgeloof en fabels die
men graag hoort.
De weg gaat stapje voor stapje opwaarts en begint in
ieder geval als een worsteling. Wij zullen zelf voor
onze opklimmingswezens moeten kiezen, UIT VRIJE
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WIL, met de hulp van onze eigen Godsvonk, de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten, de Geest van Waarheid
en heel veel engelen.
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PUNT 98: Iedere stap
bestaat uit ‘willen
(moeten), kunnen,
durven, doen’.
Maar HOE en HOE EN
DOOR WIE/WAT
BEÏNVLOED?

Dit aandachtspunt gaat opnieuw over EIGENLIEFDE,
dat ongelooflijk belangrijk is en dat eigenlijk de
VERBINDING is tussen enerzijds de wereldse weg, de
weg van het ego, de weg van de dualiteit, de weg van
de angst en de weg van de illusie en anderzijds de
Geestelijke Weg, de weg op weg naar een hoger besef
van eenheid, de weg van eigenliefde, steeds meer
vermengt met de liefde voor mijn Godsvonk, de weg
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van groei in bewustzijn en de weg van steeds meer
werkelijkheid, beïnvloed door mota.
Zonder eigenliefde geen vooruitgang, geen
persoonlijke groei, geen contact met mijn eigen
inwonende God en dus geen groei in bewustzijn.
Eigenliefde begrijpen, omarmen en bewust leven,
verandert je leven IN de wereld (de wereldse weg) en
verandert de mogelijkheid van groei in bewustzijn en
de groei naar jouw eigen Godsvonk (de Geestelijke
Weg).
Keer op keer kom ik met mensen in contact, die
aangeven problemen te hebben. Vaak zijn dat ook
problemen, dat ze er niet toe kunnen komen om te
doen wat ze moeten doen, om de juiste keuzes te
kunnen maken, beïnvloed door onzekerheid en angst.
Hoe pak je in het leven de zaken op die werkelijk
noodzakelijk zijn?
Niet in staat zijn om datgene te kunnen oppakken, dat
moet gebeuren of er wel aan beginnen maar niet in
staat zijn om het te kunnen afronden, leidt tot
frustratie en kan problemen geven wegens
wanprestatie, op welke wijze dan ook.
Soms (en zelfs vaak) zijn mensen toch heel druk met
van alles en nog wat, maar komen ze niet toe om het
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juiste, voor zichzelf noodzakelijke op te pakken en af
te ronden.
In zijn algemeenheid kan ik hier stellen, hoe kom ik
zover, dat ikzelf degene ben die bepaalt, wat mijn
prioriteiten zijn, hoe ik mijn dag indeel, wat er
vandaag gebeurt en wat als gevolg daarvan betekent,
dat andere zaken dan maar later moeten worden
opgepakt of aangepakt?
Wie bepaalt mijn handelen?
Wie bepaalt mijn leven?
Wie bepaalt mijn prioriteiten?
En daar is uiteindelijk automatisch aan verbonden,
wie bepaalt hoe en of ik gelukkig ben en zelf mijn
geluk kan bepalen door zelf en zonder invloed van
anderen, mijn prioriteiten te kunnen stellen en mijn
eigen keuzes te kunnen maken?
Ben ik de kapitein van het schip van mijn eigen leven
of draag ik het commando daarvan over aan de
invloed van anderen en zo ja, wat is daarvoor dan de
motivatie en is die motivatie reëel en heb ik dan nog
grip op mijn eigen leven?
Als je niet in staat bent om te kunnen doen wat je wilt
doen of wat je moet doen, doe je het uiteindelijk en per
definitie verkeerd.
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Dan laat je anderen of bepaalde situaties
jouw leven bepalen en dan geef je bewust of
onbewust het roer van het schip van jouw
leven uit handen.
Als dat zo is, doe je jezelf per definitie tekort
en doe je het dus verkeerd, want ‘dat jezelf
tekort doen’, krijg je vroeg of laat terug.
Waarom?
Hier volgt het antwoord op de vraag van: waarom?
In elk geval heeft het alles te maken met ‘KEUZES
MAKEN' en met het kunnen ‘STELLEN VAN
PRIORITEITEN’ en dat heeft weer alles te maken met
het begrijpen en kunnen omarmen van:
‘EIGENLIEFDE’.

Maar het raakt nog veel dieper. Het heeft
te maken met bewustzijn en met de
mogelijkheid om in bewustzijn en om als
ziel, te kunnen groeien naar God.
Het raakt niet alleen je wereldse leven,
dit werkt door in je spirituele leven en
dus raakt het jouw mogelijkheid om te
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kunnen groeien in bewustzijn, om te
kunnen groeien op weg naar fusie.
Als je de diepte van dit probleem niet op dat niveau
kunt of wilt onderkennen, is het moeilijk om hiervoor
bij jezelf de oplossing te kunnen vinden.
Vergeet niet dat je de wereldse weg niet los kunt zien
van de Geestelijke Weg. De ‘EIGENLIEFDE’ dat in dit
aandachtspunt wordt behandeld, is de verbinding
tussen de wereldse weg en de Geestelijke Weg.
Deze verbinding tussen de wereldse weg en de
Geestelijke Weg is dus: ‘HET VERMOGEN EN HET
BESEF VAN HET ONDERKENNEN EN VAN HET
ONTWIKKELEN VAN EIGENLIEFDE'.
We begonnen dit aandachtspunt met de problemen
die veelal ontstaan bij het wel of niet (kunnen) maken
van keuzes en bij het wel of niet kunnen stellen van
prioriteiten. Prioriteiten hebben ook of hebben juist
te maken met HOE KOM IK TOT HET MAKEN VAN
EEN KEUS?
Het maken van keuzes is een ander probleem dan het
stellen van prioriteiten, MAAR BEIDE ZAKEN
KENNEN HUN EIGEN PROBLEEM.
Laten we ze afzonderlijk bekijken.
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Keuzes maken
Het maken van een keus doorloopt altijd de volgende
cyclus:
 WILLEN: wil ik de keus echt maken, wat soms zelfs
kan worden vervangen door: ik MOET een keus
maken, bepaald door mijn omstandigheden.
 KUNNEN: Ben ik in staat om de keus te kunnen
maken? Bezit ik de capaciteiten die nodig zijn?
 DURVEN: durf ik de keus te maken? Dit durven ligt
niet alleen bij de uitvoering van de keus maar ook
bij het stellen van de prioriteit.
 DOEN: Maak ik uiteindelijk ook werkelijk de keus?
Hoe ik de keus maak, wordt bepaald door de
prioriteiten die ik stel en dit gebeurt meestal niet
bewust in een vrije keus.

Prioriteitenstellen op basis van hoe te
kiezen
Hoe ik in staat ben om een keus te kunnen maken, op
basis van welke drijfveer, bepaalt de prioriteit die ik
stel.
Ik kan een keus maken op basis van de volgende
drijfveren:
 EGOÏSME: Egoïsme is kiezen, bewust of onbewust,
ten koste van ANDEREN.
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 EIGENLIEFDE: Eigenliefde genereert keuzes, die
bewust NIET ten koste gaan van MIJZELF. Ik durf
dus voor mijzelf te kiezen, ik durf voor mijzelf op te
komen.
 ANGST: Angst speelt bij een keus die wordt
gemaakt om anderen te ‘pleasen’, om te voorkomen
dat ik niet meer aardig wordt gevonden. De
motivatie die gekoppeld is aan deze vorm van
keuzes, genereert altijd ‘angst om het niet goed (of
niet goed genoeg) te doen'. Het aspect durven met
betrekking tot wel of niet kiezen en hoe te kiezen,
speelt hier een rol.
Een egoïst heeft meestal geen probleem, omdat de
egoïst zich niet verdiept in de ander of in de emotie
van de ander. Aangezien we het hier juist over de
problemen hebben die bij het maken van een keus en
bij het prioriteiten stellen naar voren komen, laten we
hier de keuzes op basis van egoïsme buiten
beschouwing.

Wat dus overblijft is, maak ik een keus, hoe
maak ik een keus en hoe stel ik prioriteren?
Doe ik dit op basis van:
 EIGENLIEFDE of op basis van
 ANGST (pleasen).
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Als ik keuzes maak op basis van angst, waarbij ik
iedereen te vriend wil houden en alles waar ik last van
heb of wat voor mij niet werkt, maar onder de mantel
der liefde wil vegen, zal ik daar onafgebroken en
structureel last van hebben en blijven houden.
Op deze manier leven, in angst, is gekoppeld aan mijn
eigen ego, houdt mij vast op de wereldse weg en
voorkomt een behoefte om af te kunnen gaan reizen
naar binnen, naar mijn eigen tempel en voorkomt dus
de mogelijkheid om van binnen contact te zoeken en
te vinden met mijn eigen Godsvonk. Het voorkomt
dus de overstap op mijn reis van de wereldse weg
naar de Geestelijke Weg.

Het besef dat eigenliefde een onmiskenbare
voorwaarde is voor mijn eigen
ontwikkeling, voor mijn eigen groei in
bewustzijn, voor het besef dat eigenliefde
de verbinding is van de wereldse weg naar
de Geestelijke Weg, voor het besef dat
alleen eigenliefde het middel is om mijn
godsvonk te kunnen leren kennen en
mijzelf ermee te kunnen verbinden, is de
sleutel van mijn verandering, van mijn
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groei, van de werkelijke status van mijn
reis op weg naar fusie.
Eigenliefde leert mij kiezen voor mijzelf.
Eigenliefde leert mij wie ik wezenlijk ben.
Eigenliefde leert mij van mijzelf te houden,
mijzelf te respecteren, mijzelf te vertrouwen,
mijzelf het recht te gunnen op geluk dat in
wezen mijn kosmisch geboorterecht is.
Eigenliefde leert mijzelf te beseffen dat ik
niet schuldig ben, niet eens een beetje.
Dat ik recht heb op mijn eigen contact met
mijn eigen God en dat ik de uniciteit die ik
van God gekregen heb met mijn eigen unieke
persoonlijkheid, mag zijn en mag leven en
niet hoef te ontkennen en hoef te
verloochenen.
Eigenliefde betekent in staat zijn mijzelf lief
te kunnen hebben. Hierdoor ben ik ook in
staat om de ‘God in mijzelf’ lief te kunnen
hebben.
Eigenliefde is de verbinding vanuit de
wereldse weg naar de Geestelijke Weg, op
weg naar God, op weg naar fusie.
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Dus:

Leef eigenliefde.
Leef zelfrespect.
Leef zelfvertrouwen.
Leef om voor jezelf te durven kiezen.
Leef de eenheid met jouw eigen God want als ik
niet in staat ben om voor mijzelf te kunnen
kiezen, ben ik ook niet in staat om voor de God
in mijzelf te kunnen kiezen.
Het Urantiaboek zegt iets over het LUISTERRIJKE
ZELFRESPECT VAN JEZUS. Zie:
(1582.1) 140:8.20 ………. Het onderricht van Jezus is
in dit opzicht flagrant verdraaid en zeer verkeerd
weergegeven in alle eeuwen van het Christelijke
tijdvak; bovendien hebt ge er ook verkeerde

ideeën op na gehouden over de
zachtmoedigheid en nederigheid van de
Meester. Het levensdoel dat hem voor ogen
stond schijnt een luisterrijk zelfrespect
geweest te zijn. Hij raadde de mens alleen aan
zich te verootmoedigen opdat hij waarlijk
verhoogd zou kunnen worden: waar hij werkelijk
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naar streefde was ware nederigheid tegenover
God. ……..

Streef zelf naar een LUISTERRIJK ZELFRESPECT
(eigenliefde, zelfvertrouwen, geloof in jezelf) en wees
alleen ootmoedig (nederig) tegenover God.

De kans op groei in bewustzijn en de mogelijkheid om
de Geestelijke Weg te kunnen gaan bewandelen
(resultaat) wordt dus bepaald door de keuzes die je
maakt (willen/moeten, kunnen, durven, doen) en of je
de keus maakt en hoe je de prioriteit stelt. Dit kan op
basis van eigenliefde of op basis van angst (pleasen).
ALS JE STRUCTUREEL VERZUIMT OM JE EIGEN
BELANG (EIGENLIEFDE) NA TE STREVEN, BLOKKEER
JE JOUW EIGEN FLOW, BLOKKEER JE JOUW EIGEN
KANS OP GROEI EN BLOKKEER JE JEZELF IN DE
MOGELIJKHEID OM DE STAP VAN DE WERELDSE
WEG NAAR DE GEESTELIJKE WEG TE KUNNEN
ZETTEN. NIET KUNNEN KIEZEN VOOR EIGENLIEFDE,
BETEKENT GEDREVEN WORDEN DOOR ANGST.
ANGST IS ALTIJD DRIJFZAND EN OP DRIJFZAND KUN
JE GEEN TEMPEL BOUWEN.
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‘To love myself or to not love myself’, that is now
the question.

Grafisch levert dit aandachtspunt het volgende beeld
op
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Dit creëert Punt 98:
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.
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.
Een keus op basis van naastenliefde is gelijk aan een
keus op basis van eigenliefde, mits de keus voor
naastenliefde bewust en uit vrije wil is gekozen.
Er zal dus continu een afweging moeten zijn voor wat
betreft de prioritering. Kies ik bewust voor eigenliefde
of kies ik bewust voor naastenliefde.
Een keus op basis van angst, om anderen te pleasen,
blokkeert en remt altijd mijn eigen voortgang op de
weg en houdt mij vast op de wereldse weg.
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Onderzoek je eigen leven in hoeverre je in staat
bent om te kunnen kiezen voor jezelf, om te
kunnen kiezen voor jouw eigen belang en indien
dit nodig is, om anderen of het belang van
anderen, daarbij in de wachtkamer te kunnen
parkeren.
Het begrijpen en kunnen leven en hanteren van
EIGENLIEFDE, maakt dat jij in je eigen krachtveld
staat en blijft staan en steeds meer
ONKWETSBAAR wordt voor externe invloeden en
externe omstandigheden.
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EIGENLIEFDE GEEFT JE VLEUGELS,
ELIMINEERT ONZEKERHEID EN IS
HET ENIGE PAD NAAR GOD.

Eigenliefde creëert eigenwaarde.
Eigenwaarde creëert macht over jezelf.
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Macht over jezelf creëert het vermogen om bewuste
keuzes te kunnen maken, in het belang van jezelf.
Die macht over jezelf, heb je onvoorwaardelijk nodig
om die macht over te kunnen geven aan jouw
Godsvonk en zo, op basis van vrije wil, 'DE
OVERGAVE AAN GOD en DE LEIDING DOOR GOD’, te
kunnen realiseren.
Ik kan geen macht overdragen die ik niet bezit, dus: de
macht van eigenliefde is essentieel op de reis met God,
door God, naar God.
Jouw eigen handelen, het resultaat van jouw keuzes in
jouw eigen leven, verraadt jouw vermogen van
eigenliefde.
Dat is voor jou en natuurlijk ook voor mij, keer op
keer, de enige graadmeter.

De weg van eigenliefde en de weg naar
eigenliefde is geen kunstje, dat je met een cursus
kunt leren. De weg van eigenliefde is een
overtuiging, die groeit onder invloed van mota
en die raakt aan waarheid en aan eenheid en die
jou het fundament maakt voor dienstbaarheid
aan JOUZELF en aan de God in JOUZELF en voor
dienstbaarheid aan al jouw naasten.
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Je kunt jouw naasten alleen maar kracht en
liefde schenken, die jouw eigen bezit is, doordat
je het zelf, voor JOUZELF hebt veroverd.
De weg naar eigenliefde is een levensweg
waarvan de groei nooit stopt. Het is een reis. Het
is jouw eigen ‘wonderbaarlijke reis’.
Maar pas op!
De reis naar Eigenliefde is de moeilijkste reis
om te maken.
Alles in onze cultuur, alles in onze
opvoeding, alles in onze religies, alles op
deze planeet, leert ons dat we niet goed zijn
of niet goed genoeg zijn. Linksom of
rechtsom: WE DEUGEN NIET EN DENK NIET
DAT JE WEL DEUGT.
Je bent of te dik of te dun of te slim of te dom
of te groot of te klein of te lelijk of te mooi of
te blond of te donker of te laks of te
bijdehand. Kortom je deugt niet.
De muur en de weerstand die je moet
overbruggen is gigantisch.

692

Maar wij weten dat dit de grootste leugen is
van deze planeet.
Ik deug, wij deugen en wij eisen ons recht op
geluk op.
Linksom of rechtsom,
WIJ DEUGEN WEL.
WIJ ZIJN GODEN IN WORDING.
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PUNT 99: Er is alleen
maar Eigenliefde, de rest
is hiervan afgeleid

Het vorige aandachtspunt was een verdieping van
eigenliefde.
Door een contact met iemand realiseerde ik mij dat
ons handelen en dat de keuzes die wij maken, heel
vaak zijn gebaseerd op angst.
Bij iedere keus kunnen wij ons afvragen: Is mijn keus
gebaseerd op eigenliefde of niet?
Eigenliefde en het kiezen op basis van eigenliefde,
betekent een keus maken, dat mijn belang zo
optimaal mogelijk dient, zonder dat mijn belang
bewust ten koste gaat van anderen en dat anderen
daar bewust door geschaad worden.
Bij iedere keus kan ik mijzelf afvragen:
Kies ik voor het belang van mijzelf of kies ik voor het
belang van een ander?
Als ik kies voor het belang van de ander, is die keus
dan weloverwogen en dus bewust of maak ik die keus
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om de ander te pleasen en om te voorkomen dat ik uit
de gratie val?
Kies ik voor mijzelf maar kies ik dan voor een keus die
leuk is ten koste van een andere keus waar ik tegenop
zie, maar die misschien veel urgenter is?
Afwegen van belangen en van prioriteiten is dus
essentieel in het maken van keuzes, waarbij je jezelf
dus continu moet realiseren, welke keus in het
belang is van JOUW EIGEN BELANG.
Eigenlijk is hier de hamvraag: ‘Speelt er angst bij de
motivatie van mijn handelen, bij de motivatie van mijn
keuzes?’ Angst om met mijn keuzes maar anderen te
kunnen blijven ‘pleasen’ of angst om geen moeilijke of
vervelende keuzes te hoeven maken.
Waar angst is, kan geen liefde zijn, want angst is
het ontbreken van liefde.
Liefde is het resultaat als ervaring van eenheid.
Waar angst is, is dus geen eenheid.
Als ik keuzes maak uit angst, ben ik dus niet in
eenheid met mijzelf en als ik niet in eenheid ben
met mijzelf, ben ik niet in staat om mijn
eigenbelang te behartigen en ben ik dus niet in
staat om te kunnen handelen en keuzes te kunnen
maken uit eigenliefde.
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Als mens in de schepping heb ik één opdracht en die
opdracht luidt: ‘Word volmaakt zoals de Vader
volmaakt is’.
Groeien naar volmaaktheid is groeien in bewustzijn.
Groei in bewustzijn is een ervaringsreis.
Ervaren doen we door het maken van keuzes, die
kunnen resulteren in leermomenten en in groei.
Keuzes uit angst, leiden niet tot het besef van
eenheid, genereren geen ervaring van liefde en
kunnen dus nooit leiden tot groei in bewustzijn en
BLOKKEREN DUS MIJN OPWAARTSE REIS OP WEG
NAAR VOLMAAKTHEID.
Keuzes die niet gericht zijn op verbetering van mijn
belang, zijn dus meestal keuzes gemaakt uit angst en
creëren dus een leven in angst en blokkeren groei in
bewustzijn een dus groei naar volmaaktheid.
Een uitzondering hierop is de keus die ik bewust en
weloverwogen maak ten gunste van anderen, omdat
dat op dat moment de beste keus is. Ook dat is een
keuze op basis van eigenliefde, omdat die keus bewust
en weloverwogen is gemaakt en op dat moment het
hoogste belang dient.
Zolang ik leef in angst, is er geen gerichtheid op
eenheid en kan er dus nooit een eenheid en een
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verbinding en een contact ontstaan met mijn eigen
Godsvonk.

De kracht missen om te kunnen kiezen voor
mijn eigen belang, wat leer- en
groeimomenten genereert, wordt
veroorzaakt door en genereert dus keuzes in
en uit angst en blokkeert geestelijke groei,
groei in bewustzijn, groei naar volmaaktheid
en de kans of verdieping van verbinding en
contact met mijn eigen Godsvonk.
Eigenliefde is dus de basis van liefde en keuzes
kunnen maken gericht op eigenliefde betekent dus
'UIT DE ANGST KUNNEN TREDEN EN BOVEN
MIJZELF UIT KUNNEN STIJGEN DOOR VOOR
MIJZELF TE KUNNEN KIEZEN’, betekent dus
'GROEIEN NAAR EENHEID’ en betekent dus dat ik
daarmee 'DE RUIMTE EN DE MOGELIJKHEID
CREËER OM IN CONTACT EN VERBINDING TE
KUNNEN KOMEN MET MIJN EIGEN GODSVONK’.
Al deze ‘keuzes en resultaten’ brengen mij verder op
weg naar 'het volmaakt worden, zoals de Vader
volmaakt is’.
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Pas als ik de kracht en het besef heb, dat alleen ikzelf
de verantwoordelijkheid kan en moet nemen voor
mijn eigen situatie en mijn eigen groei, zowel op de
wereldse weg als op de Geestelijke Weg, ga ik
eigenliefde ervaren.
Naastenliefde is het delen met of overvloeien van
eigenliefde naar anderen. Ik kan pas iets weggeven,
wanneer ik datgene dat ik weg wil schenken, voor
mijzelf heb veroverd.
Eigenliefde is ook uitsluitend de basis voor de
mogelijkheid van het kunnen verbinden met mijn
Godsvonk. Eigenliefde is de enige basis die kan leiden
tot groeiende liefde voor God als liefde van mijzelf,
vanuit mijzelf.

Eigenliefde is dus het fundament voor iedere
vorm van liefde.
Leven gericht op het maken van keuzes
gebaseerd op eigenliefde, keuzes die dus
gaan voor mijn belang in het beklimmen van
mijn berg, is dus een voorwaarde voor in
ieder geval spirituele groei en voor groei in
bewustzijn.
Iedere reis bestaat uit ervaringen, want de
reis is een ‘ERVARINGSREIS’, laat ik er dan
voor zorgen dat de keuzes die ik maak
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dienstbaar zijn voor mijn belang en voor mij
de ervaringen genereren die voor mij leiden
tot groei.
Ieder ander zal dat voor zijn of haar eigen
leven, voor zijn of haar eigen reis en groei
moeten doen.
Ieder ander die daarbij hulp nodig heeft,
hoeft slechts te kloppen of te vragen.
Het kenmerk van eigenliefde is dat zij primair het Zelf
dient en het Zelf verhoogt en vervolgens
getransformeerd en uitgestort moet worden tot
naastenliefde ten dienste van al het leven en als liefde
voor God, bedoeld voor 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 en voor het Zelf, zal neigen
naar en kunnen verworden tot egoïsme. Daar liggen de
grenzen van eigenliefde.

NAASTENLIEFDE EN LIEFDE VOOR GOD ZIJN
AFGELEID VAN EIGENLIEFDE.
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Eigenliefde is het fundament voor onze groei
op weg naar volmaaktheid.
Keuzes die wij maken op basis van angst, omdat
liefde, eigenliefde ontbreekt, blokkeren onze
spirituele weg en onze groei in bewustzijn en
dus onze reis op weg naar volmaaktheid.

Dit creëert Punt 99:
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.

Als er geen eigenliefde is, is er dus geen liefde
en als er geen liefde is, als liefde ontbreekt,
resteert er alleen ANGST.
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Als we onze naasten dienen zonder eigenliefde,
kan dit niets met liefde te maken hebben en dus
niets met naastenliefde te maken hebben, maar
is dan allemaal gebaseerd op angst, gebaseerd
op de zorg om niet aardig gevonden te worden
of gebaseerd op angst om uit de gratie te vallen.
Dit is een angst en een zorg, dat voortkomt uit
de werking van ons ego.
Dus:
Zonder eigenliefde geen liefde.
Zonder liefde resteert er alleen angst.
Kijk eens wat deze wereld overal te bieden
heeft! Angst, angst, angst …..!
Dus:

Leer om jezelf lief te hebben,
Leer om jezelf te respecteren,
Leer om jezelf te vertrouwen,
Leer om jezelf te kunnen omarmen en leer
dan ook de God in jezelf kennen.
Dan wordt de Weg,
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Met God, door God, naar God en dan
verdwijnt definitief en structureel de angst
uit jou.
Hoe meer mensen deze weg zullen gaan, hoe
meer de angst definitief uit de wereld zal
verdwijnen.
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PUNT 100: Wat is het
kenmerk van eigenliefde
en zijn er ook grenzen?

Wat is het kenmerk van eigenliefde, wat zijn de
grenzen en waar liggen de grenzen?
Eigenliefde heeft als kenmerk 'LIEFDE' en is de bron
en oorsprong van iedere vorm van liefde.
Eigenliefde is dienstbaar aan het Zelf en heeft het
doel om de bron te zijn van groei voor het Zelf.
Eigenliefde verhoogt het Zelf en is de weg naar God
en wordt gevoed door de God in ons.
Het kenmerk van eigenliefde is dat de bloeiende en
groeiende eigenliefde getransformeerd moet worden
naar onze naasten (naastenliefde) en naar God (liefde
voor God). Zolang deze transformatie plaatsvindt, is de
eigenliefde ‘waarachtig’.
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De grens wordt bepaald door de bereidwilligheid om
onze eigenliefde te delen.
Als we deze liefde uitsluitend gebruiken voor
eigenbelang buigt zij om richting egoïsme.
Ook eigenliefde dient als een tsunami uitgestort te
worden over alles wat leeft. Daarmee deel ik liefde van
mijzelf aan de schepping en deel ik mijn eigen bezit en
dat maakt mij als God, want delen is Godgelijk.
Op een hoger niveau versmelten de afzonderlijke
uitingen van liefde tot LIEFDE, dat dus uiteindelijk
altijd voortkomt uit eigenliefde, een liefde die
wezenlijk jouw eigen bezit is en tevens wordt gevoed
door de God in jouzelf.

Dit creëert Punt 100:
Het kenmerk van eigenliefde is dat zij primair het Zelf
dient, dienstbaar is aan het Zelf en het Zelf 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.
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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.
Op een hoger niveau versmelt eigenliefde,
naastenliefde en de liefde voor God tot LIEFDE, dat
zijn oorsprong altijd vindt in eigenliefde.
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PUNT 101: Onze keuzes
zijn allesbepalend

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat onze
keuzes allesbepalend zijn, zowel voor onze reis op de
wereldse weg als voor onze reis op de Geestelijke
Weg.
Het LEVEN is een opeenstapeling van KEUZES
MAKEN en de keus bepaalt de richting en de
snelheid van de reis van het leven.
Ons leven speelt zich af ‘IN HET KRACHTVELD VAN
GOD’, omdat ‘God de bron is van alles wat is' en omdat
wij een deel zijn van de ‘eenheid in God’.
Ons leven, ons Zelf, alles wat je je kunt bedenken, is
deel van God, van de Triniteit en van de Godin de
Allerhoogste.
Binnen ons eigen Zelf bevindt zich onze eigen
Godsvonk die onafgebroken contact zoekt met ons en
die wij moeten zoeken, vinden en die wij een deel van
ons eigen leven moeten gaan maken (alter-ego).
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De reis, de ervaring van de reis, wordt bepaald door de
keuzes die wij maken.
Wij kunnen keuzes maken op basis van ons:
 EGO. Deze keus wordt altijd gestuurd door ANGST.
 Het ‘PLEASEN’ van anderen. Ook deze keus is op
basis van ANGST.
 EIGENLIEFDE. Alleen deze keus komt tot stand
door LIEFDE.
LIEFDE = EEN ERVARING VAN EENHEID, DUS
LIEFDE BRENGT JE TOT EENHEID. TOT EENHEID
MET ONZE EIGEN GEDACHTENRICHTER.
ANGST IS EEN ERVARING VAN AFSPLITSING EN
DOORBREEKT DUS DE MOGELIJKHEID OM TOT
EENHEID TE KUNNEN KOMEN MET ONZE EIGEN
GEDACHTENRICHTER, ZOLANG ALS DE ANGST
REGEERT.
Opnieuw toont dit aan dat we gaan begrijpen dat we
EIGENLIEFDE moeten gaan ontwikkelen, dat we
daarmee voor onszelf kunnen gaan kiezen en dat we
daarmee de deur naar onze GEDACHTENRICHTER
zelf open zetten en open houden en dat we alleen
daarmee de reis van het beklimmen van onze berg
kunnen realiseren.
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EIGENLIEFDE IS DE ENIGE BRON VAN GROEI VAN
BEWUSTZIJN, VAN HET KUNNEN BEKLIMMEN VAN
ONZE EIGEN BERG EN VAN HET OPKLIMMEN VAN
ONVOLMAAKTHEID NAAR VOLMAAKTHEID.
IK EN MIJN GOD ZIJN ALS ÉÉN, ALS ÉÉN BRON VAN
LIEFDE VOOR ELKAAR, VOOR ONS ALS EENHEID EN
VOOR DE HELE SCHEPPING.

Grafisch levert dat ongeveer het volgende beeld op:
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Het gele vlak is God als eenheid van de schepping.
Het groene vlak is het Zelf, waarbinnen God als
Godsvonk aanwezig is.
De keuzes op basis van het ego en van de wens om te
pleasen, gebaseerd op angst, blokkeren eenheid en dus
onze aansluiting met onze Godsvonk. Deze lijn is in de
tekening onderbroken.
De keus op basis van eigenliefde, dus liefde leidend tot
eenheid, brengt ons rechtstreeks in de eenheid, in de
verbinding en aansluiting, in het contact met onze
eigen Godsvonk.
EIGENLIEFDE creëert dus de enige werkende weg
die leidt tot groei van onze ziel en tot voortgang op
de Weg.

Dit creëert Punt 101:
Er is maar één weg en dat is de weg van
eigenliefde.
Een bewuste en weloverwogen keus van
naastenliefde, is een keus van eigenliefde, omdat ook
deze keus gebaseerd is op liefde en niet is gebaseerd
op angst en waarvoor bewust is gekozen.
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PUNT 102: Als angst de
richting bepaalt,
beteugel dan bewust de
angst

In voorgaande aandachtspunten hebben we gezien dat
keuzes altijd worden gemaakt op basis van of ANGST
of LIEFDE.
Zolang we onbewust hiervan zijn en zolang we lijden
aan een (groot) gebrek aan zelfvertrouwen, aan
zelfrespect, dus aan eigenliefde, zullen we kiezen op
basis van angst.
Het gevolg hiervan is dat we onszelf afsnijden van de
kosmische flow, van de mogelijkheid van groeien naar
een besef van eenheid, van groei in bewustzijn en van
de aansluiting, verbinding en contact met ons eigen
Godsfragment.
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DUS IS HET GOED, NOODZAKELIJK EN BELANGRIJK
OM ONS DIT TE REALISEREN.
DURF DUS DE ANGST ONDER OGEN TE KOMEN OF
…. DURF HET GEBREK AAN EIGENLIEFDE ONDER
OGEN TE KOMEN.
ONDERZOEK JEZELF, DURF JEZELF TE
ONDERZOEKEN EN WORD JEZELF

BEWUST
VAN WAT ER IN JE OMGAAT, VAN WAT ER IN JOU
LEEFT EN OP BASIS WAARVAN JIJZELF JOUW
KEUZES MAAKT.
TIL DE BEWUSTHEID OP TOT EEN HOGER NIVEAU.

712

713

Hierboven is nogmaals de afbeelding uit het
vorige aandachtspunt afgebeeld.
Keuzes op basis van egoïsme en op basis van
‘het willen tegemoet komen aan de wensen en
eisen van anderen (pleasen)' zijn altijd keuzes
op basis van angst.
Uitvergroot levert dat het volgende beeld op,
waarin heel duidelijk zichtbaar is hoe de angst
de flow, de uitwisseling met onze eigen
Godsvonk, blokkeert. De pijlen die de stroom
aangeven zijn verbroken.
Angst is een product van het bewustzijn van
afsplitsing en afsplitsing is het ontbreken
van het besef van eenheid.

714

715

ALLEEN KEUZES OP BASIS VAN EIGENLIEFDE, ALS
EEN PRODUCT VAN HET BESEF VAN EENHEID,
HOUDEN HET KANAAL NAAR GOD EN DUS NAAR AL
HET LEVEN, OPEN EN HOUDEN DUS DE FLOW IN
STAND EN HOUDEN DE GROEI IN STAND EN
HOUDT MIJN GROEI NAAR VOLMAAKTHEID IN
STAND.
ALS HET ALLEMAAL ZO DUIDELIJK IS,

Kies dan bewust.
Kies voor EIGENLIEFDE.
Elimineer de keuzes op basis van het
ego en van het willen ‘pleasen’.
Eis het recht van eigenliefde op, want
alleen eigenliefde geeft een
fundament en geeft de brandstof om
jouw kosmische reis te kunnen
vervolgen.
Alleen EIGENLIEFDE brengt je met God,
door God, naar God.
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Dit creëert Punt 102:
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.

Het gaat er dus steeds meer om, om bewust te
gaan leven. Het gaat steeds meer om
‘bewustwording en om bewust keuzes te gaan
maken'.
Bewustwording, bewust keuzes gaan maken, je
bewust zijn van hoe je handelt, van welke
keuzes je maakt, brengt je steeds dichter bij jou
God die jou middels persoonlijke openbaringen
(mota) onvermoeibaar zal blijven steunen op
deze weg.
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Maak keuzes die NIET TEN KOSTE GAAN VAN
ANDEREN, MAAR HELEMAAL EN PRIMAIR,
NIET TE KOSTE GAAN VAN JOU.
Iedereen moet zijn eigen weg gaan. Iedereen is
verantwoordelijk voor zichzelf. Iedereen heeft
vrije wil en iedereen heeft hulp van God en de
engelen. Iedereen heeft en draagt zijn eigen
verantwoordelijkheid.
Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van
anderen. Vaak leggen anderen jou hun werk op
om geluk af te dwingen.
Pas als anderen op jouw deur kloppen, kun
je open doen.
Pas als mensen vragen stellen, kun je
antwoorden.
Alles binnen jouw vermogen en dienend
binnen het krachtveld van eigenliefde.
Hierbij kun je ook meer ruimte geven aan
anderen, als die keus maar door jou bewust,
weloverwogen en met je hart wordt
gemaakt.
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PUNT 103: Bewustheid
en bewustzijn valt je niet
toe, maar moet je
veroveren

Bewustheid, bewustzijn en groei in bewustzijn komt
niet vanzelf, maar is het product van een reis vol
ervaringen, van een reis vol van vallen en opstaan,
waarbij onafgebroken hard gewerkt moet worden.
Hoe vaak zijn we bewust, ‘bewust van ons zijn’ en hoe
vaak dwalen we niet onbewust van ‘hot naar her’,
waarbij we last hebben van allerlei
stemmingswisselingen?
Leven wij bewust onze ‘bewuste gerichtheid' of
worden we geleefd door ‘onbewuste wisselende
projecties, gepaard gaande met allerlei wisselende
stemmingen?’
Dit is het moment dat ik mij realiseer dat voor mij het
moment is gekomen om de ‘bewustheid van het
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bewustzijn' naar een hoger plan te tillen en om
frequenter en bewuster te focussen op bewustzijn, op
BEWUST-ZIJN, op het ‘ZIJN VAN BEWUST'.
Hierbij gaat het om meer bewust te worden van de
keuzes die ik maak en van de lading van de keuzes die
ik maak. Kies ik op basis van mijn ego, kies ik om te
‘pleasen’ en mijzelf daarbij te laten leiden door de
verwachtingen van anderen of kies ik voor het belang
van mijn groei en dus voor eigenliefde.
Is angst mijn gedrevenheid of is liefde mijn
gedrevenheid?
Onderzoek de projecties in en van mijn systeem en
onderzoek de wisselingen van mijn projecties.
Stel doelen en controleer of de gestelde doelen
worden behaald en of de concentratie blijft op de
afwerking van de gestelde doelen.
Voorkom verloren momenten, omdat die momenten
onbewust passeren en momenten van
onbewustheid zijn verloren momenten.
Stel vast dat er een onafgebroken afstemming is op
eenheid met mijn Godsvonk.
Keus en afstemming op God moeten ‘onsplitsbare
eenheden' worden.
De keus wordt mede bepaald door mijn
verbondenheid met God, waardoor ik bewust zal
weten wat mijn keus zal zijn en wat dus de juiste keus
zal zijn.
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Het is de vraag of hiervoor ogen nodig zijn om te
kunnen zien en oren om te kunnen horen, maar deze
koers heeft zich vandaag ontrold voor mijn ogen en ik
hoor de muziek die uit het ‘optillen van dit bewustzijn'
voortkomt.
Het beeld en de klank laten me niet meer los.
Dit is het moment van een verandering, van DE
verandering, van de WEZENLIJKE VERANDERING, de
verandering van het ‘zo nu en dan bewust zijn’ naar
een ‘continue vorm van bewustheid, van een
gefixeerd bewustzijn'.
Deze keus verdiept de band met mijn God en zet
mijzelf aanzienlijk 'vaster in het zadel’.
Dit betekent een innerlijke verandering en dit zal
leiden tot een verdere innerlijke verandering, tot in
het diepst van mijn systeem. Mogelijk zal dit mijn
grootste verandering zijn tot nu toe.
Het nog aanwezige onzichtbare zal meer en meer
zichtbaar en dus meer en meer kenbaar worden.
Tot nu toe werd het pad bewandeld en bleek vanzelf
welk doel werd behaald. Het doel was onbekend,
totdat het opdoemde, waarna het pad werd vervolgd,
op weg naar het volgende, onbekende doel.
Nu is het doel een gegeven en moet het pad
bestendigd worden door het bewuster te lopen in een
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hoger, gefixeerd bewustzijn. Ook de fixatie zal steeds,
naarmate het pad vordert, bijgesteld worden.
Het doel is persoonlijk en zal voor ieder mens anders
zijn, maar je zult het weten.
De oude weg van onbewust wandelen en zien waar de
weg je brengt, is hiermee definitief afgesloten.

Dit creëert Punt 103:
Er is een moment gekomen van het ‘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. Dit is een verdieping van ons
verbond, van ons bewuste bewustzijnssamenwerkingsverband, maar dan op een dieper en
meer verankerd niveau van mijn bewuster BEWUSTZIJN.
Weet wie je bent.
Ken God en ken de eenheid met jouw God.
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Omarm deze eenheid.
Weet wat je wilt.
Ken het doel en ken de Weg.
Neem de stappen naar dit doel overwogen,
BEWUST en in de omarming met jouw God.
Bestendig de koers van de Weg, zonder aarzeling,
zonder omwegen, in de vreugde van het weten en
in de kracht van het verbond met God.
Ervaar de rust en de vreugde van dit innerlijk
kompas, verankerd in mijn ‘Bewust-Zijn’.
Ervaar de glans van zekerheid, gerichtheid en
voortgang in de eenheid met God.
Alle paden en alle ervaringen van alle paden die ik
hiervoor heb gelopen, komen samen en worden
gebundeld tot dit ene pad en smelten samen tot dit
bewustzijn, dat het gaan van dit pad mogelijk
maakt.
Het schip van mijn bewustzijn heeft een cruciale
upgrade ontvangen en is in staat om deze koers te
varen.
De zeewaardigheid is verhoogd.
De zeilen zijn vernieuwd.
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De romp is versterkt.
De reis kan en gaat beginnen.

Geen wind te hard,
Geen zee te hoog,
Geen koers onbekend,
Geen veilige haven onbereikbaar.
Er wordt opnieuw zee gekozen,
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Met een vernieuwd schip,
Met een hoger bewustzijn,
Met een grotere kracht,
Met een gerichter doel.
In een grotere eenheid en samenzijn met God.

De Weg van één wordt nu de ene Weg.
Een Weg waarop het doel bekend is en gefixeerd
wordt en waarop de snelheid hoger en constanter
wordt.
Dat is nu de Weg en zal de Weg zijn.
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PUNT 104: De eliminatie
van iedere verwachting

Een verwachting is ‘een gewenste en
veronderstelde uitkomst die zich op onze weg zal
openbaren, passend in ons beeld van hoe het
volgens ons moet zijn’.

Eigenlijk gaan we er bij verwachtingen van uit
dat de gewenste uitslag vaststaat.
Er is nog een kenmerk: Deze uitslag van het
verwachte, ‘komt vanzelf en zal er zijn’,
geheel buiten ons toedoen, OMDAT WIJ DAT
WILLEN OF MISSCHIEN WEL EISEN.
Dit beeld zal niet meer passen tussen de uitkomsten
die wijzelf bewerkstelligen, afhankelijk van de door
ons gestelde doelen, omdat wij die doelen zullen
bereiken door bewust en met eigen initiatief, door
eigen handelen, door het zelf maken van
GERICHTE en BEWUSTE KEUZES.
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Niets is meer afhankelijk van de invloed van anderen,
maar wij zijn zelf in de leiding, wij bepalen zelf onze
bewuste keuzes en stellen zelf onze doelen.
Als keuzes niet leiden tot een gewenst doel is er geen
TELEURSTELLING, maar is er een LEERMOMENT en
gaan wij andere keuzes maken, of stellen tijdelijk ons
doel bij, om eerst een makkelijker te bereiken ‘subdoel’ te halen, als tussenstop, om daarna vervolgens
alsnog op ons doel af te stevenen.
Geen VERWACHTINGEN meer hebben, betekent geen
TELEURSTELLINGEN meer kennen, maar betekent
vooral, GEEN AFHANKELIJKHEID MEER ERVAREN,
van elementen die wij niet (kunnen) besturen.

Geen verwachtingen meer hebben, betekent
vrijheid, betekent vrij en onafhankelijk zijn.

Dit gerichte en bewuste niveau van
bewustzijn GAAT NIET MEER SAMEN MET
WELKE VERWACHTING DAN OOK!
Het ene, het kiezen voor een bewuster en gerichter en
dus van een verhoogd niveau van bewustzijn, betekent
automatisch en onafwendbaar het andere, het
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compleet elimineren van iedere vorm van
verwachting.

Dit creëert Punt 104:
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.

Onder VERWACHTING wordt hier verstaan:
 De verwachting die je oplegt aan jezelf.
 De verwachting die anderen opleggen aan jou.
Het is het kantelmoment van 'laten gebeuren’ naar
'zelf bepalen’.
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PUNT 105: De keus
wordt bepaald door de
energie van de kleur en
de klank

Als het doel vaststaat, als het bewustzijn is opgetild
om het doel te kunnen bereiken, als bewustzijn wordt
opgetild tot ‘bewust-zijn’, in volle bewustheid, wordt
de keus bepaald door de frequentie van de energie.
De enige graadmeter voor de keus is dan de frequentie
van de energie, die tot uiting komt in de kleur en de
klank van de keus, in relatie tot het doel.
Om de kleur en de klank te kunnen herkennen en te
kunnen onderscheiden, hebben we ogen nodig om te
kunnen zien en oren nodig om te kunnen horen.
De waarde van de inhoud, de zogenaamde waarheid
op basis waarvan wordt gekozen als het bewustzijn
nog onbewust is, bestaat niet meer.
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Er is geen waarheid meer, die er toch al
niet was maar die er slechts leek te zijn
als onderdeel van de illusie.
Ken je de frequentie, herken je de energie, zie je de
kleur en hoor je de klank?
Als je deze facetten op waarde kunt schatten, kies je in
volle bewustheid van het juiste en volle bewustzijn en
heb je het pad bereikt dat het doel herkent en het doel
als eindstation heeft.
Uitgaande van de eerder getoonde tekening, van:
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Leidt dit tot:
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Waarbij de waarheid, als ‘WAARDE VAN DE
INHOUD’ is opgelost binnen de illusie, die zij
altijd al was.
De levensvatbaarheid van de waarheid, van de waarde
van de inhoud, stopt hier definitief en waarheid wordt
nu slechts een immer en oneindige toenemende
frequentie van energie met altijd wisselende kleuren
en klanken, die wij slechts zullen herkennen als wij de
oren en de ogen zullen veroveren, die passen binnen
het bewustzijn van de energiefrequentie van die
waarheid.

Dit creëert Punt 105:
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.

733

De keuzes op basis van de waarheid lossen op omdat
de waarheid hier oplost en zal verdampen in de illusie,
die zij altijd al was.
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PUNT 106: Angst is dus
de definitieve blokkade
van alles

Angst is dus de definitieve blokkade van alles.
Angst blokkeert alles.
Angst sluit alle deuren.
Angst blokkeert iedere flow.
De flow van jou naar anderen.
De flow van anderen naar jou.
De flow van jouw God naar jou.
En de flow, het contact en de verbinding van jou naar
jouw God en met jouw God zal er niet zijn als je
geladen bent met angst, want jouw deur is dan dicht,
dichtgeslagen door de angst.
Er kan niets meer in en er kan niets meer uit bij jou.
Angst is alles wat er niet moet zijn. Angst is alles
wanneer er liefde ontbreekt. Liefde is de ervaring
van het besef van eenheid.
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Eenheid begint met JEZELF en bij JEZELF. Eenheid
door acceptatie van JEZELF. Eenheid door
vertrouwen van JEZELF. Eenheid door respect voor
JEZELF.
DUS EENHEID DOOR EIGENLIEFDE.
EIGENLIEFDE IS DE WEG DIE JE WEG HOUDT BIJ DE
ANGST EN DIE JE DE VOLLE ERVARING GEEFT VAN
LIEFDE, WAARDOOR IEDERE FLOW GAAT
BEWEGEN EN GAAT LEVEN,
WAARDOOR JIJ GAAT BEWEGEN EN WAARDOOR JIJ
GAAT LEVEN.

EIGENLIEFDE IS BEWEGEN, EIGENLIEFDE
IS LEVEN, IS UITWISSELEN, IS DELEN VAN,
IS ZENDEN, IS ONTVANGEN, IS DE
OPENING EN DE OPEN DEUR NAAR ALLES,
IS DE WEG NAAR GOD, EIGENLIEFDE IS DE
ENIGE WEG NAAR GOD.
Eigenliefde of het begin van eigenliefde leidt je naar de
weg, die de wereldse weg langzaam zal verlaten en je
naar de deur van de tempel van jouw eigen wijsheid
zal leiden.
Eigenliefde is de weg die je de kracht zal geven om de
trap af te dalen om je de catacomben van je eigen ziel
te laten onderzoeken.
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Eigenliefde is de weg die je zal leiden naar de
Geestelijke Weg en je verder zal brengen op die weg.
Eigenliefde is de basis, de bron van liefde en ligt aan
de grondslag van naastenliefde en aan de liefde voor
God.
Eigenliefde is de weg die je leidt naar jouw God, die je
op jouw zoektocht binnenin jouzelf zult vinden.
Eigenliefde is liefde stralen en liefde zijn voor de
schepping, die ik zelf ben. Daarnaast is iedere andere
vorm van liefde, weggegeven, gedeelde,
weggeschonken eigenliefde.
Ik kan pas iets weggeven of delen als het van
mijzelf is, als het mijn eigen bezit is.
Omdat eigenliefde eigen is, is het mijn bezit. Zodra
ik mijn eigenliefde laat stromen naar al het leven
om mij heen, wordt het naastenliefde.
Angst blokkeert alles.
Keuzes op basis van EGOÏSME zijn keuzes OP BASIS
VAN ANGST.
Keuzes op basis van het ‘PLEASEN VAN ANDEREN’
zijn keuzes OP BASIS VAN ANGST.
Angst blokkeert alles.

Dus keuzes op basis van egoïsme en
keuzes op basis van het ‘pleasen van
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anderen', blokkeren alles, omdat zij
uitsluitend bestaan uit het besef van
ANGST.
Deze keuzes blokkeren zelfs mijn weg
naar God, want iedere flow is
geblokkeerd door dichtgeslagen deuren,
dus ook mijn weg naar God is
geblokkeerd.

Heb jezelf lief.
Omarm jezelf.
Respecteer jezelf.
Vertrouw jezelf.
Dans met jezelf.
Zing met jezelf.
Houd van jezelf.

Keuzes op basis van eigenliefde, waarvan
de waarde wordt gemeten aan de hand
van de energiefrequentie van die keus,
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zichtbaar aan de kleuren en hoorbaar
aan de klanken, waarneembaar door de
ogen en de oren die ik heb veroverd,
bepalen de richting van mijn leven, een
richting die mij rechtstreeks leidt naar
God
Eigenliefde is ‘eigen’ en zit dus in jou.
Eigenliefde is niet een kunstje dat je kunt leren in de
buitenwereld met een cursus of met een trucje.
Eigenliefde is een manier van ademenen, eigenliefde is
een manier van zijn, eigenliefde is een manier van
leven, omdat je het begrijpt met iedere atoom, van
iedere cel, van iedere vezel van je complete systeem,
dat gevoed wordt doordat je de eenheid, de volle
eenheid van JOUZELF met de hele schepping gaat
voelen en gaat begrijpen.
Eigenliefde zelf is het besef dat eigenliefde altijd
regeert over egoïsme of over het gegeven om te
proberen om anderen te ‘pleasen’, want dit egoïsme en
dit ‘pleasen’ zijn de grote valkuilen van deze wereld en
vertegenwoordigen de grote leugen dat eigenliefde
blijkbaar niet mag en vertegenwoordigen zelf de weg
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naar angst en de weg van de angst. Een weg die zich
per definitie bevindt in onze buitenwereld.
Eigenliefde is ‘de weg van van BINNEN’, die zich
afspeelt in ons innerlijk systeem en die alleen
gevonden, versterkt en verankerd kan worden met de
hulp van onze eigen Godsvonk.
Eigenliefde is de weg van 'met God, door God, naar
God’.

Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te
horen, gaat waarnemen hoe groot deze leugen is
en dat eigenliefde de enige weg naar groei, de
enige weg naar God en de enige weg naar
volmaaktheid is.

Dit creëert Punt 106:
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.
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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.
Eigenliefde en de energie van eigenliefde bezit de
hoogste energie van wat voor ons op deze wereld
haalbaar is en van waaruit de naastenliefde overal
heen kan stromen.
Eigenliefde bezit de mooiste kleur en de mooiste
klank, voor wie ogen heeft om te zien en oren heeft
om te horen.
‘De voorwaarde van Eigenliefde' is de enige
WAARHEID die past binnen eenheid en die ver
uitstijgt boven wat op de wereldse weg als
waarheid wordt betiteld en wat slechts en altijd
een facet is van de illusie.
Eigenliefde is voor ons de lancering op weg naar
volmaaktheid, op weg naar het paradijs, op weg
naar God.
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PUNT 107: Het hoger
plan leven door een
continu bewustere
gerichtheid, waardoor de
wissel kan worden
genomen

Wat hebben we in de laatste aandachtspunten gezien?
We hebben een aantal stappen zien langskomen.
Samengevat zijn deze stappen als volgt:
1. Realiseer jezelf dat je altijd de keus hebt om te
kiezen op basis van egoïsme (altijd gestuurd door
angst), op basis van 'het willen ‘pleasen’, wat in
wezen altijd een slachtofferrol is (ook gestuurd
door angst) en op basis van eigenliefde (de enige
keus op basis van liefde)
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2. Alles waar angst aan hangt of wat drijft op angst,
blokkeert iedere flow. Alleen liefde opent alle
deuren.
3. Trek het bewustzijn bewust omhoog en wees je
continu bewust van welke keus je maakt.
Elimineer alles wat leidt tot of drijft op angst en
richt je op liefde, dus ga uitsluitend nog voor
keuzes op basis van eigenliefde gericht op licht en
liefde.
4. Eigenliefde en je laten leiden door verwachtingen,
zowel eigen verwachtingen als je laten sturen door
verwachtingen van anderen, gaan niet meer
samen.
5. Kies op basis van de energiefrequentie van de
keuzemogelijkheden die er zijn binnen het enige
pad van eigenliefde. De energiefrequentie van de
keus binnen eigenliefde wordt gemanifesteerd door
het licht, de kleur en de klank van de keus.
Hiervoor moet je ogen en oren ontwikkelen om dit
te kunnen waarnemen. Dit vermogen zal tot stand
komen door het ontwikkelen van en het groeien
naar het bewustzijn, dat hiertoe leidt.
6. Door deze weg verdampt iedere vorm van
waarheid, zoals wij die kennen op de wereldse
weg, als de dualistische uitslag of graadmeter van
goed of slecht. De waarheid bestaat niet meer en
keert nu terug tot de illusie die zij altijd al was. Het
‘ware’, de 'werkelijkheid’ manifesteert zich vanaf
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nu door licht, klank en kleur, is getekend door de
trilling van liefde en zal door jou herkend worden.
Het nemen van deze stappen in het dagelijks leven,
wordt vanaf nu de bundeling van de gerichtheid en de
focus, dat zal leiden tot het leven van een bewust
gerichter leven op basis van dit hogere bewustzijn.
Dit is een wezenlijke en drastische stap naar de
manifestatie van een verandering dat tot uiting komt
door dit hogere bewustzijn en dat gezien kan worden
als een grote WISSEL op de weg.
Het nemen van deze wissel is alleen mogelijk door
intensieve en bewuste samenwerking tussen de
ziel en God en door volledige overgave aan de
Godsvonk.
De beïnvloeding door morontia-mota zal ook
steeds toenemen, hetgeen blijkt uit deze
verandering.

Deze wissel is de eerste grote
verandering dat zich manifesteert op
het PAD VAN VOLLEDIGE OVERGAVE en
744

mede het gevolg van het veroveren van
het LAND VAN DE LEEGTE.

Hier bundelen zich de gevolgen voor de zoeker na
het veroveren van het Land van de Leegte en van
het Pad van volledige Overgave.
En zo zal de Weg zich vervolgen op een steeds bewuster
en een steeds hoger plan.

Dit creëert Punt 107:
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.

Ook is het nemen van deze wissel niet mogelijk zonder
de onafgebroken gerichtheid en samenwerking met
onze inwonende Godsvonk, door continu ons
innerlijk leven en onze ervaringen bewust te delen
met God.
Door dit verbond met onze God zullen wij gevoed
worden met persoonlijke openbaringen en zullen door
de voortgaande groei in bewustzijn onze ogen en onze
oren steeds beter kunnen zien en horen om datgene te
kunnen waarnemen dat nodig is.
Houd vooral de afstemming vast van bewuste
gerichtheid. Gerichtheid op eigenliefde, dus
gerichtheid op liefde; gerichtheid op jouw God, dus
gerichtheid op goddelijke steun en liefde; gerichtheid
op het besef dat alles wat leidt tot angst de angst
vergroot en versterkt en wat je tevens zult uitnodigen
in jouw systeem; gerichtheid op het besef dat alles wat
leidt tot liefde de liefde vergroot en versterkt en wat je
tevens zult uitnodigen in jouw systeem.
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Word je bewust van onafgebroken ‘bewust zijn’, op
een steeds hoger niveau, zonder angst, zonder
verwachting, gericht op het licht, gericht op de
kleuren en op de klanken van de energetische
frequentie van de keuzes die voor jou leiden tot
het hoogst haalbare, tot de voor jou op dat
moment hoogst haalbare werkelijkheid, tot de
voor jou op dat moment hoogst haalbare
benadering in jouw éénheid met jouw Godsvonk.
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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

Wat mij de laatste tijd triggert is het gegeven dat ik
regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die na
een lange relatie, die is beëindigd door het overlijden
van een partner of door een echtscheiding,
constateren dat ze zichzelf (geheel) kwijt zijn, dat ze
niet meer weten wie ze werkelijk zelf zijn en dat ze
sinds ze alleen zijn komen te staan, na verloop van tijd,
zelfs een zekere vorm van vrijheid ervaren.
Blijkbaar is het dus nogal eens een gegeven dat in een
relatie er minstens één partner is die de rol is gaan
spelen, waardoor die persoon zichzelf na verloop van
tijd is kwijtgeraakt of misschien als een verlengde is
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geworden van de ander en dat bij het moment van
alleen komen te staan, er plotseling een realisatie is
van ‘verdwaaldheid of een verlies van het IK, ten
opzichte van zichzelf’.
Dit komt zelfs voor bij mensen die een hele goede en
een hele lange relatie hebben gehad en die door het
overlijden van de partner alleen komen te staan.
Hebben we iets in die lange periode van onszelf
afgelegd, wat hebben we afgelegd, wat betekent
dat en wat zijn daarvan de consequenties?
Wat zijn relaties eigenlijk gezien op het Geestelijke
vlak en wat is het doel van relaties als er al een doel is,
behalve de voortplanting?
We zeggen hier bij het aangaan van relaties: ‘Tot de
dood ons scheidt’.
Wat heeft de dood voor invloed op onze relaties en
hoe waardevol zijn onze relaties nog na de dood,
wanneer wij aankomen op de woningwerelden?
Worden onze relaties daar voortgezet?
Wat gebeurt er met de ziel na de stoffelijke dood hier
op aarde?
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De ziel gaat na de dood verder en daarvoor zijn
volgens het Urantiaboek, een aantal mogelijkheden
beschikbaar.
1. De ziel gaat niet direct door naar de
woningwerelden maar gaat eerst in een
duizendjarige slaap. Dit geldt voor ieder mens die
zich nog bevindt op de zevende, de zesde, de vijfde
en de vierde cirkel van bewustzijn. Dit betekent in
mijn gradatie van de vijf paden dat je het
bewustzijnsniveau van het vierde pad bereikt moet
hebben om direct verder te kunnen op de
woningwerelden.
2. De ziel heeft het benodigde bewustzijnsniveau
bereikt en gaat wel direct door naar de
woningwerelden.
3. Als de ziel doorgaat naar de woningwerelden dan
bepaalt zijn individuele bewustzijnsniveau naar
welke woningwereld hij zal gaan om zijn eeuwige
reis te beginnen. Dit heeft uitsluitend te maken met
het eigen bewustzijnsniveau van die ziel.
Dit betekent dat dus de voortgang van de ziel niets te
maken heeft met de situatie van andere zielen.
Dit betekent ook dat relaties die wij op aarde kenden
op de woningwerelden niet kunnen worden
voortgezet. De reis op de woningwerelden is
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individueel en zal voor iedereen op eigen kracht
en dus alleen gemaakt moeten worden,
afhankelijk van het eigen individuele niveau van
bewustzijn. Uiteraard is er daar altijd ondersteuning
en hulp van vele hemelse wezens.

Naar mijn mening is het dus belangrijk om juist
hier al in dit aardse leven onze eigen identiteit te
bewaken en ervoor te zorgen dat we onze eigen
identiteit kennen, vasthouden, bewaken en
zorgen voor kracht en groei van onze identiteit
en eigen persoonlijkheid, tot uiting komend in
het niveau van ons bewustzijn.
In ieder geval is ONAFHANKELIJKHEID
hiervoor van essentieel belang.
Deze bewaking voor het behoud van onze
identiteit dient zowel te zijn voor onszelf als
voor de mensen met wie wij ons leven delen.
Hiermee verankeren wij de positie die wij zullen
hebben aan de andere kant, als individuele en
individueel reizende pelgrims.
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We moeten dus in ons eigen krachtveld staan
en blijven staan en daarin groeien en we
moeten anderen aansporen en helpen, dat
ook zij in hun eigen krachtveld staan, blijven
staan en daarin zullen groeien.
Waak er dus voor dat je jezelf in welke
relatie dan ook verliest en realiseer je nu al,
in en tijdens dit leven, dat jouw reis
individueel is. Dat je primair afhankelijk
bent van je eigen kracht en dat je nu al weet
dat je alleen verder zult moeten.
Handhaaf jouw eigen onafhankelijkheid en
stimuleer de onafhankelijkheid bij anderen.
Dit komt volkomen overeen met het volledige
belang van het nastreven van EIGENLIEFDE,
VAN ZELFVERTROUWEN, ZELFRESPECT EN
VAN HET BEWAKEN VAN EEN GOEDE EN
CONTINUE VOORTGANG VAN JOUW EIGEN
WEG.
Het Urantiaboek zegt hier het volgende over.
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(1581.1) 140:8.14 In de levensfilosofie van Jezus had
het gezin de centrale plaats – zowel hier als
hiernamaals. Hij grondde zijn onderricht over God op
de familie, ook al trachtte hij de neiging van de Joden
om hun voorouders overmatig te vereren, te
corrigeren. Hij verhief het gezinsleven tot de hoogste
menselijke plicht, doch maakte duidelijk dat
familiebetrekkingen niet in de weg mogen staan van
religieuze verplichtingen. Hij vestigde de aandacht
op het feit dat het gezin een tijdelijke instelling is;
dat zij de dood niet overleeft. Jezus aarzelde niet
zijn familie op te geven toen deze tegen de wil van
de Vader inging. Hij onderrichtte de nieuwe, grotere
broederschap der mensen – de zonen van God. In de
tijd van Jezus bestonden er losse
echtscheidingspraktijken in Palestina en in het gehele
Romeinse Rijk. Hij weigerde herhaaldelijk
voorschriften te geven inzake huwelijk en
echtscheiding, maar veel van de eerste volgelingen
van Jezus hadden uitgesproken meningen over
echtscheiding en aarzelden niet deze aan hem toe te
schrijven. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament
hingen deze striktere, hogere ideeën inzake
echtscheiding aan, met uitzondering van Johannes
Marcus.
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Het gezin is dus EEN TIJDELIJKE INSTELLING EN
OVERLEEFT DE DOOD NIET.
Dus ook onze aardse relaties zijn tijdelijke
instellingen.
Hoe belangrijk is de rol van onze relaties en
dierbaren, in relatie tot de keus voor onze eigen
groei en voortgang. Onze eigen groei en voortgang
is dus altijd een individuele reis, waarvan wij de
voortgang in onafhankelijkheid en vrijheid zelf
moeten bewaken.
Jezus nam geen standpunt in met betrekking tot
echtscheiding, met betrekking tot het verbreken
van relaties.

Bewaak je eigen weg en voorkom dat je jezelf
volkomen in welke relatie dan ook verliest, want het is
moeilijk en moeizaam om de weg terug weer te
vinden, om opnieuw jezelf te vinden, te zijn en om
vanuit dit evenwicht verder te kunnen reizen.
Dit geeft aan hoe belangrijk het is om dit leven te leven
en te beëindigen, staand volkomen binnen ons
eigen krachtveld in volkomen onafhankelijkheid.
Leer nu al om op eigen benen te staan en om te
kunnen kiezen voor jezelf, voor jouw belang, voor
jouw groei en voor jouw voortgang, dus voor jouw
eigenliefde.
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Betekent dit dat we de rol binnen relaties bewust
zouden moeten herzien, hoewel dit waarschijnlijk niet
mogelijk is, omdat deze veranderende rol alleen maar
het gevolg en het resultaat kan zijn van een hoger
bewustzijn.
Ook hiervoor hebben we ogen nodig om dit te kunnen
zien en hebben we oren nodig om dit te kunnen horen.
Iedereen zal deze keus voor zichzelf moeten maken.
Maar mogelijk zou de spirituele zoeker zichzelf
kunnen afvragen of er een vrijheid is die gebouwd is
op een onafhankelijkheid om zelf zijn of haar eigen
weg te kunnen (mogen) bepalen.

Dit creëert Punt 108:
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.
De vrije wil is voor ieder wezen de basis. In hoeverre
beperken wij elkaar in het kunnen handelen binnen
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onze eigen vrije wil in volkomen onafhankelijkheid,
voor zover het keuzes betreft die onze eigen
spirituele reis bepalen.
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PUNT 109: Er bestaat één
afhankelijkheid, door jou
omarmt in volkomen vrije
wil

Hoe kom ik tot eigenliefde zonder daarbij een vorm
van afhankelijkheid naar anderen te creëren, dus in
volkomen Eigenliefde, waardoor de groei van mijn
bewustzijn en dus de groei van mijn ziel niet
belemmerd en niet vertraagd zal worden?
Is er een afhankelijkheid waar ik mij wel op moet
richten omdat die afhankelijkheid juist wel mijn
groei bevordert?
Er bestaat één afhankelijkheid.
Een afhankelijkheid die is, omdat die afhankelijkheid
een functie en een taak heeft, die tot iets wezenlijks
leidt, omdat de schepping dit afdwingt.
Ieder mens heeft een AFHANKELIJKHEID met zijn
eigen Richter, met zijn eigen Godsvonk.
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Die afhankelijkheid wordt mede bepaald door een
gecombineerd OUDERSCHAP van het ZELF van de
mens, samen met de Richter.
Uit dit ouderschap komt een KIND voort, dat tot
stand komt door de inbreng van de mens en van de
Richter.
DIT KIND IS DE ZIEL, MET OVERLEVINGSWAARDE
VOOR DE EEUWIGHEID.
(1234.1) 112:5.12 Er is iets werkelijks, iets dat door
de mens is ontwikkeld, iets naast de Geheimnisvolle
Mentor, dat de dood overleeft. Deze nieuw
verschijnende entiteit is de ZIEL, en deze overleeft
de dood van zowel uw fysieke lichaam als van uw
materiële bewustzijn. Deze entiteit is het
gemeenschappelijke kind van het gecombineerde
leven en de gecombineerde inspanningen van uw
menselijke zelf in verbinding met uw goddelijke
zelf, de Richter. Dit kind van een menselijke en een
goddelijke ouder vormt het overlevende element
van aardse oorsprong; het is het morontia-zelf, de
onsterfelijke ZIEL.

Er is dus een samenwerkingsverband om samen met
onze Godsvonk een kind te scheppen met eeuwige
overlevingswaarde. In ieder geval creëert dit een vorm
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van AFHANKELIJKHEID ten opzichte van onze
Godsvonk en deze afhankelijkheid is wederzijds.
Een afhankelijkheid van het bewuste ouderschap van
de ziel dat alleen in vrijwillige wederzijdse
aanvaarding kan leiden tot het welzijn van het kind,
tot het welzijn van de ziel.
De entiteit van de ziel wordt dus ‘verwekt en gevormd'
door gecombineerde inspanningen van de mens, het
ZELF en zijn of haar Godsvonk.
Ook dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat mijn ziel
niet eerder heeft geleefd maar een product is van mij
en mijn God, gevormd in dit aardse leven, binnen het
ouderschap van mijzelf en mijn God.
Om die ziel de zekerheid van een overlevingskans te
kunnen bieden, zal ik intens moeten samenwerken
met God, onder invloed van mota, dus in het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband met God om
middels de van God ontvangen openbaringen, de juiste
keuzes te kunnen maken in het vormen (opvoeden)
van mijn ziel.
(1122.5) 102:3.9 Kennis brengt trots voort op het feit
van persoonlijkheid, wijsheid is het zich bewust zijn
van de betekenis van persoonlijkheid, religie is de
ervaring van het leren kennen van de waarde van
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persoonlijkheid, openbaring is de verzekering van
de overleving van persoonlijkheid.

Openbaring is dus de verzekering van de overleving
van de persoonlijkheid van de morontia-ziel.
Openbaringen is de taal van morontia-mota.
Nog een reden waarom er een onvoorwaardelijke
afhankelijkheid dient te zijn van het ZELF ten opzichte
van de eigen Godsvonk.
(1193.3) 108:6.4 De Richter is de bron BINNEN IN U
waaruit uw geestelijke vorderingen voortkomen,
en hij is uw hoop op een goddelijk karakter. Hij is
de kracht, het voorrecht en de mogelijkheid tot
overleving, welke u zo geheel en voorgoed
onderscheidt van louter dierlijke schepselen. Hij is
de hogere, waarlijk innerlijke geestelijke
stimulans van uw denken, in tegenstelling tot de
van buiten komende, fysische stimulus, die het
bewustzijn bereikt via het neuro-energetische
mechanisme van het materiële lichaam.

De weg dient dus in ons innerlijk gelopen te
worden en nooit in onze buitenwereld want alles
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wat van buiten komt, is slechts een 'fysische
stimulus, die het bewustzijn bereikt via het neuroenergetische mechanisme van het materiële
lichaam'.

Alles wat dus via de buitenwereld tot ons
komt, komt niet verder dan het niveau van
‘kunstjes en van gekunsteld zijn’ als een
product van het 'neuro-energetisch
mechanisme van het materiële lichaam’.
Ook de afhankelijkheid van anderen die wij
toestaan, heeft te maken met een stymulus uit
de buitenwereld, een stymulus die ons niet
verder brengt.
Het welslagen van deze samenwerking met onze eigen
Richters is nooit afhankelijk van onze Richter maar het
succes van dit welslagen ligt altijd uitsluitend bij
onszelf.
(1205.6) 110:3.2 Het welslagen van uw Richter in
de onderneming om u door het sterfelijke leven
heen te loodsen en uw overleving tot stand te
brengen, hangt niet zozeer af van de theorieën die
ge aanhangt, als wel van uw beslissingen, besluiten
en standvastig geloof. Al deze stappen in de groei
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van uw persoonlijkheid worden krachtige invloeden
die uw voortgang bevorderen, omdat zij u helpen mee
te werken met de Richter: zij helpen u uw weerstand
te laten varen. Gedachtenrichters slagen in hun
aardse ondernemingen, of falen daar
ogenschijnlijk in, naar de mate waarin
stervelingen erin slagen of falen mee te werken
met het plan volgens hetwelk zij vooruit moeten
worden gebracht op het opwaartse pad dat naar
het bereiken van volmaaktheid voert. Het geheim
van de overleving schuilt in het allerhoogste
VERLANGEN van de mens om zoals God te zijn, en
in zijn daarmee gepaard gaande BEREIDHEID om
al het mogelijke te doen en te zijn dat van
WEZENLIJK BELANG is voor het uiteindelijk
bereiken van datgene waarnaar zijn alles
overheersend verlangen uitgaat.

Wij hebben dus ons eigen lot in handen en wij bepalen
het succes van het welslagen, samen met onze
Richters, die altijd bereid en beschikbaar zijn.

Dit betekent dus dat er een
onvoorwaardelijke en noodzakelijke
afhankelijkheid is van de mens naar de
Richter.
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Een afhankelijkheid die zich afspeelt in onze
BINNENWERELD en die communiceert via
persoonlijke openbaringen, ontvangen van
onze Richter.
Die afhankelijkheid is er niet naar andere
mensen, naar stymuli uit de buitenwereld,
omdat de weg via de buitenwereld niet
werkt en niet verder komt dan het neuroenergetisch mechanisme van het materiële
lichaam’.

Dit creëert Punt 109:
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.

Opnieuw is dit een bevestiging dat er maar één weg is
en die weg is:
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‘Met God,
Door God,
Naar God’.

Overigens is het in dit aandachtspunt genoemde
verschil tussen de invloeden op onze ziel en op de
groei van onze ziel (bewustzijn) voor wat betreft de
‘BINNENWEG of de BUITENWEG’, een prachtige
bevestiging van mijn aanduiding van de’vijf paden van
bewustzijn’ voor de groei van bewustzijn en dus van
onze ziel.
Deze vijf paden zijn (zie hiervoor mijn voorgaande
boeken):
1. De weg van 'van buiten naar buiten’.
2. De weg van 'van binnen naar buiten’.
3. De weg van 'van binnen naar binnen’.
4. De weg van ‘van binnen via naar buiten, terug
naar binnen’.
5. De weg ‘waarop geen binnen en geen buiten
meer is’.
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PUNT 110: Nogmaals een
overzicht van de taak, de
opdracht en de WEG voor
de mens

Dit gedachtepunt is een korte herhaling, middels een
kort overzicht van onze TAAK en OPDRACHT en van
een opsomming van wat dat in ieder geval inhoudt.
Als uitgangspunt is de inhoud van het Urantiaboek
gebruikt.

Wij zijn geschapen als onvolmaakte wezens
met de opdracht om op te klimmen naar
VOLMAAKTHEID. De mens staat in het
universum bekend als
‘OPKLIMMINGSWEZEN’.
Wij worden volmaakt door het doen van de
Wil van de Vader.
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De richtlijnen zijn te benoemen, de WEG er naartoe is
altijd persoonlijk omdat de WEG een individuele,
persoonlijke ervaringsreis is, omdat ieder mens een
unieke persoonlijkheid en een unieke identiteit heeft
en is en daardoor de WEG dus altijd op zijn of haar
unieke wijze zal leven, bewandelen en zal ervaren.

VOLMAAKTHEID:
Onder andere het volgende leidt tot volmaaktheid:
(1458.2) 132:2.5 Goedheid groeit steeds naar nieuwe
hoogten van de toenemende vrijheid van morele
zelfverwerkelijking en geestelijke
persoonlijkheidsverworvenheid – de ontdekking van
en IDENTIFICATIE met de inwonende Richter. Een
ervaring is GOED wanneer zij de waardering van
SCHOONHEID verhoogt, de morele wil sterker maakt,
het vermogen om WAARHEID te onderscheiden
uitbreidt, de capaciteit om de medemens lief te
hebben en van dienst te zijn versterkt, de geestelijke
idealen verheft en de allerhoogste menselijke
motieven in de tijd verenigt met de eeuwige plannen
van de inwonende Richter: dit alles voert
rechtstreeks tot een groter verlangen om de WIL
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VAN DE VADER te doen, waarbij de goddelijke
hartstocht om God te zoeken en hem meer gelijk te
worden, wordt bevorderd.

Volmaaktheid wordt dus bereikt door steeds
meer in staat te zijn om de Wil van de Vader te
kunnen doen, te kunnen zijn en te kunnen
leven.

DE WIL VAN DE VADER OF DE WIL VAN
GOD:
Het volgende houdt onder andere het 'doen van de Wil
van de Vader’ in:
1. De wil van God is goddelijke waarheid, levende
liefde, gekenmerkt door goedheid ((52.5) 3:6.2)
2. De hoogste ethische keuze is de keuze van de
hoogst mogelijke waarde en altijd – op iedere
wereld en op alle werelden – is dit de keuze om de
wil van God te doen. ((435.7) 39:4.14 )
3. Een ieder die de wil van God wil doen, zal de
geldigheid van geestelijke waarden begrijpen.
((1116.7) 101:10.6)
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4. De mens kan niet verwachten naar zijn hoogste
idealen te kunnen leven, doch hij kan wel trouw
blijven aan zijn doelstelling om God te vinden en
meer en meer te worden zoals hij. Dat is naast het
kunnen doen van de Wil van God de weg om tot God
te komen. ((1133.3) 103:4.3)
5. Wij begrijpen tenslotte dat het leven van de wil van
God het eeuwige paspoort is naar de eindeloze
mogelijkheid der oneindigheid zelve. ((1174.7)
106:9.11).
6. Iedere sterveling die bewust of onbewust de leiding
volgt van de Richter die bij hem inwoont, leeft
overeenkomstig de wil van God. ((1176.4) 107:0.4)
7. De keuze om de wil van God te doen, verbindt, in
het handelen van de persoonlijkheid, geestelijk
geloofsvertrouwen met materiële beslissingen, en
hierdoor wordt voorzien in een goddelijk, geestelijk
draaipunt voor het effectiever functioneren van de
menselijke, materiële hefboomwerking van de
honger naar God. ((1211.2) 110:6.17)
8. Het doen van de wil van God is niets meer of
minder dan dat het schepsel de BEREIDHEID
toont zijn INNERLIJK LEVEN met god te DELEN.
Delen is Godgelijk – het is goddelijk. ((1221.2)
111:5.1)
9. De geestelijke wil is reeds begonnen de bevrijding
uit de ketenen van de tijd te smaken, omdat hij
gedeeltelijk heeft weten te ontsnappen aan de loop
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van de tijd, en dit komt doordat de geestelijke wil
zich kenmerkt door zelf-identificatie met de wil van
God. ((1300.2) 118:6.6)
10. De wil van God is de weg van God,
deelgenootschap met de keuze van God, terwijl
een andere keuze eveneens mogelijk zou zijn.
Het doen van de wil van God is daarom de
progressieve ervaring van het steeds meer worden
zoals God, en God is de bron en bestemming van al
wat goed en schoon en waar is. De wil van de mens
is de weg van de mens, de som en de kern van wat
de sterfelijke mens verkiest te zijn en te doen. De
wil is de welbewuste keuze van een zelf-bewust
wezen die leidt tot beslissingsgedrag gegrond op
intelligente overweging. ((1431.2) 130:2.7)
11. Vergeet nooit dat er slechts één avontuur is dat
meer voldoening schenkt en nog aangrijpender is
dan de poging om de wil van de levende God te
ontdekken, en dat is de allerhoogste ervaring om
eerlijk te TRACHTEN die GODDELIJKE WIL te
DOEN. Vergeet ook niet dat de wil van God in iedere
aardse bezigheid gedaan kan worden. ((1732.4)
155:6.11
12. Voor Jezus was het KONINKRIJK de som van de
individuen die hun geloof in het Vaderschap van
God hadden beleden, waardoor ze verklaard
hadden zich van ganser harte te wijden aan het
doen van de wil van God en aldus lid werden van de
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geestelijke broederschap der mensen. ((1865.1)
170:5.11)
13. De komst van de Geest van Waarheid zuivert het
hart van de mens en brengt de ontvanger ertoe zich
een levensdoel te stellen dat eerlijk gericht is op de
wil van God en het welzijn van de mensen. ((20657)
194:3.19

Door het doen van de Wil van de Vader of de Wil van
God groeit ons bewustzijn, groeit onze ziel en groeien
wij op weg naar volmaaktheid.
Bewustzijn bestaat uit het hebben van kennis, uit
liefde kunnen zijn en daarin kunnen groeien
(schoonheid, waarheid en goedheid) en uit het in staat
zijn om te kunnen leven op een wijze waarin de kennis
en de liefde worden gecombineerd.
De noodzaak van KENNIS komt tot uiting in de
volgende tekst van het Urantiaboek, waarin ‘begrijpen’
gekoppeld is aan kennis:
(290.5)26:4.15 Het vermogen om te BEGRIJPEN is
het paspoort van de sterveling naar het Paradijs.
Bereidheid tot geloven is de sleutel tot Havona. De
aanvaarding van het zoonschap, samenwerking met de
inwonende Richter, is de prijs van de evolutionaire
overleving.
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Deze korte opsomming geeft weer even een wat
duidelijker beeld en een kort overzicht van waar de
WEG ook alweer over gaat.
De Weg wordt gekenmerkt door studie en uiteindelijk
bepaald door de Weg te leven en te zijn, DOOR DE
WIL VAN GOD TE DOEN en dat is altijd in relatie met
al het leven om ons heen en kan uitsluitend
gerealiseerd worden in samenwerking, in een
verbond, met onze eigen Godsvonk.
De belangrijkste keus in het doen van de Wil van God
is om bewust het bewustzijns-samenwerkingsverband
met God aan te gaan. Dit betekent dat wij alles van
ons innerlijk leven DELEN met God, alsof God een
deel is van onszelf, alsof God ons alter-ego is.
Hierdoor kan God ons via de innerlijke weg voeden
met persoonlijke openbaringen, waardoor wij
kunnen groeien.
Het accent ligt dus uitsluitend op de innerlijke
weg.
Daarom zegt het Urantiaboek:
(1193.3) 108:6.4 De Richter is de bron BINNEN IN U
waaruit uw geestelijke vorderingen voortkomen, en
hij is uw hoop op een goddelijk karakter. Hij is de
kracht, het voorrecht en de mogelijkheid tot
overleving, welke u zo geheel en voorgoed
771

onderscheidt van louter dierlijke schepselen. Hij is de
hogere, waarlijk innerlijke geestelijke stimulans
van uw denken, in tegenstelling tot de van buiten
komende, fysische stimulus, die het bewustzijn
bereikt via het neuro-energetische mechanisme
van het materiële lichaam.

Dit betekent dat alles wat wij doen om geestelijk te
kunnen groeien en wat wij zoeken en doen in onze
buitenwereld, zoals cursussen, affirmaties, oefeningen,
technieken, boeken, teachings etc. uiteindelijk ons
niet verder zullen brengen en ons ook niet verder
zal brengen dan ons duidelijk te maken, dat wij
naar binnen zullen moeten afdalen om de weg
naar binnen te vinden.
Wij kunnen bij al deze uiterlijke dingen baat hebben
maar echte, wezenlijke innerlijke groei van bewustzijn
komt uitsluitend door de uitwisseling met onze eigen
eigen God. ‘Wij delen en God deelt’ en alleen God
weet wat ik aan persoonlijke openbaringen nodig
heb om op dit moment te kunnen groeien.
Dat is dus uitsluitend de innerlijke WEG, de weg in
samenwerking met ons eigen Godsfragment.
Dat is het verschil tussen de ‘buitenpaden’, de weg in
onze buitenwereld voor het lagere bewustzijnsniveau
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en de ‘innerlijke paden’, de weg in onze binnenwereld
voor het hogere bewustzijnsniveau.
In de buitenwereld liggen de problemen, in de
binnenwereld lossen we ze op.
In de buitenwereld ligt de onvolmaaktheid, in de
binnenwereld transformeren we de onvolmaaktheid
naar volmaaktheid, dit in samenwerking met God,
door in eenheid met God te groeien in bewustzijn.
De weg van groei is dus de Weg met God, door God,
naar God, een weg die zich altijd afspeelt in onze
innerlijke wereld, in onze binnenwereld.

Alleen in onze binnenwereld vinden we het
Land van de Leegte en het Pad van volledige
Overgave, waar de wissel kan worden genomen
om alles van de waarde van de inhoud, van de
zogenaamde waarheid, los te kunnen laten en
om te kunnen kiezen op basis van de
energiefrequentie van de verschillende
keuzemogelijkheden, tot uiting gekomen in de
kleuren en de klanken, die wij daar zullen
herkennen, omdat wij daar de ogen om te
kunnen zien en de oren om te kunnen horen,
hebben veroverd.
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Wij zijn daar in staat om de energiefrequentie
met de hoogste waarde, die het meest
overeenkomt met de Wil van de Vader, te
kunnen kiezen.
De waarheid zoals die wordt toegepast op de
wereldse weg is op die wissel structureel
verdampt tot de illusie, waartoe zij altijd al
behoorde.

Dit creëert Punt 110:
Onze taak en opdracht is opklimmen uit
onvolmaaktheid naar VOLMAAKTHEID.
De enige Weg tot dit doel is het DOEN VAN DE WIL
VAN GOD.
De wil van God is de weg van God, deelgenootschap
met de keuze van God, terwijl een andere keuze
eveneens mogelijk zou zijn.
Vergeet ook niet dat de wil van God in iedere aardse
bezigheid gedaan kan worden.
De enige plek waar dit kan gebeuren is in onze
binnenwereld, uitsluitend in een
samenwerkingsverband met onze eigen God.
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Hiervoor is kennis en liefde nodig die wij gedoceerd
zullen ontvangen van en leren toepassen in
samenwerking met ons eigen Godsfragment.
Dit aandachtspunt geeft nogmaals hiervan een kort
overzicht.
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PUNT 111: Een vreemde
ervaring, een groots
besef

Ik had vandaag een bijzondere en ook een vreemde
ervaring.
Ik realiseerde mij terwijl ik aan het schrijven was, wat
mijn plek is in de schepping. Wat voor mij geldt,
geldt voor iedereen, maar ik kan alleen mijn eigen
ervaring hiervan en hierover omschrijven.
Ik kreeg een beeld van God, van een bewustzijn, een
persoonlijkheid, waar alles, de hele schepping van is
afgeleid. Een kracht die alles in zich draagt en die zich
heeft gedeeld om de schepping te creëren, zoals die
thans is.
Een bewustzijn van oneindigheid van vóór het begin
van de schepping, van het begin en van het nooit
komende einde van diezelfde schepping. Een kracht en
bewustzijn die de opzet, het plan en de werking van de
schepping heeft gemanifesteerd.
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Ik kreeg ook een beeld van de mens op deze planeet.
Een planeet waar nog overal oorlog woedt, waar
honger en armoede heerst en waar mensen worden
uitgebuit en worden overheerst door andere mensen,
waar geen besef van eenheid is, waar niemand bereid
is om de verantwoordelijkheid te nemen voor wie dan
ook, waar de angst regeert en overal het handelen
bepaalt.
Ik zag die twee eenheden, aan de ene kant het
allesbepalende en allesoverheersende bewustzijn
van God en aan de andere kant het bewustzijn
gedompeld in angst, van de mens op deze planeet.
Toen realiseerde ik mijzelf en zag ik hoe het almachtig
bewustzijn bezit nam van het laagste bewustzijn, van
de mens, die blind ronddoolt in de duisternis.
Eigenlijk zag ik een eenheid tussen de hoogste en de
laagste, een potentiële eenheid, die onmiddellijk tot
gerealiseerde eenheid zal komen op het moment, dat
de laagste hiervoor IN VRIJE WIL zijn toestemming
geeft aan de hoogste.
Die potentiële eenheid is in het hele bestaan van de
laagste, van de mens aanwezig en wordt onmiddellijk
beklonken als de laagste, als de mens zich hiervan
bewust wordt en in vrije wil zijn toestemming tot
versmelting geeft.
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Het grootse moment van versmelting van de hoogste
en van de laagste, ligt in handen van de laagste,
waarbij de hoogste voor deze versmelting
onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar is en er zelfs
naar verlangt en hunkert. Toch zijn wij het, is het de
mens, is het de laagste, die deze beslissing neemt en
moet nemen en is God, ondanks zijn ongelooflijke
verlangen, de grote AFHANKELIJKE. God stelt zich
afhankelijk op ten opzichte van de mens.
Wij zijn dus in onze laagste verschijningsvorm, aan
het prille begin van ons bestaan, reeds
POTENTIËLE GODEN.
Het enige wat ontbreekt, is het WETEN van deze
versmelting, is het grote VERLANGEN naar deze
versmelting en is onze TOESTEMMING voor deze
versmelting.

Even vandaag voelde ik deze eenheid.
Even had ik daarvan het volle besef, dat er
niet een situatie is van ‘ik hier en God daar',
maar dat er nu al een situatie is, van ‘ik in God
en God in mij'.
Even voelde ik de kracht van de verbinding,
van het allesomvattende bewustzijn
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verankerd en als deel van mijn minimale
bewustzijn, maar wel voor mij onbereikbaar.
Even zag en voelde ik de toestemming en het
verlangen stralen uit mijn innerlijk en kon ik
slechts geëmotioneerd zeggen:

JA, IK WIL!
Een wens die ik heb gedeeld met mijn God.
Wat ik zag was een glimp van wat is en wat kan zijn.
De toekomst, mijn toekomst, ligt in mijn handen, niet
in de handen van God. God heeft die stap al gezet, ik
hoef alleen maar te volgen.
Het is niet ingewikkeld, je hoeft het alleen maar te
verlangen en dat verlangen zal gaan groeien als je het
gaat begrijpen, als je het gaat voelen en als je het gaat
zien en voor het zien is slechts een minimale glimp
nodig, maar die glimp zal je toekomst voor eeuwig
veranderen.
Die glimp zal het vuur in je hart en het gloeien in je
borst ontsteken en laten groeien.
Het besef van de eenheid van de allesomvattende
uitersten, ‘de eenheid van het hoogste en van het
laagste' is ontwaakt in het laagste en dit besef zal
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vanaf nu voor eeuwig aanwezig zijn en kan alleen
maar groeien, maar ik zal nooit meer 'zijn’ zonder
God, want zijn aanwezigheid in mij kan nooit meer
‘zijn’, zonder te zijn, omdat het onvoorwaardelijk
‘IS’.

Dit onvoorwaardelijk zijn van ‘God in mij' en van ‘mij
in God’ is een uiting van liefde omdat God de
schepping zo heeft gecreëerd.
Het HOOGSTE is onlosmakelijk verbonden met het
LAAGSTE omdat God de mens nodig heeft om zijn
schepping te ‘vervolmaken’.
(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God en
de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn
wederzijds noodzakelijk voor het volledig en
finaal verwerven van eeuwige
persoonlijkheidservaring in de goddelijke
bestemming van universum-finaliteit.

Dit creëert Punt 111:
Realiseer je het feit dat de hoogste nu al is verbonden
met de laagste.
780

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.
Ik heb ongeveer achtduizendvijfhonderd bladzijdes
beschreven en geïllustreerd om te kunnen vertellen
over mijn persoonlijke reis op weg naar God en wat ik
nu ervaar zijn indrukken, is een verwondering en een
diep gevoel van geluk waarvoor ik eigenlijk geen
woorden weet te vinden en geen beelden kan
verzinnen om dit te kunnen uitdrukken.
Dit is geluk en vreugde, verwondering en verering dat
als energie over mij heen komt en mij verzwelgt als
een tsunami en in mij doordringt tot in het diepst van
mijn complete systeem.
Ik kan slechts uit diep respect en in een diepe verering
mijn hoofd buigen en meedrijven op deze stroom. Dit
is een Leegte gevuld met vreugde en geluk die zich
vult als een ervaring in de leegte.
Dit is overgave aan een gevoel en aan een ervaring die
eeuwig mag aanhouden.
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Dit is een kosmisch gebed van het gevoel van
verbonden zijn in eenheid omdat die eenheid is in
absolute verbondenheid.
Dit is 'HET ZIJN’ begrijpen en dit is het begrijpen dat
'HET ZIJN’ op deze wereld nog niet wordt begrepen.
Dit is ‘God ik ben U’, zoals God alles is wat is en dus
ook ‘mij is’.
Dit is het besef dat ik nooit meer alleen ben en wordt
gedragen door de totale kosmos, omdat God in mij, mij
in mijzelf draagt.
Dit is het gezang van de stilte dat ik slechts kan
verwerken in de volledige overgave van de leegte, die
gevuld is met alles wat is, omdat God in mij woont en
zijn woonplaats in mij wil bestendigen en voor eeuwig
wil verankeren, zodat het ‘in mij zijn van God’ wordt
tot 'het zijn van God als mijzelf en van mijzelf als God,
vereeuwigd IN MIJZELF’.
Dit is, omdat het ‘IS’ en daarom niets anders kan zijn,
dan een ‘EEUWIG ZIJN’, als een kosmische reis,
waarvan ikzelf de regisseur ben.
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PUNT 112: De tempel van
de waarheid

Terwijl ik verder schreed, samen met mijn God over
het Pad van de volledige OVERGAVE, veranderde het
landschap.
Het landschap werd ruiger met flinke heuvels en
dichte bossen en het licht dimde. Hoe verder we de
bossen introkken, hoe donkerder het werd. Het pad
waarover we liepen was soms moeilijk waarneembaar
en de ondergrond was zodanig, dat je goed uit moest
kijken waar je liep.
Ik vroeg aan mijn God hoe werd bepaald of je verder
mocht over het pad, hoe je de weg mocht vervolgen.
Ik was reeds de nodige hekken of grenzen gepasseerd
en ik had al heel wat wissels genomen.
Hoe wordt er bepaald of je verder mag?
God antwoordde dat dat vanzelf gaat, althans meestal
gaat dat vanzelf. Als een mens een hoger niveau van
bewustzijn bereikt, heeft dat invloed op het totale
systeem van die mens, waardoor er grenzen zichtbaar
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worden, die dan gepasseerd kunnen en mogen
worden.
Ook de nieuwe landschappen, met nieuwe uitdagingen
en met nieuwe groei-mogelijkheden worden dan
waarneembaar en toegankelijk.
Ieder mens schept met zijn eigen overwinningen
nieuwe wegen, nieuwe uitdagingen en nieuwe te
veroveren eigenschappen, waardoor het bewustzijn
verder zal groeien.
Door jouw groei in bewustzijn ontwikkel je nieuwe
ogen om te zien en nieuwe oren om te horen. Dat heeft
consequenties waardoor het landschap om je heen zal
veranderen en je een nieuwe, en hogere wereld kunt
betreden.
Maar, ging mijn Godsvonk verder, soms is er een
wezenlijke test. Een test om nogmaals vast te stellen of
al die eerder opgedane wijsheid wezenlijk in het
systeem van die mens is geland en verankerd en of die
mens in staat is om ermee te kunnen werken en
ernaar te kunnen leven.
Is die wijsheid, is die liefde en die kennis wel
bestendigd?
Daarvoor en daarover wordt die mens getest en
daarvoor zijn op de weg meerdere tempels geplaatst.

784

Al die tempels zijn ‘tempels van de waarheid’,
waarin de mens zijn of haar eigen waarheid mag
bewijzen.
Als je goed kijkt, zei God, zul je tussen de bomen jouw
eerste ‘tempel van waarheid' op jouw persoonlijke
weg kunnen waarnemen.
Ik stopte en zag een prachtig schouwspel.
De lucht was donker en het bos en het pad was
nauwelijks zichtbaar, maar het oog werd getrokken
door iets, wat ik hier nooit had verwacht.
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Tussen de bomen, hoger gelegen op de heuvel, lag in
het donkere bos een prachtige tempel, badend in
goudgeel licht.
Dit is de eerste ‘lichttempel’, zei God. Het straalt het
licht van de waarheid, die is verworden tot
WERKELIJKHEID en die resoneert op de tonen en
de frequentie van EENHEID.
We liepen verder en buiten de tempel stond een
prachtige engel die mij vroeg om binnen te komen in
de tempel.
In de binnenste ruimte van de tempel stonden nog zes
engelen.
Totaal waren er zeven engelen en ze hadden alle zeven
voor mij één vraag. Mijn antwoorden zullen bepalen of
ik vanaf hier verder het pad mag vervolgen.
Na iedere vraag dacht ik diep na.

Vraag 1, Waar ben je naar op weg?
Ik antwoordde dat ik op weg ben naar de Weg,
ongeacht wat die Weg is en wat die Weg mij zal bieden
of zal brengen. Slechts het gaan van de Weg is mijn
weg. Het is uitsluitend het gaan van de Weg, dat mij
vreugde brengt, een vreugde die ik verkrijg door de
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groeimomenten van de resultaten van de ervaringen,
die ik opdoe op het gaan van de Weg.

Vraag 2, Wat is je doel?
Ik antwoordde dat mijn doel is, het gaan van de Weg
omdat het gaan van de Weg mij onderweg de lessen
leert en de wijsheid brengt. Het doel brengt mij niets
en het bereiken van het doel is slechts het resultaat
van de onderweg verworven en veroverde wijsheid en
aangezien ik altijd meer wil leren en hoger wil kunnen
reiken en oneindig verder wil groeien, zal er nooit een
einddoel zijn. Er is dus geen doel, behalve het gaan van
de Weg.

Vraag 3, Wat is je verwachting?
Ik antwoordde dat ik geen verwachting heb omdat
verwachting mij richt op datgene wat ik verwacht en
mij dus uitsluit van alles wat ik niet verwacht.
Verwachting verblindt en blokkeert mijzelf, en spijkert
mij vast op het verwachte, met het gevolg dat als ik
een andere, misschien wel veel mooiere uitkomst
verwerf, ik slechts teleurgesteld zal zijn en door mijn
focus op het verwachte verblind zal zijn voor iedere
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betere en mooiere uitkomst en mijzelf dus voor die
mooiere uitkomst zal blokkeren en afsluiten.

Vraag 4, Wat hoop je?
Ik antwoordde dat ik geen hoop heb en ook geen hoop
nodig heb, omdat mijn blinde vertrouwen en mijn
rotsvast geloof in de leiding en in de vriendschap van
mijn God, mij de zekerheid geeft van de voor mij beste
afloop, die ik mogelijk nu nog niet eens kan overzien
en kan inschatten en waar ik mij niet eens mee wil
bemoeien.
Die afloop ligt in de goddelijke wind waardoor ik mij
laat meedrijven en waarbij ik vanzelf zal zien, waar ik
zal landen en die landingsplaats zal altijd de voor mij
beste plek zijn.

Vraag 5, Wie of wat mis je?
Ik gaf aan dat ik die vraag niet goed begreep. Hoe kan
ik iets of iemand missen als ik in gezelschap ben van
‘De Hoogste’, die bereid en beschikbaar is om met mij,
'de laagste’, dag en nacht op te trekken en die
onvermoeibaar en onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar is om mijn vriend te zijn en die zelfs het
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verlangen heeft om zich met mij te vereenzelvigen en
om ooit met mij te versmelten. De invulling van de
overgave van God aan mij, elimineert iedere vorm van
een gemis op welke wijze dan ook.

Vraag 6, Wat zou je aan de wereld willen
veranderen?
Wat ik aan de wereld wil veranderen, is een
verandering die ik wil aanbrengen aan en bij mijzelf.
Gezien de vrije wil binnen de complete schepping is
het niet mijn taak en mijn rol om tegen die vrije wil in
te gaan en om dus van alles en nog wat of om wie dan
ook te gaan veranderen.
Om de wereld te verbeteren wil ik en zal ik mijzelf
veranderen en binnen de eenheid van alles wat is, zal
ik daarmee de wereld veranderen. Mijn verandering
moet uiteraard passen in de groei naar eenheid, in de
groei naar God en daarbij vraag ik onvermoeibaar
hulp aan mijn God en DEEL ik alles met mijn God.
Alleen al door alles te DELEN MET GOD, zal ik
veranderen en dat maakt mij ‘Godgelijk’. Dat is de
hoogste inzet van verandering en heeft zelfs invloed
op de totale schepping.
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Vraag 7, Wat wens je?
Die vraag kan ik niet beantwoorden, want ik wens niet
om het wensen. Als ik hier, nu een wens uitspreek,
zonder dat ik op dit moment een wezenlijke wens heb,
dan ga ik iets realiseren waar ik niet diep over heb
nagedacht of wat ik nu nodig heb om verder te kunnen
komen.
Wie vraagt, krijgt antwoord en wie klopt wordt
opengedaan.
Ik ga nu dus niet vragen om het vragen of kloppen om
het kloppen, met alle niet door mij, te overziene
risico’s en gevolgen van dien.
Als ik een wens heb die invloed zal hebben op het
nemen van een diep, onneembaar ravijn op mijn weg
naar een hoger bewustzijn, zal ik wensen en zal ik
weten dat mijn wens zal worden verhoord, zal ik
geholpen worden en zal die wens gericht bijdragen
aan mijn groei en dus aan verandering van de wereld
en aan verandering van de schepping.

Toen ik de laatste vraag had beantwoord, verduisterde
de ruimte waarin wij ons bevonden en verdwenen de
engelen uit het zicht.
Er kwam een golf van liefde en vreugde over mij heen
en even voelde ik mij gewichtsloos.
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Toen ik mijn ogen opende zat ik geknield boven op een
heuvel en was de tempel verdwenen.
God stond naast mij, glimlachte, hielp mij omhoog en
zei: “Kom, we kunnen onze weg vervolgen”.
In gedachten liep ik verder naast God die op dat
moment voor mij niet meer zichtbaar was.
Ik realiseerde mijzelf dat ik blijkbaar met goed gevolg
de test had doorstaan, waardoor ik vol goede moed en
met vreugde in mijn hart, bewust gedragen door de
onmetelijke liefde van God, mijn pad vervolgde, in de
wetenschap dat ik mij besefte, dat ik steeds meer
begon te begrijpen, wat de aard van de Weg wezenlijk
is en dat de Weg alleen maar begaanbaar is met God,
door God, naar God. Alleen kan ik niets. Met God ligt
het paradijs aan mijn voeten.
Het paradijs ligt aan mijn voeten als ik besluit dat ‘God
en ik één zijn’.
Met dat gevoel brandend in mijn hart betreed ik vol
goede moed het pad dat vóór mij ligt.

792

Dit creëert Punt 112:
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

Wat is nu HET DOEN VAN DE WEG VAN DE WIL VAN
DE VADER?
Hoe te leven om zelf te veranderen, om de
maatschappij te veranderen en om de wereld te
veranderen?
Wat is de weg om de berg verder te beklimmen, zodat
er wezenlijke veranderingen op zullen gaan treden,
zowel voor het individu als voor de wereld?

Wat is het beeld van een TOEKOMST die
gekenmerkt wordt door geestelijke
veranderingen op weg naar Licht en Leven?
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Hoe zullen de aandachtspunten zijn
voor het leven van de Weg, van de
huidige discipelen van Jezus?
Wat zegt het Urantiaboek daarover?
Hierbij zijn ook delen van verhandelingen
overgenomen.
(2084.1) 195:10.1 Het Christendom heeft deze wereld
werkelijk een grote dienst bewezen, maar wat nu het
meest nodig is, is Jezus. De wereld heeft er
behoefte aan Jezus opnieuw op aarde te zien leven
in de ervaring van uit de geest geboren
stervelingen die de Meester doeltreffend aan alle
mensen openbaren. Het is nutteloos om over een
wederopleving van het eerste Christendom te praten:
ge moet voorwaarts gaan vanwaar ge u bevindt. De
moderne cultuur moet geestelijk worden gedoopt met
een nieuwe openbaring van Jezus’ leven en verlicht
worden door een nieuw verstaan van zijn evangelie
van eeuwige redding. En wanneer Jezus op deze wijze
zal worden verhoogd, zal hij alle mensen tot zich
trekken. De discipelen van Jezus moeten meer dan
overwinnaars zijn, ja, overvloeiende bronnen van
inspiratie en verdiept leven voor alle mensen.
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Religie is slechts een verheven humanisme totdat
zij goddelijk wordt door de ontdekking van de
realiteit van de tegenwoordigheid van God in de
PERSOONLIJKE ERVARING.
Opmerking Winston:
Wat de wereld zal redden, is dat er mensen
(discipelen) zullen zijn die gaan leven, zoals Jezus
hier heeft geleefd, waarin God wordt ervaren in de
realiteit van de PERSOONLIJKE ERVARING VAN GOD.
Hierin en hierbij zouden de GELOOFSBELIJDENISSEN
van de religies en de filosofie moeten worden
afgeschaft, omdat het uitsluitend gaat om de
PERSOONLIJKE ervaringen van God die per definitie,
geestelijk uniek en persoonlijk zijn.
(2084.2) 195:10.2 De schoonheid en verhevenheid, de
menselijkheid en goddelijkheid, de eenvoud en het
unieke van het leven van Jezus op aarde, vormen zo’n
treffend, aantrekkelijk beeld van mensenredding en
Godsopenbaring, dat het de theologen en filosofen van
alle tijden er daadwerkelijk van moet weerhouden
geloofsbelijdenissen te durven opstellen of
theologische stelsels van geestelijke slavernij te
durven scheppen uit zulk een trancendente schenking
van God in de vorm van een mens. In Jezus heeft het
universum een sterveling voortgebracht in wie de
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geest der liefde triomfeerde over de materiële
belemmeringen van de tijd, en het feit van zijn fysische
oorsprong te boven kwam.
(2084.3) 195:10.3 Houdt immer dit voor ogen: God
en de mensen hebben elkaar nodig. Zij zijn
wederzijds noodzakelijk voor het volledig en finaal
verwerven van eeuwige persoonlijkheidservaring in
de goddelijke bestemming van universum-finaliteit.
(2084.5) 195:10.5 Bij het winnen van zielen voor de
Meester zal niet de eerste mijl van dwang, verplichting
of conventie, de mens en zijn wereld transformeren,
maar veeleer de tweede mijl van vrijwillige
dienstbaarheid en vrijheidlievende toewijding, die
betekent dat de hand naar de broeder wordt
uitgestoken zoals Jezus dit deed, om deze broeder in
liefde vast te grijpen en hem onder geestelijke leiding
voorwaarts te stuwen naar het hogere, goddelijke doel
van het sterfelijke bestaan.
Opmerking Winston:
Leef naar: ‘wie klopt wordt opengedaan en wie
vraagt krijgt antwoord'. Bied altijd gevraagde hulp
voor zover dit binnen je vermogen ligt.
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(2084.6) 195:10.6 De oproep tot de avontuurlijke
onderneming om een nieuwe, getransformeerde,
menselijke samenleving op te bouwen door middel
van de geestelijke wedergeboorte van Jezus’
broederschap van het koninkrijk, moet allen die in
hem geloven met enthousiasme vervullen, zozeer als
niet meer is voorgekomen sinds de dagen toen zij
rondgingen op aarde als zijn metgezellen in het vlees.
Opmerking Winston:
Volg Jezus en leef als Jezus, net zoals zijn discipelen
er tweeduizend jaar geleden naar streefden
(2084.7) 195:10.7 Geen enkel sociaal systeem of
politiek regime dat de realiteit van God ontkent, kan
op een constructieve, duurzame wijze bijdragen aan
de vooruitgang van de menselijke civilisatie. Maar het
Christendom zoals het thans is onderverdeeld en
geseculariseerd, vormt op zich het grootste
struikelblok voor haar verdere vooruitgang; dit geldt
speciaal met betrekking tot het Oosten.
(2084.8) 195:10.8 Kerkelijk gezag is ten enenmale
onverenigbaar met dat levende geloof, de groeiende
geest en de ervaring uit de eerste hand van de
geloofskameraden van Jezus in de broederschap der
mensen in de geestelijke vereniging van het koninkrijk
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des hemels. Het loffelijke verlangen om de tradities
over prestaties in het verleden te bewaren, leidt
dikwijls tot het verdedigen van verouderde vormen
van godsverering. Het goedbedoelde verlangen om
oude denksystemen te onderhouden, is een afdoend
beletsel voor het bevorderen van nieuwe, adequate
middelen en methoden om de geestelijke verlangens
van het zich uitbreidende en vorderende denken van
de moderne mens te bevredigen. Zo staan ook de
Christelijken kerken van de twintigste eeuw als grote,
maar geheel onbewuste, obstakels de onmiddellijke
opmars van het echte evangelie – het onderricht van
Jezus van Nazaret – in de weg.
(2085.1) 195:10.9 Velen die het ernstig menen en
graag hun trouw zouden willen betonen aan de
Christus van het evangelie, vinden het heel moeilijk
om enthousiast hun steun te geven aan een kerk die zo
weinig van de geest van zijn leven en onderricht aan
de dag legt, en waarvan hun ten onrechte is geleerd
dat hij haar heeft gesticht. Jezus heeft de zogenoemde
Christelijke kerk niet gesticht, maar op alle manieren
die bij zijn natuur passen, heeft hij haar onderhouden
als de beste huidige exponent van zijn levenswerk op
aarde.
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(2085.2) 195:10.10 Indien de Christelijke kerk het
slechts zou aandurven het programma van de Meester
te omhelzen, zouden duizenden ogenschijnlijk
onverschillige jonge mensen naar voren stormen om
zich aan te sluiten bij zo’n geestelijke onderneming, en
zij zouden niet aarzelen dit grootse avontuur tot het
einde toe door te zetten.
(2085.3) 195:10.11 Het Christendom ziet zich in
ernstige mate geconfronteerd met het noodlot dat tot
uitdrukking wordt gebracht in een van haar eigen
slagzinnen: `Een huis dat tegen zichzelf is verdeeld
kan niet standhouden.’ De niet-Christelijke wereld
zal moeilijk kunnen capituleren voor een in sekten
verdeelde Christenheid. In de levende Jezus ligt de
enige hoop op een mogelijke eenwording van het
Christendom. De ware kerk – de broederschap van
Jezus – is onzichtbaar, geestelijk, en wordt gekenmerkt
door eenheid, niet noodzakelijkerwijs door
eenvormigheid. Eenvormigheid is het kenteken van de
fysische wereld van mechanistische aard. Geestelijke
eenheid is de vrucht van de geloofseenheid met de
levende Jezus. De zichtbare kerk moet weigeren de
vooruitgang van de onzichtbare, geestelijke
broederschap van het koninkrijk Gods nog langer in de
weg te staan. En deze broederschap is bestemd om
een levend organisme te worden, in tegenstelling tot
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een geïnstitutionaliseerde sociale organisatie. Zij kan
heel goed gebruik maken van zulke sociale
organisaties, maar moet zich er niet door laten
verdringen.
Opmerking Winston:
Er moet een broederschap van het koninkrijk gods
komen en dit moet een levend organisme worden.
Dat is wat we voor ogen moeten houden.
(2085.4) 195:10.12 Maar zelfs het Christendom van de
twintigste eeuw moet niet worden veracht. Het is het
voortbrengsel van het gezamenlijke morele genie van
de Godkennende mensen van vele volkeren in vele
eeuwen en is waarlijk een van de grootste krachten
ten goede geweest op aarde: daarom moet niemand
licht over het Christendom denken, ondanks de
gebreken die het eigen zijn of die het heeft opgedaan.
Het Christendom weet nog steeds het bewustzijn
van nadenkende mensen te bewegen door
krachtige morele emoties.
(2085.5) 195:10.13 Er bestaat echter geen excuus
voor de kerk wanneer zij zich inlaat met handel en
politiek; zulke onheilige allianties zijn een
schandelijk verraad van de Meester. En zij die de
waarheid echt liefhebben, zullen niet licht vergeten
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dat deze machtige geïnstitutionaliseerde kerk dikwijls
de euvele moed heeft gehad om pasgeboren geloof te
verstikken en de brengers van waarheid die toevallig
niet in orthodox gewaad gehuld waren, te vervolgen.
(2085.6) 195:10.14 Het is maar al te waar dat zo’n
kerk niet zou zijn blijven bestaan, als er geen mensen
geweest waren die aan zo’n vorm van godsverering de
voorkeur gaven. Vele geestelijk luie zielen begeren een
oude, autoritaire godsdienst met ritueel en heilige
tradities. De evolutie van de mens en zijn geestelijke
vooruitgang zijn nauwelijks voldoende om alle
mensen in staat te stellen het religieuze gezag af te
schaffen. En de onzichtbare broederschap van het
koninkrijk kan deze familiegroepen van verschillende
sociale klassen en soorten temperament heel goed
insluiten, indien zij maar bereid zijn waarlijk door
de geest geleide zonen van God te worden. In deze
broederschap van Jezus is echter geen plaats voor
sectarische rivaliteit, groepsverbittering, of claims
van morele superioriteit en geestelijke
onfeilbaarheid.
Opmerking Wínston:
Dit geldt zowel voor de kerk of welke kerk dan ook,
in zijn totaliteit, als voor de individuele Geestelijke
zoeker.
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(2086.1) 195:10.15 Deze veelsoortige Christelijke
groeperingen mogen dan wel dienen om onderdak te
bieden aan talrijke verschillende typen mensen die
onder de uiteenlopende volkeren in de Westerse
civilisatie voor gelovigen willen doorgaan, maar deze
verdeeldheid van de Christenheid vormt een ernstige
zwakheid wanneer zij tracht het evangelie van Jezus
aan de Oosterse volken te brengen. Deze volkeren
begrijpen nog niet dat er een religie van Jezus is, die
onderscheiden en enigszins los is van het Christendom
dat steeds meer een religie over Jezus is geworden.
(2086.2) 195:10.16 De grote hoop voor Urantia ligt in
de mogelijkheid van een nieuwe openbaring van Jezus,
met een nieuwe, meer omvattende presentatie van
zijn reddende boodschap, die de talrijke families van
zijn huidige belijdende volgelingen geestelijk zou
verenigen in liefdevolle dienstbaarheid.
(2086.3) 195:10.17 Zelfs het wereldlijke onderwijs
zou kunnen bijdragen aan deze grote geestelijke
renaissance, indien het meer aandacht zou schenken
aan het werk om jonge mensen te leren hoe zij
plannen kunnen maken voor hun leven en voor de
ontwikkeling van hun karakter. Alle onderwijs en
opvoeding moet ten dienste staan van de zorg voor, en
bevordering van, het allerhoogste doel van het leven,
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de ontwikkeling van een majesteitelijke, evenwichtige
persoonlijkheid. Er bestaat een grote behoefte aan het
onderricht van morele discipline, in plaats van het vele
bevredigen van de eigen verlangens. Op zulk een
grondslag kan religie de bijdrage van haar geestelijke
aansporing leveren aan de verruiming en verrijking
van het sterfelijke leven, en zelfs aan de zekerheid en
verhoging van het eeuwige leven.
(2086.4) 195:10.18 Het Christendom is een geïmproviseerde godsdienst en daarom moet het in lage
versnellingen te werk gaan. Geestelijke prestaties in
hoge versnellingen moeten wachten tot de nieuwe
openbaring en de meer algemene aanvaarding van de
werkelijke religie van Jezus. Maar het Christendom is
een machtige godsdienst, in aanmerking genomen dat
door de alledaagse leerlingen van een gekruisigde
timmerman het onderricht op gang werd gebracht dat
de Romeinse wereld binnen driehonderd jaar
veroverde, en dat vervolgens triomfeerde over de
barbaren die Rome ten val brachten. Dit zelfde
Christendom veroverde – absorbeerde en verhief – de
gehele stroming van de Hebreeuwse theologie en de
Griekse filosofie. En toen deze Christelijke religie in
een meer dan duizend jaar lange slaaptoestand raakte
door een overdosis aan mysteriën en paganisme,
bracht het zichzelf vervolgens opnieuw tot leven en
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veroverde het praktisch de hele Westelijke wereld
opnieuw. Het Christendom bevat genoeg van het
onderricht van Jezus om het onsterfelijk te doen
zijn.
(2086.5) 195:10.19 Indien het Christendom maar
meer van Jezus’ onderricht kon vatten, zou het zeer
veel meer kunnen doen om de moderne mens te
helpen zijn nieuwe, steeds complexere problemen op
te lossen.
(2086.6) 195:10.20 Het Christendom lijdt groot nadeel
omdat het in het denken van de gehele wereld is
geïdentificeerd met een onderdeel van het sociale
stelsel, het industriële leven, en de morele normen van
de Westerse civilisatie; aldus lijkt het dan ook alsof
het Christendom ongewild een maatschappij heeft
gesteund die wankelt onder de schuld dat zij
wetenschap zonder idealisme tolereert, politiek
zonder principes, rijkdom zonder werk,
genietingen zonder zelfbeheersing, kennis zonder
karakter, macht zonder geweten, en industrie
zonder ethiek.
(2086.7) 195:10.21 Voor het moderne Christendom
valt te hopen dat het zal ophouden de sociale stelsels
en het industriële beleid van de Westerse civilisatie te
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ondersteunen, terwijl het zich nederig buigt voor het
kruis dat het zo moedig verheerlijkt, om daar opnieuw
van Jezus van Nazaret de grootste waarheden te leren
die de sterfelijke mens ooit te horen kan krijgen – het
levende evangelie van het vaderschap van God en de
broederschap der mensen.
Opmerking Winston:
De voortgang ligt niet op de wereldse weg, maar op
de Geestelijke Weg, een weg met God, door God,
naar God. Een weg die een ervaringsreis is. Een weg
die persoonlijk en uniek is. Een weg die zich afspeelt
in mijn innerlijke wereld en niet in mijn
buitenwereld en waar ik niet meer ‘VAN’ maar
uitsluitend nog ‘IN’ de wereld ben.
(1571.1) 140:3.14 ‘Ik zend jullie uit in de wereld om
mij te vertegenwoordigen en op te treden als
ambassadeurs van het koninkrijk van mijn Vader,
en wanneer jullie uitgaat om de blijde boodschap te
verkondigen, stelt dan je vertrouwen in de Vader
wiens boodschappers jullie zijt. Wederstaat onrecht
niet met geweld; stelt geen vertrouwen op de arm
van het vlees. Wanneer je naaste je op de
rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere
toe. Weest liever bereid om onrecht te lijden dan
elkaar voor de rechter te dagen. Staat in
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vriendelijkheid en barmhartigheid allen bij die in
ellende en nood verkeren.
(1571.2) 140:3.15 ‘Ik zeg jullie: hebt je vijanden lief,
doet wel degenen die je haten, zegent hen die jou
vervloeken, en bidt voor hen die je met minachting
behandelen. En zoals jullie denkt dat ik zou
handelen jegens de mensen, handelen jullie
evenzo jegens hen.
(1571.4) 140:3.17 ‘Jullie opdracht is om de mensen te
redden, niet om hen te oordelen. Aan het eind van
jullie aardse leven zullen jullie allen barmhartigheid
verwachten; daarom verlang ik van jullie dat je tijdens
je leven als sterveling barmhartigheid betoont aan al
jullie broeders in het vlees. Maakt niet de fout dat je
tracht een splinter uit het oog van je broeder te
halen als er een balk in je eigen oog zit. Wanneer je
eerst de balk uit je eigen oog hebt verwijderd, kun je
des te beter zien om de splinter uit het oog van je
broeder te verwijderen.
(1571.1) 140:3.14 ‘Ik zend jullie uit in de wereld om
mij te vertegenwoordigen en op te treden als
ambassadeurs van het koninkrijk van mijn Vader,
en wanneer jullie uitgaat om de blijde boodschap
te verkondigen, stelt dan je vertrouwen in de
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Vader wiens boodschappers jullie zijt. Wederstaat
onrecht niet met geweld; stelt geen vertrouwen op de
arm van het vlees. Wanneer je naaste je op de
rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere
toe. Weest liever bereid om onrecht te lijden dan
elkaar voor de rechter te dagen. Staat in
vriendelijkheid en barmhartigheid allen bij die in
ellende en nood verkeren.

Dit creëert Punt 113:
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
huidige discipelen van Jezus geldt hiervoor:
 Leven, zoals Jezus hier heeft geleefd, waarin God
wordt ervaren in de realiteit van de
PERSOONLIJKE ERVARING VAN GOD. EEN
ERVARING DIE UITSLUITEND GEESTELIJK,
PERSOONLIJK EN UNIEK IS.
 Schaf voor jezelf de geloofsbelijdenissen van de
religies en de filosofie af, omdat het uitsluitend gaat
om de persoonlijke ervaringen van God die dus
per definitie uniek, geestelijk en persoonlijk zijn.
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 Houdt immer dit voor ogen: God en de mensen
hebben elkaar nodig. God vertrouwt jou blind,
vertrouw dus ook God blind.
 Leef naar: wie klopt wordt opengedaan en wie
vraagt krijgt antwoord. Bied altijd gevraagde hulp
voor zover dit binnen je vermogen ligt.
 Volg Jezus en leef als Jezus, net zoals zijn
discipelen er tweeduizend jaar geleden naar
streefden.
 Wees nooit een huis dat tegen zichzelf is
verdeeld, want dan zul je niet standhouden en
zal het bouwwerk instorten.
 In deze broederschap van Jezus is echter geen
plaats voor sectarische rivaliteit,
groepsverbittering, of claims van morele
superioriteit en geestelijke onfeilbaarheid.
 De voortgang ligt niet op de wereldse weg, maar op
de Geestelijke Weg, een weg met God, door God,
naar God, die zich voltrekt in mijn binnenwereld en
tot uitdrukking komt in mijn buitenwereld, waarin
ik nog slechts ‘IN’ de wereld ben
 Wees barmhartig, red de mensen, oordeel NIET,
dus VEROORDEEL NIET en verwijder eerst de
boom uit je eigen ogen, alvorens de splinter te
zoeken in het oog van je naasten.
 Wanneer je naaste je op de rechterwang slaat,
keer hem dan ook de andere toe.
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Zo zal de weg van de huidige discipelen van Jezus
onder andere moeten zijn.
Zo zal onder andere de Weg moeten zijn van het DOEN
VAN DE WIL VAN DE VADER.
Dit zijn een aantal aandachtspunten om te kunnen
leven als een huidige discipel van Jezus.
Alles wat past in de geest van schoonheid, waarheid
en goedheid, kan aan deze opsomming worden
toegevoegd.
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PUNT 114: De
WERKELIJKHEID van de
EENHEID

Hoe WERKELIJK is EENHEID?
EENHEID is de enige WERKELIJKHEID die IS.

DE ENIGE FACTOR VAN EENHEID IS:

GOD.
In ieder mens woont een fragment van God. Zolang de
mens van dit wonder niet bewust is, woont de mens
als het ware, naast God. Dit is situatie 1 in de
volgende afbeelding.
Als de mens God leert kennen, naar God gaat
verlangen, zijn innerlijk leven met God gaat delen, de
WIL VAN GOD steeds meer gaat doen, gaat zijn en
gaat leven, schuift die mens op naar God en in God.
Dit is situatie 2.
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Situatie 3 is de ultieme, voor eeuwigdurende
eenwording van mens en God, op het moment van
fusie.
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In iedere combinatie van GOD EN MENS, is God de
CONSTANTE, ZELFDE FACTUUR. Een fragment van
dezelfde God zit in ieder mens.

Dit betekent:
God, een fragment van dezelfde God, zit in
iedere eenheid van ‘mens en God', die
uiteindelijk leidt tot fusie en middels die
‘GODVERBINDING’ ontstaat de EENHEID
TUSSEN IEDER MENS.
Zie de volgende afbeelding.
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Uitgaande van de in de vorige afbeelding geschetste
situatie 2, waarbij al een verbinding tussen mens en
God is opgetreden door het hogere bewustzijn van die
mens en door het verlangen van die mens naar God,
waardoor een stukje reeds verbonden ‘God-Mens814

Eenheid’ ontstaat, kun je zien dat door deze zelfde
factor 'GOD', wij als eenheid met elkaar zijn
verbonden.
De groene lijnen laten deze onderlinge verbindingen
tussen de mensen, resulterend in eenheid, zien.

God is dus de constante factor van
eenheid.
God is dus de verbindende factor die
resulteert in verbondenheid.
GOD IS DE PRIMAIRE OORZAAK VAN
EENHEID.

GOD = EENHEID en EENHEID =
VERBONDENHEID.
Aangezien God doordrongen is in alles
wat mens is, is de mens doordrongenvan
en in alles wat EENHEID is.
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Dit creëert Punt 114:
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, dat in ieder mens aanwezig is.
En de kleur en de frequentie van die EENHEID, die
VERANKERD is in GOD en via God verankerd is in de
mens, is BARMHARTIGHEID.
Barmhartigheid jegens jezelf (eigenliefde) of
barmhartigheid jegens je naasten (naastenliefde).
Hoe ik omga met mijzelf of met welke mens dan ook
raakt altijd aan God.
Eigenliefde raakt God.
Naastenliefde raakt God.
Afwijzen van mijzelf, is afwijzen van God.
Afwijzen van een ander, is afwijzen van God.
Dit betekent:
Als ik mijzelf afwijs, ben ik een huis dat tegen
zichzelf verdeeld is en een dergelijk huis is gedoemd
om ten onder te gaan.
Dit betekent ook:
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Als ik een ander afwijs, ben ik ook een huis dat
tegen zichzelf verdeeld is en een dergelijk huis is
gedoemd om ten onder te gaan.
Dit betekent ook:
Dat de ONVOORWAARDELIJKE factor tussen ieder
mens GOD IS en dit TYPEERT HET BELANG VAN
ONVOORWAARDELIJKHEID, zoals
onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid en wat je hier zelf, nog meer
aan toe kunt voegen. Via 'God in de mens’, door
verbondenheid, via eenheid ontstaat de
voorwaarde van ONVOORWAARDELIJKHEID.
Dit betekent dat het EGO het kenmerk is van het
'tegen zichzelf gekeerde huis'.
Aangezien God verankerd is in de eenheid, is de
gerichtheid op God de enige mogelijkheid om los te
kunnen komen van het ego, om te voorkomen dat het
huis ten onder zal gaan en om te kunnen groeien in het
besef van eenheid.
Om het huis te redden, om jezelf te redden, om het
ego los te kunnen laten en om te groeien naar een
hoger besef van eenheid, dient de weg dus
uiteindelijk, altijd te zijn: 'met God, door God, naar
God’.
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De gerichtheid dient dus te zijn op het verlangen
en het omarmen van God en niet op de strijd om
het kunnen loslaten van het ego.
Dat is de enige reddende en werkende Weg.
De WEG NAAR GOD is de enige Weg.
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PUNT 115: De
WERKELIJKHEID van de
EENHEID versus de
ILLUSIE van het EGO

De illusie van het ego vindt zijn oorsprong in het
besef van afsplitsing, in de dualiteit, die altijd vorm
krijgt in de allesoverheersende angst, waarmee ik per
definitie anderen de schuld geef en hen daarop zal
afrekenen.
De illusie van het ego speelt zich af in mijn
buitenwereld en wordt ook altijd buiten mijzelf
geprojecteerd.
Ik ben volledig VAN en nauwelijks IN de wereld.
De werkelijkheid van de eenheid vindt zijn
oorsprong in het verlangen naar God, in de behoefte
om mijn innerlijk leven te delen met God,
manifesteert zich door eigenliefde en naastenliefde
en wordt zichtbaar in de verantwoordelijkheid die ik
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neem ten opzichte van anderen dat wordt geleefd in
barmhartigheid.
De werkelijkheid van de eenheid speelt zich af in mijn
innerlijk leven en projecteer ik naar buiten. Ik ben
NIET meer VAN maar nog slechts IN de wereld.
De illusie van het ego weet niets van en onderkent niet
de ONVOLMAAKTHEID van de schepping, acht
zichzelf volmaakt en de rest onvolmaaktheid, bezit
daardoor de waarheid en de rest de waanzin en zal
ook altijd rechtvaardigen om overal tegenin te gaan
wat het ego niet zint of niet begrijpt.
De illusie van het ego gaat in protest en in de
weerstand en vindt ook dat iedereen die faalt in de
ogen van het ego, moet worden gestraft.
De illusie van het ego beslist dat per definitie anderen
zullen moeten veranderen om de situatie te creëren
die het ego perfect vindt en afdwingt.

De werkelijkheid van de eenheid begrijpt, ziet en
onderkent de ONVOLMAAKTHEID van de complete
schepping, van ieder ander en van zichzelf. De
werkelijkheid van de eenheid begrijpt dat de
verandering van de situatie van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid alleen kan worden bereikt door hard te
werken aan de eigen verandering, wat uitsluitend tot
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stand komt in een ervaringsreis van vallen en
opstaan.
De werkelijkheid van de eenheid probeert anderen te
helpen door de situatie en de omgeving van anderen
te veranderen, waardoor die anderen makkelijker
andere keuzes kunnen maken om zelf te veranderen.
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 God en zijn VERLANGEN naar God.

Dit creëert Punt 115:
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,
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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?

De weg is een worsteling.
Waarom is deze worsteling en hoe moeten wij omgaan
met deze worsteling?
Hoe kunnen wij van deze worsteling een reis maken,
waarop en waarbij wij in staat zijn om van iedere
meter op dit traject, intens te kunnen genieten en om
van de reis een vreugdereis te maken?
Ik heb voor dit aandachtspunt een aantal stukken
gekopieerd uit het URANTIABOEK, wat onder andere
naar voren kwam op het zoekgegeven: WORSTELING.

(21.3) 1:0.3 De verlichte werelden erkennen en
vereren alle de Universele Vader, de eeuwige maker
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en oneindige handhaver van de gehele schepping. Uit
universum na universum zijn de wilsschepselen
begonnen aan de zeer lange reis naar het Paradijs, de
fascinerende WORSTELING om God de Vader te
bereiken, het avontuur der eeuwigheid. Het
transcendente doel van de kinderen uit de tijd is het
vinden van de eeuwige God, het begrijpen van de
goddelijke natuur, het herkennen van de Universele
Vader. Schepselen die God kennen, hebben slechts
één allerhoogste ambitie, slechts één brandende
begeerte, namelijk om zoals zij zijn, in hun sfeer,
hem gelijk te worden zoals hij is in zijn Paradijsvolmaaktheid van persoonlijkheid en in zijn
universele sfeer van rechtvaardige allerhoogste
macht. Van de Universele Vader die de eeuwigheid
bewoont, is de allerhoogste opdracht uitgegaan:
‘Weest volmaakt, zoals ik volmaakt ben.’ In liefde
en barmhartigheid hebben de boodschappers uit
het Paradijs door de tijden heen deze goddelijke
aansporing uitgedragen naar de universa, zelfs
naar zulke nederige schepselen van dierlijke
afkomst als de geslachten der mensen op Urantia.
Opmerking Wínston:
De opdracht is, ‘word volmaakt zoals de Vader
volmaakt is’. Het voldoen aan deze opdracht
genereert onze tocht naar het paradijs. Deze tocht
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is een WORSTELING maar de behoefte, de drang en
de gedrevenheid om in de sfeer waarin wij thans
verblijven, al zo volmaakt te worden als de vader
volmaakt is, wordt één groot AVONTUUR als wij dat
zullen doen in samenwerking met en in vertrouwen
en geloof in het Godsfragment, dat woont in ons
innerlijk.
(22.3) 1:0.6 Dit is de ware betekenis van die
goddelijke opdracht, ‘Weest volmaakt, zoals ik
volmaakt ben,’ waardoor de sterfelijke mens
voortdurend wordt aangespoord en naar binnen
wordt gewenkt bij zijn lange, fascinerende
WORSTELING om steeds hogere niveaus van
geestelijke waarden en ware universum-betekenissen
en -bedoelingen te bereiken. Deze sublieme
speurtocht naar de God der universa is het
allerhoogste avontuur van de bewoners van alle
werelden in tijd en ruimte.
Opmerking Winston:
God wenkt ons naar binnen want de weg gaat via
ons innerlijk, want in ons innerlijk woont God.
In ons innerlijk vinden we God, in onze
buitenwereld brengen we de God die wij van binnen
hebben gevonden, tot expressie.
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(29.5) 1:5.15 De absolute volmaaktheid van de
oneindige God zou hem onderhevig doen zijn aan de
ontzaglijke beperkingen der onvoorwaardelijke
finaliteit van volmaaktheid, ware het niet dat de
Universele Vader rechtstreeks deelneemt in de
PERSOONLIJKHEIDSWORSTELING van iedere
onvolmaakte ziel in het ganse universum, die met
goddelijke hulp tracht op te klimmen tot de
geestelijk volmaakte werelden in den hoge. Voor
de Vader is deze voortgang in ervaring van ieder
geest-wezen en ieder sterfelijk schepsel in het gehele
universum van universa een onderdeel van zijn zich
steeds uitbreidende Godheid-bewustheid van de
nimmer eindigende goddelijke cirkelgang van
onophoudelijke zelfverwerkelijking.
Opmerking Winston:
God zelf neemt deel aan deze
PERSOONLIJKHEIDSWORSTELING, omdat alleen
MET GODDELIJKE HULP, de mens kan opklimmen tot
de geestelijk volmaakte werelden in den hoge. Onze
opklimmingsreis is dus alleen mogelijk ‘SAMEN EN
MET DE HULP VAN GOD’. MET GOD, DOOR GOD,
NAAR GOD.
(29.6) 1:5. PERSOONLIJKHEIDSWORSTELING ‘In al
uw droefheden is hij bedroefd.’ ‘In al uw
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overwinningen overwint hij in en met u.’ Dit is
letterlijk waar. Zijn voorpersoonlijke goddelijke
geest is een werkelijk deel van u. Het ParadijsEiland reageert op alle fysische metamorfosen in het
universum van universa; de Eeuwige Zoon houdt alle
geest-impulsen in de gehele schepping in zich; de
Vereend Handelende Geest omvat alle uitdrukking van
bewustzijn in de zich uitbreidende kosmos. De
Universele Vader beseft in de volheid van zijn
goddelijke bewustheid alle individuele ervaringen
in de progressieve worstelingen van het zich
verruimende bewustzijn en de opklimmende geest
van iedere entiteit, ieder wezen en iedere
persoonlijkheid in de gehele evolutionaire
schepping in tijd en ruimte. En dit alles is letterlijk
waar, want ‘in Hem leven wij, bewegen wij ons, en
zijn wij.’
Opmerking Wínston:
‘In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’. ‘God
reageert met ons zoals wij reageren. Zijn
voorpersoonlijke goddelijke geest is een werkelijk
deel van ons’.
HIJ IS ALS ONS ALTER-EGO.
WE KUNNEN DE WEG NIET ALLEEN GAAN, WE
KUNNEN DE WEG UITSLUITEND GAAN MET ZIJN
HULP. DE WEG IS DUS UITSLUITEND MET GOD,
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DOOR GOD, NAAR GOD, nu al als een eenheid, een
eenheid van twee alter-ego’s, die worden tot één.

(364.4) 32:5.2 Het eeuwige voornemen van de
eeuwige God is een hoog geestelijk ideaal. De
gebeurtenissen in de tijd en de WORSTELINGEN in
het materiële bestaan zijn slechts de vergankelijke
steigers die een brug vormen naar de andere zijde,
naar het beloofde land van geestelijke realiteit en
bovenaards bestaan. Natuurlijk vindt gij stervelingen
het moeilijk om de idee van een eeuwig voornemen te
vatten; ge zijt vrijwel niet in staat om het denkbeeld
eeuwigheid te begrijpen, iets dat nimmer is begonnen
en nooit zal eindigen. Alles waarmee gij vertrouwd zijt
kent een einde.
(419.1) 38:2.1 Engelen hebben geen materieel
lichaam, doch het zijn welomlijnde, afzonderlijke
wezens; hun natuur en oorsprong is geest. Ofschoon
zij onzichtbaar zijn voor stervelingen, zien zij u wel
zoals ge in het vlees zijt, zonder de hulp van
transformeerders of vertalers; verstandelijk begrijpen
zij de levenswijze van stervelingen, en zij delen al ’s
mensen niet-zintuiglijke emoties en gevoelens. Zij
waarderen uw inspanningen op het gebied van
muziek, kunst en werkelijke humor, en genieten daar
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zeer van. Zij zijn geheel op de hoogte van uw
morele WORSTELINGEN en geestelijke
moeilijkheden. Zij houden van mensen, en uw
inspanningen om hen te begrijpen en lief te
hebben kunnen alleen ten goede leiden.
Opmerking Winston:
Naast de ONMISBARE HULP van ons eigen
Godsfragment is er de hulp van talloze engelen, die
alles zien, weten en begrijpen van onze worsteling
en die ons onvoorwaardelijk dienen.
(614.8) 54:2.3 Lucifers dwaasheid was dat hij poogde
het ondoenlijke te doen, om in een experiëntieel
universum de tijd uit te schakelen. Lucifers misdaad
was zijn poging om iedere persoonlijkheid in
Satania zijn creatieve privileges te ontnemen, de
niet als zodanig herkende beknotting van de
persoonlijke participatie van het schepsel –
vrijwillige participatie – in de lange evolutionaire
WORSTELING om de status van licht en leven
zowel individueel als collectief te bereiken.
Hiermee stelde deze voormalige Soeverein van uw
stelsel het doeleinde van zijn eigen wil in de tijd dwars
tegenover de eeuwige bedoeling van de wil van God,
zoals deze wordt geopenbaard in de schenking van
vrije wil aan alle persoonlijke schepselen. Zo dreigde
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de opstand van Lucifer de grootst mogelijke
inbreuk te worden op de vrije wilskeuze van
opklimmenden en dienenden in het stelsel
Satania: zij dreigde ieder van deze wezens voor altijd
de aangrijpende ervaring te ontnemen dat hij iets
persoonlijks en unieks bijdraagt aan het monument
voor de experiëntiële wijsheid, dat langzaam tot stand
komt en eens zal bestaan als het vervolmaakte stelsel
Satania. Zo onthult het klare licht der rede dat het
manifest van Lucifer, vermomd in het gewaad der
vrijheid, een monumentale bedreiging was van de
persoonlijke vrijheid, een vrijheidsberoving op een
schaal die slechts tweemaal eerder in de gehele
geschiedenis van Nebadon is benaderd.
Opmerking Winston:
Door de handelingen in de opstand van Lucifer is
door Lucifer gepoogd om iedere persoonlijkheid in
Satania zijn creatieve privileges te ontnemen, de
niet als zodanig herkende beknotting van de
persoonlijke participatie van het schepsel –
vrijwillige participatie – in de lange evolutionaire
WORSTELING om de status van licht en leven zowel
individueel als collectief te bereiken.
Dat heeft geleid tot het trieste gegeven dat wij de
kracht zijn kwijtgeraakt van onze EIGEN UNIEKE
PERSOONLIJKHEID EN NU BADEN IN EEN
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OVERVLOED VAN ‘GEBREK AAN EIGENLIEFDE,
GEBREK AAN ZELFRESPECT EN GEBREK AAN
ZELFVERTROUWEN’.
DAT IS ECHTER WEL HET ENIGE FUNDAMENT
(EIGENLIEFDE) WAAROP WE KUNNEN BOUWEN OM
UIT VRIJE WIL ONZE PERSOONLIJKHEID AAN TE
KUNNEN BIEDEN AAN ONZE EIGEN GOD EN OM
SAMEN DE REIS NAAR HET PARADIJS TE STARTEN.
Dat is de Weg naar fusie, God deelt met ons zijn
goddelijk bewustzijn op onze eeuwige reis en wij
delen volledig met God onze eigen persoonlijkheid.

Het leven is dus een worsteling.
De reis is een worsteling en deze worsteling is alleen
te overwinnen door onszelf in volledig vrije wil,
door God volledig te laten leiden.
Alle stromingen, scholen, leraren, goeroes, meesters
en alle anderen die zeggen dat wij de weg moeten
bewandelen door ZELF, technieken of kunsten toe te
passen, door zelf het ego te bestrijden of door zelfs
ontkennen dat de weg geen worsteling is maar dat
wij al goddelijk zijn en dat wij ons dat alleen maar
hoeven te herinneren, hebben het fout, hebben er
niets van begrepen en houden ons weg bij God.
EN DAT IS PRECIES WAT LUCIFER WILDE.
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Wij hebben (een deel van) God ontvangen
van God. Dat deel is ons persoonlijk bezit.
Wij zijn al een deel van God.
Wij hoeven alleen maar onze armen te
strekken en deze grote schat te aanvaarden
en te omhelzen.
Als wij hem kennen en kenbaar maken dat
wij hem kennen en als wij onszelf aan hem
overgeven, kan de reis op de Geestelijke Weg
beginnen en beginnen wij de wereldse weg
te verlaten. Dan zal de weg gaan worden:
‘Met God, door God, naar God’.
Dan zal de reis een groot avontuur en een
vreugdereis worden.
Wij zijn niet goddelijk maar wij zijn
(POTENTIEEL) Goddelijk.
We hoeven het alleen maar te willen,
kenbaar te maken en onze armen naar God
uit te strekken.
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Dit creëert Punt 116:
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.
Vanuit die eigenliefde kunnen wij gaan vaststellen dat
God nu reeds een deel is van onszelf. We hoeven
slechts onze armen uit te strekken en God te omarmen
en onszelf door God, in volledig vrije wil en in liefde
voor God, omhoog te laten trekken. Dan zal de
worsteling een vreugdereis worden.
We kunnen het NIET zelf en we kunnen het NIET
alleen. Iedereen die ons vertelt, dat we slechts
technieken of kunsten hoeven toe te passen of dat we
onszelf God alleen maar hoeven te herinneren, heeft
het niet begrepen en houd ons weg uit de omarming
van en met God. En dat is precies wat Lucifer wilde.

Er is nog één opmerkelijk facet.
Er zijn zeven assistentsbewustzijnsgeesten, te weten:
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De zeven assistent-bewustzijnsgeesten
(1) De geest van intuïtie
(2) De geest van begrip
(3) De geest van moed
(4) De geest van kennis
(5) De geest van overleg
(6) De geest van godsverering
(7) De geest van wijsheid

De eerste vijf zijn ook beschikbaar voor dieren en
maken dat een moederdier haar kinderen verzorgt,
voedt en verdedigt.
Alleen de twee laatsten zijn beschikbaar voor de mens.
De mens onderscheidt zich dus van het dier door
GODSVERERING en WIJSHEID, de geesten 6 en 7.

We moeten ons dus eerst storten op en
bezighouden met GODSVERERING om tot
WIJSHEID te kunnen komen.
De voorwaarde voor het verkrijgen van
wijsheid is dus de omarming van en door
God en de vertering van God.
WIJSHEID is nodig om te kunnen groeien in
bewustzijn en wijsheid is alleen beschikbaar
vanuit de GODSVERERING, vanuit onze
persoonlijke band met God.
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Vanuit onze persoonlijke band met God, waarin
we ons eigen innerlijk leven delen met God,
ontstaat morontia-mota, het bewustzijnssamenwerkingsverband tussen mens en God,
waarin de taal van de persoonlijke
openbaringen wordt gevoerd. God verrijkt ons
met inspiratie (openbaringen) waardoor zijn
wijsheid gedoceerd tot ons komt en waardoor
wij kunnen groeien in bewustzijn.

Ik vond ook nog in het Urantiaboek waartoe
GODSVERERING leidt:
(66.4) 5:3.8 De ervaring van GODSVERERING
bestaat in de sublieme poging van de verloofde
Richter om de goddelijke Vader de
onuitsprekelijke verlangens en onzegbare
aspiraties kenbaar te maken van de menselijke
ziel – de ziel die de gezamenlijke schepping is van
het sterfelijke bewustzijn dat God zoekt, en de
onsterfelijke Richter die God openbaart.
GODSVERERING is daarom de daad van het
materiële bewustzijn waarbij het instemt met de
poging van het vergeestelijkende zelf, onder leiding
van de geest die hiermede is verenigd, om met God
835

te communiceren als een geloofszoon van de
Universele Vader. Het sterfelijke bewustzijn stemt
in met de GODSVERERING; de onsterfelijke ziel
hunkert naar GODSVERERING en geeft de aanzet
ertoe; de goddelijke Richter-tegenwoordigheid
gaat in deze GODSVERERING voor ten behoeve van
het sterfelijke bewustzijn en de evoluerende
onsterfelijke ziel. Ten slotte wordt ware
GODSVERERING een ervaring die zich op vier
kosmische niveaus heeft verwezenlijkt: het
verstandelijke, het morontiale, het geestelijke en
het persoonlijke – het bewustzijn van het
verstand, de ziel en de geest, en hun integratie in
de persoonlijkheid.

En dit alles in een gezamenlijke inspanning van de
Richter, het Zelf en de Ziel, leidt tot een groeiende
WIJSHEID.
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PUNT 117: De ‘God IS
(alles) status’, voor mij
manifest in ‘WARE
GODSVERERING'

Ik kreeg vanmiddag tijdens mijn fietstocht in het bos
een beeld door, waarvan ik nog niet weet, wat ik
daarmee moet of wat ik daarmee kan of waar het op
uit gaat komen, maar het laat me niet meer los, dus
misschien komt er al schrijvende een ‘lijn in dit beeld’.
Globaal gaat het erom dat God ‘IS’ en dat het ‘ZIJN VAN
GOD’, alles omvat.
Het beeld kwam naar voren na een gesprek met
iemand bij wie er van alles tegelijk gebeurde, waar die
persoon niet blij van werd. Het waren vervelende
dingen die elkaar leken op te volgen.
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God is alles wat IS, dus God is vertegenwoordigd in
alles wat is, in de leuke dingen en in de vervelende
dingen.
Overigens zijn de kwalificaties ‘leuk’ en 'vervelend'
etiketten die wij zelf ergens opplakken.
Wat gebeurt er als ik mij in iedere situatie realiseer
dat ik in iedere situatie ben verbonden met God en
dat God op de één of andere manier, altijd aanwezig is
in iedere situatie.
God kent iedere situatie waarin ik terecht kom en dus
is God verbonden met iedere situatie, waarin ik
terechtkom.
God IS die situatie en God kent mij en God weet hoe ik
reageer, want wij zijn elkaars verlengde.
Wat gaat het opleveren als ik tegelijkertijd
probeer de waarde van een situatie, die ik in
eerste instantie als vervelend bestempel, zelf
anders probeer te etiketteren (een andere waarde
geef) en anderzijds probeer om SAMEN, IN DE
CONTINUE OMARMING MET MIJN GOD, mijn
reactie te veranderen en als ik tegelijkertijd God
aanreik wat ik vervelend vind, zodat ik zelf mijn
eigen energie kan terugbrengen tot een
harmonische energie.
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Dit is een alternatief dat kan leiden tot een UITWEG
UIT DE CHAOS en UIT DE DISHARMONIE die is
ontstaan in een situatie, waar ik, door eigen projectie,
in terecht ben gekomen.
Als deze gerichtheid en afstemming mij kan helpen om
uit de chaos te komen die ikzelf heb veroorzaakt door
chaos te scheppen, doordat ik iets tot chaos benoem
en het daarmee manifest maak, IS ER DAN OOK EEN
GERICHTHEID EN EEN AFSTEMMING DIE
VOORKOMT DAT IK OP WELKE WIJZE DAN OOK,
CHAOS MANIFEST MAAK?
Als die gerichtheid of afstemming er is, is het dan
ook mogelijk om die gerichtheid ONAFGEBROKEN
IN MIJ OP TE NEMEN EN TE BESTENDIGEN OF TE
VERANKEREN IN MIJN SYSTEEM?
ALS DAT ZOU KUNNEN, ALS DAT REALISEERBAAR
ZOU ZIJN, CREËER IK EEN CONTINUE CREATIE VAN
HARMONIE, LIEFDE EN VREDE IN EN VOOR MIJN
EIGEN LEVEN.
Het gaat dus om een verbinding tussen mij en mijn
God die gericht is op harmonie, liefde en vrede en die
gecontinueerd kan worden, ondanks de externe
omstandigheden.
Het gaat dus om een bewustzijnssamenwerkingsverband tussen mij en mijn God, die
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ik aanstuur door mijn projectie, drijvend en steunend
op mijn VRIJE WIL.
Om deze actie te kunnen creëren en om deze actie
onafgebroken vast te kunnen houden is WIJSHEID
NODIG EN IS WIJSHEID EEN VEREISTE.
Wijsheid is het dak van de tempel dat uitsluitend
gesteund wordt door GODSVERERING.
Ik zal dus moeten beginnen met continue en
onafgebroken GODSVERERING en om Godsverering
in mijn systeem in te bouwen.

Wat is eigenlijk precies Godsverering?
(65.5) 5:3.3 Godsverering geschiedt omwille van de
verering, gebed bevat een element van eigenbelang of
schepselbelang: dit is het grote verschil tussen
verering en gebed. Ware verering bevat absoluut
geen verzoek van het vererende zelf of enig ander
element van eigenbelang; wij vereren God
eenvoudig om wat wij begrijpen dat hij is. Verering
vraagt niets en verwacht niets voor degene die
vereert. Wij vereren de Vader niet terwille van iets
dat wij aan zulke lofprijzingen kunnen ontlenen; wij
betonen deze devotie en vereren hem op deze wijze
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als een natuurlijke, spontane reactie op ons
onderkennen van de onvergelijkelijke persoonlijkheid
van de Vader en van zijn beminnelijke natuur en
aanbiddelijke eigenschappen.
(66.3) 5:3.7 Oprechte godsverering houdt de
mobilisatie in van alle krachten van de menselijke
persoonlijkheid onder aanvoering van de
evoluerende ziel, waarbij gehoor wordt gegeven
aan de goddelijke aansporingen van de met de ziel
verbonden Gedachtenrichter. Het denken, dat aan
materiële beperkingen is gebonden, kan zich nooit
sterk bewust worden van de werkelijke betekenis van
ware godsverering. Het besef van de realiteit van de
ervaring van godsverering dat de mens heeft, wordt
hoofdzakelijk bepaald door de staat van ontwikkeling
van zijn evoluerende onsterfelijke ziel. De geestelijke
groei van de ziel heeft geheel onafhankelijk van
het verstandelijke zelf-bewustzijn plaats.
(66.4) 5:3.8 De ervaring van godsverering bestaat
in de sublieme poging van de verloofde Richter om
de goddelijke Vader de onuitsprekelijke
verlangens en onzegbare aspiraties kenbaar te
maken van de menselijke ziel – de ziel die de
gezamenlijke schepping is van het sterfelijke
bewustzijn dat God zoekt, en de onsterfelijke
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Richter die God openbaart. Godsverering is daarom
de daad van het materiële bewustzijn waarbij het
instemt met de poging van het vergeestelijkende
zelf, onder leiding van de geest die hiermede is
verenigd, om met God te COMMUNICEREN als een
geloofszoon van de Universele Vader. Het
sterfelijke bewustzijn stemt in met de
godsverering; de onsterfelijke ziel hunkert naar
godsverering en geeft de aanzet ertoe; de
goddelijke Richter-tegenwoordigheid gaat in deze
godsverering voor ten behoeve van het sterfelijke
bewustzijn en de evoluerende onsterfelijke ziel.
Ten slotte wordt ware godsverering een ervaring
die zich op vier kosmische niveaus heeft
verwezenlijkt: het verstandelijke, het morontiale,
het geestelijke en het persoonlijke – het
bewustzijn van het verstand, de ziel en de geest, en
hun integratie in de persoonlijkheid.

(192.4) 16:6.8 3. Godsverering — het geestelijke
domein van de realiteit der religieuze ervaring, het
persoonlijke besef van de goddelijke vriendschap,
de onderkenning van geest-waarden, de
verzekerdheid van eeuwige overleving, de
opklimming vanuit de staat van dienaar van God
tot de vreugde en vrijheid van een zoon van God.
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Dit is het hoogste inzicht van het kosmische
bewustzijn, de eerbiedige, Godvererende vorm
van kosmisch onderscheidingsvermogen.
(195.1) 16:8.14 7. godsverering, het oprechte streven
naar goddelijke waarden en oprechte liefde voor de
goddelijke Schenker van waarden.
(303.5) 27:7.1 Godsverering is het hoogste
voorrecht en de eerste plicht van alle geschapen
verstandelijke wezens. Godsverering is de bewuste,
vreugdevolle daad van het onderkennen en
erkennen van de waarheid en het feit van de innige
persoonlijke betrekkingen van de Scheppers tot hun
schepselen. De kwaliteit van de godsverering wordt
bepaald door de diepte van het inzicht van het
schepsel; naarmate de kennis van het oneindige
karakter van de Goden toeneemt, wordt de daad der
godsverering dan ook steeds meer alomvattend, totdat
zij uiteindelijk de glorie bereikt van de hoogste
experiëntiële verrukking en het meest verfijnde
genoegen dat geschapen wezens kennen.

Als Godsverering een continue gerichtheid is op God,
zonder enige vorm van eigenbelang, dan is het niet
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meer mogelijk om èn Godsverering te belijden
(Geestelijke Weg) èn nog een gerichtheid te hebben op
de wereldse weg.

Het tegelijkertijd dienen van God en het dienen
van de keizer is absoluut onmogelijk. We zijn niet
meer ‘VAN’ maar uitsluitend nog ‘IN’ deze wereld.

De Godsverering en deze verering van
God kunnen verheffen tot een continu
bewustzijn van vreugde en
dankbaarheid, zullen leiden tot een
status van continue vreugde en
dankbaarheid en zal leiden tot een
continue behoefte van delen en
communiceren met God.
Waarachtige Godsverering zal de relatie
met onze Godsvonk verheffen en zal de
invloed van morontia-mota vergroten
en dus onze wijsheid verdiepen.
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Ware of Waarachtige Godsverering is onder
andere:
 Ware godsverering bevat absoluut geen verzoek
van het vererende zelf of enig ander element van
eigenbelang;
 Ware godsverering vraagt niets en verwacht niets
voor degene die vereert.
 Ware godsverering houdt de mobilisatie in van
alle krachten van de menselijke persoonlijkheid
onder aanvoering van de evoluerende ziel, waarbij
gehoor wordt gegeven aan de goddelijke
aansporingen van de met de ziel verbonden
Gedachtenrichter.
 Ware Godsverering is daarom de daad van het
materiële bewustzijn waarbij het instemt met de
poging van het vergeestelijkende zelf, onder leiding
van de geest die hiermede is verenigd, om met God
te COMMUNICEREN als een geloofszoon van de
Universele Vader.
 Ware godsverering is een ervaring die zich op vier
kosmische niveaus heeft verwezenlijkt: het
verstandelijke, het morontiale, het geestelijke en
het persoonlijke – het bewustzijn van het
verstand, de ziel en de geest, en hun integratie in
de persoonlijkheid.
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 Ware Godsverering is het hoogste voorrecht en de
eerste plicht van alle geschapen verstandelijke
wezens.
 Ware Godsverering is de bewuste, vreugdevolle
daad van het onderkennen en erkennen van de
waarheid en het feit van de innige persoonlijke
betrekkingen van de Scheppers tot hun
schepselen.
 Ware godsverering is het persoonlijke besef van de
goddelijke vriendschap, de onderkenning van
geest-waarden, de verzekerdheid van eeuwige
overleving, de opklimming vanuit de staat van
dienaar van God tot de vreugde en vrijheid van
een zoon van God. Dit is het hoogste inzicht van het
kosmische bewustzijn, de eerbiedige,
Godvererende vorm van kosmisch
onderscheidingsvermogen.
 Ware godsverering betekent: Het sterfelijke
bewustzijn stemt in met de godsverering; de
onsterfelijke ziel hunkert naar godsverering en
geeft de aanzet ertoe; de goddelijke Richtertegenwoordigheid gaat in deze godsverering
voor ten behoeve van het sterfelijke bewustzijn en
de evoluerende onsterfelijke ziel.
Ware Godsverering verbindt ons met de ‘bron van
Zijn’, met de ‘bron van vreugde’, met de ‘bron van
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liefde’, met de ‘bron van barmhartigheid, met de ‘bron
van Wijsheid’, met de enige ‘bron waarbinnen groei
mogelijk is’.
Dit aandachtspunt heeft ons nu gebracht bij de enige
mogelijkheid om in staat te zijn om verder te kunnen
groeien, om onze weg op weg naar volmaaktheid te
kunnen volbrengen, om vreugde, vrede en liefde in je
leven structureel te kunnen integreren.
Deze enige mogelijkheid is, ‘DE WARE EN
WAARACHTIGE VERERING VAN GOD’.

Dit creëert Punt 117:
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.

Als het verlangen naar God groeit, als het verlangen
naar het vereren van God groeit, als de Geestelijke
Weg steeds meer wordt betreden, neemt de
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belangstelling en de interesse voor het werelds
gedoe, het werelds geleuter en het wetelds
geharrewar, vanzelf af.
Voortschrijden op de Geestelijke Weg is dus
voortschrijden in het VEREREN VAN GOD, DAT IN
HAAR VOORTSCHRIJDING EN VERERING, NOOIT
ZAL STOPPEN.

Ware godsverering is dus de vriendschap met
God leidend tot innige persoonlijke
betrekkingen met God, de persoonlijke band
met God, de communicatie met God. Dit alles
leidt vanuit het dienaarschap van God tot de
vreugde en vrijheid van een zoon van God.
Ware godsverering en VOORTSCHRIJDING in ware
godsverering is gelijk aan VOORTSCHRIJDING op
de Geestelijke Weg.
De VOORTSCHRIJDING zit in de
gerichtheid op God en niet in de gerichtheid
op het zelf.
Er zijn geen kunstjes, geen technieken, geen
vormen van welke meditatie dan ook, die je
bewust maken van godsverering en die je
dus echt verder helpen.
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De VOORTSCHRIJDING zit uitsluitend in
het INSTEMMEN van het sterfelijke
bewustzijn met de godsverering; in het
HUNKEREN van de onsterfelijke ziel naar
godsverering en in het geven van de aanzet
daartoe; in het VOLGEN van de goddelijke
Richter-tegenwoordigheid die voor gaat in
deze godsverering ten behoeve van het
sterfelijke bewustzijn en de evoluerende
onsterfelijke ziel.
Als welke techniek dan ook je brengt op het
pad van ware godsverering, is het zinvol
en dient het doel.
Uiteindelijk moet je bewust de keus maken
om je onafgebroken te willen en kunnen
richten op de onafgebroken liefde voor en
de onafgebroken verering van God.

Dat is de enige weg, de weg van de ‘verankerde
godsverering' in je systeem, die je laat
voortschrijden op de Geestelijke Weg en die je
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onbeperkt kracht, vrede, vreugde en liefde
schenkt.
Ik ben ervan overtuigd dat deze
VOORTSCHRIJDING in godsverering iedere chaos
en iedere disharmonie structureel bant uit mijn
leven.
Continue godsverering is een keus. Om die keus te
willen en te kunnen maken, heb ik kennis nodig om te
weten hoe het werkt. Daartoe dienen mijn boeken,
primair voor mijzelf.
Als ik snap hoe het werkt en als ik ga voelen en
ervaren dat het zo werkt, moet ik het gaan doen door
de volgende stappen te gaan nemen:
Willen, kunnen, durven, doen.
Ware godsverering overvleugelt de impact van
iedere EXTERNE OMSTANDIGHEID IN MIJN LEVEN.
Alleen voortschrijding in ware godsverering maakt
voortschrijding in de mogelijkheid van het
ontvangen van wijsheid (morontia-mota) mogelijk.
Er is dus geen wijsheid en geen
onderscheidingsvermogen van de waarheid of
kennis van de eenheid mogelijk, zonder liefde voor
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God, hunkering en verlangen naar God, zonder
‘waarachtige godsverering'.
Ware godsverering is bidden zonder enig eigen
belang.
Ware godsverering is eerbied brengen aan de
‘hoogste van de hoogste', vanuit het diepste van
mijn ziel, badend in oceanen van liefde die ik bezit
en die voortkomen uit en die ik heb ontvangen van
de ‘hoogste van de hoogste', een liefde die ik in mijn
verering projecteer op en terug schenk aan de
‘hoogste van de hoogste'.

Het beeld dat ik kreeg op mijn fietstocht in het bos is
hiermee, voor zover, uitgewerkt en het geeft mij weer
een grotere verdieping op mijn weg voorwaarts.
Het beeld wordt steeds helderder, breder, duidelijker
en maakt mij steeds meer, intens en intens gelukkig.

Waarachtige Godsverering is de
meest sublieme vorm on je
complete innerlijk leven te delen
met God.
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En delen met God is het doen van
de Wil van de Vader.
Het doen van de Wil van de Vader
is de enige weg om op te kunnen
klimmen naar het Paradijs.
Waarachtige Godsverering is de
enige weg van groei en is de enige
mogelijkheid voor ons om de

worsteling om te kunnen zetten
in een reis van vrede, vreugde en
liefde, om de chaos structureel te
kunnen herscheppen tot harmonie.
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PUNT 118: ‘WARE
GODSVERERING’ in mijn
leven als ‘ademhalen’

God omvat alles.
In iedere actie, in iedere gedachte, in iedere emotie, in
iedere reactie, in iedere projectie, in alles, is God
vertegenwoordigt.
Als onze houding, als mijn houding naar God, een
onophoudelijke gerichtheid is van godsverering, dan
zal ook mijn houding naar mijn gedachten, naar iedere
actie, iedere reactie, iedere projectie, iedere emotie
van mij, in mijn dagelijks leven, dus alles van mij en
alles wat uit mij voortkomt, een gerichtheid moeten
hebben van godsverering, alsof God in alles
vertegenwoordigt is en ik daarom dus alles zal
vereren, zoals ik God vereer.

Ware godsverering is dus de vriendschap met
God, leidend tot innige persoonlijke
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betrekkingen met God, de persoonlijke band
met God, de communicatie met God. Dit alles
leidt vanuit het dienaarschap van God tot de
vreugde en vrijheid van een zoon van God.
Dan kan ik dus iedere situatie in mijn leven
behandelen met vriendschap, met innige
persoonlijke betrekkingen en met een innige
persoonlijke band, met de zoonschap van God, met
de communicatie zoals mijn communicatie met
God, dan is er geen disharmonie en chaos meer maar
slechts vreugde, vrede en liefde in iedere gedachte,
in iedere actie, in iedere reactie, in iedere
projectie en in iedere emotie, dus in alles wat er
zich in mijn dagelijks leven afspeelt of wat zich in
mijn dagelijks leven voordoet.

Dan wordt het leven van en het ZIJN
van ‘ware godsverering', voor mij
hetzelfde als het ‘ademhalen’ in mijn
leven.
Een leven zonder ademhalen is
ondenkbaar en een leven zonder ware
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godsverering is op gelijke wijze,
ondenkbaar.

Dit creëert Punt 118:
Vereer iedere gedachte, iedere actie, iedere reactie,
iedere emotie, 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.
Het is dus belangrijk om iedere actie, iedere reactie,
iedere confrontatie, iedere ervaring te ondergaan alsof
ik in communicatie, relatie, vriendschap ben met God.

855

Iedere confrontatie met wie of wat dan ook, is
alleen nog maar een confrontatie met God.
Iedere ontmoeting met wie of wat dan ook, is
alleen nog maar een ontmoeting met God.
Iedere ervaring met wie of wat dan ook, is alleen
nog maar een ervaring met God.
In alles sta ik tegenover God, waar ik eigenlijk
naast sta, die een deel van mij is en die ik
waarachtig vereer.
Is er dan nog welke vorm van irritatie, disharmonie
of chaos, in welke situatie dan ook, mogelijk??
Als ik in iedere ervaring van het leven alleen nog
maar God herken en God mag, kan en wil vereren,
zodat ik alles vereer wat aan die ervaring is
verbonden, hoe wonderschoon wordt en is dan
iedere ervaring en hoe schitterend wordt dan het
leven?!
Kun je in iedereen en in alles God herkennen en God
zien?
Kun je in iedere ademteug God vereren en dienen?
Als jouw antwoord ‘JA’ is, dan ben je in staat om in
iedere ademteug alles en iedereen te kunnen vereren
en te kunnen dienen.
Dan zul je de Wil van de Vader zijn, doen en leven.
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Dan zul je Licht en Liefde zijn en Licht en Liefde
stralen IN deze wereld.
Als je deze stap kunt maken, wordt de reis met
worstelingen een reis vol vreugde, harmonie, genezing
en vrede.
Dan is er een definitieve, tot nu toe allesovertreffende
stap gezet en is er een ongelooflijke wissel genomen.
De wissel die leidt tot het besef van:

‘God in alles wat is’.
De verering van God in alles wat
is.
Door God en alles waarachtig te
vereren, vereer ik mijzelf.
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PUNT 119: Bevrijding
door ‘WARE
GODSVERERING’

Ware Godsverering bevrijdt je van al je ballast.
God kunnen zien in iedereen en in alles wat is en dus
iedereen en alles wat is, kunnen vereren zoals je God
waarachtig vereert, is een manifestatie waarmee je
jouw bevrijding zichtbaar maakt in de wereld.
Door iedereen en alles wat is te kunnen vereren
binnen de waarden van waarachtige godsverering,
zuiver en heel je iedereen en alles wat is, dus je
geneest iedereen en alles wat is.
Dat creëert een energie die anderen zal besmetten en
infecteren, waardoor zij ook zullen gaan willen
hebben, wat jij hebt verworven.
Wat je hebt verworven of hebt veroverd is rust, vrede,
vreugde, heling, genezing en wijsheid.
Daarmee zul je anderen en de wereld besmetten.
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Vertel ze over de ogen en de oren die ze nodig hebben
om te kunnen zien en te kunnen horen, stapje voor
stapje, terwijl je ze zegent met jouw rust, vrede, liefde,
heling en wijsheid.
Door het te zijn, kun je het tonen.
Door het te tonen, maak je ze nieuwsgierig.
Door hun nieuwsgierigheid zullen ze willen weten.
Doordat ze willen weten, zullen ze vragen en kloppen
op jouw deur.
Wie vraagt, krijgt antwoord en wie klopt, wordt altijd
opengedaan.
Deze ultieme bevrijding zal het resultaat zijn van
ware of waarachtige godsverering, geprojecteerd
op God en dus op iedereen en alles wat is.

Bevrijd de wereld met jouw
bevrijding en door jouw
bevrijding.
Bevrijd jezelf door God te kennen,
door God te omarmen en door God
waarachtig te vereren.
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Dit creëert Punt 119:
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.
Leidt ze naar hun innerlijke tempel waar ze de
Geestelijke Weg, het Land van de Leegte en het Pad
van volledige Overgave zullen vinden en veroveren.
Dan rest er nog onvoorwaardelijke, ware en
waarachtige godsverering, dat je zal bevrijden van de
laatste ballast, niet omdat dat je doel is want verering
is onvoorwaardelijk, maar omdat je zult opstijgen naar
God, doordat al je schade en ballast zal oplossen.
Als de ballast is verdwenen, ben je ‘LICHT’ en zul je
dus opstijgen en opstijgen, totdat je het paradijs en
God zult bereiken.
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PUNT 120: Het
werkelijke 'tegen
zichzelf gekeerde huis'

Een mens zonder EIGENLIEFDE is een huis dat tegen
zichzelf is gekeerd en een huis dat tegen zichzelf is
gekeerd, is gedoemd ten onder te ggaan
Een mens zonder NAASTENLIEFDE is een huis dat
tegen zichzelf is gekeerd en een huis dat tegen zichzelf
is gekeerd, is gedoemd ten onder te gaan.
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.
Ware godsverering is verering en liefde, zonder enige
vorm van eigenbelang, gericht op God en aangezien
God in alles tot uitdrukking komt, is ware
godsverering een verering en een liefde voor iedereen
en voor alles wat is en in iedere situatie.
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Iedereen die GEEN ware godsverering beleeft, die
geen liefde, geen vriendschap, geen innige
persoonlijke betrekking, geen innige persoonlijke
band en geen communicatie met God en met
ANDERE MENSEN kan beleven in iedere situatie,
creëert een huis dat tegen zichzelf is gekeerd en een
huis dat tegen zichzelf is gekeerd, is gedoemd ten
onder te gaan.
Ware Godsverering is een VERLANGEN, een
HUNKERING, dat geworteld moet zijn in ons HART,
waarvan wij moeten begrijpen dat het gelijk is aan het
doen van de Wil van de Vader, dat het de enige weg is
op weg naar fusie en dat ‘ware godsverering voor
alles wat is’, en voor iedere situatie ons één maakt
met God.
Ware godsverering creëert de stroom van morontiamota, leert ons de waarheid onderscheiden en doet
ons de eenheid kennen. Ware godsverering is de enige
bron waaruit wijsheid kan voortkomen en wijsheid
hebben wij nodig op onze weg naar huis.
Door ware Godsverering zal het huis zichzelf
versterken en zal het huis behoed zijn tegen verval.
Ware godsverering voor God en voor al het leven kent
geen eigenbelang of dubbele agenda maar creëert de
grootste vreugde die een mens kan ervaren..
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Ware godsverering is het zoonschap van God en maakt
je één met de Vader en dus met al het leven.

Dit creëert Punt 120:
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 uiteindelijk een huis dat tegen
zichzelf is gekeerd en een huis dat tegen zichzelf is
gekeerd, is gedoemd ten onder te gaan.
Ware godsverering creëert vreugde, vrede, liefde,
genezing en harmonie.
Ware godsverering voor al het leven, tilt je op uit je
ego en elimineert iedere mogelijkheid of bron, waar
chaos uit voort kan komen.
Ware godsverering is de weg naar huis op een reis vol
kosmische avonturen en leidt tot ‘een wonderbaarlijke
reis’.
Ware godsverering is het enige fundament waarop je
jouw huis voor de eeuwigheid kunt bouwen.
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Ware godsverering is het stralen van liefde, het zijn
van liefde, wat ik bezit als het vermogen om te
ademenen. Het is er en het gebeurt, omdat het
inherent is aan mijn bestaan in de schepping.
Ik ben omdat IK BEN en ‘IK BEN
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE’, tot uitdrukking
gebracht in ware godsverering.
Er is geen huis meer dat is gebouwd op eigenliefde.
Er is geen huis meer dat is gebouwd op naastenliefde.
Er is slechts een huis dat bestaat uit ware
godsverering, waar de verering van God en de
complete schepping onder valt en dat huis is
toegankelijk voor de complete schepping.
Ware godsverering is de definitieve wissel uit welke
vorm van afscheiding of afsplitsing dan ook.
Ware godsverering is het stralen en het zijn van ‘het
één zijn van alles wat is in absolute belangeloze
dienstbaarheid, zoonschap en broederschap'.
Als je in iedere situatie (waarin vrijwel altijd mensen
betrokken zijn), in iedere confrontatie (waarin vrijwel
altijd mensen betrokken zijn), in ieder conflict (waarin
vrijwel altijd mensen betrokken zijn), in iedere
persoon, God herkent als zijnde daar, in die mens
aanwezig, omdat God overal aanwezig is, dan kun je
iedere situatie, iedere confrontatie, ieder conflict en
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iedere persoon, ongeacht de omstandigheid,
WAARACHTIG VEREREN.

ALS JE DAT KUNT EN DAARTOE IN STAAT
BENT, KUN JE DE ANDERE WANG TOEKEREN,
ALS ER OP DE ENE WANG WORDT GESLAGEN.
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PUNT 121: Wat heeft het
volle besef van
GODSVERERING mij nu
gebracht?

Zoals hiervoor al eerder is benoemd, betekent
godsverering NIET alleen dat ik een persoonlijke
band heb met mijn eigen Godsvonk, die ik zie als een
verlenging van mijzelf, als mijn alter-ego en die ik
vereer.
HET GAAT DUS NIET ALLEEN MAAR OM EEN
TWEEVOUDIGE RELATIE TUSSEN ALLEEN MAAR:
MIJN GODSVONK EN MIJZELF.
Godsverering en mijn eigen verdieping in het begrip
godsverering heeft mij doen beseffen, 'dat God in
alles aanwezig is'.
God is aanwezig in ieder mens, dus ook in iedere
intermenselijke actie en relatie, in iedere confrontatie
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en in ieder conflict, omdat daar eigenlijk altijd mensen
bij betrokken zijn.
Als ik God overal in kan zien, dien ik mijn projectie
van godsverering dus veel BREDER en DIEPER toe
te passen.
Eigenlijk is er niets waarin of waarop ik mijn
godsverering niet kan of moet projecteren.
En dus geldt opnieuw:
Als je in iedere situatie (waarin vrijwel altijd mensen
betrokken zijn), in iedere confrontatie (waarin vrijwel
altijd mensen betrokken zijn), in ieder conflict (waarin
vrijwel altijd mensen betrokken zijn), in iedere
persoon, God herkent als zijnde daar, in die mens
aanwezig, omdat God overal aanwezig is, dan kun je en
moet je iedere situatie, iedere confrontatie, ieder
conflict en iedere persoon, ongeacht de
omstandigheid, WAARACHTIG VEREREN, omdat God
dus in iedere situatie, in ieder persoon, aanwezig
is.

Dit betekent dat er altijd COMMUNICATIE
moet zijn, dat je altijd LIEFDE moet schenken,
dat je de EENHEID en VERBONDENHEID altijd
moet voelen en moet begrijpen en moet zijn en
moet leven en altijd na moet streven, dat je
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tevens altijd moet streven naar VRIENDSCHAP
en naar innige PERSOONLIJKE
BETREKKINGEN en een PERSOONLIJKE BAND
…… EN DIT ALTIJD EN UITSLUITEND,
ALLEMAAL ‘ONVOORWAARDELIJK EN ZONDER
ENIGE VORM VAN EIGEN BELANG'.

Dat is namelijk de ware of waarachtige
GODSVERERING.
Dit besef tilt mij ver boven mijzelf uit.
Dit besef maakt mij groter dan ik mij ooit
heb gevoeld of ooit ben geweest.
Dit besef brengt mij het inzicht van een
altijd en in alles en iedereen aanwezige
band met God, omdat God in alles aanwezig
is.
Dit is niet meer de confrontatie van mijzelf
met de ego’s van anderen, maar dit kan
alleen nog maar de realisatie zijn van de
confrontatie van mijzelf met God, die
immers in alles en iedereen aanwezig is.
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De verering omvat nu alles en iedereen en
overtreft de waarneming van welke egoconfrontatie dan ook.

Ik tref geen ego’s meer op mijn weg in
relatie met anderen, ik tref uitsluitend
de God in anderen en dus in iedere
situaties, in ieder conflict, ongeacht of
die ander zich bewust is van zijn of
haar eigen Godsvonk.

Dit is de weg die ik voor ogen had maar
nog niet concreet kon benoemen.
Alleen het besef van God, mijn verlangen
en hunkering naar God, de realisatie van
de aanwezigheid van God in allen en alles
en de ongelooflijke behoefte in ‘het leven
van ware en waarachtige godsverering',
bindt mijzelf aan God, die in alles aanwezig
is en doet de aanwezigheid van het ego,
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zowel van mijn eigen ego als van de ego’s
van anderen, verbleken en oplossen.
Niet de strijd met het ego lost het ego op en
overwint het ego.
Het verlangen naar God, het vastklampen
aan God en het vereren van God, geeft mij
de kracht om met zijn hulp, uit te stijgen
boven mijn ego, waardoor deze zijn greep
op mij verliest.
Zoals reeds vele malen hiervoor is aangegeven, is de
enige werkende weg, de Geestelijke Weg, de weg van:
met God, door God, naar God.
Als ik de strijd zoek met het ego dan betreed ik per
definitie de wereldse weg en de wereldse weg is een
weg die niet werkt en die nergens toe leidt, behalve tot
het besef dat deze weg NOOIT ergens toe zal leiden.
Hiermee is definitief en overduidelijk het beeld
geschetst hoe wij kunnen en waarom wij moeten
opklimmen van het zijn van ‘VAN’ de wereld
(wereldse weg) naar het zijn van ‘IN’ de wereld
(Geestelijke Weg).
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Dit creëert Punt 121:
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
ONS JUIST VERGROTEN EN ZAL GOD ONS NAAR
BOVEN TREKKEN.
Het besef en het belijden van ‘ware godsverering'
trekt je niet alleen uit de invloed van het ego maar
verheft je boven het wereldse en maakt het ooit
nog bewandelen van de wereldse weg, op geen
enkele wijze meer mogelijk.
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Het dienaarschap aan de keizer heeft volledig en
onvoorwaardelijk plaats gemaakt voor ‘WARE
VERERING van GOD'.

Ware godsverering is een kwaliteit,
voortkomend uit een besef, verkregen door
de wijsheid, ontvangen middels mijn
persoonlijke openbaringen die mijn God mij
schenkt en is een verovering die ik heb
verkregen na mijn test in de ‘tempel van de
waarheid', voortschrijdend op het Pad van
Volledige Overgave.
Met vreugde en in nederigheid ervaar ik
diepe dankbaarheid en ervaar ik een
intense, groeiende liefde voor mijn eigen
Godsvonk en voor de complete schepping.
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PUNT 122: Continu
bewuste verering is
‘ware godsverering'

In het onderbewustzijn en ook in het bewustzijn van
de mens is een altijd aanwezige ‘waakzaamheid’ met
betrekking tot de veiligheid van die mens.
Word ik niet bedreigd vanuit welke hoek dan ook?
Kom ik niets tekort?
Word ik buitengesloten?
Mis ik iets wat voor mij belangrijk is?
Hoe betrouwbaar is mijn omgeving?
Hoe betrouwbaar zijn de mensen met wie ik omga?
Hoe word mijn positie beter en hoe behoud ik mijn
gunstige positie?
Hoe voorkom ik dat mijn positie slechter wordt?
Dit is de waakzaamheid van het ego dat
onvoorwaardelijk gaat voor het belang van het zelf,
ook als dat ten koste gaat van anderen.
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We hebben gezien dat ware godsverering is en
betekent:

Dat er altijd COMMUNICATIE moet zijn, dat je
altijd LIEFDE moet schenken, dat je altijd de
EENHEID en VERBONDENHEID moet voelen en
moet begrijpen en moet zijn en moet leven en
altijd na moet streven, dat je tevens altijd
moet streven naar VRIENDSCHAP en naar
innige PERSOONLIJKE BETREKKINGEN en
naar een PERSOONLIJKE BAND …… EN DIT
ALTIJD EN UITSLUITEND, ALLEMAAL
‘ONVOORWAARDELIJK EN ZONDER ENIGE
VORM VAN EIGEN BELANG', dus nooit ten koste
van anderen.
Het accent ligt op ALTIJD, dus op ONAFGEBROKEN.
Hoe kan ik altijd en onafgebroken gericht zijn op het
belang van anderen, op het continu schenken van
communicatie, van liefde, van eenheid, van
verbondenheid, van broederschap als zoonschap, van
vriendschap, van persoonlijke betrekkingen en van
een persoonlijke band?
Dit is alleen mogelijk als ik deze
gerichtheid , deze projectie, ‘optrek en
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verhef’, tot een bewuste vorm van
bewustzijn.
Ik zal dus moeite moeten gaan doen om dit
niveau van bewustzijn continu vast te
kunnen houden.
In samenwerking met en met de hulp van
mijn eigen God is deze afstemming
mogelijk, in elk geval is dit niveau van
bewustzijn stapje voor stapje te bereiken.
Het begint met de WIL.
Het willen is aan mij.
Bij het kunnen en durven zal ik worden
geholpen door God.
Het doen is vervolgens weer aan mij.

De enige ware godsverering is dus
de onvoorwaardelijke 'continu
bewuste verering van God en van
al het leven, in iedere situatie'.
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Dit creëert Punt 122:
De enige ware godsverering is de ‘continu bewuste
verering van God, van al het leven en in iedere
situatie’.
Deze bewuste vorm van het continue bewustzijn van
continue verering begint met de KENNIS van hoe het
werkt en met het BESEF dat ik het voor mij zelf
werkbaar moet zien te maken.
Dit besef wordt gevoed door het VERLANGEN en de
HUNKERING om één te kunnen worden met God en
dus met de hele schepping.
Dit verlangen en de hunkering komt voort uit mijn
LIEFDE voor God en uit het immense gevoel van
DANKBAARHEID, dat zal leiden tot mijn continue
bewuste VERERING van God en van de hele
schepping.
ER IS GEEN BEDREIGING, DAT IS SLECHTS DE
VALSE ILLUSIE. ER IS ALLEEN MAAR DE
WERKELIJKHEID VAN VREUGDE, LIEFDE EN
VREDE, VOORTKOMEND UIT GELOOF EN
VERTROUWEN EN TOT UITING KOMEND IN
ONVOORWAARDELIJKE WARE EN WAARACHTIGE
GODSVERERING, GERICHT OP DE HELE
SCHEPPING.
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PUNT 123: Alleen
bewuste en ‘ware
godsverering' zal deze
wereld beïnvloeden en
verheffen

Gerichtheid en projectie leidt tot vergroting en
uitnodiging, binnen dezelfde energiefrequentie als
die gerichtheid en die projectie aan energiefrequentie
in zich draagt.
Een gerichtheid, een afstemming en een projectie op
WARE GODSVERERING, dus een gerichtheid en een
projectie binnen de manifestatie van ‘alles’, dat ware
godsverering vertegenwoordigt, zal door die ware
godsverering invloed hebben op de wereld. Een
invloed die dus is afgestemd op de energiefrequenties
van ONVOORWAARDELIJKE en ONBAATZUCHTIGE

COMMUNICATIE, EENHEID, VERBONDENHEID,
VRIENDSCHAP, PERSOONLIJKE
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BETREKKINGEN en een PERSOONLIJKE BAND
met God en met al het leven om je heen,
omdat dat de aspecten zijn van ware
godsverering.
Ware godsverering en alles wat ware
godsverering in zich draagt, is de HOOGSTE
projectie die wij op al het leven, op de
complete schepping kunnen richten.
De HOOGSTE projectie zal de HOOGSTE
invloed en de HOOGSTE uitwerking hebben
op het individu en op al het leven.
Ware godsverering en de projectie van ware
godsverering, vergroot dus ONVOORWAARDELIJKE
en ONBAATZUCHTIGE

COMMUNICATIE, EENHEID, VERBONDENHEID,
VRIENDSCHAP, PERSOONLIJKE
BETREKKINGEN en een PERSOONLIJKE BAND
met God en met al het leven om je heen.
Als je deze wereld kunt infecteren en kunt
beïnvloeden met de energiefrequentie en de
manifestatie van ware godsverering, creëer je
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vanzelf een nieuwe stroom van ware
godsverering, die dan op gang komt, doordat
de eerste projectie deze energie zal
vergroten. Opnieuw open je daarmee ook de
deuren van je eigen systeem, zodat de
invloed en uitwerking van ware
godsverering jouw eigen systeem zal kunnen
binnentreden en jou zal kunnen veranderen.

Er gebeurt echter nog iets.
Ware godsverering leidt tot een vergroting
van wijsheid.
Ware godsverering creëert een grotere
invloed van en een grotere beïnvloeding
door morontia-mota, waardoor de wijsheid
groeit, waardoor wij leren de waarheid te
kunnen onderscheiden en waardoor wij de
eenheid zullen leren kennen.
Dus onze afstemming en onze gerichtheid
op ware godsverering, vergroot zowel ware
godsverering als de invloed van ware
godsverering en vergroot de
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omstandigheden waardoor bij individuen
de wijsheid kan en zal groeien.
Meer ware godsverering, dus meer
onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige

communicatie, eenheid,
verbondenheid, vriendschap,
persoonlijke betrekkingen en een
persoonlijke band met God en met al
het leven om ons heen, vergroot dus

al deze aspecten en vergroot de
wijsheid in deze wereld.
Zo leidt alleen ‘ware godsverering' tot
het verheffen van deze wereld, doordat
èn de ware godsverering in deze wereld
zal groeien (vergroting door projectie)
èn
doordat de wijsheid in deze wereld zal
toenemen (doordat wij God dienen en
eren, zal God ons kunnen voeden met
880

mota, leidend tot het verkrijging van
wijsheid, door het ontvangen van
persoonlijke openbaringen).

Dit creëert Punt 123:
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).
Meer onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige

communicatie, eenheid, verbondenheid,
vriendschap, persoonlijke betrekkingen en een
persoonlijke band met God en met al het leven
om ons heen EN meer wijsheid, zal deze wereld
verheffen naar een steeds hoger niveau in de
groei op weg naar Licht en Leven.
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De geest van GODSVERERING en de geest van
WIJSHEID zijn in deze volgorde de twee hoogste en de
twee laatste assistentsbewustzijnsgeesten, die
bovendien alleen werkzaam zijn voor de mens en die
de mens boven het dier uittillen.
Daarnaast bezit de mens de persoonlijke Richter en
creëert de mens een ziel, samen met de ondersteuning
van de Richter.
Ware godsverering door de mens met als gevolg
het kunnen ontvangen en het leren gebruiken van
wijsheid, verheft de individuele mens en verheft
het collectief, dus verheft deze planeet.
Ware godsverering omvat al het leven, omvat mijn
persoonlijke band met God en omvat de interactie met
al het leven om mij heen, ook tot uitdrukking komend
in de situaties en de omstandigheden van mijn leven,
omdat daarbij altijd andere mensen betrokken zullen
zijn.

Ware godsverering begrijpen, voelen, verlangen en
kunnen zijn, is de grootste ZEGEN voor het individu
en voor het collectief.
Ware godsverering is uiteindelijk de allesbepalende
deur die gepasseerd moet worden op weg naar
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fusie, op weg naar het paradijs, op weg naar de
groei vanuit onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Ware godsverering is mijn ultieme toestemming en
een uiting van mijn ultiem verlangen in de één
wording met God.
Ware godsverering is de schepping begrijpen en
mijn plaats in de schepping begrijpen, daarom is
ware Godsverering uitsluitend onvoorwaardelijk en
volkomen zonder enige vorm van eigenbelang.
Ware godsverering is het 'als in beton gegoten
fundament’, als ondersteuning om de reis verder
door het onmetelijke universum, te kunnen
vervolgen.
Ware godsverering is mijn liefdesbekentenis en
mijn ‘ja-woord’, op basis waarvan het huwelijk
(fusie) van mijn ziel met God (mijn Godfragment)
mogelijk is.
Ware godsverering is vanuit mijn diepste wezen,
mijn liefdevolle omarming met God en met de hele
schepping.
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PUNT 124: ‘Ware
godsverering' tilt mij op
als ik Godsverering optil

Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen ‘mijzelf’,
‘godsverering’, en ‘optillen’.
Ikzelf ben de oorzaak en de godsverering en het
optillen zijn het gevolg.
Ik ben dus degene waar het om draait. Ik ben degene
die de keuze kan maken en alleen maar hoeft te
maken, in vrije wil, en die ‘de trein van groei vanuit
ware godsverering', zal laten gaan rijden.

‘Ware godsverering' tilt mij op tot nooit
stoppende, ongekende hoogten, als ik ware
en alsmaar groeiende Godsverering optil.
De trein zal rijden en blijft rijden als ik godsverering
verhef tot een altijd aanwezig facet in mijn bewust en
onbewust functioneren.
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Het vereren van God moet gaan worden als het halen
van adem.
Het gaat dus om een nooit meer stoppende projectie
en gerichtheid op het waarachtig eren van God.
Dat is alleen maar mogelijk als je begrijpt waarom, als
je de noodzaak onderkent van en als je het
hunkerende en brandende verlangen hebt, OM GOD
TE EREN.
Het is het WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN vanuit
het voelen, ruiken, proeven, zien, horen en weten van
de NOODZAAK, de BEHOEFTE en het VERLANGEN om
God te kunnen en te mogen eren.
Wegzakken uit de waarachtige godsverering is
wegzakken in ervaringen van onrust, eenzaamheid,
angsten en andere vertragende en belastende
emoties en ervaringen.
De band met God in een verbond van continu
aanhaken aan en in een continu verbond met God in
ware godsverering, tilt mij op naar ervaringen van
vreugde, blijheid, kracht en van onkwetsbaar
voelen.
Hoe intenser mijn waarachtige godsverering zal
zijn, hoe hoger ik zal worden opgetild.
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Bewuste en onbewuste, waarachtige
godsverering, zal mijn leven veranderen.
Het is als ademen, het is als eten en
drinken. Ik kan niet zonder en het is een
voorwaarde en een noodzaak om de groei
van onvolmaaktheid naar volmaaktheid te
kunnen starten en te blijven continueren,
zowel voor mij persoonlijk als voor het
collectief.

Dit creëert Punt 124:
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.
Ieder moment kunnen wij in een situatie
terechtkomen die wij als vervelend of bedreigend
ervaren.
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Dit kunnen situaties zijn als problemen met de eigen
gezondheid, financiële problemen of problemen waar
andere mensen bij betrokken zijn.
De ervaring van'het vervelend of bedreigend vinden’,
brengt ons 'in de weerstand’ en iedere vorm van
weerstand blokkeert iedere stroom van energie.
Iedere vorm van weerstand zal geen enkele situatie
ooit ten goede komen. Iedere vorm van weerstand is
'afsplitsen van’ en creëert onmiddellijk een
dualistische situatie, waarbij angst naar boven komt
en waarbij de illusie verschijnt.
Zie welke situatie dan ook nooit als vervelend of
bedreigend maar altijd als een manifestatie
waarbij op de één of andere manier, GOD ALTIJD
BETROKKEN IS.
Wij hebben onszelf inmiddels aangeleerd om continu
bewust en onbewust God onvoorwaardelijk en
waarachtig te eren, dus ook iedere situatie die wij in
eerste instantie als onprettig of bedreigend ervaren, is
een manifestatie waarbij God betrokken is, dus al deze
situaties moeten we benaderen en behandelen met
uitsluitend onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige

communicatie, met eenheid, met
verbondenheid, met vriendschap, met
persoonlijke betrekkingen en met een
persoonlijke band met God en met al het leven
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om ons heen, want dat is de manifestatie van
‘onvoorwaardelijke en waarachtige
godsverering’ wat wij dus zullen projecteren
zonder enige vorm van eigenbelang.
Deze projectie op iedere onprettige of
bedreigende situatie handhaaft de eenheid en de
liefde en dus ontstaat er geen angst, er ontstaat
geen illusie maar de werkelijkheid blijft
behouden en zichtbaar en wat nog veel
belangrijker is, we blijven hiermee toegang
houden tot God en dus God tot ons, wat God in
staat stelt om ons te voorzien van mota, van
persoonlijke openbaringen, waardoor wij
voorzien zullen worden van precies de juiste en
voldoende wijsheid, om de vervelende of
bedreigende situatie om te kunnen bouwen tot
een ervaring van liefde en vreugde, voor alle
betrokken partijen.
Als ik dus meega en opga in de energie van
‘vervelend en bedreigend', sluit ik mijn deuren
en kan ik geen hogere, helende energie
ontvangen en kan ik geen mota of persoonlijke
openbaringen ontvangen, die mij zullen
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verhogen in wijsheid, waardoor oplossingen
kunnen worden gecreëerd.

Onvoorwaardelijke, waarachtige en ware
godsverering dient dus altijd geprojecteerd te
worden op God, op iedere intermenselijke
actie en op iedere situatie.

DUS OP ALLES EN IEDEREEN EN IN
IEDERE SITUATIE.
Daarmee tillen wij de godsverering op en
daarmee tilt de godsverering ons op, in iedere
situatie en tot ongekende hoogten.

Zo dient en eren wij God en zo dient en
eert God ons.
Ware GELOOFSVERERING is alleen mogelijk
als er een ‘als in beton gegoten, onwrikbaar
vermogen is van GELOOF en VERTROUWEN',
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waardoor in iedere situatie het geloof en het
vertrouwen overeind kan en zal blijven.
Het onvoorwaardelijke
Geloof, het Vertrouwen en de ware
Geloofsverering beleiden en kunnen leven,
kan alleen in volledige Overgave aan de
leiding van God.

Dit betekent dus dat als je in staat bent tot geloof, tot
vertrouwen en tot ware godsverering in iedere
situatie, je zelf de deur altijd openhoudt naar God en
voor God, waardoor wij God altijd de kans zullen
geven om ons de energie aan te kunnen reiken die
voor ons kan leiden tot rust, harmonie, liefde, heling,
inzicht in de werkelijkheid en wijsheid.
Als wij ons laten gaan en overgeven aan de gevoelens
van ongenoegen en angst in situaties die we als
onprettig en bedreigend ervaren, wij de deur naar en
voor God zullen sluiten en weg zullen zakken in de
ervaring van eenzaamheid (afsplitsing) in angst en
gevangen zullen worden in de illusie.
Het is een keus op basis van weten en voelen hoe het
werkt. Als je ogen hebt om te zien en oren hebt om te
horen, kun je de keus maken.
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Wat de wereld nu nodig heeft, is:
(2084.1) 195:10.1 Het Christendom heeft deze wereld
werkelijk een grote dienst bewezen, maar wat nu het
meest nodig is, is Jezus. De wereld heeft er
behoefte aan Jezus opnieuw op aarde te zien leven
in de ervaring van uit de geest geboren
stervelingen die de Meester doeltreffend aan alle
mensen openbaren. Het is nutteloos om over een
wederopleving van het eerste Christendom te praten:
ge moet voorwaarts gaan vanwaar ge u bevindt. De
moderne cultuur moet geestelijk worden gedoopt met
een nieuwe openbaring van Jezus’ leven en verlicht
worden door een nieuw verstaan van zijn evangelie
van eeuwige redding. En wanneer Jezus op deze wijze
zal worden verhoogd, zal hij alle mensen tot zich
trekken. De discipelen van Jezus moeten meer dan
overwinnaars zijn, ja, overvloeiende bronnen van
inspiratie en verdiept leven voor alle mensen.
Religie is slechts een verheven humanisme totdat
zij goddelijk wordt door de ontdekking van de
realiteit van de tegenwoordigheid van God in de
PERSOONLIJKE ERVARING.

Geloof, Vertrouwen en het leven van ware
Godsverering, in volledige Overgave, kan een begin
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zijn van het gaan leven in deze wereld, zoals Jezus het
ons heeft voorgeleefd en dat is, wat deze planeet nu
nodig heeft.
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PUNT 125: Wat betekent
dit allemaal voor de
route op weg naar het
moment van fusie?

We hebben gezien dat voor de groei in en van ons
bewustzijn de volgende route moet worden afgelegd:
1. Het doorlopen van de vijf paden of de zeven cirkels.
2. Het traject vanaf het vijfde pad of de eerste cirkel
tot fusie, wat we benoemd hebben als de Geestelijke
Weg. Op dit traject moeten we het Land van de
Leegte en het Pad van volledige Overgave bereiken,
veroveren en passeren.
3. Op dit laatste stuk zullen we steeds meer de Wil van
de Vader moeten gaan leven en zijn. Het doen van
de Wil van de Vader is in ieder geval het volledig
DELEN VAN ONS INNERLIJK LEVEN MET GOD.
4. Gedurende de hele weg tot fusie worden we
ondersteund door de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten, waarbij de twee
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5.

6.

7.

8.
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laatste geesten de geesten zijn voor de
ondersteuning van het laatste stuk tot fusie. Dit zijn
de geesten van godsverering en van wijsheid.
Op het stuk vanaf het vijfde pad komen we steeds
meer onder invloed van morontia-mota, wat een
bewust bewustzijns-samenwerkingsverband is
tussen God en de mens, waarbij de taal is ‘het
ontvangen van persoonlijke openbaringen van God'
(waar wij naar God toe ons innerlijk leven delen
met God), waardoor wij steeds meer wijsheid
ontvangen van God. Voordat we benaderd en
geholpen kunnen worden door de laatste geest van
wijsheid, waardoor we onze openbaringen kunnen
ontvangen, waardoor we ogen krijgen om te zien en
oren krijgen om te horen, zullen we benaderd en
geholpen worden door de geest van ware
godsverering. We zullen dus eerst God
onvoorwaardelijk en belangeloos moeten kunnen
eren, voordat we geopend kunnen worden voor het
ontvangen van wijsheid.
Voor zover ik het nu heb gezien, ontstaat het besef
van ware godsverering in het Land van de Leegte en
op het pad van volledige Overgave.
Daarna kan de wijsheid vol worden overgedragen
door God aan ons, wat ons op kan tillen naar het
niveau van fusie.
Wijsheid is dus de laatste verovering op weg naar
fusie.

9. Door het opnemen en verwerken van de wijsheid
die wij middels persoonlijke openbaringen van God
ontvangen, zullen wij steeds meer de waarheid
kunnen gaan onderscheiden en de eenheid kunnen
gaan leren kennen.

Ware godsverering is dus een kwaliteit die we
zullen moeten veroveren om volledig gevoed
te kunnen worden met wijsheid, middels de
persoonlijke openbaringen, ontvangen via
morontia-mota.
In het Land van de Leegte zullen we hiertoe
worden voorbereid.
Godsverering is een voorwaarde voor groei.
Godsverering moet verkregen en veroverd
worden, voordat je geopend kunt worden voor
wijsheid.
Godsverering is een kwaliteit waarvoor je God
moet kennen, in God moet geloven, God moet
kunnen vertrouwen.
Godsverering vereist een brandend verlangen
naar God.
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Godsverering is een uiting van ultieme
eenheid.
Als je God kunt eren, in God gelooft en God
vertrouwt, kun je alles onvoorwaardelijk met
God delen.
Alles met God delen is een voorwaarde voor
godsverering. Godsverering is een
voorwaarde om alles te kunnen delen. Delen
en eren is onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
God eren is een fundament om van diezelfde
God wijsheid te kunnen ontvangen. Door het
kunnen eren van God, bewijzen wij dat we
waardig genoeg zijn om zijn wijsheid te
mogen en te kunnen ontvangen.
Eren en wijsheid leiden tot eenheid. Eenheid is
ook weer het fundament waar het bouwwerk
van eren op kan worden gebouwd en waar de
bewoner van dit bouwwerk wijsheid wordt
geschonken.
Overgave is nodig om wijsheid te kunnen
ontvangen en het verkrijgen van meer
wijsheid leidt tot een grotere behoefte en
drang om jezelf over te geven aan de leiding
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en de wijsheid van de God die je waarachtig
en onvoorwaardelijk wilt en zult eren.

Dat is de weg, vanaf het vijfde pad, via het Land
van de Leegte en het pad van Overgave naar de
schitterende geur, kleur en klank van het eren
van God, waardoor de wijsheid in ons zal
stromen, die voor ons zal schitteren met een
zelfde pracht en schoonheid.
Om geen misverstand te creëren, gaat het hier
niet alleen om GODSVERERING, dat door de
geest van Godsverering al in een vroeg stadium
van het bewustzijn van de mens wordt
aangewakkerd.
Het gaat hier om WARE of WAARACHTIGE

GODSVERERING, dat een verering
inhoudt ZONDER ENIGE VORM VAN
EIGENBELANG.
Alles wat gericht wordt tot God en waar
gevraagd wordt om een verbetering van de
eigen positie, dus van het eigenbelang, is
geen VERERING maar is bidden en dit zijn
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handelingen waarbij de inhoud van het gebed
het plaatselijk universum niet zal verlaten.
Zie aandachtspunt 76, dat handelt over het
gebed.
Grafisch geeft dit het volgende beeld, wat de
geest van ware godsverering en de geest van
wijsheid op het totale pad zijn geplaatst.
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Uiteraard begint de geest van Godsverering
al in een eerder stadium van bewustzijn
zijn invloed uit te oefenen, maar het gaat
om WARE, ONVOORWAARDELIJKE EN
GEHEEL BELANGELOZE GODSVERERING.

Dit creëert Punt 125:
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.

Als we het eren van God kunnen richten op God en
op al het leven, dan zullen we de wijsheid die we
zullen ontvangen, ook kunnen richten op al het
leven, waardoor we het collectief daarmee kunnen
en zullen dienen, wat weer invloed zal hebben op
de omstandigheden op deze wereld, wat
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individuen de mogelijkheid geeft om andere
keuzes te kunnen maken.
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PUNT 126: Het
wezenlijke verschil
tussen bidden en WARE
GODSVERERING

Het begrip ‘BIDDEN’ wordt behandeld in
aandachtspunt 76.
Wanneer mensen bidden wordt dikwijls gevraagd om
verbetering van de eigen positie.
Bij WARE GODSVERERING heeft de gerichtheid op
God een andere waarde.
Enige facetten van ware godsverering zijn:
Onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige

Communicatie met God en met al het
leven om ons heen, eenheid,
verbondenheid, vriendschap,
persoonlijke betrekkingen en een
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persoonlijke band met God en met al
het leven om ons heen, waarbij het
essentieel is, dat onze gerichtheid
onvoorwaardelijk is en zonder enige
vorm van eigenbelang.
Er is echter één verzoek met een gerichtheid op en
voor mijzelf, die ik in mijn communicatie met God
mag uiten en dat is het verzoek, of:

God mij wil steunen en helpen in het
aanreiken van wijsheid (persoonlijke
openbaringen) zodat ik in staat zal
zijn om de juiste weg te kunnen
bewandelen op mijn weg in mijn groei
in bewustzijn, op mijn weg in mijn
groei van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid.

902

Daarmee voldoe ik aan mijn
kosmische taak en opdracht binnen de
schepping van opklimmingswezen om
op te kunnen klimmen van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Deze weg kan ik nooit afleggen zonder
de hulp van mijn eigen Godsvonk.

Dit creëert Punt 126:
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
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kunnen klimmen van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid. Hiermee voldoe ik aan mijn
kosmische taak en opdracht als
’OPKLIMMINGSWEZEN’.
De interactie tussen de mens en zijn God wordt nooit
bepaald door God, want God is vierentwintig uur per
dag bereid en beschikbaar.
De interactie wordt altijd bepaald door de mens. Waar
richt de mens zich op een met welke intensiteit?
In hoeverre zet de mens zijn deuren open of houdt
deze juist gesloten?
De mens bepaalt daarmee zijn eigen mogelijkheden en
kansen en de snelheid van zijn of haar reis.
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PUNT 127:
GODSVERERING en
WIJSHEID in relatie tot
Eigenliefde en
Naastenliefde

Wat hebben Eigenliefde en Godsverering te maken
met elkaar en wat hebben Naastenliefde en Wijsheid
met elkaar te maken?
De wereldse weg is de weg van het ego, dus van de
angst, van de dualiteit en van de illusie. Op deze weg
wordt altijd geleden aan een gebrek aan
zelfvertrouwen, aan een gebrek aan eigenwaarde,
aan een GEBREK AAN EIGENLIEFDE, er heerst altijd
de strijd van de sterkste. Er is altijd het spel van de
heersers en de slachtoffers en een kenmerk van
slachtoffers is, dat ze altijd een gebrek hebben aan
zelfvertrouwen, aan zelfrespect en aan eigenliefde.
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De kennis over God ontbreekt of men is er niet in
geïnteresseerd. Het verlangen naar God ontbreekt.
Wezenlijk contact en verbinding met God is er niet.
Er komt een moment dat we ons gaan realiseren
dat de wereldse weg niet de weg is en dat deze weg
helemaal nergens toe leidt.
Dan komen we aan bij de poort van onze eigen tempel
en gaan we naar binnen. Daar gaan we voorzichtig God
ontdekken en gaan we begrijpen dat we moeten gaan
leren om van onszelf te gaan houden, om onszelf te
gaan respecteren.
Die ontdekking van EIGENLIEFDE gaat samen met de
ontdekking van God in onszelf.
We gaan leren om van onszelf te gaan houden en we
gaan leren om van ‘God in onszelf' te gaan houden. Van
onszelf gaan houden en van God gaan houden gaat
ongeveer gelijk op. Verering van onszelf en verering
van God zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We kunnen niet van de God in onszelf houden als we
niet in staat zijn om van onszelf te kunnen houden.
Liefde begint bij jezelf, als je jezelf niet lief hebt of
niet kunt liefhebben, KUN JE OOK NIET ERVAREN
WAT LIEFDE BETEKENT. Zo kun je aan den lijve,
zelf ondervinden wat ‘liefde geven' betekent en
wat ‘liefde ontvangen' betekent.
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Zo betreden we en zo gaan we langzaam voorwaarts
op de Geestelijke Weg.

EIGENLIEFDE en GODSVERERING,
voortkomend uit een groeiende liefde voor
God, zijn met elkaar verbonden en kunnen
niet los gezien worden van elkaar.
Als ik zelf groei aan kracht, doordat ik mijzelf
waardeer, respecteer, vertrouw, in mijzelf geloof, van
mijzelf ga houden, in mijn eigen kracht kom te staan,
mijn geboorterecht van recht op levensvreugde en
levensgeluk ga opeisen, zal daardoor mijn liefde
voor God groeien omdat ik zal voelen dat God mij
steunt en dat onze verbinding en ons contact zal
toenemen, waardoor ik zal gaan groeien in
bewustzijn.
Als mijn eigenliefde groeit, als ik mijn eigen kracht ga
leren kennen en ga leren om deze kracht te gaan
durven gebruiken, komt er een moment dat ik deze
vreugde en dit geluk, ga toewensen aan anderen.
Ik ga beginnen om anderen te gaan helpen om
eigenliefde en het belang van eigenliefde te gaan leren
kennen en te gaan leren veroveren.
Mijn eigenliefde, verbonden met mijn liefde voor God
en met de liefde van God, met mijn steeds diepere en
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meer waarachtige GODSVERERING, begint in mijzelf
over te stromen en ik ga beginnen mijn liefde, mijn
eigenliefde, wat nu mijn bezit is, WEG TE SCHENKEN
AAN ANDEREN en zo ontstaat NAASTENLIEFDE.
Door mijn groeiende band met God ga ik de EENHEID
steeds meer begrijpen en ik ga mij richten op mijn
naasten.
Ik werk samen met mijn eigen Godsvonk in een
bewust bewustzijns-samenwerkingsverband, waarin
ik mij richt op God door alles van mijn innerlijk leven
te DELEN met God en waar God zich op mij richt door
voorzichtig zijn WIJSHEID te schenken in de vorm van
persoonlijke openbaringen die ik van God ontvang.
En zo groeit vanuit de eigenliefde en vanuit MIJN
VERERING VAN GOD, het besef van het belang van
NAASTENLIEFDE EN HET WILLEN DELEN MET MIJN
NAASTEN, EEN STEEDS GROTER GROEIENDE
STROOM VAN WIJSHEID. Wijsheid waarmee ik
mijzelf en mijn naasten kan dienen bij onze worsteling
op onze weg op weg naar volmaaktheid.

NAASTENLIEFDE en WIJSHEID, voortkomend
uit een groeiende overstromende bron van
eigenliefde en liefde voor God, resulterend
in Naastenliefde, zijn met elkaar verbonden
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en kunnen niet los gezien worden van
elkaar.
Grafisch is dit ongeveer het volgende beeld:
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De persoon met nummer 1 begint de kracht en de
waarde van EIGENLIEFDE te ontdekken. Deze
eigenliefde gaat samen met liefde voor God en de
liefde van God en groeit uit tot een steeds hogere vorm
van (WARE), dus onvoorwaardelijke en
onbaatzuchtige GODSVERERING. De Geest van
godsverering brengt mensen steeds hoger in het
vermogen om Godsverering te kunnen leven.
Als deze mens (1) begint met het overstromen van zijn
of haar eigenliefde en deze eigenliefde gaat
wegschenken en delen naar mens 2 en 3, ontstaat er
NAASTENLIEFDE.
Wegschenken en DELEN genereert WIJSHEID, die God
zal schenken aan de mens waarin hij woont en die hij
dient, binnen morontia-mota, het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband tussen God en
mens, een verband of verbond dat gecreëerd kan en
zal worden, voortkomend uit WARE godsverering en
dus leidend tot wijsheid als gevolg van het
schenken van liefde (naastenliefde).
Er is dus geen naastenliefde mogelijk als we God nog
niet hebben leren kennen, nog niet hebben leren
liefhebben en wanneer we nog niet in staat zijn en nog
niet het besef hebben om God te eren.
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Vanuit de WARE Godsverering ontstaat de
mogelijkheid om wijsheid te kunnen ontvangen en
wijsheid vergroot het besef van eenheid en een groter
besef van eenheid genereert de behoefte om al het
leven te willen omarmen en om dienstbaar te zijn aan
de hele schepping (naastenliefde).
Dan zijn we op weg om zo volmaakt te worden als de
Vader volmaakt is.
Dan zijn we op weg om op te klimmen vanuit de
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
Dan zijn we voor nu op weg naar het moment van het
proces van fusie van onze ziel met ons eigen
Godsfragment.

Dit creëert Punt 127:
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.
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GODSVERERING GAAT SAMEN MET EIGENLIEFDE
en WIJSHEID GAAT SAMEN MET NAASTENLIEFDE.
Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Eigenliefde of ZELFRESPECT is dus de basis om tot
WARE godsverering te kunnen komen.
Als ik niet in staat ben om van mijzelf te kunnen
houden (eigenliefde of zelfrespect), kan ik ook niet
houden van ‘GOD IN MIJZELF’.
WARE GODSVEREING LEIDT UITEINDELIJK TOT
WIJSHEID, TOT GROEI IN BEWUSTZIJN EN TOT DE
GROEI VAN MIJN ZIEL.

EIGENLIEFDE OF ZELFRESPECT IS DUS EEN
‘VOORWAARDE, EEN DOEL EN EEN NOODZAAK’
OM TE KUNNEN GAAN STARTEN OM DE
GEESTELIJKE WEG TE KUNNEN GAAN
BEWANDELEN.

Dit is wat Jezus volgens het Urantiaboek zegt over het
belang van ZELFRESPECT voor ieder mens.

(1765.5) 159:3.3 Wanneer ge mensen het koninkrijk
binnenleidt, verlaagt of vernietigt dan niet hun
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zelfrespect. Hoewel een teveel aan zelfrespect de
gepaste nederigheid teniet kan doen en kan uitlopen
op trots, verwaandheid en arrogantie, loopt het
VERLIES van zelfrespect dikwijls uit op een
VERLAMMING VAN DE WIL. Het is de

BEDOELING van dit evangelie om zelfrespect
terug te geven aan hen die het verloren hebben en
het te beteugelen in hen die het bezitten. Maakt
niet de fout dat ge alleen maar het verkeerde in het
leven van uw leerlingen veroordeelt; denk er ook aan
dat ge rijkelijk waardering toont voor de meest
prijzenswaardige dingen in hun leven. Vergeet niet
dat ik mij door niets zal laten weerhouden om het
zelfrespect te hergeven aan hen die het verloren
hebben, en die werkelijk verlangen het te
herwinnen.

(1582.1) 140:8.20 Jezus viel de leringen van de
Hebreeuwse profeten of de Griekse ethici niet aan. De
Meester erkende de vele goede dingen waar deze
grote leraren voor stonden, maar hij was naar de
aarde afgedaald om iets te onderrichten als aanvulling,
‘de vrijwillige onderwerping van’s mensen wil aan
Gods wil.’ Jezus wilde niet eenvoudigweg een
religieuze mens tevoorschijn roepen, een sterveling
die geheel in beslag wordt genomen door religieuze
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gevoelens en alleen wordt aangedreven door
geestelijke impulsen. Indien ge maar één blik op hem
had kunnen werpen, zoudt ge geweten hebben dat
Jezus een echte man was, met een grote ervaring in de
zaken dezer wereld. Het onderricht van Jezus is in dit
opzicht flagrant verdraaid en zeer verkeerd
weergegeven in alle eeuwen van het Christelijke
tijdvak; bovendien hebt ge er ook verkeerde ideeën op
na gehouden over de zachtmoedigheid en nederigheid
van de Meester. Het LEVENSDOEL dat hem voor
ogen stond schijnt een LUISTERRIJK ZELFRESPECT
geweest te zijn. Hij raadde de mens alleen aan zich te
verootmoedigen opdat hij waarlijk verhoogd zou
kunnen worden: waar hij werkelijk naar streefde was
ware nederigheid tegenover God. Hij hechtte grote
waarde aan oprechtheid – een zuiver hart. In zijn
waardebepaling van het karakter was loyaliteit een
kardinale deugd, terwijl moed het hart van zijn
onderricht vormde. ‘Vrees niet’ was zijn wachtwoord,
en geduldig uithoudingsvermogen was zijn ideale
sterkte van karakter. Het onderricht van Jezus vormt
een religie van dapperheid, moed en heldendom. En
dit is nu juist waarom hij als zijn persoonlijke
vertegenwoordigers twaalf gewone mannen uitkoos,
het merendeel stoere, viriele en mannelijke vissers.
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(1740.1) 156:5.14 Geestelijk leven vergroot het
ware zelfrespect enorm. Zelfrespect is echter geen
zelf bewondering. Zelfrespect is altijd
gecoördineerd met liefde voor, en dienstbaarheid
aan, de medemensen. Het is niet mogelijk om meer
respect te hebben voor jezelf dan liefde voor je naaste:
het ene is de maat van de capaciteit tot de andere.

Dat is wat ik in mijn boeken heb genoemd 'HET
TERUGGEVEN VAN DE MENS AAN ZICHZELF’.
Eigenlijk is dat het belangrijkste doel van al mijn
boeken, omdat je alleen vanuit een volledig
ZELFRESPECT, vanuit een volwaardige eigenliefde
en vanuit een als in beton gegoten zelfvertrouwen,
DE KEUS KUNT GAAN MAKEN EN DE WIL KUNT GAAN
OPBRENGEN, OM GOD TE GAAN ZOEKEN, OM JE
VANUIT DIE STERKE WIL, OVER TE KUNNEN GAAN
GEVEN UIT VRIJE WIL AAN DE WIL VAN DE VADER
EN OM JOUW REIS NAAR VOLMAAKTHEID TE
KUNNEN GAAN STARTEN.
Dit onwankelbare zelfrespect geeft je uiteindelijk de
mogelijkheid, om in de samenwerking met God binnen
het bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband, een
mate van onkwetsbaarheid op te bouwen, die je
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zonder omwegen en zonder twijfel, zonder dralen of
verlamming, leidt naar jouw doel, HET PARADIJS.
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PUNT 128: Mijn
onvoorwaardelijk
GEBED, in
dienstbaarheid van en
voor het universum

Vader ik houd van U, want ik houd van het Leven, in
het besef van het allesomvattende van de schepping,
waar ik een deel van ben, die ik in mijzelf draag en die
ik in zijn totaliteit uitdraag in mijn liefde voor U en in
mijn verlangen naar U.
Vader ik houd van U, want U creëert mijn verlangen
om te kunnen zijn, om te mogen zijn, om waardig te
zijn om te zijn, om het Leven te mogen zijn en om het
Leven te kunnen en te mogen dragen, door U, voor
mijzelf en voor al het Leven om mij en om ons heen.
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Vader ik houd van U, in het besef van mijn
aanwezigheid in het totale universum, een
aanwezigheid door U en verkregen van U, als
onmisbaar facet van alles wat is, van het zijn van uw
liefde en van het tentoonstellen van uw liefde, als
lichtbaken voor allen die u nog zoeken en die nog
verdwaald zijn in het schimmige duister.
Vader ik houd van U, omdat U mij heeft geleerd om
van mijzelf te kunnen, te moeten en te mogen gaan
houden. Het omarmen in liefde van mijzelf is als het
omarmen van mijn liefde voor U. In mijzelf herken ik U
en in U herken ik mijzelf. In die herkenning worden
wij één, één liefde die bruist en die de drang heeft om
te gaan overstromen.
Vader ik houd van U, een liefde die ontembaar begint
te stromen en begint te bruisen, van ons af, stromend
en bruisend het universum in, allesomhelzend wat zij
op haar weg tegenkomt. Die liefde draagt in zich de
kracht van bescherming, van warmte en van het
schenken van leiding, voor ieder die daar behoefte aan
heeft en voor ieder die klopt aan onze deur, aan de
deur van ons huis, waar wij wonen als één.
Vader ik houd van U omdat ik niet anders kan. Het is
als het ademhalen, het eten en het drinken voor mijn
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stoffelijk jasje. Mijn ziel wordt gevoed door U, door
ons verbond in de samenwerking op het niveau van
bewustzijn. Het bewustzijn is het schip waarop wij
samen varen en dat de kracht heeft ontwikkeld om
iedere zee en iedere storm aan te kunnen en dat altijd
in staat is en in staat zal zijn om onder Uw leiding
iedere veilige haven te bereiken en om daar te landen.
Vader ik houd van U en ik ben op weg om te leren
van U te kunnen houden zoals U houdt van mij.
U bent mijn voorbeeld, mijn zeil, mijn houvast, mijn
anker en mijn doel. Ik heb U nodig zoals U mij nodig
heeft en ja Vader: ‘IK WIL’, zoals ik weet, dat U wilt.
Zo gaan we verder, onder vol tuig, met gunstige en met
ongunstige wind. Het doet er niet meer toe want onze
liefde is als in beton gegoten, onkwetsbaar,
onbreekbaar en nu al vereeuwigd want Vader, ik
houd van U.

Dit creëert Punt 128:
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.
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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

Hoe vergeef ik iemand?
Vergeven is een probleem dat zich aan de achterkant
bevindt van een reeks van gebeurtenissen die uitlopen
op het vraagstuk: 'Moet ik iemand vergeven, kan ik
iemand vergeven en wil ik iemand vergeven, maar
vooral, hoe doe ik dat?’
Vergeven is moeilijk, misschien wel onmogelijk.
De enige oplossing is om compleet te vermijden
dat ik ooit zal moeten vergeven.
Is vergeven noodzakelijk?
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Het antwoord is dat als je het zover laat komen, als jij
de reeks van gebeurtenissen laat voltrekken, waarvan
‘vergeving het achterste rijtuig is’, zou het zomaar
kunnen dat jij jezelf eens of misschien wel regelmatig
de vraag zal moeten stellen: 'Moet ik iemand vergeven,
kan ik iemand vergeven en wil ik iemand vergeven en
vooral, hoe vergeef ik iemand?’
Als je het niet zover laat komen, zul je jezelf nooit die
vraag hoeven te stellen en lost het probleem van
vergeving dus vanzelf op.
Als je aan de voorkant van een reeks van
gebeurtenissen oplet, zul je nooit meer aan de
achterkant met het probleem geconfronteerd worden,
‘of iemand schuldig is of je iemand moet veroordelen
en of je dus tenslotte iemand zal moeten proberen om
te vergeven en of je dat kunt vergeven en of je dat
wilt.’
Als je na een 'schuldigverklaring' gaat beslissen, dat je
wilt gaan proberen om iemand te VERGEVEN, zul je
merken hoe moeilijk of misschien wel hoe onmogelijk,
vergeven is. Vergeven komt altijd in conflict met
het ego en het ego is maar wat blij dat hij met de
vinger naar de ander kan wijzen en vooral, kan
blijven wijzen..
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We kunnen het proces en het probleem van vergeven
uit ons leven bannen, maar dan zijn er wel ogen en
oren nodig om dit te kunnen zien en te kunnen horen.
Er zijn verschillende invalshoeken te benoemen
waarom vergeving niet noodzakelijk nodig is, waarom
het eigenlijk onzinnig is en hoe je dit probleem,
voortijdig, dus aan de voorkant, kunt elimineren.

De eerste invalshoek, de verwachting.
Vergeving komt uiteindelijk als resultaat en als
eindproduct van een proces dat bij
VERWACHTINGEN begint en dat altijd een volgende
procesgang genereert.
Verwachtingen zijn uitkomsten van hoe wij denken
dat dingen of situaties in ons leven zullen gaan lopen
en vooral, hoe andere mensen in die situaties zullen
gaan handelen of zullen gaan reageren. Wij verzinnen
dat, omdat wij dat wensen en wij verheffen al datgene
dat wij verwachten en dus zelf wensen en verzinnen,
tot datgene dat werkelijk zal zijn en dat werkelijk zal
(moeten) gebeuren.
Je begrijpt het al, de realiteit is bijna altijd anders.
Anderen reageren niet zoals wij willen, zoals wij dat
wensen, verzinnen of zoals wij verwachten dat zij
hadden moeten reageren met als resultaat een heftige
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TELEURSTELLING. Die teleurstellingen kunnen heel
ernstig zijn met als resultaat dat wij nog maar één
mogelijkheid zien en dat is om die ander of al die
anderen, ernstig schuldig te verklaren aan het
volkomen in gebreke zijn. Die anderen hebben ons iets
aangedaan en zijn dus schuldig. Na een
schuldigverklaring ontstaat de laatste fase van de
reeks: ‘Moet ik, wil ik en kan ik die ander of anderen
vergeven?’
Bijna iedere VERWACHTING leidt uiteindelijk tot
een schuldigverklaring en dus tot een
vergevingsprobleem.
Onthoud bij dit probleem aangaande de eigen
verwachtingen, die wij projecteren op het gedrag van
anderen ook, dat ik door van anderen te verwachten,
dat ze mijn wil volgen, ik volkomen voorbij ga aan het
hoogste recht in de kosmos, ‘DE WET VAN DE VRIJE
WIL VAN IEDER MENS.
Een ander heeft niets te maken met wat ik wil, met
mijn verwachting. Een ander volgt de vrije wil van die
ander en is daarmee NOOIT SCHULDIG.

De tweede invalshoek, mijn overtuiging
en mijn waarheid.
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De tweede invalshoek is het gegeven dat ik mijn eigen
wereld en dus mijn eigen waarheid schep.
Vergeet niet dat ik met mijn overtuigingen de wereld
creëer waarin ik leef en mijn overtuigingen daarmee
verhef tot een voor mij aanwezige en waarneembare
waarheid. Als ik jou schuldig verklaar, dan ben je
schuldig en als jij schuldig bent in mijn wereld, zal ik
eerst mijn overtuigingen moeten aanpassen, voordat
het beeld en de waarheid van schuldig zijn, zal worden
overschreven door een ander beeld en een andere
waarheid. Vergeven verandert niets aan mijn
overtuiging en de mogelijkheid van vergeving zal dus
op moeten boksen tegen de waarheid van mijn
overtuiging.

De derde invalshoek, mijn
verantwoordelijkheid.
De derde invalshoek is dat het besef van EENHEID
leidt tot het besef, dat ik uiteindelijk altijd
VERANTWOORDELIJK ben.
Als ik verantwoordelijk ben, kan ik dus niemand meer
schuldig verklaren want ik ben deel van het
resultaat. Als ik dus per definitie niemand meer
schuldig kan verklaren, hoef ik dus ook nooit meer
iemand te VERGEVEN en leidt het diepe en volle
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‘besef van eenheid' tot het elimineren van
schuldigverklaren en dus tot de noodzaak van te
moeten, te hoeven en te kunnen vergeven.
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Grafisch leidt dit dus tot het bovenstaande beeld:
Eenheid  Verbondenheid  Beïnvloeding 
Afhankelijkheid  VERANTWOORDELIJKHEID.
Als ik binnen de EENHEID dus uiteindelijk
verantwoordelijk ben, kan ik een ander NIET
MEER SCHULDIG VERKLAREN EN HOEF IK DUS
OOK NIEMAND OOIT MEER TE VERGEVEN.

De vierde invalshoek, vrij van zonden.
Als vierde invalshoek is de vraag valide of ik beter ben
dan de persoon die ik schuldig verklaar.
Als ik voldoende niveau van bewustzijn heb, als ik de
ogen heb om te zien en de oren heb om te horen, heb
ik het besef dat ik weet dat ik NIET beter ben en dus
ook nooit de eerste steen zal werpen.
Als ik niet meer met stenen kan en zal gooien, is er
geen reden meer om anderen te veroordelen, omdat ik
ze zo nodig schuldig moet verklaren.
Als er niets meer schuldig te verklaren valt, als ik
mijn eigen zonden, tekortkoming en kleinheid
durf en kan onderkennen, hoef ik dus ook niets en
niemand ooit meer te vergeven.
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Zeur dus niet meer over hoe moeilijk het is
en hoe belangrijk het is om te kunnen en te
moeten VERGEVEN, MAAR GA BEGRIJPEN
DAT HET ONZINNIG IS OM ANDEREN
SCHULDIG TE VERKLAREN, ZODAT HET
PROBLEEM VAN 'TE KUNNEN, TE MOETEN,
TE WILLEN EN TE HOEVEN VERGEVEN,
HIERMEE VOLLEDIG GEËLIMINEERD IS’.
Verander het proces aan de VOORKANT,
zodat er aan de achterkant geen schuldigen
meer overblijven die ik moet veroordelen en
waarmee het probleem van vergeven ALS
VANZELF OPLOST.

Dit creëert Punt 129:
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.
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Het is niet uitgesloten dat er nog meer invalshoeken
zijn, die leiden tot eliminatie van het feit dat ik iemand
moet veroordelen, schuldig moet verklaren en dan
moet proberen te vergeven.
Loop deze weg nooit alleen maar loop deze weg
altijd, bewust samen met jouw Godsvonk in het
bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband, zodat
je het nooit alleen hoeft te doen en inspiratie en
inzichten zult ontvangen om te weten hoe, wanneer en
op welke wijze, je hiervoor jouw hoofd zult moeten
buigen.
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PUNT 130: De immense
vreugde van de
bevrijding en de daarop
volgende ervaring van
VRIJHEID

Met het in aandachtspunt 129 genoemde besef dat het
onnodig en dus onmogelijk is om anderen te moeten
en te hoeven veroordelen en dus schuldig te kunnen
en te moeten verklaren (zie de vier invalshoeken),
hoef ik anderen dus ook nooit meer te VERGEVEN of
daar moeite voor te doen.
Hiermee BEVRIJD ik ieder ander, maar door het
bevrijden van alle anderen, …….
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BEVRIJD IK OP ONVOORSTELBARE
WIJZE MIJZELF.

Dit creëert Punt 130:
De vier invalshoeken waarom vergeving en het
moeten vergeven van anderen een onzinnige zaak is,
bevrijdt ieder ander en de hele wereld, maar bevrijdt
bovenal op een ultieme wijze, MIJZELF.
Zolang ik niet vrij en bevrijd ben, kan ik niet in vrijheid
mijn vleugels uitslaan.
De vier invalshoeken ten volle beseffen, begrijpen en
gaan leven, bevrijdt mijzelf en deze wereld van een
illustere en illusoire last. Hiermee ben ik uit het
moeras van de illusie opgestegen en ga ik meer zien
van de werkelijkheid die inherent is aan een dieper
besef van eenheid.
Ik neem mij voor om nooit meer iets te verwachten, ik
ga mijn verantwoordelijkheid ten volle nemen, ik ga
de vrije wil van anderen dieper begrijpen en in mijn
leven hanteren en er zijn voor mij geen stenen meer
om op te rapen en om er mee te gaan gooien. Dit
spaart mijzelf verspilling van kostbare energie en
931

schenkt mij de VERLICHTING van de VRIJHEID en de
immense, daaruit voortvloeiende, ongekende mate
van VREUGDE.
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PUNT 131: En hoe zit dat
met mijzelf?

In de twee voorgaande aandachtspunten hebben we
gezien hoe onzinnig en zinloos het is om anderen te
veroordelen, te beschuldigen en daarna te moeten
gaan proberen om al die anderen te vergeven.
Hoe zit dat bij mijzelf en voor mijzelf?
Hoe zinvol of zinloos is het om mijzelf te beoordelen,
te veroordelen, te beschuldigen en hoe onmogelijk is
het om mijzelf voor al die beschuldigingen te kunnen
gaan vergeven?
Waar kan ik allemaal schuldig aan zijn?
Ik ben te dom.
Ik ben te dik.
Ik ben te dun.
Ik ben niet goed of in ieder geval niet goed genoeg.
Ik ben niet goed, niet mooi of te lelijk
Ik ben te groot.
Ik ben te klein.
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En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan.
Wat doen al die overtuigingen, veroordelingen en
schuldigverklaringen over mijzelf, met mijzelf?
Om te beginnen zijn het OVERTUIGINGEN en mijn
overtuigingen creëren MIJN WAARHEID. Dus hoe
meer ik van mijn eigen oordeel, beoordeling,
veroordeling en beschuldiging, overtuigd ben, hoe
meer die waarheid gaat landen en verankeren in mijn
eigen leven en hoe meer ik het dus ga zien, proeven,
ruiken, horen en geloven.
Ik doe het dus allemaal mijzelf aan.
Als het zo makkelijk gaat, kan ik mijzelf dus ook iets
anders aandoen.
Ik kan dus blijkbaar kiezen in welke waarheid ik
leef door de juiste overtuiging te leven en te
kiezen.

Hier ligt het grote belang van eigenliefde
(of niet liefde), zelfrespect (of zelf
disrespect), zelfvertrouwen (of zelf
wantrouwen), waarin ik de wereld
creëer waarin ik leef en die bepaalt hoe
mijn levensweg zal zijn, namelijk een
lijdensweg of een vreugdeweg.
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Wees lief voor jezelf (eigenliefde).
Je bent prima, uitstekend en de beste (zelfrespect).
Geloof in jezelf (zelfvertrouwen) en je leven zal een
enorme wending nemen.
Dit is ook het evangelie van Jezus.
Gebrek aan zelfrespect VERLAMT DE WIL,
waardoor je nauwelijks of niet meer tot handelen
kunt komen.
Veroordeel jezelf niet, beschuldig jezelf niet want als je
eenmaal zover bent is het een hele moeilijke weg om
jezelf voor al je falen te kunnen gaan vergeven.
Vergeven zal zelfs niet werken.
Je zult je overtuigingen moeten veranderen, BEGIN
DAAR NU MEE.
Over het evangelie van Jezus.
(1765.5) 159:3.3 Wanneer ge mensen het koninkrijk
binnenleidt, verlaagt of vernietigt dan niet hun
zelfrespect. Hoewel een teveel aan zelfrespect de
gepaste nederigheid teniet kan doen en kan uitlopen
op trots, verwaandheid en arrogantie, loopt het
verlies van zelfrespect dikwijls uit op een
VERLAMMING VAN DE WIL. Het is de bedoeling van
dit evangelie om zelfrespect terug te geven aan
hen die het verloren hebben en het te beteugelen
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in hen die het bezitten. Maakt niet de fout dat ge
alleen maar het verkeerde in het leven van uw
leerlingen veroordeelt; denk er ook aan dat ge rijkelijk
waardering toont voor de meest prijzenswaardige
dingen in hun leven. Vergeet niet dat ik mij door
niets zal laten weerhouden om het zelfrespect te
hergeven aan hen die het verloren hebben, en die
werkelijk verlangen het te herwinnen.

Het is allemaal al vele malen gezegd en benoemd en ik
blijf er mee doorgaan.
Het is de essentie en de kracht van het bestaan en de
voorwaarde voor groei van ons bewustzijn.
Zelfrespect is de absolute noodzaak als ondersteuning
op onze reis naar volmaaktheid, op onze reis naar het
paradijs.
Ken de wetten, kies de juiste dosering (niet te veel en
niet te weinig) en kies daarmee het juiste pad.
Het mooie is dat je hiermee niet afhankelijk bent van
anderen maar uitsluitend van jezelf en dus van de
keuzes die jezelf maakt.
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Dit creëert Punt 131:
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

Ik zie een beeld of een aantal beelden die ik nog niet
volwaardig kan duiden en die ik nu misschien slechts
een klein beetje begrijp.
Ik zie het beeld van de quantum fysica of quantum
mechanica, waarvan ik begrijp dat in het laboratorium
is aangetoond dat 'de waarnemer de uitslag van de
proef beïnvloedt'. Blijkbaar typeert dat ons als
(mede)schepper.
En ik zie een samenwerkingsverband op het gebied
van bewustzijn tussen God, engelen, elementenwezens
en middenwezens enerzijds en de mens anderzijds.
Ook ligt er een verband naar volwaardig zelfrespect en
naar WARE godsverering. Aan de rand zie ik de
begrippen wijsheid, verwachting, teleurstelling en
vergeving.
Maar wat is nu het verband en wat is het verhaal?
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Op dit moment heb ik geen idee maar ik ga maar
gewoon beginnen met schrijven en zien waar ik op uit
ga komen.
Ik was vanmiddag aan het fietsen en er was veel wind.
Het ging op de een of andere manier niet echt lekker
en ik kwam flink moe thuis. Ik was zo moe dat ik
onmiddellijk op de bank in een hele diepe slaap viel,
terwijl ik geluiden om mij heen hoorde. Na drie
kwartier werd ik wakker en was volkomen uitgerust.
Tijdens het fietsen kwam ongeveer het volgende beeld
bij mij naar boven. Al schrijvende zal ik proberen dit
beeld uit te breiden. Na het wakker worden ben ik
meteen gaan schrijven.
De mens is medeschepper want met onze
overtuigingen creëren wij de wereld waarin wij leven
en in die wereld zullen wij blijkbaar de gevolgen
ervaren van de inhoud en van de waarden van onze
overtuigingen.
Onze overtuigingen en de waarde of de inhoud van
onze overtuigingen worden voor een belangrijk deel
bepaald door de hoogte van ons bewustzijn.
Vanaf een zekere hoogte van ons bewustzijn zullen wij
beïnvloed gaan worden door morontia-mota, het
bewuste bewustzijns-samenwerkingsverband tussen
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ongelijksoortige naturen, dus tussen mens en andere
(geestelijke) naturen zoals onze Godsvonk, engelen,
elementenwezens en mogelijk ook de middenwezens.
De hoogte van het inmiddels door ons veroverde
bewustzijn staat toe, dat we door mota beïnvloed
zullen gaan worden.
De hoogte van het inmiddels door ons veroverde
bewustzijn heeft ons gebracht tot het zoveel mogelijk
streven naar WARE en WAARACHTIGE
GODSVERERING. Dit betekent dat wij God
LIEFDEVOL, ONVOORWAARDELIJK EN ZONDER ENIG
EIGENBELANG VEREREN.
Tevens hebben wij een hoogwaardig niveau van
eigenliefde, zelfrespect of zelfvertrouwen opgebouwd
en tot ons bezit gemaakt.

Wij staan dus sterk in onze schoenen en
in ons eigen krachtveld (zelfrespect,
eigenliefde).
Wij zijn in staat om te streven om zoveel
als mogelijk God onvoorwaardelijk en
waarachtig te eren.
Wij worden door de hoogte van het
niveau van ons bewustzijn beïnvloed
door mota waardoor wij geestelijke
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inzichten en inspiratie zullen
ontvangen.
Wij zijn met ons bewustzijn deel van een
bewust bewustzijnssamenwerkingsverband tussen onszelf,
God, de engelen, de elementenwezens
en de middenwezens. Dit verband of
verbond brengt ons wijsheid.
Wij zijn op de hoogte van het gegeven
dat wij in staat zijn om onze eigen
wereld te scheppen, een creatie die
invloed kan en zal hebben op onze
omgeving.
Wij onderkennen de werking van
verwachtingen, teleurstellingen en
begrijpen de energie rond vergeving.
Er lijkt nu iets als een puzzel in elkaar te passen.
Nogmaals:
 Wij dienen en eren God zo veel mogelijk in
waarachtige, onvoorwaardelijke en belangeloze
liefde.

941

 Wij bezitten een krachtig en gedoseerd zelfrespect,
zonder door te slaan naar trots en/of arrogantie.
 Wij worden beïnvloed door mota en ontvangen
geestelijke inzichten en inspiratie, dat leidt tot
wijsheid.
 Wij zijn deel van een bewust bewustzijnssamenwerkingsverband tussen onszelf, God, de
engelen, de elementenwezens en de middenwezens.
 Wij zijn onszelf bewust dat wij met onze
overtuigingen de wereld creëren waar we de
inhoud van onze overtuigingen zullen ervaren en
daar kunnen en zullen wij van leren.
 Tevens bezitten wij het vermogen om het besef van
eenheid te doorgronden en om dus onze
verantwoordelijkheid volledig te willen en te
kunnen nemen.
 Wij begrijpen de onvolmaaktheid van ieder wezen,
inclusief onze EIGEN ONVOLMAAKTHEID en
daardoor zijn wij dus niet meer in staat om de
eerste steen of om welke steen dan ook te gooien of
te werpen en hoeven we ook geen moeite meer te
doen om te hoeven vergeven. Er valt niets te
vergeven want onvolmaaktheid geldt voor iedereen.
Ook oordelen en veroordelen heeft geen zin, want
niemand is vrij van zonden, dus wie moet ik
veroordelen als ikzelf niet beter ben?
 Onze overtuigingen zijn geschoond van welke
verwachting dan ook, zodat wij niet meer
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teleurgesteld zullen zijn en dus niets meer hoeven
af te wentelen op onze medemens. Als ik niets meer
naar wie dan ook kan afwentelen, geldt opnieuw
dat ik niemand meer hoef te veroordelen en
schuldig hoef te verklaren en geldt opnieuw dat
vergeven niet meer relevant en dus zinloos is.
Deze individuele losse punten creëren nu een
beeld, waarvan wij de INITIATOR zullen moeten
gaan zijn en wat moet gaan leiden tot een
structurele activiteit van ons handelen op het
niveau van ons dagelijks bewustzijn.
Met het bewustzijn, de kennis en de liefde, met de
(vrije) Wil om te dienen, met onze deelneming in
geestelijke samenwerkingsverbanden, met het mogen
ontvangen van inzichten en inspiratie, met ons
zelfrespect en onze eigenliefde, met het besef van het
nemen van onze volle verantwoordelijkheid voor al
het leven, met het besef dat het niet aan ons is om te
oordelen of te veroordelen omdat er per definitie
alleen maar onvolmaaktheid bestaat en dus niemand
meer vrij is van zonden, stenen hoeft te werpen en
met de kennis dat onze overtuigingen, gedragen door
het niveau van ons bewustzijn, een wereld creëert,
waarin wij zullen ervaren van wat wij scheppen op
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basis van onze overtuigingen en dat we daar anderen
deelachtig van kunnen en mogen maken.
Dit complete besef elimineert ook volledig de
noodzaak om wie dan ook nog te hoeven of te
moeten vergeven.
Op deze wereld zijn wij de initiator, dus binnen alle
hierboven opgenoemde mogelijkheden, kunnen en
zullen wij samen met de geestelijke wereld in
volledige dienstbaarheid kunnen gaan werken aan het
scheppen van een nieuwe wereld. Een wereld op een
structureel hoger bewustzijnsniveau dan het huidige
collectieve bewustzijnsniveau van deze wereld en
daarmee zullen we het collectieve bewustzijnsniveau
infecteren en beïnvloeden, wat omstandigheden
creëert die kunnen leiden tot een veranderend
bewustzijn.
Jij en ik zullen moeten vragen aan de geestelijke
wereld en wij zullen moeten kloppen op de deuren
van hun geestelijke woningen.
Wie klopt wordt opengedaan en wie vraag krijgt
antwoord.
Wij zijn hier op en voor deze wereld de initiator,
wij zijn hier het kanaal waardoor gewerkt kan en
moet worden, dus vraag en klop.
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Zo is al schrijvende uiteindelijk het beeld enigszins
gevormd en is er voor mij, op dit moment, meer
duidelijkheid geschetst.
Zoek zelf naar een eigen persoonlijke vorm, waarin al
deze aspecten naar voren zullen komen en waarin een
bewust bewustzijns-samenwerkingsverband tot stand
komt, waarin alle genoemde facetten zullen gaan
stromen als een samenwerkingsverband tussen de
mens en de geestelijke wereld, op deze materiële
wereld.
Weet wat je schept, laat je inspireren, werk samen in
onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan het totaal, blijf
kloppen en vragen, neem je volledige
verantwoordelijkheid zonder te oordelen, te
veroordelen en uiteraard zonder het werpen van
welke steen dan ook. Accepteer de onvolmaaktheid en
werk mee aan de groei naar volmaaktheid.
Hier ligt voor jou en voor mij de eerste volledige,
bewuste, opdracht die het gevolg is van onze plek op
de Weg die we hebben bereikt, waar we nu kunnen
gaan bewijzen dat we nu het bewustzijn bezitten
waardoor we nu de volledige verantwoordelijkheid
voor waarachtige onvoorwaardelijke dienstbaarheid
kunnen gaan nemen.

945

Heb GELOOF en VERTROUWEN in het resultaat.
Geloof in jezelf en infecteer anderen, waardoor ook zij
gaan geloven in zichzelf.
Zijn we deze samenwerking waard?
Ook in deze samenwerking zijn we een deel van het
totaal, maar we zijn ook het kanaal, waarlangs en
waardoor de transformatie zal moeten gaan
plaatsvinden.
Een transformatie die per definitie zal plaatsvinden,
zolang wij de WIL VAN DE VADER, zijn, doen en
leven.

Dit creëert Punt 132:
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
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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.

We gaan nu bewust creëren, scheppen. In
samenwerking met andere naturen en beïnvloed door
geestelijke inzichten en inspiratie maken we ons eigen
scheppingsplan om daarmee onze eigen wereld te
beïnvloeden en te veranderen, waarmee we het
collectief zullen beïnvloeden.
We bepalen de VOORKANT van dit scheppingsproces
op een zodanige wijze, dat zal blijken dat er aan de
achterkant geen disharmonie en veroordelingen meer
zullen optreden, dus VERGEVING zal in ons plan, in
onze gecreëerde wereld niet meer passen en nodig
zijn.
Er is plaats voor iedereen en iedereen zal in zijn of
haar eigen krachtveld worden gezet, bewust van
zelfrespect en iedereen zal binnen zijn of haar eigen
mogelijkheden, tot ongekende hoogten worden
opgetild.
Ware GODSVEREING is verering van alles en
iedereen, een onvoorwaardelijke en
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onbaatzuchtige verering gericht op iedereen en
gericht op het optillen van deze planeet naar
steeds hogere fasen van Licht en Leven.

Realiseer je goed dat als je de keus maakt, om
op bovengenoemde wijze en in samenwerking,
onder geestelijke leiding en inspiratie, jouw
eigen bewuste en op Licht en Liefde gerichte
scheppingsplan te maken, voor het scheppen
van jouw eigen harmonische en verlichte
wereld.
DIT EEN CONSTANT GERICHTE EN
STRUCTURELE DAGTAAK, DAT ALLEEN MAAR
TOT STAND KAN KOMEN ONDER LEIDING VAN
JOUW SCHEPPINGSKRACHT, JOUW WIL, JOUW
ZELFRESPECT, JOUW GEDREVENHEID OM AL
HET LEVEN TE EREN, JOUW BESEF VAN
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR AL HET
LEVEN EN DAT DIE KRACHT DUS
STRUCTUREEL EN CONSTANT ZAL MOETEN
ZIJN, ONDER CONSTANT OVERLEG BINNEN
HET BEWUSTE BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND MET DE
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GEESTELIJKE NATUREN EN UITEINDELIJK
GEDRAGEN DOOR JOUW EIGEN GOD.
Als je jezelf daaraan overgeeft met al je liefde
en wijsheid, ‘zul je weten'.
Weten hoe te handelen en hoe bij te sturen als
dat nodig en gewenst is. Weten wat het is om
de Wil van de Vader te leven.
Je zult werken met God, door God en naar God
en met alle wezens die samen met jou God en
al het leven, werkelijk en waarachtig vereren
en dienen.
Wij zullen zo God waarachtig dienen in het
doen van ZIJN Wil, op een hoger niveau, al het
leven dienend als instrument van de
geestelijke wereld in deze materiële wereld.
Zo lijken de onderwerpen van de laatste
aandachtspunten zoals verwachtingen, ware
godsverering, vergeving en wijsheid nu samen te
komen en dit beeld te vormen. De puzzelstukjes
dwarrelen weer neer en maken opnieuw hun beeld en
opnieuw raakt me dit op meerdere manieren.
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Dit wordt een verandering van gerichtheid in het besef
dat er iets gedaan moet worden en gedaan kan
worden aan de transformatie van de omgeving van
deze wereld, wat andere mensen mogelijk een
(energetisch) betere omstandigheid kan bieden om
bewuster te gaan beginnen aan hun eigen Geestelijke
reis.
Die transformatie gaat nooit vanzelf maar zal het
gevolg zijn van jouw en mijn inspanningen, die op
jouw eigen wijze, kunnen gaan beginnen zoals in dit
aandachtspunt is beschreven.
Hoe hoger het bewustzijn, hoe groter de
verantwoordelijkheid, want wie weet, is
verantwoordelijk.
Dat zal dus voor nu, in ieder geval voor mijzelf, het
vertrekpunt zijn.
Het proces van groei in bewustzijn, van groei naar
volmaaktheid, zal voor iedereen aan de voorkant
moeten gaan veranderen, zodat we aan de
achterkant niet meer met zoveel pijn, verdriet,
wanhoop en ellende blijven zitten, die eigenlijk niet
of nauwelijks nog te repareren is. Kijk maar om je
heen hoeveel pijn, verdriet, wanhoop, eenzaamheid en
ellende er onder de mensen is, uitlopend op massale
depressies en burn-outs, van jong tot oud.
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Daar kunnen jij en ik nu aan mee gaan helpen, door de
stap te gaan maken en op een structureel, hoger
bewust niveau te gaan samenwerken in het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband met God, de
engelen, de elementenwezens en de middenwezens en
door daardoor, deze wereld bewust en gericht te gaan
transformeren.
Dat wordt de nieuwe weg en ‘de Weg’ zal mij gaan
wijzen hoe deze weg zal gaan lopen. Nu is er nog mist
en onduidelijkheid, maar de weg is onmiskenbaar
aanwezig en de leiding zal voortkomen uit mota en uit
de inzichten vanuit het verbond van het
samenwerkingsverband.

Alle aspecten van de nieuwe Weg.
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PUNT 133: Een verdere
verkenning van de
nieuwe weg

Na het schrijven van aandachtspunt 132 realiseerde ik
mijzelf dat ik geen deur zag om te openen, die mij op
welke wijze dan ook, toegang tot deze nieuwe weg zou
verschaffen.
Ik liet het voor wat het was.
Na een paar dagen zag ik het woord ‘bewustzijn'
verschijnen en begreep ik dat er een nieuwe,
aanvullende betekenis aan het begrip 'bewustzijn’ kan
of moet worden toegevoegd.
Dit beeld zou nog wel eens de deur naar de nieuwe
weg kunnen zijn.
Bewustzijn heb ik tot nu toe gedefinieerd als het totaal
van:
1. Het hebben en kunnen toepassen van KENNIS.
2. Het bezitten en kunnen genereren van LIEFDE.
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3. Het in het leven kunnen COMBINEREN van KENNIS
en LIEFDE. Als vierde en nieuw punt kan hier nu aan
worden toegevoegd:
4. GERICHTHEID DOOR CONCENTRATIE. Hoe
bewust ben je in je dagbewustzijn? Hoe BEWUST
ben je van wat je gedachten je brengen, waar je
jezelf op richt? Hoe geconcentreerd kun je je focus
op iets richten en vasthouden? HOE BEWUST BEN
JE VAN DATGENE WAAR JE JE OP DAT MOMENT
BEWUST VAN WILT ZIJN EN OOK KUNT ZIJN?
Het vierde punt van bewustzijn is de focus, is het
besef, is de concentratie en de kracht om jezelf ,
langdurig te kunnen richten op datgene, waar je
jezelf ook bewust op wilt richten.
Dit facet is buitengewoon belangrijk als wij willen
gaan werken in een bewust bewustzijnssamenwerkingsverband met andere naturen, gericht
op focus en concentratie om een vorm van gerichtheid
te kunnen creëren en vooral om deze focus zolang vast
te kunnen houden, als noodzakelijk is.
Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang.
 Voorkom continu dwarrelende gedachten.
 Houd de gerichtheid altijd op liefde.
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 Wees uitsluitend vrij van verwachtingen en
voorkom dat je situaties creëert waarin je gaat
oordelen, veroordelen en vervolgens
geconfronteerd wordt met de irrealiteit van
'moeten vergeven’.
 Richt je op het hoogst haalbare (onderken hierbij
het hebben van gebrek aan volmaaktheid en de
drang van groei naar volmaaktheid).
 Richt je focus niet op personen, tenzij je daarvoor
toestemming hebt gevraagd.
 Leer de momenten van inspiratie onderkennen en
zoek naar de wijsheid die erin zit opgeslagen.
 Houd contact binnen het samenwerkingsverband
en voel of er nieuwe opdrachten zijn, die alleen
valide zijn als ze zijn gericht op vergroting van het
besef van eenheid en op waarachtige godsverering
in de meest ruime zin en die dienstbaar zijn aan het
algemeen belang.
 Train jezelf in het vierde punt van bewustzijn, het
‘BEWUST GERICHT KUNNEN ZIJN OP DATGENE
WAAR JE JEZELF BEWUST OP WILT RICHTEN,
TOTDAT HET VOOR DAT MOMENT GENOEG IS’.
 Weet wat je wilt, Weet waarvan je dus GERICHT
BEWUST MOET ZIJN EN WAAROP JE DAT
BEWUSTZIJN MOET RICHTEN en train om die
gerichtheid net zolang vast te kunnen houden, als
noodzakelijk is.
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 Maak deze kwaliteiten door oefening een onderdeel
van je dagbewustzijn, wat je kunt inzetten, ongeacht
de externe omstandigheden, wanneer en zolang als
het nodig is.
 Vraag hulp bij deze training aan de geestelijke
wezens met wie je samenwerkt.
 Het fundament van ieder onderwerp van iedere
focus en van iedere gerichtheid moet altijd zijn:
WARE GODSVEREING, dus liefdevol,
onvoorwaardelijk en zonder enige vorm van
eigenbelang.
 Realiseer je dat je het kanaal bent om
transformaties van bewustzijn, via de energetische
weg als materiële manifestatie in deze materiële
wereld tot stand te kunnen brengen.
Hier komen dus de puzzelstukjes die neerdwarrelen
zoals in aandachtspunt 132 beschreven, tot uiting en
in de uitingsvorm zijn strikte richtlijnen opgenomen.
Aangezien de mens het kanaal en het laatste station
van dit samenwerkingsverband is, is het uiterst
belangrijk om je zo snel mogelijk hierin te gaan
bekwamen.
Kort samengevat:
Krijg jouw concentratie onder controle. Leer om je
constant dwarrelende gedachten te kunnen gaan
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focussen op onderwerpen die jij vaststelt, via het
samenwerkingsverband. Scan continu de waarde van
het niveau van bewustzijn van de onderwerpen
(eenheid, liefde, ware godsverering, dienstbaar
algemeen belang).
Het veroveren van deze kwaliteiten die je kunt
inzetten op ieder moment, ongeacht de situatie waarin
je verkeert en voor de tijd dat het nodig is, is een
voorwaarde om met de geestelijke wezens te kunnen
gaan samenwerken.
Uiteindelijk moet je zover kunnen komen dat je
deze concentratie kunt uitvoeren gelijktijdig,
naast andere dagelijkse activiteiten, zonder dat de
gerichtheid van beiden, elkaar in de weg zit.

Dit creëert Punt 133:
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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Scan continu in het contact met jouw
Godsvonk, vooraf, of jouw focus in
overeenstemming is met de WIL VAN
GOD.
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PUNT 134: Opleiding
naar het ‘Meesterschap'

Van het één komt het ander.
Mijn eigen opleiding tot zover heeft mij vooral
theoretisch geleerd hoe de weg gaat, althans hoe MIJN
WEG gaat en het accent van mijn opleiding tot nu toe,
is en was, theoretisch.
Het geleerde, de kennis, zal omgezet moeten worden
naar daden.
Door over dingen te praten en door dingen op te
schrijven, gebeurt er nog niet echt iets wezenlijks.
Die wezenlijke verandering gaat pas optreden als je de
kennis gaat leven, als je de liefde gaat leven en als je de
kennis en de liefde gaat inzetten en gaat omzetten
naar daden via concentratie, gerichtheid en projectie,
binnen morontia-mota, binnen het bewuste
bewustzijns-samenwerkingsverband, gevoed door
inzichten en inspiratie, leidend tot wijsheid en
aangeboden aan deze wereld via de transformatie van
bewustzijn, energie, tot de materiële manifestatie in
deze wereld.
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Het omzetten van kennis naar daden vereist KUNDE,
vereist MEESTERSCHAP, een meesterschap dat je via
een interne opleiding zult verkrijgen en dat heel veel
zal vragen van jouw inzet, dus: ‘Wil je, Kun je, Durf je
het en Ga je het dan ook doen?’.
Mijn antwoord is:
Ja ik wil.
Natuurlijk kan ik het, onder begeleiding en met hulp.
Gedragen door God durf ik alles.
En ik kan niet anders dan nu die stap te gaan zetten en
het dus gewoon te gaan DOEN.
Hier ligt de eerste grote verandering. Mijn
theoretische opleiding van jaren gaat in ieder geval nu
voor een groot deel, omgezet worden tot
‘UITOEFENING VAN', via het MEESTERSCHAP.

Dit creëert Punt 134:
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

De eerste waarschuwing heeft te maken met het besef
aangaande het begrip ‘VERGEVEN’.
Dit begrip heeft mij de laatste tijd erg bezig gehouden
omdat vele spirituele stromingen spreken over het
grote belang van vergeven.
Hierin ligt voor mij de eerste waarschuwing. De
waarschuwing luidt dat als ik mijn opleiding naar het
meesterschap wil starten, ik mijzelf moet realiseren,
dat ‘al het ongenoegen en alle disharmonie binnen
mijzelf’, uitsluitend in mijzelf ligt opgesloten en dus in
mijzelf moet worden opgelost.
Hierdoor zal er nooit een negatieve projectie gericht
kunnen worden op een ander. Dit is van essentieel
belang omdat de kracht van de projectie en de
uitwerking van de projectie zal gaan toenemen,
naarmate het meesterschap vordert en naarmate mijn
bewustzijn voortschrijdt.
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Bij iedere constatering van disharmonie moet ik
terug gaan naar binnen, terug gaan naar mijzelf.
Wat heeft dat allemaal te maken met vergeven?
Het antwoord is: ALLES.
‘VERGEVEN’ is een eventuele actie die ontstaat aan het
eind van een proces.
Iemand doet mij iets aan, waardoor ik gekwetst of
geschaad ben, waardoor ik oordeel en veroordeel,
waardoor ik die persoon schuldig verklaar en
eventueel zal moeten straffen.
Daarna kan ik mijzelf gaan afvragen of ik moet
overwegen om die persoon te kunnen vergeven.

Dit is een onzinnige, nooit werkende
activiteit, waarmee ik juist die ander belast
en misschien wel energetisch kan schaden.
Het ongenoegen, de disharmonie, die aan het eind van
dit proces optreedt, ligt nooit aan die ander maar altijd
aan mijzelf.
Er zit iets fout aan de voorkant van mijn processen
wat leidt tot DISHARMONIE aan het eind van dat
proces en die disharmonie zal door mij, in mijzelf,
gerepareerd moeten worden.

962

Mijn overtuigingen, die de voorkant van mijn proces
bepalen, creëren verwachtingen, waar een ander niet
aan kan voldoen, waardoor een ander mij teleurstelt,
waardoor ik gekwetst ben, waardoor ik oordeel,
veroordeel en zal moeten straffen.
Vergeven op dit niveau, aan de achterkant, is
onzinnig en ZINLOOS.
Ik hoef jou niet te vergeven, ik moet mijn
overtuigingen heroverwegen.
Ik hoef mij niet te richten op jou, ik moet mij richten
op mijzelf.
Ik zal aan de voorkant mijn proces moeten wijzigen,
door mijn overtuigingen te veranderen. Door geen
verwachtingen meer te hebben, door er niet vanuit te
gaan dat een ander volmaakt (volgens mijn inzichten)
zal moeten handelen en dat die ander niet deugt en ik
wel, waardoor die ander niet vrij is van zonden en ik
wel, waardoor ik dus met stenen mag gaan werpen.

Daar aan mijn voorkant zal er van alles
moeten veranderen om aan de achterkant
geen ongenoegen, geen chaos en geen
disharmonie meer te kunnen constateren.

MEESTERSCHAP BESTAAT PRIMAIR EN
UITSLUITEND UIT ZELFREFLECTIE EN
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UIT HET VERMOGEN OM TE KUNNEN
BEGRIJPEN DAT MIJN DISHARMONIE
MIJN PROBLEEM IS, VOORTKOMEND UIT
HET VERMOGEN OM ALLES BINNEN
MIJZELF TE KUNNEN ANALYSEREN EN
OM DAAR ALLES ZELF TE KUNNEN
REPAREREN.
MIJN ZELFREFLECTIE ZAL ALTIJD IN
SAMENSPRAAK MOETEN WORDEN
GEDAAN MET MIJN EIGEN GODSVONK.
Werken aan de wereld, is werken aan mijzelf,
onvoorwaardelijk en onverbiddelijk.
Als ik constateer dat ik in een fase kom waarin ik
iemand zou moeten kunnen gaan vergeven, moet ik in
mijzelf, aan de voorkant van mijn processen, mijn
overtuigingen bijstellen en veranderen, waardoor ik
mijn verwachtingen zal kunnen ELIMINEREN en
bevrijd zal worden van teleurstellingen.
Daar begint het fundament van meesterschap, dat
mij zal vrijwaren van mogelijke handelingen of
projecties naar anderen, wat zal kunnen leiden tot
beschadigingen aan anderen.
Dat is niet het doel van het meesterschap.
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Het doel is de wereld te helen, niet te schaden.
Dat helen is gebouwd op een fundament van
‘WETEN’ en wordt geleid door inspiratie vanuit
andere naturen en is gericht op het vergroten van
de eenheid.
De meester werkt binnen het meesterschap onder
begeleiding van het samenwerkingsverband in
zichzelf, aan zichzelf.
De meester projecteert niets meer op anderen, maar is
uitsluitend afhankelijk van alle krachten die liggen
opgeslagen binnenin en die uitgaan vanuit zijn of haar
eigen meesterschap.

Dit creëert Punt 135:
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.
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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’

We blijven even goed vasthouden aan de
basisgegevens op basis waarvan het helen, binnen
het bewustzijns-samenwerkingsverband, dient plaats
te vinden.
Deze basisgegevens zijn:
Ware GODSVEREING.
Gedoseerd ZELFRESPECT.
Besef van EENHEID.
ONVOLMAAKTHEID doorgronden.
VERGEVING doorgronden.
OVERTUIGINGEN loskoppelen van iedere vorm van
VERWACHTINGEN, waardoor er geen OORDELEN of
VEROORDELINGEN meer zullen worden geprojecteerd
op anderen.
Het SAMENWERKINGSVERBAND onderkennen en
accepteren.
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INSPIRATIE ontvangen vanuit mota en de daaruit
voortkomende WIJSHEID onderkennen en toepassen.
Deze basiselementen dienen om te beginnen,
structureel in het dagelijks bewustzijn te worden
opgenomen en te worden toegepast in het dagelijkse
'ZIJN’, in het dagelijkse handelen, in de dagelijkse
gerichtheid, dus in de continue, dagelijkse
CONCENTRATIE.
Daar begint de training van het meesterschap.
Het meesterschap is een meesterschap over het ‘ZELF’
en niet over anderen. Het is een kwestie van meester
te worden over de keus van je gerichtheid, van je
projectie en de concentratie om die gerichtheid en
projectie op de achtergrond structureel en permanent
te kunnen fixeren.
Het gaat nog niet om de inhoud maar om de vorm,
waarbij de basisuitgangspunten voor nu, essentieel en
bepalend zijn.
Integreer deze facetten, deze basisuitgangspunten in
jouw eigen leven.
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Dit creëert Punt 136:
Het gaat primair binnen het meesterschap om 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'

We hebben al in mijn andere boeken gezien dat focus
of gerichtheid, datgene vergroot waar je jezelf op
richt of waar je jezelf op focust. Dit betekent dat je
alles waarop je jezelf richt, ook werkelijk SCHEPT.
Tevens trek je de energie waarop je jezelf richt aan,
zodat je die energie binnenhaalt of uitnodigt in je
eigen systeem.

Weet dus wat je schept en wat je vergroot en
weet dus wat je uitnodigt en binnenhaalt,
binnen de deuren van jouw eigen systeem.
Het is niet voor niets om de essentiële
basisuitgangspunten zoals nogmaals in de volgende
afbeelding is opgenomen, eerst in je fixatie en in je
projectie op te nemen.
Deze basisuitgangspunten zijn gericht op ‘de
gerichtheid op God', op liefde en passen allemaal
binnen de Geestelijke Weg.
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Voor de duidelijkheid neem ik hier nog even deze
basisuitgangspunten op in de volgende afbeelding.
Deze hebben dus allemaal te maken met de
afstemming op een steeds hogere vorm van eenheid
en zijn dus steeds meer afgestemd op de
werkelijkheid, wat betekent dat de werkelijkheid de
illusie zal laten verdwijnen, het ego zal afleggen en de
omarming met God zal verdiepen.
Ook hebben al deze facetten van de
basisuitgangspunten met elkaar te maken en
genereert de één de ander.
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Continu en structureel focussen op deze energieën, is
een noodzaak en een voorwaarde om deze energieën
te scheppen en te vergroten en om deze energieën te
laten groeien in jouw eigen systeem, zodat jij het licht
van deze energieën zal gaan stralen en zal gaan
verspreiden over de wereld en over de mensen.
Om dezelfde reden is het even noodzakelijk om je
bewust structureel en continu af te wenden van
energieën die raken aan de duisternis.
Elimineer angst uit je systeem.
Elimineer irritatie en boosheid uit je systeem.
Elimineer gerichtheid op wereldse zaken uit je
systeem, want dat is altijd gekoppeld aan dualiteit, dus
aan de energie van strijd.
Elimineer iedere deelname aan of projectie op
weerstand en protest uit je systeem, zeker voor alle
wereldse zaken, want ook dat is altijd doordrongen
van dualiteit en dus van strijd.
De keus in vrije wil voor deze opleiding tot het
meesterschap dwingt je nu om definitief en
onherroepelijk kleur te bekennen, als lid en deelnemer
van het geestelijk team, waar je een deel van bent en
waarbinnen je nu opereert en van wie je jouw
opleiding nu ontvangt.
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Je bent het waardig. Je hebt de weg afgelegd tot
hier, tot dit punt, dus …..

MAAK HET WAAR.
Maak het waar voor jezelf.
Maak het waar voor jou en voor jouw God.
Maak het waar voor het team waarin je bent
opgenomen.
Maak het waar als discipel van Jezus en …
Maak het waar voor het welzijn van de
wereld en voor het welzijn van het complete
universum.

Word meester over jezelf en herschep alles en iedere
situatie waar geen licht is tot iets of tot een situatie
van stralend licht.
Dat is de taak van de meester.
Jouw invloed en de uitwerking van jouw invloed zal
gaan groeien als jij je afstemt en focust op de
basisuitgangspunten, zoals genoemd in deze
aandachtspunten.
Neem ze structureel op in jouw concentratie. Maak ze
een deel van jouzelf.
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Dit creëert Punt 137:
Je huidige opleiding, die volledig past binnen jouw
waardigheid, want je bent reeds 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.

Het maken van deze stap is een KEUS, die niet
vanzelf gaat.
Het is een keus met consequenties.
Als je weerstand voelt om deze stap te gaan zetten,
dan is dat de tegenwerking van wat er nog over is van
het ego.
Het ego wordt met deze stap nog meer buiten werking
gesteld, want de leiding van mijn leven geef ik over
aan het team van mijn samenwerkingsverband en aan
de inzichten en wijsheid die ik door inspiratie zal
ontvangen. Ik word beïnvloed door morontia-mota en
gedragen door mijn Godsvonk en dit zal het
tegensputteren van mijn ego gaan overvleugelen.
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DEZE KEUS MAAK IK BEWUST EN UIT VRIJE WIL,
ondanks de weerstand van mijn ego.
Geef geen weerstand aan het ego maar richt je op de
weg met God, door God, naar God, waardoor je zult
worden uitgetild boven het ego.
Die WIL met betrekking tot deze keus zal ook een
onderdeel moeten zijn van de structurele,
dagelijkse en continue focus en concentratie.
Persoonlijk voel ik de weerstand van mijn ego om
deze keus te maken. Ik ben er nu dagen mee bezig, ook
om het beeld steeds helderder te krijgen en om dit
DOEL op mijn netvlies te krijgen.
Ik begrijp nu waarheen ik word geleid en ik sta
onvoorwaardelijk achter de keus die ik nu heb
gemaakt, met mijn hand in de hand van mijn
Godsvonk, nu al, samen één.

Het doel is dus op dit moment om mijzelf te
focussen en om mijn concentratie gericht te
houden op de hierboven benoemde
basisgegevens.
Train en verhoog de CONCENTRATIE en de
FOCUS en stem hierbij voor nu af op alle
basisuitgangspunten.
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De kwalificaties van de basisuitgangspunten
zullen een 'vergroeid deel’ met jou moeten
gaan worden, zodat het jouw bezit zal zijn.
Als de focus en de concentratie verhoogd wordt
en op een voldoende hoog niveau is beland, zal
er uit het samenwerkingsverband, via inspiratie
duidelijk worden of de focus verlegd moet gaan
worden en wat het doel van de focus en de
concentratie dan zal zijn.
Dan zul je het weten.
Focus op en omarm structureel Licht en
Liefde en elimineer structureel angst en
duisternis.
Dan gaat de trein rijden en zal de trein
structureel blijven rijden.

Het ware meesterschap is het
‘meesteren’ van de gedachten, van je
wil, van je daden en om de juiste focus
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net zolang te kunnen vasthouden als
nodig, noodzakelijk en gewenst is om
het doel te kunnen bereiken.
In het ware meesterschap drijven we
op inspiratie, begrijpen we de wetten
en weten we dus waarom we doen,
wat we moeten doen en wat er van
ons wordt gevraagd.
Het ware meesterschap is ware
godsverering in de meest ruime zin en
is altijd gericht op dienstbaarheid van
het totaal.
Het ware meesterschap is gebouwd op
licht, drijft op licht, bestaat uit licht en
vergroot het licht.
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De ware meester IS het licht en
verspreidt het licht, opdat er licht zal
zijn.
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PUNT 138: Dwarrelen is
chaos en focus is ‘sturing
door WIL'

Focus of gerichtheid is jezelf BEWUST WORDEN van
het feit dat je BEWUST BENT en dat je dus
BEWUSTZIJN HEBT.
Word wakker en ontdek je bewustheid door bewust te
gaan worden en daardoor dus op bewust niveau,
‘BEWUST TE GAAN ZIJN’.
Dwarrelen is ontscheppen of chaos scheppen.
Focus is scheppen door JOUW WIL TE RICHTEN.
Om je WIL te kunnen richten, moet je weten wat je
wilt en moet je afwegingen gaan maken en keuzes
gaan maken.
Bewust keuzes maken, is bewust ervaren, is bewust
willen leren en dus bewust willen groeien.
Focus en gerichtheid maakt je bewust en is tevens het
resultaat van bewust 'bewust willen zijn’ en dus
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'bewust willen leren’ en je dus bewust willen gaan
RICHTEN op datgene, waarover je meer bewust wilt
worden.
In dit besef begint het ware meesterschap te
ontluiken.
Maar dan moet je wel begrijpen en willen begrijpen
hoe het werkt.
De ware MEESTER gaat naar binnen, luistert, voelt,
proeft, hoort, weet, ziet, ruikt en communiceert met
zijn teamleden en met God in zijn of haar diepste
innerlijk, maakt daar de keus omdat hij of zij dit
bewust voelt en wilt en richt daar de focus op.
De tijd van DWARRELEN is voorgoed voorbij want wij
weten, dus zijn wij verantwoordelijk en dus nemen wij
onze verantwoordelijkheid en accepteren het niveau
van ons bewustzijn door hier in vol dagbewustzijn,
continu bewust van te zijn en door de gekozen en
ingevulde wil, tot stand te laten komen en daardoor te
scheppen, in de samenwerking met ons
samenwerkingsverbond van geestelijke wezens.
Zo zijn wij dagelijks bewust, structureel en continu
gericht en gefocust met onze wil, tot stand gekomen
door een bewuste en gewilde keus, waarin wij de Wil
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van de Vader zullen richten, zullen zijn, zullen leven en
zullen scheppen.
Ik kan iets gericht scheppen, als ik gericht weet wat ik
wil scheppen en als ik die wil, bewust wil
manifesteren, door bewuste gerichtheid en bewuste
focus.
Als de gerichtheid en focus ontbreekt, dan DWARREL
IK en creëer ik daardoor chaos of is er zelfs sprake van
ontschepping.

Dit creëert Punt 138:
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?

We hebben hiervoor gezien dat VERGEVEN een
probleem is, dat wordt veroorzaakt door een situatie,
die zich voordoet aan de achterkant van een proces,
doordat er aan de voorkant van dat proces iets fout is
gegaan.
Aan de voorkant van mijn proces heb ik en ventileer
ik een overtuiging en die overtuiging bepaalt voor mij
‘hoe het is of hoe het moet zijn'.
Anderen kennen mijn waarden en mijn overtuiging
niet en dus voldoen ze niet aan de waarden van mijn
overtuiging.
Daardoor ontstaat wrijving en bij mij ontstaat irritatie,
boosheid, teleurstelling, een oordeel, een
veroordeling, een schuldigverklaring, eventueel
gevolgd door een straf.
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Daarna kan zich het probleem voor gaan doen of ik die
persoon zal willen vergeven en hoe ik dat dan moet
doen.
In ieder geval is mijn ego gekwetst door mijn
teleurstelling en ego’s staan meestal niet voor in de rij
om te vergeven.
‘Jij bent schuldig en dat is comfortabel en veilig want
zolang jij schuldig bent, ben ik het niet’.
Dat vergeven wordt dus een moeilijke, bijna
onmogelijke opgave.
Als ik het probleem van mijn teleurstelling wil
oplossen, zal ik aan de voorkant mijn overtuiging
moeten veranderen, zodat jouw gedrag er wel in past
en ik de teleurstelling dus door het toilet kan spoelen.
Daarmee verdwijnt ook het probleem om jou te
kunnen en te hoeven vergeven.
Het zou dus mooi zijn als ik aan de voorkant van mijn
proces een overtuiging kan vinden, waar iedereen in
past, zodat iedereen die waarden hanteert en ik dus
niet meer gekwetst en teleurgesteld word.
Dit vraagstuk levert een serieus probleem op want ik
kan geen enkele overtuiging verzinnen, waar
iedereen probleemloos inpast.
Dat levert het tweede probleem op.
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Wat is belangrijker,
1. Het hebben van een overtuiging of
2. Alle teleurstellingen uit mijn leven voorgoed
kunnen schrappen?
Wat is het voordeel van het hebben van een bepaalde
overtuiging?
Antwoord: Geen idee.
Wat is het voordeel om volledig bevrijd te kunnen zijn
van irritaties en teleurstellingen?
Antwoord: Dat creëert rust, vrede en dus vreugde.
Nieuwe vraag:
Hoe creëer ik een situatie aan de voorkant van mijn
processen, waar mijn overtuigingen en mijn
verwachtingen zich bevinden, waar ieder mens
probleemloos past in mijn overtuigingen en dus in
mijn verwachtingen en waardoor er dus geen irritaties
en geen teleurstellingen meer zijn?
Antwoord: Aangezien er geen overtuiging is waar
iedereen inpast, is de meest ideale oplossing, die rust,
vrede en vreugde brengt, de oplossing, zonder één
enkele overtuiging.
Gooi alle overtuigingen overboord en je gooit alle
teleurstellingen overboord en niemand hoeft ooit
nog moeite te doen om anderen te hoeven of te
proberen te vergeven.
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Hoe makkelijk is het leven of kan het leven zijn.
Maak dus je hoofd leeg met welke overtuiging dan ook.

Dit leegmaken of leeg kunnen maken is één
facet van het MEESTERSCHAP, maar jij snapt
dat en ik snap dat, want wij hebben reeds de
inhoud van de waarden van het Land van de
Leegte veroverd.
Het meesterschap vereist dus het vermogen van het
kunnen creëren van de leegte. LEEGTE en LEEG ZIJN,
is een fantastische en noodzakelijke voorwaarde om
de structurele en continue concentratie van de focus
en de gerichtheid te kunnen veroveren, als een
permanent deel van het dagbewustzijn.

Dit creëert Punt 139:
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'.
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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 te worden vergeven.
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PUNT 140: De meester
grijpt in en controleert
het scheppingsproces

Is het reëel om geen enkele overtuiging meer te
hebben?
Overtuigingen leiden tot consequenties van het
herscheppen van mijn omstandigheden, dus van mijn
wereld en schenken mij de ervaringen die gekoppeld
zijn aan de waarden van mijn overtuigingen, waardoor
ik op mijn unieke wijze kan ervaren, waardoor ik kan
leren, waardoor ik kan groeien.
Overtuigingen bepalen mijn waarden op basis
waarvan ik in het leven sta en op basis waarvan ik
uiteindelijk ook oordeel, veroordeel en schuldig
verklaar.
Overtuigingen leiden, bepalen of ‘MEESTEREN’ dus
mijn gedrag.
De mens wordt dus ‘gemeesterd’ door de
consequenties van zijn overtuigingen en dit meesteren
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creëert dus tevens ervaringen, leermomenten en
groeimomenten.

De meester is op de hoogte van deze wet en
van de consequenties en van de gevolgen van
deze wet en draait het om.
De meester meestert, controleert en beheerst zelf
zijn VERWACHTINGEN, ongeacht zijn
overtuigingen, dus de meester meestert zijn
wereld, dus zijn leven, door uit deze wet te
stappen.
De meester breekt uit de wetmatigheid van de ‘uit de
gevormde overtuigingen geschapen wetten en de
daaruitvolgende ervaringen'.
De meester realiseert zich dat een overtuiging, een
persoonlijke overtuiging nodig is om volgende
stappen te kunnen maken en hij realiseert zich, dat
naarmate zijn bewustzijn groeit, zijn overtuigingen
zullen veranderen om te kunnen groeien door andere
ervaringen.

De meester zal zijn overtuigingen
volledig loskoppelen van
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verwachtingen, behalve van
verwachtingen die zijn eigen
ontwikkeling bepalen en
controleert en ‘meestert’ daarmee
volledig de relatie van zijn
overtuigingen met de
buitenwereld.
Hiermee stapt de meester uit wetten die voor ieder
mens gelden.

Dit weten, dit besef, dit bewustzijn en
het vermogen om daarnaar te kunnen
handelen, typeert het meesterschap en
typeert de meester.
De meester wordt niet meer geleefd door zijn
overtuiging, maar gebruikt de gevolgen van de
ervaring, voortkomend uit die overtuiging, uitsluitend
voor zijn eigen ontwikkeling en verbreekt iedere
consequentie van iedere overtuiging, die gekoppeld is
aan de buitenwereld, waarmee en waardoor ieder
oordeel en iedere veroordeling gericht naar de
buitenwereld, volledig wordt geëlimineerd.
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Mogelijk zou een volgende stap kunnen zijn dat de
meester bewust, gericht en selectief gaat werken met
‘de werking en de ervaring van bewust gekozen
OVERTUIGINGEN'.

Dit creëert Punt 140:
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.

Ieder experiment van iedere manipulatie
van iedere wet moet voldoen aan minimaal
één voorwaarde:
Passen in de energie van SCHOONHEID,
WAARHEID en GOEDHEID.

991

Een voorbeeld van een manifestatie van het
meesterschap is het begrip ‘VERGEVEN’.
Vergeven, althans de functie van het begrip
vergeven, creëert slechts een subdoel.
De functie van het begrip 'vergeven’, is om je af te
vragen of je goed bezig bent en of je niet iets, ergens
bij jouzelf moet aanpassen.
Dat aanpassen zit niet aan de achterkant via de
handeling van vergeven, maar zit aan de voorkant,
door daar je overtuigingen te heroverwegen en aan
te passen.
Vergeven is gericht op de ander.
Heroverwegen is gericht op mijzelf.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Het MEESTERSCHAP leert je dat je door het
loskoppelen van jouw overtuigingen en de mogelijke
invloeden op en de gevolgen voor anderen, er van
geen oordeel, veroordeling, schuldigverklaring en
vergeving meer sprake kan zijn, omdat er geen
kwetsbaarheid meer is, door het volledig
ELIMINEREN en LOSKOPPELEN van verwachtingen
en dus van teleurstellingen van mijn overtuigingen.
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Ik hanteer overtuigingen en ik heb
overtuigingen nodig om te kunnen
ervaren, te kunnen leren en te
kunnen groeien.
Ik ben volkomen vrij van iedere
verwachting en dus volkomen

gevrijwaard van iedere
teleurstelling.
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PUNT 141: Door in de
wereld te ZIJN en er
buiten te STAAN, kan de
Meester ‘in de wereld’
werken

Kies de nodige overtuigingen of krijg deze aangereikt
via mota en maak zo de keus, concentreer en focus en
laat de scheppingskracht zijn werk doen.
Dit creëert bewust gekozen, gerichte transformaties.
Door losgekoppeld te zijn van de wereld en er buiten
te staan, door vrij te zijn van iedere verwachting over
die wereld of over haar bewoners of over het gedrag
van haar bewoners, is mijn enige invloed op de
transformatie: ‘de verandering die uitsluitend is
gekoppeld aan mijn gerichte overtuiging, vrij van
iedere invloed vanuit die wereld'.
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Alleen door je in het meesterschap vrij te
maken van invloeden vanuit deze wereld,
dus van invloeden van buiten jezelf, zal de
transformatie zuiver zijn.
Vrijheid is noodzaak.
Vrijheid is een vereiste.
Vrijheid betekent 'VRIJ ZIJN VAN WELKE
INVLOED DAN OOK, DUS: ZUIVERHEID’.
De enige waardevolle invloed is de invloed
die je ondervindt, vanuit het BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND, vanuit het team
van geestelijke teamgenoten.
Het meesterschap en het ‘meester zijn’, vereisen een
vrijheid die ze in staat stelt om onbelemmerd en
volkomen vrij, het werk te kunnen doen dat gedaan
moet worden.
Door vrij en onbelemmerd te kunnen werken, is er
geen beïnvloeding en dus resteert er zuiverheid.
Vrijheid genereert de mogelijkheid van
concentratie en concentratie genereert focus.
Gerichte, geconcentreerde focus genereert
transformatie.
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Dat is wat de training zal moeten opleveren, een als in
beton gegoten, vaste, gerichte, geconcentreerde focus,
die bewust gericht kan worden, zelfs naast andere
dagelijks activiteiten, vrij van enige beïnvloeding,
behalve van de beïnvloeding vanuit het geestelijk team
onder de vleugels van de eigen Godsvonk, dus
volkomen zuiver en altijd uitsluitend gericht op de
waarden van SCHOONHEID, WAARHEID en
GOEDHEID.

Dit creëert Punt 141:
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.
De meester binnen het meesterschap, zal die situatie
moeten kunnen creëren en moeten kunnen
vervolmaken. Vanuit die situatie kan de meester
zuivere transformaties door focus en gerichtheid tot
stand brengen.
Zo leidt de gerichtheid en de focus op de
basisuitgangspunten, zoals we die al eerder hebben
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gezien en zoals die zijn benoemd in de reeds meerdere
malen getoonde, volgende afbeelding: …..,
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….. Tot een volgend beeld.
De meester zal het meesterschap moeten veroveren
door zich eerst te trainen in focus en gerichtheid, eerst
op de basisuitgangspunten en later op eventueel
inhoudelijke zaken.
Hierbij dient het niveau gehaald te worden waarbij de
afstemming, de focus en de gerichtheid continu
gehandhaafd kan worden, ook naast andere
dagelijkse activiteiten.
Latent moet een continu geconcentreerde focus
gehandhaafd kunnen worden, waarbij welke
overtuiging van de meester dan ook, volledig is
losgekoppeld van welke verwachting dan ook.
Verwachtingen behoren niet meer tot de
werktuigen van de meester, noch bewust, noch
onbewust.
Deze eliminatie van verwachtingen leidt per
definitie tot eliminatie van teleurstellingen en dus
tot het niet meer kunnen bestaan van VERGEVING
en creëert een ervaring van VRIJHEID en
ONAFHANKELIJKHEID.
Bovenstaande, afgeleid vanuit eerst het ‘leren
focussen op de basisuitgangspunten’, leidt tot het
volgende beeld.
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De OVERTUIGING is nodig voor de ervaring van de
meester, om de groei te kunnen continueren en is
nodig in het proces van creatie.
Voor ieder mens, tot een zeker bewustzijnsniveau,
geldt dat iedere overtuiging tot verwachtingen leidt en
dat iedere verwachting tot teleurstellingen leidt.
De meester binnen het meesterschap zal zijn
overtuigingen moeten zuiveren en elimineren van
iedere verwachting. Dit vereist een continue
bewaking, op bewust en onbewust niveau.
Deze zuivering van verwachtingen geeft een
immense ervaring van vrijheid, wegens het
wegvallen van teleurstellingen en daaruitvolgende
gekwetstheid.
Dit creëert een ervaring van onkwetsbaarheid en
ook dit vergroot het gevoel van vrijheid.
Deze ervaring van vrijheid houdt de meester
zuiver, waardoor de projecties ten behoeve van
het creëren van transformatie, zuiver kunnen
blijven.
Door uitsluitend ‘IN DE WERELD TE ZIJN’ en er
verder volledig BUITEN TE STAAN, kan de meester
‘in de wereld werken’, vrij van belasting door
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verwachtingen en wat daaruit voortkomt en is
daardoor in staat om in zuiverheid te kunnen
scheppen.
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PUNT 142: Morontiamota verenigt materieel
en geestelijk, verenigd
mens en god

De mens is een materieel wezen waarin, tijdens het
materiële leven van die mens de ziel groeit, onder de
leiding en de 'gerichtheid’ van God en de mens bepaalt
door zijn keuzes, of het bewustzijn in staat is om te
groeien, wat dan tevens de groei van die ziel bepaalt.
(1217.6) 111:2.2 Het materiële bewustzijn van de
sterfelijke mens is het kosmische weefgetouw dat de
morontia-weefsels draagt waarop de inwonende
Gedachtenrichter de geest-patronen rijgt van een
universum-karakter dat blijvende waarden en
goddelijke betekenissen kent – een overlevende ziel
met een ultieme bestemming en een nimmer
eindigende loopbaan voor zich, een potentieel
volkomene.
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Als het bewustzijn een zeker niveau heeft bereikt, zal
de mens onder invloed komen van het morontiabewustzijn, van morontia-mota.
Hierdoor komt de menselijke natuur in bewust contact
met andere (ongelijksoortige) naturen, dus met
geestelijke naturen (God, engelen, middenwezens,
elementenwezens). Er ontstaat een
samenwerkingsverband, op materieel en geestelijk
niveau.
(1205.4) 110:2.6 Naar de mate waarin deze identiteit
wordt gerealiseerd, benadert ge mentaal de
morontia-orde van bestaan. Morontia-bewustzijn is
een begrip dat het wezen en het totaal aangeeft van de
bewustzijnssamenwerking van ongelijksoortige
materiële en geestelijke naturen. Morontia-intellect
impliceert derhalve een tweevoudig bewustzijn in
het plaatselijk universum, dat beheerst wordt door
één wil. En bij stervelingen is dit een wil die, hoewel
in oorsprong menselijk, nu goddelijk wordt door ’s
mensen identificatie van zijn menselijke bewustzijn
met het bewustzijn Gods.

De mens staat in contact met een eigen Godsvonk, met
beschermengelen en met vele andere geestelijke
wezens.
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Ken en onderken jouw plek in een team dat werkt aan
jouw groei als opklimmingswezen en dat werkt aan
jouw taak en opdracht binnen de blauwdruk van jouw
ziel, dienstbaar en werkend op jouw eigen unieke
wijze. De samenwerking tussen mens en God wordt
bepaald door één wil, die in aanvang menselijk is en
steeds meer goddelijk wordt.
Zoek innerlijk contact met jouw team. Zoek contact
met jouw God, zoek contact met jouw engelen. Als de
tijd rijp is, zul je weten wat jouw taak is, wat er van je
verwacht wordt en hoe je in het team van mens en
geest kunt samenwerken.
Hoe groter dit besef is, hoe sterker het gevoel wordt
en hoe meer wij ons beseffen dat wij een deel zijn van
een groot kosmisch geheel, waarin wij nu al een
bewuste actieve plaats kunnen innemen en actief
kunnen gaan dienen, als discipel van Jezus. Dat bepaalt
het meesterschap, geen meesterschap over anderen
maar meesterschap over jezelf.

Dit creëert Punt 142:
Realiseer je onze menselijke plek in het grote
kosmische totaal. De mens staat niet alleen maar
1004

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 en
met de hulp van een geestelijk team.
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PUNT 143: Het
basiskenmerk van het
MEESTERSCHAP

Het meesterschap kenmerkt zich door het gegeven,
dat de meester bewust, gericht en in vrije wil, in staat
is om de wetmatigheden van de kosmische wetten,
geforceerd te kunnen doorbreken en te kunnen
manipuleren en dit altijd binnen de energie van
schoonheid, waarheid en goedheid.
Het hebben van overtuigingen bindt de wet aan zich,
dat daar per definitie verwachtingen aan vast zitten.
Wij creëren voor onszelf de wereld van onze
overtuigingen. Die wereld wordt werkelijkheid in onze
ervaring en dat biedt ons de mogelijkheid om, gericht
door onze overtuigingen, te kunnen ervaren.
Als onze overtuigingen niet de gewenste of verwachte
resultaten opleveren, kunnen we onze overtuigingen
bijstellen.
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Dat laatste gebeurt meestal niet omdat dat een zeker
niveau van bewustzijn vereist.
Mensen die de teleurstellingen, voortkomende uit de
verwachtingen, veroorzaakt door hun overtuigingen,
blijven toewijzen aan het falen van anderen en van
hun omgeving, blijven dus gefrustreerd en verbitterd
door het leven wandelen en blijven zo de
‘slachtofferrol’ bekleden.
Deze wet creëert oorzaak en gevolg, met het doel om
te kunnen ervaren.
De meester beheerst deze kennis en kan met deze
wetmatigheid manipuleren.
Hij beslist, bewust en met vrije wil, om de band van
overtuiging en verwachting volledig te breken en
elimineert hiermee alle verwachtingen, dus alle
teleurstellingen en observeert onbevangen wat zijn
overtuiging betekent in zijn leven, hij leert daarvan en
manipuleert vervolgens zijn overtuigingen, door deze
bewust en uit vrije wil te veranderen.
Zo heeft de meester invloed op zijn of haar omgeving,
in plaats van dat de omgeving invloed heeft op de
meester.
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Als je de omgeving kunt
manipuleren via je eigen invloed
en kiest voor manipulatie binnen
de waarden van schoonheid,
waarheid en goedheid, kun je de
wereld manipuleren en
veranderen binnen de waarden
van schoonheid, waarheid en
goedheid.
Dat laatste is inherent aan het
bewustzijnsniveau en dus aan de
vrije wil van de meester.
Realiseer je de diepte van deze mogelijkheid,
gefundeerd en gebouwd op het niveau van bewustzijn,
waarmee en waardoor de meester het meesterschap
heeft bereikt en veroverd.
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Dit creëert Punt 143:
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

Om de wetten te kunnen manipuleren, moet je de
wetten kennen. Alleen weten kan leiden tot
handelen.
Handelen kan worden weergegeven in de reeks van:
WILLEN, KUNNEN, DURVEN en DOEN.
Het fundament voor willen, kunnen, durven en doen,
is:

WETEN,
SNAPPEN,
BEGRIJPEN.
Als je weet hoe het werkt en alleen wanneer je weet
dat het zo werkt, kun je het MANIPULEREN.
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WETEN, gedragen door WIJSHEID, verkregen
via MOTA, leidt tot waarachtig HANDELEN of
DOEN. Dit is het kenmerk van de meester.
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Dit creëert Punt 144:
Het kenmerk van de meester is dat hij begrijpt hoe de
wetten werken. WIJSHEID verkregen door
morontia-mota is een belangrijk instrument voor de
meester en is een voorwaarde voor het kunnen
bereiken van het meesterschap.
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

Zolang er een laag collectief of individueel bewustzijn
is, is er een blindheid, waarin we de duisternis van
onze blindheid verklaren tot de waarheid en waar alle
blinde waarheden met elkaar vechten in die
duisternis, om de waarheid te kunnen winnen.
Wij volgen allemaal de werelden van onze
overtuigingen die wij herscheppen tot onze wezenlijke
wereld waarin we zien en horen wat we geloven en
waarvan we dus overtuigd zijn.
We zien het en we horen het.
Hoe hoger het bewustzijn wordt hoe meer de schellen
van de ogen vallen, waardoor de duisternis langzaam
verandert in een volle schemering.
Langzaamaan krijgen we ogen om te zien en oren om
te horen.
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En zo groeien we voorzichtig in bewustzijn en stijgen
we stapje voor stapje in wijsheid, waardoor we
voorzichtiger gaan worden met het verdedigen van
onze eigen waarheid, die voorheen nog onaantastbaar
was.
Als de mens stijgt en stijgt in bewustzijn en het
meesterschap in het vizier en binnen het bereik begint
te komen, begint hij te snappen dat de wetten ‘een
blinde verschijningsvorm' moeten hebben om hun
werking een onlosmakelijk oorzaak en gevolg-patroon
te laten hebben. Die verschijningsvorm is nodig en
noodzakelijk, om met onze overtuigingen de wereld te
creëren waar we de waarden van die overtuigingen
zullen ervaren, met als gevolg daarvan, het veroveren
van mogelijke leermomenten en groeimomenten.
De werking heeft altijd te maken met de cyclus van
ervaring, leren en groeien.
Als de blinde verschijningsvorm van de wetten begint
op te lossen, gaat de meester, die inmiddels het
meesterschap heeft bereikt, begrijpen dat hij zijn
eigen ervaring, leer- en groeimomenten kan
manipuleren door delen van de werking van de
wetten, bewust buiten werking te zetten.
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Hier is inzicht voor nodig, verkregen via wijsheid,
gevoed door mota, gefundeerd op de hoogte van het
bewustzijn van de meester.
Zijn weten door wijsheid, stuwt hem tot willen,
kunnen, durven, doen.
Hij weet waar hij mee bezig is (wijsheid) en hij ziet
wat hij doet (constant gerichte focus), dus hij wil, hij
kan, hij durft en hij onderneemt (doet) en hij
onderzoekt het resultaat van de bewuste
gehanteerde manipulatie van de wetten. Daardoor
ervaart hij, leert en groeit.

Dit creëert Punt 145:
Het meesterschap van de meester wordt getoond door
het tot oplossing komen 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
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om te kunnen werken aan verbetering van zichzelf en
dus aan verbetering van de wereld.
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PUNT 146: Manipulatie
verduidelijkt

Het manipuleren van de wetten is in wezen niets meer
en niets minder dan het manipuleren van het ZELF, in
relatie tot de werking van de wetten, zodat de
interactie en de beïnvloeding van het ZELF door de
werking van de wetten, tot andere uitkomsten zullen
leiden. Het gaat om uitkomsten die vooraf zijn
berekend en vastgesteld door de meester. Voorzover
uitkomsten niet vooraf bepaalbaar zijn door de
meester, behoren deze activiteiten tot experimenten
die leiden tot ervaringen, tot leer- en groeimomenten
voor de meester.
Zo manipuleert de meester met de omgeving, door het
ZELF te manipuleren, totdat het ZELF onder invloed
van de werking van de wetten, leidt tot het (geplande),
gewenste resultaat.
De wetten zijn statisch.
Het ZELF is dynamisch en als daar door meester de
kracht voor is ontwikkeld, als de wijsheid is ingedaald
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en als de constante en structurele focus en projectie
een zodanige kracht heeft ontwikkeld, dat daarmee
een samenwerking kan ontstaan met de
werkzaamheid van de wetten, zodat de uitkomst
vooraf kan worden ingeschat en vooraf kan worden
bepaald, is de meester in staat om deze uitkomst
uiteindelijk te realiseren en de energie van dit
resultaat altijd te laten passen binnen de waarden van
schoonheid, waarheid en goedheid.
Zo wordt de meester binnen het meesterschap, DE
MEESTER OVER ZICHZELF.
Binnen de wetten van de quantum mechanica en
quantum fysica heeft de waarnemer invloed op de
uitslag van het uitgevoerde experiment.
Ook dat verschijnsel is een facet van de kosmische
wetten. De mens is mede-schepper en de meester
binnen het meesterschap is in staat om bewust en
weloverwogen de uitslag te realiseren die vooraf is
berekend en ingeschat.
Het werktuig is de focus, de projectie, de gerichtheid,
waarmee deze projecties invloed hebben op het
resultaat van de wereld van de eigenaar en van de
uitvoerder van de projecties.
De kunstenaar binnen het meesterschap is de meester
die deze projecties in een vaste, continue focus vastzet
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in zijn dagbewustzijn, zelfs naast andere activiteiten
binnen de dagelijkse, noodzakelijke werkzaamheden.

De meester binnen het
meesterschap is de magiër die
manipuleert met het dynamisch
aspect (het ZELF) in relatie tot het
statisch aspect (de wetten) totdat
het gewenste resultaat wordt
bereikt.
Zo leidt de eerder geschetste afbeelding van het
‘WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN, gefundeerd in het
WETEN, BEGRIJPEN en SNAPPEN (WIJSHEID) tot het

MEESTERSCHAP, waarvoor dan geldt:
GEDREVENHEID (WILLEN), HET ZELF MANIPULEREN
(KUNNEN), CONTINUE FOCUS EN GERICHTHEID
(DURVEN), HET IN STAAT ZIJN NAAST DAGELIJKSE
ACTIVITEITEN (DOEN).
Dit leidt tot de twee volgende afbeeldingen:
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Dit creëert Punt 146:
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’

Zolang de WIJSHEID er niet is, zolang het bewustzijn
niet het niveau heeft bereikt dat er beïnvloeding op
kan en op gaat treden door mota, is de projectie van
de mens ‘fluctuerend en dwarrelend' met als
gevolg fluctuerende resultaten wegens gebrek aan
gerichte en vooraf bepaalde focus en concentratie,
om daarmee een vooraf vastgesteld DOEL te
kunnen bereiken.
In dit stadium, wegens gebrek aan focus en
concentratie, is er nog structureel onvoldoende
draagkracht in de flow van WILLEN, KUNNEN,
DURVEN, DOEN en is er geen besef van gerichte en
berekende manipulatie van het ZELF.
De resultaten van de interactie van het ZELF samen
met de wetten zíjn chaotisch. Daarom is ons leven
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chaotisch en zijn we wisselend blij en bedroefd,
liefdevol en angstig.
We kunnen pas iets creëren, bewust en gericht
creëren, als we bewust en gericht weten wat we
willen (weten op basis van wijsheid), dat we het
kunnen, dat we het durven en dat we het tenslotte
ook doen om de realisatie te effectueren.
Pas dan ontstaat de fase van het volgende traject en
dat traject is de ervaring. Er is geen ervaring zonder
iets te doen, zonder het afronden van een gemaakte
keus en nadat de ervaring is geland, kunnen we gaan
vaststellen of er een leermoment en een
groeimoment is.

Dit creëert Punt 147:
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
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altijd dienstbaar aan het totaal belang, dienend in
‘ware godsverering'.
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148: Het Meesterschap
en Eigenliefde

Meesterschap is het vermogen om het ZELF te kunnen
‘meesteren’.
Meesteren over het ZELF, betekent dat de plaats van
het ZELF volledig op waarde wordt ingeschat, binnen
het ‘totaal’.
Meesteren over het ZELF binnen het ware
meesterschap, is meesteren binnen de volledige
waarde van WARE GODSVERERING, dus
onvoorwaardelijk en zonder enige vorm van eigen
belang.
De meester binnen het ware meesterschap weet wat
ZELFRESPECT, EIGENLIEFDE en
ZELFVERTROUWEN is.
Het ZELF meesteren heeft twee doelen:
1. Dienstbaar zijn aan het algemeen belang en
dienstbaar zijn aan ‘het totaal belang’, dienend als
discipel van Jezus.
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2. Dienstbaar zijn aan het ZELF, zonder enige vorm
van eigenbelang, om het ZELF te kunnen laten
groeien naar een hoger niveau van bewustzijn. Als
ik groei, als mijn ZELF groeit, groeit de wereld.
EIGENLIEFDE EN MEESTERSCHAP OVER HET ZELF
ZIJN ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN
EN MEESTERSCHAP OVER HET ZELF IS
ONMOGELIJK ZONDER VOLWAARDIGE
EIGENLIEFDE.
EIGENLIEFDE IS DUS EEN VOORWAARDE VOOR
MEESTERSCHAP OVER HET ZELF.
EIGENLIEFDE IS DE BRON EN HET FUNDAMENT
VAN DE REIS OP WEG NAAR VOLMAAKTHEID.

Dit creëert Punt 148:
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.
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Zonder eigenliefde is geen groei in bewustzijn
mogelijk en zal het meesterschap nooit kunnen
worden bereikt.

Ook is het onmogelijk om meesterschap te veroveren
over het zelf als het zelf niet is verkend en niet is
veroverd, tot uiting komend in een volwaardig besef
en in het volwaardig leven en beleven van zelfliefde of
eigenliefde.
Zelfvertrouwen en zelfrespect is het fundament van
groei en er kan nooit liefde zijn voor de omgeving
(voor God en voor onze naasten) als er geen liefde is
voor het zelf dat dan gedeeld kan worden met de
omgeving.
Meesterschap over het zelf kan pas volledig tot uiting
komen in een geestelijk genootschap met God, de
engelen en andere geestelijke wezens, als het zelf zich
in liefde bewust is van het zelf, waardoor het zelf zich
kan delen, kan dienen en bereid en beschikbaar kan
zijn in deelgenootschap binnen een geestelijk
genootschap.
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Zo zal vanuit het centrum van
Eigenliefde de liefde uitstralen
naar de naasten via naastenliefde
en uitgroeien tot ‘Ware
Godsverering'.
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PUNT 149: Meesterschap
over het ‘ZELF’ betekent
het onderkennen en er
aan werken

Je kunt niet werken aan het meesterschap en je kunt
het niet vervolmaken, als je niet ONDERKENT, dat je
het meesterschap bezit.
Je kunt het niet bezitten en behouden als je niet
dagelijks WERKT AAN het gegeven om het
meesterschap steeds dieper in jezelf te
verankeren.
Je onderkent dat je het bezit als je voelt, weet, hoort,
ziet, ruikt, proeft en ervaart, dat je lid bent van een
GENOOTSCHAP, dat je lid bent van een TEAM, dat
zich binnen in jou kenbaar maakt.
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Er was een hoop weerstand in mij om mijzelf over te
geven, terwijl ik aangaf dat ik uit vrije wil bereid en
beschikbaar ben.
Ik heb om hulp gevraagd om die stap te mogen en te
kunnen zetten en ik ben door een veel te krappe
doorgang geduwd, gepersd en het kostte moeite, maar
het lukte.
Ik sta nu in een andere wereld en kijk vol verbazing
om mij heen.
Het voelt anders, ik voel het 'gevuld zijn’. Gevuld zijn
met het genootschap en dat gevoel is niet te
beschrijven maar ik ben een andere wereld binnen
getreden.
Een wereld die voor mij reëel is en waarvan ik
ieder moment het verschil voel met de wereld
waar ik vorige week nog in leefde.
Door mijn gedrevenheid om verder te komen, door
mijn verzoeken om hulp, door mijn dagelijkse
mededeling dat ik bereid en beschikbaar ben en door
het niveau van bewustzijn dat ik inmiddels heb
veroverd, ben ik geholpen in de realisatie van het
gegeven, dat ik onderken en bereid ben om de wissel
te nemen en een stap te maken naar mijn nieuwe
wereld, hoe eng dat ook was en hoe moeizaam dat ook
ging.
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Uiteindelijk was het mijn kennis, mijn wijsheid, dat ik
wist dat er iets was, dat er een stap gezet en een wissel
genomen moest worden, dat tenslotte met hulp van
mijn eigen genootschap is gelukt.
Het was mijn wijsheid en mijn gedrevenheid,
voortkomend uit mijn wil, dat de stappen: kunnen,
durven, doen (met hulp), voor mij heeft kunnen
realiseren.

Dit creëert Punt 149:
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’

We hebben op onze reis gezien dat er uiteindelijk
slechts één fundament is en dat fundament is

WIJSHEID, verkregen onder invloed van mota,
ontstaan door het bewustzijnsniveau dat wij zelf
hebben veroverd en waardoor we een bewust
bewustzijns-samenwerkingsverband kunnen aangaan
met de geestelijke wereld, waardoor wij gevoed
worden middels persoonlijke openbaringen in de
vorm van inspiratie.
Die wijsheid is het fundament voor bewust keuzes
kunnen gaan maken waar ons proces : willen,
kunnen, durven en doen wordt getransformeerd
naar het kunnen 'MEESTEREN OVER HET ZELF,
BINNEN HET MEESTERSCHAP WAAR WIJ DEEL VAN
GAAN WORDEN, ALS ONDERDEEL VAN EEN
GEESTELIJK-AARDS GENOOTSCHAP'.
Grafisch betekent dit:
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Van:

Naar:
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Er is dus een stap gemaakt van de opklimming op
basis van 'het eigen maken van de wetten en het
beheersen van eigenliefde, resulterend in
naastenliefde en in ware godsverering, tot
WIJSHEID en deelgenoot zijn van een
GENOOTSCHAP, met het doel om binnen het
genootschap te kunnen gaan werken als meester
over het ZELF, WAARDOOR MANIPULATIE VAN
HET ZELF MOGELIJK WORDT IN DE UITWERKING
VAN DE INTERACTIE VAN DE STATISCHE WETTEN
IN RELATIE TOT HET DYNAMISCH ZELF.
DOOR DEZE INTERACTIE KUNNEN ANDERE
RESULTATEN GEGENEREERD WORDEN.
DEZE RESULTATEN ZIJN GERICHT OP DE
ENERGIEËN VAN SCHOONHEID, WAARHEID EN
GOEDHEID, WAT HET BEWUSTZIJNSNIVEAU VAN
DE OMGEVING ZAL KUNNEN OPTREKKEN,
WAARDOOR ONZE NAASTEN IN EEN ANDERE
SITUATIE EN OMGEVING TERECHT KUNNEN
KOMEN, WAARDOOR ZIJ ANDERE KEUZES KUNNEN
GAAN MAKEN EN DAARDOOR ZELF KUNNEN GAAN
GROEIEN IN BEWUSTZIJN.

Dit is een weg van theorie naar praktijk.
Een praktijk die gericht is op manipulatie
van het ZELF, waardoor wij als mede1037

scheppers bewust, berekend en gericht
invloed kunnen gaan uitoefenen op onze
omgeving.
Het meesterschap is nooit gericht op
anderen door te meesteren over anderen,
het meesterschap is uitsluitend gericht
op het meesterschap over het ZELF.
De laatste lessen in dit deel, DEEL 1, zijn een
introductie geweest naar het MEESTERSCHAP en
deel 2 zal verder gaan over het meesterschap.
Ook voor mij is dit nieuw dus ik volg het genootschap,
laat mij leiden en blijf onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar in ware godsverering, dat bestaat uit
onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan de complete
schepping, zonder enige vorm van eigen belang.

Voor vervolg van de reis, zie deel
2 met de volgende kaft.
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DEEL 2
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Dit creëert Punt 150:
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.
Vanaf attentiepunt 151, zie deel 2.
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