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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, net als het eerste
deel van het attentiepuntenboek, een aanvulling op die
reeks.
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.
Ook dit boek is op basis van
mijn eigen ervaring.
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Dit boek pretendeert geen
waarheid te verkondigen maar
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,
toenemende inzichten worden
opgenomen.
De bedoeling van dit boek, dat een voortzetting is van
het eerste deel, 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.
Dit boek is DEEL 2 en begint bij attentiepunt 151,
waar de theoretische weg voornamelijk wordt
verlaten en waar we ons gaan richten op het
Meesterschap, op het ‘MEESTEREN OVER HET ZELF’.
Dit 'MEESTEREN' is een voorwaarde om een
volgende stap te kunnen maken.
Een stap waarbij het aankomt om het vermogen
van constante focus en gerichtheid te gaan trainen
en eigen te kunnen maken.
Dit is een vereiste om binnen het meesterschap
bewust te kunnen scheppen.
Het is dus een practische voortzetting en invulling
van de theoretische inzichten die in al mijn
voorgaande boeken zijn verwerkt.
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Voor de attentiepunten 1 tot en met 150, zie DEEL 1,
waar dit boek, DEEL 2, een vervolg op is.

Opnieuw meld ik ook in dit boek dat wat ik
weergeef in mijn boeken, niet ‘de waarheid' is,
maar mijn waarheid op het moment van
vastlegging.
Wat ik doorkrijg sluit ik, waar dat mogelijk is,
aan met de inhoud van het Urantiaboek, dat voor
mij op dit moment de hoogste waarheid is.
Dit verhaal in mijn boeken is mijn reis.
Mijn verhaal verkondigt mijn Weg van mijn groei
in bewustzijn.
Iedere weg van ieder mens is uniek, persoonlijk en
iedere weg is uiteindelijk uitsluitend Geestelijk.
Delen is Godgelijk.
Delen is Goddelijk en door te delen, is
vermeerderen mogelijk.
Dat is reden waarom ik deel.
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Misschien nog ten overvloede, wil ik hier toch ook nog
weer vermelden, dat veel, heel veel zaken, keer op
keer op keer herhaald zullen worden.
Het moet landen maar het moet ook vooral
verankeren in ons systeem, zodat het een deel van ons
wordt.
Een weg om zover te kunnen komen, is:

HERHALEN, HERHALEN, HERHALEN!
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Inhoudsopgsve en korte
beschrijving van de
aandachts- en
attentiepunten
Start van dit boek, DEEL 2:
27 Mei 2022
Voor de attentiepunten 1 tot en met 150, zie DEEL 1.

Aandacht
151

Tekst
Meesteren in het
meesterschap over het ZELF
is meesteren in het
meesterschap in de
overgave en in de
samenwerking met God.
Zonder God ben ik niets, met
God ben en kan ik alles.

Bladzijde
121

15

152

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

127

153

Gerichte keuzes maken,
kunnen manipuleren met
overtuigingen, op basis van
wijsheid, creëert de
resultaten voor de meester
binnen het meesterschap.

131

154

Zoals de mens
onvoorwaardelijk, zonder
enig eigen belang, God dient
in ware godsverering, zo
dient God onvoorwaardelijk
en zonder enig eigen belang
iedere mens. Dit is
waarachtige
mensverering.
In het brandpunt van
godsverering en
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mensverering sluit de
verbinding tussen God en
mens, leidend tot een steeds
groter besef van eenheid en
ontwikkelt de mens
meesterschap over het
ZELF, geleid door de
wijsheid, ontvangen van
God en het genootschap.
155

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

139
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De meester binnen het
meesterschap is in staat om
zichzelf onvoorwaardelijk te
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BEVRIJDEN en ervaart nog
slechts VREDE, VREUGDE
en GELUK.
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Naast alle
basisuitgangspunten voor
wat betreft de
geconcentreerde focus en
gerichtheid binnen het
meesterschap van het
meesteren over het ZELF, IS
ER MAAR ÉÉN FOCUS, dat
alle andere gerichtheid ver
overtreft: 'DE FOCUS OP DE
GERICHTHEID VAN DE
EENHEID EN DUS VAN DE
SAMENWERKING MET
GOD’.

147
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God en ik zijn één.
God en jij zijn één. Begrijp
die eenheid.
Voel die eenheid.
Speel die eenheid niet, ……
WEES DIE EENHEID.

154

159

Als voor de mens de

156
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blindheid en de doofheid
voorbij is, als de mens God
heeft gezien en gehoord en
ware godsverering kent, in
volledig geloof en
vertrouwen, is die mens
het meesterschap nabij en
zal de worsteling oplossen
en voorbij zijn.
160

De meester binnen het
meesterschap wikt en weegt
de resultaten van iedere
focus. Indien nodig
heroverweegt hij zijn
overtuigingen en maakt hij
nieuwe keuzes. Het
fundament van de meester
is ware godsverering, de
kracht van de meester is
flexibiliteit binnen continue
heroverweging, het
vermogen van de meester
is dienstbaarheid aan de
totale schepping, het
streven van de meester is
individuele groei en het
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beïnvloeden van het
collectieve bewustzijn.
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De meester binnen het
meesterschap dient continu
alert te zijn op de controle
over de stabiliteit van het
ZELF van de meester, omdat
er geen disharmonie meer
mag zijn in de continu
gerichte focus van de
meester. De taak van de
meester is om zoveel als
mogelijk de balans te
handhaven, tot stand
gekomen door de keuzes
van zijn gerichtheid en zijn
projecties.
Aangezien de meester zijn
Godsvonk volledig heeft
geaccepteerd en omarmd,
wordt hij gedragen door
God een ondervindt hij zo de
kracht van controle en
stabiliteit.

173
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De meester binnen het
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meesterschap over het ZELF
zal niet meer oordelen en
kan niet meer oordelen. De
meester harmoniseert en
brengt energieën in
disbalans terug in balans.
Dit kan alleen zonder enig
oordeel.
163

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

182

164

Kiezen is en
vertegenwoordigt het
‘scheppingsrecht’, dat wij als

186
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medescheppers bezitten.
Kiezen is kracht en de
kracht zit in de keus.
Ken je kracht en maak
bewust jouw keus.
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De bewustheid van je leven
bepaalt de bewustheid van
je keus.
De chaos in je leven bepaalt
de chaos van je keus.
De wanhoop in je leven
bepaalt de wanhoop van je
keus.
De aard en de frequentie
van en in jouw leven,
bepaalt de aard en de
frequentie van de
gesteldheid van jouw
keuzes.
Alles wat je kiest, is alles
wat je schept.
Hoe bewuster de keus, hoe
krachtiger de gelijksoortige
en gelijktijdige schepping
van jouw bewuste keus.

188

166

Weet wat je kiest, weet wat
je veroorzaakt, weet wat je
schept. Creëer je oorlog of
creëer je vrede? Creëer je
opbouw of creëer je
afbraak?

190
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Kiezen is weten, is wikken
en wegen, is afwegen, is
voorbereid zijn op de
consequenties, is gereed
staan om op te vangen, is
het hele proces, gezien als
een ceremonie, vooraf
kunnen inschatten en het
geheel kunnen overzien.
Dat is het proces van, of de
ceremonie van de keus
van de meester.

192

168

Als deel van het
genootschap moet de
meester de verbinding met
het genootschap, constant
en onafgebroken in stand
houden, als een verlengde
van zichzelf.
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169

Uiteindelijk kan het
genootschap pas gaan
werken als de meester zich
uit vrije wil OPENT VOOR
HET GENOOTSCHAP, ALS
HIJ ZENDT EN ONTVANGT.

197

170

Vanuit het weten, ontstaat
de wijsheid van loslaten en
onthechten. Iedere
overtuiging met een
frequentie lager dan de
waarden die liggen
opgesloten in schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde
en eenheid, zijn onbruikbaar
voor de werkwijze van de
meester met het doel om te
scheppen en te
transformeren op een
bewustzijnsniveau dat ligt
(ver) boven het niveau van
het huidige collectieve
bewustzijn.
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Aardig zijn, is leuk maar
raakt niet de kern. Aardig
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zijn, moet GEWORTELD
zijn in onze genen en
verankerd zijn, als in beton
gegoten, in onze
OVERTUIGINGEN.
Alleen overtuigingen die
geworteld zijn in de
energieën van schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde
en eenheid, ZULLEN HET
WARE VIRUS VAN LIEFDE
VERSPREIDEN OVER DEZE
WERELD EN ZULLEN DEZE
WERELD BESMETTEN.
Onderzoek je overtuigingen
en verwijder de verkeerde
overtuigingen met wortel en
al en plant en veranker de
juiste overtuigingen. Je zult,
gevoed door jouw
genootschap, geleid worden
en weten hoe te kiezen en
hoe deze overtuigingen in je
leven structureel te
integreren.
172

Mens en meester KEN
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UZELVE. Dit leidt tot
continue ZELFREFLECTIE.
Kijk, voel, wik, weeg en
verander.
Alleen zo is het collectieve
bewustzijn te besmetten en
te veranderen, waardoor
anderen die verandering
gaan voelen en zelf andere
keuzes zullen gaan maken.
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De enige projectie is
projectie op het ZELF,
zelfreflectie, onderzoek en
bijsturing, bijsturing door
overgave, 'OVERGAVE AAN
GOD EN HET
GENOOTSCHAP’.

216
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Vanuit de LEEGTE, waar we
introspectie en zelfreflectie
moeten toepassen, moeten we
de overtuigingen die we
ontdekken en moeten afleggen
OVERGEVEN AAN GOD EN AAN
HET GENOOTSCHAP.
Voel welke overtuigingen
overeenkomen met de waarden
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van schoonheid, waarheid,
goedheid, liefde en eenheid en
voel welke overtuigingen daar
niet mee overeenkomen. Geef de
overtuigingen die je kwijt moet
over aan God. Focus je daarop
en richt al je aandacht daarop.
Zo komt de afstemming
langzaamaan, structureel en
gericht op de afstemming van
Licht en Leven en zal de meester
Zelf, door het meesteren van het
ZELF, LICHT EN LEVEN
STRALEN EN ZIJN.

175

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

Ken het loflied voor God.
Zing het loflied voor God.
Leef het loflied voor God.
Dan leer je jezelf kennen en
wordt je meester over het
ZELF.

224
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De weg voorwaarts, de weg
op weg naar het
meesterschap over het
ZELF, kan alleen maar
gericht zijn op verbinding
en contact met en een
verlangen naar God.
Hierdoor biedt het groeiend
bewustzijn uit vrije wil God
de ruimte aan van het ZELF.
GOD ZAL DIE RUIMTE
AANVAARDEN EN OPEISEN,
WAARDOOR ER
NAUWELIJKS NOG RUIMTE
IS VOOR HET EGO.
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Zo wordt het ego beteugeld,
met God, door God, naar
God.
178

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

250
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Het gaat er nu om. Dit is een
keus met gevolgen. Neem je
de wissel of neem je die
niet? Weet je echt wat je wilt
en ken je jouw doel en jouw
plan? Ga je jouw leven
BEWUST, met
geconcentreerde

254

29

gerichtheid en focus en
projecties leven of sta je toe
dat het leven jou nog leeft?
Wie is de meester?
180

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

260
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De Geestelijke Weg begint
bij het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect.

264
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Het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect is
een voorwaarde voor het
bewandelen van de
Geestelijke Weg. Het
'Meesterschap over het Zelf’
is onmogelijk zonder het
bezit van een 'luisterrijk
ZELFRESPECT’.
Teveel aan zelfrespect
creëert trots en arrogantie
leidend tot egoïsme. Teveel
aan zelfrespect blokkeert de
toegang tot de Geestelijke
Weg en blokkeert dus ook
het pad van meesterschap
over het ZELF.
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De enige voorwaarde voor
groei en de enige
mogelijkheid voor groei is
EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT.
Eigenliefde levert de
capaciteit waarop
eigenliefde kan gaan
overstromen in

273
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NAASTENLIEFDE en
uiteindelijk in LIEFDE voor
GOD, resulterend in WARE
GODSVEREING. Uit ware
godsverering kan het
meesterschap voor het
ZELF ontkiemen en
groeien.
183
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De Meester staat onder
invloed van het geestelijk
genootschap, waarvan hij of
zij de handen en de mond
kunnen zijn in deze
materiële wereld.
Word één met het
genootschap, stem je erop
af, word dienstbaar en ben
onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar, zodat je de
handen en de mond zult zijn
in deze wereld.
Ken de kracht vanuit het
fundament van zelfrespect
of eigenliefde, dat de
capaciteit creëert om over te
gaan vloeien in
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naastenliefde en in ware
godsverering.
Dat is de Weg van het
Meesterschap, dat is jouw
keus, dat is nu jouw taak en
jouw opdracht.
184

Omdat je wijsheid bezit,
omdat je jouw
verantwoordelijkheid
neemt, omdat je weet dat de
nieuwe wereld van jou
afhangt, zul je het lied
meezingen en uitdragen en
zul je dienen en delen,
samen met het genootschap
in ware godsverering.

285

185

Er is een kantelpunt tussen
naastenliefde en ware
godsverering enerzijds en
trots, arrogantie en egoïsme
anderzijds en dat kantelpunt
is eigenliefde,
zelfvertrouwen en
zelfrespect, dat uiteindelijk
de capaciteit kan

292
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verschaffen tot
NAASTENLIEFDE en WARE
GODSVERERING.
186

34

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

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

306
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De Meester van het ZELF
moet zich heel erg bewust

316

35

zijn van het feit dat er alleen
nog maar een afstemming
kan en mag zijn op eenheid,
liefde, schoonheid, waarheid
en goedheid. Zodra zijn of
haar afstemming wegzakt
naar lagere frequenties van
boosheid, afgunst, jaloezie of
irritatie kan de meester
hierdoor schade aanrichten
en verbreekt de verbinding
met het genootschap.
De band met het
genootschap is alleen te
handhaven in energieën van
liefde en eenheid. Dan
ontstaat er een kosmisch
circuit op basis waarvan
energie kan worden
getransformeerd. Dat
kosmisch circuit moet
continu gehandhaafd
blijven.
189
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De Meester over het ZELF
dient de harmonie te
herstellen. Harmonie

324

ontstaat en bestaat alleen in
het evenwichtspunt van
eigenliefde of zelfrespect.
Dit betekent er niet te
weinig en er niet teveel van
hebben.
De Meester moet dit
evenwichtspunt zelf
bereiken en handhaven en
de Meester creëert
evenwicht door te zorgen
dat mensen met een gebrek
aan zelfvertrouwen hierin
worden gestimuleerd en
voor hen die er teveel van
hebben, hierin worden
getemperd. Zo geef je de
mensen terug aan zichzelf.
190

Waarachtig Meesterschap
is het bewaken van de eigen
juiste balans van eigenliefde
en zelfrespect en het
teruggeven aan ieder
medemens en het
harmoniseren tot de juiste
balans van eigenliefde en

335
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zelfrespect. Per slot van
rekening leidt de hele
wereld aan of een tekort of
een teveel aan eigenliefde
en zelfrespect.
191

Het gaat er op onze
spirituele weg om, om één
ding te kunnen veroveren
en dat is zelfrespect of
eigenwaarde. Het is het
fundament, de motor en het
voertuig van onze spirituele
groei en van onze spirituele
reis.

337
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Wie leeft jouw leven, wie is
de baas?
Leeft jouw leven jou, leven
jouw overtuigingen jou of
leef jij jouw leven door jouw
overtuigingen te gaan
kiezen, zodat jij vooraf weet
wat jij in jouw leven zult
ervaren.
Als je helemaal geen
overtuigingen meer hebt,

344
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wordt jouw speelveld
onbelemmerd en verkrijg
je ultieme vrijheid die je
slechts hoeft te vullen met
de energieën, dus met de
projecties van schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde
en eenheid.
193

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

354
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Nederigheid zit gekoppeld

362
39

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

40

Te weinig zelfrespect of
eigenliefde drijft op angst en
beschadigd jouzelf. Teveel
zelfrespect of eigenliefde
drijft ook op angst en
beschadigd anderen die dit
weer zelf toestaan.
In het kantelpunt van
zelfrespect, waar er niet
teveel en niet te weinig
zelfrespect is, heerst de

371

maat van liefde die de
capaciteit in zich
vertegenwoordigt om de
naasten te kunnen
liefhebben. Het kenmerk
van de meester in dit
kantelpunt is nederigheid,
die altijd uitsluitend
verbonden is aan God.
196

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

375
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197

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

377

198

De meester kent de relatie
overtuiging en verwachting
en sleutelt dus niet meer
aan zijn verwachtingen
maar aan zijn overuigingen.
Zo zet hij zijn leven naar zijn
hand, een hand die gevuld is
met liefde.

386
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199

Ego en zelfrespect hebben
alles met elkaar te maken.
Het ego is reëel en dient een
doel en is niet uitsluitend
een illusie. Het temmen van
het ego kan alleen met de
juiste dosering eigenliefde
of zelfrespect, wat mede het
niveau van ons bewustzijn
bepaalt. Dat kunnen
temmen van het ego is het
kenmerk van de Meester.

389

200

De overtuigingen hebben
hun werk gedaan. Ze
bepalen niet meer mijn
leven, mijn ervaring, mijn
leermoment en mijn
groeimoment maar ik leg ze
af, zodat iedere vorm van
illusie zal oplossen. Hooguit
creëer ik vooraf geplande
overtuigingen voor de tijd
dat ik ze nodig heb. Mijn
overtuigingen bepalen niet
meer mijn richting. Mijn
richting bepaalt eventueel

398
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mijn vooraf geplande
overtuigingen, die zal gelden
zolang als ik er iets aan heb
en zolang als ik er iets mee
kan. Ik maak een diepe
buiging voor mijn
overtuiging die ik nu afleg.
201

44

De eerste overwinning van
de Meester over het ZELF, is
de overwinning in het
kunnen doorzien van de
werking van de
overtuigingen en de illusoire
werelden die zij scheppen,
met het doel om ons te leren
wat datgene waarvan wij
overtuigd zijn, voor
consequenties heeft en hoe
de inhoud van onze
overtuigingen passen
binnen de kosmische
wetten.
Bijna alle gehanteerde
overtuigingen passen niet
binnen de wetten van
eenheid en liefde, wat tot

406

uiting komt in de altijd
pijnlijke teleurstellingen die
hangen aan de
verwachtingen van onze
overtuigingen. Dat resultaat
is weer het gevolg van het
niveau van het collectieve
bewustzijn.
Hiermee tilt de meester zich
definitief uit, boven het
'overtuigings-illusiepatroon’.
202

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

410
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geen illusie.
203

46

We zijn in staat geweest om
onze overtuigingen te
kunnen loskoppelen,
waardoor we onszelf
hebben bevrijd van het
eeuwige spanningsveld van
de illusies. We hebben de
overtuigingen kunnen
loskoppelen, omdat we het
niveau van bewustzijn
hebben bereikt, dat ons via
mota de wijsheid schenkt
om te kunnen zien, voelen,
weten en horen hoe dit
principe werkt. De
definitieve werking van
GEEST is in ons geland. Met
het loskoppelen en
afleggen van onze
overtuigingen wordt het
ego teruggeplaatst in de
noodzakelijke ruimte die
het nodig heeft, niet meer
en niet minder. De grootte
van het ego wordt

414

hiermee gelimiteerd tot
wat nodig is.
Dat is de eerste grote
overwinning van de Meester
over het ZELF. Het
bewustzijn is uitgegroeid tot
een perfecte scheidsrechter
tussen de persoonlijkheidsen de ego-entiteit.
204

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

422
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LIEFDE.
205

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

426

206

De herhaling is de enige
wijze van landing en
verankering in ons systeem,
dus zullen we herhalen tot
we er bij neervallen.
De overtuigingen die wij
inmiddels hebben kunnen
loskoppelen, zijn de ketens

430

48

en de kettingen die ons via
de dualiteit, het ego en de
illusie gevangen houden op
de wereldse weg. Tevens
leren deze overtuigingen
ons door de pijn en het
verdriet via de
teleurstellingen,
voortkomend uit de
verwachtingen van de
overtuigingen, dat de
overtuigingen en dus de
wereldse weg, niet werkt
en dus niet de weg is. Dit
kan tenslotte alleen maar
leiden tot de afslag naar 'de
weg naar binnen’.
207

Het wereldbeeld van
armoede, honger, oorlog,
uitbuiting en onderdrukking
tekent een tekort aan
naastenliefde. De capaciteit
van naastenliefde wordt
bepaald door de mate van
zelfrespect of eigenliefde.
Als er geen naastenliefde is

433
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en dat nemen we waar in
deze wereld, is er
grootschalig een tekort of
een teveel aan eigenliefde of
zelfrespect. Beide uitingen
geven disharmonie en
creëren de onmogelijkheid
van naastenliefde. Hier ligt
de zeer noodzakelijke taak
van de meester om hulp te
bieden en dienstbaar te zijn.
208

50

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

442

209

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

447

210

De meester is vrij van
overtuigingen, van de aan
die overtuigingen gelinkte
waarheid, van strijd, van
illusie, is gezeteld in het
centrum van de harmonie

452
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van eigenliefde of
zelfrespect en is, aangezien
er bij hem of haar geen
overtuigingen meer zijn en
nodig zijn, die de invloed
van externe
omstandigheden bewaken,
dus onkwetsbaar voor
externe omstandigheden. De
meester absorbeert het vuil
dat is ontstaan door
botsende en strijdende
overtuigingen en
transformeert deze
vervuilde energie tot
zuivere helende energie en
projecteert deze energie op
alles en iedereen.
Zijn instrument is
dynamische liefde en de
kracht van waaruit hij
werkt, is de kracht van het
genootschap.
211

52

De Meester is vrij van
overtuigingen en dus vrij
van een inhoud die door

456

externe omstandigheden
geraakt kan worden.
Daardoor is er geen
waakzaamheid meer nodig
en kan alle energie gericht
worden op liefde, op licht,
op eenheid, op waarheid,
schoonheid en goedheid.
Dit creëert een ervaring van
onkwetsbaarheid en dat
genereert een nieuwe
verbluffende kracht en biedt
ongekende mogelijkheden.
212

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

459

213

De Meester moet de kracht
begrijpen en gaan toepassen
van het op bewuste wijze
‘ZIJN’ van een spiegel voor
een ander, waardoor de
ander in het door jou terug

461
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gespiegelde beeld kan zien
hoe fantastisch die ander is,
zichzelf daardoor gaat
respecteren en liefhebben
en zichzelf daardoor zal
gaan vermeerderen en dus
zal gaan groeien.
214

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

469

215

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

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

56

De teleurstellingen die
vastzitten aan de
overtuigingen van anderen,
gericht naar ons, hebben
voor ons geen waarde en
zijn het probleem van die
ander. Verwachtingen zijn
altijd ego producten en de
Meester dient noch het
eigen ego, noch het ego van
anderen. Ook dit is het
gevolg van een gebrek aan
Eigenliefde of Zelfrespect
van die ander. Indien
gewenst, zal de Meester

484

altijd helpen het Zelfrespect
bij anderen te verhogen.
218

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

487

219

Maat en kwaliteit zijn
afhankelijk van elkaar en
bepalen elkaar. Met name de
maat heeft invloed op de

490
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kwaliteit. De Meester over
het Zelf kan bepalen welke
invloed hij wil uitoefenen op
welke kwaliteit. De Meester
moet zich realiseren dat zijn
maat invloed heeft op de
kwaliteit van tijd en ruimte
en dat is met name het
speelveld van de Meester.
Op deze wijze kan de
buitenwereld beïnvloed
worden.
220

58

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

494

KWALITEIT  bewust
gecreëerde NIEUWE
WERELD’.
221

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

Er komt een moment dat je
weet dat je niet meer, nooit
meer om God heen kunt en
dat je onmiskenbaar zeker
weet dat je ook nooit meer
om God heen wilt. Er is een
wederzijdse liefdevolle
vriendschap en
afhankelijkheid gegroeid die
alleen maar verdiept kan en
zal gaan worden.

500

223

In het vorige aandachtspunt
hebben we ons gerealiseerd
hoe diep de band is tussen
onszelf en God. Overweeg
jouw eigen weg en beschrijf
hem met alle liefde die je
hebt voor God. Druk je uit in
de ballade van jouw leven
en van jouw weg en
realiseer jezelf hoe
belangrijk God is geweest
voor jou tot dit moment en
hoeveel dieper die liefde

503

60

nog zal en kan gaan groeien.
224

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

513

225

Er is een groeiend gevoel
nodig. Er is een groeiend
hart nodig om een steeds
grotere liefde voor en
verlangen naar God te
kunnen verwezenlijken. Als
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mijn hart en mijn gevoel
groeit, gevoed door God,
groeit mijn gevoel van
eigenliefde en zelfrespect
naar een hogere vorm van
harmonie. Als mijn
zelfrespect groeit, groeit
mijn MAAT en als mijn maat
groeit, groeit mijn
CAPACITEIT en groeit dus
de liefde in de wereld. Mijn
gevoel moet dus groeien, via
de weg naar God en
daardoor groeit de liefde in
de wereld en klimmen wij
op naar volmaaktheid. God
en de mens hebben elkaar
dus nodig. Wij hebben God
nodig, die altijd bereid en
beschikbaar is. God heeft
ons nodig en onze vrije Wil
en de keuzes die wij maken,
bepalen of God op ons kan
bouwen.
226
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Er is maar één weg en dat is
de weg van zelfrespect. De
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egoïst is geen bewuste
egoïst maar een persoon
met een gebrek aan
zelfrespect, die als gevolg
daarvan last ondervindt van
een groeiend ego. Een ego
dat ongecontroleerd de
ruimte inneemt, dat ontstaat
door het tekort aan
zelfrespect en eigenliefde.
Terugdringen van het ego
kan alleen door het
zelfrespect te laten groeien
en de ruimte opnieuw met
het zelfrespect te vullen.
Voor deze weg is de hulp en
de samenwerking met God
nodig. Als het zelfrespect
groeit tot het hoogste niveau
verkrijgt men het
Meesterschap over het Zelf.
227

Het is onmogelijk om te
kunnen groeien in
zelfrespect, zonder dat ik
weet hoe het werkt en ik zal
nooit weten hoe het werkt,
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zonder de zoektocht naar
God. Weten leidt tot een
verlangen, leidt tot de
zoektocht naar God, leidt tot
de religieuze ervaring, leidt
tot groei van bewustzijn,
leidt tot meer zelfrespect,
leidt tot een verhoogd
weten enz …..
228
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ZELFRESPECT is de maat
om onze capaciteit,
NAASTENLIEFDE, te
kunnen genereren.
Zelfrespect is respect over
of van het Zelf.
Het ZELF wordt bepaald
door factoren als
persoonlijkheid,
bewustzijn, ziel, God en de
interactie tussen
bewustzijn en God.
In ieder geval heeft het
ZELF alles te maken met
God en met de interactie
met God.
Er zijn dus geen kunstjes,

545

geen affirmaties, geen
cursussen, geen
stappenplannen, waarmee
je jouw bewustzijn en je
zelfrespect kunt verhogen.
Het kan alleen maar door de
band met God te leggen, te
verdiepen, door met God te
gaan samenwerken en door
steeds intenser naar God te
gaan verlangen.
229

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

De Meester over het Zelf
kent de ware weg van ware
genezing en weet dat hij of
zij zelf een deel is van deze
genezing. De Meester over
het Zelf stijgt uit boven het
besef van de kwaadheid in
de wereld en ziet er de angst
in van al die mensen die
tekort schieten in capaciteit,
doordat zij een tekort
hebben aan maat. Dat
laatste tekort is te genezen
door het virus van
onbaatzuchtige dynamische
liefde dat de Meester in de
wereld zal verspreiden.
Verspreid het virus.
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De enige weg is de weg van
ZELFRESPECT omdat de
weg van zelfrespect gaat
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over het ZELF en omdat het
ZELF manifest is voor jouw
binnenkant, voor jouw
binnenwereld, voor jouw
innerlijke wereld. De weg
naar het ZELF, de weg naar
BINNEN is de weg naar
GOD, want God woont diep
in ons. De weg naar God is
de enige werkende weg
want de weg is uitsluitend
met God, door God, naar
God.
Zelfrespect is daarom ook
Godsrespect, want God is
een deel van mijzelf. Bewust
wandelend met God maakt
mij Meester over het Zelf. De
Meester zal opgaan in ware
godsverering en zal de
ware mensverering van
God voelen en ervaren. Dat
is de enige ware weg waarin
de MAAT zal groeien en dus
navenant ook de
CAPACITEIT zal groeien.

67
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De Weg is bekend. Leef de
Weg om de Weg levend te
maken. Leef de Weg op jouw
manier, binnen de
kosmische wetten die
gekenmerkt worden door
eenheid, dat tot uitdrukking
komt in liefde en manifest
wordt in de begrippen
schoonheid, waarheid en
goedheid. Leef de Weg en
genees en genees de
wereld.
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De Meester over het Zelf
overweegt en kiest bewust
en maakt de keus dat Geest
binnen jouw
persoonlijkheid niet hoeft te
worstelen om de overhand
te krijgen voor wat betreft
de bemiddeling van en de
toekenning door jouw
bewustzijn. Geest boven
materie, dus het
bewandelen van de
Geestelijke Weg. Iets anders
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staat de Meester zichzelf
niet meer toe.
234

De Meester WEET, is
verantwoordelijk en beslist
dat er geen schuldigen meer
zijn, dat hij nooit een
slachtoffer zal zijn, dat hij er
alles aan zal doen om de
Godsvonk van ieder mens te
helpen om die mens te
kunnen benaderen en
schrapt het begrip schuldig
en vergeving uit zijn
woordenboek.
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De MEESTER IS PAS
MEESTER OP HET MOMENT
DAT HIJ HET IS, DAT HIJ DE
KEUS MAAKT OM HET TE
ZIJN, ONAFGEBROKEN EN
STRUCTUREEL.
We hebben nu het
bewustzijn om het te
kunnen zijn, dus worden we
datgene, dat we nu willen en
zullen zijn. WIJ ZIJN DE

600

69

MEESTER OVER HET ZELF
EN ZULLEN DAAR
STRUCTUREEL NAAR
HANDELEN, DIENSTBAAR
AAN DE HELE SCHEPPING.
236

70

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

De Meester constateert dat
het wereldwijd ontbreekt
aan de capaciteit van kennis
en liefde en dat derhalve de
mens niet in staat is om
deze twee capaciteiten in
combinatie te kunnen leven.
Dat leidt tot een wereldwijd
tekort aan capaciteit en dus
tot een tekort aan maat en
dat is het gevolg dat door
een tekort aan maat
(zelfrespect) het ego
overheerst en er (nog) geen
band en verbinding is met
Geest (God).
Jij, Meester over het Zelf, ga
de kennis verspreiden, geef
de mensen hun gebrek aan
zelfrespect terug en leef
deze kennis in combinatie
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met de liefde voor aan
iedereen.
238
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De Meester zal gedreven
treden in het discipelschap
van Jezus. Er zal als
raamwerk slechts één
principe zijn en dit is het
handelen, richten en
focussen in de waarden van
schoonheid, waarheid en
goedheid en er zal slechts
één overtuiging zijn, de
overtuiging dat (nagenoeg)
ieder mens lijdt aan een
tekort aan kennis en
zelfrespect en dat betekent,
dat beiden niet geleefd
kunnen worden. Het
principe zal gehanteerd
worden als ‘het principe van
ademhalen'.
Aangezien alle andere
overtuigingen worden
afgelegd, zijn er bij de
Meester geen
verwachtingen en geen

623

teleurstellingen meer en zijn
de illusies opgelost.
239

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

Uiteindelijk blijkt dat voor
groei in bewustzijn verstand
nodig is, maar dat de
GEESTELIJKE PERCEPTIE
veel belangrijker is.
Het gaat hierbij vooral om
het vermogen, om de
interesse in en om het
verlangen naar, om jezelf
met Geest of met God te
willen en te kunnen
verbinden, om contact te
krijgen en om dit contact te
bestendigen en te
verankeren. Het is de
kennis dat Macht creëert,
het is het bewustzijn of de
wijsheid dat Kracht creëert
en deze wijsheid wijs
gebruikt, creëert
uiteindelijk de ‘Meester
over het Zelf'.
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Het verschil tussen de
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Meester en de mens die nog
gevangen is in het
bewustzijn van het
collectief, is dat de mens
met het bewustzijn van het
niveau van het collectief,
niet bewust is, leeft zonder
spirituele intenties, in
wezen ‘loos is van
bewustzijn’, dus
'bewusteloos' is en daarom
een levende dode is. Die
mens is bewusteloos en
gevangen in de slaap van de
bewusteloosheid, waar de
illusies de dromen zijn en de
angst van de dualiteit en de
werking van het ego de
dromen van de illusies
veranderen in nachtmerries.
De Meester is bewust, vol
van spirituele intenties, is
wakker en alert, liefdevol en
dienstbaar, op zoek naar
slapenden die hij met een
liefdevolle kus komt wekken
door het DELEN VAN ZIJN
75

KENNIS EN DOOR HET
TERUGGEVEN VAN HET
ZELFRESPECT AAN HEN
DIE NET ONTWAKEN. Dat
kenmerkt de Meester.
242
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Ieder mens maakt zich
zorgen om of heeft angsten
voor de toekomst. Ieder
mens blijft hangen in het
verleden wegens de
teleurstellingen die zijn
verkregen uit niet
beantwoorde
verwachtingen. Ieder mens
maakt zich zorgen over wat
er dicht in de buurt zou
kunnen gebeuren. Zo is: DE
TIJD EN DE OMGEVING
ÉÉN GROTE DUISTERNIS
VOL ZORGEN, ANGSTEN EN
ONBEKENDHEID.
HET ENIGE LICHT IS HET
LICHT, DAT SCHIJNT OP
EN IN HET HIER EN NU.
Gebruik dat licht uitsluitend
in het HIER en NU en
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beweeg je uitsluitend op het
GELOOF IN en het
VERTROUWEN OP dat licht.
243

Het Licht van het Hier en Nu
is het enige breekijzer om
de duisternis van tijd en
plaats te kunnen open
breken. Licht is niet de enige
voorwaarde om de
duisternis te kunnen
doorbreken. Het Licht geeft
de mogelijkheid om te
kunnen waarnemen, maar
het geloof en het
vertrouwen bieden daarbij
nog de buitengewoon
noodzakelijke ogen, die het
mogelijk maken om te
kunnen zien. Als de ogen het
Licht kunnen gebruiken om
het duister te kunnen
doorbreken, zullen de angst
en de zorgen oplossen en
plaatsmaken voor rust,
vrede en vreugde. Het
fundament van dit licht, dat
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mogelijkheid geeft tot
waarnemen en dat mede de
ogen creëert om te kunnen
zien, is uiteindelijk de
verbinding met Geest, de
band met God.
244
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ZELFRESPECT of
EIGENLIEFDE en KENNIS
creëert het LICHT van het
HIER en NU, dat staat voor
de interactie van het
bewustzijn met Geest of
God.
De interactie van het
bewustzijn met het ego
staat voor de ANGST en de
ZORGEN van de
DUISTERNIS van TIJD en
RUIMTE. Zoek de interactie
met Geest, zoek de band met
God, ZOEK DE GEESTELIJKE
WEG, waardoor de MAAT
VAN ZELFRESPECT,
uitgedrukt in het hart zal
toenemen, waardoor de
CAPACITEIT van LIEFDE
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VOOR ALLE NAASTEN,
uitgedrukt in de
uitvliegende duiven, kan
toenemen en groeien.
245

Zing het lied van: 'Waar het
Licht van Eigenliefde het
duister van Tijd en Ruimte
transformeert in het Hier en
Nu’. De tijd van duisternis,
van Tijd en Plaats en van de
leugen is voorgoed voorbij.
We leggen de leugen af en
omarmen opnieuw en nu
voorgoed ons eigen
Zelfrespect, Eigenliefde en
Zelfvertrouwen. We prijzen
onszelf, we prijzen elkaar en
we vervolgen onze eigen
unieke en 'wonderbaarlijke
reis’, waarbij we elkaar
onvoorwaardelijk steunen
en stimuleren. Het wordt
een gezamenlijke reis van
liefde, vrede en vreugde.
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Deze wereld heeft niet
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zozeer meer mensen nodig
die vertellen hoe het
bewustzijn verandert en dat
het veranderen en dus het
verhogen van het
bewustzijn zowel een
voorwaarde is voor groei
als een consequentie is van
groei. Deze wereld heeft
Jezus nodig. Deze wereld
heeft mensen nodig om de
leer van Jezus voor te leven.
Om mensen daardoor hun
zelfrespect terug te kunnen
geven. Het gaat er niet om
dat wij CHRISTENEN zijn,
het gaat er om dat wij
CHRISTUSSEN zullen zijn.
247
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Geest komt tot ons, zoals wij
zijn en waar wij zijn. Vanuit
de hoogten der eeuwige
heerlijkheid omhelst Geest
liefdevol onze van
oorsprong sterfelijke ziel
om ons te helpen terug te
leiden naar de hoogten van
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gelukzaligheid, vanwaar
Geest is vertrokken. Voor
Geest is dit een missie van
barmhartig dienstbetoon.
Als wij hongeren en
verlangen naar Geest, als we
God en de waarheid zoeken,
zullen wij in staat zijn om
Geest te kunnen bereiken en
met Geest verder te kunnen
reizen en kunnen we
overleven.
We kunnen overleven als we
uit Geest zijn geboren, maar
zij die geboren zijn uit de
Geest zullen onmiddellijk de
vruchten van de Geest
beginnen voort te brengen
in liefdevol dienstbetoon
aan hun medemensen. En de
vruchten van de goddelijke
geest die worden
voortgebracht in de levens
van de uit de geest geboren
en Godkennende
stervelingen zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid,
81

Onbaatzuchtige toewijding,
Moedige trouw, Oprechte
billijkheid, Verlichte
eerlijkheid, Onvergankelijke
hoop, Daadwerkelijk
vertrouwen, Barmhartig
dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en
Blijvende vrede.
248

Om het Pad van het
discipelschap van Jezus te
kunnen volgen, vermeld ik
hier wegwijzers zoals het
Urantiaboek dat in de
laatste verhandeling (196)
aangeeft.
Er zijn vele belangrijke
wegwijzers dus dit
aandachtspunt bestaat uit
meerdere onderdelen. Als
we deze weg volgen, kunnen
we opklimmen naar God.
Het ‘volgen van Jezus’
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betekent het persoonlijk
delen van zijn religieuze
geloofsvertrouwen en het
zich eigen maken van de
geest van het leven van
onbaatzuchtige
dienstbaarheid aan de mens
dat de Meester heeft geleefd.
Vertrouw op God zoals Jezus
God vertrouwde, geloof in
de mensen zoals Jezus in de
mensen geloofde.
Jezus was geen ethisch
scepticus: hij zag de mens
positief, niet negatief. Hij
beschouwde de meeste
mensen als zwak veeleer
dan slecht, als verward
veeleer dan verdorven.
Jezus leerde de mensen
hoge waarde toe te kennen
aan zichzelf, in de tijd en in
de eeuwigheid. Omdat Jezus
de mensen zo hoog schatte,
83

was hij bereid al zijn
krachten te geven aan het
niet aflatend dienen van de
mensheid.
Persoonlijke religieuze
ervaring bestaat in twee
fasen: ontdekking in het
menselijke bewustzijn en
openbaring door de
inwonende goddelijke geest.
Deze diepgaande ervaring
van de realiteit van de
goddelijke inwoning gaat de
grove materialistische
techniek van de
natuurwetenschappen
immer te boven. Geestelijke
vreugde kunt ge niet onder
een microscoop leggen,
liefde kunt ge niet op een
weegschaal wegen, morele
waarden kunt ge niet meten,
en de kwaliteit van
geestelijke godsverering
kunt ge niet taxeren.
84

Het contact van de mens
met de hoogste objectieve
realiteit, God, vindt slechts
plaats door de zuiver
subjectieve ervaring dat
men hem kent, hem vereert,
zich bewust wordt van zijn
zoonschap bij hem.
Ware religieuze aanbidding
is geen nutteloze monoloog
van zelfbedrog.
Godsverering is een
persoonlijke omgang met
datgene wat goddelijk
werkelijk is, met datgene
wat de bron van de
werkelijkheid zelve is. De
mens streeft er door
godsverering naar beter te
worden en daardoor bereikt
hij uiteindelijk het beste.
Het Godsbewustzijn zetelt in
de inwonende geest. Vele
religieuze stelsels van de
85

mens zijn voortgekomen uit
de formuleringen van het
menselijk verstand, maar
het Godsbewustzijn maakt
niet noodzakelijkerwijs deel
uit van deze groteske
stelsels van godsdienstige
knechtschap.
God is niet alleen maar de
uitvinding van het idealisme
van de mens; hij is de bron
zelf van al deze
bovenanimale inzichten en
waarden. God is geen
hypothese geformuleerd om
de menselijke opvattingen
van waarheid, schoonheid
en goedheid tot eenheid te
brengen: hij is de
persoonlijkheid van liefde
uit wie al deze universummanifestaties voortkomen.
De waarheid, schoonheid en
goedheid in ’s mensen
wereld worden tot eenheid
gebracht door de
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toenemende godsvrucht in
de ervaring van stervelingen
die opklimmen naar de
werkelijkheden van het
Paradijs. De eenheid van
waarheid, schoonheid en
goedheid kan alleen worden
beseft in de geestelijke
ervaring van de
Godkennende
persoonlijkheid.
Moraliteit staat gelijk aan
het erkennen van plicht, het
besef van het bestaan van
het goede en het verkeerde.
De morele zone ligt tussen
het dierlijke en het
menselijke type bewustzijn
in, zoals morontia
functioneert tussen de
materiële en geestelijke
sferen die de
persoonlijkheid bereikt.
Het evolutionaire
bewustzijn is in staat
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wetten, zedelijke beginselen
en ethiek te ontdekken; de
geschonken geest, de
inwonende Richter,
openbaart aan het
evoluerende menselijke
bewustzijn echter de
wetgever, de Vader-bron
van al wat waar, schoon en
goed is. En zulk een verlicht
mens heeft een religie en is
geestelijk toegerust om de
lange, avontuurlijke
speurtocht naar God aan te
vangen.
Moraliteit zonder religie kan
geen ultieme goedheid
openbaren, en evenmin is zij
in staat te zorgen dat zelfs
haar eigen morele waarden
in leven blijven. Religie
zorgt voor de verheffing,
verheerlijking en zekere
overleving van al wat door
de ethiek wordt erkend en
goedgekeurd.
88

Religie is ’s mensen
allerhoogste ervaring in zijn
sterfelijke natuur, maar de
eindige taal maakt het de
theologie voorgoed
onmogelijk om de
werkelijke religieuze
ervaring ooit adequaat te
beschrijven.
Religieus inzicht bezit de
kracht om nederlagen om te
zetten in hogere verlangens
en nieuwe, vaste
voornemens. Liefde is de
hoogste motivering waarvan
de mens gebruik kan maken
in zijn opklimming in het
universum. Maar liefde
ontdaan van waarheid,
schoonheid en goedheid, is
niet meer dan een
sentiment, een filosofische
verdraaiing, een psychische
illusie, een geestelijke
misleiding. Liefde moet
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steeds opnieuw
gedefinieerd worden op de
achtereenvolgende niveaus
van morontia- en geestvoortgang.
De levens van sommige
mensen zijn te groots en te
edel om af te dalen tot het
lage niveau van louter
succes. Het dier moet zich
aanpassen aan zijn
omgeving, maar de
religieuze mens
transcendeert zijn omgeving
en ontkomt langs deze weg,
door dit inzicht van de
goddelijke liefde, aan de
beperkingen van de huidige
materiële wereld. Dit begrip
van liefde doet in de ziel van
de mens het bovenanimale
streven ontstaan om
waarheid, schoonheid en
goedheid te zoeken; en
wanneer hij deze inderdaad
vindt, wordt hij verheerlijkt
90

in hun omhelzing, hij wordt
verteerd door het verlangen
om hen te leven, om
gerechtigheid te doen.
De grote uitdaging aan de
moderne mens is het
bereiken van betere
communicatie met de
goddelijke Mentor die in het
menselijke bewustzijn
woont. ’s Mensen grootste
avontuur in het vlees
bestaat in de evenwichtige,
geestelijk gezonde poging
om de grenzen van het zelfbewustzijn, door het
schemergebied van het
bewustzijn van de
embryonale ziel heen, naar
voren te verleggen, in een
oprechte inspanning om het
grensgebied van het geestbewustzijn te bereiken – het
contact met de goddelijke
tegenwoordigheid. Deze
ervaring vormt het
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Godsbewustzijn, een
ervaring die de preëxistente
waarheid van de religieuze
ervaring dat men God kent,
sterk bekrachtigt. Zulk een
geest-besef is het equivalent
van het kennen van de
feitelijkheid van het
zoonschap bij God.
Anderszins is de zekerheid
van het zoonschap de
ervaring van geloof.
En Godsbewustzijn staat
gelijk aan de integratie van
het zelf met het universum,
en wel op de hoogste
niveaus daarvan, die van de
geestelijke realiteit. Slechts
de geest-inhoud van een
waarde is onvergankelijk.
Zelfs dat wat waar, schoon
en goed is mag niet verloren
gaan in de menselijke
ervaring. Indien de mens
niet verkiest te overleven,
dan bewaart de overlevende
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Richter de realiteiten die uit
liefde zijn geboren en in
dienstbaarheid zijn
gekoesterd. En al deze
dingen zijn een deel van de
Universele Vader. De Vader
is levende liefde, en dit
leven van de Vader is in zijn
Zonen. En de geest van de
Vader is in de zonen van zijn
Zonen – sterfelijke mensen.
Wanneer alles is gezegd en
gedaan, is de Vader-idee nog
steeds de hoogste
menselijke voorstelling van
God.
249

We zijn tot hier gekomen.
We hebben God gevonden,
we hebben God omarmd, we
hebben God volledig leren
vertrouwen, we
onderkennen en ervaren
God als pure liefde en de
grootste bron van vreugde.
We hebben ware
Godsverering geleerd en we
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leven in ware Godsverering.
We wandelen alleen nog
maar samen met God en
delen alles van ons innerlijk
leven met God. Dat zal onze
reis met een zekere snelheid
en met grote vreugde laten
vervolgen. We delen de
vruchten van God dagelijks
overal. Deze vruchten zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding,
Moedige trouw, Oprechte
billijkheid, Verlichte
eerlijkheid, Onvergankelijke
hoop, Daadwerkelijk
vertrouwen, Barmhartig
dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en
Blijvende vrede.
Er is geen WEG ZONDER
GOD en er is geen REIS DAN
SAMEN MET GOD.
250
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Het verschil tussen
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eigenliefde en egoïsme is
dat eigenliefde spirituele
perceptie bezit en een band
heeft met God en het
verlangen heeft om die band
altijd maar te verdiepen.
Het ego heeft geen enkele
spirituele perceptie, heeft
geen enkele wezenlijke band
met God en is niet van God
op de hoogte, hooguit in een
slachtofferrol of in een rol
om er zelf beter van te
worden.
251

Het niveau van ons
BEWUSTZIJN bepaalt waar
we staan op de Weg. Het
bewustzijn is niet alleen de
bemiddelaar tussen Geest
(God) en materie (het ego)
maar het is tevens het schip
waarop we onze reis door
het leven maken. Op dat
schip zijn wij de
gezagvoerder en is God de
loods. Het ego
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vertegenwoordigt een groot
deel van de stormen en het
gevaar van piraterij. Als we
God de ruimte geven zal ons
zelfrespect met zijn hulp
groeien, zal het bewustzijn
groeien, zal het ego krimpen
en zal het schip van onze
reis versterkt worden. Hoe
groter en krachtiger ons
bewustzijn, hoe meer wij
de ervaring zullen hebben
om uit de Geest te zijn
geboren en hoe beter wij
de vruchten van de
goddelijke Geest kunnen
gaan voortbrengen.
Daardoor veranderen
wijzelf en daardoor
verandert de wereld.
252
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‘Zijn', is een keus. Als je weet
wie je bent, kies dan om te
zijn, wie je bent. ‘Zijn', is de
basis van iedere
verandering, omdat de keus
van opnieuw iets anders te
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zijn het zijn van de wereld
bepaalt. Deze wereld heeft
verandering nodig. Ben die
verandering door ervoor te
kiezen en door die
verandering via jouw ‘zijn’,
over de wereld uit te
strooien. Geest is met jou.
Geest en jij zijn één. Deel de
vruchten van de goddelijke
Geest uit aan iedereen, dat
zal de verandering voor
eeuwig verankeren, het zal
de wereld infecteren en tot
in het diepst veranderen.
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Het speelveld, het werkveld
ligt nooit buiten onszelf
maar altijd en uitsluitend ‘in
en binnen onszelf'. De
eenheid en het gegeven dat
alleen mijn eigen innerlijke
maat invloed heeft op iedere
capaciteit buiten mij,
bepaalt dat om de capaciteit
(de buitenwereld) te
kunnen veranderen en te
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kunnen beïnvloeden, ik
eerst mijn innerlijke maat
zal moeten veranderen. De
wereld is dus wat ik ben. Ik
ben de wereld. Zoek God,
omarm God en ervaar dat je
uit de Geest bent geboren,
dan kun je de vruchten van
de goddelijke Geest gaan
leven en over de wereld
gaan uitstorten. Dan
betreden we bewust het
derde aspect van
bewustzijn.
254
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De INTENTIE die wordt
gedragen door de vruchten
van de goddelijke Geest,
zullen mij en deze wereld op
het hoogst mogelijke niveau
raken en beïnvloeden en
dus veranderen.
Er is geen andere intentie
meer dan de intentie van de
vruchten van de goddelijke
Geest, voortgekomen uit de
ervaring van ‘geboren te zijn
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uit de goddelijke Geest'.
Intentie creeërt focus,
creëert gerichtheid en
werkt dus scheppend. Dat
maakt ons goddelijke
scheppers.
255

Om het hoge fruit, om de
vruchten van de goddelijke
Geest te kunnen waarnemen
en te kunnen plukken, moet
je verheven zijn boven en
dus vrij zijn van: jaloezie,
afgunst, haat, overtuigingen
en dus ook van
verwachtingen en nog van
heel veel ander soortig laag
fruit.
Het hoge fruit, de hoogste
vruchten, de vruchten van
de goddelijke Geest werken
uitsluitend verfrissend, zijn
lekker, heilzaam en
genezend. De lage vruchten
zijn zuur of bitter en zijn
ziekmakend.
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De Weg gaat voorwaarts en
opwaarts, waarbij ons
bewustzijn steeds verder
groeit en het ego verder
wordt teruggedrongen naar
de plaats waar het niet meer
en niet minder kan doen,
dan datgene dat het ego
moet doen. Om verder te
kunnen groeien, zullen wij
onszelf moeten opleggen om
onszelf keer op keer,
bewust te verheffen. Reik
altijd verder dan dat je kunt
reiken, verhef je altijd boven
jezelf en verleg dagelijks je
horizon.
Klim samen op met God en
hij zal je altijd over het
randje trekken.
Geloof, vertrouwen en
goddelijke intentie zijn
hierbij de gereedschappen,
die we nodig hebben. Geloof
en vertrouwen in jezelf, in je
eigen vermogens en in God.
De goddelijke intentie komt
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voort uit een steeds diepere
vorm van spirituele
perceptie. De groeiende
kennis komt voort uit mota,
uit de persoonlijke
openbaringen die je
ontvangt van jouw eigen
Godsvonk. Zo is de Weg,
verhef jezelf, onuitputtelijk,
keer op keer, naar steeds
verdere hoogten en naar
steeds nieuwe horizons.
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Verheffen is een
wederzijds gebeuren.
Verhef jezelf en door jezelf
te verheffen, beïnvloeden
we door de
verbondenheid,
voortkomend uit de
allesomvattende eenheid,
alles en iedereen. Als
anderen zichzelf verheffen,
gebeurt hetzelfde. Help
elkaar te verheffen en
daardoor de wederzijdse
beïnvloeding te vergroten.
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Verheffen is een
voorwaarde op de weg van
onvolmaaktheid naar
volmaaktheid.
258
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Verheffen van jezelf en
verheffen van anderen is
altijd aan verbinding met
Geest gekoppeld, is
dienstbaar, kent
toewijding, is billijk, vraagt
trouw, geeft hoop en
vertrouwen, eist
eerlijkheid, goedheid,
verdraagzaamheid en
biedt vrede.
En dit allemaal altijd op
ONVOORWAARDELIJK
niveau en op een
onvoorwaardelijke wijze en
met een betrokkenheid van
continue focus. Concentratie
en gerichtheid op verheffing
moet dus altijd in het
systeem aanwezig zijn, als
ademhalen. Het is dus niet
meer een onderdeel van het
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leven, het wordt het leven,
het continue leven volgens
het derde aspect van
bewustzijn.
259

De nieuwe weg is ‘de weg
van VERHEFFING’. Nadat
we het Land van de Leegte
en het Pad van volledige
Overgave hebben doorkruist
en hebben veroverd, staan
we aan het begin van de weg
van Verheffing. De kunst van
jezelf verheffen, is de
noodzaak van verheffen
begrijpen, de Wil hebben om
deze weg te gaan afleggen,
het volste vertrouwen
hebben in de hulp van God
en in de kracht van jezelf
(vanuit het Meesterschap
over het Zelf), het Licht van
het Hier en Nu zien,
begrijpen, accepteren en
omarmen, waardoor we in
staat zijn om alle
overtuigingen los te kunnen
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laten en om volledig te
kunnen stappen uit de
duisternis van Plaats en
Tijd. Verheffen is een kunst
die het bewustzijnsniveau
vereist van het hebben van
de ervaring van het geboren
te zijn uit de Geest,
waardoor je in staat bent
om de vruchten van de
goddelijke Geest aan te
kunnen wenden en om deze
vruchten in de wereld te
kunnen zetten. Verheffing
omvat onvoorwaardelijke
vrede, hoop, trouw,
billijkheid, goedheid,
eerlijkheid, vertrouwen en
verdraagzaamheid.
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Er is een relatie tussen
VERHEFFING en
ZELFRESPECT. Er is niet
alleen een relatie, het is
inmiddels aantoonbaar en
bewijsbaar, dat je nooit tot
de Weg van Verheffing kunt
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komen, als je niet het
Meesterschap over het Zelf,
dus een ultieme vorm en
mate van ZELFRESPECT
hebt bereikt. Jezus predikte
zelfrespect en het evangelie
van Jezus is een evangelie
van ZELFRESPECT. Om de
capaciteit tot ongekende
hoogte te kunnen verhogen,
zal de maat tot ongekende
hoogte moeten worden
verhoogd. Alles heeft te
maken met het vermogen
van het LEVEN VAN DELEN,
omdat DELEN GODGELIJK of
GODDELIJK is.
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Sterke mensen, mensen met
waarachtig zelfrespect,
eigenliefde en
zelfvertrouwen, mensen die
God kennen en samen met
God wandelen zijn
vriendelijk en aardig,
omdat ze door een klein ego,
vrij zijn van angsten. Het

829

105

tegenovergestelde is waar
voor mensen met een groot
gebrek aan zelfvertrouwen
en eigenliefde en dus met
een groot ego, die bang,
onvriendelijk, vijandig en
naargeestig zijn. De angst
kan door de vriendelijke en
sterke mensen worden
weggebrand, omdat zij zich
verheffen, de ervaring
hebben om uit de Geest te
zijn geboren en de vruchten
van de goddelijke Geest
onvoorwaardelijk kunnen,
willen en zullen verspreiden
over deze wereld.
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Het GROTE GODDELIJKE
KANTELPUNT is het
omslagpunt waarbij er
geen keus meer hoeft te
worden gemaakt, of ik voor
mijzelf, voor eigenliefde of
zelfrespect kies of moet
kiezen of dat ik ervoor kies
om de vruchten van de
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goddelijke Geest, altijd ten
behoeve van anderen en
altijd gericht op anderen, zal
delen met anderen. In het
grote goddelijke kantelpunt
is er geen bedreiging meer
die gericht is op het ZELF,
omdat HET ZELF IS, omdat
‘IK BEN’. Daar is
ONKWETSBAARHEID in de
omarming, in de liefde, in de
eenheid en in de
onafgebroken
samenwerking met God.
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Zelfvertrouwen, eigenliefde
en zelfrespect is de weg die
leidt naar het Meesterschap
over het Zelf, naar de
ervaring om geboren te zijn
uit de Geest, naar het
vermogen en het bereiken
van de grootte om de
vruchten van de goddelijke
Geest te kunnen delen in de
wereld. Deze weg verheft
onszelf boven het lijden en
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is de enige weg die deze
wereld kan genezen.
VERHEFFEN is de weg die
leidt via de ervaring van uit
de Geest te zijn geboren, tot
het stralen van de vruchten
van de goddelijke Geest.
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Het grote goddelijke
kantelpunt sluit de
noodzaak van het kiezen
voor enerzijds eigenliefde of
anderzijds naastenliefde
definitief uit. In iedere
situatie zullen de vruchten
van de goddelijke Geest aan
onze naasten worden
aangeboden. In deze situatie
zijn beide wangen
beschikbaar, ongeacht de
omstandigheden.
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Het bereiken en het
veroveren van het grote
goddelijke kantelpunt
betekent een continue,
geconcentreerde en
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onvoorwaardelijke FOCUS
en VERHEFFING,
VERHEFFING,
VERHEFFING.
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Het verheffen, de verheffing
zal bewust gericht moeten
zijn op ALLES, en deze
verheffing zal op ieder
moment in mijn systeem
alert moeten zijn.
VERHEFFING ZAL EEN
BEWUST VERANKERD
GEÏNTEGREERD
ONDERDEEL MOETEN ZIJN,
VAN HET PROCES VAN
FOCUS EN GERICHTHEID,
DUS VAN HET PROCES VAN
SCHEPPEN, WAARDOOR
MIJN SCHEPPINGSPROCES
ZICH BEWUST OP EEN
HOGER, MEER VERHEVEN
NIVEAU, ZAL GAAN
AFSPELEN.
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VERHEFFING leidt tot een
ultieme ervaring en een
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ultiem bezit van
EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT.
Volwaardig ZELFRESPECT
leidt tot het besef van
VERHEFFEN.
Volwaardig ZELFRESPECT
en het besef om je te
VERHEFFEN, leidt tot de
ervaring van UIT DE GEEST
TE ZIJN GEBOREN.
Uiteindelijk leidt deze
ervaring tot het vermogen
om onvoorwaardelijk de
VRUCHTEN VAN DE GEEST
TE KUNNEN DELEN. Het
ZELF is dus versmolten met
de NAASTEN, zoals de
MAAT is versmolten met de
CAPACITEIT. ‘LIEFDE IS’.
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Het proces van ‘MEER’ is het
gevolg en het resultaat van
het ‘bewustzijn van de
VERHEFFING',
voortkomend uit het
groeiend bewustzijn van
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ZELFRESPECT. De realisatie
van het besef van een
continu en groeiend ‘MEER
ZIJN’, brengt ons bewust
onafgebroken verder op de
weg van groei van
onvolmaaktheid naar
VOLMAAKTHEID. Het
groeiend zelfrespect 
verheffing meer zijn,
voorkomt dat er binnen het
ZELF ooit nog ruimte vrij en
beschikbaar komt voor het
ego, dat dan onmiddellijk
ook weer deze ruimte zal
opeisen en voor zichzelf zal
gebruiken en waardoor het
ego dan dus ook weer in
grootte kan gaan toenemen.
269

Door onszelf onafgebroken
te verheffen en door ons
keer op keer te realiseren
dat we meer zijn, meer dan
welke toestand of welke
omstandigheid dan ook,
meer dan welke uitdaging
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van welk ego dan ook,
kunnen we voorkomen dat
we het risico lopen op
terugval. Ik zie bij veel
mensen, die begrijpen hoe
de weg is, hoe moeilijk het is
om niet beïnvloed te raken
door externe situaties en
door externe
omstandigheden. Er is GEEN
GARANTIE dat je, wat je aan
groei van bewustzijn hebt
veroverd, weer niet kwijt
kunt raken. Het gaat niet
alleen om de groei in
bewustzijn, het gaat er
ook om, om die groei vast
te kunnen blijven houden.
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Door het besef te hebben
dat VERHEFFING en het
reiken naar MEER een
kwestie is van het tweede en
het derde aspect van ons
bewustzijn, te weten de
spirituele perceptie en het
in het leven combineren van
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het verstandelijk aspect en
de spirituele perceptie,
zullen we ons moeten gaan
realiseren, dat om de
vruchten van de
goddelijke Geest te
kunnen gaan delen, dit een
ACTIVITEIT moet gaan
worden van ons dagelijks
bestaan. Door deze focus zal
automatisch het eerste
aspect worden gevoed door
het ontvangen van
persoonlijke openbaringen
van onze eigen Godsvonk.
Het gevolg zal zijn voor ons
dat door het delen van de
vruchten van de goddelijke
Geest ons eigen bewustzijn
zal groeien, dat onszelf
steeds dichter zal brengen
bij het moment van het
proces van fusie met onze
eigen Godsvonk. Door 'het te
leven tonen wij onszelf als
ware discipelen van Jezus’.

113

271

114

Deze wereld lijdt massaal en
collectief aan de grootste
ziekte die er bestaat,
namelijk een structureel en
alles verlammend gebrek
aan zelfrespect, eigenliefde
en zelfvertrouwen. We
deugen niet, we zijn niet
goed en in ieder geval nooit
goed genoeg en daardoor
zijn we schuldig. Het is ons
lot en het verlamt ons en
maakt ons ziek tot in ons
diepste wezen. WE ZIJN
ONVOLMAAKT EN DUS
DEUGEN WE NIET EN
ZULLEN WE NOOIT
DEUGEN. IK HEB VROLIJK
NIEUWS. WE ZIJN
ONVOLMAAKT EN DUS
DEUGEN WE, WANT DAT
ONVOLMAAKT ZIJN IS
PRECIES DE BEDOELING.
GENIET ER DUS MAAR VAN
EN LACH OM DE LEUGEN
VAN VOLKOMEN
ONBEWUSTHEID.
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HET IS NIET MEER ONS
PROBLEEM.
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De reis naar volmaaktheid,
waarbij het de opdracht is
om onze onvolmaaktheid te
gaan begrijpen, te gaan
aanvaarden en te gaan
WEGGUMMEN, kunnen wij
alleen voor onszelf gaan
maken en we kunnen en
moeten iedereen daarbij
helpen die daarom vraagt.
Het weggummen van onze
onvolmaaktheid kunnen
we alleen voor onszelf
doen. Het weggummen van
onze eigen onvolmaaktheid
is alleen mogelijk met de
hulp van God, die als Richter
zetelt in ons bewustzijn, tot
uitdrukking gekomen in ons
hart en die dag en nacht
bereid, verlangend en
beschikbaar is om ons
daarbij te helpen. Het
aanvaarden van onze
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onvolmaaktheid geeft rust
en leidt tot harmonie.
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Het feit en het gegeven dat
de schepping door God is
gecreëerd in een vorm van
onvolmaaktheid, waarbij de
mens de taak en de
opdracht heeft om als
opklimmingswezen op te
klimmen vanuit de
onvolmaaktheid naar
volmaaktheid of vanuit de
onvolgroeidheid naar
volgroeidheid, betekent dat
wij allemaal precies zijn
zoals wij in de schepping
bedoeld zijn om te zijn,
waardoor wij vrij zijn van
schuld vanwege onze
onvolmaaktheid en
waardoor wij dus
onbelemmerd en onbelast
ons zelfrespect, ons
zelfvertrouwen en onze
eigenliefde volledig kunnen
gaan omarmen en waardoor
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wij dus vreugdevol door het
leven kunnen gaan. Dit
brengt ons naar het
vreugdevolle nieuwe
evangelie van 'van
onvolmaaktheid naar
volmaaktheid’ of ‘van
onvolgroeidheid naar
volgroeidheid’. Dit evangelie
heeft als uitgangspunt het
evangelie van zelfrespect,
zoals Jezus dat ons heeft
geleerd en heeft gebracht en
zal ons leren begrijpen, dat
wij ons zelfrespect, onze
eigenliefde en ons
zelfvertrouwen mogen en
moeten gaan omarmen,
waardoor onze maat groeit
en waardoor dus de
capaciteit zal groeien. Van
eigenliefde naar
naastenliefde naar een
nieuwe wereld, via een
nieuw evangelie. ‘Het
EVANGELIE VAN
ONVOLMAAKTHEID'.
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De vraag wat we fout doen,
veroorzaakt door de
waarneming dat ik vaststel,
dat zoveel mensen keer op
keer terugvallen in de oude
gewoontes van
overtuigingen en
teleurstellingen met pijn,
verdriet en chaos tot gevolg
en met de intense wens om
een antwoord op dit
probleem te mogen
ontvangen, heeft er mede
toe geleid dat aartsengel
Gabriël, die mij vroeger
intensief, liefdevol en
geduldig heeft geholpen,
geleid en bijgestaan, op
bewust niveau tot mij is
gekomen en op bewust
niveau mij gaat begeleiden
op de antwoorden op deze
vraag. Antwoorden die
zullen worden doorgegeven
en vastgelegd in de vorm
van een nieuw evangelie,
gebouwd op het fundament
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van ‘het evangelie van
zelfrespect van Jezus'. Het
nieuwe evangelie zal het
vreugdevolle evangelie zijn
van onvolmaaktheid. Mijn
reis tot nu toe, mijn 23
boeken en 4 bijlagen van
ruim 9.700 bladzijdes, zijn
de voorbereiding en de
opleiding geweest voor het
kunnen gaan vastleggen van
dit nieuwe evangelie. Ook
hierin heeft aartsengel
Gabriël een rol gespeeld en
ook hierbij heeft zij mij
begeleid.
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Het kenmerk van dit deel van de reeks van het
‘attentiepuntenboek’ is
het

‘Meesterschap over het
ZELF’.
En dit begint altijd bij:

Volwaardig

Zelfrespect of Eigenliefde.
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PUNT 151: Meesterschap
over jezelf is
meesterschap over de
‘samenwerking binnen
de eenheid met God'

We hebben al gezien dat er slechts één weg is om de
uitkomst van je eigen leven en uiteindelijk dus om
daarmee de uitkomst van de wereld, te veranderen.
Je kunt de wetten niet veranderen want die zijn
statisch.
Ik kan mijzelf veranderen door meesterschap te gaan
krijgen over het ZELF en door te weten (wijsheid)
hoe ik het ZELF moet manipuleren om het resultaat
van 'HET ZELF, GERELATEERD AAN DE WETTEN’,
precies zo te krijgen als ik het berekend heb en zoals
ik het voorzien heb.
Kun je jezelf, kun je ‘het ZELF van jezelf', zodanig
manipuleren, zodanig boetseren, dat het resultaat van
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de confrontatie en de interactie van het ZELF met de
wetten, het gewenste resultaat oplevert?
Als je dat kunt, dan meester je het resultaat waarin
het ZELF in deze wereld staat en daarmee meester je
jouw eigen omgeving en jouw eigen mogelijkheden.
Als jouw omgeving verandert, heeft dat invloed op de
omgeving van anderen, wat dus weer invloed zal
hebben op anderen, in ieder geval op de mogelijkheid
van anderen om andere keuzes te kunnen maken en
daardoor op een andere wijze de kans te krijgen om te
kunnen leren en om te kunnen groeien.
Hoe kan ik het ZELF optimaal meesteren en hoe
verkrijg ik dus meesterschap over het ZELF?
We hebben al eerder gezien dat daar WIJSHEID voor
nodig is.
Wijsheid is het resultaat van de interactie die ik
ontvang binnen mota, via persoonlijke openbaringen,
die ik ontvang in de interactie (ware godsverering)
met mijn Godsvonk.
Met de hulp van mijn eigen Godsvonk groeit mijn
WIJSHEID, waardoor ik zal weten en zal leren, hoe
te handelen in welke situatie.
Voor het gemak nog even de volgende afbeelding:
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Door focus en gerichtheid zal ik werken aan het
manipuleren en aan het meesteren van mijn eigen
ZELF.
DAAR HEB IK WIJSHEID VOOR NODIG. WIJSHEID
KOMT VAN GOD DOOR MIJN INTERACTIE IN MIJN
SAMENWERKINGSVERBAND MET MIJN GODSVONK
EN DAARDOOR VERKRIJG IK WIJSHEID.

Werken aan mijn eigen meesterschap
is dus uitsluitend mogelijk met de hulp
en onder leiding van mijn Godsvonk.
De eenheid, het contact en de
verbinding met mijn Godsvonk komt
uitsluitend tot stand door ware en
waarachtige godsverering.
Er is geen wezenlijke groei, er is geen
meesterschap, er is geen discipelschap
van Jezus als we niet in volledig en
blind geloof en vertrouwen, wandelen
aan de hand van God.
Niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede.
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Dat is de weg, dat is de enige weg.
Ik kan niet mijzelf meesteren. Ik kan de situatie
meesteren uit vrije wil, waarin ik mij overgeef aan God
en waarin ik alles wat ik innerlijk voel en ervaar, deel
met God, waardoor ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN EN
WIJ GROEIEN NAAR EENHEID.

Het ware MEESTERSCHAP zit in het geloof in,
in het vertrouwen op en in de
onvoorwaardelijke overgave aan God
Ikzelf kan niets, maar samen met mijn God is alles
mogelijk. Het meesterschap bestaat uit de
samenwerking met en de overgave aan God.
Deze samenwerking en deze overgave is jouw keus op
basis van jouw eigen, onvoorwaardelijke vrije wil

Dit creëert Punt 151:
Meesteren in meesterschap over het ZELF is
meesteren in het meesterschap in de overgave
en in de samenwerking met God.
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Zonder God ben ik niets, met God ben en kan ik
alles.
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PUNT 152: Meesterschap
door focus en
gerichtheid

In deel 1 hebben we gezien dat het meesterschap tot
uitdrukking kan worden gebracht via concentratie en
focus.
De belangrijke uitgangspunten waarmee we moeten
beginnen om ons op te focussen zijn de volgende, (zie
hiervoor de volgende afbeelding):

127

128

Dit zijn de basisuitgangspunten op basis waarvan we
werken binnen het meesterschap, binnen het leren
'meesteren over het ZELF'.
Meesterschap over het ZELF betekent:
 De wetten kennen, dus wijsheid bezitten.
 De Wil en gedrevenheid hebben om te mogen
dienen binnen de kracht van ware godsverering.
 Weten dat alles wordt bepaald door het maken van
een keus.
 Weten wat je wilt, dus weten welke keus je moet
maken.
 Continue zelfreflectie hebben over wat er in jouw
innerlijk gebeurt en of dat nog in overeenstemming
is met de keuzes die je wilt maken.
 Je continu en structureel kunnen richten en
focussen op de keus die je wilt maken, ook in je
onbewuste dagbewustzijn, dus naast het uitoefenen
van andere werkzaamheden.
 Weten dat je lid bent van een spiritueel
genootschap bestaande uit jouzelf, jouw Godsvonk,
jouw engelen en andere geestelijke wezens en dat je
dienstbaar bent aan het genootschap binnen de
energieën van schoonheid, waarheid en goedheid.
 De kracht van zelfrespect en zelfvertrouwen
(eigenliefde) hebben en kunnen inzetten in het
delen van al jouw vermogens en al jouw liefde. Per
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slot van rekening kun je niet delen wat je niet zelf
bezit.
 De Wil hebben om te leren en te groeien en bereid
zijn om iedere ervaring daarvoor te kunnen en dus
te willen ondergaan.

Dat is de basis voor het ‘meesterschap over
het zelf'.

Dit creëert Punt 152:
Uitgangspunten voor het meesterschap over het ZELF:
wijsheid, gedrevenheid, keuzes maken, zelfreflectie,
focus, spiritueel genootschap, eigenliefde, de wil
hebben om te groeien.
Voor wat betreft focus en gerichtheid op andere
mensen dient grote voorzichtigheid te worden
betracht. Er moet altijd toestemming worden
gevraagd.
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PUNT 153:
Meesterschap, kiezen en
wijsheid

Meesterschap is bewust keuzes maken, geleid door
overtuigingen, gefundeerd op een basis van wijsheid,
gerelateerd aan de wetten, met vooraf berekende
resultaten.
Als de resultaten anders uitvallen, worden op dezelfde
wijze met nieuwe berekeningen en met nieuwe
overtuigingen, nieuwe keuzes gemaakt en dient het
eerdere resultaat als een ervaring, een leermoment en
een groeimoment gezien te worden. De nieuwe keuzes
met nieuwe overtuigingen zullen uitkomen op nieuwe
resultaten.
Zo leert de meester de uitwerking van zijn
overtuigingen binnen de interactie met de wetten
kennen en leert hij er steeds beter mee te handelen, te
werken en gerichte resultaten te bereiken.
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Dit creëert Punt 153:
Gerichte keuzes maken, kunnen manipuleren met
overtuigingen, op basis van wijsheid, creëert de
resultaten voor de meester binnen het meesterschap.
De meester wordt niet meer geleefd door zijn
overtuigingen maar gebruikt variabele
overtuigingen om resultaten te creëren binnen de
interactie met de wetten, overtuigingen die de
energieën dragen van schoonheid, waarheid en
goedheid, wat kenbaar wordt in de resultaten.
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PUNT 154: Het ware
Meesterschap zit in het
centrum van ware
‘godsverering’ en ware
‘MENSVERERING’

Ware godsverering is onvoorwaardelijke
dienstbaarheid aan God zonder enige vorm van
eigenbelang.
Ware godsverering is de basis voor het doen van de
Wil van God.
Als wij bereid zijn in vrije wil om de Wil van God te
doen, te Zijn en te leven, dan is dat voor onze groei in
bewustzijn pure winst.
Het doen van de Wil van God verbetert onze positie en
vergroot ons bewustzijn. Het creëert bewust, gewilde
en verlangde EENHEID MET GOD.
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God kent naar de mens, naar ieder mens
onvoorwaardelijke liefde. Hij kent zoveel liefde dat hij
zich heeft gesplitst in net zoveel delen als er mensen
zijn. Hij woont bij ze in en waakt dag en nacht over ze,
onvoorwaardelijk en zonder er iets voor terug te
vragen.
Dat is ware en waarachtige ‘MENSVERERING'.
Waar ware godsverering en ware mensverering elkaar
raken, in dat brandpunt, kent de mens God, die al lang
door God is gekend, herkent de mens God, die al lang
door God is herkend, omarmt de mens God, die al lang
door God is omarmt.
In dat centrum, in dat brandpunt worden twee
naturen één.
Daar begint de weg van één, daar begint het ware
meesterschap over het ZELF, in de wetenschap en
gedragen door wijsheid, dat groei alleen maar
mogelijk is aan de hand van God en MEESTEREND
OVER ONSZELF, GEVOED DOOR DE WIJSHEID VAN
GOD.
In dat centrum van ware godsverering en ware
mensverering, heerst het MEESTERSCHAP OVER
ONSZELF, IN VERBONDENHEID MET GOD en leidend
tot een steeds groter besef van EENHEID MET GOD.
De volgende afbeelding geeft daarvan een impressie.
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De mens richt zijn ware godsverering op God zoals
God per definitie zijn ware mensverering heeft en
richt naar de mens.
In het brandpunt van deze twee energieën is er
verbinding tussen mens en God, steeds verder leidend
tot een steeds groter besef van eenheid voor de mens.
In dit centrum verkrijgt de mens meesterschap over
het ZELF.
In dit centrum, in dit brandpunt, is de mens zich
bewust van het genootschap waarvan hij een deel is.

Dit creëert Punt 154:
Zoals de mens onvoorwaardelijk, zonder enig eigen
belang, God dient in ware godsverering, zo dient God
onvoorwaardelijk en zonder enig eigen belang iedere
mens. Dit is waarachtige mensverering.
In het brandpunt van godsverering en mensverering
sluit de verbinding tussen God en mens, leidend tot
een steeds groter besef van eenheid en ontwikkelt de
mens meesterschap over het ZELF, geleid door de
wijsheid, ontvangen van God en van het genootschap.
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In de samenwerking met het genootschap werkt de
meester met zijn eigen afstemming, met zijn eigen
overtuiging, in relatie tot de wetten, aan de
transformatie van zichzelf en dus aan de transformatie
van de wereld, gericht op de waarden van waarheid,
schoonheid en goedheid.
De input, leidend tot wijsheid, komt van het
genootschap via morontia-mota, in de vorm van
inspiratie, via het ontvangen van persoonlijke
openbaringen.
Zo werkt de meester zich op tot een steeds hoger
resultaat, tot een steeds hogere wijsheid, leidend tot
steeds intensere transformaties.
Er is geen weg die alleen gaat. Ieder mens is het
centrum van zijn of haar eigen genootschap en is de
open deur waardoor het genootschap kan werken in
deze materiële wereld.
De mens moet God kennen.
De mens moet God waarachtig vereren.
Vind het brandpunt van ware godsverering en
ware mensverering, in dat brandpunt is er
harmonie, begrip en verlangen in jouw interactie
met God.
Dan ontrolt zich het meesterschap over het ZELF
en ga je jezelf realiseren, dat jij het centrum bent
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van iedere verandering en dat iedere
transformatie van jou, dienstbaar is aan de hele
schepping.

Jouw overtuigingen dienen niet meer
jouw belang maar jouw overtuigingen
zijn dienstbaar aan iedere
transformatie van deze wereld naar
een hoger stadium van Licht, Liefde en
Leven.
Dat typeert de meester.
Dat typeert het meesterschap.
Leg het ZELF af door het te meesteren en aan te
bieden aan de schepping, aan God en aan de godin de
Allerhoogste.
Door het ZELF TE MEESTEREN, door het ZELF TE
VERLIEZEN, WIN IK DE COMPLETE SCHEPPING EN
MAAK IK ZICHTBAAR DAT IK ÉÉN BEN MET DE
COMPLETE SCHEPPING, DIENSTBAAR AAN GOD IN
WARE GODSVERERING EN DUS DIENSTBAAR AAN
MIJZELF IN EENHEID MET GOD EN MET DE
COMPLETE SCHEPPING.
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PUNT 155: Meesterschap
over mijzelf is
uitsluitend:
‘MEESTERSCHAP MET
GOD OVER MIJZELF'

Het ZELF meesteren en het ZELF afleggen, door
overtuigingen te projecteren, waarmee en waadoor ik
de schepping dien, dient God en verhoogt mijzelf. Door
het maken van deze keuzes binnen het meesterschap
ben ik dienstbaar aan God en aan mijzelf.
Ik kan mijzelf alleen verhogen en ik kan uitsluitend
groeien in bewustzijn, met de hulp van God, waardoor
ik met God, door God, naar God ga.
Als gevolg van de onvoorwaardelijke eenheid is God
dienen dus gelijk aan het dienen van mijzelf en is het
dienen van mijzelf gelijk aan het dienen van de hele
schepping.
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Er is geen verschil meer tussen mijzelf, God en de
schepping en dat besef, typeert de ware meester.
Hiervoor is slechts één onvoorwaardelijke
voorwaarde noodzakelijk.
Al het dienen moet gericht zijn op de waarden van
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID.

Dit creëert Punt 155:
Er is geen verschil meer tussen het dienen van mijzelf,
van God en van de complete schepping als ik in het
dienen overtuigingen hanteer, die uitsluitend gericht
zijn op de waarden van SCHOONHEID, WAARHEID
en GOEDHEID, met het doel om de hele schepping
op te tillen naar een hoger fase van Licht, Liefde en
Leven.
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PUNT 156: Meesterschap
over mijzelf is
meesterschap over
ultieme vrijheid

Het meesterschap wordt bepaald door het vermogen
om te kunnen manipuleren met de overtuigingen,
zodat de uitkomst hiervan, door de wisselwerking van
de gehanteerde overtuigingen in relatie tot de wetten,
een helende en genezende invloed en uitwerking
hebben op mijzelf en op het collectieve bewustzijn.
Vooraf geselecteerde en gekozen overtuigingen,
die altijd gerelateerd zijn aan de waarden van
schoonheid, waarheid en goedheid, elimineren
vanaf nu voor altijd waarden en emoties als
ANGST, ZORGEN, VERDRIET, DISHARMONIE,
WANHOOP en CHAOS uit je leven.
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Deze waarden zijn namelijk in strijd met de waarden
van schoonheid, waarheid en goedheid en vallen dus
volledig buiten de waarden van de overtuigingen die
transformaties naar Licht en Leven moeten scheppen.
Deze overtuigingen zijn: ‘NOT DONE’ en komen in het
werkveld van de meester binnen het meesterschap,
niet meer voor.
Zo makkelijk is het.
Deze wijsheid leidt tot het vermogen van willen,
kunnen, durven en doen en sturen en leiden ‘het
werken van de meester’.
Zie nogmaals de twee volgende afbeeldingen.
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Dit handelen, voortkomend uit dit besef van weten
gebaseerd op wijsheid, creëert het meesterschap met
ULTIEME VRIJHEID, leidend tot geluk, vrede en
vreugde.

Dit creëert Punt 156:
De meester binnen het meesterschap is in staat om
zichzelf onvoorwaardelijk te BEVRIJDEN en ervaart
nog slechts VREDE, VREUGDE, HARMONIE en
GELUK.
Uiteraard is dit en geldt dit uitsluitend in een
onlosmakelijke eenheid en verbinding met God en met
het genootschap.
Zonder God ben ik niets.
Met God ben ik medeschepper van SCHOONHEID,
WAARHEID en GOEDHEID.
Hoe groter de bewuste kracht binnen het groeiend
bewustzijn van de meester wordt, hoe meer de
meester de keuzes bepaalt en dus, hoe meer hij de
keuzes meestert.
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De meester wordt niet meer geleefd door de
willekeurige en dwarrelende keuzes maar de meester
leeft bewust en bepaalt zelf de keuzes.
Zo bepaalt ook niet meer de overtuiging de
uitkomst voor de meester maar bepaalt de
meester de uitkomst en selecteert daar de
gewenste en noodzakelijke overtuiging bij.
De meester is zich bewust van de inhoud van de focus
en de gerichtheid van zijn projecties en zijn
overtuigingen. Hij kent de consequenties en hij
handelt in de ervaring vanuit het brandpunt van 'ware
godsverering’ en 'ware mensverering' en hij voelt de
intense liefde die hij draagt voor God en hij voelt de
intense liefde die God draagt voor hem of voor haar en
voor ieder mens.
DAT IS INNERLIJKE KRACHT DIE IN STAAT IS OM
DE ONVOLMAAKTHEID TE TRANSFORMEREN
NAAR VOLMAAKTHEID.
DAT IS MEESTERSCHAP OVER HET ZELF.
DAT IS WAARACHTIG MEESTERSCHAP.
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PUNT 157: De
allesoverheersende
focus in het
Meesterschap

We hebben gezien dat we als we onszelf gaan oefenen
in de geconcentreerde focus en projectie in het
Meesterschap, we ons primair moeten trainen in focus
op de basisuitgangspunten.Deze zijn al meerdere
malen getoond in een afbeelding en ik laat ze toch nog
een keer zien. Deze afbeelding toont welke aspecten
belangrijk zijn, zowel de aspecten die we wel moeten
gebruiken, als de aspecten die we niet moeten
gebruiken.
In eerdere aandachtspunten is hier al uitgebreid op
ingegaan.
Naast deze basisuitgangspunten is er één focus en
gerichtheid, waar alles om draait.
Als dit aspect er niet is, is er geen brandpunt van ware
godsverering en ware mensverering.
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Hieronder volgt de al eerder getoonde afbeelding:
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De allerbelangrijkste focus, is de focus op GOD, als
een deel van mijzelf, als mijzelf, als mijn alter-ego,
als ‘GOD EN IK ALS ÉÉN'.
DAT IS WAT ALLES OVER GAAT.
DAT IS WAAR ALLES OM DRAAIT.
Hoe kan ik ooit versmelten tot één met God, als ik mij
er nu al niet volledig op instel.
Het betekent echter ook nog iets anders.
Als ik continu ben ingesteld en afgesteld op God, staan
mijn deuren altijd open en ben ik continu toegankelijk
voor God en kan ik continu gevoed worden met
persoonlijke openbaringen.
Dat creëert technisch de snelste groei en het creëert
een dagelijks groeiende band, een onbreekbare en
onverwoestbare band met God.
Onderken, erken en WEES (SCHENK) de ware
GODSVERERING.
Onderken, erken en ONTVANG de ware
MENSVERERING.
Meesterschap, ware meesterschap over jezelf, de
werking van de overtuigingen in relatie tot de wetten
doorgronden, ontstaat in het brandpunt van ware
godsverering en ware mensverering.
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Er is geen brandpunt als je God niet
aan je zijde hebt uitgenodigd, als je
God niet kent, onderkent, herkent,
naar verlangt, omarmt en nooit meer
loslaat.
Er is geen waarachtig meesterschap
zonder brandpunt.
Er is geen uiteindelijke, wezenlijke
groei, zonder waarachtig
meesterschap.

Dit Meesterschap in het
brandpunt van ware godsverering
en ware mensverering ontstaat
uitsluitend in het hart.
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Als we deze weg proberen te bewandelen zover God,
komen we nergens.
Dan is er geen rust, geen vrede, geen vreugde, geen
liefde en dan blijven we hangen in de chaos, in de
onrust, in de disharmonie, in de onvrede en in de
angst.
Wat we denken is het eindproduct van onze
overtuigingen.
Onze overtuigingen scheppen onze wereld, waarin we
zullen ervaren, en eventueel zullen leren en zullen
groeien.
Wij scheppen dus met onze gedachten.
Is je denken chaotisch en ben je je bewust van wat je
allemaal denkt?
Wat denk je?
Wat schep je dus?
Is dat wat je schept ook wat je wilt scheppen?
Wat wil je scheppen en waarom?
Word je bewust als je vanaf nu een bewuster, hoger
bewustzijn wilt veroveren.
Probeer het denken voor een bepaalde periode te
stoppen, te controleren.
Begin zo voorzichtig bewust te worden en
meesterschap te verkrijgen.
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Word je geleefd door je bewuste en onbewuste
overtuigingen en dus door je bewuste en onbewuste
gedachten of ben je in staat om een begin te maken
en om jouw overtuigingen bewust te gaan maken, te
gaan wikken en te wegen en dus te gaan meesteren.
Dan word je meester over het ZELF.
Mocht je die keus gaan maken, realiseer je dan één
ding heel goed.
Je kunt dat niet alleen.
Je hebt daar primair de hulp van God bij nodig en
secundair de hulp van het genootschap.
Alleen kan ik niets, met God kan ik alles.

Dit creëert Punt 157:
Naast alle basisuitgangspunten voor wat betreft de
geconcentreerde focus en gerichtheid binnen het
meesterschap van het meesteren over het ZELF, IS ER
MAAR ÉÉN FOCUS, dat alle andere gerichtheid ver
overtreft: 'DE FOCUS OP DE GERICHTHEID VAN DE
EENHEID EN DUS VAN DE SAMENWERKING MET
GOD’.
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PUNT 158: Twee is één
en als het niet één is, is
het niets

Het gaat eigenlijk niet eens over samenwerking, het
gaat nu al over VERSMELTING, over gerichtheid op
‘ÉÉN-WORDING’.
God is jou en jij bent God. Dit proces manifesteert zich
op het moment van fusie.
Als God en ik nu al één zijn, hoe kan ik dan ooit
samenwerken met mijzelf?
Zie de eenheid nu al als eenheid.
Leef die eenheid.
Adem die eenheid.
Drink die eenheid.
Eet die eenheid.
Word die eenheid.
Wees die eenheid.

NU ……
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Dit creëert Punt 158:
God en ik zijn één.
God en jij zijn één.
Begrijp die eenheid.
Voel die eenheid.
Speel die eenheid niet, …… WEES DIE EENHEID.
Alles wat we alleen doen, alles wat we ondernemen
met ‘aardse spirituele technieken of kunsten’, brengen
ons niet verder. Natuurlijk kan het helpen om rustiger
te worden, maar het helpt niet om SPIRITUEEL
VERDER TE KUNNEN REIZEN.
DE REIS IS UITSLUITEND EEN GEESTELIJKE REIS,
ZONDER DAT IKZELF ALLES DOE, BEHALVE MEZELF
UIT VRIJE WIL AANBIEDEN EN OVERGEVEN AAN
MIJN GODSVONK, WAARMEE IK EEN PERSOONLIJKE
BAND MOET OPBOUWEN. EEN BAND VAN
VRIENDSCHAP, VIA IDENTIFICATIE ALS MIJN ALTEREGO, NAAR HET BESEF VAN 'WILLEN VERSMELTEN’.
ALLEEN MET DE HULP VAN GOD, EEN HULP WAAR IK
OM VRAAG EN DIE IK AANVAARD, BLIJFT MIJN TREIN
RIJDEN.
Zoals enige keren hiervoor is benoemd:
De Weg is uitsluitend:
‘Met God, door God, naar God’.
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PUNT 159: De blindheid
voorbij, het
Meesterschap nabij

Hoe is de schepping ingericht?
Wij leven in een materiële dimensie, in een materieel
lichaam en wij kunnen slechts het materiële
waarnemen.
Naast de materiële sfeer bestaat er een immense
geestelijke sfeer met legio geestelijke wezens, die
werkzaam zijn op aarde en ons vanuit hun
geestelijke manifestatie willen en kunnen helpen
en ondersteunen.
Ook wij zijn geest.
Wij zijn slechts gedeeltelijk een materiële manifestatie
en wij zijn blind en doof voor onze eigen geestelijke
verschijningsvorm en voor alles wat zich op en in deze
wereld geestelijk manifesteert.
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Daarin ligt de worsteling opgesloten.
Kun je de geestelijke verschijning, de geestelijke
manifestatie geloven, aanvaarden en omarmen?
Kun je en wil je aanvaarden dat en hoe de
geestelijke wereld jou wil helpen?
Voel je de steun van jouw eigen God en de
raadgevingen van de engelen?

Als we ze zouden kunnen zien en horen, zou
het makkelijk zijn om jezelf door hen te laten
leiden.
Dat zou de worsteling doen opheffen of
verkleinen.
Kun je het brede aspect aanvaarden van de
manifestatie van GEEST in onze wereld en van de
gedrevenheid van GEEST om jou te willen, te
mogen en te kunnen helpen?
Als je de mogelijkheid van die hulp zou kunnen zien,
horen en bespreken, zou het makkelijk zijn.
Dan zou je je kunnen overgeven en je kunnen laten
leiden en dat zou de WORSTELING van ons
AFNEMEN.
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Maar we kunnen niets zien en we kunnen niets horen
en dus is het niet waar en dus rommelen we verder en
proberen we misschien elkaar te helpen maar vaak
betekent dat, dat de lamme de blinde leidt.
Er zijn veel coaches, leraren, guru’s, opleidingen,
stromingen die anderen helpen, al of niet
commercieel, vanuit het zichtbare en hoorbare vlak.
Soms wordt ook bij de hulp die we elkaar bieden, het
meetbare vlak aangewend, aangeboden door de
wetenschap.
Echter ook al het meetbare bevindt zich in de
materiële dimensie en de wetenschap ondersteunt
niet de aanwezigheid en de hulp van God en de
engelen, dus van geest en onze meetinstrumenten zijn
niet in staat om daar iets van te kunnen meten.
En zo worstelen we verder, blind en doof en
koppig ontkennend dat er een onzichtbare
immense hulp, voor ieder mens, aanwezig is. EEN
HULP DOOR GEEST, VANUIT DE GEESTELIJKE
WERELD.
Deze weg begint met geloof.
En geloven in God en in de engelen en in de geestelijke
wereld blijft onbereikbaar, want dat is nu juist het
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onderdeel dat we allemaal zelf, op eigen kracht zullen
moeten veroveren.
Die kloof, dat ravijn, zullen we allemaal voor onszelf
moeten zien te overbruggen.
We kunnen nog zoveel kunstjes leren, we kunnen nog
zoveel cursussen doen, we kunnen nog zoveel leraren
met hun technieken en boeken volgen, zolang geest
buiten werking wordt gehouden en buitenspel is,
blijven we ronddraaien als een kip zonder kop.
Niemand kan namelijk voor jou de oplossing bieden.
We zijn allemaal unieke personen, met unieke
persoonlijkheden, met unieke taken en opdrachten,
die we niet eens van onszelf kennen, laat staan van de
ander.
Ik weet niet wat goed is voor jou en welke weg jij moet
bewandelen, IK WEET HET NIET EENS VAN MIJZELF.
De geestelijke wereld, mijn God en de engelen
kennen het speelveld waarbinnen ik als uniek
persoon mijn groei moet realiseren en zij zijn de
enige die zinnige en waardevolle hulp kunnen
bieden.
Het vervelende is, dat ik dan wel eerst moet geloven
en moet kunnen vertrouwen, onvoorwaardelijk,
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terwijl ik blind en doof ben met mijn materiële
zintuigen voor hun hulp.
Als ik geloof, vertrouw en daarmee kan kijken en
luisteren, komen de juiste raadgevingen bij mij
binnen en kan ik mijn weg, op de voor mij enige
zinvolle wijze, vervolgen.
Ik hoor de laatste tijd van veel mensen de wanhopige
klacht dat het leven een waarachtige worsteling is.

Die worsteling wordt opgeheven
wanneer we in staat en bereid zijn,
om vanuit ons hart de geestelijke
wereld, om God, de engelen en vele
andere geestelijke wezens, te kunnen
en willen aanvaarden en te kunnen en
willen omarmen.
Als geloof een weten wordt en als het
weten en allesoverheersende
overtuiging wordt, komt ons leven in
beweging.
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De worsteling van ieder mens in
ieder leven is dus niet meer en niet
minder dan het wezenlijk
ontbreken van onvoorwaardelijk
geloof en vertrouwen in geest en in
God.
Uitsluitend ware godsverering
heft dus iedere worsteling op.
Aardse cursussen, technieken en kunstjes
die niet volledig gericht zijn op ware
godsverering houden de worsteling in stand
en zijn zonder enig wezenlijk effect.
Ware godsverering en kunstjes, technieken
en mooie verhalen en oefeningen, gaan niet
samen.
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Dat betekent niet dat technieken niet heilzaam kunnen
werken. Het kan absoluut een zekere ontspannende en
heilzame (materiële) invloed hebben.
Maar zolang ware godsverering niet de draagkracht
wordt van de mens (de ziel), zal de worsteling
onveranderd blijven.
De oplossing is dus simpel en eenvoudig en
tegelijkertijd vraagt het om, voor veel mensen, het
onmogelijke mogelijk te maken.
Blijkbaar is vaak de enige mogelijkheid om door de
worsteling en door keer op keer te falen, te kunnen
vaststellen dat de wereldse weg dus niet werkt en je
niet verder zal brengen en je ondergedompeld houdt
in de worsteling.

Dit creëert Punt 159:
Als voor de mens de blindheid en de doofheid voorbij
is, als de mens God heeft gezien en gehoord en ware
godsverering kent in volledig geloof en vertrouwen,
is die mens het meesterschap nabij en zal de
worsteling oplossen en voorbij zijn.

Dit kan je niemand vertellen.
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Dit kun je niemand leren.
Hier zijn geen cursussen, geen technieken en geen
meesters voor.
Het enige wat je hier de weg wijst is jouw eigen
leven. Door te ervaren, door ontelbaar keren te
vallen en op te staan, zul je uiteindelijk ogen gaan
krijgen om te zien en oren gaan krijgen om te
horen.
De enige weg uit de worsteling is de weg van de band
met God en de enige band met God die een wezenlijke
band met God is, is de PERSOONLIJKE BAND MET
GOD en daar kan geen cursus, geen techniek, geen
kunstje en geen guru je bij helpen.
Dat is een stap die wij allemaal zelf, voor onszelf, zullen
moeten maken en uitsluitend voor onszelf kunnen
veroveren.
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PUNT 160: De meester
kiest om zijn
overuigingen te
manipuleren

Als de achterkant van een proces, dus als de
uitkomsten van het proces, dat voor mij altijd begint
met mijn overtuigingen, niet bevalt, dan verander ik
mijn overtuigingen ……. Of toch niet!?
Er zijn twee oplossingen als er zich een uitkomst
voordoet, die mij triggert om mijn overtuigingen in
heroverweging te nemen en eventueel aan te passen.
Oplossing 1: Mijn overtuigingen zijn manipuleerbaar.
Oplossing 2: Mijn overtuigingen zijn NIET
manipuleerbaar.
We zullen proberen om beide gevallen met een
grafische onderbouwing duidelijk te maken.
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De eerste oplossing:
MIJN OVERTUIGINGEN ZIJN MANIPULEERBAAR.
De voorkant van mijn proces bestaat uit mijn
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overtuigingen. Die overtuigingen bepalen mijn
unieke wereld en mijn unieke waarheid, want in mijn
wereld worden mijn overtuigingen bevestigd.
Daardoor ervaar ik de uitwerking van mijn
overtuigingen en kan ik daardoor leren en groeien.
Mijn overtuigingen creëren verwachtingen.
Anderen kennen mijn overtuigingen niet en dus
kennen ze mijn verwachtingen niet en reageren
compleet anders.
Gevolg voor mij: teleurstellingen  oordeel 
veroordeling  straffen.
De output bezorgt mij chaos en disharmonie en dat is
iets dat ik niet wil.
Om mijn uitkomsten aan de achterkant van mijn
proces te veranderen, pas ik mijn overtuigingen aan
de voorkant van mijn processen aan, waardoor er
geen of andere verwachtingen zijn, dat gevolgen zal
hebben voor de uitkomst achter in mijn proces.
Ik kan hiermee mijn eigen ervaringen en dus de
uitkomsten, manipuleren.
Bij de tweede oplossing zijn mijn overtuigingen NIET
manipuleerbaar.
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Ogenschijnlijk lijkt de situatie hier hetzelfde.
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Ik ben nu echter niet in staat of niet bereid, om
mijn overtuiging aan te passen.
De belangrijkste reden is dat mijn overtuiging volledig
wordt gedragen door de energiefrequenties van
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID. Dit zijn
essentiële waarden binnen de waarachtige
godsverering, dus die zijn voor mij niet geschikt om
te veranderen.
Dat betekent dus dat ik aan de uitkomst, voortkomend
als resultaat van mijn op basis van schoonheid,
waarheid en goedheid gewaardeerde overtuigingen,
niets kan en niets wil veranderen.
Wat er dan overblijft is een resultaat, waar ik enerzijds
niet blij van word en dat ik anderzijds niet kan
beïnvloeden.

Als ik niet terug kan gaan naar de
voorkant om mijn overtuigingen daar
aan te passen, dan blijf ik aan de
achterkant, bij de niet gewaardeerde
uitkomsten en die uitkomsten of
resultaten verhef ik dan tot
overtuiging. Ik maak dus van het
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resultaat aan de achterkant, een
overtuiging aan de voorkant en
etiketteer het resultaat anders, wat ik
tevens opneem in mijn overtuiging.
IETS ‘NIET WAARDEREN' IS EEN KEUS EN IK KAN
DUS IEDERE KEUS HEROVERWEGEN, HERZIEN EN
IK KAN OPNIEUW KIEZEN MET HET ETIKET DAT IK
ER GEEN WAARDE AAN TOEKEN EN DAT IK HET
AANNEEM VOOR WAT HET IS, ZONDER ENIGE
SPECIFIEKE WAARDERING.
OOK DAN RAAK IK DE TRIGGER KWIJT VAN
ONDERWAARDERING, VAN CHAOS OF
DISHARMONIE
Het herwaarderen van de waarden van een eerdere
uitkomst en die uitkomst verheffen tot een overtuiging
waarin ik opneem, dat ik de waarde van datgene waar
ik eerst een onvoldoende waarde aan hechtte, nu
afwaardeer tot een grootheid zonder enige waarden.
Omdat het nu geen waarde meer heeft, beïnvloedt de
uitkomst mij dus ook totaal niet meer.
De meester kan alleen maar het ZELF meesteren als er
flexibiliteit is in het heroverwegen en herwaarderen
van wat dan ook.
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Iedere waardering is een etiket en uitsluitend
etiketten die raken aan de frequenties van eenheid,
liefde, schoonheid, waarheid en goedheid, zijn en
blijven onveranderlijk.
Alle andere etiketten zijn zonder een echte, bijzondere
waarde en zijn dus altijd, probleemloos inwisselbaar
voor een ander etiket.
De hamvraag is altijd: 'WAAR GAAT HET OVER, WAT
IS HET WAARD EN WAAR RAAKT HET DE
MOGELIJKHEDEN VAN MIJN EIGEN SPIRITUELE
GROEI?’
Alles wat niet mijn spirituele groei raakt, zijn
feitelijkheden en hebben een uiterst beperkte waarde.
Het fundament van de meester is ware godsverering.
Het kenmerk van de meester is flexibiliteit.
De kracht van de meester is het kunnen inschatten
van de juiste waarden van de uitkomsten binnen
schoonheid, waarheid en goedheid.
Het vermogen van de meester is om gericht te zijn op
dienstbaarheid aan de totale schepping.

Ook voor deze aanpak van
heroverweging van overtuigingen en
resultaten, door het maken van
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nieuwe keuzes door de meester, geldt
dat iedere nieuwe overtuiging moet
aansluiten bij de Wil van de Vader,
moet passen binnen ware
godsverering, zonder enige vorm van
eigenbelang en de hele schepping
dienend.
Een nieuwe bewuste keus van de
meester is een nieuwe weloverwogen
afweging voor een proces van
continue focus en gerichtheid, met
nieuwe resultaten.
En ook nu handelt de meester in
overleg met het genootschap, waarvan
hij het materiële centrum is in deze
materiële wereld.
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Dit creëert Punt 160:
De meester binnen het meesterschap wikt en weegt de
resultaten van iedere focus. Indien nodig
heroverweegt hij zijn overtuigingen en maakt hij
nieuwe keuzes. Het fundament van de meester is
ware godsverering, de kracht van de meester is
flexibiliteit binnen continue heroverweging, het
vermogen van de meester is dienstbaarheid aan de
totale schepping, het streven van de meester is
individuele groei en het beïnvloeden van het
collectieve bewustzijn.
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PUNT 161: De weg van
het meesterschap
vergroot de controle

Als je de poort bent gepasseerd en het land kunt
waarnemen waar de meester zijn reis in het bewuste
meesterschap start, dan constateer je voor jezelf dat
de kennis die aanwezig is en die aanwezig moet zijn
om de poort te kunnen passeren, nu gaat leiden tot
een innerlijke en bewuste controle door de meester,
over het leven van de meester.
Controle heeft betrekking op de mogelijkheid en de
kracht om de bewuste en constante focus en
gerichtheid vast te kunnen houden.
Die bewuste en constante projectie is alleen mogelijk
als er stabiliteit is en ook stabiliteit blijft in het
innerlijk van de meester.
Stabiliteit is er alleen als de meester controle heeft
over zichzelf.
Het zelf van de meester bestaat al voor langere tijd
niet meer alleen uit ‘het zelf van de meester’.
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Het zelf van de meester bestaat nu voor een deel uit de
meester en voor het andere deel uit de Godsvonk, die
als het alterego reeds een deel is van het zelf en
bewust en in liefde, is opgenomen in het bewustzijn
van de meester.
Deze bewuste beleving, herkenning, acceptatie en
omarming door het zelf van God is een voorwaarde
voor de verandering van de stabiliteit.
Hierdoor kan de meester op ieder moment beïnvloed
worden door mota en daardoor gevoed worden met
persoonlijke openbaringen, met inspiratie en dus met
de kennis die leidt tot wijsheid en die nodig is om de
flexibiliteit te kunnen ontwikkelen die nodig is voor de
bewuste focus en projectie van de meester.
Flexibiliteit betekent kracht en kracht is aanwezig
omdat de meester bewust gedragen wordt door God,
als één handelt met God en daardoor dus onkwetsbaar
is.
De meester kan niet meer gekwetst worden omdat zo
ongeveer het laatste stukje ego is afgelegd bij het
passeren door de poort naar het land van deze
meesterschap, de Meesterschap over het Zelf.
Toen ik voor de poort stond, werd mij duidelijk
gemaakt dat deze stap nu gezet moest worden en dat
ik nu kleur moest bekennen.
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De tijd van theoretisch onderwijs was voor nu niet
meer nodig en er moet nu mee gewerkt gaan worden
binnen het meesterschap.
Ik had een heftige ervaring van weerstand, er was
zelfs het gevoel van angst om deze stap te zetten.
Het ego onderkende dat dit een definitieve stap zou
kunnen zijn, die zijn levensvatbaarheid ernstig zou
kunnen schaden.
Ik heb om hulp gevraagd om de poort te kunnen
passeren en die hulp heb ik gekregen. Ik ben er
doorheen geduwd en getrokken, uiteraard met mijn
volwaardige toestemming.
Zo betekent het aanvaarden van het meesterschap
op het moment dat je er klaar voor bent, weten
wat er van je wordt verwacht en de bereidheid
hebben om beschikbaar te zijn.
Het meesterschap is een taak en een opdracht die
door de kracht van de flexibiliteit van de meester,
in staat is om de balans zo goed als mogelijk te
handhaven.
De projecties worden gericht op die zaken die
extra aandacht nodig hebben om de balans zo goed
mogelijk te handhaven.
Zo is het werk van de meester binnen het
meesterschap uitsluitend dienstbaar aan het
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algemeen belang in het ‘balanceren van
energieën’.
Energieën in bepaalde situaties kunnen
onttrekken en energieën kunnen voeden, waar dat
nodig is, uiteraard in opdracht van en in
samenwerking met het genootschap, altijd binnen
de Wil van de Vader en werkend in de
materialiteit.
Zo vergroot de meester zijn controle en zo wordt de
controle van de meester vergroot door dit werk.
Instabiliteit van de meester is ongewenst en in
bewuste samenwerking met de Richter groeit de
innerlijke kracht van de meester, altijd uitsluitend
gericht op dienstbaarheid aan de complete schepping.
De innerlijke controle en de stabiliteit is en blijft een
altijd aanwezig aandachtspunt en een altijd aanwezige
noodzaak en voorwaarde voor de meester.

Dit creëert Punt 161:
De meester binnen het meesterschap dient continu
alert te zijn op de controle over de stabiliteit van het
ZELF van de meester, omdat er geen disharmonie
meer mag zijn in de continu gerichte focus van de
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meester. De taak van de meester is om zoveel als
mogelijk de balans te handhaven, tot stand gekomen
door de keuzes van zijn gerichtheid en zijn projecties.
Aangezien de meester zijn Godsvonk volledig in liefde
heeft herkend, erkend, geaccepteerd en omarmd,
wordt hij gedragen door God en ondervindt hij zo de
kracht van controle en stabiliteit.

De meester draagt de verantwoordelijkheid van het
weten.
Het weten dat leidt tot bewust en uit vrije wil gekozen
discipelschap, gevoed door wijsheid.
Het discipelschap dat leidt tot het verheffen van de
wereld en van de schepping.
De verheffing die tot stand komt door het scheppen
van evenwicht, dat leidt tot harmonie gedragen door
liefde.
Een liefde die zijn oorsprong vindt in eigenliefde
(zelfrespect) en die is uitgegroeid tot ware
godsverering.
Een godsverering die in het brandpunt van
‘godsverering en mensverering' leidt tot het
meesterschap over het ZELF.
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Zo heeft de ervaring van ‘de LEEGTE’ geleid tot
‘onvoorwaardelijke OVERGAVE’ en zo leiden leegte en
overgave tot het meesterschap over het ZELF.
Zo is het kenmerk van het meesterschap over het ZELF
dat de meester kennis heeft van Zijn Genootschap en
daarin als volwaardig lid, de open deur is op deze
materiële wereld om transformaties naar Licht en
Leven te kunnen realiseren.
Vergroting van Licht en Leven is de enige gerichtheid
en de enige focus van de meester.

178

PUNT 162: Het oordeel
binnen het meesterschap

Het oordeel binnen het meesterschap:
Bestaat er nog oordeel binnen het meesterschap?
Is er nog ruimte voor het oordeel binnen het
meesterschap?
Wat betekent het oordeel in relatie tot het
‘meesterschap over het ZELF?’
Meesterschap vereist controle.
Controle is zonder oordeel.
Meesterschap vereist verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid is zonder oordeel.
Meesterschap vereist een ultiem besef van Eenheid.
Eenheid is zonder oordeel.
Meesterschap is de ultieme realisatie van
dienstbaarheid.
Dienstbaarheid is zonder oordeel.
179

Meesterschap kent als fundament ware godsverering.
Ware godsvereing is zonder oordeel.
Meesterschap wordt gevormd in het brandpunt van
ware godsverering en ware mensverering.
Zowel ware godsverering als ware mensverering zijn
zonder oordeel. Dus ook het brandpunt is zonder
oordeel.
Meesterschap over het ZELF kan alleen volbracht
worden in onvoorwaardelijke vrijheid.
Vrijheid kan alleen ervaren worden zonder enig
oordeel. Ieder oordeel creëert een begrenzing, een
belemmering.
Meesterschap van het ZELF omvat de grootsheid en
uitgestrektheid van de complete schepping.
Grootsheid en uitgestrektheid zijn zonder enige
beperking dus zonder welk oordeel dan ook.
Meesterschap vereist een handelen, een focus, een
harmonisering door gerichtheid.
Harmoniseren en terugbrengen in balans is zonder enig
oordeel.
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Het oordeel bepaalt niet meer het meesterschap
maar het meesterschap bepaalt het oordeel door
het oordeel te elimineren.
Meesterschap en oordeel gaan niet meer samen.
Het oordeel sluit in en het oordeel sluit uit.
Meesterschap is dienstbaar aan alles wat is en
binnen alles wat is, is niets meer uit of buiten
gesloten.
Wat ik per definitie omarm en insluit, behoeft
nooit een oordeel.

Dit creëert Punt 162:
De meester binnen het meesterschap over het ZELF,
zal niet meer oordelen en kan niet meer oordelen. De
meester harmoniseert en brengt alle energieën die in
disbalans zijn, terug in balans. Dit kan alleen zonder
enig oordeel.
Ik hoef niet eerst iets te oordelen om het daarna te
gaan harmoniseren en er is niets dat buiten de
harmonisatie van de meester valt.
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PUNT 163: Zoals God
deelt, deelt de meester
en nodigt uit om te delen

God deelt alles van zichzelf met de complete schepping
en wat God van ons wil, is dat ook wij, net als hijzelf,
alles van wat er in ons leeft, delen met God. Dat en
niets meer en niets minder, is het doen van de Wil
van de Vader.

Delen is Godgelijk.
Delen is Goddelijk.
(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
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met de Oneindige Geest, terwijl dezen op hun beurt
alle dingen delen met hun goddelijke Zonen en hun
geest-Dochters in de universa.
Het gaat niet alleen om het delen van God met ons en
van het delen van ons met God, het gaat ook om ons
innerlijk leven te delen met elkaar.

Dat is een belangrijke taak van de meester,
om zijn kennis of wijsheid te delen en anderen
daarmee te kunnen verrijken.
Vergeet niet dat de kracht per definitie
wederkerig is. Ook de meester kan altijd heel
veel leren van de ervaring en de beleving van
het innerlijk leven van ieder ander mens. We
hebben elkaar nodig, zeker in het delen van
onze persoonlijke ervaringen met God.
Meesterschap is meesterschap over het ZELF.
Deel de ervaring van het ZELF met ieder ander
die hiervoor open staat.
(1776.1) 160:2.7 2. Zielseendracht – de mobilisatie
van wijsheid. Ieder mens verwerft vroeg of laat een
bepaalde opvatting over deze wereld en een bepaalde
visie op de wereld hierna. Door omgang met andere
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persoonlijkheden is het mogelijk deze opvattingen van
het tijdelijke bestaan en de eeuwige vooruitzichten
samen te brengen. Zo vermeerdert het bewustzijn
van de ene mens zijn geestelijke waarden door
zich veel van het inzicht van de ander eigen te
maken. Op deze manier verrijken de mensen hun
ziel door hun respectieve geestelijke bezittingen
samen te voegen. Eveneens en op dezelfde wijze
wordt de mens in staat gesteld om die voortdurende
neiging te vermijden ten prooi te vallen aan
vertekende beelden, vooringenomen gezichtspunten
en bekrompen oordeelsvorming. Vrees, afgunst en
eigenwaan kunnen alleen worden voorkomen door
nauw contact met het denken van anderen. Ik vestig
uw aandacht op het feit dat uw Meester u nooit alleen
uitzendt in het werk voor de uitbreiding van het
koninkrijk: hij stuurt u altijd twee aan twee. En
aangezien wijsheid superkennis is, volgt hieruit
dat de sociale groep, klein of groot, in de
eendracht van wijsheid, alle kennis onderling
deelt.
Nog één maal:

Delen is Godgelijk.
Delen is Goddelijk.
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Dit creëert Punt 163:
God deelt alles met ons en vraagt ons alles van ons
innerlijk leven te delen met hem. Dat is het doen, van
de Wil van de Vader.
Door te delen met elkaar, zullen we alles vergroten.
Dat is de taak van de meester om zijn kennis en
wijsheid van het eigen ZELF te delen, waardoor
anderen zullen delen met de meester en waardoor
iedereen zal worden verrijkt en meester zal worden
over het eigen ZELF.
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PUNT 164: De kracht van
de keus

Meesterschap over het Zelf betekent dat je wijsheid
van een zeker niveau hebt veroverd door contact met
jouw genootschap, door ware godsverering, door
dienstbaarheid aan de schepping en doordat je weet
en handelt als de bewuste meester over jezelf, die in
staat is om bewust een keus te kunnen maken en die
in staat is om die keus ook werkelijk te maken.
De bewuste keus realiseren en effectueren, herschept
bewust de ‘energie-matrix’.
Kiezen is leven.
Kiezen is ervaren.
Kiezen is voortgang, kiezen is groei en kiezen is leren.
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Dit creëert Punt 164:
Kiezen is en vertegenwoordigt het ‘scheppingsrecht’,
dat wij als medescheppers bezitten. Kiezen is kracht
en de kracht zit in de keus.
Ken je kracht en maak bewust jouw keus.
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PUNT 165: Kiezen is
scheppen

Kiezen leidt dus tot scheppen.
Onbewust kiezen leidt dus tot onbewust scheppen.
Keuzes op basis van een chaotisch leven leiden dus tot
chaotische scheppingen.
Kiezen op basis van bewustheid leidt tot bewuste
scheppingen.
Word je bewust, weet wat je kiest en kies bewust.

Dit creëert Punt 165:
De bewustheid van je leven bepaalt de bewustheid van
je keus.
De chaos in je leven bepaalt de chaos van je keus.
De wanhoop in je leven bepaalt de wanhoop van je
keus.
De aard en de frequentie van en in jouw leven, bepaalt
de aard en de frequentie van de gesteldheid van jouw
keuzes.
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Alles wat je kiest, is alles wat je schept.
Hoe bewuster de keus, hoe krachtiger de
gelijksoortige en gelijktijdige schepping van jouw
bewuste keus.
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PUNT 166: BEWUST
kiezen is BEWUST
scheppen

Kiezen en scheppen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Het één leidt tot het ander.
Alles wat je kiest en alles waarvoor je kiest, iedere
gedachte, iedere boosheid, iedere vreugde, iedere
emotie, iedere glimlach, iedere expressie van liefde,
van haat, van angst, van jaloezie, van afgunst, van
mededogen, van empathie, van weerstand, van
afwijzing, van omarming, van koude of van warmte,
……… zet onvoorwaardelijk een GELIJKSOORTIGE
TRANSFORMATIE neer in onze materiële wereld,
DIE ‘TERUGKOMT NAAR JEZELF EN DIE NEERVALT
OVER ALLES EN IEDEREEN EN DIE ALLES EN
IEDEREEN INFECTEERT EN BEÏNVLOEDT’.

190

Dit creëert Punt 166:
Weet wat je kiest, weet wat je veroorzaakt, weet wat je
schept. Creëer je oorlog of creëer je vrede?
Creëer je opbouw of creëer je afbraak?
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PUNT 167: Meesterschap
over het ZELF is dus
Meesterschap over de
keus en dus
Meesterschap over jouw
schepping

De meester weet omdat hij wijsheid bezit.
De meester wikt en weegt omdat hij meester is over
wat hij wil en hij wil uitsluitend het allerbeste,
dienstbaar aan de complete schepping.
De meester maakt pas een keus, wanneer er een keus
gemaakt moet worden.
De meester kent de uitslag en het resultaat van zijn
keus.
De meester overlegt met zijn God en met het
genootschap of zijn keus de Wil van de Vader
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vertegenwoordigt, want dat is altijd de beste keus en
voor de meester is dat de enige keus.
Voor de meester is het maken van een keus altijd een
bewuste keus en is het proces van kiezen als een
‘ceremonie’.
Als de meester kiest, kent hij de consequenties en is hij
al gereed en voorbereid om de gevolgen van zijn keus
te helpen opvangen.
Voor de meester is het doel het maken van een keus,
omdat ‘dat de daad van scheppen is' en is de keus zijn
werktuig van transformatie in deze wereld.

Dit creëert Punt 167:
Kiezen is weten, is wikken en wegen, is afwegen, is
voorbereid zijn op de consequenties, is gereed staan
om op te vangen, is het hele proces, gezien als een
ceremonie, vooraf kunnen inschatten en het geheel
kunnen overzien.
Dat is het proces van, of de ceremonie van de keus
van de meester. Een ceremonie die tot stand komt
binnen het genootschap.
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PUNT 168: Continue
focus, gerichtheid en
projectie op het
genootschap

Ieder mens is lid van een genootschap, bestaande uit
die mens, zijn of haar Godsvonk, engelen en andere
hemelse wezens.
Het doel van het genootschap is om te helpen de taak
en opdracht van die mens te kunnen realiseren en om
die mens in bewustzijn te kunnen laten groeien.
Het genootschap werkt alleen als het genootschap kan
werken.
Het genootschap kan alleen werken als die mens het
genootschap kent, herkent, accepteert, omarmt en als
die mens continu is afgestemd op het genootschap.
Daarin ligt de kracht van die mens.
Daarin ligt dus ook de kracht van de meester.
Daarin ligt de kracht van het genootschap.
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De meester is de variabele kracht, die jij kunt
omzetten naar een STRUCTURELE STABIELE EN
SCHEPPENDE KRACHT.

Meesterschap begint met je bewust worden,
met continu ‘bewust zijn', dat je je bewust
bent van iets waarvan je onafgebroken
bewust zult moeten zijn om het te kunnen
laten werken.
Wat moet kunnen werken door jouw
gerichte bewustheid en focus is:
Het GENOOTSCHAP.
Er is geen andere keus meer dan de keus van
continue focus op het deelnemersveld van
het genootschap.
Zonder jouw inzet, bewuste gerichtheid,
gedrevenheid en energie is het genootschap
vleugellam.
Jij bent de spil.
Jij bent de uiteindelijke transformator in
deze wereld.
Jij bent de hoop en de redding voor
verbetering in en van deze wereld.
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Jij bent de meester over jouzelf en de heler
van deze wereld.

Dit creëert Punt 168:
Als deel van het genootschap moet de meester de
verbinding met het genootschap, constant en
onafgebroken in stand houden. Het genootschap is een
verlengde van hemzelf.
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PUNT 169: De meester
zendt en ontvangt en is
dus volledig OPEN, op de
enige juiste golflengte

De meester in het meesterschap over het ZELF is
OPEN, MOET OPEN ZIJN, UIT VRIJE WIL EN OMDAT
DE MEESTER WEET EN KENNIS HEEFT.
Kennis leidt tot wijsheid.
Wijsheid leidt tot liefde.
Wijsheid en liefde leiden tot verering.
Wijsheid, liefde en verering leiden tot ‘het nemen van
de verantwoordelijkheid’.
Wijsheid, liefde, verering en verantwoordelijkheid
leiden tot gerichtheid en focus.
En dit alles leidt tot ‘het je volledig OPENEN in
wijsheid, liefde, verering, verantwoordelijkheid, focus
en gerichtheid'.
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Dit alles leidt tot de kracht van het genootschap dat
gewacht heeft op dit moment en nu in alle kracht
werkzaam kan gaan worden met jou en door jou in
deze wereld.
Er is feest.
Het genootschap viert feest.
Zonder OPENING is er geslotenheid.
Als er geslotenheid is, is er niets.
Doordat ik mijzelf open, opent de hemel en komt er
een stroming van een immense kosmische rivier op
gang.
God glimlacht.
De engelen lachen en ik vier feest.

Dit creëert Punt 169:
Uiteindelijk kan het genootschap pas gaan werken als
de meester zich uit vrije wil OPENT VOOR HET
GENOOTSCHAP, ALS HIJ ZENDT EN ALS HIJ
ONTVANGT.
Dit alles is mogelijk in het brandpunt van ware en
waarachtige godsverering en ware en waarachtige
mensverering, tot uitdrukking komend in het continu
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en structureel openen, zenden en ontvangen van de
meester, door de meester.
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PUNT 170: Laat alles los,
behalve die ene bloem en
de waarden van haar
bladen

De meester binnen het meesterschap kent de wetten,
bezit wijsheid en wordt gevoed door mota.
De meester weet dat waar hij zich op focust, wat hij
hanteert als overtuigingen, in zijn wereld zal worden
gevormd en zal worden gemanifesteerd, zodat hij die
gerichtheid, die focus zal ervaren.
Als de meester geen waarde meer hecht aan welke
overtuiging dan ook, behalve aan de overtuigingen van
de bloembladen, dan wordt de meester niet meer
getriggerd en geplaagd door de beleving van al zijn
overtuigingen, want zijn overtuigingen zijn immers
allemaal opgelost.
Vrij van welke overtuiging dan ook is de meester
bevrijd en vrij.
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Hij hoeft geen overtuiging meer te verdedigen en hij
hoeft niet meer in de weerstand te gaan en te gaan
protesteren als zijn overtuigingen, op welke manier
dan ook, worden bedreigd.
Vrij van iedere overtuiging, behalve van de
overtuigingen die hij als een bloem draagt in zijn hart,
wordt zijn wereld dus ook niet meer omgevormd door
wat hij vindt, want hij vindt niets meer. Er is geen
hechting meer aan wat dan ook en er is geen hechting
meer om wat dan ook te vinden.
De meester is vrij, vrij van overtuigingen, vrij van
focus, vrij van iets moeten verdedigen, vrij om te
moeten protesteren en vrij om in de weerstand te
moeten gaan.
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De waarden die altijd waarde hebben en eeuwig
waarde zullen houden zijn schoonheid, waarheid,
goedheid, liefde en eenheid en misschien weet je er
zelf nog een paar.
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Alle andere waarden, gevouwen in welke overtuiging
dan ook, hebben hun waarden verloren.
Alle waarden die niet overeenkomen met de
energiefrequenties van schoonheid, waarheid,
goedheid, liefde en eenheid, hebben dus een lagere
energiefrequentie en horen dus bij de afstemming van
de wereldse weg, en dus bij het niveau van het huidige
collectieve bewustzijn.
Dat niveau van het huidig collectieve bewustzijn is nu
juist het niveau dat we willen ontstijgen, dus alle
overtuigingen die een afstemming hebben op de
frequentie van het collectieve bewustzijn, zijn voor de
meester niet meer relevant.
Er moet gemanipuleerd worden met hogere
overtuigingen, met hogere waarden, om daarmee
invloed uit te oefenen op een transformatie,
gebaseerd op hogere frequenties, gebaseerd op
heling en genezing, gericht op Licht en Leven.
Zie het spectrum van mogelijkheden en van
onmogelijkheden en kies de juiste waarden als
werktuig binnen het gekozen beeld van concentratie,
focus en gerichtheid.
Weet wat je kiest.
Weet waar je jezelf op focust.
Weet wat je schept om met jouw schepping deze
wereld te kunnen transformeren.
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Als de waarde van jouw keuzes ‘leegte’ is, drijvend op
'volledige overgave’, dan is jouw RUIMTE gevuld
met LEEGTE.
Als jouw ruimte is gevuld met leegte, als jouw ruimte
bestaat uit leegte, dan kun je kiezen om jouw ruimte te
vullen met de energie die nodig is voor heling en
genezing. Dan kan die energie het collectief
bewustzijn infecteren.
DAT ZAL INVLOED HEBBEN OP JOU, OP JOUW
OMGEVING EN DUS OP DE WERELD.

Kies voor de leegte en zorg dat je leeg
bent, structureel en altijd.
Schoonheid, waarheid, goedheid, liefde
en eenheid is er, is in de kern van je
wezen aanwezig, omdat je dat bent en
uitstraalt.
Laat je leegte vullen door het
genootschap, geleid door de Wil van de
Vader met de energie die nodig is om
te kunnen helen en genezen, op die
plaats, in die situatie, op dat moment.
Zo werkt het genootschap.
204

Zo transformeren wij deze wereld als
een open deur voor de hemelen.
Vanuit het meesterschap, vanuit de
wijsheid, de liefde, de godsverering, de
verantwoordelijkheid, de gerichtheid
en de focus, zul je jezelf openstellen
voor het genootschap, voor de
inspiratie en voor het werk in
dienstbaarheid, vanuit het brandpunt
van ware godsverering en ware
mensverering.

Dit creëert Punt 170:
Vanuit het weten, ontstaat de wijsheid van loslaten en
onthechten. Iedere overtuiging met een frequentie
lager dan de waarden die liggen opgesloten in
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid,
zijn onbruikbaar voor de werkwijze van de meester
met het doel om te scheppen en te transformeren op
een bewustzijnsniveau dat ligt (ver) boven het niveau
van het huidige collectieve bewustzijn.
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Alles wat geldt voor de waarden van de
overtuigingen en voor de bruikbaarheid van de
overtuigingen, geldt precies zo voor de waarden
van de RESULTATEN die het gevolg of het resultaat
zijn van de overtuigingen.
Er was al geen oordeel meer binnen het
meesterschap, dan kunnen er ook geen
overtuigingen meer zijn binnen het meesterschap.
Er is slechts schoonheid, waarheid, goedheid,
liefde en eenheid.
Om het NIEUWE (schoonheid, waarheid, goedheid,
liefde en eenheid) te kunnen betreden, zullen we het
OUDE (al de bestaande overtuigingen van welke aard
dan ook en geschapen met de frequentie van het
huidig collectief bewustzijn), moeten loslaten en
onszelf er volkomen van moeten onthechten.
Breek het oude in jouw systeem af en bouw het
nieuwe op.
Het oude draagt de frequentie van het collectieve
bewustzijn, van de wereldse weg en de wereldse weg
leidt nergens toe, behalve tot het besef dat de
wereldse weg nergens toe leidt.
Daar is niets meer te zoeken, want er is niets te
vinden.
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De overtuigingen en denkwijzen die daarbij passen,
creëren dus de wereld waarin wij allemaal nu leven en
waarvan je het niveau van de resultaten zelf mag
bepalen.
Deze wereld kan veranderen en zal veranderen als
onze overtuigingen veranderen en doordrenkt gaan
worden van schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid.
Als wij onvoorwaardelijk liefde gaan zijn en
stralen, zullen wij de wereld daarmee besmetten.
(1098.3) 100:4.6 Ge kunt uw medemensen niet
waarlijk liefhebben door een eenvoudige wilsdaad.
Liefde wordt slechts geboren uit een grondig
begrip van de motieven en gevoelens van uw
naaste. Het is niet zo belangrijk om vandaag alle
mensen lief te hebben, als om iedere dag één mens
meer te leren liefhebben. Indien ge iedere dag of
iedere week één medemens meer gaat begrijpen, en
indien dit het uiterste is waartoe ge in staat zijt, dan
zijt ge zeker bezig uw persoonlijkheid te socialiseren
en waarlijk te vergeestelijken. Liefde is besmettelijk,
en wanneer de toewijding van een mens
verstandig en wijs is, werkt liefde aanstekelijker
dan haat. Alleen echte, onzelfzuchtige liefde is
echter waarlijk besmettelijk. Als ieder mens op
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aarde maar een BRANDPUNT van
DYNAMISCHE LIEFDE kon worden, zou dit
weldadige virus van liefde de vloed van
gevoelens en emoties van de mensheid
spoedig zozeer doortrekken, dat de ganse
civilisatie doordrenkt zou zijn van liefde, en
dit zou de verwezenlijking zijn van de
broederschap der mensen.
Word meester over het zelf, over JOUZELF en richt je
dus uitsluitend op projecties van licht en liefde, omdat
dat jou verandert, omdat je daarmee de wereld zult
besmetten en omdat je dus daarmee de wereld zult
veranderen.
Het brandpunt van dynamische liefde
begint in het brandpunt van ware
godsverering en ware mensverering.
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PUNT 171: Aardig zijn is
onvoldoende, onderzoek
grondig je wortels en
verander die

Als ik mijn medemensen lief wil hebben door een
eenvoudige wilsdaad van ‘AARDIG ZIJN, in een
zekere situatie, op een bepaald moment tegen een
bepaald persoon’, zet dat geen zoden aan de dijk.

1098.3) 100:4.6 Ge kunt uw medemensen niet
waarlijk liefhebben door een eenvoudige wilsdaad.
Liefde wordt slechts geboren uit een grondig
begrip van de motieven en gevoelens van uw
naaste. Het is niet zo belangrijk om vandaag alle
mensen lief te hebben, als om iedere dag één mens
meer te LEREN liefhebben. ……..
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‘Liefde wordt slechts geboren uit een GRONDIG
begrip van de motieven en gevoelens van uw
naaste'.
Een GRONDIG begrip, is een GEWORTELD begrip,
want wortels zijn gegrond.

Wat zijn onze gewortelde begrippen en hoe
worden ze manifest?
Onze gewortelde begrippen die ons gronden
en verankeren en die ons leven bepalen,
zijn onze

overtuigingen. Dat is alles

waar we volledig voor gaan, die we bereid
zijn om te verdedigen, waarvoor we de
straat op gaan om te protesteren en om
weerstand te bieden. We zijn zelfs bereid
om voor onze overtuigingen, voor onze
gewortelde begrippen, oorlog te voeren.

Is er iets mis met overtuigingen?
Zeker niet.
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Er is iets mis met OVERTUIGINGEN waarvoor we de
wapens willen oppakken, die wapens willen
hanteren en die wapens willen afvuren.

Dat zijn de verkeerde wortels, die we
moeten uitroeien.
De meester van het meesterschap over het ZELF:
KENT DE WETTEN, WEET, BEZIT WIJSHEID EN
WORDT GEVOED DOOR MOTA.
WEET DAT DOOR CONTINUE, BEWUSTE
GERICHTHEID EN FOCUS HET SCHEPPINGSPROCES
VAN DE MEESTER ALS MEDESCHEPPER OP GANG
KOMT.
WEET DAT ZIJN OVERTUIGINGEN EN DE
ENERGIEFREQUENTIE VAN HET BEWUSTZIJN VAN
ZIJN OVERTUIGINGEN, DE AARD EN DE KLEUR
BEPALEN VAN ZIJN SCHEPPINGEN.
KENT HET BRANDPUNT VAN WARE GODSVERERING
EN WARE MENSVERERING EN HEEFT DIT
BRANDPUNT ERVAREN.
WEET, DUS IS DAARMEE EN DAARDOOR
VERANTWOORDELIJK.
WEET DAT HIJ DE WORTELS VAN ZIJN EXISTENTIE
MOET WIKKEN EN WEGEN EN MOET
HEROVERWEGEN. HIJ ZAL MOETEN TESTEN,
CONTINU EN STRUCTUREEL, OF ZIJN
OVERTUIGINGEN, OF ZIJN WORTELS VOLDOEN
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AAN DE WAARDEN VAN SCHOONHEID, WAARHEID,
GOEDHEID, LIEFDE EN EENHEID.
HIJ ZAL CONTINU MOETEN WIKKEN EN WEGEN EN
OVERLEGGEN MET ZIJN EIGEN GOD OF ZIJN
WORTELS, ZIJN OVERTUIGINGEN, VOLDOEN AAN
DE WIL VAN DE VADER.
IN SAMENWERKING MET HET GENOOTSCHAP ZAL
HIJ CONSTANT MOETEN OVERWEGEN, OF:
‘Zijn of haar LIEFDE is geboren uit een GRONDIG
begrip, uit een ware en oprechte overtuiging, van
de motieven en gevoelens van en voor al onze
naasten'.
Dan ontstaat er liefde, dan ontstaan er scheppingen
die geboren zijn uit liefde en dus liefde
vertegenwoordigen. Dan ontstaat er een virus
waarmee de meester de wereld en het universum
zal besmetten.
Onderzoek je wortels en verander die, tot een
steeds grotere hoogte van waarheid, schoonheid,
goedheid, liefde en eenheid.
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Dit creëert Punt 171:
Aardig zijn, is leuk maar raakt niet de kern. Aardig zijn,
moet GEWORTELD zijn in onze genen en verankerd
zijn, als in beton gegoten, in onze OVERTUIGINGEN.
Alleen overtuigingen die geworteld zijn in de
energieën van schoonheid, waarheid, goedheid, liefde
en eenheid, ZULLEN HET WARE VIRUS VAN LIEFDE
VERSPREIDEN OVER DEZE WERELD EN ZULLEN
DEZE WERELD BESMETTEN.
Onderzoek je overtuigingen en verwijder de verkeerde
overtuigingen met wortel en al en plant en veranker
de juiste overtuigingen. Je zult, gevoed door jouw
genootschap, geleid worden en weten hoe te kiezen en
hoe deze overtuigingen in je leven structureel te
integreren.
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PUNT 172: Mens ken
Uzelve, Meester ken
Uzelve

Observeer jezelf, onafgebroken.
Kijk naar wat je voelt.
Kijk naar wat je zegt,
Kijk naar wat je denkt.
Kijk hoe je reageert en vraag je met alles af: 'Is dit wat
ik wil? Is dit wat ik wil zijn? Is dit wat ik
vertegenwoordig en wil vertegenwoordigen?
Is dit wat ik wil scheppen?
Is dit de Wil van de Vader?
Is dit de meester waardig?
Zijn dit de keuzes die ik wil maken?
Is hoe ik acteer, ageer en reageer, geworteld in mij
systeem?
Moet ik dit ontwortelen en onthechten?
Is de het brandpunt van ware godsverering en ware
mensverering?
Wat ben ik nu een is dit wat ik wil zijn?
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Handel met liefde want dit creëert ware groei, door
zelfreflectie en door onmiddellijk te handelen, als je
vindt dat er overtuigingen met wortel en al uit
moeten.
Hoe meer je hier op gericht bent, hoe gerichter je hier
mee bezig bent, hoe makkelijker het wordt.
Dit is de weg om te veranderen in één groot en
krachtig liefdesvirus, waar niemand maar dan ook
niemand, tegenop gewassen is.

Dit creëert Punt 172:
Mens en meester KEN UZELVE. Dit leidt tot continue
ZELFREFLECTIE. Kijk, voel, wik, weeg en verander.
Alleen zo is het collectieve bewustzijn te besmetten en
te veranderen, waardoor anderen die verandering
gaan voelen en zelf andere keuzes zullen gaan maken.
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PUNT 173: De enige
projectie is dus projectie
op ‘HET ZELF'

Zelfreflectie is voorlopig de weg.
Zelfreflectie is projectie op jezelf, op 'het ZELF’.
Daarom ben je ook de meester van en over het Zelf.
Anderen gaan pas een rol spelen als ik de richting heb
verankerd en GEWORTELD.
De richting is de richting van het meesteren van mijn
overtuigingen, waarbij ik hoogstwaarschijnlijk de
meesten zal moeten afleggen en mij van die energie zal
moeten onthechten.
Wat overblijft is alles dat past binnen ware
godsverering en ware mensverering, gefundeerd op
een oprecht en sterk gevoel en besef van zelfrespect of
eigenliefde.
Ik ben mijn eigen bedreiging en ik ben mijn eigen
redding.
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Uit vrije wil geketend aan mijn eigen
GENOOTSCHAP, de Wil van de Vader volgend, de
Weg gaand met God, door God, naar God, ben ik
mijn eigen redding en ben ik in staat om mijzelf,
om ‘het ZELF van mijzelf’, te kunnen mmeesteren

Dit creëert Punt 173:
De enige projectie is projectie op het ZELF,
zelfreflectie, onderzoek en bijsturing, bijsturing door
overgave, 'OVERGAVE AAN GOD EN AAN HET
GENOOTSCHAP’.
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PUNT 174: OVERGAVE is:
‘overgave in de eenheid
en in de samenwerking'

De enige projectie is projectie op het ZELF,
zelfreflectie, onderzoek en bijsturing, bijsturing door
overgave, 'OVERGAVE AAN GOD EN AAN HET
GENOOTSCHAP’.
Altijd geldt dat als wij constateren, dat er nog ego
weggewerkt moet worden, richt je dan tot God en
GEEF HET OVER aan God.
Wij kunnen onszelf niet vechten uit het ego. God kan
ons omhoog trekken als wij reiken naar God en
God om hulp vragen.
Wie vraagt krijgt antwoord.
Wie klopt wordt opengedaan.
Vraag ook het genootschap om hulp want er is eenheid
binnen het genootschap en binnen die eenheid is altijd
samenwerking en hulp.
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Onderzoek jezelf, analyseer jezelf open en eerlijk.
Heb de wens en de gedrevenheid om te willen groeien.
Voel waar er overeenstemming is aangaande jouw
overtuigingen met de energie van schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde en eenheid.
Voel waar die overtuiging niet aansluit met
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid.
Geef die overtuigingen waar je vanaf wilt, over aan
God en zoek naar de nieuwe waarden van jouw
nieuwe overtuigingen.
Zo zal je leven veranderen, bewust, gericht, gefocust,
wel overwogen, stap voor stap en altijd,
uitsluitend met de hulp van God.
De weg is en de weg zal altijd zijn: 'Met God, door
God, naar God’.

Dit creëert Punt 174:
Vanuit de LEEGTE, waar we introspectie en
zelfreflectie moeten toepassen, moeten we de
overtuigingen die we ontdekken en moeten afleggen
OVERGEVEN AAN GOD EN AAN HET
GENOOTSCHAP.
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Voel welke overtuigingen overeenkomen met de
waarden van schoonheid, waarheid, goedheid, liefde
en eenheid en voel welke overtuigingen daar niet mee
overeenkomen. Geef de overtuigingen die je kwijt
moet over aan God. Focus je daarop en richt al je
aandacht daarop. Zo komt de afstemming
langzaamaan, structureel en gericht op de afstemming
van Licht en Leven en zal de meester zelf, door het
meesteren van het ZELF, LICHT EN LEVEN STRALEN
EN ZIJN.
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PUNT 175: De laatste
restanten van het ‘oude’
zullen moeten
verdwijnen

Het bewustzijn van ‘het bewust gaan worden’, van al je
overtuigingen en van de waarden die ze
vertegenwoordigen, is één van de kenmerken van het
meesteren van het ZELF.
Er moet gezuiverd en gereinigd worden om
transformaties te kunnen gaan realiseren.
Dit is de fase waarop gestart moet gaan worden met
een resolute en definitieve ‘schoonmaak op het
gehalte van je overtuigingen'.
De laatste restanten van iedere overtuiging die niet
voldoen aan de waarden van schoonheid, waarheid,
goedheid, eenheid en liefde zullen moeten verdwijnen.
Daarnaast zullen nieuwe en hogere waarden ingezet
moeten worden.
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Er is geen oordeel meer en er is geen veroordeling
meer. Er is leegte en overgave.
Wijsheid wordt nu het alternatief van waarheid en
wijsheid kent geen waarheid, behalve de waarheid of
werkelijkheid, die wordt verkregen door mota, maar
deze waarheid strijd nooit om de eerste prijs of om de
winst en deze waarheid kent de eenheid.
De nieuwe waarden die zijn opgenomen in de
overtuigingen zijn aan verandering onderhevig want
naarmate het bewustzijn voortschrijdt, veranderen de
waarden en worden steeds hoger in frequentie.
Blijf alert, blijf kritisch, blijf liefdevol, ook over jezelf
en voor jezelf en zoek de oude waarden die je kunt
loslaten en blijf alert voor de nieuwe waarden die je
via persoonlijke openbaringen, inspiraties en
inzichten krijgt aangereikt.
Naarmate je leger wordt en je vooral ieder moment
meer bewust bent van de gerichtheid van reflectie en
zuivering, zal de verdere transformatie in kracht en
omvang toenemen.
Als jij transformeert, zul je de wereld infecteren en zal
dit invloed hebben op de wereld.
Het proces van waarnemen, reinigen, elimineren en
het omarmen van de nieuwe waarden, de waarden van
het meesterschap, is een continu proces, waaraan
vanaf nu ook onafgebroken moet worden gewerkt.
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Dit creëert Punt 175:
De tijd is aangebroken voor de definitieve grote
‘schoonmaak’. Word je bewust van waar je je op ieder
moment bewust van bent. Je hebt de wijsheid en kent
de waarden vanuit het brandpunt van ware
godsverering en ware mensverering. Elimineer de
oude waarden in je overtuigingen en laat uitsluitend
de waarden van schoonheid, waarheid, goedheid,
liefde en eenheid je overtuigingen vullen. Het
schoonmaakproces is een continu proces.
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PUNT 176: Het loflied
voor God

Als ik in stilte ben,
Als ik de schepping hoor, zie en voel,
Als de schepping mij meeneemt,
Naar een grens voorbij,
Voorbij, voorbij,
Dan resteert er slechts eenheid,
Slechts één bron van alles wat is,
Dat het ZIJN van die bron wilde
delen met ontelbare elementen,
Met al het leven,
Met jou en mij,
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Dan resteert mij slechts een diepe
dankbaarheid,
Een ontembare vreugde,
Ontroering,
En het vreugdevolle gevoel,
Om mijzelf ook te delen,
Met jou en jou,
En natuurlijk ook met jou,
Met alles en iedereen.
Één adem,
Één hart,
Één bron,
Één ZIJN van het ‘ZIJN VAN
ALLES WAT IS'.
Ongrijpbaar,
Onbegrijpelijk,
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Maar voelbaar,
Omdat we eruit bestaan,
Omdat we het ZELF ZIJN.

Die vreugde, die kracht, dat voelen,
Is ons bezit.
Vluchtig als de wind,
Merk je niet dat het in je is.
Daar moet je iets voor doen.
Omdat je dan pas weet,
Ziet, voelt, hoort en ruikt,
Hoe wonderschoon dit geschenk is.
God zegt, het is van jou.
Als je je realiseert dat je het hebt.
Je realiseert je pas dat je het hebt,
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Als je je realiseert wie je bent,
Als je het meesterschap beheerst,
Het meester zijn over het ZELF.
Dat doen we niet, nog niet,
Want dit geschenk is te groot.
Om zomaar mee te kunnen pronken.
En om zomaar als vanzelf te kunnen
dragen.
Je moet eerst de bron kennen van de
drager van dit immense geschenk.
Als je de bron kent van de drager dan
ken je ook de bron van de BRON.
Die BRON die jou altijd zoekt en in
jou is verstopt.
Waar jij de drager en bewaker bent
van dit geschenk.
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Die BRON die zichtbaar wordt als jij
het wilt.
Die BRON, DIE JOU WORDT, ALS
JIJ HET WILT.
Want bronnen gaan terug naar
elkaar, omdat ze bij elkaar horen.
Die BRON heeft maar één verzoek.
Ken jezelf zoals de BRON jou kent,
want in het kennen, ben je dan één.
Een VERSMELTING voor de
eeuwigheid.
Maar wordt eerst MEESTER OVER
JEZELF, zodat je weet wat je
wegschenkt, terugschenkt aan de
bron.
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Daar ligt nu onze taak.
De taak van het meesterschap.
Als vervolg op de Leegte en op de
Overgave, mogen we nu ‘die leegte
zijn in overgave'.
Leeg van iedere overtuiging die de
eenheid schaadt,
Die ons belemmert en vertraagt.
Wij kennen de wetten en de weg.
Dus nemen we nu deze wissel,
Uit vreugde, liefde en overtuiging,
Voor onszelf,
En als een loflied voor God,
Voor de BRON der bronnen.
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Dit is de vreugde van dit moment.
Gerbrand in onze ziel voor de
eeuwigheid.
Er is geen weg meer terug.
Er is slechts, ‘recht vooruit’,
Het loflied brengend,
Voor mijzelf,
Voor God,
Dus voor de hele schepping en voor de
eeuwigheid.
Dit creëert Punt 176:
Ken het loflied voor God.
Zing het loflied voor God.
Leef het loflied voor God.
Dan leer je jezelf kennen en wordt je meester over het
ZELF.
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PUNT 177: Het
Meesterschap in relatie
tot het ego

Als we het hebben over ‘Meesterschap over het
ZELF', lopen we uiteraard ook altijd ergens tegen het
ego aan.
In ieder geval is er in boek 12, vanaf bladzijde 90, al
uitvoerig ingegaan op het ego.
We zullen hier uit boek 12 nog wat tekst overnemen in
dit aandachtspunt en het verder uitdiepen.
(1229.7) 112:2.20 Het materiële zelf, de EGOENTITEIT van de menselijke identiteit, is
gedurende het fysieke leven afhankelijk van het
voortdurend functioneren van het materiële
levensvoertuig, van het voortdurend in stand
blijven van de onevenwichtige balans tussen
energieën en verstand waaraan, op Urantia, de
naam leven is gegeven. Doch een zelf dat
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overlevingswaarde bezit, een zelf dat de ervaring
van de dood kan transcenderen, wordt alleen
ontwikkeld door het tot stand brengen van een
potentiële overgang van de zetel van de identiteit
van de evoluerende persoonlijkheid van het
vergankelijke levensvoertuig – het materiële
lichaam – naar de meer bestendige, onsterfelijke
natuur van de morontia-ziel en verder, naar die
niveaus waarop de ziel wordt doordrenkt van
geest-realiteit en uiteindelijk de status van geestrealiteit bereikt. Deze daadwerkelijke overgang
van het gebonden zijn aan de materie naar de
identificatie met morontia, wordt
bewerkstelligd door de oprechtheid,
persistentie en onwrikbaarheid van de
Godzoekende beslissingen van het schepsel.
(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat de
tegenwoordigheid-activiteit impliceert van levend
dienstbetoon naast gevarieerde energiesystemen; dit
geldt op alle niveaus van intelligentie. Bij

persoonlijkheden bemiddelt bewustzijn
immer tussen geest en materie; derhalve
wordt het universum verlicht door drie soorten licht:
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materieel licht, verstandelijk inzicht, en het lichten van
geest.

Indien het bewustzijn steeds verder stijgt, is zij in
staat om de ego-identiteit onder controle te krijgen
en kan de persoonlijkheids-identiteit zich volledig
gaan ontplooien en zal de persoonlijkheidsidentiteit zich gaan richten op 'HET DIENEN VAN
GOD’.
Als het bewustzijn dit niveau nog niet heeft
bereikt, zal de ego-identiteit nog de ruimte vinden,
benutten en opeisen om zich te richten op 'HET
DIENEN VAN DE KEIZER’, waarbij je maar één
meester tegelijk kunt dienen. Het ego kent God
niet.

Er staat dus gemeld:
Het materiële zelf, de EGO-ENTITEIT van de
menselijke identiteit, is gedurende het fysieke
leven afhankelijk van het voortdurend
functioneren van het materiële levensvoertuig,
van het voortdurend in stand blijven van de
onevenwichtige balans tussen energieën en
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verstand waaraan, op Urantia, de naam leven is
gegeven.

De relatie bewustzijn, persoonlijkheids-identiteit en
ego-identiteit is grafisch hieronder weergegeven,
waarbij het ego gericht is op het voortdurend
functioneren van het materiële levensvoeruig en dus
gericht op de aarde, op het materiële, op het leven in
een materieel, stoffelijk lichaam.
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De driehoek draagt in zich, het bewustzijn, de
persoonlijkheids- en de ego-identiteit.
De persoonlijkheid is onveranderlijk, een geschenk van
God, uniek en gericht op God.
Het ego is gericht op het aardse leven, beschermt onze
fysieke existentie (materialiteit) en heeft niets met God.
Het ego zorgt dat we eten als we honger hebben en
dat we vluchten als er gevaar dreigt.
Het bewustzijn is de scheidsrechter tussen de
persoonlijkheid en het ego, die beiden tegengestelde
belangen hebben.
Een laag bewustzijn vertegenwoordigt een (nog)
onbekwame scheidsrechter. Hoe hoger het bewustzijn,
hoe efficiënter en effectiever de scheidsrechter wordt.
Ons welzijn en onze kans op groei
hangt af van het niveau van ons bewustzijn.
Het bewustzijn is de spil, de scheidsrechter van en
in ons bestaan.

Hoe hoger ons bewustzijn, hoe bekwamer de
scheidsrechter.
Hoe meer het besef van eenheid groeit, hoe
hoger het bewustzijn.
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Hoe meer het besef van eenheid groeit, hoe
dichter het bewustzijn reikt naar en raakt aan
God.
Hieronder worden twee afbeeldingen weergegeven
met verschillende uitgangspunten:
Beide situaties:

Laag bewustzijn, groot ego en

Hoog bewustzijn, klein ego,
Hieronder grafisch weergegeven:
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Een klein of laag bewustzijn betekent een onbekwame
scheidsrechter die de ego-identiteit nog niet kan
aansturen. De persoonlijkheids-identiteit, die
onveranderlijk is en blijft, kan zich pas ontplooien
als er ruimte komt doordat het ego wordt getemperd.
Zolang het ego zijn kans ziet, zal hij zijn kans pakken
en zal hij overheersen. De vraag is dus: ‘Hoe is het ego
te temperen?’
In de volgende afbeelding is het bewustzijn
uitgegroeid tot een hoger niveau.
Het bewustzijn kan alleen maar groeien als de eenheid
wordt begrepen en wordt gezocht, als het besef van
eenheid toeneemt.
Als het besef van eenheid toeneemt, groeit er een
verlangen naar God, komt er verbinding en contact
met God.
Het bewustzijn groeit naar eenheid met God, naar
eenheid met de Richter.
De volgende afbeelding geeft dit weer.
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Op een andere wijze is ook zichtbaar te maken dat een
bewustzijn dat God niet kent en God niet zoekt, God
geen kans geeft om uit te kunnen stijgen en uit te
kunnen dijen binnen het eigen systeem van die
mens. Een laag bewustzijn kent de eenheid niet,
kent God niet, GEEFT GOD GEEN RUIMTE, ZODAT
HET EGO DE RUIMTE PAKT, OPEIST EN DUS ZAL
GROEIEN EN ZAL UITDIJEN EN JOUW RUIMTE ZAL
GAAN INNEMEN.
Zie de volgende afbeelding.
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Het ego zal de beschikbare ruimte opeisen en
opvullen. Het bewustzijn kan (nog) geen alternatief
bieden omdat het God (nog) niet kent en niet streeft
naar eenheid met God.
God wordt in deze situatie nog niet gekend en krijgt
dus geen ruimte.
De andere situatie, waarin de mens God wel kent, God
zoekt, streeft naar verbinding en contact met God en
God zijn ruimte aanbiedt, waardoor God in die mens
kan groeien, laat daardoor geen ruimte meer over
voor het ego en dat betekent dat er van het ego
slechts het hoognodige resteert.
We kunnen niet en God en de keizer dienen.
Onze ruimte wordt ter beschikking gesteld aan
God en dan is er per definitie voor het ego geen
plaats of onze ruimte wordt NIET ter beschikking
gesteld aan God, omdat we God niet kennen EN
DAN NEEMT HET EGO DEZE RUIMTE ONGEVRAAGD
IN EN ZAL UITDIJEN EN GROEIEN.
De volgende afbeelding laat de situatie zien, waarin we
God zoeken, God kennen, naar God verlangen, God
dienen en GOD ONZE RUIMTE AANBIEDEN.
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Door naar God te zoeken, door naar God te verlangen,
door God alle ruimte te geven, door de verbinding en
het contact met God, door oprechtheid, persistentie
en onwrikbaarheid in de zoektocht naar God, geef
ik God uit vrije wil mijn ruimte, die mijn ruimte zal
innemen, waardoor er geen ruimte meer is voor het
ego.

Alle verhalen van allerlei spirituele
stromingen en scholen, dat we ons moeten
verzetten tegen het ego en weerstand
moeten bieden aan het ego, zijn
onwezenlijk. Het ego groeit alleen maar
van weerstand, dat is de specialiteit van
het ego en die strijd verliest het bewustzijn.
Negeer het ego en richt je op God. Laat God
in je groeien en alle ruimte in jou innemen.
Dat is de enige manier om het ego in te
perken en tenslotte uitsluitend te laten
doen, waarvoor het nodig is.
Dus het antwoord op de vraag hoe we het
ego kunnen temperen, is niet door in strijd
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te gaan met het ego, maar door ons juist te
richten op God en God al onze ruimte aan
te bieden.

Deze kennis is essentieel voor de
opdracht om ‘meester te kunnen
worden over het ZELF' en om het
meesterschap te kunnen verwerven.
Juist iedere strijd, juist ieder verder,
juist iedere weerstand, juist ieder
protest, DRAAGT DE ENERGIE VAN HET

EGO EN ZAL HET EGO VOEDEN, OMDAT
HET DUALITEIT IS IN OPTIMA FORMA.

Dit creëert Punt 177:
De weg voorwaarts, de weg op weg naar het
meesterschap over het ZELF, kan alleen maar gericht
zijn op verbinding en contact met en een verlangen
naar God. Hierdoor biedt het groeiend bewustzijn uit
vrije wil, God de ruimte aan van het ZELF.
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GOD ZAL DIE RUIMTE AANVAARDEN EN OPEISEN,
WAARDOOR ER NAUWELIJKS NOG RUIMTE IS VOOR
HET EGO.
Zo wordt het ego beteugeld, met God, door God, naar
God.

Er is geen weerstand tegen wat dan ook, er is alleen
maar aanvaarding, omarming en verlangen naar
God, zodat ik gevuld zal worden met God, uit vrije
wil en dit zal eens leiden tot ultieme eenheid, tot
versmelting, tot fusie.
Het ego wordt onderschat en het ego wordt overschat.
De werking van het ego, inclusief het lage collectieve
bewustzijn van deze planeet, creëert nog steeds het
moeras waarin deze wereld zich bevindt.
Het te grote ego, het ego dat teveel ruimte heeft
opgeëist, komt uiteindelijk uitsluitend tot stand omdat
we God niet kennen en onze ruimte niet (in vol
verlangen en vrijwillig) aanbieden aan God.
Het resultaat van het niveau van leefbaarheid op onze
planeet komt door een structureel ontbreken van
ware godsverering.
Als we God waarachtig zullen dienen, zal er voor het
dienen van de keizer, voor het dienen van het ego,
letterlijk geen ruimte meer zijn.
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Het ware MEESTERSCHAP OVER HET ZELF,
vindt zijn fundament en een verdere groei,
uitsluitend in ware GODSVEREING.
Daar waar God in ons straalt, kan geen ego
meer aanwezig zijn.
In ieder geval niet meer en niet minder dan
het hoognodige.

(1229.7) 112:2.20 ……… Deze daadwerkelijke

overgang van het gebonden zijn aan de materie
naar de identificatie met morontia, wordt
bewerkstelligd door de oprechtheid,
persistentie en onwrikbaarheid van de
Godzoekende beslissingen van het schepsel.

De groei van de meester van een existentie van
materie, via de identificatie met morontia naar
de meer bestendige, onsterfelijke natuur van die
niveaus waarop de ziel wordt doordrenkt van
geest-realiteit en uiteindelijk de status van
geest-realiteit bereikt, komt tot stand door de
oprechtheid, persistentie en
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onwrikbaarheid van de Godzoekende
beslissingen van het schepsel.
Een mens, een meester die oprecht, persistent
en onwrikbaar God zoekt en Godzoekende
beslissingen neemt, geeft alle ruimte aan God en
zal daarmee het ego terugdringen tot waar het
voor bestemd is. De Godzoekende mens is de
mens die groeit in bewustzijn en die daarmee
een briljante scheidsrechter tussen de
persoonlijkheid en het ego creëert, om daarmee
het ego te kunnen controleren.
Met deze kennis kan de meester zijn of haar
weg vervolgen in het bepalen van de
waarden van de overtuigingen, in het
elimineren van de waarden die niet zijn
gericht op God, die God niet de ruimte geven
om ons te vullen en die dus niet voldoen aan
de waarden van schoonheid, waarheid,
goedheid, liefde en eenheid.
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PUNT 178: ‘DE WEG'

Terug naar ‘DE WEG'.
TERUG NAAR DE WEG VAN ‘HET MEESTERSCHAP
OVER HET ZELF'.
TERUG NAAR DE WAARDEN VAN ONZE
OVERTUIGINGEN, DIE UITSLUITEND DIENSTBAAR
ZIJN VOOR EN DUS UITSLUITEND WERKEN OM, HET
MEESTERSCHAP OVER HET ZELF, TE KUNNEN
REALISEREN.
Onze wereld waarin wij leven wordt bepaald door
onze overtuigingen.
Als we een betere wereld willen creëren voor onszelf
en dus voor het collectief, zullen we ieder moment
bewust moeten worden van de waarden van onze
overtuigingen.
Onze overtuigingen worden vanzelf zuiverder binnen
het besef van eenheid als we reiken en verlangen naar
God.
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Het meesterschap vergroot als wij zullen reiken en
verlangen naar God en als we onszelf met onze
overtuigingen richten op de waarden van schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde en eenheid.
Deze focus, deze gerichtheid, moet continu worden
vastgehouden, zodat God altijd in staat zal zijn om
onze ruimte te vullen.
Als wij deze focus en gerichtheid niet vasthouden en
ons gaan richten op afwijkende waarden (in de
tekening een 'is gelijk tegen met een streepje erdoor'),
zijn wij gericht op het ego en bieden wij het ego weer
opnieuw onze ruimte aan.
Als we God niet dienen, dienen we per definitie de
keizer of het ego.
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‘De WEG' gaat naar boven, naar God of de weg gaat
naar beneden, naar het ego en dan is het niet meer
‘DE WEG’, maar gewoon een (doodlopende) weg.
Naar boven dienen we God.
Naar beneden dienen we de keizer of het ego.

Dit creëert Punt 178:
‘DE WEG’ kan twee richtingen op, of naar boven, waar
we God dienen en God ONZE RUIMTE AANBIEDEN, of
naar beneden, waar we de keizer of het ego dienen en
het ego onze ruimte aanbieden.
De meester moet nu werken aan een continue
focus naar boven.
Wie weet, bent zijn verantwoordelijkheid en wij
weten.
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PUNT 179: Leef jij jouw
leven of leeft jouw leven
jou?

Wat is de kracht van de ‘Meester over het ZELF?’
De Meester over het ZELF, meestert het ZELF.
Hoe meestert ‘de Meester over het ZELF', het ZELF?
DOOR DE KRACHT VAN HET BEWUSTE SCHEPPEN,
WAARBIJ HIER HET ACCENT LIGT OP BEWUST.
Als je bewust gaat scheppen, moet je weten wat je wilt
scheppen.
Als je bewust wilt gaan scheppen, moet er een plan
zijn.
Als je in staat bent om of het één of het ander te
scheppen, moet je weten waar je keus ligt en wat het
doel van je keus is en waarom je voor dit doel kiest.
ER MOET EEN PLAN ZIJN.
Er moet een richting zijn en een plan van aanpak en
je moet standvastig zijn in de keus van je doel.
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Als scheppen bepaald wordt door de concentratie,
door de focus en door de gerichtheid van onze
projecties, dan moeten we in staat zijn om BEWUST,
GERICHT EN GEFOCUST TE KUNNEN
PROJECTEREN.
Weet je wat je wilt?
Weet je waarom je dit wilt?
Ken je de geestelijke of bewustzijnswaarde van wat je
wilt? Wil je kiezen voor het licht (schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde en eenheid) of kies je voor
de tegenovergestelde richting?
Wil je God dienen of wil je de keizer dienen?
Hoe ben je ervan overtuigd dat je werkelijk alleen God
wilt dienen en hoe ga je dat bewaken?
Hoe geconcentreerd ben je in staat om je focus te
richten en vooral om je focus te blijven richten?
Hoe geconcentreerd ben je ‘sowieso’?
Beheers je de leegte om je niet door externe factoren
te kunnen laten beïnvloeden, zodat je concentratie
verzwakt of afbuigt?
Kun je de linkerwang toekeren als je op de
rechterwang wordt geslagen?
Hoe groot is je gevoel van verantwoordelijkheid?
Hoe snel oordeel je of veroordeel je?
Wat is de waarde van je overtuigingen en ben je bereid
om al je overtuigingen die niet direct raken aan de
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waarden van 'schoonheid, waarheid, goedheid, liefde
en eenheid’ per direct af te leggen?
Wat is de keus van je projectie en waarom?
Voel je de inwerking en de samenwerking met het
genootschap?
Voel je dat er een proces op gang komt en dat je
daarbij wordt geholpen en wordt gedragen?
Kun je en wil je werken vanuit de anonimiteit?
Hoe hecht is jouw band met jouw Godsvonk en hoe
intens voel je deze band?
Hoe gedreven ben je om te kunnen, te willen en te
mogen dienen voor het algemeen belang?
En zo kun je voor jezelf ook vast nog wel meerdere
vragen verzinnen, vragen die er nu wezenlijk toe doen.
Allemaal vragen die je bij jezelf langs moet gaan om
een beeld te kunnen krijgen van wat je wilt en wat je
kunt en de zekerheid voor jezelf verkrijgt, dat je het
ook doet.
Vraag hierbij ook hulp want als lid van het
genootschap staat het genootschap
onvoorwaardelijk voor je klaar.

In hoeverre ben jij nu in staat om de
waarden en de richting van jouw leven te
bepalen?
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Wat is jouw plan, wat is jouw
gedrevenheid, waarom en wat is het doel?

Ben je nu in staat om jouw leven
te leven, om bewust en gericht te
willen en te kunnen kiezen en om
deze keuzes ook waar te maken,
Of …..
Maakt het leven voor jou de
keuzes en leeft het leven jou?
Dat is waar de meester NU voor moet gaan zitten en
voor moet gaan staan, iedere dag en ieder moment.
Niet alleen, maar samen met jouw genootschap,
waarvoor jij een onvoorwaardelijk belangrijke
plaats inneemt als open deur waardoor gewerkt
kan worden op deze wereld.
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Dit creëert Punt 179:
Het gaat er nu om. Dit is een keus met gevolgen. Neem
je de wissel of neem je die niet? Weet je echt wat je
wilt en ken je jouw doel en jouw plan? Ga je jouw
leven BEWUST, met geconcentreerde gerichtheid en
focus en projecties leven of sta je toe dat het leven jou
nog leeft?
Wie is de meester?
Dit is een punt op jouw weg waar je niet langs moet
rennen.
Als je hier de keus maakt om verder te gaan, zal je
leven nooit meer hetzelfde zijn.
De verantwoordelijkheid is groot, maar ook de
opbrengst is groot.
Groot voor jouw groei in bewustzijn en groot voor
het welzijn van deze wereld en voor het welzijn
van al het leven.
De mens is medeschepper van het totale leven en dus
medebepalend voor de totale schepping.
Met God en de schepperzonen heeft ook de mens dus
invloed en is mede bepalend.
Realiseer je die rol die wij als mens hebben en ga er
dus onvoorwaardelijk bewust en verantwoordelijk
mee om.
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Er is maar één wezenlijke richting en dat is Eenheid,
wat ervaren wordt als liefde.
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PUNT 180: ‘Scheppen’
maakt van oud nieuw en
van niets iets

De meester over het ZELF, meestert zijn of haar
projecties en iedere projectie is een daad van
schepping.
Als de WIL om iets tot stand te laten komen,
samenvalt met de geconcentreerde focus en projectie,
creëert dit een BEWUSTE daad van schepping via de
weg van bewustzijn, energie, materie.
Iedere daad van schepping vereist van de meester een
bewustzijnsniveau waarin hij in staat is om zich
bewust te realiseren dat hij verantwoordelijk is en
dat hij op bewust niveau bereid is om die
verantwoordelijkheid te nemen.
Het besef dat door een wilsdaad en door gerichte
focus en projectie, dingen tot stand kunnen komen,
betekent dat de meester de energie rond zijn eigen
'ZIJN”, kan creëren.
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Door het besef van wie je bent, wie je wilt zijn, wat je
wilt zijn, wat je wilt brengen in deze wereld en door
het besef dat je met volle overtuiging en in volle
verantwoordelijkheid, die energie in deze wereld kan
materialiseren, betekent dat je de schilder of
beeldhouwer van het schilderij of beeldhouwwerk van
je eigen leven bent en daarmee het collectief
beïnvloedt.
Dat typeert de meester.
Dat kleurt de meester.
Dit besef van het bewust scheppen van invloeden die
deze wereld genezen, vereist kennis of beter gezegd:
‘WIJSHEID’.
Die wijsheid typeert de meester, omdat die wijsheid
alleen mogelijk is via beïnvloeding door mota.
Dit betekent dat er reeds een intense band is gesmeed
tussen die mens, de meester en zijn of haar Godsvonk.
Dit band typeert reeds de meester.
Creëer schoonheid.
Creëer liefde, warmte en genegenheid.
Creëer altijd een omgeving waarin ieder mens tot zijn
of haar recht komt en de kans krijgt om de kracht van
eigenliefde, zelfrespect en zelfvertrouwen te
ervaren en eigen te maken.
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Iedere daad van schepping moet altijd een daad van
verheffing en heling zijn.
Een continue daad van schepping wordt verkregen
door letterlijk: DATGENE TE LEVEN DAT JE WILT
SCHEPPEN.
Door het te leven, ben je het.
Door het te zijn met een geconcentreerde focus en
projectie, schep je het.
Door schoonheid en harmonie te scheppen, ben je in
staat om ieder mens terug te geven aan zichzelf.
Dat is het kenmerk van ‘de meester over het ZELF'.
In dit beeld past het niet meer om ONBEWUST te
scheppen en om je dus te laten leven door de
omstandigheden.
Jij leeft dus nu jouw leven in plaats van dat jouw leven
nog steeds, jou leeft.

Dit creëert Punt 180:
De enige juiste daad van schepping is om in
schoonheid en in harmonie, uit vrije WIL, datgene te
leven en het daardoor te zijn, waarmee een schepping
wordt gecreëerd, die ieder ander mens teruggeeft aan
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zichzelf en zich daardoor kan realiseren, dat hij of zij
volledig in zijn of haar eigen kracht mag en moet staan
en daarmee de eigenliefde terugwint. Eigenliefde is de
bron en het fundament voor naastenliefde en liefde
voor God.

De bewuste keus van de meester wordt altijd
gedragen door een volledig besef van
verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid
draagt iedere bewuste scheppingsdaad van de
meester, want het meesterschap omvat uitsluitend
het meesterschap over het EIGEN ZELF, dat vooraf
weet wat het schept en dat uitsluitend harmonie
schept.
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PUNT 181: Eigenliefde
versus Egoïsme of
Zekftespect versus trots
of arrogantie

Je bent pas in staat om je verantwoordelijkheid te
kunnen nemen, om je bewust te kunnen zijn dat je
bewust moet kunnen leven om bewust te kunnen
scheppen, om bewust dienstbaar te kunnen zijn aan
het dienen van het algemeen belang, om je bewust te
kunnen gaan richten op ‘meesterschap over het ZELF',
als je weet wie je bent, als je aanvaardt wie je bent,
als je jezelf kunt vertrouwen en jezelf kunt
liefhebben.
Kortom als er voldoende EIGENLIEFDE en
ZELFRESPECT is.
Een gebrek aan EIGENLIEFDE en ZELFRESPECT,
genereert per definitie een gedrag van angst,
leidend tot EGOÏSME. Een teveel aan zelfrespect of
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eigenliefde genereert trots en arrogantie, leidend
tot EGOÏSME.

De meester over het ZELF weet de juiste
dosis zelfrespect of eigenliefde te doseren.
De innerlijke kracht ontbreekt als het zelfrespect
ontbreekt, dus voelen we ons bedreigd en zullen
we altijd de aanval kiezen om onze veiligheid te
kunnen verdedigen.

Eigenliefde of zelfrespect is de basis, het
fundament en levert de bouwstenen om
bewust te worden en om te kunnen groeien
in bewustzijn.
Eigenliefde of zelfrespect is alleen mogelijk
als we de Geestelijke Weg gaan bewandelen
en eigenliefde of zelfrespect is een
voorwaarde om de Geestelijke Weg te
kunnen gaan bewandelen.
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Wat zegt het Urantiaboek over het hebben van
zelfrespect en het niet hebben van zelfrespect.
(614.1) 54:1.6 Ware vrijheid is de metgezel van
echt zelfrespect; valse vrijheid is de wederhelft
van zelfbewondering. Ware vrijheid is de vrucht
van zelfbeheersing; valse vrijheid is de
aanmatiging van zelfbewustheid. Zelfbeheersing
leidt tot altruïstisch dienen; zelfbewondering neigt
tot het uitbuiten van anderen, ten behoeve van de
zelfzuchtige verheerlijking van het dwalende individu
dat bereid is rechtvaardige verworvenheden op te
offeren, teneinde onrechtvaardige macht te verkrijgen
over zijn medemensen.

(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
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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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(1673.2) 149:4.2 ‘Woede is een materiële manifestatie
die, in het algemeen gesproken, aangeeft in hoeverre
de geestelijke natuur er niet in is geslaagd de
gecombineerde verstandelijke en fysieke naturen te
beheersen. Woede is een aanduiding van uw tekort
aan verdraagzame broederlijke liefde, plus uw
tekort aan zelfrespect en zelfbeheersing. Woede is
schadelijk voor de gezondheid, verlaagt het bewustzijn
en vormt een belemmering voor de geest-leraar van ’s
mensen ziel. Hebt ge niet in de Schrift gelezen dat
“gramschap de dwaas doodt” en dat de mens “zichzelf
verscheurt in zijn toorn”? Dat “hij die niet snel toornig
wordt, groot van begrip is,” terwijl “hij die opvliegend
is, de dwaasheid ten top voert.”? Gij weet allen dat
“een zachtmoedig antwoord de toorn afwendt,” en hoe
“kwetsende woorden toorn opwekken.” “Tact wendt
de toorn af,” terwijl “hij die zichzelf niet beheerst is als
een stad zonder muren die onverdedigbaar is.”
“Gramschap is wreed en toorn is verschrikkelijk.”
“Vertoornde mensen doen twist ontstaan, terwijl
woedende mensen hun overtredingen
vermenigvuldigen.” “Wees niet opvliegend, want toorn
huist in het gemoed der dwazen.”’ Voordat Jezus
ophield te spreken, zei hij nog: ‘Laat uw hart zo door
liefde worden beheerst, dat uw geest-geleider
weinig moeite zal hebben u te verlossen van de
neiging om toe te geven aan de uitbarstingen van
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dierlijke woede die niet kunnen samengaan met
de staat van goddelijk zoonschap.’
(1740.1) 156:5.14 Geestelijk leven vergroot het
ware zelfrespect enorm. Zelfrespect is echter GEEN
zelfbewondering. 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 het andere.
Opmerking Winston:
De maat van zelfrespect of zelfliefde, bepaalt de
capaciteit voor het vermogen kunnen hebben van
naastenliefde.
(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 in
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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.
(1765.6) 159:3.4 Past op dat ge het zelfrespect van
beschroomde en vreesachtige zielen niet
verwondt. Geeft u niet over aan sarcasme ten koste
van mijn broeders die eenvoudig van geest zijn. Weest
niet cynisch tegen mijn door vrees bevangen kinderen.
Lediggang vernietigt het zelfrespect: vermaant uw
broeders daarom steeds bezig te blijven met de taken
die zij gekozen hebben, en stelt alles in het werk om
arbeid te vinden voor hen die zonder werk zijn.

Laat dus altijd iedereen in zijn of haar waarde. Help
degene zonder zelfrespect of eigenliefde om het te
verkrijgen en help hen die doorslaan naar trots of
arrogantie, om het teveel aan zelfrespect te kunnen
temperen.
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Zelfrespect of eigenliefde is de basis van onze
opdracht om op te kunnen klimmen vanuit een status
van onvolmaaktheid naar een status van
volmaaktheid.
Egoïsme blokkeert de groei naar volmaaktheid.
Het vermogen van EIGENLIEFDE genereert de
CAPACITEIT om NAASTENLIEFDE te kunnen
schenken.
Dit betekent opnieuw dat de enige basis voor de
meester in het meesterschap over het ZELF,
uitsluitend zelfrespect en eigenliefde is.
Egoïsme zal altijd de toegang tot het meesterschap
blokkeren.

Dit creëert Punt 181:
De Geestelijke Weg begint bij het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect. Het vermogen van
eigenliefde en zelfrespect is een voorwaarde voor het
bewandelen van de Geestelijke Weg. Het
'Meesterschap over het Zelf’ is onmogelijk zonder het
bezit van een 'luisterrijk ZELFRESPECT’.
Teveel aan zelfrespect creëert trots en arrogantie
leidend tot egoïsme. Teveel aan zelfrespect blokkeert
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de toegang tot de Geestelijke Weg en blokkeert dus
ook het pad van meesterschap over het ZELF.
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PUNT 182: Waarachtig
ZELFRESPECT is het
begin van het
meesterschap

Waarachtig ZELFRESPECT is dus het begin van het
WARE MEESTERSCHAP OVER HET ZELF.
Ware MEESTERSCHAP OVER HET ZELF ontstaat in het
brandpunt van WARE GODSVEREING en WARE
MENSVERERING.
WARE GODSVEREING IS ALLEEN MOGELIJK ALS ER
ZELFRESPECT OF EIGENLIEFDE IS.
EIGENLIEFDE LEVERT DE CAPACITEIT TOT
NAASTENLIEFDE EN LIEFDE VOOR GOD, OF
ONBAATZUCHTIGE, ONVOORWAARDELIJKE
DIENSTBAARHEID AAN GOD, DUS WARE
GODSVEREING.
Als we nog even de eerdere afbeelding bekijken en
vervolgens het brandpunt van ware godsverering en
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ware mensverering eruit lichten, krijgen we
achtereenvolgens.
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De basis van het brandpunt van ware godsverering en
ware mensverering is dus opgebouwd uit een
fundament: ZELFRESPECT of EIGENLIEFDE.
Eigenliefde verschaft de capaciteit tot het vermogen
van NAASTENLIEFDE.
Uit naastenliefde, overstromend uit eigenliefde, kan
liefde voor God groeien.
Uit liefde voor God groeit onvoorwaardelijke,
onbaatzuchtige dienstbaarheid aan God, dus WARE
GODSVEREING.

Als er ware godsverering in het bewustzijn en in het
dagelijks besef van de mens wordt vertoond, met de
wetenschap dat er vanuit God ware mensverering is,
zal op het brandpunt van deze twee het ware
meesterschap over het ZELF ontluiken en zal die mens
binnen dat ware meesterschap gaan werken,
onbaatzuchtig, in het belang van allen.

Dit creëert Punt 182:
De enige voorwaarde voor groei en de enige
mogelijkheid voor groei is EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT.
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Eigenliefde levert de capaciteit waarop eigenliefde kan
gaan overstromen in NAASTENLIEFDE en uiteindelijk
in LIEFDE voor GOD, resulterend in WARE
GODSVEREING. Uit ware godsverering kan het
meesterschap voor het ZELF ontkiemen en
groeien.
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PUNT 183: Lidmaatschap
van het genootschap en
de consequenties

De mens die ‘meester wordt over het ZELF', zal bij
het bewust betreden van het meesterschap altijd lid
worden van een 'mens-geestelijk-genootschap’,
bestaande uit die mens, de Godsvonk, engelen,
middenwezens, elementenwezens en andere
geestelijke wezens.
De opdracht van ieder mens is om op te klimmen
vanuit een status van onvolmaaktheid naar een status
van volmaaktheid.
De enige weg om die weg te kunnen afleggen en om
voortgang op dat pad te kunnen maken en te kunnen
blijven maken is: DIENSTBAARHEID.
De opdracht is dus om ‘volmaakt te worden, zoals de
Vader volmaakt is’. Dit betekent dus dat we gelijk
moeten worden aan God.
Wat is gelijkheid aan God?
Het antwoord is:
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DELEN.
Delen is Godgelijk.
Delen is goddelijk.
We zullen dus moeten delen, van onszelf weg moeten
kunnen geven, uit vrije wil, dus DIENSTBAAR ZIJN
AAN AL HET LEVEN, zoals God van zichzelf heeft
weggeschonken aan de complete schepping.
Het meesterschap kent dus één bewuste opdracht:
DEEL EN WEES DIENSTBAAR AAN AL HET LEVEN.
En voor die taak en opdracht is er hulp, begeleiding en
ondersteuning.
En als ondersteuning en hulp voor ieder mens die het
meesterschap bereikt, is er dus: HET GENOOTSCHAP,
waar die mens een deel van is en een deel van
uitmaakt.

Zo brengt dit hele verhaal, mijn eigen
verslag van mijn eigen persoonlijke
reis, mij dus tot het besef dat alles
heeft geleid tot het besef, dat
279

uiteindelijk alles gaat en alles draait
om delen, om van jezelf weg te kunnen
schenken, om dienstbaarheid, om
naastenliefde, om empathie, om ware
godsverering, als enige weg om verder
te kunnen komen op de weg, om het
meesterschap over het zelf te kunnen
bereiken en te kunnen blijven
vervolgen.

Dit betekent weer dat alles wat
hierboven staat dus wederom en
opnieuw gaat en draait om Eigenliefde
en om Zelfrespect.
Eigenliefde creëert uiteindelijk de
capaciteit voor het kunnen
overstromen van Eigenliefde in
Naastenliefde en in ware
Godsverering.
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EIGENLIEFDE OF ZELFRESPECT LEIDT DUS
UITEINDELIJK TOT DELEN EN DUS TOT HET
KUNNEN WERKEN AAN DE OPDRACHT BINNEN
ONZE EIGEN SCHEPPING, 'OM NET ZO
VOLMAAKT TE WORDEN, ALS DE VADER
VOLMAAKT IS’.
Dienstbaarheid of delen, leidt tot het bereiken
van het niveau van het meesterschap over het
ZELF en tot het in staat zijn om verder te
kunnen gaan op deze weg.
Dat heeft dus alles te maken met het meesterschap
over het ZELF, met het lidmaatschap van het geestelijk
genootschap en met de consequenties die daaruit
voortvloeien.
De mens, de meester kan alleen maar groeien door te
DELEN.
Dat delen kan de mens niet alleen. Daarbij is er hulp
van hemelse wezens nodig en noodzakelijk. Daarbij is
er hulp nodig van het genootschap, door het
lidmaatschap van het genootschap.
De geestelijke kracht, de inzichten, de wijsheid zullen
laten weten wat er gedaan kan worden en wat er
gedaan moet worden. De mens, de meester, jij en ik
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zijn degenen van het genootschap die hier op aarde
leven in de stof, in een stoffelijk lichaam en wij zijn dus
de open deur waardoor het geestelijk genootschap
hier kan werken.
Je weet, dus je bent verantwoordelijk. Stel je open,
wees bereid en stel je beschikbaar en er zullen dankzij
het genootschap door jou, hier op aarde, dingen
gebeuren.
Hoe bewuster je bent en hoe meer je bent gestegen in
bewustzijn, hoe bewuster je in dit proces kunt en zult
deelnemen.
De drijfveer is en blijft DELEN, delen vanuit
eigenliefde, eigenliefde dat de capaciteit creëert tot
naastenliefde en tot ware godsverering.
Delen brengt ons tot God en doet ons opklimmen tot
volmaaktheid, want delen maakt ons gelijk aan God.
Dat betekent dat wij continu zelfreflectie zullen
moeten toepassen en continu onze overtuigingen
zullen moeten heroverwegen of onze overtuigingen
nog steeds reiken aan de waarden van schoonheid,
waarheid, goedheid, liefde en eenheid, DIE ALTIJD
ZULLEN LEIDEN TOT DELEN en die ons zullen laten
opklimmen naar 'volmaakt zijn, zoals de Vader
volmaakt is’.
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We zullen moeten scheppen via gerichte focus en
projectie, geleid uit ons hart en via mota (persoonlijke
openbaringen) en het is belangrijk om te voelen wat
de interactie (inspiratie) is vanuit het genootschap. Je
zult het weten.
Blijf waarnemen en constateer wat er allemaal
gebeurt. Je zult gebruikt worden in de interactie (hulp
en delen) met anderen, want dat is de weg. Wij zijn de
open deur, de handen om te handelen en de mond om
te kunnen praten op deze wereld.
Dat is wat het lidmaatschap van het genootschap
betekent en dat zijn de consequenties van dit
lidmaatschap.
Deze betekenis en deze consequenties zullen een deel
gaan worden en een deel gaan zijn van je dagelijks
leven en je zult er steeds verder ingroeien.
Groei steeds meer naar God en naar het
genootschap en wees onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar.
WIJSHEID ALS FUNDAMENT VOOR WILLEN,
KUNNEN, DURVEN EN DOEN MET EEN CONTINUE
ONDERSTEUNING EN INSPIRATIE, VERKREGEN IN
EENHEID EN SAMENWERKING MET HET
GENOOTSCHAP.
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Dit creëert Punt 183:
De Meester staat onder invloed van het geestelijk
genootschap, waarvan hij of zij de handen en de mond
kunnen zijn in deze materiële wereld.
Word één met het genootschap, stem je erop af, word
dienstbaar en ben onvoorwaardelijk bereid en
beschikbaar, zodat je de handen en de mond zult zijn
in deze wereld.
Ken de kracht vanuit het fundament van zelfrespect of
eigenliefde, dat de capaciteit creëert om over te gaan
vloeien in naastenliefde en in ware godsverering.
Dat is de Weg van het Meesterschap, dat is jouw keus,
dat is nu jouw taak en jouw opdracht.
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PUNT 184: Zo zal het zijn,
ik heb geen keus meer

Kijk naar de wereld.
Een miljoen jaar ontwikkeling van de mensheid.
Angst, vijandigheid, haat en afgunst.
Kijk naar de wereld.
Droefenis ondanks alles wat we hebben bereikt.
Techniek om mensen te kunnen genezen.
Met diezelfde techniek worden meer mensen
vermoord.
Omdat dat nu even goed uitkomt.
Angst, bedreiging, eliminatie.
Kijk naar de wereld.
Een wereld waaraan jij en ik hebben geholpen om die
wereld zo te scheppen.
Het resultaat paste eens in onze overtuigingen.
Een overtuiging van angst, afscheiding en dualiteit.
Een angst voorbij.
Voor mij voorbij.
Het leidt tot niets, tot helemaal niets.
Geen overtuiging meer.
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Niet deze overtuiging meer.
Maar een andere overtuiging die ons ergens brengt.
Naar vreugde, vrede en tevredenheid.
Naar liefde en plezier.
Waar het dragen van elkaar normaal is.
Waar het delen met elkaar normaal is.
Dat komt nu tot stand door een ander scheppingsplan.
Een andere overtuiging die zijn werk zal doen.
Die de natuur herschept in prachtig groen.
Die ons aller harten raakt.
Die opnieuw deze wereld maakt.
Die de mensen geneest.
Deze wereld is nog nooit zo mooi geweest.
Dit wordt het nieuwe lied.
Gezongen door een ieder die het hoort en ziet.
Die zich niet meer laat verleiden.
Door het oude, door iedere projectie hierover te
mijden.
Dit is onze nieuwe wereld.
Die ontstaat omdat we samen met heel velen.
Alles van ons leven zullen en willen delen.
Delen maakt ons rijk.
Het maakt ons aan God gelijk.
Het maakt ons liefdevol en welbespraakt.
Zo worden we langzaamaan volmaakt.
Roep het met mij van de daken,
Zodat er niemand achterop zal geraken.
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Dit wordt het nieuwe lied.
Het oude is voorgoed voorbij.
Als ik mij nu aansluit en jij.
Als leden van het nieuwe genootschap.
Verkrijgen wij dienend en delend het Meesterschap.
Het Meesterschap dat reikt als een hemels gewelf.
Tot in de diepste kern van onszelf.
Ik spreek het nu uit en zeg het vlug.
Vanaf nu is er geen weg meer terug.
Leer iedereen de woorden van dit lied.
Zodat we zeker zijn dat iedereen het hoort en ziet.
Liefde en eenheid willen we allemaal.
De illusies zullen verdwijnen en worden vaal.
Het enige wat nu nog overblijft, is in alle eerlijkheid.
De glans, de glorie en de vreugde van het diepe besef
van ‘de samen-één-ZIJN-heid’.
De ene hand zal de andere hand niet meer slaan of
breken.
Het nieuwe LICHT zal de duisternis verbleken.
Er zal liefde zijn en warmte en Licht.
Omdat ik daar nu van nu af aan, al mijn projecties op
projecteer en richt.
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Dit creëert Punt 184:
Omdat je wijsheid bezit, omdat je jouw
verantwoordelijkheid neemt, omdat je weet dat de
nieuwe wereld van jou afhangt, zul je het lied
meezingen en uitdragen en zul je dienen en delen,
samen met het genootschap in ware godsverering.
Dat is de WEG DER WEGEN, die ons de nieuwe wereld
en het nieuwe leven zal geven.
Het bovenstaande verbeeld in een impressie zoals ik
het zag tijdens het schrijven van dit aandachtspunt.
Dit alles is realiseerbaar als wij begrijpen wat het
hebben en het vasthouden van OVERTUIGINGEN
betekent en wat het betekent, als we met deze
WIJSHEID nieuwe keuzes gaan maken.
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De nieuwe overtuigingen, gedragen door het hart,
geleid door het besef van eenheid en ademend in
ware godsverering, zullen een nieuwe wereld
creëren.
Een andere wereld dan de wereld die hier tot nu toe
ooit is geweest.
Een wereld van vrede en overvloed, gebouwd met de
nieuwe overtuigingen.

Hieronder een impressie van dat beeld.
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PUNT 185: Het
kantelpunt van
EVENWICHT tussen licht
en duisternis

Er is een kantelpunt tussen licht en duisternis, tussen
vreugde en verdriet, tussen liefde en angst, tussen
eenheid en dualieit, tussen God dienen of de keizer
dienen, tussen delen of verwerpen, tussen overvloed
of armoede, tussen het Leven leven en omarmen of het
Leven verwepen, tussen dienen of overheersen, tussen
geven of nemen, tussen leven of dood.
Dat kantelpunt is:

Eigenliefde,
Zelfrespect,
Zelfvertrouwen,
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In staat zijn om van jezelf te
kunnen houden en om jezelf
volledig te kunnen
accepteren.
Zo komen we daar keer op keer op terug, omdat het
hier om gaat.
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In bovenstaande afbeelding is het kantelpunt
weergegeven.
Wat gebeurt er met ons hart?
Breekt het in tweeën door hartezeer, door
onzekerheid, door angst, door verdriet, door gebrek
aan zelfvertrouwen, door gebrek aan eigenwaarde,
door ervan overtuigd te zijn dat je niet oké bent en
niet deugt, door dat zelf overal in bevestigd te zien,
maar vooral 'DOOR AL DIE LEUGENS TE GELOVEN'.
Wat gaat het hart doen, wat ga jij doen, breekt het
hart verder of stap je uit al die leugens en laat je
jouw hart helen en genezen?
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In de situatie van het gebroken hart zijn twee
OVERTUIGINGEN mogelijk.
De eerste is een compleet GEBREK hebben aan
zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfrespect en zelfliefde.
Deze overtuiging genereert het sublieme
SLACHTOFFER.
ER IS GEEN EIGENLIEFDE DUS ER KAN OOK NOOIT
NAASTENLIEFDE ZIJN EN UITEINDELIJK KAN ER OOK
NOOIT WARE GODSVERERING ZIJN.
De tweede is het hebben van een OVERMAAT aan
zelfvertrouwen, eigenliefde en zelfrespect dat zal
leiden tot ARROGANTIE, EIGENWAAN, TROTS,

EGOÏSME en dus tot de ideale OVERHEERSER.
OOK IN DEZE SITUATIE ZAL HET HART BREKEN
WANT ER IS GEEN EIGENLIEFDE, MAAR TROTS EN
ARROGANTIE EN DAT ZAL OOK NOOIT LEIDEN TOT
NAASTENLIEFDE OF WARE GODSVERERING.

Alleen als het hart, als de mens op dit
kantelpunt het bijna uit elkaar
vallende hart kan verenigen met
waarachtige liefde voor het Zelf, met
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Zelfrespect, met Zelfvertrouwen, zal
die mens in staat zijn om de capaciteit
te kunnen creëren die zal leiden tot
Naastenliefde en ware Godsverering.
Dat kantelpunt is fragile.
Dat kantelpunt is wankel.
Dat kantelpunt vereist innerlijke kracht door
godsverlangen, wijsheid door mota en door de Wil om
in bewustzijn te kunnen groeien, wat zal resulteren in
ware Godsverering.
Dat kantelpunt is uiteindelijk de weg tot de wissel
naar het 'MEESTERSCHAP OVER HET ZELF'.

Dit creëert Punt 185:
Er is een kantelpunt tussen naastenliefde en ware
godsverering enerzijds en trots, arrogantie en egoïsme
anderzijds en dat kantelpunt is eigenliefde,
zelfvertrouwen en zelfrespect, dat uiteindelijk de
capaciteit kan verschaffen tot NAASTENLIEFDE en
WARE GODSVERERING.
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Dit is wat Jezus hierover zegt volgens het Urantiaboek:
(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 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.
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PUNT 186: Het
voorgaande betekent
dus, ………

Het kantelpunt van een:
 GEBREK aan eigenwaarde, zelfrespect of
eigenliefde en
 TEVEEL aan eigenwaarde, zelfrespect of
eigenliefde, doorslaand in trots, arrogantie,
eigenwaan en egoïsme,
Is het punt waarop de eigenliefde of zelfrespect op
juiste waarde is getaxeerd en daardoor de
capaciteit in zich draagt om te kunnen uitgroeien
en te kunnen overvloeien in naastenliefde en ware
godsverering.

Dat KANTELPUNT waarop de reiziger de wissel kan
nemen naar het pad van 'het meesterschap over het
ZELF’, is het BRANDPUNT van 'GODSVERERING' en
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'MENSVERERING’, wat tot stand is gekomen uit
waarachtige EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT en is
weg geschonken als NAASTENLIEFDE, resulterend in
WARE GODSVERERING.
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Dit creëert Punt 186:
Het KANTELPUNT van of een GEBREK aan
eigenliefde, zelfrespect, resulterend in de
slachtofferrol of een TEVEEL aan eigenliefde,
zelfrespect, resulterend in arrogantie, trots,
eigenwaan, egoïsme en tot de heersersrol, is het
BRANDPUNT VAN WARE GODSVERERING EN WARE
MENSVERERING.
In dit brandpunt heeft de oprechte en waarachtige
eigenliefde de capaciteit gehad om uit te kunnen
groeien tot naastenliefde en ware godsverering en
vormt deze totale capaciteit dus het vermogen om
het kantelpunt naar het Meesterschap over het
ZELF, te gaan veroveren.

Met deze wetenschap en met het verlangen naar groei
in bewustzijn, zal de verdere reis om meester te
worden over het ZELF, voortgaan.
De focus moet komen te liggen op weten DAT ik
bewust wil scheppen, weten WAT ik bewust wil
scheppen, weten HOE ik bewust moet scheppen en om
dat onafgebroken in mijn systeem te kunnen laten
integreren.
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Het fladderen is voorbij en maakt plaats voor gerichte,
doordachte en geplande focus en schepping als deel
van en in samenwerking met het GENOOTSCHAP.
Met deze bagage, tot zover, in mijn rugzak zal ik vol
vreugde en gedreven mijn weg op mijn pad in het
vervolmaken van het meesterschap over mijn ZELF,
vervolgen.
Er is voor mij nooit meer een weg terug, want ik
hunker en verlang naar meer, vooral heel erg veel
meer.
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PUNT 187: De mensen
der werelden en de
werelden der mensen
vormen tezamen deze
‘WERELD der mensheid'

Ieder mens schept met zijn of haar overtuigingen een
wereld, een eigen wereld, waarin datgene wordt
ervaren waarvan men overtuigd is. Al die werelden
worden dus gedragen door unieke mensen met per
saldo een uniek pakket van unieke overtuigingen.
Het totaal van de som van ‘mens-wereld’ en ‘wereldmens’ is de wereld die wij allen gezamenlijk creëren.
In het scheppingsproces van ‘de meester in het
meesterschap' zal hiermee altijd rekening moeten
worden gehouden. Dit bepaalt de bewuste focus en de
bewuste gerichtheid en de aard van de projectie van
de meester.

306

Die werelden worden zowel vertegenwoordigd door
mensen met een GEBREK aan zelfrespect en door
mensen met een TEVEEL aan zelfrespect.
De veelal onbewuste projecties van deze mensen met
een niet harmonieus zelfrespect worden weer bepaald
door de richting en de lading van al hun overtuigingen
en dus door het niveau van hun bewustzijn.
Bij de eigen heroverweging van overtuigingen van de
meester over het ZELF en dus ‘van de bewuste
schepper', zullen de overtuigingen als bewust gerichte
krachten werken.
Bij deze bewuste keuzes van projecties op basis van
bewust gekozen overtuigingen, moet er altijd rekening
mee worden gehouden om de medemens met een
gebrek aan zelfvertrouwen te voeden en te stimuleren
en om de mens met een teveel aan zelfvertrouwen,
daarin te temperen.
De uitslag van deze projecties zijn erop gericht om die
mensen te versterken, wat ook weer invloed zal
hebben op het welzijn van het totaal.

Door de allesomvattende eenheid beïnvloedt
alles iedereen en beïnvloedt iedereen alles.
In dat krachtveld staat de meester in het
meesterschap en moet met zijn bewuste en
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gerichte projecties DE HARMONIE
HERSTELLEN, ONDERBOUWEN en
AANVULLEN.
En dit uiteraard altijd in samenwerking en
onder aansturing van het genootschap,
waarbij de Wil van de Vader wordt gevolgd.
Dat is het werkveld van de meester, om iedere dag en
continu alert te zijn om de harmonie te kunnen
herstellen.
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‘Harmoniserende energie'

De energie die harmoniseert is de energie die de
waarden draagt van schoonheid, waarheid, goedheid,
eenheid en liefde en die zich manifesteert als zijnde
dienstbaar en delend. Harmonie wordt bereikt als er
precies een juist evenwicht is van het bereiken van
EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT, dus niet teveel
zelfrespect en niet te weinig zelfrespect.
Hiervoor is kennis nodig en weten wat de gevolgen
zijn van het hebben van zowel een gebrek aan
zelfvertrouwen als het hebben van een teveel aan
zelfvertrouwen.

Dit creëert Punt 187:
De meester is zich bewust van de interactie binnen de
eenheid en de daaruit voortvloeiende beïnvloeding
van alles met iedereen en van iedereen met alles.
De meester harmoniseert de energie met bewuste,
gerichte projecties, rekening houdend met het
gegeven, dat er mensen zijn met een gebrek aan
zelfvertrouwen en met een teveel aan zelfvertrouwen.
Het handelen van de meester is dus altijd gericht op
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harmonisatie van de juiste dosering van eigenliefde of
zelfrespect. De meester handelt altijd in
samenwerking en in overleg met het genootschap.
Het uitgangspunt van de meester is het besef dat als
hij 'het totaal’ kan genezen, hij ook zichzelf geneest en
vanuit de dienstbaarheid aan alles, zelf zal groeien in
bewustzijn. Alles wat de meester wint aan nieuw
bewustzijn zal hij delen met de schepping, want delen
maakt hem of helpt hem om te worden: ‘aan god
gelijk'.
De mensen der werelden en de werelden der
mensen vormen tezamen ‘DEZE WERELD DER
MENSHEID'.
En dit is het werkveld van de meester.
De mensen der werelden kunnen geholpen worden
met het harmoniseren van energie door de meester,
waardoor er meer harmonie ontstaat, wat invloed
kan hebben op de overtuigingen van de mensen der
werelden.
Als er een verandering optreedt bij de mensen der
werelden veranderen ook de werelden der mensen.
Als de werelden der mensen veranderen,
VERANDERT ‘DEZE WERELD DER MENSHEID’, en
VERANDERT DEZE WERELD.
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En dit prachtige werk mag de ‘meester over het
ZELF' doen, samen met zijn of haar eigen ‘HEILIG
GENOOTSCHAP’.
En dit heilige genootschap kan daarbij nog heel veel
hulp krijgen van de legers en legers van serafijnen,
die dienend onder aartsengelen continu bezig zijn
om mensen die er voor openstaan mede te kunnen
helpen bij de worsteling van hun opklimmingsreis.

Het volgende geeft bij benadering (zeer ruwe
schatting) aan hoeveel serafijnen in het plaatselijk
universum en per bewuste, bewoonde planeet,
beschikbaar zijn, om hulp te kunnen bieden aan de
opklimmingswezens, die om hulp vragen, tijdens hun
worsteling bij het opklimmingstraject.

Ik las in het Urantiaboek dat met name de
aartsengelen zich uitsluitend bezig houden met het
begeleiding bij het opklimmingswerk van de
opklimmingswezens op de werelden in het plaatselijk
universum. In het plaatselijk universum Nebadon zijn
grofweg 800.000 aartsengelen.
In Nebadon zijn nu grofweg van de 10.000.000
planeten die tot ontwikkeling kunnen komen om
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bewoond te kunnen gaan worden met
opklimmingswezens, er op dit moment grofweg
2.000.000 bewoonde planeten met voldoende
bewustzijn.
Iedere aartsengel heeft de beschikking over een leger
serafijnen. Dit zijn 71.660.000 serafijnen.
Ons plaatselijk universum heeft bij groffe benadering
nu dus 2.000.000 bewoonde planeten waar voldoende
bewustzijn is om bewust aan het opklimmingsplan te
kunnen werken en om elkaar daarbij te kunnen
helpen, onder leiding van de serafijnen.
Per planeet is er dan de beschikking over
28.660.000 serafijnen die kunnen helpen bij die
opklimmingswezens die zoekende zijn en die zich
openstellen voor geestelijke begeleiding voor hen
die dus mijn oog meer bewust, verder willen
komen.
Een groffe rekensom met diverse willekeurige
aannames levert op dat er per bewoonde planeet waar
de opklimmingswezens reeds een zeker bewustzijn
hebben en op bewust niveau werken aan hun
opklimming, ongeveer het volgende aantal serafijnen
beschikbaar zijn:

800.000 (aantal aartsengelen) keer
71.660.000 (aantal serafijnen per
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aartsengel) gedeeld door 2.000.000
(aantal reeds bewoonde planeten met
hoger bewustzijn in het plaatselijk
universum Nebadon) = 28.660.000
beschikbare serafijnen per bewoonde
en hoger bewuste planeet.
De vraag die hierbij van belang is, is:

Hoeveel mensen zijn bewust bezig aan hun
opklimmingsreis en vragen bewust om hulp aan
de geestelijke wereld en zijn daarvoor dus
bereikbaar en benaderbaar?
Dit zegt het Urantiaboek over dit onderwerp:
(408.4) 37:3.1 Aartsengelen zijn de nakomelingen van
de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest van het
Universum. Zij zijn het hoogste type der hoge
geestelijke wezens die in groten getale worden
voortgebracht in een plaatselijk universum; ten
tijde van de laatste registratie waren er bijna
achthonderdduizend in Nebadon.
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(408.5) 37:3.2 Aartsengelen vormen een van de
weinige groepen persoonlijkheden van het plaatselijk
universum die gewoonlijk niet onder de jurisdictie van
Gabriël vallen. Zij zijn op generlei wijze betrokken bij
het dagelijks bestuur van het universum, maar wijden
zich geheel aan het werk voor de overleving van
schepselen en aan de bevordering van de
opklimmingsloopbaan van de stervelingen uit tijd
en ruimte. Hoewel zij gewoonlijk niet onder de
leiding staan van de Blinkende Morgenster,
functioneren de aartsengelen soms wel op zijn gezag.
Zij werken ook samen met andere Universum-Helpers,
zoals de Avondsterren, hetgeen wordt verduidelijkt
door bepaalde handelingen die zijn beschreven in het
relaas over de transplantatie van leven op uw wereld.
(421.5) 38:6.2 Twaalf legioenen engelen omvatten een
schare die 2.985.984 paren of 5.971.968 individuen
telt, en twaalf zulke scharen ( 35.831.808 paren of
71.663.616 individuen) vormen de grootste
opererende organisatie van serafijnen, een
engelenleger. Een leger van serafijnen staat onder
commando van een aartsengel of van een andere
persoonlijkheid van gelijke rang, terwijl de
engelenlegers worden aangevoerd door de
Schitterende Avondsterren of door andere directe
plaatsvervangers van Gabriël. En Gabriël is de
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‘opperbevelhebber over de hemelse legers,’ de hoofdbewindvoerder van de Soeverein van Nebadon, ‘de
Here God der heerscharen.’
(416.1) 37:10.1 Behalve de serafijnse en sterfelijke
orden, welke in latere verhandelingen besproken
zullen worden, zijn er nog talrijke andere wezens
betrokken bij de instandhouding en vervolmaking van
zo’n gigantische organisatie als het universum
Nebadon, dat zelfs nu reeds meer dan drie miljoen
bewoonde werelden telt, en het vooruitzicht heeft
op tien miljoen. De verschillende levensvormen in
Nebadon zijn veel te talrijk om in deze verhandeling
opgesomd te worden, doch er zijn twee ongewone
orden die op uitgebreide schaal functioneren op de
647.591 architectonische werelden van het plaatselijk
universum, en die wij hier wel kunnen vermelden.

Jij, Meester over het zelf, er is genoeg te
doen in de harmonisatie bij de mensen der
werelden, dat invloed zal hebben op de
werelden der mensen en dus op deze
‘wereld der mensheid' en er is ongelooflijk
veel hulp, naast ons eigen heilige
Genootschap.
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PUNT 188: Scheppen is
transformeren, is ook
onttrekken en dus ook
ontscheppen

De mens is een medeschepper. Datgene waarvan wij
overtuigd zijn, zal voor ons de wereld vormen waarin
wij leven en daardoor zullen wij datgene waarnemen
en dus ervaren, waarvan wij overtuigd zijn.
Zo zullen we leren wat het betekent om iets te vinden,
om eventueel te oordelen en te veroordelen op basis
van onze overtuigingen.
Als wij door onze overtuigingen een unieke wereld
creëren, dan kunnen wij blijkbaar energie
transformeren waardoor voor ons die wereld wordt
geschapen. De mens is dus medeschepper.
Transformeren van energie leidt dus blijkbaar tot
een scheppingsproces.
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Waar was die energie voordat wij die energie
transformeerden?
Die energie was ergens manifest en door onze
projectie en focus (voortkomend uit onze
overtuigingen) hebben we dus blijkbaar die energie
elders en op een andere wijze manifest gemaakt.
Er is dus energie verplaatst en verandert, waardoor
iets anders dat manifest was, is opgelost in een andere
manifeste en in een voor ons, waarneembare vorm.
Dit betekent dat transformatie eerst iets manifest
ontschept en daarna weer elders en in een nieuwe
vorm, opnieuw schept.
REALISEER JE DIT GEGEVEN BIJ HET
SCHEPPINGSPROCES EN BIJ DE CREATIE VAN
HARMONISATIE.
ER IS ALTIJD TRANSFORMATIE, DOOR EERST
ERGENS IETS TE ONTSCHEPPEN, OM HET DAARNA
IN EEN ANDERE VORM WEER TE LATEN
MANIFESTEREN.
Ik herinner mij dat ik heel lang geleden een boek heb
gelezen, waarin iemand op stap was met een tovenaar.
Zij reisden in een zeilbootje op zee en er was geen
wind en er was geen drinkwater. De persoon vroeg
317

aan de tovenaar om het te laten waaien en regenen. De
tovenaar weigerde. Zijn antwoord was: 'Als ik het hier
laat regenen en waaien, zijn wij geholpen, maar als het
hier waait en regent, is er ergens anders geen wind en
geen regen en misschien is de schade daar dan wel
groter dan de winst voor ons’.
Er zou eerst iets ergens moeten worden opgegeven
om het ergens anders weer manifest te laten worden.

Als je uitsluitend werkt met de energie van
de frequentie van schoonheid, waarheid,
goedheid, eenheid en liefde, zal die energie
worden aangevoerd door het genootschap en
komt het uit andere dimensies. Dan komt die
energie uit een hogere dimensie om via
transformatie, door de mens heen, in deze
wereld manifest te worden.
Dan is er hier, in onze dimensie, geen verlies
van energie.
Werk je met lagere energieën, die niet door
het genootschap worden geleverd, dan wordt
er eerst in onze dimensie energie gestolen
(ontschept) om het elders in een andere
vorm weer te scheppen en te laten
manifesteren.
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Daarom moet iedere transformatie van
energie, daarom moet iedere daad van
harmonisatie van energie gedragen
worden door LIEFDE en EENHEID, door
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID.
Alleen werkend op deze frequenties is er
samenwerking met het genootschap
mogelijk, die ons helpt te transformeren
in deze wereld met energie uit een
andere, hogere dimensie, DOOR ONS
HEEN, in deze wereld.
Dan ontstaat er een kosmische kringloop
van helende energie.
Als wij ontscheppen en scheppen met
lagere energieën, gedragen door
boosheid, afgunst, jaloezie, ZULLEN WIJ
ALTIJD, ERGENS, IETS BESCHADIGEN EN
KAN OF ZAL HET VERLIES DAAR GROTER
ZIJN DAN WELKE WINST VOOR ONS DAN
OOK.
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De weg van de Meester over het
Zelf, de weg van het meesterschap,
is uitsluitend een weg van
dienstbaarheid, van ware
godsverering, van het besef van
ware mensverering.
Het is een weg die uitsluitend
gefundeerd is in eigenliefde en die
bruist van naastenliefde en
godsliefde.
Het is een weg die uitsluitend het
algemeen belang voor ogen heeft.
In het proces van harmonisatie
mag er nooit ergens schade
worden veroorzaakt ten gunste
van iets anders.
Het omzetten van lage energieën
naar hoge energieën, gebeurt
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altijd, alleen maar dankzij invloed
en inwerking van het genootschap,
zonder enig verlies of enige schade
voor deze wereld.
Het is een kosmische
samenwerking van
ongelijksoortige naturen, werkend
in een vanuit ongelijksoortige
dimensies, waar de energie vanuit
een hogere dimensie geldt als
geneesmiddel voor de energie van
de lagere dimensie. De Meester is
hiervoor het instrument op aarde.
Dit betekent opnieuw dat de meester binnen het
meesterschap, die bewust schept door bewuste focus
en projectie, zich heel erg en continu bewust moet zijn
van waar hij zich op afstemt en dus, wat hij schept.
Er mag geen onbewust gefladder meer zijn van
gedachten en emoties, want iedere projectie, ook
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onbewust gefladder, geleid door emoties, hebben
onmiddellijk consequenties.
Dat is de grote verantwoordelijkheid van de ‘Meester
van het ZELF’.
Weet wie je bent.
Weet wat je bent.
Weet wat je schept.
Weet hoe het SCHEPPINGSPROCES werkt.

Dit creëert Punt 188:
De Meester van het ZELF moet zich heel erg bewust
zijn van het feit dat er alleen nog maar een afstemming
kan en mag zijn op eenheid, liefde, schoonheid,
waarheid en goedheid. Zodra zijn of haar afstemming
wegzakt naar lagere frequenties van boosheid,
afgunst, jaloezie of irritatie kan de meester hierdoor
schade aanrichten en verbreekt de verbinding met het
genootschap.
De band met het genootschap is alleen te handhaven
in energieën van liefde en eenheid. Dan ontstaat er een
kosmisch circuit op basis waarvan energie kan
worden getransformeerd. Dat kosmisch circuit moet
continu gehandhaafd blijven.
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Hoe hoger het bewustzijn van de meester, hoe groter
het vermogen zal worden om het ZELF TE
MEESTEREN, OM BEWUST GEFOCUST EN GERICHT
TE BLIJVEN IN CONTINUE ENERGIEËN VAN LIEFDE
EN EENHEID, WAARDOOR ER EEN NIET TE
VERBREKEN BAND MET HET GENOOTSCHAP
ONTSTAAT EN GEHANDHAAFD BLIJFT.
Trek jezelf omhoog naar steeds hogere
energiefrequenties van liefde en eenheid en hoe
harder jij daar zelf aan werkt, hoe beter je hierin
geholpen kunt en zult worden door het genootschap
en door jouw eigen Godsvonk.
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PUNT 189: Harmonisatie
bestaat slechts op één
punt: het juiste
evenwicht van
EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT

De Meester over het ZELF, binnen het
Meesterschap, heeft in ieder geval één belangrijke
opdracht: CREËER HARMONIE.
Harmonie heeft alles te maken met de energieën
van schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid.
Deze energieën worden slechts op één punt, op een
uiterst WANKEL PUNT begrepen.
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Dit uiterst wankele punt is het evenwichtspunt van de
JUISTE DOSERING VAN EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT.
Een juiste dosering van eigenliefde of zelfrespect
ontstaat op het punt waarop er:

GEEN TEKORT IS AAN EIGENLIEFDE OF
ZELFRESPECT EN GEEN TEVEEL IS AAN
EIGENLIEFDE OF ZELFRESPECT.
Een TEKORT aan eigenliefde of zelfrespect maakt
ons onzeker, werkt verlammend voor het uitvoeren en
manifest maken van onze WIL, maakt ons
ondergeschikt en creëert slachtoffers van ons. Het
remt en blokkeert onze groei in bewustzijn.
Bij een tekort aan eigenliefde of zelfrespect is er
geen eigenliefde om te kunnen delen en zal er dus
ook nooit naastenliefde zijn of een groei kunnen
ontstaan naar ware godsverering, want wat ik niet
bezit, kan ik niet delen of wegschenken.
Een TEVEEL aan eigenliefde of zelfrespect maakt
ons arrogant, creëert trots en eigenwaan, maakt ons
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overmoedig en creëert het gevoel van superioriteit ten
opzichte van anderen. Het creëert de heersersrol.
Bij een teveel aan eigenliefde of zelfrespect
verandert de eigenliefde in egoïsme, dat zal leiden
tot zelfverheerlijking.
We hebben geen waarachtige liefde om te kunnen
delen maar eisen aandacht, respect en
bewondering van anderen op omdat wij onszelf
superieur achten ten opzichte van anderen.
Ook hier zal nooit sprake kunnen zijn van ware
godsverering. Nederigheid is geen rol voor de
egoïst. Er zal geen plaats zijn voor naastenliefde of
ware godsverering want ook nu is er geen liefde
om te kunnen delen.
Dit creëert opnieuw het onvoorstelbare belang van de
kennis van eigenliefde of zelfrespect.
Als we dit belang kennen, zullen we moeten gaan zien,
voelen, ruiken, proeven en horen, waar het
kantelpunt ligt van TEVEEL of TEKORT aan
eigenliefde.

De Meester van het Zelf kent dit
evenwichtspunt waarop er niet teveel
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en niet te weinig eigenliefde in ons
systeem aanwezig is.
Dit is het evenwichtspunt om te weten
wanneer ik zal kiezen voor het belang
van mijzelf of voor het belang van het
totaal.
Soms kan het eerste uiteindelijk leiden
tot het tweede.
In dit evenwichtspunt ligt de
harmonie en dit punt heeft per
definitie nooit het kenmerk van
egoïsme in zich maar draagt altijd het
kenmerk van de energieën van
schoonheid,c waarheid, goedheid,
liefde en eenheid in zich.

DE MEESTER OVER HET ZELF KENT DIT
EVENWICHTSPUNT EN HANDHAAFT
ZICHZELF IN DIT EVENWICHTSPUNT.
ALLEEN DAN KAN DIE MENS WERKEN
AAN HARMONIE, OMDAT HIJ OF ZIJ DE
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HARMONIE BEGRIJPT EN HET DAAROM
ZELF KAN ZIJN.
DOORDAT DE MEESTER DIT
EVENWICHTSPUNT BEGRIJPT EN KAN
ZIJN, KAN HIJ DE JUISTE DOSERING VAN
EIGENLIEFDE OF ZELFRESPECT
PROBEREN TE HERSTELLEN BIJ
ANDEREN.
Dit benadrukt nogmaals het ongelooflijke belang
van EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT.
Nog even voor de herinnering, dit is wat Jezus zei over
eigenliefde of zelfrespect.
(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 in
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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.

Dit creëert Punt 189:
De Meester over het ZELF dient de harmonie te
herstellen. Harmonie ontstaat en bestaat alleen in het
evenwichtspunt van eigenliefde of zelfrespect. Dit
betekent er niet te weinig en er niet teveel van
hebben.
De Meester moet dit evenwichtspunt zelf bereiken en
handhaven en de Meester creëert evenwicht door te
zorgen dat mensen met een gebrek aan
zelfvertrouwen hierin worden gestimuleerd en voor
hen die er teveel van hebben, hierin worden
getemperd. Zo geef je de mensen terug aan zichzelf.
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Leer de mensen dus het enorme belang van
eigenliefde of zelfrespect en leer ze vervolgens om
ee niet in door te slaan.

In de volgende afbeelding is bovenstaande grafisch
weergegeven.
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Eigenliefde, Zelfrespect,
Zelfvertrouwen is dus de enige
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basis voor spirituele groei,
vanuit de wereldse weg, naar de
Geestelijke Weg, naar het Land
van de Leegte, naar het pad van
Volledige Overgave, naar het
Meesterschap over het Zelf, op
weg naar fusie.
Eigenliefde, Zelfrespect,
Zelfvertrouwen vind je niet
buiten jezelf, in de
buitenwereld, maar vind je
alleen als je bereid bent de weg
naar binnen te gaan, als je
bereid bent om de tempel van je
eigen wijsheid te gaan betreden
en om daar op zoek te gaan naar
God.
Op die weg zul je jezelf vinden
en zul je ‘de eenheid van God en
jezelf' vinden.
In die eenheid kan de volle en
juiste waarde van Eigenliefde,
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Zelfrespect en
Zelfvertrouwen, gevonden,
geïnstalleerd en bestendigd
worden.
Dan pas kan de reis echt gaan
beginnen.

Er is geen fundament, er is geen
groei, er is geen vreugde, er is
geen rust, er is geen harmonie
en er is geen liefde, er is geen
meesterschap,

zondr eigenliefde of
zelfrespect in balans.
Zonder eigenliefde of
zelfrespect in balans is er
alleen maar , onzekerheid en
verlamming.
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Dat mag je jezelf niet aandoen
en dat mag je een ander niet
aandoen.
Help jezelf en help elkaar en
daarmee help je dan ook weer
jezelf.

334

PUNT 190: Wat de
Meester dus resteert

Aangezien de hele wereld of een gebrek heeft aan
zelfvertrouwen, zelfrespect of eigenliefde of een
teveel heeft aan zelfvertrouwen, zelfrespect of
eigenliefde,

Resteert de Meester slechts één ding.
Handhaaf en bewaak continu je eigen balans
van eigenliefde en zelfrespect en werk door
interactie, focus en gerichtheid op het
herstel en op de harmonie van eigenliefde en
zelfrespect bij iedere ander medemens.
Dat is de ultieme uiting van NAASTENLIEFDE
en de ultieme uiting van WARE
GODSVERERING.
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Dit creëert Punt 190:
Waarachtig Meesterschap is het bewaken van de
eigen juiste balans van eigenliefde en zelfrespect en
het teruggeven aan ieder medemens en het
harmoniseren tot de juiste balans van eigenliefde en
zelfrespect. Per slot van rekening leidt de hele wereld
aan of een tekort of een teveel aan eigenliefde en
zelfrespect.
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PUNT 191: Het kritieke
punt, het punt van
BALANS of het
KANTELPUNT

Als alles draait om het vermogen om de balans te
kunnen vinden voor wat betreft EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT, zonder er te weinig van te hebben en
zonder er teveel van te hebben, dan is dit KRITIEKE
KANTELPUNT, dus datgene waar alles om 'draait’,
waar alles om gaat.
Dus is er voor nu, slechts één vraag:
Waar ligt dat KRITIEKE KANTELPUNT tussen
wegzakken in angst en verlamming (te weinig
zelfrespect) OF wegzakken in egoïsme, trots,
arrogantie of eigenwaan (teveel zelfrespect) en hoe is
dit kantelpunt herkenbaar?
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Het resultaat van beide situaties is in ieder geval
‘een wegzakken in het drijfzand van het moeras'.
En dit drijfzand is altijd het moeras van de DUALIEIT.
Degene met een tekort aan zelfrespect of eigenliefde
vindt zichzelf nooit goed of nooit goed genoeg. Hij of
zij deugt niet en anderen zijn altijd beter. Dat is pure
DUALIEIT.
Degene met een te veel aan zelfrespect lijdt aan
eigenwaan, egoïsme, arrogantie en trots en vindt
zichzelf per definitie beter dan anderen. Anderen
deugen niet. Ook dat is pure DUALIEIT.

Dus alleen het centrum van eigenliefde of
zelfrespect, waar er precies balans is, niet
teveel en niet te weinig, is in staat om een
situatie te creëren waar EENHEID geldt, waar
in ieder geval de dualiteit niet heerst.
Dus alleen op dat kantelpunt waar niet teveel
en niet te weinig EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT is, is groei in bewustzijn
mogelijk.

Dus ook BEWUSTZIJN, dat bestaat uit
kennis, liefde en de capaciteit om de
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combinatie kennis en liefde te kunnen
leven, valt en staat met het kantelpunt
van eigenliefde of zelfrespect.
Groei in BEWUSTZIJN is gelijk aan groei
in en naar EENHEID.
Het volle besef van eenheid zit in het
kantelpunt van of een teveel of een
tekort aan eigenliefde.
Een TEKORT aan eigenliefde creëert het
slachtoffer, wiens wil is verlamd.
Dit leidt niet tot het besef van eenheid.
Een teveel aan eigenliefde creëert de
arrogante egoïst, de heerser, die alleen
zichzelf bewondert.
Dit leidt niet tot het besef van eenheid.

Dit kantelpunt bepaalt dus de
mogelijkheid tot:
 HET BESEF VAN EENHEID,
 GROEI IN BEWUSTZIJN,
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 HET VERMOGEN TOT
NAASTENLIEFDE,
 HET VERMOGEN TOT WARE
GODSVERERING,
 HET VERMOGEN OM TE KUNNEN
KOMEN TOT HET PROCES VAN FUSIE.
Het kantelpunt bepaalt zelfs of er wel of
geen sprake is van bewustzijn.
Is de egoïst bewust?
Is het slachtoffer bewust?
Kun je hier spreken van bewustzijn?
Waar ligt dit kantelpunt, hoe kom ik er en
hoe houd ik het vast?
Dat is dus waar alles om draait.
HOE SMAL IS DIT PAD EIGENLIJK,
WAAROP IK KAN VASTSTELLEN OF IK
LAST HEB VAN TEVEEL ZELFRESPECT?
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Ik denk dat een te weinig aan zelfrespect
makkelijker is vast te stellen dan een teveel aan
zelfrespect.
Om nogmaals toch nog even het belang van eigenliefde
of zelfrespect te laten zien, hier nogmaals wat teksten
van Jezus over zelfrespect:
(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 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.
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Hiermee betekent dit ook voor mij, dat ik mij door
niets zal laten weerhouden om het ZELFRESPECT
te hergeven aan hen die het verloren hebben en
die zelf ernaar verlangen om het te herwinnen. Ik
ben hier al vele, vele jaren mee bezig.
Ik kan en zal in ieder geval verder gaan om te
proberen om ze duidelijk te maken, hoe belangrijk
ZELFRESPECT of EIGENLIEFDE is.
Eigenlijk is er geen leven zonder zelfrespect en
zijn we niet meer dan levende doden. Eigenlijk is
er niet eens bewustzijn met de juiste dosering
zelfrespect.
Zoals ik zei: “Hoe smal is eigenlijk dit pad?”
Het kantelpunt van de juiste dosering van eigenliefde
of zelfrespect heeft uiteindelijk alles te maken met
dualiteit en dat is de grote valkuil van dit zo vreselijk
smalle pad.
Het kantelpunt heeft ook alles te maken met
nederigheid, maar dan met ‘nederigheid op de juiste
wijze toegepast'.
Op deze juist toegepaste nederigheid zullen we later
terugkomen.
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Dit creëert Punt 191:
Het gaat er op onze spirituele weg om, om één ding te
kunnen veroveren en dat is zelfrespect of
eigenwaarde. Het is het fundament, de motor en het
voertuig van onze spirituele groei en van onze
spirituele reis.

Zelfrespect of eigenliefde is echter niet zomaar te
vangen en te veroveren.
Als je het niet hebt is dat vrij makkelijk traceerbaar.
Als je het wel hebt of op weg bent om het te
verkrijgen, is er één enorme valkuil, die dit pad
ontzettend smal maakt. Dat is het risico van de
overdosering. Dat is het risico van zelfrespect zien als
een verslaafd middel en er niet meer van los kunnen
doen, zodat je in de ‘overdosis-sfeer’ terecht komt.
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PUNT 192: Hoe herken ik
de ‘overdosis van
Zelfrespect’?

We hebben het al vele malen gehad over zelfrespect of
eigenliefde.
Voor mijzelf geldt al heel lang dat dit één van de
belangrijkste dingen is die wij moeten zien te
veroveren en het is ook een gegeven dat ieder mens
hiermee worstelt.
Eigenliefde of zelfrespect is de enige mogelijkheid om
uiteindelijk het ‘meesterschap over het zelf' te kunnen
behalen en te kunnen veroveren.
Volgens het Urantiaboek heeft Jezus gezegd dat zijn
evangelie ‘een evangelie het teruggeven van
zelfrespect' is. De overgrote meerderheid van de
mensen op deze wereld heeft een tekort of een gebrek
aan zelfvertrouwen, aan zelfrespect en aan eigenliefde.
Een kleinere groep heeft er teveel van.
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De kunst is om zelfrespect te hebben, om
eigenliefde te bezitten, PRECIES IN HET
KANTELPUNT, NIET TE WEINIG, dit verlamt
de wil, NIET TE VEEL, want dan sla je door
naar eigenwaan, trots, arrogantie en
egoïsme.
Hoe vind ik de juiste dosering voor het kunnen 'ZIJN
VAN EIGENLIEFDE OF ZELFRESPECT'?
De mens is medeschepper in deze wereld.
Wij scheppen op basis van onze overtuigingen. Onze
overtuigingen creëren voor ons de wereld waarin wij
leven, die wij ervaren, waardoor we kunnen leren en
groeien.
Onze overtuigingen worden bepaald met en door wat
wij zijn of hoe wij onszelf zien.
Iemand met een gebrek aan zelfvertrouwen heeft
andere overtuigingen dan iemand met een teveel aan
zelfvertrouwen.
Hoe wij onszelf zien en hoe wij onszelf voelen, bepaalt
onze overtuigingen en onze overtuigingen creëren
voor ons de situatie waarin we bevestigd zien hoe we
onszelf voelen en zien.
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Dit levert dus een cyclus op die moeilijk is te
doorbreken.
Als je dit weet, is de enige manier om deze cyclus
te doorbreken, geforceerd je overtuigingen aan te
gaan passen.
Ik zit op dit moment in een fase waarin ik de
samenwerking met mijn genootschap steeds
sterker ervaar en dikwijls klinkt het in mijn hoofd:
‘HEROVERWEEG, HEROVERWEEG, HEROVERWEEG
….. !’
Ook voor mij geldt dat ik steeds strakker in mijn
kantelpunt van de juiste dosering zelfrespect moet
zien te komen. Ook mijn ego speelt nog een rol.
Als er dingen in mijn leven gebeuren waar ik iets van
vind, ligt daar een overtuiging van mij aan ten
grondslag.
Is die overtuiging juist?
Werkt die overtuiging op een wijze waarop ik het wil
laten werken?
Heroverweeg, heroverweeg, heroverweeg ….. !
Kan de overtuiging worden aangepast?
Misschien is het zelfs mogelijk om mijn overtuigingen
'geforceerd’ zodanig te veranderen, dat ik daarmee
vanzelf de uitslag ga creëren of scheppen die ik wens.
Dan leef ik mijn leven en word ik niet meer geleefd
door mijn leven of door mijn overtuigingen.
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Dan …… WORD EN BEN IK DE MEESTER OVER MIJN
ZELF EN VERKRIJG IK HET MEESTERSCHAP.
Dan ga ik eerst vaststellen wat ik wil scheppen en
pas daar vervolgens mijn overtuigingen op aan.
Misschien werkt het nog beter als ik gewoon niets
meer vind en gewoon al mijn overtuigingen
elimineer.
In de volgende afbeelding heb ik dit uitgewerkt.
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De rode cirkels gaan van buiten naar binnen, van
donkerrood naar lichtrood, steeds dichter naar het
kantelpunt in het centrum, ze gaan van een gebrek
aan eigenwaarde of een teveel aan eigenwaarde naar
de juiste hoeveelheid van eigenwaarde, zelfliefde of
zelfrespect.
Precies in het centrum ligt dit kantelpunt.
Hoe lichter de rode ringen worden, door steeds meer
naar het centrum te gaan, hoe groter ons besef van
eenheid wordt en dus hoe hoger ons bewustzijn
wordt.
Hoe groter ons besef van eenheid wordt, hoe meer het
besef van dualieit zal worden afgebroken.
De blauwe vlekjes in de rode ringen zijn onze
overtuigingen.
We zien dat net als de rode ringen die lichter van kleur
worden naar het centrum toe, ook de blauwe vlekjes
steeds meer lichtblauw worden, naarmate we steeds
dichter naar het centrum, naar het kantelpunt gaan.
Dus naarmate we dichter naar het kantelpunt gaan,
naarmate ons besef van eenheid toeneemt, naarmate
ons bewustzijn toeneemt, veranderen onze
overtuigingen. De kleur verandert dus de inhoud,
de lading verandert.
Dit is een wisselwerking. Naarmate onze
overtuigingen veranderen, groeit ons bewustzijn en
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naarmate ons bewustzijn groeit, veranderen onze
overtuigingen.
Blijven we eeuwig in onze ervaring achter onze vaak
willekeurige en vaak wisselende overtuigingen
aanrennen of brengen we die vreselijk
vermoeiende en niets opbrengende cyclus
teneinde en GAAN WIJ ZELF BEPALEN WELKE
OVERTUIGINGEN NU NODIG ZIJN OM DE WERELD
TE SCHEPPEN, DIE ZINVOL EN GENEZEND IS EN DIE
WIJ DAN VERVOLGENS ZULLEN ERVAREN?
WORD IK HEER EN MEESTER OVER MIJN
OVERTUIGINGEN EN BEPAAL IK DAARMEE HET
VERLOOP VAN HET LEVEN DAT IK WIL ERVAREN
EN DUS OOK ZAL ERVAREN?

Wie is de baas over mijn leven, over mijn
eigen ZELF, ikzelf of een aantal
willekeurige en continu veranderende
overtuigingen, die maar al te vaak
willekeurig dwarrelen door mijn hoofd?

Precies, die baas ben IK.
En als ik het kan, kan jij het ook!
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Als je zelfs in staat bent om niets meer te
vinden, om al jouw overtuigingen te
elimineren, dan is jouw leven één grote open
ruimte, vol vrijheid, waarin alles mogelijk is.
Dan word jij heer en meester over jouw
leven en kun je ieder moment bepalen waar
je jouw focus op gaat richten om die
krachten te kunnen scheppen en om bij te
kunnen dragen aan de reiniging en de
genezing van deze wereld.
Dit creëert Punt 192:
Wie leeft jouw leven, wie is de baas?
Leeft jouw leven jou, leven jouw overtuigingen jou of
leef jij jouw leven door jouw overtuigingen te gaan
kiezen, zodat jij vooraf weet wat jij in jouw leven zult
ervaren?
Als je helemaal geen overtuigingen meer hebt,
wordt jouw speelveld onbelemmerd en verkrijg je
ultieme vrijheid die je slechts hoeft te vullen met
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de energieën, dus met de projecties van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid.

Helena had dus gelijk toen ze lang geleden tegen
Richard vertelde dat wij ons (denk)hoofd moesten
afleggen en nergens meer iets van moesten vinden en
dus onze overtuigingen moesten elimineren.
Zie ‘een wonderbaarlijke reis', boek 2, roman 1.
WORD JE BEWUST DAT JE BOVEN ALLE
ONBEWUSTHEID KUNT UITSTIJGEN, DOOR ALLE
ONBEWUSTE EN NIETSZEGGENDE
OVERTUIGINGEN AF TE LEGGEN EN DOOR JE DAAR
VOLLEDIG BEWUST VAN TE ZIJN.
GA IN OVERLEG MET JOUW GENOOTSCHAP OM
ERACHTER TE KOMEN WAAR JE JOUW BEWUSTE
PROJECTIES OP MOET GAAN RICHTEN, TENEINDE
ZELF DE BEWUST SCHEPPENDE KRACHT TE
WORDEN.
In deze projectie leg je tevens af dat je voor zover
het jouw zelfrespect en eigenliefde betreft, niet de
positie in het kantelpunt bekleedt en er dus voor
kiest om de positie in het kantelpunt nu te gaan
innemen.
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Als jij die beslissing neemt, laat jouw genootschap
jou zien en weten wat dat voor jou betekent en hoe
je dat invult.
In het kantelpunt past in ieder geval altijd een
gepaste nederigheid naar God en het genootschap
waarvoor we in dankbaarheid kunnen en mogen
dienen.
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PUNT 193: Eigenliefde of
Zelfrespect en Dualiteit

Wat heeft eigenliefde te maken met dualiteit, dus met
het ego?
Het antwoord is:
ALLES.
En dus heeft Eigenliefde of Zelfrespect alles te
maken met GOD.
In attentiepunt 191 zagen we:
Degene met een tekort aan zelfrespect of eigenliefde
vindt zichzelf nooit goed of nooit goed genoeg. Hij of
zij deugt niet en anderen zijn altijd beter. Dat is pure
DUALIEIT.
Degene met een te veel aan zelfrespect lijdt aan
eigenwaan, egoïsme, arrogantie en trots en vindt
zichzelf per definitie beter dan anderen. Anderen
deugen niet. Ook dat is pure DUALIEIT.
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Dus alleen het centrum van eigenliefde of
zelfrespect, waar er precies balans is, niet
teveel en niet te weinig, is in staat om een
situatie te creëren waar EENHEID geldt, waar
in ieder geval de dualiteit niet heerst.
Dus alleen op dat kantelpunt waar niet teveel
en niet te weinig EIGENLIEFDE of
ZELFRESPECT is, is groei in bewustzijn
mogelijk.
Hoe fragile is eigenliefde en hoe fragile is zelfrespect?
Ook ik heb mijzelf vaak afgevraagd of ik eigenliefde
aanwendde of dat toch misschien mijn ego opspeelde.
Als ik te weinig zelfrespect heb en ik mijzelf wegcijfer
omdat ik toch niet goed genoeg ben, heeft dat flinke
gevolgen. Als ik niet van mijzelf kan houden, kan ik
ook niet van de God in mijzelf houden.
Als ik teveel zelfrespect heb, slaat dit door naar
arrogantie, trots, eigenwaan en egoïsme. Ook deze
situatie is erg misleidend want mensen die hier last
van hebben, zullen zich daar zelf nooit in herkennen,
omdat het ego slim genoeg is om te misleiden.
Het heeft daarom niet zo heel veel zin om hierover
de confrontatie aan te gaan met het ego. Je kunt
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niet boven jezelf uitkijken en je kunt ook niet
hoger reiken, dan dat je groot bent.
De enige kracht die jou uit dit labyrint kan halen, is de
kracht die boven dit labyrint staat en die dus de weg
kent naar de uitgang.
Deze kracht is jouw Godsvonk.
Vraag ook hulp en leiding.
God is de enige die jou ‘UIT JOUW EGO KAN TILLEN’.
WE HEBBEN GOD NODIG OM MET GOD VERDER TE
KUNNEN KOMEN NAAR GOD EN DAT IS WAT GOD
WIL.
Vraag om hulp en deel je innerlijk leven met God.
Dat is het doen 'van de Wil van de Vader’ en dat is de
enige weg om verder te kunnen komen.

Het kantelpunt van eigenliefde of
zelfrespect, het punt waarop er niet teveel en
niet te weinig zelfrespect is, is alleen
haalbaar, realiseerbaar en verankerbaar met
de hulp van God, door onszelf te laten
‘OMSLUITEN DOOR GOD’.
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Ook nu geldt weer zoals het altijd zal gelden, we
kunnen niet zonder God, zoals God niet zonder ons
kan.
Wij moeten opklimmen naar volmaaktheid om de
‘universum-finaliteit' te kunnen realiseren. Daar
hebben God en de mensen elkaar bij nodig.
Om het kantelpunt te kunnen bereiken en om van
daaruit verder te kunnen groeien, zal God ons uit het
ego moeten tillen en naar zich toe moeten trekken en
dat zal hij doen. MAAR DAN MOETEN WIJ DAT WEL
WILLEN EN DAAR ZELF OM VRAGEN EN ONS DOOR
GOD LATEN OMSLUITEN.

(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.

(8.1) 0:5.1 Persoonlijkheid is een niveau van
vergoddelijkte werkelijkheid en reikt van het niveau
van stervelingen en middenwezens, waar
godsverering en wijsheid worden geactiveerd in
het hogere bewustzijn, via het morontiale en
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geestelijke niveau, tot het niveau waar finaliteit van
persoonlijkheidsstatus wordt bereikt. Dit is de
evolutionaire opklimming van de persoonlijkheid
van sterfelijke schepselen en van schepselen die
aan stervelingen verwant zijn, doch er bestaan nog
talrijke andere orden van universum-persoonlijkheid.

Dit creëert Punt 193:
Vraag hulp aan God en het genootschap om het
kantelpunt te kunnen bereiken, waar precies de juiste
dosering eigenliefde of zelfrespect kan worden
gehanteerd. Er is daar geen gebrek en er is niet een
teveel aan eigenliefde of zelfrespect. Die slag kunnen
we niet alleen slaan. We hebben daarbij de hulp van
God nodig, maar moeten daar dan wel eerst zelf om
vragen en om blijven vragen.

Hoe onze Godsvonk hunkert en verlangt naar
samenwerking met de mens in wie hij woont en die hij
dient, blijkt uit het volgende stukje tekst.
We zijn niet alleen. We zijn nooit alleen. Weet dat en
handel ernaar.
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(1213.5) 110:7.10 Tijdens het maken en verbreken
van een contact tussen het sterfelijke bewustzijn van
een bestemmingsreservist en de planetaire
supervisoren is de inwonende Richter soms zo
gesitueerd, dat het hem mogelijk wordt een
boodschap aan zijn sterfelijke partner door te geven.
Niet lang geleden werd op Urantia zo’n boodschap
door een zelfhandelende Richter doorgegeven aan
zijn menselijke partner, een lid van het korps der
bestemmingsreservisten. Deze boodschap werd
ingeleid met de volgende woorden: ‘En wil nu, zonder
het subject van mijn zorgzame toewijding te kwetsen
of aan risico’s bloot te stellen, en zonder al te streng te
zijn of hem te ontmoedigen, mijn hiernavolgende
smeekbede aan hem voor mij optekenen.’ Daarop
volgde een ontroerend schone en dringende
aansporing. Onder meer drong de Richter er op aan
‘dat hij mij getrouwer zijn oprechte medewerking
moge verlenen, dat hij met meer opgewektheid moge
volhouden bij het verrichten van de taken waarvoor ik
hem plaats, getrouwer moge zijn in het uitvoeren van
het programma dat ik heb opgesteld, geduldiger de
beproevingen onderga die ik heb uitgekozen, met
meer volharding en opgewektheid het pad moge
volgen van mijn keuze, en met meer nederigheid de
erkenning moge ontvangen die hem wellicht zal
toevallen ten gevolge van mijn onafgebroken
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inspanningen – wil aldus mijn aansporing aan de mens
in wie ik woon overbrengen. Hem schenk ik de
allerhoogste toewijding en liefde van een goddelijke
geest. En zeg voorts tot mijn geliefd subject dat ik met
wijsheid en kracht werkzaam zal blijven tot het
allerlaatst, totdat de laatste aardse worsteling voorbij
zal zijn: ik zal trouw zijn aan de mij toevertrouwde
persoonlijkheid. Ik spoor hem aan tot overleving te
komen, mij niet teleur te stellen, mij niet de beloning
te doen missen voor mijn geduldige, intense
worsteling. Het hangt van de menselijke wil af of wij
persoonlijkheid verwerven. Geduldig ben ik cirkel na
cirkel opgekommen in dit menselijke bewustzijn, en
mij is bevestigd dat mijn werk de goedkeuring
wegdraagt van het hoofd van mijn gelijken. Cirkel na
cirkel ga ik verder naar de beoordeling. Ik wacht met
vreugde en zonder vrees het appèl der bestemming af;
ik ben gereed om alles voor te leggen aan het oordeel
van de rechtbanken van de Ouden der Dagen.’

Dat is de liefde van onze inwonende Godsvonk en de
hunkering naar de verbinding met de mens in wie hij
woont en die hij dient.
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PUNT 194:
‘NEDERIGHEID’, de
sleutel tot het kantelpunt
van zelfrespect

Wat zei Jezus over zelfrespect en nederigheid en wat
toont het Urantiaboek ons over de juiste houding die
leidt tot volwaardig zelfrespect, zonder door te slaan
en er teveel van te hebben en zonder er te weinig van
te hebben?
Wat betekent zelfrespect in relatie tot nederigheid?

Over zelfrespect:
(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
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naaste: het ene is de maat van de capaciteit tot het
andere.

Over nederigheid:
(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.
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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.
(1676.4) 149:6.10 ‘Nederigheid past inderdaad de
sterveling die al deze geschenken van de Vader in de
hemel ontvangt, al kleeft er goddelijke waardigheid
aan al deze geloofskandidaten voor de eeuwige
opklimming in het hemelse koninkrijk. De
betekenisloze, slaafse praktijken van een ostentatieve,
valse nederigheid zijn onverenigbaar met de
appreciatie van de bron van je heil en de
onderkenning van de bestemming van je uit de geest
geboren ziel. Nederigheid voor God is geheel
passend in de diepte van je hart; deemoedigheid in
het aangezicht van de mensen is
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aanbevelenswaardig, maar de hyprocisie van
zelfbewuste en naar aandacht hunkerende
nederigheid is kinderachtig en de verlichte zonen
van het koninkrijk onwaardig.

Met de huidige wijsheid leidt dit tot de houding
en de instelling van de ‘Meester over het

ZELF'.
Ons 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 het andere.
Het kantelpunt is het evenwichtspunt waar
het respect voor het ZELF de maat is voor de
CAPACITEIT om je naasten lief te hebben.
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Deze krachten zijn dus gelijk en gaan altijd
gelijk op.
Je kunt ze dus nooit meer los zien van elkaar.
Hoe groter mijn zelfrespect, hoe in gelijke mate,
groter mijn liefde voor mijn naasten is. Dit is een
onlosmakelijk oorzaak en gevolg van een steeds
groter besef van EENHEID.
Als zelfrespect of eigenliefde de maat is tot het
vermogen of tot de capaciteit hebben, tot
naastenliefde, dan is de mate van naastenliefde
de indicator van ons vermogen tot zelfrespect.
Ware godsverering is de ultieme vorm van
naastenliefde omdat ware godsverering de
totale schepping omvat.
Streef naar ware godsverering via de weg
van naastenliefde en je zult als vanzelf
eigenliefde en zelfrespect in je bezit hebben.

De Meester over ‘Het Zelf’ beheert het
‘Respect over Het Zelf’ en meestert daarom
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ook, in gelijke mate, over de 'Liefde voor al
zijn Naasten’.
Als je dus onder of boven het kantelpunt van
zelfrespect zit, als je er dus of te weinig of teveel van
hebt, dan is dit waarneembaar aan de mate en de
oprechtheid van de liefde voor al je naasten. In beide
gevallen zal er slechts beperkte capaciteit zijn tot het
liefhebben van je naasten.
Dit appelleert volledig aan de uitspraak dat alleen
sterke mensen (maat van zelfrespect) echt lief en
vriendelijk kunnen zijn (capaciteit tot naastenliefde).
Nederigheid is dus een graadmeter voor zelfrespect
maar dan wel nederigheid op de juiste wijze:
Nederigheid voor God is geheel passend in de
diepte van je hart; deemoedigheid in het
aangezicht van de mensen is aanbevelenswaardig,
maar de hyprocisie van zelfbewuste en naar
aandacht hunkerende nederigheid is kinderachtig
en de verlichte zonen van het koninkrijk
onwaardig.

Nederigheid past naar God, nederigheid past
naar ‘God in de mens', NEDERIGHEID PAST
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NIET NAAR ‘HET EGO IN DE MENS', dan
hebben we het over de hypocrisie van
zelfbewuste en naar aandacht hunkerende
nederigheid.
Dat is de rol die past bij de slachtofferrol van
mensen met een tekort aan zelfrespect en
dus met een tekort aan de capaciteit van
waarachtige naastenliefde.

Dit creëert Punt 194:
Nederigheid zit gekoppeld aan zelfrespect maar dan
alleen de nederigheid naar God en naar ‘God in de
mens' en niet naar het ‘ego in de mens'. Nederigheid
verweven met eigenliefde of zelfrespect is de maat die
leidt tot de capaciteit of tot het vermogen om je
naasten, conform die ‘maat van zelfrespect', lief te
kunnen hebben. Die maat van zelfrespect, niet teveel
en niet te weinig, is precies het kantelpunt.

Ons Geestelijk leven vergroot ons zelfrespect. De weg
naar God is de weg naar zelfrespect. Zelfrespect leidt
tot de capaciteit van naastenliefde en ware
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godsverering. Het bewandelen van deze weg verkleint
ons niveau van onvolmaaktheid en doet ons
opklimmen naar hogere niveaus van volmaaktheid.

De 'Meester over het Zelf’ is de meester over
het zelfrespect waardoor hij of zij in gelijke
mate de naasten kan liefhebben en God
waarachtig kan eren. Het kenmerk van de
meester in het meesterschap is nederigheid
naar God en nederigheid naar ‘God in de
mens'. Dat is het kantelpunt van zelfrespect,
daar is niet teveel en er is niet te weinig
zelfrespect.
In ieder mens is God aanwezig. Naastenliefde gericht
op ieder mens helpt God in die mens om het proces
van fusie ooit te kunnen realiseren.
Een mens is geen ego.
Een mens heeft last van het ego en kan dat ego
overwinnen, als jij die mens de liefde voorhoudt.
Dat is de kracht van respect voor het zelf, het
doorzetten van die kracht, via het zelf naar onze
naasten en uiteindelijk naar God.
Opnieuw blijkt dus ook nu, dat EIGENLIEFDE,
ZELFVERTROUWEN, ZELFRESPECT het FUNDAMENT
is, de BASIS is, waaruit het vermogen kan groeien,
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waaruit de capaciteit kan ontstaan, om onze NAASTEN
LIEF TE HEBBEN en waaruit uiteindelijk WARE
GODSVERERING kan ontstaan.
Leer dus eerst jezelf lief te hebben, jezelf te
respecteren, jezelf te vertrouwen, NIET TEVEEL EN
NIET TE WEINIG, MAAR PRECIES IN HET
KANTELPUNT.
Dat typeert de ware 'MEESTER IN HET ZELF’.
Daarnaast is het de belangrijkste opdracht voor de
meester in het zelf om ook de naasten met een gebrek
aan zelfvertrouwen en eigenliefde hun zelfrespect
terug te laten krijgen.
Als er geen eigenliefde is onder de mensen, als er geen
zelfrespect is, is er geen maat en is er dus geen
capaciteit waaruit liefde voor de naasten kan groeien.
Voor hen met een teveel aan zelfrespect (trots,
eigenwaan, arrogantie en egoïsme) kan de meester
tonen dat nederigheid voor God en nederigheid voor
‘God in de mens' leidt tot het kantelpunt van
zelfrespect en dus tot de maat die de capaciteit van
naastenliefde zal kunnen genereren.
Daarmee zal de harmonie in deze wereld
teruggebracht kunnen worden en ook dat is de
taak van de meester in het meesterschap, van de
‘MEESTER OVER HET ZELF'.
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PUNT 195: ‘Zelfrespect of
Eigenliefde’ en Egoïsme

Er is blijkbaar NIET enerzijds eigenliefde en
anderzijds ego of egoïsme.
Er is uitsluitend eigenliefde of zelfrespect, en dat in
VELE GRADERINGEN.
Als je TE WEINIG zelfrespect hebt word je en ben je
het slachtoffer van anderen. De drijfveer is angst en je
beschadigd jezelf. Dit werkt verlammend op de Wil.
Als je TEVEEL zelfrespect hebt, heers je over
anderen, die je daarmee beschadigd maar die ook
zichzelf beschadigen, omdat ze het toestaan om
overheerst te worden.
Ook het willen heersen over anderen kent maar één
drijfveer en ook dat is angst. Te veel zelfrespect leidt
tot eigenwaan, trots, arrogantie en egoïsme.
Alleen zelfrespect of eigenliefde in de JUISTE
DOSERING (kantelpunt) IS DE MAAT VAN
ZELFRESPECT DIE OP LIEFDE DRIJFT EN DIE DE
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CAPACITEIT HEEFT OM WARE LIEFDE VOOR ONZE
NAASTEN TE KUNNEN CREËREN.
Het KANTELPUNT is gekenmerkt door uitsluitend
NEDERIGHEID naar en voor GOD en nederigheid
naar ‘GOD IN DE MENS'.
Er zal en kan nooit nederigheid zijn naar en voor
het EGO IN DE MENS, want dat is:
‘De hyprocisie van zelfbewuste en naar aandacht
hunkerende nederigheid die kinderachtig is en die
de verlichte zonen van het koninkrijk onwaardig is'.
De juiste dosering van Zelfrespect staat los van alle
andere niveaus van eigenliefde en herkent altijd
alleen maar de God in de mens en handelt
daarnaar.

Dit creëert Punt 195:
Te weinig zelfrespect of eigenliefde drijft op angst en
beschadigd jouzelf. Teveel zelfrespect of eigenliefde
drijft ook op angst en beschadigd anderen die dit weer
zelf toestaan.
In het kantelpunt van zelfrespect, waar er niet teveel
en niet te weinig zelfrespect is, heerst de maat van
liefde die de capaciteit in zich vertegenwoordigt om de
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naasten te kunnen liefhebben. Het kenmerk van de
meester in dit kantelpunt is nederigheid, die altijd
uitsluitend verbonden is aan God.
Hoe bereik je het kantelpunt van
eigenliefde of zelfrespect?
Dit bereik je door continu je overtuigingen
te heroverwegen totdat je waarneemt dat
ze leiden tot dat niveau van zelfliefde of
zelfrespect, waardoor die maat van
eigenliefde aan jou voldoende capaciteit
verstrekt om onvoorwaardelijk je naasten
lief te kunnen hebben.

Er is dus een leeghéid, zonder enig oordeel
omdat er geen overtuigingen meer zijn bij jou die
enig oordeel van jou, over wat of wie dan ook,
zullen afdwingen.
Waarachtige (naasten) liefde is de enige
indicator om vast te kunnen stellen of je jezelf
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hebt kunnen zetelen in het kantelpunt van
eigenliefde of zelfrespect.
Waarachtige naastenliefde is ook alleen maar
mogelijk in verbinding met God, door God, met
God, naar God.
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PUNT 196: De naasten
aan wie ik mijn liefde
schenk

Er is geen uitzondering aan wie ik mijn liefde schenk,
want:
 Mijn eigenliefde of zelfrespect is de maat die in
gelijke mate de capaciteit levert om mijn naasten
lief te hebben. Ik en mijn naasten vechten niet om
meer of minder van mijn liefde. Het één is de
maatstaf voor het ander.
 Jezus zei, 'Heb je naasten lief gelijk uzelf. Er is geen
competitie.
 In het kantelpunt is er alleen maar liefde voor alles
en iedereen. Wat ik schenk aan mijzelf, zal ik
schenken aan al het leven.
(1446.2) 131:2.13 ‘En tot allen die de Heer boven
alles liefhebben en hun naasten als zichzelf,
spreekt de God des hemels aldus: “Ik zal u vrijkopen
uit het graf; ik zal u redden van de dood. Ik zal
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rechtvaardig doch ook barmhartig zijn jegens uw
kinderen. Heb ik niet gesproken van mijn kinderen op
aarde, gij zijt zonen van de levende God? Heb ik u niet
geroepen om te worden zoals ik en eeuwig bij mij in
het Paradijs te wonen?”’

Dit creëert Punt 196:
Ik schenk mijn liefde, die de basis heeft in mijn
eigenliefde en zelfrespect, aan al mijn naasten want
mijn eigenliefde is de maat voor de capaciteit of het
vermogen waarmee ik liefde kan en zal delen en
schenken. Bovendien zei Jezus: 'Heb uw naasten lief
gelijk uzelf’.
Zo zetelt mijn troon in het kantelpunt van zelfrespect,
waar ik zal plaatsnemen als de Meester van het
meesterschap en als Meester over mijzelf.
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PUNT 197: Vaststellen,
afwegen en
heroverwegen, keer op
keer op keer

Alles wat de liefde in de weg zit, primair wat betreft
eigenliefde of zelfrespect, wordt veroorzaakt door
OVERTUIGINGEN, die blijkbaar remmend of
blokkerend kunnen werken.
Meester KEN UZELVE en neem waar.
Voel wat er in je omgaat en stel vast of je bent
verbonden met liefde en of dit stroomt in jouw
systeem.
Weet wat je wilt.
Weet dus wat je focus is.
Weet wat je voelt.
Welke kant gaat het op?
Voldoet wat je voelt aan de richting van jouw focus?
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Zo ja, blijf focussen.
Zo nee, neem waar wat er gebeurt en wat je voelt
en ……
HEROVERWEEG, HEROVERWEEG en
HEROVERWEEG. HEROVERWEEG JOUW
OVERTUIGINGEN.
Net zo lang totdat er een reactie komt en net zo lang
als dat je vreugde blijft voelen.
Iedere vorm van een teleurstelling is een
verwachting, voortkomend uit jouw overtuiging, die
niet resoneert met wat je wilt, met wat jouw focus
is, dus ……

Je gebruikt een verkeerde overtuiging,
dus …..
HEROVERWEEG, HEROVERWEEG en
HEROVERWEEG JOUW OVERTUIGINGEN.
Keer op keer op keer.
HEROVERWEEG JOUW OVERTUIGINGEN.
JOUW OVERTUIGINGEN BEPALEN JOUW WERELD
EN DUS OOK JOUW RESULTATEN EN DUS OOK
JOUW VERWACHTINGEN. VERWACHTINGEN
LEIDEN UITEINDELIJK, ALS DE VERWACHTINGEN
UITKOMEN, TOT VREUGDE EN TEVREDENHEID.
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ALS VERWACHTINGEN NIET UITKOMEN LEIDT DIT
TOT TELEURSTELLINGEN, MET ALS GEVOLG
VERDRIET, ANGST OF ZORGEN.
BEN JE TEVREDEN MET HET RESULTAAT EN WEET
JE WAT JE WILT?
BLIJF FOCUSSEN.
BEN JE NIET TEVREDEN MET HET RESULTAAT EN
WEET JE TOCH WAT JE WILT?
ALS JE DUS TWIJFELT OF NIET TEVREDEN BENT,
…….
HEROVERWEEG, HEROVERWEEG, HEROVERWEEG,
OPNIEUW, OPNIEUW, OPNIEUW, JOUW
OVERTUIGINGEN.
Wat zijn overtuigingen?
Zijn ze voor jou een gegeven, heilig en als in beton
gegoten? Dan zijn de resultaten, voortkomend uit
de verwachtingen die weer voortkomen uit die
overtuigingen, ook heilig en als in beton gegoten
en blijft de teleurstelling, de pijn en het verdriet
ook onveranderlijk, misschien wel als in beton
gegoten.
Dan valt er niets te heroverwegen en kun je jaren
in die pijn, in dat verdriet, in die angsten en in die
zorgen blijven hangen.
Maak je overtuigingen FLEXIBEL.
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Ze zijn niet heilig en als je ze flexibel maakt, krijg
je VERANDERLIJKE resultaten.
Als je ze flexibel maakt, verkrijg je een immense
vrijheid, dan maken jouw overtuigingen niet meer
jouw leven, jouw resultaten, jouw blijheid, jouw
tevredenheid, jouw teleurstellingen, jouw
verdriet, jouw angsten en jouw zorgen, MAAR MET
FLEXIBELE OVERTUIGINGEN BEPAAL JIJ HET
RESULTAAT VAN WAT JIJ ZULT ERVAREN IN JOUW
LEVEN.
MET FLEXIBELE OVERTUIGINGEN BEPAAL JIJ
FLEXIBELE VERWACHTINGEN VAN WAT JIJ WILT
ERVAREN IN JOUW LEVEN.
Dat betekent dat ik met flexibele overtuigingen de
stuurman word van het schip van mijn leven, dat
betekent dat ik met flexibele overtuigingen en dus met
flexibele resultaten de MEESTER WORD VAN EN
OVER MIJN EIGEN LEVEN EN DUS ZELF IN STAAT
BEN OM ‘MIJN EIGEN LEVEN TE GAAN MEESTEREN'.
Zo blijf ik zelf de schilder van het schilderij van mijn
leven.
Zo blijf ik de ervaringen bepalen, zo blijf ik leren en
groeien en zo blijf ik dat zelf bepalen.
De MEESTER meestert op deze wijze zijn leven op weg
naar het doel dat hij kent en dat hij wil bereiken.
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Weet wat je wilt.
Zoek een doel en als er morgen een beter doel is, kies
dan dat doel.
Creëer een mix van overtuigingen die je kunnen leiden
naar dat doel.
Als de resultaten tegenvallen, creëer een nieuwe mix
van overtuigingen en beoordeel opnieuw het resultaat.
Blijf waarnemen en voelen en blijf afhankelijk van het
behaalde resultaat, HEROVERWEGEN,
HEROVERWEGEN, HEROVERWEGEN.

EN DOE DIT HELE PROCES ALTIJD EN
UITSLUITEND IN SAMENSPRAAK EN IN
SAMENWERKING MET JOUW
GENOOTSCHAP EN LAAT JE DOEL ALTIJD
EN ZOVEEL ALS MOGELIJK, BEPALEN
DOOR DE WIL VAN JOUW EIGEN
GODSVONK, DOOR ALLES VAN JE
INNERLIJK LEVEN AAN HEM VOOR TE
LEGGEN EN DOOR ALLES VAN JE
INNERLIJK LEVEN MET HEM TE DELEN.
Iedere afweging en iedere heroverweging
wordt altijd bepaald door de waarden
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van schoonheid, waarheid, goedheid,
eenheid en liefde.
Dit is een manifestatie van EIGENLIEFDE en
ZELFRESPECT, omdat je jezelf toestaat om het
meesterschap over jezelf te verkrijgen.
In dit meesterschap dat geleid wordt door zelfrespect
en eigenliefde, speelt liefde de allesbepalende rol.
Er is namelijk geen verschil meer in eigenliefde en
naastenliefde. Ze gaan volkomen gelijk op. Het is
namelijk niet mogelijk, ‘om meer respect te
hebben voor jezelf dan om liefde te hebben voor je
naasten’.
(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 het
andere.
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Word het kenmerk van de meester in het
meesterschap over het Zelf, waar de meester alleen
nog maar geleid kan worden door liefde.
De meester bezit het vermogen van zelfrespect en dus
bezit hij of zij in gelijke mate het vermogen van
liefde voor alle naasten.
Voor de meester is er geen verschil meer in
eigenliefde of naastenliefde. Voor de meester is er
liefde voor al het leven en ……
De meester past daar zijn of haar overtuigingen
volledig op aan en indien nodig, heroverweegt de
meester de overtuigingen net zo vaak tot de
resultaten voldoen aan het gestelde doel.
Een doel dat altijd gericht is op eenheid en dat de
meester steeds dichter zal brengen naar het moment
van het proces van fusie.
Een overtuiging is een hulpmiddel, geen doel. Een
overtuiging is een etiket dat we ergens opplakken.
Het is een kleur die we ergens aan toekennen.
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Het gaat nooit om het etiket, het gaat nooit om de
toegekende kleur, het gaat erom wat dat etiket en die
kleur met ons doen.
Bevalt dat je, dan handhaaf je dat etiket en die kleur.
Bevalt het je niet dan wissel je het etiket en verander
je de kleur.
De meester over het zelf kan de meester over het zelf
zijn als hij zover is dat hij de liefde en vooral de relatie
eigenliefde en naastenliefde begrijpt en wanneer hij
uitstijgt boven zijn eigen overtuigingen en wanneer hij
zijn overtuigingen gaat meesteren.
In onze wereld en in de maatschappij vinden we van
alles, bepaald door onze overtuigingen. Wat we vinden
is heilig en daar voeren we zelfs oorlogen om.
Dat begrijpt de meester en hij doorbreekt die cyclus.

Dit creëert Punt 197:
De meester over het zelf, de meester binnen het
meesterschap, kent de relatie eigenliefde en
naastenliefde, die samenvloeien tot LIEFDE en begrijpt
de rol van de overtuiging, die niet meer heilig is en ‘als
in beton gegoten', maar die slechts een werktuig
wordt in de handen van de meester, om zijn zelf
384

gekozen doel te kunnen bereiken. Zowel het werktuig,
de overtuiging, als het doel, is net zo flexibel als de
meester nodig acht.
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PUNT 198: Dus niet de
verwachtingen maar de
overtuigingen ….

Dikwijls hoor je zeggen dat mensen zeggen dat ze hun
verwachtingen moeten bijstellen of zelfs moeten
afleggen, om uit hun ellende te kunnen komen.
Dat zal dus niet gaan werken!
Dat gaat niet werken omdat verwachtingen een
resultaat zijn van overtuigingen.
De overtuigingen creëren de verwachtingen.
Ik zal dus niet aan mijn verwachtingen moeten gaan
sleutelen, maar ik zal moeten gaan sleutelen aan
mijn OVERTUIGINGEN.
We onderkennen dat teveel verwachtingen ons parten
kunnen gaan spelen en we onderkennen dat we iets
aan onze verwachtingen zouden moeten gaan
bijstellen om andere resultaten te krijgen.
Onze overtuigingen zijn echter heilig, zijn in beton
gegoten, daar voeren we discussies over en die zullen
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we, tot het laatst en tot we er bij neervallen,
verdedigen.
Dat halsstarrige fanatisme houdt ons dus al jaren en
jaren gevangen in verwachtingen, die weer leiden tot
teleurstellingen, tot ‘een lijden', tot verdriet, tot
angsten en tot zorgen.
Als het moet zijn we bereid om alles te veranderen,
behalve onze overtuigingen en de meester doorziet
deze valkuil, die zelfs nu de wereld nog gevangen
houdt in veel te veel oorlogen, op veel te veel plaatsen.
Oorlogen die altijd hun grondslag vinden in
overtuigingen.
Mijn overtuigingen bepalen de kwaliteit van mijn
ervaringen en bepalen de mogelijkheid om te kunnen
leren en te kunnen groeien.
Laat dit proces niet aan (willekeurige)
omstandigheden over maar zet de omstandigheden
naar jouw eigen hand, naar de hand van de meester.
Een hand die uitsluitend gevuld is met liefde.
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Dit creëert Punt 198:
De meester kent de relatie overtuiging en verwachting
en sleutelt dus niet meer aan zijn verwachtingen maar
aan zijn overuigingen. Zo zet hij zijn leven naar zijn
hand, een hand die gevuld is met liefde.

Het loslaten zit dus niet in het loslaten van de
verwachtingen, maar in het loslaten van de
overtuigingen.
Een goed moment om te beginnen om al je
overtuigingen te ‘heroverwegen’ en maak er een
gewoonte van om dat proces regelmatig te
herhalen.
Zo word je je bewust van 'hoe belangrijk
overtuigingen zijn of juist niet zijn’.
Hiermee wordt de valkuil van de overtuiging
zichtbaar en handelbaar.
Hiermee wordt ook de Meester zichtbaar en
herkenbaar.
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PUNT 199: EIGENLIEFDE
in relatie met en altijd
gekoppeld aan het EGO

Eigenliefde of zelfrespect staat altijd in verbinding met
het ego en die verbinding is het kleinst en de
verbindingslijn het dunste in het KANTELPUNT.
In het kantelpunt is de eigenliefde of zelfrespect
precies in verhouding, niet teveel en niet te
weinig.
Er zijn spirituele stromingen die ontkennen dat het
ego bestaat en dat het ego een illusie is.
Ego is nodig om het materiële aspect van ons leven te
beschermen. Als je honger hebt, laat het ego je op zoek
gaan naar eten. Als er een leeuw op je weg komt, laat
het ego je vluchten.
Het ego neemt onbeperkt en dus ongelimiteerd de
bescherming van het materiële zelf, op zich.
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Het ego pakt iedere vrije plek die hem wordt geboden
en breidt zichzelf net zover uit, als de ruimte die het
wordt geboden.
De enige effectieve temmer van het ego is de
eigenliefde, maar dan uitsluitend in de juiste
verhouding. Eigenliefde is een kenmerk van het
niveau van ons bewustzijn en hadden we al niet
eerder gezien dat het BEWUSTZIJN de
scheidsrechter is tussen onze persoonlijkheidsidentiteit en ego-identiteit.
Als mijn eigenliefde onder de maat is, dus te weinig is,
parkeert dat mij in de slachtofferrol, waarin ik mij
bedreigd en dus angstig voel en neemt het ego de
leiding.
Als mijn eigenliefde boven de maat is, dus teveel is,
parkeert mij dat in de leidersrol, dat op zich veilig lijkt
maar het niet is, want ik kan die leidersrol weer
verliezen. Ook deze rol creëert dus gevoelens van
angst en bedreiging en dus neemt ook nu het ego de
leiding.
Alleen in het kantelpunt, waar ik in mijn eigen
krachtveld sta met de juiste dosering eigenliefde
of zelfrespect, is de angst onder controle, omdat
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hier de juiste verhouding eigenliefde en
naastenliefde door mij wordt begrepen en geleefd.
OP DIT KANTELPUNT KRIJGT HET EGO DUS GEEN
ENKELE VOET AAN DE GROND, NIET MEER EN NIET
MINDER DAN HET HOOGNODIGE, WAARVOOR HIJ
BESTEMD EN BEDOELD IS EN WAARVOOR HIJ MIJ
MOET DIENEN.
Het bestaansrecht van het ego kan dus alleen
beteugeld worden door de kracht van eigenliefde en
zelfrespect.
Wederom tekent dit het belang van het gegeven dat
het onze taak en onze plicht is om iedereen zijn of haar
eigen zelfrespect terug te geven.
Grafisch leidt dit tot:
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Dit creëert Punt 199:
Ego en zelfrespect hebben alles met elkaar te maken.
Het ego is reëel en dient een doel en is niet uitsluitend
een illusie. Het temmen van het ego kan alleen met de
juiste dosering eigenliefde of zelfrespect, wat mede
het niveau van ons bewustzijn bepaalt. Dat kunnen
temmen van het ego is het kenmerk van de Meester.

Het bovenmatige ego, zowel manifest in de
slachtofferrol als in de leidersrol, is dus een
manifestatie van het niet kunnen begrijpen en niet
kunnen leven van de juiste dosering zelfrespect of
eigenliefde. Het ego zal nooit geremd of getemd
kunnen worden door je te richten tegen het ego. Dit
zal alleen maar lukken door je het belang van een
krachtig zelfrespect te gaan realiseren en er hard aan
te gaan werken om dit krachtig zelfrespect te gaan
verkrijgen en te gaan veroveren.
De maat van eigenliefde of zelfrespect temt niet alleen
het ego, via ons verhoogd bewustzijn, maar levert
tevens de capaciteit van naastenliefde. Dus als ik
teveel of te weinig zelfrespect of eigenliefde heb, heb
ik een te groot ego en dus een te kleine capaciteit voor
het vermogen om mijn naasten lief te hebben.
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Veel ego en naastenliefde gaan daarom ook per
definitie nooit samen.
Geen overtuigingen meer hebben, betekent geen
blokkades meer hebben, in de zin dat ik niets meer zelf
in de wereld zet, dat mijn wereld zal aanpassen om het
mij te laten ervaren.
Alles wat ik in de wereld zet, blokkeert al het andere
dat daardoor niet mijn wereld zal kunnen
binnentreden. Ik creëer mijn eigen ervaringen en
beperk mijzelf daar dus ook door.
Begin met het managen, met het meesteren van de
eigen overtuigingen en beschouw het resultaat.
Meester daarna overtuigingen die het totale plan
raken en beschouw het resultaat.
Tenslotte zal blijken dat je geen overtuigingen meer
nodig hebt om te ervaren, om te groeien en om te
leren.
Overtuigingen zijn een deel van het proces en bieden
ons de kans om middels deze overtuigingen te kunnen
ervaren, te leren en te groeien.
Je kunt ze dus niet zomaar weggooien en daarvoor zul
je de hulp van God en het genootschap moeten vragen.
Als je de overtuigingen echt niet meer nodig hebt om
te hoeven ervaren, omdat je de ogen om te zien en de
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oren om te horen hebt veroverd, als je zover bent
gegroeid in bewustzijn, ben je de illusies die door de
overtuigingen worden gecreëerd overstegen en zul je
een nieuw gebied mogen betreden, waar deze illusies
niet meer zullen werken en niet meer nodig zijn.
Blijkbaar heb je dan alle variëteiten die de
overtuigingen kunnen bieden in het ervarings-, leeren groeiproces, niet meer nodig.
Het zijn dus onze overtuigingen die de illusies creëren
en die in onze eigen wereld aanbieden, wat wij
blijkbaar willen en moeten ervaren, wat wij moeten
leren en waardoor wij kunnen groeien
Is er niet in de eerste roman, boek 2, door Helena
steeds geroepen: ‘Niets maar dan ook niets is ooit wat
het lijkt te zijn’?
Als onze overtuigingen oplossen, lossen onze illusies
op en hebben wij de ogen om te kunnen zien en de
oren om te kunnen horen.
Ons bewustzijn groeit door liefde (geestelijk) en door
het vergroten van de kennis (verstandelijk).
We zullen zien wat de toekomst gaat brengen.

Dit zegt het Urantiaboek erover:
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(1134.3) 103:5.5 Menselijk geluk kan slechts
worden bereikt wanneer de ego-begeerte van het
zelf en de altruïstische drang van het hogere zelf
(de goddelijke geest) gecoördineerd en verzoend
worden door de geünificeerde wil van de
integrerende, superviserende persoonlijkheid. Het
bewustzijn van de evolutionaire mens ziet zich steeds
geplaatst voor de ingewikkelde opgave om als
scheidsrechter op te treden in de strijd tussen de
natuurlijke expansie van zijn emotionele impulsen en de
morele groei van zijn onzelfzuchtige impulsen die stoelt
op geestelijk inzicht – echte religieuze reflectie.
(412.6) 37:6.6 De voortgang in de eeuwigheid
bestaat niet alleen uit GEESTELIJKE
ONTWIKKELING. Het verwerven van
VERSTANDELIJKE KENNIS vormt ook een deel van
de opleiding in het universum. De ervaring van het
bewustzijn wordt breder naarmate de geestelijke
horizon wijder wordt. Het bewustzijn en de geest
krijgen in gelijke mate de gelegenheid tot oefening en
tot vorderingen. Bij al deze voortreffelijke training van
bewustzijn en geest zijt ge echter voor altijd vrij van
de belemmeringen van het sterfelijk vlees. Ge behoeft
niet langer voortdurend op te treden als
scheidsrechter tussen de conflicterende
beweringen van uw uiteenlopende geestelijke en
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materiële natuur. Eindelijk kunt ge u verheugen in
de geünificeerde impuls van een verheerlijkt
bewustzijn dat reeds lang zijn primitieve dierlijke
gerichtheid op materiële zaken heeft verloren.
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PUNT 200: Een diepe
buiging voor ‘mijn
Overtuiging'

De overtuiging kiest zijn plaats.
Door ons gedirigeerd.
De overtuiging kiest zijn plaats.
En voelt zich altijd vereerd.
De overtuiging door ons gekozen.
Zal iedere overtuiging van ieder ander lozen.
Want onze overtuiging heeft zoals altijd blijkt.
Keer op keer, altijd en overal, gelijk.
Onze overtuiging die wij hanteren.
Zal ons ook nu iets moeten leren.
Onze overtuiging vindt als hij is geland.
Een vaste bodem als een plant.
Onze overtuiging biedt ons iets bijzonders aan.
Met de door haar nieuw getoonde wereld is het met
onze oude wereld gedaan.

398

Onze overtuiging is een tovenaar en verandert onze
wereld zowaar.
Het oude lost onmiddellijk op als de overtuiging stijgt
naar de top.
Waar zijn waarde het hoogste wordt.
Zie je de film van de overtuiging op het projectiebord,
waar hij je iets zal geven.
Een voorstelling van deze overtuiging, tot beeld
gebracht in jouw leven.
Hij toont jou wat je al zo zeker wist.
Een overtuiging is een waarheid dat zich nooit vergist.
Dat jou dit nu zal gaan bewijzen.
Door jou als in een realiteit, door jouw overtuiging in
jouw wereld te laten reizen.
Zo zie je hoe je gemakkelijk keer op keer.
Altijd gelijk hebt, dus ook in dit huidig argument weer.
Mijn waarheid, mijn overtuiging is nooit krom maar
uitsluitend recht.
Dat is ook de reden waarom ik er absoluut voor vecht.
Vechten als het moet in ieder argument.
Want het is uitsluitend mijn overtuiging, dat altijd de
waarheid kent.
Mijn overtuiging is de beste voor altijd.
En dus probleemloos bereid tot het aangaan van
iedere strijd.
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Iedereen zal het moeten weten.
Het is iets dat niemand mag vergeten.
Mijn overtuiging geeft mij een waarheid als een
kampioen.
Niemand anders zal dit ooit beter doen.
Zo zal hij mij tonen, nu, straks en nog vele keren,
Wat zo belangrijk is voor mij om te moeten leren.
Mijn overtuiging trotseert alle gevaren en geeft mij
een kans om iets te ervaren.
Hoe vaak moet dit nog gebeuren.
Totdat ik het spelletje ga begrijpen van alles maar te
etiketteren en in te kleuren.
Wat de overtuiging voor mij creëert is niet echt, zelfs
niet mijn gelijk in die vreselijke ruzie.
De overtuiging creëert slechts illusie na illusie.
Nu ik dit spel zo ga doorzien.
Is de door mijn overtuiging getoonde waarheid toch
vals misschien.
En kom ik daar nu mee tot de conclusie.
Al die overtuigingen zijn niet meer en niet minder dan
een grote illusie.
Ik schrok van dat inzicht.
Maar toch is het niet verkeerd.
Al mijn overtuigingen hebben mij toch veel geleerd.
Ik kan mijn overtuigingen nu laten gaan.
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Langzaam verdwijnen ze van mijn baan.
Mijn overtuigingen zijn vanaf nu overbodig.
Om iets te leren heb ik ze niet meer nodig.
Ik ben mijn overtuigingen dankbaar en zij hebben mij,
zonder dat ik dat bewust heb gewild.
Naar een hoger en zuiverder bewustzijn getild.
Ik had het nooit zonder de lessen van mijn
overtuigingen gekund.
Ik sta hier met een blij en vredig hart op een nieuw en
prachtig vertrekpunt.
Zo ontzettend meer bewust.
Ik heb al mijn oude overtuigingen vaarwel gekust.
Dit is een nieuw geluid, een nieuw begin.
Dit is voor mij nu puur gewin.
Noch mijn overtuigingen noch ik zijn hierover
verbolgen.
Zij zullen verdwijnen en ik zal mijn weg vervolgen.
Ik groet ze met een diepe buiging en vrolijkheid.
En wij voelen allemaal dankbaarheid.
Mijn overtuigingen zijn nu van de baan.
Er is voor mij een nieuwe fase ingegaan.
Een nieuwe fase op een hoger niveau, verder op weg
naar het proces van fusie.
Die weg is nu los van iedere illusie.
Het is van God zelf van wie ik nu persoonlijke
openbaringen ontvang,
Daarin ligt een kracht en zekerheid.
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Ik voel mij alleen nog maar gelukkig, vredig, blij en dus
nooit, maar dan ook nooit meer, bang.
Opnieuw maak ik een diepe buiging.
Voor iets wat mij op deze weg tot nu toe heeft
geholpen en dat iets, is voor mij, mijn overtuiging.
Nu zo snel mogelijk op weg naar het proces van fusie.
En dat punt ligt heel erg ver voorbij iedere vorm van
illusie.
Aan mijn overtuigingen heb ik vanaf nu maling.
Ik richt mij uitsluitend op God en op de van hem
ontvangen ‘persoonlijke openbaring’.
Er is nog een groot voordeel.
Van het leven zonder overtuiging en zonder al het
gekrakeel.
Met het verdwijnen van die overtuiging mis je nog een
ding.
Dat is die grote verwachting met zijn teleurstelling.
Nu ik mij dit realiseer vind ik het fijn.
De overtuiging, de verwachting en de teleurstelling
kan ik missen als kiespijn.
Ik ga verder en houd mijzelf aan God vast.
Dat wordt een reis zonder het moeten zeulen van
enige last.
Hoe ik ook reis, vliegend of te voet.
Ik ga vreugde, vrede, vrijheid en verdere groei
tegemoet.
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Ik vervolg mijn reis, vredig en blij.
Ik reis nu nog slechts met God en met het genootschap
aan mijn zij.
Dit is het punt van de volle bloei van mijn zelfrespect.
Dat er voor zorgt dat er naastenliefde lekt.
Naar ieder die het wil hebben en kan gebruiken.
Zodat ook bij hen de eigenliefde zal ontluiken.
Dat is namelijk het enige bijzondere ding.
Wat mij is geleerd door overtuiging na overtuiging.
Ik ben ze dankbaar en maak in dit afscheid nog één
maal een diepe buiging.
Niets en niemand voelt zich nog verdrietig of rot.
We gaan samen op weg, met God, door God en naar
God.
Zo begint voor ieder de weg met overtuiging na
overtuiging.
En via eigenliefde, zelfrespect en naastenliefde, neem
je uiteindelijk weer afscheid met een diepe buiging.
Onze overtuigingen bepalen niet meer de richting van
ons pad.
We gaan nu alleen nog maar uit vrije wil met God, dus
dit traject van overtuigingen, hebben we nu definitief
gehad.
Niets gebeurt meer onbewust.
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Wijzelf bepalen nu de weg en dat geeft kracht, vrede
en heel veel rust.

Dit creëert Punt 200:
De overtuigingen hebben hun werk gedaan. Ze
bepalen niet meer mijn leven, mijn ervaring, mijn
leermoment en mijn groeimoment maar ik leg ze af,
zodat iedere vorm van illusie zal oplossen. Hooguit
creëer ik vooraf geplande overtuigingen voor de tijd
dat ik ze nodig heb. Mijn overtuigingen bepalen niet
meer mijn richting. Mijn richting bepaalt eventueel
mijn vooraf geplande overtuigingen, die zal gelden
zolang als ik er iets aan heb en zolang als ik er iets mee
kan. Ik maak een diepe buiging voor al mijn
overtuigingen, die ik nu afleg.

‘VRIJ ZIJN' van overtuigingen omdat ik weet hoe het
werkt en dat ze mij kunnen en zullen leren wat ik had
te leren, maakt mij ‘ZIJN VAN VRIJ’.
Want hoe leerzaam de overtuigingen ook zijn geweest,
het was een weg van illusies en illusies maken nu
plaats voor de werkelijkheid van de eenheid en mijn
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steeds diepere verbinding en contact met God, maar
vooral voor de inzichten in hoe het leven werkt.
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PUNT 201: De
loskoppeling

Als we het punt bereiken waarop er evenwicht is in de
juiste dosering van zelfrespect of eigenliefde, niet
teveel en niet te weinig, waarin het zelfrespect
geoptimaliseerd is, met nederigheid naar God en naar
‘God in de mens', als we de maat van ons zelfrespect of
eigenliefde transformeren naar de capaciteit van liefde
voor al onze naasten, als we dit kantelpunt ervaren als
krachtbron en krachtcentrum voor onze existentie en
als bron voor ons groeiend bewustzijn, dat de grootte
heeft bereikt waarin het in staat is om het ego te
kunnen temmen en te kunnen kanaliseren, als we in
staat zijn om onze overtuigingen te doorzien, te
reguleren en te elimineren, hebben we het niveau
bereikt waarop we ‘het aardse' overstegen hebben en
zelfs het leerproces kunnen doorzien en in deze vorm
niet meer nodig hebben.
We zijn dan uitsluitend gericht op de energieën van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid en
daarmee overstijgen we de band en de
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noodzakelijkheden van de verkregen lessen van en op
deze wereld, die ons middels de geschapen schijn- of
illusoire wereld als resultaat op onze overtuigingen,
werden geschonken.
Dan zijn de overtuigingen afgelegd.
Er is geen illusie meer nodig en de illusie is
ontmaskerd.
Als de illusie kansloos is, staat het ego buitenspel.
Als de illusie opgaat in haar eigen nevelen van
misleiding zal de kosmische zon de werkelijkheid
beschijnen en verlichten en zal de werkelijkheid
zichtbaar gaan worden.
Dan is er geen overtuiging, geen illusoire wereld meer
nodig om ons te leren wat onze overtuigingen
betekenen en wat we er onszelf, anderen en de wereld
mee aandoen.
Aangezien de lessen tot in de ongekende diepten van
het heelal doorgaan, zullen de lessen niet meer
verbeeld worden in zelfgeschapen werelden, die tot
iedere uitslag kunnen leiden, zelfs tot aan oorlogen als
ervaringsresultaat aan toe, die hoewel illusoir van
origine, werkelijke gevolgen hebben.
Deze lessen die onze overtuigingen ons boden, zullen
vervallen door het in staat kunnen zijn om de
407

overtuigingen te kunnen doorzien en te kunnen
elimineren. De geëlimineerde en niet meer
noodzakelijke combinaties 'overtuiging-geschapen
illusies’ zullen worden vervangen door rechtstreeks
ontvangen persoonlijke openbaringen, die ons
rechtstreeks door inspiratie zullen worden
geschonken, de rechtstreekse diepte inzichten die de
illusoire werelden zullen vervangen en rechtstreeks in
onze ziel zullen worden gebrand.
Dit is de eerste overwinning voor de Meester over het
ZELF, binnen het Meesterschap.
De illusoire werking van de overtuigingen zijn
doorzien, zodat de werking geen waarde meer heeft.
De illusies kunnen, samen met de overtuigingen
worden verlaten en als de illusies oplossen, blijft de
werkelijkheid over.
De werkelijkheid is slechts gevuld met eenheid, wat
zich manifesteert in liefde, EIGENLIEFDE waarvan de
maat de capaciteit bepaalt van NAASTENLIEFDE EN
DIE SAMENVLOEIEN TOT LIEFDE VOOR DE COMPLETE
SCHEPPING.
Deze loskoppeling van de overtuigingen en de illusies
heeft enorme consequenties.
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Dit creëert Punt 201:
De eerste overwinning van de Meester over het ZELF,
is de overwinning in het kunnen doorzien van de
werking van de overtuigingen en de illusoire werelden
die zij scheppen, met het doel om ons te leren wat
datgene waarvan wij overtuigd zijn, voor
consequenties heeft en hoe de inhoud van onze
overtuigingen passen binnen de kosmische wetten.
Bijna alle gehanteerde overtuigingen passen niet
binnen de wetten van eenheid en liefde, wat tot uiting
komt in de altijd pijnlijke teleurstellingen die hangen
aan de verwachtingen van onze overtuigingen. Dat
resultaat is weer het gevolg van het niveau van het
collectieve bewustzijn.
Hiermee tilt de meester zich definitief uit, boven het
'overtuigings-illusie-patroon’.
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PUNT 202: ‘Vleugelvrij’
na de loskoppeling

De ‘loskoppeling’ heeft grote consequenties.
De werking van de overtuigingen hielden ons vast in
de zwaartekracht van de illusies, die voor een groot
deel verbonden zijn met het drijfzand van het moeras
van de dualiteit.
Veel van wat wij vinden, zet zich af tegen wat anderen
vinden. Bovendien bevestigt de illusoire wereld die
gevormd wordt door onze overtuiging, dat datgene dat
wij vinden, dat de inhoud van onze overtuiging,
behoort tot de bovenste waarheid. We zien het en we
horen het in de illusies.
Die waarheid, onze waarheid, zet zich weer af tegen
andere waarheden en zal verdedigd moeten worden,
zelfs totdat we er bij neervallen.
Zo vormt iedere overtuiging een waarheid, die in
contrast zal zijn met andere waarheden uit andere
illusoire werelden en creëren dus op deze manier,
dualieit.
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Omdat overtuigingen meestal verdedigd moeten
worden, wordt er niet aan onze verwachtingen
voldaan, dus resulteert dat in teleurstelling op
teleurstelling, met als gevolg pijn, verdriet, frustratie,
boosheid en angst. Al met al is dit één groot ego feest,
omdat er onvoldoende eigenwaarde, eigenliefde en
zelfrespect is, dus met een onvoldoende maat aan
zelfrespect is er onvoldoende capaciteit om onze
naasten lief te kunnen hebben. Dus het ego neemt de
vrijgekomen ruimte in en groeit in omvang.
Door de wijsheid via persoonlijke openbaringen te
hebben ontvangen, door het inmiddels verkregen en
veroverd niveau van bewustzijn, door de beginnende
graad in het meesterschap, kan de meester over het
zelf, nu uit de overtuigingen stappen, dus uit de
illusies en uit de dualiteit van het ego.
We hoeven nergens iets meer van te vinden en we
hoeven alleen maar altijd en continu de lijn van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid te
volgen en deze focus vast te houden.
Geen overtuiging en geen illusie meer.
De 'koppeling is los’ en de vleugels zijn daardoor vrij
en zullen ons optillen naar de kosmische zon die de
werkelijkheid zal verlichten en voor ons zichtbaar zal
maken.
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Dit creëert Punt 202:
De ‘loskoppeling’ zal ons vleugels geven om op te
kunnen stijgen uit de laatste illusies, de werkelijkheid
van eenheid tegemoet, gekenmerkt door uitsluitend
een focus op schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en
eenheid. Liefde hoeft nooit verdedigd te worden en om
liefde hoeft nooit oorlog gevoerd te worden. Liefde is
werkelijkheid en behoeft geen illusie.

We zullen zien waar deze bevrijding, dat een immens
gevoel van vrijheid genereert, ons heen zal leiden.
Waar zullen de vleugels ons brengen?
Wat zal het licht van de kosmische zon ons tonen?
Hoe zal het zijn om boven deze wereld uit te kunnen
stijgen en welke horizon zal ons dat bieden?
Maar nog belangrijker, wat zal deze bevrijding doen
met ons bewustzijn en tot welke openbaringen zijn wij
in staat om die van onze Godsvonk te kunnen en te
mogen ontvangen?
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Zoals de arend zweeft op zijn vleugels in vrijheid naar
het licht van de zon, zo zullen wij zweven op onze ‘vrije
vleugels’, die wij ontvangen na de bevrijding van het
doorzien, begrijpen en LOSKOPPELEN van onze
overtuigingen.
Zo zweven wij het licht van de kosmische zon tegemoet,
op weg naar nog meer groei in bewustzijn, op weg naar
het proces van fusie, op weg op onze reis naar
VOLMAAKTHEID.
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PUNT 203: De BRON van
de overtuiging

Een overtuiging waar ik voor ga, die ik bereid ben om
te verdedigen, waar ik ruzie voor wil maken, waar ik
desnoods voor wil gaan ‘echtscheiden’ en waar ik
tenslotte voor wil vechten, is per definitie een
manifestatie die volledig ‘ONTDAAN IS VAN ENIGE
VORM VAN NAASTENLIEFDE’.
Het gaat mij om mijn GELIJK, om het bewijzen van
mijn WAARHEID, en daarbij is het volkomen
onbelangrijk wie of wat ik daarmee beschadig.
Aangezien naastenliefde de capaciteit is die voortkomt
uit de juiste mate van EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT
en er dus bij geen capaciteit van NAASTENLIEFDE,
geen enkele JUISTE maat is van ZELFRESPECT OF
EIGENLIEFDE, ZIT IEDERE OVERTUIGING DIE HET
VERDIENT OM VERDEDIGD TE WORDEN, ALTIJD
AAN DE KANT VAN HET EGO en is daar zelfs van
DOORSPEKT.
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Iedere te verdedigen overtuiging, iedere overtuiging
die mijn leven herschept en het mij zal tonen als mijn
‘waarheid van die overtuiging' door mij te laten zien
wat de gevolgen van die ‘waarheid’ zijn, IS EEN
UITING EN EEN MANIFESTATIE VAN MIJN TEKORT
OF TEVEEL AAN ZELFRESPECT en dus, in beide
gevallen, van mijn gebrek aan NAASTENLIEFDE.

Die ruimte die dan in beide situaties
ontstaat, wordt altijd ingenomen door
het EGO.
Het loskoppelen van mijn overtuigingen, betekent
dus OOK een LOSKOPPELEN VAN MIJN EGO.
Dat is alleen mogelijk als je ogen hebt om te kunnen
zien, als je oren hebt om te kunnen horen en als je
groot genoeg bent om zover te kunnen reiken.
Je moet het begrijpen, zien, horen, voelen, weten en
dus MOET JE HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN
BEZITTEN OM DEZE STAP BEWUST TE KUNNEN
MAKEN.
Een gevolg van het hebben van het juiste niveau van
bewustzijn is het hebben van de JUIST gedoceerde
hoeveelheid van zelfrespect, zodat je de juiste maat
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bezit om de juiste capaciteit van liefde voor je naasten
te kunnen hebben en er een juist evenwicht is tussen
eigenliefde en naastenliefde, waardoor deze twee
ineen zullen vloeien tot ‘LIEFDE’.

Dus de bron van iedere te verdedigen
overtuiging is altijd het EGO.
Pas op, overtuigingen zijn heilig, die kun je niet
zomaar afleggen. Overtuigingen zijn vaak met ons
vergroeid. Je moet het principe doorgronden, je moet
wijsheid bezitten en wijsheid is een resultaat van
mota.
En onder invloed staan van morontia-mota kan alleen
vanaf een zeker niveau van bewustzijn, omdat je dan
ontvankelijk en toegankelijk moet zijn voor een
ongelijksoortige natuur, dus voor GEEST.
Alles wat dus gebouwd is op de energieën van
schoonheid, waarheid, goedheid, liefde en eenheid
hoeft niet, hoeft NOOIT, verdedigd te worden en valt
eigenlijk in een andere categorie. Dat zijn geen
overtuigingen maar ‘WERKELIJKHEDEN’, omdat
liefde ‘IS’ en daarmee de WERKELIJKHEID
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VERTEGENWOORDIGT. Dat behoeft NOOIT een
illusie om je de werking te tonen.

Dit creëert Punt 203:
We zijn in staat geweest om onze overtuigingen te
kunnen loskoppelen, waardoor we onszelf hebben
bevrijd van het eeuwige spanningsveld van de illusies.
We hebben de overtuigingen kunnen loskoppelen,
omdat we het niveau van bewustzijn hebben bereikt,
dat ons via mota de wijsheid schenkt om te kunnen
zien, voelen, weten en horen hoe dit principe werkt.
De definitieve werking van GEEST is in ons geland.
Met het loskoppelen en afleggen van onze
overtuigingen wordt het ego teruggeplaatst in de
noodzakelijke ruimte die het nodig heeft, niet
meer en niet minder. De grootte van het ego wordt
hiermee gelimiteerd tot wat nodig is.
Dat is de eerste grote overwinning van de Meester
over het ZELF. Het bewustzijn is uitgegroeid tot een
perfecte scheidsrechter tussen de persoonlijkheids- en
de ego-entiteit.
Grafisch geeft dit het volgende beeld.
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In afbeelding 1 is er de juiste maat van zelfrespect of
eigenliefde dat zal leiden tot de capaciteit van de
gelijke maat van naastenliefde.
De grootte van het EGO is teruggebracht tot het
noodzakelijke en de overtuigingen zijn losgekoppeld.
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In afbeelding 2 is het zelfrespect of de eigenliefde
verkleind. Er is een gebrek aan zelfvertrouwen
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eigenliefde en zelfrespect (zoals bijna bij ieder van
ons).
Deze kleinere maat van eigenliefde of zelfrespect
genereert een gelijke, dus kleinere capaciteit en maat
van naastenliefde.
De ruimte die vrijkomt door het gebrek aan
zelfrespect en eigenliefde en dus door het gebrek aan
naastenliefde, wordt onmiddellijk ingevuld door het
EGO en toont nog de noodzakelijkheid van
overtuigingen. Deze overtuigingen zullen ons moeten
leren wat de oorzaak en het gevolg is van ons gebrek
aan zelfrespect.
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PUNT 204: De plaats van
de MEESTER

De MEESTER heeft zijn plaats ingenomen in het
centrum van de juiste maat van ZELFRESPECT, na
het vervolgen van drie belangrijke trajecten en na het
overwinnen en veroveren van drie belangrijke en
verschillende niveaus van bewustzijn.
Dit levert de 'DRIEHOEK VAN DE MEESTER' op.
Het is zijn eigen persoonlijk gebouwde en
veroverde piramide.
Het eerste niveau is het bereiken en doorlopen van
het LAND VAN DE LEEGTE. Dit is de voorbereiding
van het bewustzijn om uiteindelijk iedere overtuiging
te kunnen LOSKOPPELEN en in volledige leegte
verder te kunnen gaan
Het tweede niveau is het bereiken en doorlopen van
het PAD VAN OVERGAVE. Hier leert de reiziger
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volledige OVERGAVE AAN GEEST, door omarming en
vertrouwen.
Het derde niveau is het vermogen om de
OVERTUIGINGEN en hun werking te kunnen doorzien
en te kunnen LOSLATEN. Hier ontstaat de juiste
maat van zelfrespect of eigenliefde.
Door het veroveren van deze drie niveaus kan de
Meester zijn plaats innemen in het centrum van de
piramide, waar de juiste maat van zelfrespect door de
meester wordt begrepen en geleefd.
Dit levert de capaciteit op voor de gelijke en dus
juiste maat van naastenliefde, resulterend in
LIEFDE.
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Dit creëert Punt 204:
Na het doorlopen en kunnen veroveren van de drie
niveaus van HET LAND VAN DE LEEGTE, HET PAD
VAN OVERGAVE EN HET KUNNEN LOSKOPPELEN
VAN DE OVERTUIGINGEN, zal de MEESTER zijn plaats
innemen in het centrum van zijn zelf gebouwde en
veroverde piramide. Dit centrum is de plaats van de
juiste maat van zelfrespect of eigenliefde en dus de
plaats van de capaciteit voor de gelijke maat van
naastenliefde, resulterend in LIEFDE.
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PUNT 205: De
loskoppeling met al het
wereldse

Na het bewandelen en veroveren van de drie niveaus,
het land van de leegte, het pad van overgave en het
kunnen loskoppelen van de overtuigingen in het
centrum van de juiste dosering van zelfrespect of
eigenliefde, ontstaat de situatie waarin de focus en de
gerichtheid in eerste instantie gericht moet gaan
worden buiten deze ‘wereldse sfeer’.
De samenwerking met de Godsvonk en het
genootschap wordt steeds intenser en structureler en
dat is een gerichtheid op GEEST.
GEEST BEVINDT ZICH BINNEN IN ONS EN LOS VAN
DE MATERIALITEIT VAN DEZE WERELD.
Uiteindelijk is de uitwerking van onze concentratie en
focus, gericht op deze wereld, maar de bron van onze
samenwerking ligt buiten deze wereld.
Wij bevinden onszelf tussen deze wereld en geest in
en treden zo op als intermediair, als de open deur, van
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de geesten- of geestelijke wereld naar de materiële
wereld.
Zo zijn wij in staat om steeds op een hoger niveau los
te kunnen zijn van deze wereld, steeds meer en meer
niet meer VAN deze wereld te zijn maar steeds meer
en meer, uitsluitend nog IN deze wereld te zijn,
werkend met en voor Geest.
Dat is de taak van de Meester over het ZELF,
werkzaam met en dienend voor het genootschap.
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Dit creëert Punt 205:
De Meester die zetelt in het centrum van zijn zelf
gebouwde piramide, bevindt zich daarmee tussen
materialiteit en Geest en kan op die manier op
perfecte wijze de open deur zijn voor de deelname en
de samenwerking met Geest, binnen het eigen
Genootschap, in het belang van het totaal en alles en
iedereen dienend. Dit dienen, is de hoogste wijze van
DELEN en delen is GODGELIJK.
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PUNT 206: Hoe wij
onszelf vastleggen en
ketenen

De kracht van de herhaling is groot en dus komen we
net zo vaak terug op belangrijke zaken totdat ze van
alle kanten zijn belicht en bekeken en de informatie
compleet in ons systeem is geland en verankerd. Pas
dan kunnen we gaan beginnen om ermee te gaan
werken.
Als je ergens bovenuit stijgt, krijg je een completer en
beter overzicht omdat het zich onder je bevindt.
Dit geldt niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.
Als je in bewustzijn uitstijgt boven het bewustzijn van
iets buiten je, dan ga je het doorzien.
Wij hebben de overtuigingen losgekoppeld wat ons de
vleugels van de vrijheid gaf. Op die vleugels zijn we nu
uitgestegen boven de overtuigingen en als je er boven
hangt dan zie je dat het de ketens zijn, waarmee wij
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blind maar vrijwillig, onszelf vastketenen. Een ieder
die rommelt aan onze kettingen, rommelt aan onze
waarheid, bestempelen wij als onaanvaardbaar en
onverteerbaar en dus gaan we opnieuw de strijd aan.
Onze overtuigingen brengen ons altijd gigantisch in de
problemen, maken ons het leven zuur en zijn niet
meer en niet minder dan een deel van de dualiteit,
gedragen en verdedigd door het ego en eeuwig
gevangen in de illusie. Het is dus een manifestatie van
onze reis op de wereldse weg en de wereldse weg,
WERKT NIET, BEHALVE OM ONS TE BEWIJZEN DAT
DE WERELDSE WEG NIET WERKT.
Maar hoe verbreek ik de ketens en krijg ik ogen
om te zien en oren om te horen?
Juist ……. Door de ervaringen die de overtuigingen
ons leveren, door de wereld te creëren waarin wij
‘het niet werken van de wereldse weg’ meemaken
en ervaren en door de pijn, het verdriet, de angst
en de zorgen van de teleurstellingen, die de
verwachten die aan de overtuigingen hangen, ons
keer op keer leveren.
Deze weg is een worsteling en er zijn er meer wel dan
niet, die deze weg tot hun aardse dood blijven
bewandelen, zonder het vermogen te hebben
ontwikkeld om de wereldse weg te kunnen doorzien
en er bovenuit te kunnen stijgen.
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Neem een andere weg.
Ga naar binnen en onderzoek je eigen tempel van
wijsheid en ga daar op zoek naar God.

Dit creëert Punt 206:
De herhaling is de enige wijze van landing en
verankering in ons systeem, dus zullen we herhalen
tot we er bij neervallen.
De overtuigingen die wij inmiddels hebben kunnen
loskoppelen, zijn de ketens en de kettingen die ons via
de dualiteit, het ego en de illusie gevangen houden op
de wereldse weg. Tevens leren deze overtuigingen
ons door de pijn en het verdriet via de
teleurstellingen, voortkomend uit de verwachtingen
van de overtuigingen, dat de overtuigingen en dus
de wereldse weg, niet werkt en dus niet de weg is.
Dit kan tenslotte alleen maar leiden tot de afslag naar
'de weg naar binnen’.
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PUNT 207: De noodzaak
van de inzet van de
meester

Hoe groot is de noodzaak van de inzet van de
meester in deze wereld?
Hoe groot is het leed op deze wereld waar de inzet en
hulp van de meester nodig en gewenst is?
Hoe groot is de pijn in onze eigen harten?
We hebben gezien dat de mate van Eigenliefde of
Zelfrespect de capaciteit levert voor de mate van liefde
voor onze naasten.
Wat zien we in de wereld?
Hoe groot is de honger en de armoede?
Hoe groot is de angst bij hoeveel mensen in de wereld
om de dag te kunnen overleven?
Hoe groot is dus de liefde voor onze naasten, overal en
vooral wereldwijd gezien.
Dat leed, overal, is immens, zowel kwalitatief als
kwantitatief.
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Als er zichtbaar, aantoonbaar zo een enorm gebrek is
wereldwijd aan liefde voor onze naasten, een gebrek
van het gevoel van verantwoordelijkheid voor onze
naasten, dan is er in gelijke mate een zichtbaar en
aanwijsbaar gebrek of een teveel aan eigenliefde
en zelfrespect want dit laatste, de eigenliefde is de
maat voor de capaciteit van het kunnen schenken van
naastenliefde.
Als we elkaar werelwijd, overal, ook in Nederland,
laten creperen, staan we toe en laten we het
gebeuren, dat we zelf creperen.
Een uiting van naastenliefde of eigenliefde in
disharmonie, doen beiden pijn.
Er is pijn en verdriet maar vooral angst, overal maar
vooral in onze eigen harten door een tekort of een
teveel aan zelfrespect, door deze disharmonie.
WIJ LIJDEN ZICHTBAAR EN AANTOONBAAR AAN
EEN IMMENS GEBREK AAN ZELFRESPECT OF
EIGENLIEFDE OF WIJ HEBBEN ER TEVEEL VAN,
MAAR OOK DAT LEIDT TOT ANGST EN DUS TOT
PIJN EN VERDRIET.
ALLES BUITEN HET KANTELPUNT CREËERT CHAOS
IN DE MENS EN CHAOS TUSSEN DE MENSEN ALS
EEN VORM VAN DISHARMONIE.
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Iedereen die nog in het stadium verkeert van of een
gebrek of een teveel aan eigenliefde of zelfrespect,
zit nog in het gebied van de dualiteit, wordt geleid
door het ego en is nog verblind door de illusie en is
niet in staat om een capaciteit van naastenliefde te
genereren. Ook daar is de maat van naastenliefde
gelijk aan de maat van eigenliefde.
Als het één er niet is, zal het andere er dus ook niet
zijn.
Dat is dus de nog trieste maat of het niveau van het
collectieve bewustzijn.
Ook de mensen die in deze wereld anderen in de
armoede en honger houden, hebben vanuit gods
gezichtspunt hulp nodig. Het ontbreekt hen aan
zelfrespect of zij lijden onder een teveel aan
zelfrespect en missen volledig het contact, de
verbinding en de aansluiting met Geest.
Het evangelie van Jezus is een evangelie dat het
volgende nastreeft:
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.
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Dat is het werk van de Meester over het Zelf, die dit
beeld overziet, onderkent en bereid en beschikbaar is
om te dienen en te helpen.
Dit probleem kan alleen nooit op het niveau van de
wereldse weg worden opgelost, maar zal altijd
vanuit de Geestelijke weg door focus en projectie
moeten worden aangepakt en opgelost en door
samenwerking en onder aansturing van Geest of
God.
Op de wereldse weg zullen slechts ego’s botsen, in het
moeras van de dualiteit en verblind door de illusie,
gevangen in de heilige overtuiging.
Op de wereldse weg en op de wereldse manier zal
geprotesteerd en geduwd worden tegen en getrokken
worden aan elkaar en dat zal niets opleveren.
Met een te laag zelfrespect kan ik niet delen met
mijzelf, niet delen met de God in mijzelf en dus niet
delen met mijn naasten.
Met een te hoog zelfrespect kan ik niet delen met
mijn naasten en als die capaciteit ontbreekt, is er dus
geen maat en kan ik niet houden van en niet delen met
mijzelf en dus ook niet met de God in mijzelf.
Als ik niet in staat ben om te delen, is er een totale
blokkade en geen groei op weg naar volmaaktheid en
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dus nog geen oplossing voor deze wereldse
problemen.
De meester kan helpen met energie en de juiste
gerichtheid, een gerichtheid als een werkelijkheid, te
projecten op deze wereld, zodat onze werelden daarin
zullen veranderen en DE WERELD DAARMEE ZAL
BEÏNVLOEDEN.
VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF.

Dit creëert Punt 207:
Het wereldbeeld van armoede, honger, oorlog,
uitbuiting en onderdrukking tekent een tekort aan
naastenliefde. De capaciteit van naastenliefde wordt
bepaald door de mate van zelfrespect of eigenliefde.
Als er geen naastenliefde is en dat nemen we waar in
deze wereld, is er grootschalig een tekort of een teveel
aan eigenliefde of zelfrespect. Beide uitingen geven
disharmonie en creëren de onmogelijkheid van
naastenliefde. Hier ligt de zeer noodzakelijke taak van
de meester om hulp te bieden en dienstbaar te zijn.
Die noodzaak is groter dan we vermoeden. Alle uit
onvrede geboren protesten en demonstraties zijn ook
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een uiting van een ‘disharmonie in eigenliefde of
zelfrespect' en zullen de mogelijkheid om liefde voor
elkaar op te kunnen brengen, alleen maar verkleinen,
want de maat van het één is de mogelijkheid of de
capaciteit tot het kunnen uitvoeren van het ander.

Het eigenlijk intens trieste is, dat alle ellende die wij
zien in de wereld, met een enorm gebrek aan gevoel
van verantwoordelijkheid en liefde voor elkaar, het
gevolg is van de pijn die de meeste mensen moeten
dragen in hun eigen systeem door gebrek aan
zelfvertrouwen, door gebrek aan zelfrespect en door
gebrek aan eigenliefde, door het gebrek om van
zichzelf te kunnen houden.
Dit is opnieuw wat Jezus er letterlijk over zei:
(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:
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het ene is de maat van de capaciteit tot het
andere.
Gij ‘meester over het zelf', geef ieder
mens terug aan zichzelf en beteugel het
te grote zelfrespect bij hen die dat
hebben.
BRENG DE MENSEN TERUG NAAR HET
KANTELPUNT.
Jouw hulp is nodig en gewenst.
We hebben dus de liefde die alleen is verankerd in de
eigenliefde en die kan overvloeien en overstromen
naar naastenliefde en dat zal gebeuren, als een
besmettelijke ziekte.

(1098.3) 100:4.6 Ge kunt uw medemensen niet
waarlijk liefhebben door een eenvoudige wilsdaad.
Liefde wordt slechts geboren uit een grondig
begrip van de motieven en gevoelens van uw
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naaste. Het is niet zo belangrijk om vandaag alle
mensen lief te hebben, als om iedere dag één mens
meer te leren liefhebben. Indien ge iedere dag of
iedere week één medemens meer gaat begrijpen, en
indien dit het uiterste is waartoe ge in staat zijt, dan
zijt ge zeker bezig uw persoonlijkheid te socialiseren
en waarlijk te vergeestelijken. LIEFDE IS
BESMETTELIJK, en wanneer de toewijding van een
mens verstandig en wijs is, werkt liefde
aanstekelijker dan haat. Alleen echte,
onzelfzuchtige liefde is echter waarlijk
besmettelijk. Als ieder mens op aarde maar een

BRANDPUNT van DYNAMISCHE LIEFDE kon
worden, zou dit weldadige virus van liefde de
vloed van gevoelens en emoties van de
mensheid spoedig zozeer doortrekken, dat de
ganse civilisatie doordrenkt zou zijn van
liefde, en dit zou de verwezenlijking zijn van
de broederschap der mensen.

Dat is de boodschap en de opdracht:
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Word een brandpunt van dynamische,
echte en onzelfzuchtige liefde en
besmet iedereen daarmee.
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PUNT 208: De
manifestatie van de
meester

Nu blijkt hoe groot de noodzaak is om in deze wereld,
waar het globaal en grootschalig ontbreekt aan
eigenliefde en zelfrespect, met alle gevolgen van dien
voor wat betreft DE LIEFDE IN DE WERELD, zullen de
mensen die dit drama begrijpen en voelen, ingezet
moeten worden om een BRANDPUNT VAN
DYNAMISCHE LIEFDE te worden en te kunnen te
zijn, om daarmee deze wereld te infecteren en te
genezen.
De Meester heeft zich losgemaakt van de
overtuigingen. De Meester is los van de noodzaak om
zich te hoeven of te moeten verdedigen.
De Meester begrijpt en kent de immense disharmonie
voor wat betreft eigenliefde en zelfrespect onder de
complete bevolking van deze planeet en begrijpt dus
iedere reactie van iedereen die in vrees, verdriet en
angst leeft, want dat is inherent aan het hebben van
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een tekort of teveel, van een DISHARMONISCH gevoel
van eigenwaarde, eigenliefde of zelfrespect.
De meester zal dat BRANDPUNT van DYNAMISCHE
liefde zijn, omdat dat de enige weg is op deze wereld,
omdat dat de weg is om het oude te doorbreken en om
het oude los te kunnen laten. Met het loslaten van de
overtuigingen wordt ieder verzet en iedere weerstand
geëlimineerd en kan er alleen maar dynamische liefde
zijn en de dynamische liefde, binnen de Meester, kan
als brandpunt in deze wereld, deze wereld
BESMETTEN en VERANDEREN.
Overtuigingen kennen weerstand want zij kennen hun
eigen unieke waarheid, een waarheid die alles
blokkeert.
Met het verdwijnen van de overtuigingen, verdwijnt al
deze weerstand en als de weerstand is opgelost, ZAL
DE LIEFDE STROMEN EN ALLES EN IEDEREEN
DAARBIJ INFECTEREN EN BESMETTEN.
WE HOEVEN NIETS TE DOEN WANT ‘LIEFDE IS'. WE
HOEVEN ALLEEN MAAR DE BLOKKADES, DE
OVERTUIGINGEN TE ELIMINEREN ZODAT LIEFDE
VRIJELIJK KAN ZIJN EN VRIJELIJK ZAL ZIJN EN DUS
VRIJELIJK KAN EN ZAL STROMEN.
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De Meester kan nu zelf deze zoektocht naar het
verbeteren en veranderen van de wereld stoppen,
omdat met het afleggen van de overtuigingen de
illusies en dus de mist is opgetrokken en verdwenen.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen!
Het is de keus en de wil van de Meester om zich te
bevrijden van de overtuigingen en de waarheden,
die slechts illusies zijn.
Het is de keus en de wil van de Meester om in volle
vrijheid het leven tegemoet te treden.
Het is de keus en de wil van de Meester om zich te
verbinden en te verenigen met het genootschap om
een enorm brandpunt van gezamenlijke en
gebundelde liefde te zijn in deze wereld.
GEBUNDELD ALS ÉÉN ENORM DYNAMISCH
BRANDPUNT VAN LIEFDE, WAARIN DYNAMISCH
GELIJK IS AAN ONBAATZUCHTIG EN
ONVOORWAARDELIJK.

Het gaat dus om het WETEN, om het begrijpen, om
de LEEGTE, om de OVERGAVE, om het LOSLATEN, om
te kunnen KIEZEN en om te WILLEN en om LIEFDE te
zijn en te stralen.
Dat is vanaf nu de weg van de Meester.
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Waak voor nieuwe overtuigingen, blijf los en leeg en
houd de illusies buiten de deur.
Hoe meer ruimte en kans je de stromende liefde
geeft, hoe meer die liefde zal beklijven en via jou,
door het genootschap, de genezing van alle pijn en
de heling van alle wonden onder alle mensen in
deze wereld, zal bewerkstelligen.
Breng het zelfrespect terug naar alle mensen, dat
dan als vanzelf de maat zal zijn voor de capaciteit
tot het zijn van liefde voor ieder ander mens.

Dit creëert Punt 208:
Het is nu de taak van de Meester om te waken voor
nieuwe overtuigingen, om los en leeg te blijven en om
dus de illusies buiten de deur te houden.
Hoe meer ruimte en kans je de stromende liefde geeft,
hoe meer die liefde zal beklijven en via jou, door het
genootschap, de genezing van alle pijn en de heling
van alle wonden onder alle mensen in deze wereld, zal
bewerkstelligen.
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Genezing is uitsluitend mogelijk door 'de
werkelijkheid de werkelijkheid te kunnen laten zijn'.
De werkelijkheid is de werkelijkheid en zal als de
werkelijkheid herkenbaar zijn als de mantel van de
vermomming er vanaf wordt gehaald.
Alle illusies die per definitie staan voor iedere
overtuiging zijn de mantels van de vermomming van
de werkelijkheid.
Je hoeft niets te doen, je hoeft alleen maar jouw
overtuigingen vaarwel te zeggen, uit de illusies te
stappen, de mantel te ‘ontmantelen’ en de
werkelijkheid jouw ruimte te geven.
In die werkelijkheid heerst het brandpunt van
dynamische liefde.
In dat brandpunt van dynamische liefde ligt de
genezing van de hele wereld.

Jouw dynamische liefde zal versterkt worden
door de hemelse wezens die samen met jou
het genootschap vormen, een genootschap
dat werkt met jou en door jou, op deze
wereld.
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PUNT 209: De vuilnisbelt
van de overtuigingen. De
meester als vuilnisman

Alle overtuigingen die er bestaan in de wereld zijn de
bewakers en de verdedigers van ons en voor ons tegen
onze externe omstandigheden. Daardoor kunnen zij
niet anders dan onder het bevel staan van het ego, en
uitsluitend een dualistisch kenmerk hebben en per
definitie vijandig van aard zijn. Zij moeten ons immers
verdedigen, waarin hun lessen liggen opgeslagen.
Onze overtuigingen, geleid en gedirigeerd door het
ego bepalen de situatie van ‘HOE HET voor ons IS’, in
ieder geval van 'HOE HET voor ons HOORT TE ZIJN’.
Onze externe omstandigheden bepalen ‘WAT ER
GEBEURT' en dus valt er een toetsing plaats aan de
norm, aan onze norm, aan onze overtuigingen.
De uitslag van die toetsing levert bij ons een resultaat
op.
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Valt de uitslag van die toetsing goed uit, in ons
voordeel, dan zijn wij blij.
Valt de uitslag van die toetsing verkeerd uit, in ons
nadeel, dan is er niet aan onze verwachting voldaan en
dat levert teleurstelling en frustratie op.
Natuurlijk kunnen we gaan vechten om toch nog de
uitslag de goede kant, onze kant, op te krijgen.
Aangezien het voor onze overtuiging onder leiding van
het ego, altijd een kwestie is van leven of dood, zullen
we die strijd zeker aangaan.
Onze overtuigingen hebben op deze manier, ontelbare
verschrikkelijke oorlogen op deze wereld, in de
geschiedenis van de mensheid, ontketend en gevoerd.
Overtuigingen hebben altijd vuilnisbelten van
vervuilde en vergiftigde energieën gecreëerd, door
al hun strijd, gevoed door haat, afgunst en jaloezie
en door hun vaststellingen dat anderen ongelijk
hebben, fout zijn en niet deugen.
En die vervuilde energie is de oceaan waar wij in
zwemmen.
Die energie moet opgeruimd worden, maar dat is
pas mogelijk als wij zelf zijn uitgestegen boven het
bewustzijn van de afsplitsing, boven het
bewustzijn van het ego en van de overtuigingen,
wanneer wij zelf de overtuigingen hebben afgelegd
en het MEESTERSCHAP OVER HET ZELF IN HET
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KANTELPUNT VAN HET ZELFRESPECT OF DE
EIGENLIEFDE hebben ingenomen, hebben
veroverd en wanneer wij daar, in onze zetel
hebben kunnen plaatsnemen.
Als wij gaan begrijpen wat onze overtuigingen ons
hebben geleerd, als wij met vrede en liefde in ons hart
en met een diepe buiging afscheid hebben genomen
van onze overtuigingen, kunnen wij ons werk als
Meester in het Meesterschap, onder leiding van ons
genootschap, gaan starten.
Hiervoor hebben wij eerst de weg van het doorkruisen
en veroveren van het LAND VAN DE LEEGTE en van
het PAD VAN OVERGAVE, moeten kunnen
volbrengen.
Inzicht is een product en het gevolg van wijsheid.
Wijsheid is een product en het gevolg van beïnvloeding
door mota. Onder invloed van mota staan, is een
product en het gevolg van het geloof en vertrouwen in
God, van de omarming van God door ons en van ons
door God, van het ‘WILLEN DOEN VAN DE WIL VAN DE
VADER’.

En zo wordt de Meester de vuilnisman van
deze wereld en zal hij alles doen om de
omgeving zodanig te veranderen en te
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zuiveren, dat die verandering anderen zal
gaan infecteren en tot andere keuzes zal
gaan aanzetten.

Dit creëert Punt 209:
De meester over het zelf heeft zijn zetel geplaatst in
het kantelpunt van eigenliefde of zelfrespect, heeft dus
afscheid genomen van zijn overtuigingen, doorziet het
vuilnis van deze overtuigingen in de wereld en is
bereid en beschikbaar om onder aansturing en leiding
van het genootschap, de rol van vuilnisman op zich te
gaan nemen.
Zijn vuilniswagen, zijn instrument om te reinigen,
is de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige
dynamische liefde.
De Meester ziet het vuil en kan dit vuil reinigen omdat
hij los is van deze wereld en los is van de invloed van
deze wereld. De Meester is los van deze wereld omdat
hij het Land van de Leegte en het Pad van Overgave
heeft doorkruist en veroverd en omdat hij al zijn
overtuigingen heeft losgekoppeld en losgelaten.
En dan krijgen we dus het volgende beeld.
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PUNT 210: Collecteren,
Transformeren,
Projecteren

Vrij van overtuigingen zijn, vrij van waarheden zijn,
vrij van illusies zijn, vrij van confrontaties zijn, vrij van
strijd zijn, vrij van geraakt kunnen worden want er is
eigenliefde/naastenliefde/liefde, vrij van inhoud en
massiviteit zijn, volkomen transparant zijn, …….
creëert het absorberend vermogen, het kunnen
collecteren, het kunnen transformeren van de
vervuilde energie en het kunnen en zullen
projecteren van zuivere energie.
Dit is de situatie van de ‘Meester in het Zelf' en dit is
de verantwoordelijkheid, de taak en de opdracht van
de Meester.
Het betekent boven alles staan, boven de materie
staan, boven deze wereld staan, onbeïnvloedbaar zijn
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op welke wijze dan ook en in staat zijn om deze
wereld te willen, te kunnen en te zullen dienen.
Het betekent ONKWETSBAAR zijn in de OMARMING
van en met God en het genootschap.
Het betekent het vuilnis, alle vervuilde energie naar
binnen halen, dus collecteren, deze energie
transformeren in het brandpunt van dynamische
liefde, dus onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk en
vervolgens de getransformeerde energie als zuivere,
helende energie, projecteren in de wereld.
Deze gerichtheid van projectie van energie begint
bewust en moet verder opgetild kunnen gaan worden
naar zowel bewuste als onbewuste projecties, continu
en structureel, ook tijdens het dagbewustzijn.
De Meester is de ‘stofzuiger van de ruimte' die door
deze planeet wordt ingenomen, hij of zij absorbeert
het vuil, transformeert het vuil naar een hogere
energie van licht en liefde en projecteert die
getransformeerde energie in de ruimte die door deze
planeet wordt ingenomen.

Zo besmet de Meester met de dynamische
liefde alle mensen en de ruimte die door
deze planeet wordt ingenomen.
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ABSORBEREN, TRANSFORMEREN DUS
ZUIVEREN EN PROJECTEREN, DUS HELEN EN
GENEZEN.
Zo zal de Meester zijn dienstbaarheid in het
discipelschap van Jezus, in vol bewustzijn, in volle
overgave en in volle dankbaarheid gaan starten.

Dit creëert Punt 210:
De Meester is vrij van overtuigingen, van de aan die
overtuigingen gelinkte waarheid, van strijd, van illusie,
is gezeteld in het centrum van de harmonie van
eigenliefde of zelfrespect en is, aangezien er bij hem of
haar geen overtuigingen meer zijn en nodig zijn, die de
invloed van externe omstandigheden bewaken, dus
onkwetsbaar voor externe omstandigheden. De
meester absorbeert het vuil dat is ontstaan door
botsende en strijdende overtuigingen en
transformeert deze vervuilde energie tot zuivere
helende energie en projecteert deze energie op alles
en iedereen.
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Zijn instrument is dynamische liefde en de kracht
van waaruit hij werkt, is de kracht van het
genootschap.
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PUNT 211: De
vernieuwde,
verbluffende kracht
vanuit onkwetsbaarheid

Het vrij zijn van overtuigingen betekent het vrij zijn
van oordelen, betekent het vrij zijn van waakzaam te
moeten zijn, betekent het vrij zijn van continu te
moeten toetsen, betekent de vrijheid hebben om liefde
te kunnen zijn, zonder angst om beschadigd te worden
want er is niets meer om te beschadigen.
Dat creëert een vernieuwde, frisse, vol liefde waaiende
en verwarmende wind die invloed zal hebben in het
contact van de Meester met ieder ander en die ieder
hart zal raken en verwarmen.
Ieder mens zal door externe omstandigheden worden
geraakt en daardoor worden gekwetst omdat ieder
mens vol zit met uiterst kwetsbare materie. Die
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kwetsbare materie zijn al de overtuigingen, die heilig
zijn, die bewaakt, beschermd en verdedigd moeten
worden en waarbij maar al te vaak de aanval als de
beste verdediging wordt gekozen.
Deze continue, nooit stoppende exercitie eist aandacht
en vreet energie. Leven in angst en in een continue
omgeving van bedreiging, sloopt ons en dat is dus
precies wat we doen, WE SLOPEN ONSZELF, met volle
overtuiging en met volle overgave en dus maken we
onszelf ziek.
De enige die dit kan genezen is de meester die vrij is
en bevrijd is van deze waanzin, die het begrijpt, die
erboven zweeft en die ziet waar hij met liefde het
vuilnis kan wegbranden. De meester is vrij van
overtuigingen.
De meester is niet meer kwetsbaar voor de illusie van
de overtuigingen omdat hij in liefde en vrede met een
diepe buiging afscheid heeft genomen van al zijn
overuigingen.
Hierdoor is de meester ONKWETSBAAR en vanuit die
onkwetsbaarheid, gedragen en gevoed door het
genootschap, zal de meester gaan werken.

Onkwetsbaarheid is liefde en dus is liefde
onkwetsbaarheid, of ONKWETSBAAR ZIJN.
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Onkwetsbaar zijn is vrijheid, VRIJ ZIJN.
Onbelast door het ontbreken van ieder risico om
gekwetst te kunnen raken en dus om gekwetst te zijn,
zal de Meester vanuit deze vernieuwde kracht zijn
werk kunnen gaan doen.
Deze materie zal in al mijn boeken oneindig herhaald
worden, omdat het in onze ziel gebrand moet worden
en dat gaat niet vanzelf.

Dit creëert Punt 211:
De Meester is vrij van overtuigingen en dus vrij van
een inhoud die door externe omstandigheden geraakt
kan worden. Daardoor is er geen waakzaamheid meer
nodig en kan alle energie gericht worden op liefde, op
licht, op eenheid, op waarheid, schoonheid en
goedheid.
Dit creëert een ervaring van onkwetsbaarheid en dat
genereert een nieuwe verbluffende kracht en biedt
ongekende mogelijkheden.
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PUNT 212: De voorlopig,
volledige taak van de
Meester

We hebben gezien dat de taak van de Meester in het
ZELF is om te reinigen en te helen. Eén van zijn taken
is om het vuilnis, de vervuilde energie, op te ruimen en
te helen.
De meester heeft echter nog een taak, die zo veel als
mogelijk moet voorkomen dat er nieuwe vuile energie
wordt gecreëerd.
Die tweede taak is te vangen in de term van de
‘VERMEERDERAAR’.
Dus de taken van de meester zijn voor nu, de taak van
VUILNISMAN en REINIGER en de taak van
VERMEERDERAAR.
Maak de mensen meer, vermeerder ze, door ze
terug te geven aan zichzelf en door ze te tonen dat
zelfrespect of eigenliefde het fundament is van
alles. Eigenliefde of zelfrespect is het fundament
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van groei en het fundament van jouw reis naar het
paradijs.
Eigenliefde of zelfrespect is per slot van rekening 'de
maat die de capaciteit levert waardoor we in staat zijn
om onze naasten lief te hebben'.
Je kunt een ander nooit meer liefhebben dan je in staat
bent om jezelf lief te hebben. Je kunt niet groeien als je
geen dynamische liefde kunt opbrengen en geen ware
godsverering kent. Dit begint allemaal bij liefde voor
jezelf. Hierdoor wordt je uiteindelijk de 'Meester over
het Zelf’.

Dit creëert Punt 212:
De meester heeft voor nu twee taken. De eerste is
‘VUILNISMAN en REINIGER' en de tweede is
‘VERMEERDERAAR’. Geef de mensen terug aan
zichzelf.
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PUNT 213: Een klein
uitstapje

Aangezien het attentiepuntenboek zowel herhalend
als voortschrijdend is, will ik voor zover het de
‘VERMEERDERAAR’ betreft, en stuk tekst opnemen
uit boek 4, bladzijde 102.

De kracht van het bewust ZIJN van
een spiegel voor een ander.
Wat betekent het om bewust de kracht van de werking
van de spiegel te kunnen gebruiken?
Wij kunnen bewust de werking van de spiegel
gebruiken in de houding die wij hebben naar andere
mensen en dus in de manier waarop wij met hen
omgaan. In hoe wij omgaan met andere mensen is de
spiegel het meest effectief werkzaam. Wij kunnen hen
een spiegel voorhouden waarin zij zichzelf kunnen
herkennen in wie zij werkelijk zijn.
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Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe anderen
zich gespiegeld zien?
Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe zij in het
leven staan en hoe zij zich profileren?
Op welke manier kan ik omgaan met andere mensen?
Laat ik uitgaan van de uiterste houdingen.
Ik kan mensen ‘afbreken’ met de manier waarop ik ze
benader en ik kan mensen ‘vermeerderen’ of ‘optillen’
door de manier waarop ik met ze omga.
Een klein voorbeeld kan misschien het één en ander
duidelijk maken.
Onlangs kwam er een vrouw op mij af en we raakten
in gesprek over iets dat opgelost moest worden. Door
iets wat zij deed of wat zij zei, antwoordde ik haar dat
zij ‘de beste’ was, dat zij ‘briljant’ was en dat zij
‘absoluut het verschil maakte in de oplossing van het
probleem’.
Verbaasd vroeg zij: “Meen je dat?”
“Ja”, antwoordde ik, “dat meen ik absoluut en dat
meen ik met alles wat ik je kan bieden”. En nogmaals
zei ik: “Jij bent echt de allerbeste”.
De vrouw glimlachte en zei: “Dank je”.
Vervolgens verdween zij uit het vertrek, waar ook
anderen aanwezig waren.
Iemand zei: “Jij bent een charmeur”.
Iemand anders zei: “Nee, jij bent een slijmerd”.
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“Nee”, zei ik, “Ik ben noch een charmeur, noch een
slijmerd, ik ben een ‘vermeerderaar’. Zij is met ‘meer’
weggegaan dan met datgene waarmee zij
binnenkwam. Zij is weggegaan met een beter gevoel
over zichzelf dan zij had toen zij binnenkwam, En als
je goed keek, had je kunnen zien dat zij lopend
binnenkwam en dat zij dansend wegging door een
kortstondige blik in de spiegel.”
Het is eng en verboden om anderen met datgene te
bestempelen wat wij juist zelf willen zijn of hoe wij
zouden willen dat anderen ons zien.
Oh jee, laat een ander vooral niet beter zijn dan dat ik
ben of geef anderen vooral niet het gevoel beter te zijn
dan dat ik ben in de ogen van anderen. Dat is eng en
dat is bedreigend.
Dat is vooral eng en bedreigend voor mijzelf.
De meeste mensen in deze maatschappij lopen niet
over van zelfvertrouwen. De meeste mensen krijgen
dagelijks te horen dat zij het niet goed doen, niet of
nauwelijks deugen en dat zij zich zullen moeten
aanpassen en moeten veranderen om iets beter te zijn
dan dat zij zijn. De meeste mensen leven in het besef
van ‘the struggle for life’ en in het besef dat de wereld
een jungle is, waar je moet strijden om te kunnen eten
en enorm moet oppassen dat je niet zelf wordt
gegeten.
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Door de bedreiging die ons ego ervaart in het idee dat
anderen misschien beter zijn, laten wij maar wat graag
anderen merken dat zij in elk geval minder zijn dan
dat wij zelf zijn.
Wij zijn maar wat graag zelf briljant en de allerbeste.
Wij zijn maar wat graag diegenen, die het verschil
maken, op welk vlak dan ook.
Hier zit de enorme denkfout van ons ego.
Is het niet zo dat wij zullen oogsten wat wij zaaien of
zoals de Engelsen zeggen, is het niet zo dat ‘What goes
around, comes around’?
Zo is de natuurwet en dit betekent dat als wij anderen
de spiegel kunnen tonen waarin zij zichzelf als briljant,
subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien
en kunnen herkennen, anderen ons ook weer die
spiegel zullen tonen waarin wij ons als briljant,
subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien
en herkennen.
Door de energieën die wij uitzenden, zullen wij door
het feit dat energie per definitie een
elektromagnetische werking heeft, ook weer
energieën van gelijksoortige frequenties aantrekken.
Er zijn maar weinig mensen die weten wie zij
werkelijk zijn en wat zij werkelijk zijn. Er zijn maar
weinig mensen die weten dat zij onlosmakelijk
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verbonden zijn met ‘De Bron van Zijn’, die uitsluitend
bestaat uit ‘het één zijn van alles wat is’, en wat zich
uitsluitend manifesteert door een gevoel van
‘ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE’.
Als je je afstemt op de frequentie van LIEFDE en ieder
mens zo tegemoet treedt, zal je daarmee bij ieder
ander de herkenning teruggeven van hun
verbondenheid met ‘De Bron van Zijn’.

De enige belemmering in de herinnering en
de herkenning van onze ‘Bron van Zijn’ is de
werking van ons ego, oftewel de werking van
onze ‘ego-gedrevenheid’.
Door de manier waarop wij omgaan met anderen,
kunnen wij bij anderen het vage en mistige
spiegelbeeld laten veranderen in een helder beeld van
herkenning van wie zij werkelijk zijn.
Als je daarbij oprecht meent wat je zegt en oprecht de
intentie hebt om de ander te ‘vermeerderen’ en terug
te brengen naar wie of wat hij of zij is, zal jijzelf ook
door anderen worden vermeerderd om jouw
herinnering en herkenning te laten groeien.
Zo vermeerderen wij elkaar en zo vermeerderen en
verhogen wij de frequentie van de energie van deze
wereld. Hierdoor zal ongetwijfeld het leefklimaat op
deze wereld aanzienlijk verbeteren.
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Ik blijf dus anderen wijzen op wie ze zijn.
 Ik blijf dus mensen vertellen hoe geweldig en hoe
briljant ze zijn.
 Ik blijf dus mensen vertellen, dat zij de liefste, de
beste en de mooiste zijn.
 Ik blijf mensen vertellen dat zij recht hebben op het
zijn van wie zij zijn en dat zij recht hebben op geluk.
 Ik blijf mensen vertellen dat zij juist diegene zijn die
het verschil maakt en dat juist hun inbreng van
‘levensbelang’ is.
 Ik blijf onafgebroken doorgaan met het pogen om
de mensen ‘terug te geven aan zichzelf’, in de hoop
dat zij daardoor gaan begrijpen dat het absoluut
mogelijk is om:

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

ÉÉNHEID  VERBONDENHEID 
AFHANKELIJKHEID  BEÏNVLOEDING 
VERANTWOORDELIJKHEID

Dit creëert Punt 213:
De Meester moet de kracht begrijpen en gaan
toepassen van het op bewuste wijze ‘ZIJN’ van een
spiegel voor een ander, waardoor de ander in het door
jou terug gespiegelde beeld kan zien hoe fantastisch
die ander is, zichzelf daardoor gaat respecteren en
liefhebben en zichzelf daardoor zal gaan
vermeerderen en dus zal gaan groeien.
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PUNT 214: Ook een
teveel is een tekort

We hebben het in dit boek gehad over het
KANTELPUNT, het harmoniepunt of
evenwichtspunt van zelfrespect of eigenliefde.
Daarbij is genoemd dat voor wat betreft zelfrespect of
eigenliefde er drie mogelijkheden zijn:
1. Er is evenwicht, met niet teveel en niet te weinig
zelfrespect.
2. Je hebt te weinig zelfrespect.
3. Je hebt teveel zelfrespect.
Vandaag zag ik dat er maar TWEE VORMEN van
zelfrespect of eigenliefde zijn.
De eerste vorm is:
Je bereikt VOLDOENDE zelfrespect of eigenliefde en
bent in harmonie.
De tweede vorm is:
Je bezit TE WEINIG of geen zelfrespect of eigenliefde.
De tweede vorm van te weinig zelfrespect kan zich
uiten in de slachtofferrol (je accepteert het tekort en
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handelt daarnaar) of je neemt de heersersrol (je
forceert op basis van angst een overtrokken beeld van
zelfrespect, waardoor het lijkt dat je teveel hebt en
daarmee kunt intimideren).

De twee rollen zijn slechts UITINGSVORMEN
van het feit dat het je eigenlijk ONTBREEKT
aan eigenliefde of zelfrespect en er dus
DISHARMONIE is.
Vanaf nu zullen we praten over EVENWICHT in de
verhouding ‘zelfrespect - naastenliefde' of GEEN
EVENWICHT, waarin we dus een TEKORT aan
zelfrespect hebben.

Het gaat dus om het feit dat je eigenliefde
hebt of niet, dat je daarmee in harmonie bent
of niet bent.
Het gaat om het feit of je in evenwicht, in harmonie
bent.
Teveel en te weinig eigenliefde is beiden
disharmonie of een gebrek aan evenwicht.
De UITINGSVORMEN van een tekort is enerzijds de
slachtofferrol en anderzijds de heersersrol.
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Vanaf nu praten we dus over het hebben van
zelfrespect of het niet hebben van zelfrespect.
Deze aanduiding is belangrijk omdat hier iets uit volgt:
‘De maat van eigenliefde levert de capaciteit tot het
vermogen van naastenliefde’.
‘Er kan niet meer naastenliefde zijn dan dat een mens
in staat is om zichzelf te kunnen respecteren of lief te
hebben’.
Zowel te weinig als te veel zelfrespect is een toestand
waarbij men niet in staat is om naastenliefde te
kunnen genereren en werken beiden hierin als een
belemmering.
Beiden zijn uitingsvormen die worden aangestuurd
door het ego. Het is immers het ego die de ruimte
inneemt bij disharmonie. Zie nogmaals beide
afbeeldingen.
De eerste afbeelding (1) laat het punt van harmonie
of evenwicht zien.
In deze situatie ontbreekt het aan overtuigingen.
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In de tweede situatie, afbeelding (2) is er geen
harmonie. Er is een tekort aan eigenliefde of
zelfrespect (wat geuit kan worden in de slachtofferrol
of heersersrol).
Er is nog overduidelijk sprake van het hanteren van
overtuigingen.

Dit creëert Punt 214:
Zelfrespect is er of is er niet. Als het er is, is die mens
in evenwicht.
Als er geen evenwicht is met zelfrespect is er enerzijds
of te weinig of geen zelfrespect en anderzijds teveel
zelfrespect. Te weinig of teveel zijn beiden
UITINGSVORMEN van disharmonie en leiden in beide
situaties tot een onmogelijkheid om in de ontbrekende
mate een gelijke capaciteit aan naastenliefde te
kunnen genereren.
Eigenlijk is het samen te vatten in, dat zowel een
tekort als een teveel aan zelfrespect of eigenliefde,
dus disharmonie van zelfrespect, beiden zorgen
voor:

EEN TEKORT AAN CAPACITEIT.
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EEN TEKORT AAN HET HEBBEN VAN DE
‘CAPACITEIT’ VOOR HET KUNNEN
CREËREN EN DUS VAN HET KUNNEN ZIJN
VAN:

’NAASTENLIEFDE'.
En dat is waar het om gaat!
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PUNT 215: Keus of
tijdelijk lot?

Is de egoïst een egoïst uit vrije keus of is het egoïst zijn
nog een tijdelijk lot als gevolg van het tekort aan
Eigenliefde en Zelfrespect?
Het is interessant om je af te vragen waarom mensen
handelen zoals ze handelen. Waarom zijn mensen
egoïstisch?
Kiezen ze hiervoor of zijn ze zoals ze zijn, in
onwetendheid geleid door hun overtuigingen, zoals
wij allemaal geleid worden door onze overtuigingen,
levend in de waarheid van de illusies die onze
overtuigingen voor ons creëren.
Als je werkelijk jezelf los kunt koppelen van je
overtuigingen gebeurt er een hoop.
De illusies lossen op.
Je gaat dingen doorzien doordat je er letterlijk
bovenuit stijgt, vrij van iedere mening, vrij van ieder
oordeel, vrij van ieder vooroordeel, vrij van iedere
overtuiging.
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Onaardige mensen die voorheen in onze overtuigingen
niet aardig zijn, zijn ineens niet meer onaardig
doordat die film stopt, zoals zoveel filmen plotseling
stoppen.
Dit weten is nodig voor de meester bij zijn houding in
de wereld bij het doen van zijn werk voor de wereld.
Bij het zijn en kunnen zijn van liefde.
Het ‘liefde zijn’, gaat eigenlijk vanzelf als je de
overtuigingen kwijtraakt.
Er komt ineens begrip voor de strijd van een ander,
voor de strijd van ieder ander die iedereen moet
voeren binnen de illusies van zijn of haar
overtuigingen en bij de verovering van de juiste
waarde van eigenliefde of zelfrespect.
Want hoe zat het ook alweer?
Het loskoppelen van de overtuigingen brengt de
Meester na het veroveren van het Land van de Leegte
en het Pad van Overgave in het kantelpunt van
eigenliefde en zelfrespect, waarin als vanzelf een grote
mate van capaciteit voor naastenliefde wordt
gegenereerd en de Meester dus liefde kan zijn en
LIEFDE ZAL ZIJN.
DE MEESTER ‘IS’.
De Meester is onkwetsbaar zoals we in attentiepunt
211 hebben gezien.
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Dat wordt het werkpotentieel van de Meester,
kennis als wijsheid, onkwetsbaarheid, liefde en de
Wil en de gedrevenheid om binnen de kracht van
het genootschap dienstbaar te zijn aan de wereld,
dienstbaar aan de schepping.

Dit creëert Punt 215:
De Meester realiseert zich nadat de overtuigingen zijn
losgekoppeld, dat de filmen stoppen, dat de mist
optrekt en dat de illusies verdwijnen. Hij doorziet de
strijd van ieder ander en parkeert dat in waarde boven
het handelen van anderen, zonder oordeel, zonder
vooroordeel en de meester is slechts liefde omdat de
mate van het zelfrespect van de meester de gelijke
capaciteit genereert van naastenliefde.
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PUNT 216:
Overtuigingen okee,
maar wat zijn dat
eigenlijk?

We hebben het intensief gehad over overtuigingen, we
zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat je al je
overtuigingen, waar je last van hebt, moet
loskoppelen en afleggen.
Allemaal goed en aardig maar wat zijn overuigingen,
hoe kom ik erachter welke overtuigingen ik heb en
moet ik nu al mijn overtuigingen gaan uitzoeken om ze
te kunnen loskoppelen?
We gaan deze vragen stapje voor stapje langs.
Wat zijn overuigingen?
Mijn overuigingen zijn al mijn persoonlijke regeltjes
en wetjes, die bepalen wat goed en slecht is, wat
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aanvaardbaar en verwerpelijk is en al mijn
overtuigingen geven mij dus aan: 'HOE HET VOOR
MIJ IS, HOE HET VOOR MIJ HOORT TE ZIJN’. Al het
andere deugt niet en verwerp ik. Bovendien verbeeldt
mijn overtuiging voor mij onmiddellijk de film van hoe
het volgens die overtuiging dus zou moeten lopen, en
dat verbeelden is zo levensgetrouw en realistisch, dat
daarmee voor mij de waarheid wordt verankerd.
De overtuiging laat mij zien en bewijst mij, hoe het
dus hoort te zijn.
Overtuigingen ontstaan door ‘het leven’, door mijn
opvoeding, door mijn scholing, door mijn cultuur, door
mijn religie, door de sportclub, door mijn vrienden,
door mijn relatie, door mijn werk en dagelijks kunnen
er nieuwe overtuigingen bijkomen.
Ze zijn genesteld en verankerd op BEWUST en op
ONBEWUST-niveau, diep in mijn systeem.
Hoe kom ik erachter wat mijn overtuigingen zijn?
Gelukkig is dit antwoord op geen enkele wijze
relevant.

Welke overtuigingen moet ik dan loskoppelen en
afleggen?
Ook dit antwoord is niet relevant.
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Wat kun je hiermee?
Wel, als we kijken naar de inhoud van de
overtuigingen, naar hun kracht en hun werking is deze
materie uiterst complex, maar gelukkig hebben we
daar in de praktijk helemaal niets mee te maken.
We gaan even terug in de tekst, naar het eerste stukje
over wat we moeten doen’.
We moeten de overtuigingen afleggen, maar alleen
die overtuigingen, WAAR WE LAST VAN HEBBEN.
Hoe constateer ik dat ik ergens last van heb?
Het antwoord is: ‘Wees alert en kijk naar al je
TELEURSTELLINGEN’.
De teleurstellingen zijn dus de trigger die ons als
vanzelf wijzen naar de daaraan vastzittende
overtuigingen.
Een teleurstelling is een negatief resultaat van een
verwachting, die dus niet klopt met mijn verwachting.
Een verwachting is per definitie een resultaat van een
overtuiging. Dus via de teleurstelling, kom ik dus altijd
terecht bij één of andere overtuiging.
De last die we hebben van een overtuiging wordt
dus altijd zichtbaar en aanwijsbaar, via een
teleurstelling.
Beslis dat je de TELEURSTELLING NIET
ACCEPTEERT DOOR DE BRON VAN DIE
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TELEURSTELLING, DE OVERTUIGING, ONGEGROND
TE VERKLAREN.
Beslis dat er niet een teleurgesteld moment is
maar dat er niets is. Het is okee. Het is niet erg, ik
laat het los en daarmee laat ik die overtuiging los.
We gaan dus over op ‘bewust ervaren wat we ervaren',
als er teleurstellingen zijn, knippen we die door en
knippen daarmee de aan de teleurstelling vastzittende
overtuiging door. Jij bent de Meester, jij beslist, het is
jouw leven, het is jouw geluk.
Je hebt reeds de leegte van Het Land van de Leegte
doorkruist, dus vul die ruimte van de doorgeknipte
overtuiging op met leegte.
Je hebt reeds het Pad van Overgave bewandeld, dus
geef je over aan de bewuste wil van de Meester en aan
de leiding van het genootschap.
Dat is de manier waarop deze klus wordt geklaard!

Dit creëert Punt 216:
Overtuigingen zijn door onszelf in de loop van ons
leven, in ons systeem geparkeerde regeltjes en wetjes
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van 'hoe dingen horen te zijn’. Teleurstellingen zijn het
negatieve resultaat, hangend aan de verwachtingen
die vastzitten aan de overtuigingen. Door de
teleurstellingen bewust te beschouwen en
vervolgens te weigeren, elimineer ik de
teleurstelling en dus de daaraan vastzittende
overtuiging. Door de Wil van de Meester en de hulp
van het genootschap is dit een eenvoudige, doch zeer
effectieve actie.
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PUNT 217: Hoe het zit
met overtuigingen van
anderen, die anderen
richten op ons

We hebben niet alleen te maken met onze eigen,
bewuste en/of onbewuste, overtuigingen, we hebben
ook te maken met de overtuigingen van anderen.
Er zijn dus meer overtuigingen waarvan wij flink last
kunnen hebben, behalve de overtuigingen van onszelf.
Dit zijn inderdaad de overtuigingen van anderen.
Wat doen we met de overtuigingen van anderen?
Het antwoord is simpel.
NIETS, MET DE OVERTUIGINGEN VAN ANDEREN
DOEN WE NIETS.
Als we beslissen dat we onze eigen overtuigingen
moeten loskoppelen en moeten afleggen, waarom
zouden we dan meegaan in de overtuigingen van
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anderen, waar we ook nog eens geen enkele invloed
op hebben.
De overtuiging van anderen, met alles wat daaraan
vast zit, is voor rekening en is het probleem van die
ander.
Als iemand zich tot jou went met de mededeling dat je
iemand anders hebt teleurgesteld, dan kun je daar
niets mee. Waarschijnlijk wist je niet eens de
verwachting die op jou rustte en als de overtuiging bij
die ander op onbewust niveau zit, weet jij niet hoe het
volgens die ander hoort te zijn en waar jij aan had
moeten voldoen.
Volkomen zinloos om daar energie aan te spenderen.
Je hebt in principe dus niets met de teleurstellingen
van anderen te maken te maken.

Uiteraard zul je jezelf continu moeten blijven
afvragen of je hebt gehandeld binnen de
energie van schoonheid, waarheid, goedheid,
liefde en eenheid.
Een teleurstelling van een ander over jou kan en zeer
waarschijnlijk, zal dat alles te maken hebben met het
gekwetste ego van die ander, die zelf leidt aan een
gebrek van eigenliefde of zelfrespect.
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Iedere ruimte die ontstaat bij een tekort aan
zelfrespect wordt immers altijd ingenomen door
het ego.
We dienen niet het ego van anderen. We zijn
onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar om te helpen
het zelfrespect terug te geven aan ieder ander, maar
dan moet die persoon dat wel willen.

Dit creëert Punt 217:
De teleurstellingen die vastzitten aan de overtuigingen
van anderen, gericht naar ons, hebben voor ons geen
waarde en zijn het probleem van die ander.
Verwachtingen zijn altijd ego producten en de Meester
dient noch het eigen ego, noch het ego van anderen.
Ook dit is het gevolg van een gebrek aan Eigenliefde of
Zelfrespect van die ander. Indien gewenst, zal de
Meester altijd helpen het Zelfrespect bij anderen te
verhogen.
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PUNT 218: Zelfrespect,
van mate naar kwaliteit
in ruimte en tijd

Zelfrespect begint met acceptatie van het Zelf.
Eigenliefde is liefde hebben voor en vrede hebben met
jezelf. Vrede hebben met en liefde hebben voor jezelf,
‘het ZELF', kan ook gaan, 'voorbij jezelf, voorbij
HETZELF’.
Liefde en vrede hebben voor, is acceptatie hebben van.
Je kunt deze ervaring uitbreiden voorbij en buiten
jezelf.
Je kunt liefde hebben voor en vrede hebben met, dus
acceptatie hebben van, 'het moment waarin jij je
bevindt, ongeacht waar je jezelf bevindt'.
Daarin en daarmee maak je jezelf centraal en maak je
de toestand waarin jij je bevindt en de omgeving waar
jij je bevindt centraal.
Als je vrede, rust, acceptatie hebt naar en met het
moment, omdat je vrede, rust en acceptatie hebt met
jezelf en dus deze vrede, rust en acceptatie BENT,
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neem je de rust, de vrede en de acceptatie van en
binnen jezelf, mee naar het moment en mee naar de
omgeving, dus buiten jezelf. Dan transformeer je jouw
eigen ZIJN op de tijd en op de plaats, waar je jezelf nu
bevindt.
Dan neemt de ruimte van dit moment jouw rust, jouw
vrede en jouw liefde en dus jouw volledige acceptatie
over en wordt dat moment en deze plek deze rust,
liefde, vrede en acceptatie, dus wordt deze plek
harmonie.
Dan breng je jouw brandpunt van dynamische liefde
over van jouw ‘moment van het moment' en van jouw
'plaats van het moment’ naar de plaats en naar het
moment van NU en dan verandert de energie van tijd
en ruimte. Dan verandert het NU.
Jouw Zijn verandert 'Het Zijn’, door te zijn zoals je bent
en wie je bent, door ZELFRESPECT, ACCEPTATIE, EN
DUS LIEFDE, UITGEBREID NAAR PLAATS EN TIJD.
Van binnen naar buiten.

DAN IS ‘DE MATE VAN JOUW ZIJN’,
GETRANSFORMEERD NAAR DE
‘KWALITEIT VAN TIJD EN RUIMTE'.
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Dan ben je de collectant, de transformator en de
projector.
Dan schep of herschep je, alleen door te zijn, door te
willen, door te projecteren en dankzij de kracht en de
hulp van het genootschap.

Dit creëert Punt 218:
Zelfrespect en eigenliefde in vol bewustzijn brandend
binnen jouw eigen systeem, zal door jouw ZIJN de
vervuilde energie gaan collecteren, transformeren en
projecteren en dus zuiveren. Dit is een zuivering van
plaats en tijd in het NU. DIT IS JOUW MAAT VAN
DYNAMISCHE LIEFDE DIE DE KWALITEIT VAN
TRANSFORMATIE LEVERT IN HET MOMENT VAN
RUIMTE EN TIJD. Dat is de heler en de genezer, dat is
de Meester werkend binnen en dankzij de kracht van
het genootschap.
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PUNT 219: Maat bepaalt
kwaliteit dus de
kwaliteit is te bepalen
door de maat

De maat van zelfrespect bepaalt de kwaliteit van
naastenliefde.
De maat van dynamische liefde bepaalt de
verandering in de wereld.
Dus de maat (iets binnen in mijn systeem, die mij
geregeld), bepaalt de kwaliteit (iets buiten mij).
Dus iets in mij, bepaalt de omgeving buiten mij
Als de maat de kwaliteit bepaalt, is de kwaliteit
manipuleerbaar, afstelbaar en beïnvloedbaar door de
maat.
Door het regelen van mijn maat, kan ik mijn invloed op
de kwaliteit bepalen.
Mijn innerlijke maat bepaalt mijn innerlijke kwaliteit.
Mijn innerlijke maat bepaalt de kwaliteit van alles
wat buiten mijzelf ligt.
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Mijn maat bepaalt de kwaliteit van de verandering in
deze wereld.
Mijn aanpassing van mijn innerlijke maat bepaalt de
kwaliteit van de verandering in tijd en ruimte.
Ik heb invloed op tijd en ruimte.

Dat is precies wat er verwacht wordt
van de Meester, 'beïnvloed tijd en
ruimte’.
Weet dus wat je wilt beïnvloeden in tijd en ruimte
en ga naar binnen om daar naar de juiste maat te
zoeken om het juiste effect van de verandering in
tijd en ruimte te realiseren.
Kijk naar de signalen van het genootschap en
luister naar jouw eigen persoonlijke openbaringen
die je ontvangt van Geest.

De Meester over het Zelf is de Meester over het
bepalen van de maat die nodig is om de gegeven
kwaliteit te veranderen.
De Meester over het Zelf is tevens Meester over het
bepalen welke maat gekozen moet worden en hoe
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groot de maat moet zijn om het gegeven doel
(kwaliteit) te kunnen bereiken en om de maat te
kunnen traceren en te kunnen veranderen, waarmee
hij de kwaliteit van tijd en ruimte kan beïnvloeden.
Volgens die weg werkt de wet dat onze dynamische
liefde de wereld verandert.

Dit creëert Punt 219:
Maat en kwaliteit zijn afhankelijk van elkaar en
bepalen elkaar. Met name de maat heeft invloed op de
kwaliteit. De Meester over het Zelf kan bepalen welke
invloed hij wil uitoefenen op welke kwaliteit. De
Meester moet zich realiseren dat zijn maat invloed
heeft op de kwaliteit van tijd en ruimte en dat is met
name het speelveld van de Meester. Op deze wijze kan
de buitenwereld beïnvloed worden.

De Meester over het Zelf is dus ook Meester
over de maat.
Hij weet en kent de maat waarvan hij weet
hoe hoog de maat moet worden.
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Hij weet en kent de wijze waarop hij de maat,
ZIJN MAAT, moet manipuleren om het
gewenste doel, de verandererende kwaliteit
te behalen en te bereiken.
Hij werkt en handelt onder begeleiding en op
aansturing van ZIJN GENOOTSCHAP, waarvan
hij de open deur is op deze wereld.
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PUNT 220: MEESTER 
bewuste MAAT 
bewuste KWALITEIT 
bewust gecreëerde
NIEUWE WERELD

Iedere inademing moet overdacht en dus bewust
worden, iedere uitademing moet overdacht en dus
bewust worden, iedere gedachte moet overdacht en
dus bewust worden, iedere handeling moet overdacht
en dus bewust worden, iedere keus moet overdacht en
dus bewust worden, iedere stap moet overdacht en
dus bewust worden.
De Meester kan alleen nog maar bewust zijn en
alles overdacht doen.
We hebben gezien wat overtuigingen doen. Ze
veranderen onze wereld. Helaas zijn dat volkomen
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ongecontroleerde ‘tot leven gekomen creaties’, die
omdat ze onbewust zijn met schade dan genezing
aanbrengen.
We hebben er van geleerd en dat was en is ook de
bedoeling, maar voor de Meester is nu de overtuiging
overbodig, om te leren heeft de Meester de
overtuiging niet meer nodig.
De werking van de overtuiging moet nu opgetild
worden naar een bewust niveau en naar het
energetisch niveau van schoonheid, waarheid,
goedheid, eenheid en liefde. Dus vanaf nu geldt:

MEESTER  bewuste MAAT  bewuste
KWALITEIT  bewust gecreëerde
NIEUWE WERELD
De MEESTER bepaalt nu op bewust niveau de MAAT,
hij weet wat nodig is, waar en welke maat gekozen
moet worden. Aangezien de maat bepalend is voor de
KWALITEIT, kan de meester dat bewust gekozen
creëren. Deze verandering heeft een bewust
overwogen en geplande verandering tot gevolg op de
WERELD, die daardoor zal vernieuwen.
Hij weet dus bovenal dat het gaat om zijn houding,
om zijn focus, om zijn keus, om zijn behoefte om God
waarlijk te eren en om de kracht en de genezing van
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God en het genootschap door hem in deze wereld te
kunnen brengen en te kunnen laten landen.

Dit creëert Punt 220:
De Meester weet dat de Maat die hij bewust bepaalt,
zowel kwalitatief als kwantitatief, invloed heeft op de
kwaliteit van alles van wat hij bewust voor ogen heeft
en dat door zijn verandering van welke kwaliteit dan
ook, hij bewust de wereld vernieuwt en verandert. Het
gaat dus bewust om de flow: ‘MEESTER  bewuste
MAAT  bewuste KWALITEIT  bewust
gecreëerde NIEUWE WERELD’.
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PUNT 221: De Meester,
het Genootschap en GOD

In de combinatie God, genootschap, Meester, is het
God die de weg bepaalt en de Meester en het
genootschap (engelen, middenwezens,
elementenwezens), zijn dienstbaar en VEREREN
GOD WAARACHTIG en zijn onvoorwaardelijk bereid
om ZIJN WIL TE DOEN, om alles dus met God te
delen.
De Meester moet zich afstemmen op het genootschap
maar moet zich primair afstemmen op zijn of haar
eigen Godsvonk.
De weg is immers uitsluitend: met God, door God, naar
God.
Laat je inspireren, open jezelf en ontvang de
persoonlijke openbaringen en controleer altijd of
datgene dat je voelt, voldoet aan de energie van
schoonheid, waarheid en goedheid. Als het liefde en
eenheid uitstraalt en als het het algemeen belang
dient, is die aanwijzing, die inspiratie, de WEG.
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De meester heeft dus de opdracht om de
samenwerking met God te verdiepen en te
intensiveren.
Vanaf nu is dat de hoogste prioriteit.

Er is alleen nog maar de blik op God, de weg
naar God, de samenwerking in dienstbaarheid
met God, de eenheid met God, die de basis zal
zijn voor de af te leggen weg naar het proces
van fusie.
God is het centrum van mijn aandacht, van mijn focus,
van mijn inspiratie, van mijn leven.

Dit creëert Punt 221:
De Meester als de spil van het genootschap, als de
open deur voor het genootschap op deze wereld, ziet
zichzelf steeds meer als een verlengstuk van de Wil
van God, zijn inspiratie volgend en zich beschikbaar
stellend als de handen en de mond voor het
genootschap in deze wereld. Het werk is uitvoerend in
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eenheid, het werk is in projectie als eenheid met God.
Het werk is genezend met en dienend voor God.
Het werktuig is het brandpunt van de DYNAMISCHE
LIEFDE, dat functioneert als de maat en deze maat zal
de verandering, de kwaliteit, in deze wereld als
verandering moeten gaan realiseren.
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PUNT 222: De
voorbereiding op het
besef van het eeuwig
samenzijn

Ik realiseer mijzelf dat dit nu een moment is waar ik
niet omheen kan.
Het brandt in mijn systeem.
Dit is het moment waarop het vanaf nu alleen nog
maar om God gaat.
Om God en om mijzelf.
Om God in mij en om ik in God.
Om eenheid, om het besef dat ik niets ben zonder God
en dat in zekere zin, God ook niets is zonder mij.
Dat is de consequentie van de vrije wil die ik van hem
heb ontvangen en die heilig is in de kosmos.
In dat kleine stukje van de schepping, waarin ik
centraal sta, is God afhankelijk van mij en van de
keuzes die ik maak.
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Die eer is voor mij ongekend en ik zal die wil die
volkomen vrij is, in die volkomen vrijheid gebruiken
om God te dienen en te eren.
Er zijn vele opties binnen die vrije wil maar uit eerbied
en dankbaarheid voor het ongekende vertrouwen dat
God heeft in mij, kan ik slechts dit ongelooflijke
vertrouwen beantwoorden met een minstens even
groot vertrouwen in God.
Hij heeft mij gevolgd, afwachtend of hij goed genoeg
was voor mij.
Ik kus God in dankbaarheid en eerbied en kies voor
eeuwig zijn zijde.
Een grotere en trouwere vriend kan ik mij niet
wensen.
Ik was al in God gebrand maar hij is nu ook in mij
gebrand, dus zal ik God dienen en alles met hem delen.
Dit is een bijzonder moment, een moment waar ik niet
omheen kan maar waar ik ook niet omheen wil.
Het is mijn keus uit vrije wil in de wetenschap dat dit
de meest briljante keus is, voor mij, voor God en voor
de complete schepping.
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Dit creëert Punt 222:
Er komt een moment dat je weet dat je niet meer,
nooit meer om God heen kunt en dat je onmiskenbaar
zeker weet dat je ook nooit meer om God heen wilt. Er
is een wederzijdse liefdevolle vriendschap en
afhankelijkheid gegroeid die alleen maar verdiept kan
en zal gaan worden.
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PUNT 223: De balade van
‘Een blik in het TERUG, in
het NU en in het STRAKS’

Er is uiteindelijk en tenslotte.
Nog maar één weg te gaan.
Die weg is zonder enige twijfel.
De weg naar de enige bevrijdende baan.
Deze baan is zeker lang en alsmaar rechtdoor.
Het is de baan en de weg van het hoogste belang.
Als je goed luistert, hoor je prachtig gezang.
Het zijn de engelen die zingen in koor.
Dit is de weg, ga verder zonder dralen.
Om aan het eind jouw grote schat op te mogen halen.
Pad na pad is door mij doorkruist.
En vele wissels zijn genomen.
De weg is nu duidelijk.
Ik heb dat persoonlijk van God vernomen.
Nadat ik God heb leren kennen.
En de richting mij duidelijk werd.
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Ben ik in en op God gaan geloven en vertrouwen.
En merkte dat dat ‘waardig’ was om op te kunnen
bouwen.
Ik voelde steeds meer vreugde en steeds meer kracht.
En van mijn schouders viel een grote last.
Ik kon de goddelijke wind mennen. Met de kracht
van ZIJN teugels.
En zij brachten mij naar verre verten, op goddelijke
vleugels.
Van de wereldse weg naar de Geestelijke Weg.
Die wissel was zwaar maar bracht mij reizend door de
tijd.
Een steeds dieper besef van één zijn en ware Eenheid.
Eenheid bleek niet zomaar iets te zijn.
Het is het enige dat vrij is van angst en pijn.
Je moet het je leren beseffen.
Dat alleen het besef van eenheid je kan verheffen.
Steeds hoger voorbij de zon en de sterren.
Zo reisde ik verder en wist je dat….
Ik mijzelf nu echt bevond op het Geestelijk Pad.
De reis was opwindend en werd steeds lichter.
En God was mijn persoonlijke gids en opzichter.
Die vol geduld mij van alles leerde.
En als het moest mij corrigeerde.
Zo werd onze band steeds intenser en frivool.
God is nu mijn grootste vriend en idool.
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Hij is er steeds en er wordt altijd op mij gelet.
Zonder mijn vriends leiding had ik het niet gered.
Ik weet dat ik alleen maar verder met hem kan gaan.
Zonder God hadden wij hier samen nu niet gestaan.
Mijn focus is nu volledig gericht en ik ben nooit meer
laks.
Onze hechte vriendschap is mijn garantie voor toen,
voor nu en voor straks.
Voortschrijdend over de Geestelijke Weg.
Kwam er een poort die mij de weg versperde.
Toch mocht ik verder, omdat ik niet ‘zo vol meer was'.
Vóór de poort was het God zelf die het pad schoon
veegde.
Als welkomstceremonie bij de toegang van het 'Land
van de Leegte'.
Leeg zijn is een kunst die je moet veroveren door haar
te begrijpen.
Want in die leegte kun je verder rijpen.
Daar groeit je ziel op het licht van het stijgend
bewustzijn.
Daar ligt de wezenlijke kracht en voel je je altijd fijn.
Die leegte wordt het huis.
Dat leeg is en toch is gevuld.
Die leegte zal je intens belonen.
Het is nu het huis waar God eeuwig zal komen wonen.
Maar God woont niet alleen in jou.
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Jij woont ook in hem want hij is jou eeuwig trouw.
Zolang je nu nog op het pad voortschrijdt.
Wordt die inwoning een versmelting voor de
eeuwigheid.
In dit verhaal loopt het ‘terug, nu en straks' wat door
elkaar.
Maar iemand die dezelfde weg is gegaan.
Zal dit verhaaltje zeker wel verstaan.
Na de Leegte kwam er weer een nieuw pad.
Het was het pad waar je jezelf aan God kunt laven.
Het was het Pad van ‘volledige Overgave'.
In dit gebied kun je stilstaan of in vreugde rennen.
In de volledige Overgave aan God, leer je hem pas echt
kennen.
Toen ik daar was realiseerde ik mij al vlug.
Nu is dit een weg van nooit meer terug.
Ik realiseerde mij daar intens, vreugdevol en blij.
Ik ben nu van God en God is van mij.
Niets is meer mogelijk zonder God.
Realiseer je vanwaar je komt, waar je nu staat en waar
je nog heengaat.
Die weg is helder en vreugdevol.
Op die weg zal ik de eeuwigheid verdienen.
Door ware godsverering aan mijn vriend en door de
hele schepping te dienen.
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Dienen is delen en zoals ik het nu bekijk.
Maakt dienen en delen mij aan God gelijk.
Er stond mij in ieder geval nog één ding te doen.
Dan arriveer ik nu in dit lied in het ‘NU’.
Het ‘terug’, zijn we voor nu gepasseerd.
Daar heb ik een hele hoop geleerd.
Wat er nu moet gebeuren, zal ik je zeggen.
We hebben nu rigoureus nog iets af te leggen.
Dat doen we niet zomaar, maar met een diepe buiging.
We nemen afscheid van iedere overtuiging.
Leegte en Overgave leveren puur gewin.
Daar past de illusoire overtuiging niet meer in.
Dit was een overzicht van wat mijn weg is tot zover.
Het was ‘de weg van terug' en ‘de weg van nu’.
Nu is de blik nog slechts vooruit.
Terwijl de focus ligt op het nu en op dit moment.
In de zekerheid dat God en het genootschap mij kent.
Dat zij mij willen en kunnen gebruiken.
Om de liefde op deze wereld te laten ontluiken.
Niemand kan dat alleen.
Maar mens samen met Geest gaan samen op weg
daarheen.
Om in samenwerking en zonder hierbij ooit te zeuren.
Wonderlijke dingen te laten gebeuren.
Dat wonder zal voor een ieder passeren.
Als we bereid zijn om samen met God te gaan en van
hem te willen leren.
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Wat ons rest is de blik recht vooruit.
Niets of niemand kan ons daarin nog beletten.
Op het laatste stuk zullen we de puntjes op de ‘i’ gaan
zetten.
God is nu eeuwig aan onze zij.
En ook het genootschap is van de partij.
Hoe meer ik van de engelen en van God kan en zal
leren.
Hoe dichter wij komen bij het proces van fuseren.
Het grootste feest van iedere tijd.
Pure vreugde voor mens en God in de eeuwigheid.
We richten ons nu dus op dat toekomstig pad.
En trekken dat deel in het NU.
Want alleen in het NU ligt de schepping.
Waarmee we het straks creëren.
Het vooruitzicht is ‘Ik ben God en God is mij’,
onherkenbaar voor iedere entiteit.
Dat betekent dus ‘één voor eeuwig en altijd’.
Vanaf dit punt gaat het uitsluitend daarover.
Tot het grote feest en dan is het zover.
Dan weet ik waarom ik die hele weg ben gegaan.
Via vele wissels van pad naar weg en naar weer een
nieuwe baan.
Alleen maar mogelijk door mijn keus om samen met
God te gaan.
Zo groeiden wij steeds meer tot één. En gingen
nimmer van elkaar heen.
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Dit is mijn balade die jij nu ook kent.
Zodat ieder terug kan kijken op het eigen verleden, het
heden en het toekomstig moment.
Geen balade is ooit compleet.
Als je tijdens die hele rit niet in de armen van God
treedt.
Dat is alles wat hij wenst, dat jij hem voor eeuwig kent.
Deze weg is onmogelijk alleen te gaan.
Iedereen die besluit om wel alleen te gaan.
Zal bezwijken in verdriet en traan.
Een ieder die niet naar zijn stem luisteren wil.
Zal de wissels missen voor het volgende traject.
Zij zullen er niet komen en blijven dralen.
Want zonder zijn ogen zullen ze in de mist verdwalen.
Twee is één en verduizendvoudigt jouw kracht.
Hij zal je leiden door de zwartste nacht.
En na de Leegte, de Overgave en het afstoten van
overtuiging.
Is het eeuwig Licht, warm, vredig en maakt God voor
jou en jij voor God een diepe buiging.
Zo is de weg en zal die eeuwig zijn.
Alleen jullie eenheid trekt jou uit de pijn.
Het gaat niet om God die alleen maar deze weg zal
willen.
Het gaat om jou en mij, om ons.
Wij moeten onszelf eerst grillen en drillen, totdat wij
het gaan begrijpen.
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Dan zal na de keus van eenheid onze ziel verder in zijn
licht kunnen gaan rijpen.
Totdat de ziel klaar is voor het moment.
Dat jij als het proces van fusie kent.
Deze hele ballade heeft voor mij maar één doel.
Dat ik vanaf nu zal weten en voel.
Dat het gaat om het continu samenzijn van God en mij.
Vanaf nu voor eeuwig in mijn systeem gebrand.
Vanaf nu voor eeuwig, vreugdevol en blij.
De weg gaat in dit volle besef op weg naar fusie en is
voor eeuwig bevrijd van het stadium waarin we
slechts gedreven werden door illusie na illusie.
Zo is de weg gegaan van te verdedigen waarheid naar
onmiskenbare werkelijkheid.
Zo zijn we terecht gekomen op de enige wezenlijke en
reëele baan.
Zo zijn we uiteindelijk met God, door God, naar God
gegaan.
Voor nu is dit het einde van dit lied, waarin ik mijzelf
in vrije wil gebied.
Om uit vrije wil alles met God te delen.
Delen maakt mij onvoorstelbaar rijk.
Het maakt mijzelf aan God gelijk.
Gelijk zijn aan God is geen illusie.
Gelijk zijn aan God is het fundament van fusie.
Fusie is mijn hoogste doel.
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Dat is het onmiskenbaar enige wat ik er nu over voel.
Het besef van de kracht van God in mij en ik in God.
Levert in mij een nieuw besef.
Het besef van het MEESTERSCHAP OVER HET ZELF.
Zodat ik volledig weet wie ik ben en vanaf nu zal zijn.
Ik zal vanaf nu oprecht in alle eerlijkheid.
Alles accepteren, alles nemen en alles zijn voor wat
betreft mijn verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid ligt niet eens misschien.
Maar in alle zekerheid dat ik God onvoorwaardelijk
dien.
God dienen en eren omvat het AL.
Zodat ik uitsluitend de hele schepping dienen en
dragen zal.
God kan mij nu gebruiken om op te bouwen.
God kan nu onvoorwaardelijk ook op mij vertrouwen.
Zo ga ik op weg naar de bestemming op dit pad.
En die bestemming is de grootste schat.
Die een mens zich maar kan wensen.
Omdat ik voor deze schat heel bewust koos.
Wordt het reisgebied voor mijn ziel in het onmetelijke
universum.
Voor eeuwig, grenzeloos.
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Dit creëert Punt 223:
In het vorige aandachtspunt hebben we ons
gerealiseerd hoe diep de band is tussen onszelf en
God. Overweeg jouw eigen weg en beschrijf hem met
alle liefde die je hebt voor God. Druk je uit in de
ballade van jouw leven en van jouw weg en realiseer
jezelf hoe belangrijk God is geweest voor jou tot dit
moment en hoeveel dieper die liefde nog zal en kan
gaan groeien.

Het gaat om het gevoel, om het weten, om het besef,
dat de WEG de weg is en dat er voor ons geen WEG is
zonder God.
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PUNT 224: Mijn Weg ben
ik en ik ben mijn Weg

Er is een moment van 'pas op de plaats'. Er is een
moment om tot besef te komen wat ik allemaal heb
ervaren, hoe het in mijn systeem is geland en is
verankerd, maar bovenal wat het met mij heeft
gedaan.
Ik ben de weg gegaan op mijn manier en inmiddels, ‘is
de weg in mij gegaan'.
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Dit is de Weg, zoals ik deze tot nu toe heb beleefd.
De volgende afbeelding, ‘ben ik de Weg'.
Bij het schrijven van de ballade, midden in de nacht,
half slaapdronken, realiseerde ik mij dat de hele weg,
inclusief mijn vriend, mijn God, in mij zit, is ingedaald
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in mijn hart, een deel van mij is geworden en mij heeft
gemaakt tot wie ik nu ben.
Dat is belangrijk om je te realiseren, want dat
heeft gevolgen.
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Dit creëert Punt 224:
Er komt een moment dat alles wat zich heeft genesteld
en gevormd in je hoofd met betrekking tot de
kosmische wetten en de Weg, wegzakt en zich plant en
manifesteert in je hart. Dan heb je een stap gemaakt in
de één wording met God. Ikzelf ervoer emoties van
‘weten dat ik het voel en voelen dat ik het weet’, tot
uiting komend in een tsunami van liefde, waarin ik
werd ondergedompeld.
Een nieuwe ervaring, een nieuwe wissel, naar een
hoger niveau.
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PUNT 225: De kracht
maar vooral de waarde
van het GEVOEL

Gevoel is een uiting van het hart. Gevoel komt niet uit
het hoofd.
Het gevoel voor de Weg, het gevoel voor God, het
gevoel voor liefde voor de Weg en liefde voor God,
begint in mij te bruisen. Mijn hart bruist.
Ik voel de Weg in mij. Ik ben de Weg.
Ik voel God in mij en ik voel mij in God. Het bruist in
mijn hart.
Mijn gevoel loopt er van over.
Het schenkt me rust en vrede en het maakt me dorstig
naar meer, naar een nog diepere band met God.
God brandt steeds heftiger in mij, daarom veranderen
mijn aandachtspunten in liederen en balades om God
te eren, waarachtig te eren en deze verandering van
schrijven gebeurt vanzelf.
Maar er zijn nog meer consequenties van dit groeiend
gevoel, van het overlopen van liefde en vreugde.
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Die consequentie is dat ik groei.
Ik groei samen met God in mij en onze eenheid groeit
waardoor ik wederom weer verder groei.
Ik ga begrijpen wie ik ben.
Ik ga begrijpen wat ik ben maar bovenal, ga ik dit
voelen, van mijn haren tot mijn tenen.
Ik ben één met God en God is één met mij en dus
vergroot onze eenheid zich en deze groei heeft nog
dagelijks plaats.
Dat betekent iets en wat dat betekent, is van
ongelooflijk belang.
Ik groei in mijzelf, mijn gevoel groeit in mijzelf en ik
groei met een groeiend gevoel, IN GOD.
Als ik groei, groeit mijn zelfrespect.
Ik groei tot ongekende hoogte, maar dit gaat nooit ten
koste van wie of wat dan ook. God voedt mij omdat ik
gevoed wil worden. Daar heeft niemand last van en
dat schaadt niemand.
Als mijn eigenwaarde groeit, groeit mijn eigenliefde en
groeit mijn zelfrespect. Als mijn zelfrespect groeit,
groeit mijn MAAT. Als mijn MAAT groeit, groeit mijn
CAPACITEIT.
Als mijn CAPACITEIT groeit, groeit de liefde in de
wereld.
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Mijn MAAT had nooit zo hard en zo intens kunnen
groeien zonder mijn contact met, mijn liefde voor en
mijn verlangen naar God.
Nu dit alles begint te koken en over begint te borrelen
in mijn gevoel, nu groeit dus dankzij mijn verbinding
met, mijn liefde voor en mijn verlangen naar God, mijn
eigenwaarde, eigenliefde en zelfrespect en dus MIJN
MAAT en dus MIJN CAPACITEIT.
Mijn naastenliefde stroomt dus, dankzij het feit
dat God en ik één zijn, in golven van tsunami’s, de
wereld in.
God is dus nodig om echte eigenliefde en zelfrespect
en dus naastenliefde te kunnen genereren.
God is liefde. Zonder God ben ik geen liefde in deze
wereld. Zonder God is er geen liefde in deze
wereld. Zonder God is er geen zelfrespect en dus
geen naastenliefde in deze wereld.
Zonder God ontbreekt de MAAT en zonder maat,
ontbreekt de CAPACITEIT.
Wat ben ik blij en dankbaar dat mijn gevoel is
gegroeid, dat ik het wil uitzingen, dat ik er gedichten
over wil maken, dat ik het van de daken wil roepen.

Zonder God is er geen Geest die het vuur
in ons zal aanwakkeren.
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Dit groeiend zelfrespect leidt niet tot een teveel aan
zelfrespect, dat leidt tot eigenwaan, trots en
arrogantie.
Dit groeiend zelfrespect, leidt tot een grotere vorm
van eigenliefde binnen de harmonie en breidt deze
harmonie alleen maar uit tot een grotere en hogere
vorm van harmonie.
Als het hart groeit, spreekt en overloopt met een
gevoel van liefde en verlangen naar onze bron, NAAR
GOD, dan zal ik met mijn hart en met mijn gevoel
meegroeien, waardoor mijn zelfrespect groeit,
waardoor mijn maat toeneemt en waardoor dus de
capaciteit toeneemt en iedereen wordt omarmd.
Dit hele proces is gelijk aan het dienen en eren van
God en tevens onmogelijk zonder de invloed van
God.
Een invloed die wij begrijpen, opvangen,
absorberen, omarmen, versterken en vergroten.
Zo werkt God met ons en wij met God en wij zijn
beiden nodig en onmisbaar in het hele proces van
opklimming vanuit onvolmaaktheid naar
volmaaktheid.
God en ik bepalen voor mij mijn niveau van
zelfrespect, van mijn maat en van mijn capaciteit.
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Ik kan het onmogelijk zonder God en God is
afhankelijk van mijn vrije wil en van de keuzes die
ik maak, uit vrije wil.

Dit creëert Punt 225:
Er is een groeiend gevoel nodig. Er is een groeiend
hart nodig om een steeds grotere liefde voor en
verlangen naar God te kunnen verwezenlijken. Als
mijn hart en mijn gevoel groeit, gevoed door God,
groeit mijn gevoel van eigenliefde en zelfrespect naar
een hogere vorm van harmonie. Als mijn zelfrespect
groeit, groeit mijn MAAT en als mijn maat groeit,
groeit mijn CAPACITEIT en groeit dus de liefde in de
wereld. Mijn gevoel moet dus groeien, via de weg naar
God en daardoor groeit de liefde in de wereld en
klimmen wij op naar volmaaktheid. God en de mens
hebben elkaar dus nodig. Wij hebben God nodig, die
altijd bereid en beschikbaar is. God heeft ons nodig en
onze vrije Wil en de keuzes die wij maken, bepalen of
God op ons kan bouwen.

Het kunnen laten toenemen door het zelfrespect
doordat de eigenliefde groeit, vanuit het hart, gevoed
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door het groeiend gevoel door de liefde voor en het
verlangen naar God, betekent nog iets.
Als de eigenliefde of het zelfrespect groeit, groeit de
maat en krimpt het ego, omdat er geen ruimte
meer overblijft voor het ego.
Waar zelfrespect de ruimte inneemt, kan het ego
geen ruimte innemen en zal het ego ruimte moeten
prijs geven.
Dat is de enige manier om met het ego om te gaan.
We hoeven en moeten GEEN aandacht geven aan
het ego.
We moeten alle aandacht geven aan God, aan de
liefde voor God, aan het verlangen naar God,
waardoor ons gevoel van liefde groeit, waardoor
ons hart groeit, waardoor onze maat groeit,
waardoor onze capaciteit groeit.
Hoe groter onze ‘maat’ wordt, hoe minder we
overtuigingen nodig hebben.
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En deze situatie is alleen mogelijk als God in ons leven
is.
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Nog even voor de herinnering:
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Situatie 1 is de ideale situatie met een groot
zelfrespect, dus een grote maat en een grote capaciteit,
dus een groot vermogen om je naasten lief te hebben.
Dit resulteert in een ruimte voor het ego dat net groot
genoeg is om de taken te doen waarvoor het ego
bestemd is.
Er is zelfs geen ruimte voor overtuigingen.
Situatie 2 toont en gebrek of een tekort aan
zelfvertrouwen, eigenliefde, zelfrespect, waardoor de
maat krimpt en kleiner wordt en waardoor dus ook de
capaciteit kleiner wordt, dus een tekort aan
naastenliefde. De ruimte die vrijkomt wegens een
gebrek aan zelfrespect, wordt onmiddellijk ingenomen
en opgevuld door het ego. Er zijn veel overtuigingen,
want dat is een houvast voor het ego.

Het extra ego is dus gelijk aan het ontbreken
van het zelfrespect.
Het extra ego bedient zich van overtuigingen.
In de volgende afbeelding is de maat en de capaciteit
optimaal (kantelpunt) en het ego minimaal.
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PUNT 226: De
schokkende ontdekking
over het ego

Iedereen kent het begrip ego en iedereen kent de
‘naarling’, die zich aanmeet om een egoïst te zijn en
daarmee bewust anderen het leven zuur maakt.
Nu ik stap voor stap een flink deel van de weg ben
gegaan, blijkt het ineens schokkend, compleet anders
in elkaar te zitten.
Ja er zijn egoïsten, er zijn zelfs heel veel egoïsten, maar
….. zijn dit ‘naarlingen’, vervelende mensen die
anderen het leven zuur maken of zijn deze egoïsten
‘slachtoffers’?

OOK NU GAAT HET OM EIGENLIEFDE,
ZELFVERTROUWEN, EIGENWAARDE EN
ZELFRESPECT.
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EIGENLIJK GAAT HET ALTIJD EN ALLEEN
MAAR OM ZELFRESPECT.
AL HET ANDERE IS EEN OORZAKELIJK
GEVOLG VAN ZELFRESPECT EN STAAT NOOIT
OP ZICHZELF.
OOK EGOÏSME STAAT NIET (BEHALVE EEN
MINUSCUUL KLEIN STUKJE) OP ZICHZELF.
ER ZIJN DUS GEEN EGOÏSTEN.
JE WORDT VANZELF EN AUTOMATISCH EEN
EGOÏST OMDAT ER VAN ALLES EN VOORAL
HET MEEST ESSENTIËLE, AAN JE ONTBREEKT.
JE BENT EEN EGOÏST, GEWOON ONGEVRAAGD
EN VANZELF, NIET OMDAT JE DAT WILT, MAAR
OMDAT JE NIET IN STAAT BENT OM IETS
ANDERS, WEL TE KUNNEN ZIJN.
EGOÏST ZIJN is dus een manifestatie van
ONVERMOGEN. Onvermogen wat de egoïst
maakt tot SLACHTOFFER van dat
onvermogen en troost je, IEDEREEN BEZIT
DAT ONVERMOGEN en dat creëert overal een
‘uit de kluiten gewassen ego'.
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Alles maar dan ook alles draait enkel, alleen
en uitsluitend om
het vermogen hebben van:

Zelfrespect,
Eigenliefde,
Zelfvertrouwen.
Al het andere is bijzaak en al het andere is een reactie
op het wel of niet bezitten van zelfrespect.

Zelfrespect is de MAAT die iedere
CAPACITEIT, gericht op ANDEREN,
bepaalt en waar God altijd een rol bij
speelt.
Zelfrespect heeft alles te maken met
naastenliefde, met God, met het ego, met
overtuigingen en met het vermogen om
Meester te worden over het Zelf.
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Om wat van deze verbanden aan te geven:
Vrij zijn van overtuigingen is vrij zijn van oordelen en
is vrij zijn van veroordelen.
Vrij zijn van overtuigingen is vrij zijn van ego.
Vrij zijn van het ego is vol zijn van Zelfrespect.
Vol zijn van Zelfrespect is gevuld zijn met Maat. Gevuld
zijn met Maat is navenant gevuld zijn met capaciteit,
de capaciteit tot naastenliefde.
Niet gevuld zijn met zelfrespect betekent per definitie
in de vrije ontstane ruimte die vrijkomt door gebrek
aan zelfrespect, gevuld zijn met ego.
Gebrek aan zelfrespect creëert onzekerheid en
onzekerheid creëert angst. Het ego is de
verdediger van de mens in deze materiële wereld
en dus zal het ego in de vrije ruimte, in de angst
kruipen en groeien, om als het moet niets ontziend
en ten koste van anderen, zijn gastheer te
beschermen.
Het ego ontstaat dus uit nood, in de angst en neemt
de ruimte in, waar het zelfrespect ontbreekt.
Je kunt het ego daar nooit meer uitkrijgen, behalve
…….
Door terug te komen en door aan zelfrespect te
winnen. Dit kan alleen samen met God.
Als wij onszelf overgeven aan God, kunnen wij ons
zelfrespect terugwinnen en het ego, als vanzelf,
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terug dringen en verkleinen tot zijn noodzakelijke
aanwezigheid.
Daarom heeft het Urantiaboek het uitsluitend over
God en nooit over het ego.
God kan ons helpen onszelf in ons eigen
zelfrespect te trekken en dat betekent het
terugtrekken en indammen van het ego.
Uiteraard moeten wij dat wel willen en zullen wij
daaraan moeten willen werken.
Het is niet voor niets dat Jezus zei:
(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 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
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weerhouden om het zelfrespect te
hergeven aan hen die het verloren
hebben, en die werkelijk verlangen het te
herwinnen.

Jezus en God willen iedereen een gezond
fundament zelfrespect teruggeven.
Volgens mij is dus zowel een tekort als een teveel aan
zelfrespect, beide een toestand waarin we in ieder
geval een ’te lage maat’ genereren en dus ook een 'te
lage capaciteit’ zullen hebben hebben om iets te
kunnen betekenen voor anderen.
In ieder geval mist de egoïst het contact met God, mist
de egoïst eigenliefde en zelfvertrouwen, leeft de egoïst
in angst en is dus eigenlijk een lijder van te weinig
zelfrespect. Dat lijden doet het ego groeien, het ego
weet niet beter.
Alles draait dus om het zelfrespect en er is maar
één werkende weg en dat is ‘het werken aan
eigenliefde en zelfrespect'.
Groeien in zelfrespect is gelijk aan groeien in
bewustzijn en is gelijk aan het kunnen schenken
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van naastenliefde en is tenslotte de weg om te
kunnen komen tot het niveau van 'de MEESTER
OVER HET ZELF’.
Een egoïst is niet iets, maar is voornamelijk iets
NIET.
Grafisch betekent dat ongeveer het volgende:
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Weinig zelfrespect creëert dus een leegte in ons
systeem.
Dat gebrek aan zelfvertrouwen creëert angst en die
ruimte pakt het ego en groeit daardoor. Het ego weet
niet beter. Hierdoor ontstaat als gevolg de egoïst.
De egoïst kan alleen maar verdwijnen door zelfrespect
terug te winnen. Zelfrespect terugwinnen kan alleen
maar via God, Jezus en het genootschap.
Grafisch is dat het licht van de zon in het plaatje met
‘Vergroting Zelfrespect’.
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(Te) weinig eigenliefde verkleint de maat.
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De maat genereert de capaciteit, die altijd aan elkaar
gelijk zijn, dus te weinig eigenliefde creëert te weinig
capaciteit, wat staat voor naastenliefde.

De enige oplossing is:

Werk aan het vergroten van eigenwaarde,
eigenliefde en zelfrespect.
Help anderen om hun zelfrespect terug te
krijgen en te kunnen vergroten.
Breng het leven terug in jezelf.
Breng het leven terug in anderen en wordt
uiteindelijk de MEESTER OVER HET
ZELF.
Leg contact en verbinding met God want dat is
voor deze klus de enige Weg.

Dit creëert Punt 226:
Er is maar één weg en dat is de weg van zelfrespect.
De egoïst is geen bewuste egoïst maar een persoon
met een gebrek aan zelfrespect, die als gevolg daarvan
last ondervindt van een groeiend ego. Een ego dat
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ongecontroleerd de ruimte inneemt, dat ontstaat door
het tekort aan zelfrespect en eigenliefde.
Terugdringen van het ego kan alleen door het
zelfrespect te laten groeien en de ruimte opnieuw met
het zelfrespect te vullen. Voor deze weg is de hulp en
de samenwerking met God nodig. Als het zelfrespect
groeit tot het hoogste niveau verkrijgt men het
Meesterschap over het Zelf.

Het trieste is, hoe groter het ego is, des te kleiner
het zelfrespect of de eigenliefde is.
Hoe groter het ego is, hoe meer steun die mens
nodig heeft om de zoektocht naar het zelfrespect
te gaan starten.
Hoe groter het ego is, des te verder staan die
mensen bij God vandaan.
In ieder geval zijn zij SLACHTOFFER wegens het
gemis van datgene dat nodig is om de reis naar het
paradijs te kunnen gaan starten.
Gebruik de grootte van jouw maat om de capaciteit
tot leven te brengen en de ander zijn of haar
zelfvertrouwen, eigenliefde, zelfrespect terug te
geven. Zo zullen we onze naasten lief hebben, zo
zullen we God dienen en eren.
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Zo zal onze capaciteit het spiegelbeeld zijn van onze
maat en tevens de reflectie zijn van onze band met
God, want zonder de hulp van en de band met
Geest zullen wij niet in staat zijn om het niveau
van onze eigenliefde en zelfrespect te kunnen
vergroten.
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PUNT 227: Het kunnen
verkrijgen van
Zelfrespect vereist het
hebben van kennis, door
de religieuze ervaring

Het kunnen verkrijgen van zelfrespect is een
voorwaarde voor leven, is een voorwaarde voor vrede,
voor rust en vreugde, is een voorwaarde voor groei
naar volmaaktheid.
Het kunnen verkrijgen van zelfrespect, vereist het
hebben van kennis.
Zo vergroot de kennis van de ervaring van het Land
van de Leegte en van het Pad van Overgave, enorm de
mogelijkheid tot het vergroten en het verankeren van
eigenwaarde, eigenliefde en zelfrespect.
Zonder zelfrespect, geen groei.
Zonder kennis, geen zelfrespect.
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Zonder religieuze ervaring geen kennis.
Zonder geloof geen religieuze ervaring.
KENNIS IS EEN MANIFESTATIE EN EEN RESULTAAT
VAN BEGRIJPEN.
BEGRIJPEN IS NIET MOGELIJK ZONDER DE
RELIGIEUZE ERVARING EN DE RELIGIEUZE
ERVARING IS NIET MOGELIJK ZONDER HET
VERLANGEN NAAR GOD, ZONDER HET WILLEN
DOEN VAN DE WIL VAN DE VADER.
ZO STAAT GOD WEDEROM CENTRAAL IN DE
ONTWIKKELING VAN DE MENS.

(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.
(1116.7) 101:10.6 Er kunnen nooit
wetenschappelijke of logische bewijzen worden
geleverd van goddelijkheid. De rede alleen kan
nimmer de waarden en goedheden van de
religieuze ervaring bekrachtigen. Maar dit zal altijd
waar zijn: een ieder die de wil van God wil doen,
zal de geldigheid van geestelijke waarden
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begrijpen. Op het niveau van de sterveling

kunnen wij niet dichter in de buurt
komen van bewijzen voor de realiteit van
religieuze ervaring. Dergelijk
geloofsvertrouwen verschaft de enige mogelijkheid
om te ontkomen aan de mechanische greep van de
materiële wereld en uit de dwaling en vervorming die
worden veroorzaakt door de onvolledigheid van de
verstandelijke wereld; het is de enige oplossing die is
gevonden is voor de impasse in het sterfelijk denken
inzake de continue overleving van de individuele
persoonlijkheid. Het is het enige paspoort naar
voltooiing van werkelijkheid en eeuwigheid van
leven in een universele schepping van liefde,
wetmatigheid, eenheid en progressief bereiken
van de Godheid.

Weten leidt tot een verlangen,
leidt tot de zoektocht naar God,
leidt tot de religieuze ervaring,
leidt tot groei van bewustzijn,
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leidt tot meer zelfrespect, leidt tot
een verhoogd weten enz …..

Dit creëert Punt 227:
Het is onmogelijk om te kunnen groeien in zelfrespect,
zonder dat ik weet hoe het werkt en ik zal nooit weten
hoe het werkt, zonder de zoektocht naar God. Weten
leidt tot een verlangen, leidt tot de zoektocht naar God,
leidt tot de religieuze ervaring, leidt tot groei van
bewustzijn, leidt tot meer zelfrespect, leidt tot een
verhoogd weten enz …..

Weten heeft dus alles te maken met verlangen.
Verlangen staat altijd onder invloed van de God in ons.
Verlangen naar God en beïnvloed worden door God
leidt tot de religieuze ervaring en tot het ontvangen
van de persoonlijke openbaring en dat leidt weer tot
meer zelfrespect en tot een verhoogd weten.
En zo gaat de cyclus, cyclus na cyclus na cyclus.
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PUNT 228:
ZELFRESPECT, maar wat
is het ‘ZELF’?

Het Zelfrespect is waar alles om draait. Het is per slot
van rekening de maat, ONZE MAAT, waarmee wij in
staat zijn om onze capaciteit te bepalen.
Zelfrespect is 'respect van en over het zelf’, maar wat
is het ZELF nou eigenlijk precies?
Als we dat kunnen traceren, kunnen we vaststellen
waar we aan moeten werken.
In boek 12, blz. 85 hebben we al het één en ander
benoemd.
We hebben het daar gehad over de driehoek:

Bewustzijn  Persoonlijkheidsidentiteit  Ego-identiteit
In alle voorgaande stof hebben we gezien dat de mens
bestaat uit een Persoonlijkheids-identiteit, gericht
op Geest (God) en een Ego-identiteit, gericht op
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materialiteit, op het spanningsveld van het ‘aardse
leven'.
De Persoonlijkheids-identiteit heeft
overlevingswaarde en dat geldt niet voor de egoidentiteit.
De persoonlijkheids-identiteit is een deel van de ziel
die kan overleven op de morontia-werelden
(morontia-ziel) en vervolgens het Geest-stadium kan
bereiken en door kan groeien naar Havona en het
paradijs. Het ego is dus op de morontia-werelden niet
meer nodig.
Het ego voorziet in een overlevingswaarde in het
aardse leven en helpt ons om te overleven. Als de
gerichtheid van de persoonlijkheids-identiteit steeds
meer wordt gefocust op Geest (God), wordt de
noodzaak van het ego steeds minder. Dit gaat niet
vanzelf en zal gestuurd en geleid moeten worden. Dit
sturen en leiden gebeurt door ons BEWUSTZIJN.
(1229.7) 112:2.20 Het materiële zelf, de ego-entiteit
van de menselijke identiteit, is gedurende het
fysieke leven afhankelijk van het voortdurend
functioneren van het materiële levensvoertuig,
van het voortdurend in stand blijven van de
onevenwichtige balans tussen energieën en
verstand waaraan, op Urantia, de naam leven is
gegeven. Doch een zelf dat overlevingswaarde bezit,
546

een zelf dat de ervaring van de dood kan
transcenderen, wordt alleen ontwikkeld door het tot
stand brengen van een potentiële overgang van de
zetel van de identiteit van de evoluerende
persoonlijkheid (persoonlijkheids-identiteit) van
het vergankelijke levensvoertuig – het materiële
lichaam – naar de meer bestendige, onsterfelijke
natuur van de morontia-ziel en verder, naar die
niveaus waarop de ziel wordt doordrenkt van
geest-realiteit en uiteindelijk de status van geestrealiteit bereikt. Deze daadwerkelijke overgang van
het gebonden zijn aan de materie naar de identificatie
met morontia, wordt bewerkstelligd door de
oprechtheid, persistentie en onwrikbaarheid van
de Godzoekende beslissingen van het schepsel.
(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat de
tegenwoordigheid-activiteit impliceert van levend
dienstbetoon naast gevarieerde energiesystemen; dit
geldt op alle niveaus van intelligentie. Bij

persoonlijkheden bemiddelt bewustzijn
immer tussen geest en materie; derhalve wordt
het universum verlicht door drie soorten licht:
materieel licht, verstandelijk inzicht, en het lichten van
geest.
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Er zijn dus drie grootheden voor de mens op de
materiële wereld die het Zelf bepalen, waarbij het ego
de stoffelijke dood niet overleeft.
Deze drie grootheden zijn:
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Het ego hebben we nodig tijdens ons fysieke leven. De
persoonlijkheid is uniek en onveranderlijk.
(1229.2) 112:2.15 Het doel van de kosmische
evolutie is het tot stand brengen van eenheid van
de persoonlijkheid door een steeds grotere
dominantie door de geest, vrijwillige respons op
het onderricht en de leiding van de
Gedachtenrichter. Persoonlijkheid, menselijke

zowel als bovenmenselijke, wordt gekenmerkt
door een inherente kosmische kwaliteit die
“de evolutie van dominantie” genoemd kan
worden, de uitbreiding van de beheersing
over zowel het zelf als over de omgeving.
(1218.1) 111:2.3 De menselijke

persoonlijkheid wordt geïdentificeerd
met bewustzijn en geest (GOD),
bijeengehouden in een functionele relatie
door leven in een materieel lichaam. Deze
functionerende betrekking tussen zulk
een bewustzijn en geest (GOD)
resulteert niet in een combinatie van de
kwaliteiten of eigenschappen van
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bewustzijn en geest, doch veeleer in een
geheel nieuwe, oorspronkelijke en unieke
universum-waarde van potentieel eeuwige
duurzaamheid, de ZIEL.
(1218.2) 111:2.4 Drie, en niet twee, factoren spelen
een rol in de evolutionaire schepping van zulk een
onsterfelijke ziel. Deze drie antecedenten van de
morontiale menselijke ziel zijn:
(1218.3) 111:2.5 1. het menselijke bewustzijn en
alle kosmische invloeden die daaraan voorafgaan en
erop inwerken;
(1218.4) 111:2.6 2. de goddelijke geest die in dit
menselijk bewustzijn woont, en alle vermogens die
inherent zijn aan zulk een fragment van absolute
geestelijkheid, alsmede alle daarmee verbonden
geestelijke invloeden en factoren in het leven van de
mens;
(1218.5) 111:2.7 3. de betrekking tussen het
materiële bewustzijn en de goddelijke geest, die
een waarde impliceert en een betekenis draagt die
in geen van de twee factoren die deze associatie
vormen, te vinden is. De realiteit van deze unieke
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betrekking is materieel noch geestelijk, maar
morontiaal. Dit is de ziel.
Samenvattingen van bovenstaande:

De ZIEL wordt dus bepaald door:
1. Het menselijk bewustzijn.
2. De Richter (de goddelijke geest).
3. De interactie tussen het menselijk bewustzijn
en de Goddelijke Geest.
De menselijke persoonlijkheid wordt
geïdentificeerd met bewustzijn en geest,
resulterend in de ziel.
De ziel is dus een neerslag van de
persoonlijkheid.

Persoonlijkheid wordt gekenmerkt door de
uitbreiding van de beheersing over zowel het
ZELF als over de OMGEVING.
Het ZELF bestaat dus uit:
1. Persoonlijkheid (eeuwigheidswaarde).
2. Ego (alleen bedoeld tijdens materiële leven)
3. Bewustzijn (scheidsrechter tussen persoonlijkheid
en ego).
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Eigenlijk resteert dus voor het ZELF uitsluitend de
PERSOONLIJKHEID.
De menselijke persoonlijkheid wordt
geïdentificeerd met bewustzijn en GEEST (GOD),
resulterend in de ziel.
Persoonlijkheid wordt gekenmerkt door de
uitbreiding van de beheersing over zowel het ZELF
als over de OMGEVING.
De menselijke persoonlijkheid resulteert in de ziel.
De ziel wordt bepaald door het bewustzijn, de
Godsvonk en de interactie tussen bewustzijn en
Godsvonk en de ziel is uniek

De ongelooflijk belangrijke
conclusie over het ZELF is dus de
volgende:
Het Zelf wordt eigenlijk bepaald door
de persoonlijkheid, dat wordt
geïdentificeerd met bewustzijn en
geest (GOD), die weer resulteren in de
ziel. De ziel wordt weer bepaald door
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bewustzijn, de Richter (GOD) en de
interactie tussen die twee (dus
bewustzijn en GOD).
Persoonlijkheid wordt ook nog
gekenmerkt door de uitbreiding van
de beheersing over zowel het ZELF als
over de OMGEVING.
Dit betekent het volgende:

De persoonlijkheid speelt een belangrijke
rol bij het ZELF, dus ook bij het kunnen
verkrijgen van ZELFRESPECT (de maat).
Het verkrijgen van zelfrespect is nodig om
NAASTENLIEFDE te kunnen genereren (de
capaciteit).
Zolang wij niet meer eigenliefde
(zelfrespect) en naastenliefde kunnen
opbrengen, veranderen wij niet en
verandert deze wereld niet.
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Zelfrespect betekent respectvol invloed
krijgen en hebben over het ZELF.
Het ZELF wordt bepaald door de
persoonlijkheid, door het bewustzijn,
door geest (God) en door de ziel en door
de interactie tussen bewustzijn en God.
Die interactie tussen bewustzijn en God
neemt toe door oprechtheid, persistentie
en onwrikbaarheid van de Godzoekende
beslissingen van de mens.
Zolang wij op aarde leven speelt ook het
EGO en rol bij het bepalen van het ZELF.
God is dus bij alles wat met
ZELFRESPECT te maken heeft,
onmiskenbare nodig.
Wij kunnen het niet zonder de
samenwerking met God, dus we moeten
God eerst willen zoeken, God eerst gaan
vinden, omarmen en dan met God gaan
samenwerken.
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Zolang we dat niet kunnen zal onze maat
niet verhogen en dus ook onze capaciteit
niet.
Het zelfrespect zal dus niet verhogen en
ook de naastenliefde niet.
Situatie 1: laag bewustzijn, groot ego.
Situatie 2: GROEI: hoog bewustzijn, klein ego.
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Die groei is dus alleen mogelijk door
oprechtheid, persistentie en
onwrikbaarheid van de Godzoekende
beslissingen van de mens.

Dit creëert Punt 228:
ZELFRESPECT is de maat om onze capaciteit,
NAASTENLIEFDE, te kunnen genereren.
Zelfrespect is respect over of van het Zelf.
Het ZELF wordt bepaald door factoren als
persoonlijkheid, bewustzijn, ziel, God en de
interactie tussen bewustzijn en God.
In ieder geval heeft het ZELF alles te maken met
God en met de interactie met God.
Er zijn dus geen kunstjes, geen affirmaties, geen
cursussen, geen stappenplannen, waarmee je jouw
bewustzijn en je zelfrespect kunt verhogen. Het kan
alleen maar door de band met God te leggen, te
verdiepen, door met God te gaan samenwerken en
door steeds intenser naar God te gaan verlangen.
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Om dus de naastenliefde in deze wereld te
verhogen zal eerst de eigenliefde of zelfrespect in
deze wereld moeten verhogen.
Om het zelfrespect te kunnen verhogen zullen de
mensen onmiskenbaar God moeten zoeken,
vinden en moeten gaan omarmen.

De enige weg is dus wederom, de weg met
God, door God, naar God.
OP basis van het vaststellen aan de hand van het
Urantiaboek met betrekking tot de begrippen: het
ZELF, PERSOONLIJKHEID, BEWUSTZIJN en de ZIEL,
komen we tot de volgende afbeelding.

Een nadere uitleg van de begrippen is onder de
afbeelding opgenomen.
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Om het ZELF te kunnen laten toenemen, waardoor ik
meer zelfrespect kan verkrijgen, zal ik dus mijn
bewustzijn moeten laten groeien, waardoor mijn ziel
groeit.
De factor Geest (GOD) is constant maar de interactie
met Geest kan en moet ook toenemen.
Als mijn bewustzijn groeit, zal het ruimte
terugpakken van het ego, dat daardoor zal
krimpen.
Als mijn bewustzijn groeit, groeit mijn zelf(respect),
dus groeit mijn maat, dus zal mijn capaciteit groeien,
dus zal mijn naastenliefde groeien.
IK HEB HIER ALTIJD GOD VOOR NODIG EN GOD BIJ
NODIG EN KAN DAT NIET OP EIGEN KRACHT, MET
GEEN ENKELE TECHNIEK, CURSUS, STAPPENPLAN,
SITUATIE OF MEDITATIE.
Wat hierbij belangrijk is, is om God bewust te gaan
zoeken, naar God te gaan verlangen en alles met
God te gaan delen (het doen van de Wil van de
Vader).

Resumerend:
Het kenmerk van BEWUSTZIJN is dat het een levend
dienstbetoon inhoudt, tussen Geest en materie,
waarbij het ego staat voor materie.
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Om dat bewustzijn tot uitdrukking te kunnen laten
komen, is kennis nodig, moet je in staat zijn om liefde
te kunnen zijn en moet je de kennis en liefde in
combinatie kunnen leven.
Het kenmerk van PERSOONLIJKHEID is de
samenwerking (interactie) van BEWUSTZIJN met de
GODSVONK, dat tot uitdrukking komt in de ZIEL.
De persoonlijkheid is niet gelijk aan de ziel, maar komt
in de ziel tot uitdrukking. Ook de ziel bezit uniciteit,
door de uniciteit van de persoonlijkheid.
De uniciteit van de persoonlijkheid komt in de
volgende tekst naar voren:
(9.1) 0:5.11 Persoonlijkheid. De persoonlijkheid van
de sterfelijke mens is lichaam, bewustzijn noch geest,
en evenmin is zij de ziel. Persoonlijkheid is de enige
onveranderlijke realiteit in de overigens steeds
veranderende ervaring van het schepsel; zij verenigt
bovendien alle andere gecombineerde factoren
der individualiteit. De persoonlijkheid is de unieke
schenking van de Universele Vader aan de levende,
gecombineerde energieën van materie, bewustzijn en
geest, en zij overleeft wanneer de morontiale ziel
overleeft.
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De persoonlijkheid (dus de interactie tussen
bewustzijn en Geest (GOD) op basis van de uniciteit
van de persoonlijkheid is in staat om het ZELF uit te
breiden.
Iedere ruimte die gewonnen wordt, gaat ten koste van
de teveel ingenomen ruimte die het ego.
Een groeiend bewustzijn (dankzij de interactie met
en de hulp van God), betekent dus een krimpend
ego.

Om het bewustzijn op deze wereld
te kunnen laten groeien, waardoor
onze maat zal groeien, waardoor
dus ons zelfrespect zal groeien,
waardoor weer onze capaciteit zal
groeien, dus ons vermogen tot
naastenliefde zal groeien, zal dus
eerst God gezocht, gevonden en
omarmd moeten worden en zullen
we moeten gaan starten om ons
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innerlijk leven, uit vrije wil, met
God te gaan delen.
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PUNT 229: Opnieuw het
'BEWUSTZIJN'

Ik heb inmiddels 23 boeken en 4 bijlagen
volgeschreven over BEWUSTZIJN, alleen maar over
BEWUSTZIJN.
MEER DAN 9300 BLADZIJDEN.
Alles valt en staat met bewustzijn, met het niveau van
ons bewustzijn en met de kennis en de wil om het
eigen bewustzijn te kunnen verhogen.
Toch komt er nu, op dit moment, door mijn eigen
voortschrijdend inzicht, nog even een mooie
toevoeging van bewustzijn om de hoek kijken en dus
ga ik hier, nu, een completer beeld geven van het
begrip bewustzijn.

BEWUSTZIJN IS:
Primair een bemiddelaar, een DIENSTVERLENER.
Het bewustzijn bemiddelt tussen Geest en materie.
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Hoe meer interactie het bewustzijn heeft met Geest,
hoe meer het totale resultaat zal vergeestelijken en
hoe hoger het bewustzijn zal worden.
Hoe meer interactie het bewustzijn heeft met het ego
het ego vertegenwoordigt het materiële), hoe lager het
bewustzijn zal zijn.
Het bewustzijn moet dus door Geest, door onze
Godsvonk bereikt kunnen worden en voor onze
Godsvonk toegankelijk kunnen zijn.
Dat gaat niet vanzelf.
Dat vereist het gaan van de weg naar binnen, de weg
vanaf het derde pad.
Om die beslissing te kunnen nemen heeft het
bewustzijn KENNIS nodig.
Die kennis kan extern zijn uit boeken of uit de
interactie tussen andere mensen of intern, door
inzichten verstrekt door God en de engelen.
Naast die kennis moet er een vermogen zijn om
LIEFDE te kunnen genereren dat altijd begint met
EIGENLIEFDE of Zelfrespect.
Als het bewustzijn groeit door steeds meer kennis,
door inzichten en door een steeds groter vermogen
om eigenliefde te kunnen opbrengen, groeit de maat
(eigenliefde) en groeit navenant de capaciteit (het
vermogen om naastenliefde te kunnen opbrengen).
Hoe meer er aan eigenliefde en dus aan naastenliefde
wordt gewonnen, hoe minder ruimte er voor het ego
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overblijft binnen het ZELF, voor de periode van het
aardse leven. Daardoor zal het materiële aspect (de
WERELDSE WEG) steeds minder en steeds minder
interessant worden en zal het geestelijk aspect (de
GEESTELIJKE WEG) steeds meer in belang gaan
toenemen en zal het dienstbetoon van het bewustzijn
zich gaan richten op GEEST (GOD) en dus op de
GEESTELIJKE WEG.
Zo wordt door de maat van het bewustzijn de kwaliteit
van de weg bepaalt en dus van de plek waar wij ons op
de totale Weg bevinden en hoe we onze reis kunnen
vervolgen.

Dit creëert Punt 229:
Bewustzijn is de 'dienstverlener tussen Geest (God)
en materie (ego)'.
Daarvoor is kennis nodig en het vermogen om liefde te
kunnen genereren.
Hoe groter de maat van het bewustzijn, hoe hoger de
capaciteit.
Bij een laag bewustzijn is de gerichtheid op het
materiële (ego) en zal worden gekozen voor de
wereldse weg. Bij een hoog bewustzijn is de focus op
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Geest, op God en zal worden gekozen voor de
Geestelijke Weg.
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PUNT 230: Waarlijk
‘onvoorwaardelijke
liefde'

Is onvoorwaardelijke liefde mogelijk?
Is onvoorwaardelijke liefde altijd gericht op een
specifiek mens?
Waar richt je jouw onvoorwaardelijke liefde op en hoe
onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk?
Onvoorwaardelijke liefde is voor niemand in het
bijzonder en voor iedereen in het algemeen.
Onvoorwaardelijke liefde kun je niet richten.
Onvoorwaardelijke liefde IS, zit vast aan de mens en
zoekt altijd en overal zijn weg naar buiten,
uitgestraald vanuit een onuitputtelijke bron, die geen
grenzen kent.
Hoe logisch is onvoorwaardelijke liefde?
Onvoorwaardelijke liefde is heel logisch en
ongelooflijk noodzakelijk en nodig.
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Onvoorwaardelijke liefde is het grootste medicijn op
deze wereld.
Onvoorwaardelijke liefde is in staat om de mens te
genezen van de grootste kwaal, waar bijna iedereen
aan en onder lijdt.
Ieder mens lijdt aan de kwaal van een tekort aan
zelfrespect, aan een tekort van eigenliefde en aan een
gebrek van zelfvertrouwen.
Al deze mensen hebben geen controle over het Zelf en
hun ruimte is geconfisceerd door hun groeiend ego dat
de niet ingenomen ruimte van het bewustzijn, wat
moet leiden tot zelfrespect, inneemt.
Dit ego is het alternatief, is de verdediging tegen de
angst die vastzit aan het gebrek aan eigenliefde, aan
het gebrek aan zelfrespect.
Deze mensen kunnen geen capaciteit produceren
omdat de maar ontbreekt.
En als je kijkt naar het mondiale gemis en gebrek aan
capaciteit, dan is het mondiale gemis en gebrek aan
maat, SCHOKKEND.
De Meester over het Zelf bezit ‘Zelfrespect in
harmonie' en dus voldoende maat, wat leidt tot
navenant, voldoende capaciteit, dus naastenliefde.
De Meester over het Zelf, kent onbaatzuchtige liefde
omdat hij dat is en straalt.

570

De Meester is het brandpunt van dynamische, dus
onbaatzuchtige liefde omdat hij onderkent dat ieder
mens, ongeacht hoe deze mens zich lijkt te gedragen
door een opgeblazen ego ter compensatie van het
ontbrekende zelfrespect, dus eigenlijk een slachtoffer
is door het ontbreken van zelfrespect, eigenliefde en
zelfvertrouwen.
De Meester over het Zelf heeft één onmiskenbare taak
en opdracht:

Onderken in ieder mens het
tekort aan zelfvertrouwen
en zelfrespect en help het
terug te geven aan ieder mens
die daar naar verlangt.
Het gaat niet om een oordeel over die mens maar het
gaat om een realisatie van hoe het werkt en om daar
naar te kunnen handelen met onvoorwaardelijke
liefde.
De Meester hangt boven het uiterlijk vertoon en
kent en onderkent het innerlijk verdriet en de
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innerlijke angst, dus hij kan probleemloos
onvoorwaardelijke liefde schenken.

En onvoorwaardelijke,
dynamische onbaatzuchtige
liefde is het enige medicijn
dat op deze wereld zal
werken.
Onvoorwaardelijke,
onbaatzuchtige en
dynamische liefde zal mensen
besmetten en in hun systeem
dringen en het zal de ziekte
van het tekort aan
eigenliefde en zelfrespect
wegbranden, waardoor de
mensen van deze ziekte zullen
kunnen genezen.
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(1098.3) 100:4.6 Ge kunt uw medemensen niet
waarlijk liefhebben door een eenvoudige
wilsdaad. Liefde wordt slechts geboren uit een
grondig begrip van de motieven en gevoelens van
uw naaste. Het is niet zo belangrijk om vandaag

alle mensen lief te hebben, als om iedere dag één
mens meer te leren liefhebben. Indien ge iedere
dag of iedere week één medemens meer gaat
begrijpen, en indien dit het uiterste is waartoe ge
in staat zijt, dan zijt ge zeker bezig uw
persoonlijkheid te socialiseren en waarlijk te
vergeestelijken. Liefde is besmettelijk, en

wanneer de toewijding van een mens
verstandig en wijs is, werkt liefde
aanstekelijker dan haat. Alleen echte,
onzelfzuchtige liefde is echter waarlijk
besmettelijk. Als ieder mens op aarde

maar een brandpunt van dynamische
liefde kon worden, zou dit weldadige
virus van liefde de vloed van gevoelens en
emoties van de mensheid spoedig zozeer
doortrekken, dat de ganse civilisatie
doordrenkt zou zijn van liefde, en dit zou
573

de verwezenlijking zijn van de
broederschap der mensen.
Verspreid het virus door het te zijn en blaas het naar
iedereen in jouw omgeving.

Dit creëert Punt 230:
De Meester over het Zelf kent de ware weg van ware
genezing en weet dat hij of zij zelf een deel is van deze
genezing. De Meester over het Zelf stijgt uit boven het
besef van de kwaadheid in de wereld en ziet er de
angst in van al die mensen die tekort schieten in
capaciteit, doordat zij een tekort hebben aan maat. Dat
laatste tekort is te genezen door het virus van
onbaatzuchtige dynamische liefde dat de Meester in
de wereld zal verspreiden. Verspreid het virus.
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PUNT 231:
‘ZELFRESPECT’ de
absoluut ENIGE Weg

Zelfrespect is de enige Weg.
Er is geen andere weg.
Dat komt omdat de weg van zelfrespect alles te maken
heeft met het ‘ZELF’ en het ZELF heeft alles te maken
met ‘Het Binnen’, met onze binnenkant, met de
INNERLIJKE WEG.
Dat brengt ons terug naar het derde pad van
bewustzijn.
Het derde pad leert ons dat we de weg naar binnen
zullen moeten gaan, waar we de deur van de tempel
van onze eigen wijsheid zullen moeten gaan zoeken en
waar we de trappen zullen moeten gaan afdalen naar
binnen.
Naar binnen, waar we ooit God zullen vinden, waar we
contact zullen leggen met God en waar we dat contact
zullen gaan verdiepen.
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Het gaat om de binnenkant en in die binnenkant, diep
in ons innerlijk, waar we de waarde van ons
ZELFRESPECT zullen vinden en zullen herstellen,
zullen we de MAAT gaan vaststellen en bepalen.
De maat kan alleen maar van binnen hersteld worden
omdat van binnen onze GODSVONK woont en wij God
nodig hebben bij deze herstel en bestendigingsactie.
Veranker van binnen, in het eigen innerlijk en
veranker daar jezelf in de verbinding met God.

We gaan van binnen de MAAT optimaliseren en als
onze maat op orde is, zal onze CAPACITEIT op orde
zijn.
De maat is alles wat er geschiedt en wordt gevormd in
ons innerlijk en de capaciteit is alles wat er van de
maat wordt uitgestraald naar buiten, naar onze
buitenwereld.

Zo binnen, zo buiten.
Het gaat veel dieper en veel verder dan
alleen maar zelfrespect als maat en
naastenliefde als capaciteit.
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De maat is dus de prestatie in de
innerlijke wereld en de capaciteit is de
manifestatie van de maat in de uiterlijke
of buitenwereld.
Alles wat er binnen in jou brandt, zal
stralen naar buiten en het licht van dat
innerlijk en heilig vuur zal alles in de
buitenwereld verlichten en verwarmen.
Jij bent de kracht. Jij bent jouw eigen kracht. Jij in God
en God in jou, is de kracht die in jou brandt.
Daar vind je zelfrespect en liefde en daar leer jij jezelf
vertrouwen.
Daar leer je en voel je wie je bent en wat je bent in God
en daar kun je zeggen:

‘IK BEN’.
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Dit creëert Punt 231:
De enige weg is de weg van ZELFRESPECT omdat de
weg van zelfrespect gaat over het ZELF en omdat het
ZELF manifest is voor jouw binnenkant, voor jouw
binnenwereld, voor jouw innerlijke wereld. De weg
naar het ZELF, de weg naar BINNEN is de weg naar
GOD, want God woont diep in ons. De weg naar God is
de enige werkende weg want de weg is uitsluitend met
God, door God, naar God.
Zelfrespect is daarom ook Godsrespect, want God is
een deel van mijzelf. Bewust wandelend met God
maakt mij Meester over het Zelf. De Meester zal
opgaan in ware godsverering en zal de ware
mensverering van God voelen en ervaren. Dat is de
enige ware weg waarin de MAAT zal groeien en dus
navenant ook de CAPACITEIT zal groeien.

En zo hebben we tot zover de weg afgelegd van het
tweede pad naar het derde pad, naar het vierde pad,
naar het vijfde pad en hebben we voortgaand over de
Geestelijke Weg, het Land van de Leegte en het Pad
van onvoorwaardelijke Overgave bereikt en
veroverd. Daarna hebben we onze laatste
overtuigingen met liefde vaarwel gekust en er
afstand van genomen.
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Zo zijn we steeds dichter genaderd naar de GOD IN
ONSZELF, waarmee we onszelf hebben verkend en
veroverd en zijn we langzaam maar steeds zekerder,
MEESTER GEWORDEN OVER HET ZELF’ en zijn we
gaan stralen in het licht van God.
Dat is uitsluitend de WEG.
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PUNT 232: LEEF de Weg
en de Weg wordt levend

Om de Weg te kunnen leven moet je de Weg kennen.
Als je de Weg kent, moet je de Weg gaan leven.
Als je de Weg gaat leven, wordt de Weg levend.
Als de Weg levend wordt, wordt de Weg genezend.
Genezend voor jou en als jij geneest, geneest de
wereld.
Schetsen mijn boeken de Weg?
In ieder geval schetsen mijn boeken mijn Weg of
anders gezegd, hoe ik de Weg heb ingevuld.
Vele facetten van de Weg, zijn de Weg en vallen onder
de kosmische wetten.
De kosmische wetten worden per definitie geregeerd
door de kracht van eenheid, dat tot uitdrukking komt
in liefde.
Liefde dat zich manifest maakt in de begrippen
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID.
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Als de Weg voor jou levend wordt omdat je de Weg op
jouw manier leeft, zul je in jezelf, steeds dichter bij
God, Meester worden over het ZELF, dus Meester
worden over jezelf.
Een Meester kent de mogelijkheden, omdat hij bekend
is met de wetten en dus met de Weg en maakt dus
bewust de juiste keuzes, binnen het krachtveld van
schoonheid, waarheid en goedheid.
Om de Weg te kennen en te kunnen zien, heb je ogen
nodig die kunnen zien en oren nodig die kunnen
horen.
Zo is de Weg.
Zie de Weg.
Hoor de Weg.
Leef de Weg en genees zelf en genees de wereld.

Dit creëert Punt 232:
De Weg is bekend. Leef de Weg om de Weg levend te
maken. Leef de Weg op jouw manier, binnen de
kosmische wetten die gekenmerkt worden door
eenheid, dat tot uitdrukking komt in liefde en
manifest wordt in de begrippen schoonheid,
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waarheid en goedheid. Leef de Weg en genees en
genees de wereld.
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PUNT 233: LEVEN is
WETEN, is KIEZEN, is wel
of niet TOESTAAN

De MEESTER WEET, de MEESTER OVERWEEGT, de
MEESTER KIEST bewust en STAAT bewust WEL OF
NIET TOE.
Bewust kiezen, betekent kiezen middels de
tussenkomst van het bewustzijn dat 'bewuste keuzes’
maakt.
In dat bewustzijn speelt zich nogal het één en ander af.
In dat bewustzijn wordt door partijen gevraagd om
aandacht en wordt geworsteld om prioriteit te
kunnen verkrijgen.
Wat lezen we?
(1275.1) 116:6.1 In de evolutionaire superuniversa
is energie-materie dominant, behalve in

persoonlijkheid, waar geest, door
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bemiddeling van bewustzijn, worstelt om de
overhand. Het doel der evolutionaire universa is de
onderwerping van energie-materie door bewustzijn,
de coördinatie van bewustzijn met geest, en dit alles
krachtens de creatieve, verenigende
tegenwoordigheid van persoonlijkheid. Zo worden,

met betrekking tot persoonlijkheid, fysische
systemen ondergeschikt,
bewustzijnssystemen nevengeschikt, en
geest-systemen richtinggevend.
(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat de
tegenwoordigheid-activiteit impliceert van levend
dienstbetoon naast gevarieerde energiesystemen; dit
geldt op alle niveaus van intelligentie. Bij

persoonlijkheden bemiddelt bewustzijn
immer tussen geest en materie; derhalve wordt
het universum verlicht door drie soorten licht:
materieel licht, verstandelijk inzicht, en het lichten van
geest.

Bijzonder is het om hier vast te
stellen dat niet alleen de
mens een worsteling
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ondergaat om tot God te
komen, maar God ook moet
worstelen om via het
bewustzijn de overhand te
kunnen krijgen bij de
betreffende persoonlijkheid.

Bij persoonlijkheden bemiddelt bewustzijn immer
tussen Geest (Godsvonk) en materie (ego-identiteit).
Hoewel bij persoonlijkheden fysische systemen

ondergeschikt, bewustzijnssystemen
nevengeschikt, en geest-systemen
richtinggevend zijn, is het tevens zo dat, in
persoonlijkheid, geest, door bemiddeling van
bewustzijn, worstelt om de overhand te
verkrijgen.
Dat is dus de strijd die de Richter voert in
persoonlijkheden, waar het bewustzijn
bemiddelt tussen onze Godsvonk en ons ego.
Hierin heeft het ego de luidste stem en de
grootste mond.
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Hierin ligt dus voor het bewustzijn, dienstbaar aan de
persoonlijkheid, de keus tussen kiezen voor GEEST,
DE GEESTELIJKE WEG, of kiezen voor het EGO
dienen, dus voor DE WERELDSE WEG.
Grafisch was dat de volgende afbeelding:
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We zijn dit aandachtspunt begonnen met de tekst:
De MEESTER WEET, de MEESTER OVERWEEGT, de
MEESTER KIEST bewust en STAAT bewust WEL
OF NIET TOE.

Bewust kiezen, betekent kiezen middels de
tussenkomst van het bewustzijn dat
'bewuste keuzes’ maakt.
Het bewustzijn moet dus bewust onder de
leiding komen van de WIL VAN DE
MEESTER, waarop de Meester het
bewustzijn aanstuurt en kiest voor GEEST
en dus voor de GEESTELIJKE WEG en
daarmee Meester wordt en is over het
ZELF en waarmee de band met GEEST,
met GOD, onbeperkt kan gaan groeien.
De weg naar God zullen wij zelf moeten vinden en zelf
moeten veroveren, daarbij doet God heel veel moeite
en moet zelfs worstelen om de overhand te kunnen
krijgen bij een persoonlijkheid. Het ego trekt aan de
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andere kant aan de persoonlijkheid. Het bewustzijn
staat daartussen en bemiddelt.
Die bemiddeling is kwalitatief afhankelijk van de
hoogte van het bewustzijn.
Werk daarom aan het bewustzijn en aan de groei.
Groei daarom ook in zelfrespect en als het zelfrespect
groeit, neemt navenant het ego af. Hoe meer het ego
afneemt, hoe makkelijker het voor Geest is om de
overhand bij de de persoonlijkheid te kunnen
verkrijgen.
Als Meester over het Zelf WEET je.
Als Meester over het Zelf OVERWEEG je en KIES je
bewust en maak je de KEUS dat Geest binnen jouw
persoonlijkheid niet hoeft te WORSTELEN om de
OVERHAND te krijgen voor wat betreft de
bemiddeling van en de toekenning door jouw
bewustzijn.

Dit creëert Punt 233:
De Meester over het Zelf overweegt en kiest bewust en
maakt de keus dat Geest binnen jouw persoonlijkheid
niet hoeft te worstelen om de overhand te krijgen
voor wat betreft de bemiddeling van en de toekenning
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door jouw bewustzijn. Geest boven materie, dus het
bewandelen van de Geestelijke Weg. Iets anders staat
de Meester zichzelf niet meer toe.

Hoe wonderbaarlijk is de schepping geconstrueerd en
hoe bijzonder gaat God zelf mee in de opzet van de
schepping voor wat betreft de taak en opdracht die hij
heeft neergelegd bij de mens die hij heeft geschapen.
De mens moet opklimmen van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid en die tocht, die reis is een
WORSTELING. Het is echter niet alleen een worsteling
voor de mens, maar God heeft diezelfde taak en
worsteling op zijn eigen schouders genomen. Hij heeft
zichzelf onvoorwaardelijk geschonken aan ieder mens
om die mens te dienen, bij te staan en onafgebroken te
helpen op de opklimmingsreis.
En die opdracht die hij zichzelf heeft gegeven, is ook
voor hem een worsteling.
(1275.1) 116:6.1 In de evolutionaire superuniversa
is energie-materie dominant, behalve in

persoonlijkheid, waar geest, door
bemiddeling van bewustzijn, WORSTELT om
de overhand…….
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En zo hebben God en de mensen elkaar nodig om deze
opdracht te kunnen voltooien waarbij God hierin en
hierbij er voor kiest, om in hetzelfde schuitje te gaan
zitten, uit volkomen eigen vrije wil.
(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.

Daarom heeft deze
universele, kosmische
eeuwige reis reeds vanaf het
prille begin uitsluitend en
alles te maken met de Weg,
van God, door God, naar
God.
Zo leert ook God en weet ook God wat het betekent om
onvoorstelbaar ergens voor te moeten en te willen
WORSTELEN!
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Dit levert ongeveer de volgende afbeelding:
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LEVEN is dus WETEN, is dus KIEZEN, is
dus wel of niet TOESTAAN …….
…. OF GOD MOET BLIJVEN WORSTELEN
OM DE OVERHAND VAN ONS
BEWUSTZIJN TE KUNNEN KRIJGEN EN
OF WIJ DUS ZULLEN KIEZEN VOOR DE
WERELDSE WEG OF VOOR DE
GEESTELIJKE WEG.
Word dus de MEESTER OVER HET ZELF en zorg dat je
de ogen krijgt om te kunnen zien en de oren krijgt om
te kunnen horen.
Dat is de Weg om te kunnen wandelen met God, om
mijn bewustzijn in dienst te kunnen stellen van Geest,
van mijn Godsvonk, steunend op een Zelfrespect in
volledige harmonie en dus uitsluitend de Geestelijke
Weg bewandelend.

Er zal dus pas rust, vrede en vreugde in
ons systeem zijn als wij volledig ons
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volwaardige Zelfrespect hebben terug
veroverd, als wij volledig afstemming
hebben op Geest en dus ons bewustzijn
in onvoorwaardelijke dienst stellen van
Geest en als gevolg daarvan, het volume
van ons ego is geminiseerd tot het hoogst
noodzakelijke.
Dat is de nooit stoppende opdracht voor
de Meester over het Zelf, want de
Meester WEET, de Meester maakt de
JUISTE KEUS en de Meester weet
precies wat hij bewust wel of niet
TOESTAAT.
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PUNT 234: Opnieuw is de
vraag, is vergeven nog
relevant?

We hebben al eerder naar het begrip vergeven
gekeken.
Vergeven zit aan het einde van de reeks, die bestaat
uit: overtuiging  verwachting  teleurstelling 
oordeel  veroordeling  ….. vergeving.
Inmiddels weten we meer, veel meer.
We weten dat er geen oordeel meer kan zijn naar wie
dan ook.
We weten dat er nergens ‘capaciteit’ zichtbaar is en
dat er dus ook nergens ‘maat’ zichtbaar is. Er is geen
naastenliefde en dus ook geen eigenliefde of
zelfrespect.
Wie moet ik oordelen of veroordelen als iedereen
bezwijkt onder een gebrek aan zelfvertrouwen, aan
eigenliefde en aan zelfrespect en als ons dat in deze
wereld al oneindig lang niet wordt geleerd?
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Waarom moet ik er overtuigingen op na houden, die ik
vastspijker op ieder ander en die mij storten in
verwachtingen en teleurstellingen, als ieder mens niet
eens een eigen fundament heeft om op te kunnen
staan?
Waarom zou ik het anderen moeilijk maken in plaats
van anderen te helpen om de worsteling van hun eigen
Godsvonk te voorkomen? Help anderen op weg en
vertel ze over God die op hun deur klopt.
Als ik dat allemaal weet, kom ik niet meer aan
teleurstellingen en dus ook niet meer aan
veroordelingen toe.
Als ik dat allemaal weet, valt er helemaal niets meer te
vergeven en kan ik de begrippen ‘veroordelen en
vergeven' schrappen uit mijn woordenboek.
Want de Meester weet en wie weet is
verantwoordelijk en de Meester heeft een innerlijke
plicht, de plicht van het LICHT, om anderen te helpen
en om hen te helpen hun eigenliefde en zelfrespect
terug te krijgen.
Wij hebben nu het niveau van bewustzijn dat we het
'vergeven kunnen vergeten’.
Er is slechts begrip en als wij onze capaciteit
(naastenliefde) aan anderen aanreiken, zullen wij
anderen kunnen helpen om er hun maat (eigenliefde)
mee te kunnen vergroten.
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Zo verandert voor de Meester de hele structuur van de
maatschappelijke en menselijke invulling. Er zijn
geen schuldigen meer, er zijn daarom geen
slachtoffers meer en dus bestaat er geen vergeving
meer.

Dan ben je in staat om de
rechterwang toe te kunnen keren, als
je op de linkerwang wordt geslagen.
Dan zal de enige cyclus die deze
wereld kent, van ‘oog om oog, tand om
tand’, worden doorbroken en zal de
mens op deze wereld en zal dus deze
wereld, kunnen gaan veranderen.

Dit creëert Punt 234:
De Meester WEET, is verantwoordelijk en beslist dat
er geen schuldigen meer zijn, dat hij nooit een
slachtoffer zal zijn, dat hij er alles aan zal doen om de
Godsvonk van ieder mens te helpen om die mens te
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kunnen benaderen en schrapt de begrippen ‘schuldig
en vergeving' uit zijn woordenboek.
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PUNT 235: ‘Bewustzijn’ is
‘Bewust – Zijn’, word je
NU BEWUST

Alle boeken in de reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’,
inclusief de boeken over de attentiepunten of
aandachtspunten gaan over BEWUSTZIJN, omdat
onze complete, eeuwige reis gaat over bewustzijn en
omdat onze reis iedere keer zal veranderen als ons
bewustzijn verandert of groeit.
We weten inmiddels heel veel over wat bewustzijn is
en hoe bewustzijn werkt, maar in hoeverre,
IS HET WEZENLIJK ‘ZIJN VAN BEWUST' NU EEN
WEZENLIJK ONDERDEEL VAN ONS DAGELIJKS, VAN
ONS CONTINU, BEWUST – ZIJN, DUS VAN ONS
ONAFGEBROKEN BEWUSTZIJN?
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IN HOEVERRE GAAN WE DUS WERKELIJK BEWUST
DOOR HET LEVEN?
IN HOEVERRE BEN IK MIJ ONAFGEBROKEN BEWUST
VAN WAT IK DENK, VAN WAT IK DOE, VAN HET AL
OF NIET TOCH NOG HEBBEN VAN OVERTUIGINGEN,
VAN MIJN VERWACHTINGEN OF MISSCHIEN NOG
WEL VAN MIJN TELEURSTELLINGEN?
Bewust 'bewust – zijn’, betekent dat ik mijzelf continu
realiseer waarmee ik bezig ben, wat er in mijzelf
omgaat, wat voor acties of gedachten ik creëer en wat
de gevolgen daarvan zijn.
Hoe sterk en hoe alert is ‘de wachter in ons
systeem' die continu waarneemt en die de
consequenties afweegt en die bewust vooraf
beslist wat de taak en opdracht voor dat moment
is en zich daar ook aan houdt en die, bij eventuele
veranderingen dit vooraf afweegt, overweegt en
daarover bewust beslissingen en keuzes maakt.
We zijn wat we denken.
We zijn wat we vinden.
We zijn onze acties en onze reacties.
We zijn onze overtuigingen en we veranderen in onze
verwachtingen en in onze teleurstellingen
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Wie beslist er over ons?
Wie beslist wie ik ben of wat ik ben?

Zijn wij dat zelf of zijn dat onze
omstandigheden, dus onze externe
factoren die al of niet toevallig ons
pad kruisen?

Leven we of worden we geleefd?
Zijn wij diegenen die wij zelf bepalen of is
ons zijn afhankelijk van alles wat er op ons
afkomt?
Wij weten dus wij zijn verantwoordelijk.
Dan breekt nu het moment aan om die
verantwoordelijkheid volledig te pakken,
om de wachter te installeren en om ons
daarmee, onafgebroken te verbinden, zodat
wij ons ieder moment zullen realiseren, dat
wijzelf ons leven op ieder moment zelf
bepalen, de consequenties onder ogen zien
en kiezen voor schoonheid, waarheid,
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goedheid, liefde en eenheid en dienstbaar
zijn aan het universum.
Ons bewustzijn is de bemiddelaar tussen GEEST en
MATERIE.
Op ons bewustzijn wordt continu een beroep gedaan
door GEEST (onze Godsvonk) en MATERIE (ons ego).
Hoe bewust maken wij keuzes?
Hoe bewust zijn wij ons bewust van de keuzes die wij
maken en van de gevolgen die dat heeft?
Wij weten nu, dus wij zijn verantwoordelijk.
Wie weet is verantwoordelijk.
Neem dus die verantwoordelijkheid.
Laat je jouw Godsvonk worstelen om de overhand in
jouw bewustzijn te krijgen of bieden we God zelf de
ruimte van ons bewustzijn aan.
Dienen we GEEST, dus God, of dienen we MATERIE,
het ego.
Dienen we God of dienen we nog de keizer.
En voor 'het dienen’ geldt, structureel en
onafgebroken.
Ik heb vandaag die keus gemaakt.
Eigenlijk is die keus eenvoudiger dan ik mij kon
voorstellen.

603

ER IS VOOR MIJ GEEN ANDERE WEG MEER EN ER IS
GEEN ANDERE WEG MET TERUG.
WAAROM?
OMDAT IK WEER NU AAN TOE BEN EN OMDAT IK
EENS DIE STAP, STRUCTUREEL EN MET VOLLE
OVERTUIGING ZAL MOETEN MAKEN.

IK BEN DE MEESTER OVER HET ZELF,
OVER MIJZELF.
Dit creëert Punt 235:
De MEESTER IS PAS MEESTER OP HET MOMENT DAT
HIJ HET IS, DAT HIJ DE KEUS MAAKT OM HET TE ZIJN,
ONAFGEBROKEN EN STRUCTUREEL.
We hebben nu het bewustzijn om het te kunnen zijn,
dus worden we datgene, dat we nu willen en zullen
zijn. WIJ ZIJN DE MEESTER OVER HET ZELF EN
ZULLEN DAAR STRUCTUREEL NAAR HANDELEN,
DIENSTBAAR AAN DE HELE SCHEPPING.
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PUNT 236: De wachter
aan de Poort en het
bewust richten op de
derde leraar

We creëren nu onze wachter aan onze poort.
We creëren een waarnemer die alles waarneemt,
iedere stemming, iedere emotie, iedere gedachte,
iedere actie, iedere reactie.
Stel vast wat er in je omgaat.
Stel vast of je nog overtuigingen waarneemt.
Stel vast of er nog verwachtingen en teleurstellingen
zijn.
Wat leeft er in mijn binnenwereld?
Wat komt er op mij af uit mijn buitenwereld?
Wat kan ik ermee?
Wat wil ik ermee?
Wat doe ik ermee?
Wat is mijn doel en hoe past alles wat ik waarneem in
het verwezenlijken van mijn doel?
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Is mijn doel reëel?
Moet mijn doel bijgesteld worden?
Wat voel ik uit het contact met mijn Godsvonk?
Als ik heb waargenomen wat er in mij leeft, ga ik alles
ombouwen tot energieën van vreugde, kracht en
liefde, want dat zijn de energieën waarmee ik wil en
zal scheppen, waarmee ik alleen maar kan scheppen.
Ik ben de grote transformator, aangesloten op mijn
eigen God die mij onafgebroken, structureel voedt.
Bewustzijn is ‘bewust – zijn' en je op bewust niveau
daarvan bewust zijn, onafgebroken, net als ademhalen.
Ik ben de Meester over mijzelf dus ik zal weten wat er
in mij leeft en wat welkom en bruikbaar is en wat niet.
Ik bewandel mijn weg in overeenstemming met God
en met het genootschap.
Ik ben de uitvoerder van het genootschap in deze
materiële wereld.
Ik ben mijzelf bewust van die samenwerking, van het
lidmaatschap, van de communicatie en van de
uitvoering en ik bewaak het resultaat voor zover dat
ligt binnen mijn vermogen.
Op deze wereld ben en vertegenwoordig ik het
genootschap en ik ken en ik neem mijn
verantwoordelijkheid.
606

Ik absorbeer alle energieën in mijzelf en in mijn
omgeving die niet heilzaam werken en die energieën
collecteer en transformeer ik.
Mijn bewustzijn zal als bemiddelaar alles beschikbaar
stellen aan Geest.
Het ego wordt buitenwerking gezet omdat ik dat
bepaal. Omdat ik alleen nog de Geestelijke Weg zal
bewandelen en mij zal richten op het Geestelijke, op
God en op het genootschap.
Dit gaat de weg of het proces worden van het
bewust richten op de DERDE LERAAR.
Wat of wie is de derde leraar en als er drie leraren
zijn, wie of wat zijn dan de eerste twee leraren?
We hebben het al die jaren van ‘de wonderbaarlijke
reis’, die is vastgelegd in mijn boeken, gehad over het
BEWUSTZIJN en over GROEI IN BEWUSTZIJN.
Bewustzijn bestaat uit:
1. Kennis
2. Liefde
3. Het vermogen om kennis en liefde te kunnen gaan
combineren in je leven.
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Die drie facetten van bewustzijn zijn of worden ons
geleerd door drie leraren.
De EERSTE leraar met betrekking tot KENNIS:
Er wordt geprobeerd nieuwsgierigheid in het
bewustzijn te creëren waardoor die mens gaat zoeken
en studeren. Boeken, cursussen, interacties met
andere mensen brengen de kennis in het systeem. Ook
zal onze Godsvonk ons proberen te bereiken maar dat
zal met een relatief laag bewustzijn niet eenvoudig
zijn, omdat het ego de zachte stem van God
overschreeuwt.
De TWEEDE leraar met betrekking tot LIEFDE:
De grootste leraar is onze Godsvonk die ons zal
stimuleren. Hier ligt de zwaarste opgave want we
moeten beginnen met eigenliefde en zelfrespect en het
is inmiddels duidelijk hoe zwaar die te veroveren
opdracht voor het verkrijgen van volwaardige
eigenliefde, zelfrespect en zelfvertrouwen is. Als wij in
staat zijn om onszelf te kunnen liefhebben (maat)
kunnen we deze liefde gaan delen (maatstaf).
De DERDE leraar met betrekking tot het kunnen
COMBINEREN van kennis en liefde:
De derde leraar die wij nodig hebben voor het derde
aspect van bewustzijn is het leven zelf. De reis is een
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ervaringsreis en de ervaring doen wij alleen maar op
in ons eigen leven, waarbij onze engelen ons vaak
parkeren in situaties die op zijn minst uitdagend zijn.
We zijn nu aangeland op het punt waarin wijzelf, in
ons dagelijks leven, bewust moeten gaan bewijzen wat
we werkelijk waard zijn. Bewust bewijzen, betekent
bewuste keuzes maken. We bezitten de kennis en
hebben zelfvertrouwen, eigenliefde en zelfrespect
veroverd, dus nu zullen we de eerste twee facetten,
gecombineerd, bewust moeten gaan leven.

Dit wordt de practische uitvoering van de
Meester over het Zelf, de bewuste
verzamelaar van te transformeren
energieën, de transformator van deze
energieën en de projector van energieën
van liefde, uitgestraald in de wereld.

Hieronder verwijs ik nog even naar de teksten uit het
Urantiaboek die wijzen op de kwaliteiten van het
bewustzijn.
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(1185.4) 108:1.2 Ofschoon wij dit niet stellig weten,
zijn wij er vast van overtuigd dat alle
Gedachtenrichters vrijwilligers zijn. Maar nog voordat
zij zich aanbieden als vrijwilliger, beschikken zij reeds
over volledige gegevens met betrekking tot de
kandidaat voor hun inwoning. De door de serafijnen
opgestelde overzichten van het voorgeslacht en de
geprojecteerde patronen van het leven dat geleid zal
worden, worden via het Paradijs doorgegeven aan het
korps Richters dat op Divinington in reserve wordt
gehouden, door middel van de techniek van de
reflectiviteit, welke zich van de hoofdwerelden van de
plaatselijke universa naar binnen uitstrekt naar de
hoofdkwartieren van de superuniversa. Deze
voorspelling omvat niet alleen de erfelijke
antecedenten van de sterfelijke kandidaat, maar ook
een schatting van diens vermoedelijke verstandelijke
begaafdheid en geestelijke capaciteit. De Richter
biedt zich dus aan om bij een BEWUSTZIJN in te
wonen, welks innerlijke aard hij reeds volledig
kent.
(1186.1) 108:1.3 De Richter die zich aanbiedt is in
het bijzonder geïnteresseerd in DRIE
CAPACITEITEN van de menselijke kandidaat:
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(1186.2) 108:1.4 1. De verstandelijke capaciteit. Is
het bewustzijn normaal? Wat is het verstandelijke
potentieel, de capaciteit tot intelligentie? Kan het
individu zich ontwikkelen tot een bonafide
wilsschepsel? Zal wijsheid de gelegenheid hebben om
te functioneren?
Dit heeft betrekking op KENNIS.
(1186.3) 108:1.5 2. De geestelijke perceptie. De
vooruitzichten op de ontwikkeling van eerbied, de
geboorte en groei van de religieuze natuur. Wat is het
potentieel voor de ziel, de waarschijnlijke geestelijke
capaciteit tot receptiviteit?
Dit heeft betrekking op het vermogen tot verbinding
met Geest dat zich manifesteert in LIEFDE.
(1186.4) 108:1.6 3. De gecombineerde
verstandelijke en geestelijke vermogens. De mate
waarin deze beide kwaliteiten dusdanig geassocieerd,
gecombineerd kunnen worden, dat er een sterk
menselijk karakter ontstaat en er kan worden
bijgedragen tot de zekere evolutie van een
onsterfelijke ziel met overlevingswaarde.
Hoe is de mens in staat om kennis en liefde te kunnen
COMBINEREN?
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We zijn nu aangekomen om met volle overgave punt
drie te gaan integreren in ons leven maar dan op
volkomen bewust niveau, dus gericht op en
samenwerkend met het genootschap. Het leven zelf zal
hierbij onze (derde) leraar zijn.

Dit creëert Punt 236:
De Meester zal zich moeten gaan richten op de derde
leraar die de kennis en de liefde in combinatie bij de
Meester zal uitdagen, om daardoor de lering te kunnen
ontvangen. Om de lessen van de derde leraar te
kunnen ontvangen en te kunnen verwerken zal de
Meester de wachter aan de poort moeten installeren.
Die wachter zal de omstandigheden, aangereikt door
de lessen, aangereikt door het leven, bewaken zodat
de Meester adequaat kan en zal reageren. De derde
leraar zal de kennis en de liefde van de Meester testen
en keer op keer op de proef stellen. Iedere keer als de
Meester een test met goed gevolg doorstaat, zal
daardoor de wereld reeds verder worden verlicht.

De Meester heeft vanaf dit punt geen keus meer. Hij
zal en kan alleen nog maar God de overhand geven in
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de aandacht van zijn bewustzijn. Hij zal en kan alleen
nog maar de Geestelijke Weg bewandelen. Hij
onderkent naar anderen alleen nog maar een enorm
tekort aan zelfrespect en eigenliefde en hij ziet het
lijden en de angst bij anderen en heeft daardoor maar
één gedrevenheid en dat is het zelfrespect en de
eigenliefde aan anderen terug te geven. Daarmee vult
de Meester zijn capaciteit in die gelijk is aan zijn eigen
maat.
Er zal een confrontatie komen met het eigen ego dat
hierdoor bij de Meester terrein zal verliezen en het
daar niet mee eens is.
Maar de Meester weet en neemt zijn
verantwoordelijkheid en is daardoor onwrikbaar in
zijn besluit.
Hij en God zijn één en zo zal de Meester handelen.

Met God, door God naar God.
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PUNT 237: De grote
schok van de realisatie
van het DRIEDUBBELE
TEKORT

We hebben het in het vorige aandachtspunt gehad
over de mogelijkheden (vermogens) van de mens, die
voor de mens het niveau van bewustzijn bepalen.
Hoe meer de mix van mogelijkheden toeneemt, hoe
bewuster die mens wordt.
We moeten, zoals we zagen, op drie fronten kunnen
scoren, voordat we zover zijn dat we het Meesterschap
over het Zelf gaan betreden en voordat we zelf zover
zijn dat ons bewustzijn Geest (God) in staat stelt, om
de bovenhand te kunnen krijgen in de aandacht van
ons bewustzijn en om dus wezenlijk de Geestelijke
Weg te kunnen gaan bewandelen, drijvend op dat
hoger bewustzijn. Deze weg zal ten koste gaan van de
aandacht van het bewustzijn aan het ego en zal de
ruimte die beschikbaar is voor het ego verkleinen,
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aangezien het bewustzijn zal groeien en meer ruimte
zal gaan innemen.
Deze drie capaciteiten van de mens die het niveau van
bewustzijn bepalen, zijn:
1. Verstandelijke capaciteit.
2. Geestelijke perceptie.
3. Combinatie van verstandelijke en geestelijke
vermogens.
Hierbij kunnen we de volgende niveaus plaatsen, die
wij in de groei van het bewustzijn zullen moeten
passeren en veroveren:
1.
2.
3.
4.

Onbewust Onbekwaam
Bewust Onbekwaam
Bewust Bekwaam
Onbewust Bekwaam

Dit gegeven is al eerder behandeld in de boeken van
een reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’. Zie hiervoor
boek 15 vanaf bladzijde 120.
Het is heel moeilijk om precies aan te geven hoe met
betrekking tot de ontwikkeling van het bewustzijn, de
indeling moet zijn van de drie capaciteiten,
(verstandelijk, geestelijk en combinatie), in relatie tot
de vier niveaus van (on)bewust en (on)bekwaam.
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De volgende afbeelding geeft een groffe indicatie.

Het niveau loopt op van 1 naar 4.
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In ieder geval zijn de drie aspecten en de ontwikkeling
op deze drie afzonderlijke gebieden noodzakelijk, om
in bewustzijn te kunnen groeien.
Er is kennis nodig van hoe de wetten werken en hoe
het leven in elkaar zit en werkt.
Er is kracht nodig om tot zelfrespect en eigenliefde
te kunnen komen en die weg is onmogelijk zonder
kennis, maar ook zonder de invloed van Geest.
We moeten onszelf kennis en zelfrespect of eigenliefde
eigen maken, voordat wij het in combinatie kunnen
gaan toepassen in ons leven.

Hoe groot is het mondiale tekort
op alle drie de aspecten en wat
betekent dat voor het niveau van
het collectieve bewustzijn en dus
voor de toestand op deze wereld?
Kijk om je heen en zie wat de
toestand of de situatie in de wereld
is.
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We kennen de capaciteit
(naastenliefde), dus hoe groot is
onze eigen maat (zelfrespect)?
Er is nog zoveel werk te doen en
daar ben jij heel erg bij nodig.
Verstrek kennis aan ieder die hongerig
is.
Geef het zelfrespect terug aan de
mensen die er naar beginnen te
verlangen en ….
Leef de combinatie van kennis en liefde
voor in jouw eigen leven.
Op alle drie aspecten is er een enorm tekort in deze
wereld.
Dat tekort tekent de mondiale capaciteit, veroorzaakt
door de mondiale maat.
Verhoog jouw maat en injecteer de collectieve
capaciteit, het collectief bewustzijn en leef de
combinatie van kennis en liefde, voor.
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Zolang de drie aspecten in het bewustzijn van de mens
nog nauwelijks aanwezig zijn, is het bewustzijn niet in
staat om de keus voor God te maken en om God dus de
overhand te bieden in de interactie tussen enerzijds
bewustzijn en anderzijds Geest (God) en materie
(ego).
Het ego zal alle aandacht krijgen. Er zal een enorm
gebrek aan zelfvertrouwen zijn en blijven. De maat
van de mens is gemiddeld heel erg laag en dus is ook
de capaciteit van de mens gemiddeld erg laag.
Dat leidt uiteindelijk mondiaal tot onderdrukking, tot
het feit dat nu honderd miljoen mensen op de vlucht
zijn voor honger en oorlog, tot armoede, honger,
uitbuiting en structurele ongelijkheid.
Er is op deze wereld op drie fronten dus een
enorm tekort en dat is schokkend.
Er is geen kennis. De kennis van de religies volstaat
niet.
Er is geen liefde. Er is structureel gebrek aan
zelfrespect en eigenliefde.
Er valt dus ook niets van beide facetten te
combineren en te leven.
Dit alles leidt tot het volgende beeld, waarin het
bewustzijn de bemiddelaar is tussen Geest (God) en
materie (ego) en waarin het niveau van het
bewustzijn wordt bepaald door kennis, liefde en de
het kunnen leven van de combinatie van deze twee.
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Een laag bewustzijn bemiddelt in het voordeel van het
ego (de wereldse weg) en een hoog bewustzijn kiest
voor GEEST, voor God, (de Geestelijke Weg).
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Dit creëert Punt 237:
De Meester constateert dat het wereldwijd ontbreekt
aan de capaciteit van kennis en liefde en dat derhalve
de mens niet in staat is om deze twee capaciteiten in
combinatie te kunnen leven. Dat leidt tot een
wereldwijd tekort aan capaciteit en dus tot een tekort
aan maat en dat is het gevolg dat door een tekort aan
maat (zelfrespect) het ego overheerst en er (nog) geen
band en verbinding is met Geest (God).
Jij, Meester over het Zelf, ga de kennis verspreiden,
geef de mensen hun gebrek aan zelfrespect terug en
leef deze kennis in combinatie met de liefde voor aan
iedereen.

De nood in deze wereld is hoog, dus hoe meer mensen
het meesterschap bereiken, hoe sneller het collectief
bewustzijn zal stijgen.
Realiseer je dat al het handelen wordt veroorzaakt
door gebrek. Dit gebrek is gebrek aan kennis en het
gebrek aan zelfrespect, waardoor de mens wordt
geconfisceerd en wordt bestuurd door het ego.
Al deze mensen lijden en hunkeren naar groei, zij zijn
zich dit alleen niet bewust. Het is de taak van en de
opdracht aan de Meester om ze de weg te wijzen.
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Het werk van de Meester:
* in het zoveel mogelijk verspreiden van kennis,
* in het teruggeven van zelfrespect aan hen die het
niet hebben en ernaar verlangen,
* in het voorleven van de combinatie van kennis en
liefde,
brengt ons op de weg van het discipelschap van Jezus,
dus leef dit discipelschap.
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PUNT 238: Het
discipelschap kent
slechts één principe en
slechts één overtuiging

We hebben geconstateerd dat er een tekort is aan
kennis die nodig is om te kunnen groeien in
bewustzijn.
We hebben geconstateerd dat de liefde, primair in de
vorm van eigenliefde of zelfrespect, collectief
ontbreekt, daardoor is individueel en collectief ‘de
maat' laag en daardoor is ‘de capaciteit' laag. Door dit
ontbreken van eigenliefde zijn we niet in staat om te
kunnen groeien in bewustzijn.
Doordat het aan kennis en eigenliefde of zelfrespect
ontbreekt, zijn we ook niet in staat om deze twee
capaciteiten te kunnen leven. Ook dit heeft invloed op
onze groei in bewustzijn.
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Er is dus individueel en collectief een tekort op de drie
aspecten en het is de taak en de opdracht van de
Meester, om tredend in het discipelschap van Jezus,
overal waar het mogelijk is en waar er behoefte aan is,
de kennis te verbreden, de mensen zoveel als mogelijk
hun zelfrespect terug te geven en de gecombineerde
kennis en zelfrespect, voor te leven.
Ik kreeg deze morgen een raamwerk voor ogen
waarin deze taak voor mij, in deze wereld,
uitvoerbaar kan worden.

Het betekent dat ik vanaf nu nog maar
één PRINCIPE en één OVERTUIGING
hanteer.
Het ENE PRINCIPE is dat mijn handelen, mijn
gerichtheid en mijn focus alleen nog maar zal
worden afgestemd op de waarden van
SCHOONHEID, WAARHEID en GOEDHEID. Een
principe is geen overtuigingen, het principe is als
ademhalen en het zal nooit leiden tot
verwachtingen en tot teleurstellingen.
Mijn ENE OVERTUIGING is, dat het een gegeven is,
dat de mensen lijden onder een drastisch en
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structureel tekort aan kennis, aan een tekort aan
eigenliefde en dus aan het tekort om het vermogen
te hebben om beide aspecten te kunnen gaan leven.
Door dit gebrek is er een klein bewustzijn en neemt
het ego de vrijgekomen ruimte in, dus is er een
groot ego.
Deze mensen lijden en zijn dus niet schuldig, ik hoef
ze niet te veroordelen en ik hoef ze niet te vergeven,
want er valt niets te vergeven.
Ik hoef ze alleen maar kennis te verstrekken en hun
zelfrespect terug te geven. Dit uiteraard in
overeenstemming met hun eigen vrije wil
Alle andere overtuigingen gaan overboord. Dus alle
verwachtingen gaan overboord. Dus gaan alle
teleurstellingen ook overboord.
Als DERDE zal ik de WACHTER AAN DE POORT
installeren, die onmiddellijk zal waarschuwen als ik
terugval in oude overtuigingen of niet leef volgens
de waarden van schoonheid, waarheid en goedheid.
Deze taak ligt op mijn verzoek, bij het genootschap.

Dat zal mijn koers zijn, dat is mijn gedrevenheid,
passend in de blauwdruk van mijn ziel.
Er is geen andere weg.
Er is voor mij geen weg meer terug.
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Dit is de plicht die de Meester heeft naar God en het
genootschap omdat de meester zijn taak van het 'zijn
van de open deur', op deze wereld en voor de
Geestelijke wereld, zal moeten oppakken en uitvoeren.
Het is niet alleen zijn eigen vrije wil, het is een
gedrevenheid.

Dit creëert Punt 238:
De Meester zal gedreven treden in het discipelschap
van Jezus. Er zal als raamwerk slechts één principe
zijn en dit is het handelen, richten en focussen in de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid en
er zal slechts één overtuiging zijn, de overtuiging dat
(nagenoeg) ieder mens lijdt aan een tekort aan kennis
en zelfrespect en dat betekent, dat beiden ook niet
geleefd kunnen worden. Het principe zal gehanteerd
worden als ‘het principe van ademhalen'.
Aangezien alle andere overtuigingen worden afgelegd,
zijn er bij de Meester geen verwachtingen en geen
teleurstellingen meer en zijn de illusies opgelost.

Om voldoende capaciteit (naastenliefde) in de wereld
te kunnen krijgen, zal er eerst door de Meester veel
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aandacht moeten worden besteed aan het vergroten
van de maat (kennis en zelfrespect).
Dat is de taak en opdracht voor de meester over het
Zelf, als discipel van Jezus.
De Meester verandert de wereld doordat hij zichzelf
heeft verandert en doordat hij er alles aan doet om
zich dagelijks te kunnen blijven veranderen en om
dagelijks te kunnen blijven groeien in bewustzijn.
Doordat de Meester zichzelf heeft veranderd, zal hij
deze verandering zijn en stralen en zal hij er anderen
mee beïnvloeden.
De Meester zal het kenmerk zijn van verandering in
deze wereld.
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PUNT 239: Een nieuw
inzicht met betrekking
tot BEWUSTZIJN

Voor zover ik het Urantiaboek begrijp, heeft onze ziel
nooit eerder geneigd op deze planeet en is de Weg
alleen maar voorwaarts en opwaarts. Wij zijn per slot
van rekening ‘OPKLIMMINGSWEZENS’.
Voor zover ik het begrijp wordt onze ziel in dit leven,
op de eerste planeet in de reeks op weg naar het
paradijs, geboren en gevormd.
Dit is wat het Urantiaboek daarover meldt:
(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
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eindigende loopbaan voor zich, een potentieel
volkomene.
De volkomene komt uiteindelijk voort uit een
opklimmingswezen, dat zijn loopbaan altijd begint op
een materiële planeet in een stelsel.
Wat ik nooit heb begrepen binnen dit verhaal is,
waarin we zo een verschil is in het niveau van
bewustzijn van de mensen op deze planeet. De ene
mens lijkt met een hoger bewustzijn binnen te komen
dan een ander mens.
Er is echter geen verschil in bewustzijn, er is verschil
in de ingrediënten die een mens ontvangt om het
bewustzijn te kunnen vormen.
Die ingrediënten zijn:
 Kennis.
 Vermogen tot liefde bezitten.
 Het kunnen combineren van beiden.
(1185.4) 108:1.2 Ofschoon ………... …… Deze
voorspelling omvat niet alleen de ERFELIJKE
ANTECEDENTEN van de sterfelijke kandidaat,
maar ook een schatting van diens vermoedelijke
VERSTANDELIJKE BEGAAFDHEID en GEESTELIJKE
CAPACITEIT. De Richter biedt zich dus aan om bij
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een bewustzijn in te wonen, welks innerlijke aard
hij reeds volledig kent.
Deze capaciteiten, de verstandelijke capaciteit, de
geestelijke perceptie en het vermogen om deze twee
capaciteiten te kunnen leven, BEPALEN HET NIVEAU
VAN BEWUSTZIJN.

Dit creëert Punt 239:
Er is geen verschil in bewustzijn bij de mensen die hun
kosmische reis beginnen op deze wereld. Er is een
verschil in de facetten van verstandelijkheid
begaafdheid en van de geestelijke capaciteit. Deze
facetten bepalen mede het niveau van bewustzijn
waar iemand op deze wereld mee kan gaan starten en
dat iemand op deze wereld uiteindelijk kan bereiken.
Het verschil in deze capaciteiten wordt weer bepaald
door de ERFELIJKE ANTECEDENTEN van de
kandidaten. Het verschil in bewustzijn wordt dus
bepaald door natuurlijke factoren, tot stand gekomen
door erfelijkheid en dit verschil is kosmisch gezien,
voorspelbaar.
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Deze verschillen zijn dus natuurlijk aan zijn
afhankelijk van de erfelijke antecedenten van een
mens.
Een mens heeft niet een lager bewustzijn en dus als
vanzelf een groter ego, omdat die mens slecht is en
daar op eigen initiatief voor kiest. Ongetwijfeld zullen
er uitzonderingen zijn, die die keuzes maken, maar dit
geldt niet voor de massa.
Ook dit inzicht bevestigt het beeld dat de ‘Meester
over het Zelf’, de tekortkomingen in de erfelijkheid
mag invullen en aanvullen en de kennis mag
onderwijzen en daarnaast mag uitleggen wat de
waarde van eigenliefde en zelfrespect is en hoe alleen
eigenliefde kan leiden tot naastenliefde en dus tot het
besef van ‘verantwoordelijkheid nemen voor elkaar'
en dus tot de capaciteit om een betere wereld te
kunnen creëren.
Het gaat eerst om het verstrekken van kennis ( de
verstandelijke capaciteit) en daarna om de waarde van
zelfrespect en eigenliefde (de geestelijke perceptie)
duidelijk te maken en hoe je het zelfrespect kunt
terugwinnen. De derde stap is om te stimuleren om de
kennis en de liefde in het leven te integreren en aan
anderen te gaan voorleven.
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Bewustzijn is dus geen statisch gegeven
waarmee je wordt geboren.
Bewustzijn is een variabel gegeven en kan
een resultante zijn van, in welke mate je de
facetten verstandelijke capaciteit en
spirituele perceptie hebt ontvangen op basis
van erfelijkheid en wat je wil, je vermogen
en je bereidheid is om met deze facetten te
gaan werken. Dit kan dan leiden tot het
opbouwen en uitbouwen van bewustzijn.
Geestelijke perceptie is niet alleen het
vermogen om liefde te kunnen voelen en te
kunnen genereren maar het is ook het
vermogen om Geest (God) te kunnen voelen
en om de Wil te hebben, dat leidt tot
verlangen, om je met Geest te gaan
verbinden.
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De Richters selecteren niet op basis van het verschil in
bewustzijn, als een vast gegeven, maar zij selecteren
op basis van de aanwezige vermogens van verstand en
geestelijkheid, voortkomend uit ERFELIJKE
ANTECEDENTEN, waardoor mensen in staat zijn en de
potentie hebben om minder of meer in bewustzijn te
kunnen groeien.
Nogmaals uit het Urantiaboek:
(1185.4) 108:1.2 Ofschoon wij dit niet stellig weten,
zijn wij er vast van overtuigd dat alle
Gedachtenrichters vrijwilligers zijn. Maar nog
voordat zij zich aanbieden als vrijwilliger,
beschikken zij reeds over volledige gegevens met
betrekking tot de kandidaat voor hun inwoning.
De door de serafijnen opgestelde overzichten van
het voorgeslacht en de geprojecteerde patronen van
het leven dat geleid zal worden, worden via het
Paradijs doorgegeven aan het korps Richters dat op
Divinington in reserve wordt gehouden, door middel
van de techniek van de reflectiviteit, welke zich van de
hoofdwerelden van de plaatselijke universa naar
binnen uitstrekt naar de hoofdkwartieren van de
superuniversa. Deze voorspelling omvat niet alleen
de erfelijke antecedenten van de sterfelijke
kandidaat, maar ook een schatting van diens
vermoedelijke verstandelijke begaafdheid en
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geestelijke capaciteit. De Richter biedt zich dus
aan om bij een bewustzijn in te wonen, welks
innerlijke aard hij reeds volledig kent.
(1186.1) 108:1.3 De Richter die zich aanbiedt is in het
bijzonder geïnteresseerd in drie capaciteiten van de
menselijke kandidaat:
(1186.2) 108:1.4 1. De verstandelijke capaciteit. Is
het bewustzijn normaal? Wat is het verstandelijke
potentieel, de capaciteit tot intelligentie? Kan het
individu zich ontwikkelen tot een bonafide
wilsschepsel? Zal wijsheid de gelegenheid hebben om
te functioneren?
(1186.3) 108:1.5 2. De geestelijke perceptie. De
vooruitzichten op de ontwikkeling van eerbied, de
geboorte en groei van de religieuze natuur. Wat is het
potentieel voor de ziel, de waarschijnlijke geestelijke
capaciteit tot receptiviteit?
(1186.4) 108:1.6 3. De gecombineerde
verstandelijke en geestelijke vermogens. De mate
waarin deze beide kwaliteiten dusdanig geassocieerd,
gecombineerd kunnen worden, dat er een sterk
menselijk karakter ontstaat en er kan worden
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bijgedragen tot de zekere evolutie van een
onsterfelijke ziel met overlevingswaarde.

Het is dus duidelijk:
Het bewustzijn krijg je niet cadeau
maar zul je met de capaciteiten die je
ontvangt op basis van erfelijkheid
moeten zien te veroveren om te
kunnen verkrijgen.
Hierbij speelt ook voornamelijk het
derde aspect, het aspect van het ‘leven
van de verstandelijke en de geestelijke
vermogens'.
Dit betekent keuzes maken, keuzes
maken, keuzes maken en dit betekent
dat groei in bewustzijn dus
uiteindelijk, uitsluitend een
ervaringsreis is.

WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN.
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PUNT 240: Het duidelijke
onderscheid en de
onmiskenbare
voorwaarde

Uit voorgaande blijkt:
Met alleen verstand kom je er niet.
Bewustzijn heeft dus niet te maken met alleen maar
kennis maar er is dus meer voor nodig.
De GEESTELIJKE PERCEPTIE is belangrijker dan de
verstandelijke capaciteit. Er moet interesse in en
verlangen zijn naar Geest, hetgeen betekent dat de
weg van het bewustzijn altijd een weg is van de Geest,
ofwel altijd een Geestelijke Weg is.
Hoe meer het bewustzijn groeit, hoe meer er
verbinding en contact moet zijn met Geest. Geest
woont in onszelf, Geest zit van binnen dus daar zullen
we moeten zoeken, op de Weg naar binnen.
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En zo worden de teksten in de voorgaande boeken, die
ik veelal op gevoel heb geschreven, nu bevestigd.
En zo is de weg niet alleen een weg naar binnen, niet
alleen een weg in verbinding en contact met Geest,
maar is de Weg uiteindelijk en tenslotte een Weg die
uitsluitend loopt:

Met God, door God, naar God.

Dit creëert Punt 240:
Uiteindelijk blijkt dat voor groei in bewustzijn
verstand nodig is, maar dat de GEESTELIJKE
PERCEPTIE veel belangrijker is.
Het gaat hierbij vooral om het vermogen, om de
interesse in en om het verlangen naar, om jezelf met
Geest of met God te willen en te kunnen verbinden, om
contact te kunnen krijgen en om dit contact te kunnen
bestendigen en te verankeren. Het is de kennis dat
Macht creëert, het is het bewustzijn of de wijsheid
dat Kracht creëert en deze wijsheid wijs gebruikt,
creëert uiteindelijk de ‘Meester over het Zelf'.
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PUNT 241: Wat markeert
de Meester?

Sprookjes bestaan.
Is er een kenmerk voor de Meester, zijn er
markeringen voor de Meester, die de Meester
kenmerken en onderscheiden van het collectief?
Weten, kunnen, durven, doen, is het kenmerk van de
Meester.
In het weten, in het kunnen, in het durven, in het doen,
van de Meester, zit uitsluitend liefde en
dienstbaarheid, voortkomend uit het besef van
eenheid, tot uiting gebracht in het DELEN van de
Meester.
Het gaat om ‘BEWUSTzijn’, dus om ‘BEWUST – ZIJN',
dus om ‘BEWUSTZIJN’.
BEWUSTZIJN IS ‘HET ZIJN VAN BEWUST'.
BEWUSTZIJN IS LEVEN.
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LEVEN VOLGENS DE WAARDEN VAN SCHOONHEID,
WAARHEID EN GOEDHEID, IS LEVEN MET EEN
INTENTIE, met een FOCUS, met een GERICHTHEID.
ALS JE NIET LEEFT MET EEN (SPIRITUELE)
INTENTIE, BEN JE INTENTIELOOS.
ALS JE INTENTIELOOS BENT EN LEEFT, BEN JE

‘BEWUSTELOOS’.
De Meester weet wat bewustzijn is en omarmt het
bewustzijn en werkt aan zijn bewustzijn. Hij leeft met
een intentie of vele intenties, hij heeft focus en
gerichtheid en dus LEEFT de Meester.
De gemiddelde mens die bevangen is met het niveau
van het (lage) collectieve bewustzijn, is
INTENTIELOOS, leeft niet, is ‘BEWUSTELOOS’ en is
dus ‘EEN LEVENDE DODE’.
Het verschil tussen een levende dode en de Meester is
dat de levende dode bewusteloos is en de Meester
volledig bewust is en leeft.
Maar er is nog iets.
De Meester is niet alleen levend en bewust, maar hij
leeft met het doel om de bewusteloze te wekken, te
laten herrijzen en bewust te laten worden.
Hij leeft, hij dient en hij deelt en het delen maakt hem
of haar, maakt de Meester, aan God gelijk.
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De ruimte van de slaap van de bewusteloosheid, waar
de illusies de dromen zijn en waar de angst van de
dualiteit en de werking van het ego de dromen
veranderen in nachtmerries, is het werkterrein van de
Meester en de Meester kan de bewusteloze met een
liefdevolle kus wekken uit de verstikkende slaap van
de ONBEWUSTHEID, uit de verstikkende slaap van
de BEWUSTELOOSHEID.

Dit creëert Punt 241:
Het verschil tussen de Meester en de mens die nog
gevangen is in het bewustzijn van het collectief, is dat
de mens met het bewustzijn van het niveau van het
collectief, niet bewust is, leeft zonder spirituele
intenties, in wezen ‘loos is van bewustzijn’, dus
'bewusteloos' is en daarom een levende dode is. Die
mens is bewusteloos en gevangen in de slaap van de
bewusteloosheid, waar de illusies de dromen zijn en
de angst van de dualiteit en de werking van het ego de
dromen van de illusies veranderen in nachtmerries.
De Meester is bewust, vol van spirituele intenties, is
wakker en alert, liefdevol en dienstbaar, op zoek naar
slapenden die hij met een liefdevolle kus komt wekken
door het DELEN VAN ZIJN KENNIS, DOOR HET
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SCHENKEN VAN ZIJN LIEFDE EN DOOR HET
TERUGGEVEN VAN HET ZELFRESPECT AAN HEN
DIE NET ONTWAKEN EN DIE ER EEN ZWAAR
TEKORT VAN HEBBEN. Dat kenmerkt de Meester.

Het zou een sprookje kunnen zijn.
De prinses die wakker wordt gekust door de prins,
volkomen bewust en volledig verantwoordelijk voor
het lot van al haar naasten.
De prins die de prinses met zijn kus uitnodigt om de
nachtmerries van de illusies te verlaten en de
schoonheid van waarheid, goedheid, eenheid en liefde
te omarmen en om daarmee haar reis te kunnen
vervolgen.
Een reis zonder illusoire waarheid, een reis zonder
angst, zonder overtuigingen, zonder verwachtingen en
zonder teleurstellingen, maar vooral een reis vol
zelfrespect en verrijkt door kennis over de wetten.
Een reis vol bewustzijn.
Een reis met een verlangen naar en een verbinding en
contact met Geest en een reis als medereiziger van
haar eigen genootschap.
Een reis vol dienstbaarheid.
Een reis waar ze leert te delen omdat delen
GODGELIJK is en omdat ze verlangt om één en dus
gelijk te worden met God.
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Een reis vanuit de duisternis naar het licht.
Een reis vanuit de wereldse weg naar de
Geestelijke Weg

Jazeker, sprookjes bestaan!

Die prins is de Meester en dat ‘prinsschap’
kenmerkt en markeert de Meester.
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Zo kunnen sprookjes tot werkelijkheid worden,
waarin en waarbij het duister wordt omgetoverd tot
het licht en de angst zal worden getransformeerd in
liefde.

Dat is het sprookje dat tot leven, tot
werkelijkheid zal worden onder
invloed van de Meester, die werkt
onder het discipelschap van Jezus.
Elementenwezens zijn bekend uit onze sprookjes en
zij zullen mede helpen om dit prachtige sprookje tot
realiteit te kunnen brengen, waardoor deze wereld
uiteindelijk zal worden omgetoverd tot de schoonheid
van het mooiste sprookje.
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PUNT 242: Regelen of
omhelzen?
Een nieuwe trede op de
trap

Wat betekent het Meesterschap voor de Meester?
Wat betekent het Meesterschap voor mijzelf en tot
mijn vreugde zag ik vanmorgen, dat ik iets verder kon
zien dan gisteren. Er was een verlegde horizon,
waardoor ik verder kon kijken.
Dat betekent dat ik een treetje heb mogen
beklimmen op de trap van het Meesterschap.
Het heeft alles te maken met een helder Licht dat
in mij brandt en vanuit mij straalt en mijn
volkomen duistere omgeving verlicht. Dit licht
heeft alles te maken met mijn verbinding en
contact met God en het genootschap. Vandaag zag
ik dit licht en zag ik ook de duisternis.
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De duisternis die ik zag heeft niets te maken met het
kwaad en het licht heeft niets te maken met het goede.
Het licht en het duister hebben een andere betekenis.
Het licht heeft hier uitsluitend de functie van zichtbaar
maken door te verlichten.
Het duister heeft alles te maken met onzichtbaarheid
wegens gebrek aan licht.
Het licht en het duister hebben hier alles te maken
met:
 Tijd.
 Omgeving.
 Land van de leegte.
 Pad van volledige overgave.
 Geloof.
 Vertrouwen.
 Hier en Nu.
Ik had vandaag een contact met iemand en tijdens de
discussie zag ik mijzelf in een volkomen duistere
omgeving en het enige licht kwam uit mijzelf en
verlichte zeer helder de ruimte van enige meters rond
mijzelf. Het licht straalde als een bol dus ik kon enige
meters rond en boven mijzelf zien.
Toch voelde het heel goed. Als ik bewoog of liep bleef
het licht dat uit mijzelf straalde, steeds de ruimte
verlichten, dus ongeacht waar ik ook was, ik zag
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genoeg van wat er rondom mij gebeurde en het
vreemde was, dat ik mijzelf er heel goed bij voelde.
Ik begon te begrijpen dat het duister, de duisternis
rond mij, waar ik mij middenin bevond, alles te maken
heeft met ‘TIJD en OMGEVING’.
DE TIJD EN DE OMGEVING WORDEN IN HET BEELD
DAT DE HELE DAG VOOR MIJN OGEN VERSCHEEN,
AANGEGEVEN MET DE DUISTERNIS.
Pas later op de dag begreep ik de relatie tussen TIJD,
OMGEVING en DUISTERNIS.
Ieder mens is in zijn hoofd bezig met wat er in het
leven gebeurt maar vooral ook met wat er kan gaan
gebeuren. Verder houdt het verleden ons bezig, omdat
het verleden niet heeft voldaan aan onze
verwachtingen en dus teleurstellingen heeft
opgeleverd.
Vaak is er angst voor de toekomst, om wat er niet
allemaal kan gaan gebeuren.
Wij worden gestuurd door of angst of zorgen over wat
er kan gaan gebeuren of is gebeurd.
In wezen is ieder toekomstig moment NU gehuld in
duisternis.
In wezen is ook de totale omgeving, tot aan dit
moment, gehuld in duisternis.
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Ook al willen we van alles regelen, we weten niet wat
er gebeurt of wat er gaat gebeuren over 1 seconde,
over 1 minuut, over 1 uur, over 1 dag, enz.
In die zin is alles na NU, intense en volkomen,
ONBEKENDE DUISTERNIS.
Ook weten we niet wat er NAAST ons gebeurt, wat er
om de hoek gebeurt, in een andere straat, in een
andere stad, in een ander land.
Ook GEOGRAFISCH gezien is alles buiten ons
gezichtsveld in DUISTERNIS gehuld en hebben wij
geen idee wat er iets verderop of waar dan ook,
gebeurt.

DE BETEKENIS VAN DE DUISTERNIS IS
DUIDELIJK. DE DUISTERNIS STAAT
VOOR TIJD EN VOOR DE OMGEVING.
Accepteren wij die duisternis?
Accepteren wij het onbekende?
Accepteren wij het onzichtbare, het onvoorspelbare,
het niet meetbare, het onverwachte?
Er kan op ieder moment op iedere plek iets gebeuren,
volkomen onverwacht en volkomen onvoorspelbaar.
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Kunnen wij daarmee omgaan?
Meestal willen wij weten wat er gaat gebeuren, waar
er iets gaat gebeuren, waar we rekening mee moeten
houden, hoe we ons moeten voorbereiden om niet
verrast te worden.
We doen van alles om al ons licht te kunnen laten
schijnen op de toekomst en op de omgeving, WAAR
GEEN LICHT OP TE PROJECTEREN EN TE SCHIJNEN,
IS.

Onze TOEKOMST en onze OMGEVING
is ‘multi-invulbaar’, is onvoorspelbaar,
is onzichtbaar, is ontastbaar, is
onbetrouwbaar, is onafhankelijk, is
daarom, gehuld in diepe DUISTERNIS.
Ons HIER en NU is aanwijsbaar, is
zichtbaar, is inmiddels controleerbaar,
is op dit moment afhankelijk van ons,
is aanspreekbaar, is omhelsbaar, is
manipuleerbaar en is dus gehuld in
het LICHT.
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Hoe zit het met de toekomst, met morgen, met straks,
wat in wezen, gezien de onbekendheid een groot
zwart, duister gat is.
Wij willen graag altijd alles vooraf regelen. We willen
weten waar we aan toe zijn, maar dat gaat niet lukken.
De toekomst is onze duisternis en dat geldt ook
voor onze omgeving.
Waar we OP DIT MOMENT ZIJN, waar we ONS NU
BEVINDEN, is de realiteit en kunnen we HIER en NU
met ons licht beschijnen.

Dan krijg je het volgende beeld:
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Is het de bedoeling dat we alles vooraf willen weten en
willen regelen, wat ook weer verwachtingen creëert of
kunnen we slechts waarnemen wat er gebeurt, dit
omhelzen en die uitwerking omhelzen en
besprenkelen met licht, overgave, liefde en daarmee
mogelijk een wonderbaarlijke reactie en uiteindelijk,
een wonderbaarlijk resultaat bewerkstelligen?

De TIJD en de OMGEVING is als de
NACHT.
Alleen het hier en nu wordt beschenen
door mijn innerlijk licht.
Wat hier speelt en wat dit inzicht mogelijk
maakt, is de invloed van en de uitwerking
verkregen door het Land van de Leegte,
door het Pad van Overgave en door geloof
en vertrouwen.
Ik moet mij kunnen overgeven en ik moet
geloof kunnen hebben in de leegte van de
toekomst. Ik moet geloven in het
vertrouwen van de werking van het
verleden. Ik moet vooral geloof en
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vertrouwen hebben in de volledige
overgave aan het hier en nu, reizend in
het licht van geloof en vertrouwen, tot
uitdrukking gekomen in het Meesterschap
van de Meester.
Dit vormt het volgende beeld:
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Als de tijd buiten mij ligt en een duister gat is en als
het uitsluitend gaat om het bewustzijn van het HIER
en NU, dan valt de eeuwigheid samen met het

continue NU.
Het licht dat mij draagt en dat mijn HIER EN NU
verlicht, komt tot stand door de kracht van de
samenwerking van het genootschap.

Het genootschap is de kern op basis waarvan ik
de mate van het Meesterschap heb bereikt,
gedragen door de ervaringen verkregen door het
doorkruisen en veroveren van het Land van de
Leegte, het Pad van Overgave, dat ik uiteindelijk
alleen heb kunnen bereiken door de liefde, de
waarheid en de eenheid die altijd naar het
centrum leidt waar de waarheid, verkregen door
mota, altijd het enige fundament zal vinden. Dit
fundament komt altijd alleen maar tot stand door
de wonderbaarlijke invloed en de krachtige
uitwerking van:

GELOOF en
VERTROUWEN.
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Waarbij in de kern altijd de aansluiting met God,
de eeuwige grote krachtbron is.
De zichtbaarheid die ik vandaag waarnam van de
immense duisternis waar ‘het licht van mijn licht' op
effectieve wijze het hier en nu verlicht, geeft mij een
intense kracht, maakt mij ongelooflijk blij en geeft mij
het gevoel van ONKWETSBAARHEID.
Het genootschap is aanwezig.
Ik ben een deel van het genootschap.
Ik ben het genootschap.
Ik ben God en dat laat God mij altijd merken door mij
eeuwig zijn licht te lenen en mijn pad, in welke
omstandigheid dan ook, in de duisternis van het
‘straks en op welke plek dan ook', structureel en
onophoudelijk te beschijnen.

Verkregen van God, bezit ik het Licht,
waardoor ik ogen heb om te kunnen zien.
Verkregen van God, ben ik het Licht,
waardoor ik gezien zal worden.
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Gericht op God is er uitsluitend Geloof en
Vertrouwen in het Licht, verkregen van
God.

Dit creëert Punt 242:
Ieder mens maakt zich zorgen om of heeft angsten
voor de toekomst. Ieder mens blijft hangen in het
verleden wegens de teleurstellingen die zijn verkregen
uit niet beantwoorde verwachtingen. Ieder mens
maakt zich zorgen over wat er dicht in de buurt zou
kunnen gebeuren. Zo is: DE TIJD EN DE OMGEVING
ÉÉN GROTE DUISTERNIS VOL ZORGEN, ANGSTEN
EN ONBEKENDHEID.
HET ENIGE LICHT IS HET LICHT, DAT SCHIJNT OP
EN IN HET HIER EN NU. Gebruik dat licht uitsluitend
in het HIER en NU en beweeg je uitsluitend op het
GELOOF IN en het VERTROUWEN OP dat licht.

Er is nooit meer angst voor wat zich achter die bocht
bevindt.
Er is nooit meer angst voor het moeten doorkruisen
van het meest donkere woud.

657

Er is nooit meer angst voor wat de dag van morgen zal
brengen.
Er is nooit meer angst voor de onbekendheid een dus
voor de duisternis van straks en van morgen. Er zullen
geen zorgen meer zijn om de toekomst en om wat er
naast mij of in mijn tuin gebeurt, want de duisternis
van de tijd en de omgeving worden per definitie door
mij, vanuit mijzelf, onder invloed en door de kracht
van God, altijd verlicht in het hier en nu.
Het besef van de altijd aanwezige DUISTERNIS om
mij heen, die de tijd en mijn omgeving kenmerkt.
Het besef van het altijd in mij aanwezige licht dat
mijn hier en nu vanaf nu voor altijd zal beschijnen
en verlichten, ……..

IS DE NIEUWE TREDE OP DE TRAP VAN MIJN
EIGEN MEESTERSCHAP.
Het toont een panorama van RUST, VREDE,
VREUGDE en het gevoel en het besef van
KRACHT.
Regelen voor de toekomst, omdat we angsten hebben
of bezorgd zijn en alles in de hand willen hebben, is
niet meer nodig omdat de duisternis van zowel TIJD
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als OMGEVING ondoordringbaar en niet
manipuleerbaar is.
Het omhelzen van het HIER en NU is de enige weg die
we kunnen bewandelen, omdat het HIER en NU wordt
beschenen door het LICHT VAN ONS LICHT,
VERKREGEN VAN GOD, DAT ALLES RONDOM ONS ZAL
VERLICHTEN EN BESCHIJNEN EN ONS DE
MOGELIJKHEID ZAL GEVEN OM TE KUNNEN
WAARNEMEN EN ONS DE OGEN ZAL GEVEN OPDAT
WIJ KUNNEN ZIEN, MEDE VEROVERD DOOR HET
TOTALE PAD, DAT WIJ TOT NU TOE HEBBEN
AFGELEGD.
Zo wordt het continu aanwezige zichtbare licht dat mij
in het hier en nu omhult in de duisternis van tijd en
ruimte, voor mij als een zichtbaar baken dat mij helpt
en mij er constant aan herinnert, dat God en ik één
zijn. Zijn licht brandt reeds door mijn fysiek omhulsel
en beschijnt onafgebroken mijn pad, dat ik uitsluitend
nog samen met God bewandel en kan bewandelen,
ondersteunt en gedragen door het genootschap, met
slechts één doel: dienstbaarheid aan de hele
schepping.
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PUNT 243: De ware aard
van het Licht van het
Hier en Nu

Voorgaand aandachtspunt valt voorzover het nu valt
binnen mijn eigen bevattingsvermogen en bewustzijn
als volgt samen te vatten:
De diepe en ondoordringbare duisternis van plaats en
tijd valt, voor zover het nodig en noodzakelijk is, te
elimineren in het licht van het hier en nu, waardoor
datgene dat zich rondom mijzelf bevindt in de
duisternis, waarneembaar wordt. Dit licht van het hier
en nu geeft mij de kans om te kunnen waarnemen en
mijn geloof en vertrouwen hebben mij de ogen
gegeven, waarmee ik in dit licht kan zien en waarmee
ik de duisternis, met behulp van dit licht, kan
doordringen en overwinnen.
Daarmee vervalt de duisternis en daarmee vervallen
de angst en de zorgen om de duisternis.
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Wat overblijft is het licht, is het waarnemen, is het zien
en begrijpen en is dus de continue rust, vrede en
vreugde.
De grootste kracht zit in de wetenschap dat in het hier
en nu, niets ondoordringbaar is, dat niets onzichtbaar
is en dat er dus nooit gevaar is of kan zijn.
Het fundament van dit licht, dat mogelijkheid geeft tot
waarnemen en dat mede de ogen creëert om te
kunnen zien is uiteindelijk de verbinding met Geest, de
band met God.

Dit creëert Punt 243:
Het Licht van het Hier en Nu is het enige breekijzer om
de duisternis van tijd en plaats te kunnen open
breken. Licht is niet de enige voorwaarde om de
duisternis te kunnen doorbreken. Het Licht geeft de
mogelijkheid om te kunnen waarnemen, maar het
geloof en het vertrouwen bieden daarbij nog de
buitengewoon noodzakelijke ogen, die het mogelijk
maken om te kunnen zien. Als de ogen het Licht
kunnen gebruiken om het duister te kunnen
doorbreken, zullen de angst en de zorgen oplossen en
plaatsmaken voor rust, vrede en vreugde. Het
fundament van dit licht, dat mogelijkheid geeft tot
661

waarnemen en dat mede de ogen creëert om te
kunnen zien, is uiteindelijk de verbinding met Geest,
de band met God.

God is het Licht en biedt ons het Licht aan. God is
eeuwigheid en de eeuwigheid is het eeuwige HIER EN
NU. Het niveau van ons bewustzijn biedt ons de ogen
om het Licht van de eeuwigheid, om het Licht van het
HIER EN NU, te kunnen waarnemen en te kunnen
verwerken.
God staat dus in de eeuwigheid en voor de eeuwigheid
en daarmee voor het altijd aanwezige HIER EN NU.
Daarom is het HIER EN NU en het daarbij horende
LICHT, de enige mogelijkheid om uit de angst en de
zorgen van de duisternis van plaats en tijd, te kunnen
breken.
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PUNT 244: Zelfrespect of
Eigenliefde creëert het
Licht van het Hier en Nu

Zo wordt het plaatje en dus het beeld steeds completer
en heeft alles met elkaar te maken en raakt alles
elkaar.
We hebben eerder gezien dat het BEWUSTZIJN
bestaat uit kennis, spirituele perceptie (liefde en het
vermogen om Geest te kennen en met Geest contact en
verbinding te kunnen leggen) en als laatste de
combinatie van beiden.
Tevens hebben we gezien dat het BEWUSTZIJN de
bemiddelaar is tussen Geest (God) en materie (het
ego).
De interacties tussen enerzijds het bewustzijn en
Geest en anderzijds het bewustzijn en het ego, IS EEN
WORSTELING, zowel voor het bewustzijn als voor het
vermogen van Geest om contact met het bewustzijn te
kunnen leggen.
Zie beide afbeeldingen.
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Daarnaast hebben we vastgesteld dat de mens is
gevangen in de DUISTERNIS van TIJD en RUIMTE en
zich alleen kan bevrijden in het LICHT van het HIER
en NU.

De gevangenschap van de angst en de zorgen die
we hebben en die zich, zoals we hebben gezien,
altijd afspeelt in de DUISTERNIS van TIJD en
RUIMTE, is altijd gekoppeld aan een gebrek aan
zelfrespect, eigenliefde en zelfvertrouwen,
dus aan een gebrek aan de interactie tussen
het bewustzijn en GEEST of GOD, waardoor het
ego terrein wint en de interactie en de
aandacht van het bewustzijn OPEIST.
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Uiteraard speelt ook het gebrek aan kennis een rol in
het feit dat het ego ons weet te misleiden, de aandacht
opeist en deze ook krijgt en wij wederom zullen
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verdwalen in de DUISTERNIS van de angst en de
zorgen van tijd en ruimte.
De onzekerheid over wat er kan gebeuren en de
frustratie over wat er is gebeurt, trekt ons terug in die
verlammende duisternis.

Zo zullen we alleen in het LICHT VAN HET HIER
EN NU kunnen treden als ons bewustzijn de
interactie met Geest, met God en met het
genootschap verdiept en kan vasthouden. Dit
kan als onze kennis toeneemt en ons
zelfrespect groeit.
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Er is dus een verband tussen enerzijds:
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De interactie tussen het bewustzijn en
Geest en het genootschap, het verkrijgen
van kennis en zelfrespect en de kracht
kunnen opbrengen om de vrijheid te kunnen
kiezen van het Licht van het Hier en Nu.
Dus door het betreden van de Geestelijke
Weg.
En anderzijds:
De interactie tussen bewustzijn en ego, door
een tekort aan kennis en zelfrespect,
waardoor wij door het ego worden
meegesleurd in de angsten en zorgen van de
duisternis van tijd en ruimte.
Dus door het betreden en blijven betreden
van de wereldse weg.
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God is werkelijk de enige Verlosser en
het enige bevrijdende aspect en het mooie
is ……

God is altijd binnen handbereik en is
altijd bereid en beschikbaar.
Kenmerkend voor mijzelf is ‘DE BOL VAN LICHT’, die
zich nog altijd rondom mijzelf bevindt en die mij helpt
herinneren aan de kracht van mijn liefde voor, mijn
band met en mijn verlangen naar God. Dit Licht, dat ik
zal blijven voeden en waarvan de kracht zal gaan
groeien, weerhoudt mij ervan om de band en de
interactie met Geest te laten verslappen en om mijn
kennis te blijven vergroten en mijn zelfrespect of
eigenliefde steeds verder te kunnen transformeren
naar de capaciteit van naastenliefde.
Zo zal de Geestelijke Weg, mijn band met God, de
voeding vanuit mota, waardoor mijn kennis vergroot,
waar mijn zelfrespect de maat zal zijn voor mijn
capaciteit van naastenliefde, mij plaatsen in het
centrum van mijn genootschap.
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Het LICHT van mijn eigen ZELFRESPECT, van mijn
eigen MAAT, zal zich verenigen en één worden met
het LICHT van de GODSVONK in mijzelf. Zo staat
het LICHT voor EENHEID, het HART voor
ZELFRESPECT of EIGENLIEFDE en voor mijn BAND
met GOD en de DUIVEN voor de CAPACITEIT,
waarbij mijn EIGENLIEFDE transformeert naar de
LIEFDE, die zal UITVLIEGEN naar al mijn NAASTEN.

Creëer dit Licht dat voor jou waarneembaar zal
worden als de felheid zal toenemen en houd dit Licht
brandend. Het heeft alles te maken met liefde. Het
heeft alles te maken met Geest, met de band en de
interactie met Geest, met de Geestelijke Weg.

Dit creëert Punt 244:
ZELFRESPECT of EIGENLIEFDE en KENNIS creëert het
LICHT van het HIER en NU, dat staat voor de
interactie van het bewustzijn met Geest of God.
De interactie van het bewustzijn met het ego staat
voor de ANGST en de ZORGEN van de DUISTERNIS van
TIJD en RUIMTE. Zoek de interactie met Geest, zoek de
band met God, ZOEK DE GEESTELIJKE WEG, waardoor
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de MAAT VAN ZELFRESPECT, uitgedrukt in het hart
zal toenemen, waardoor de CAPACITEIT van LIEFDE
VOOR ALLE NAASTEN, uitgedrukt in de uitvliegende
duiven, kan toenemen en groeien.

De mate van Zelfrespect of
eigenliefde tekent de band en de
verbinding voor de liefde met God de
Vader, waar mijn Godsvonk een
fragment van is.
Mijn maat van Zelfrespect of
Eigenliefde markeert mijn capaciteit
van Naastenliefde en dus voor liefde
voor de Moeder, voor de Godin de
Allerhoogste.
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Dat verbindt het hart met de
duiven.
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PUNT 245: Waar het
Licht van Eigenliefde het
duister van Tijd en
Ruimte transformeert in
het Hier en Nu

Waar het Licht het Duister verstoort.
Waar het Hier en Nu, Tijd en Ruimte
doorboort.
Waar Angst en Zorgen verbranden.
Door de liefdevolle handen.
Waar de Eenzaamheid wordt
doorkliefd.

676

Want in het Licht ben je voor altijd
geliefd.
Als de angst en zorgen bezwijken.
Kun je jezelf vanaf nu verrijken.
Vanaf nu is er in het leven slechts
plezier.
Als je kunt gaan leven in het Nu en in
het Hier.
Als het donker is opgelost.
En jij op deze dag bent verlost.
Zal er zich een nieuwe dageraad
ontvouwen.
Waarin we allemaal van elkaar zullen
en kunnen houden.
Het zal terug gaan komen in jouw
geheugen.
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Vanaf nu is het gedaan met de groffe
leugen.
De leugen vertelt jou te snel.
Dat je niet goed zit in jouw vel.
De leugen zegt: 'Het is werkelijk waar,
jij bent niet okee maar jij bent raar.
En daarom’, zo vervolgt deze
leugenachtige onzin.
‘Ben jij niet goed of niet goed genoeg,
maar ben je dus te min'.
Jij wordt hiermee constant in jouw
systeem gehacked.
En daarmee vermoordt men jouw
Eigenwaarde en Zelfrespect.
Dat Zelfrespect is nu jouw bezit.
Het is zelfs jouw grootste schat.
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Vanaf nu is het met de leugen gedaan.
Jouw angst en zorgen zijn van de baan.
Het duister van ‘Tijd en Plaats'.
Gaat nu voor eeuwig buitengaats.
We sturen het naar de grote zee.
En wij reizen nooit meer met de leugens
mee.
Opnieuw constateren we met veel
plezier.
Dat wij het duister van Tijd en Plaats.
Verruilen voor het Licht van het Nu en
Hier.
Je hebt nu iets ontvangen waar je op
kunt gaan bouwen.
Dat is jouw eigen Zelfrespect, jouw
Eigenliefde en jouw Zelfvertrouwen.
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In wezen was je het nooit echt kwijt.
Ze probeerden het jouw te laten geloven.
Door je subtiel met leugens te bewerken
en je van jouw Eigenwaarde te beroven.
Maar wat je van God ontvangen hebt.
Kunnen anderen je niet ontnemen. Ze
kunnen het ook niet van jou
vervreemden.
Dit bezit van Eigenliefde en Zelfrespect
staat op jouw naam.
Dus was het verlies niet jouw blaam.
Jij dacht net als iedereen.
Ik ben het kwijt, het gaat van mij heen.
Maar in het Licht van het Hier en Nu.
Bleek al vlug.
Jouw Zelfrespect vind jou en jij vind
jouw Zelfrespect weer terug.
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Het Licht verjaagt voorgoed de leugen.
Alsmede het duister waarin de leugen
gedijt.
Het Hier en Nu verjaagt de Plaats en
Tijd.
Er zijn geen angsten meer en geen
zorgen.
Het Licht van het Hier en Nu zal het
angstloze en zorgeloze borgen.
Het wordt verankerd voor altijd.
Vanaf nu zijn we het duister, tijd en
plaats en de leugens kwijt.
Ons leven richt zich nu op het Nu en
Hier.
Het wordt een leven met vrede, vreugde
en plezier.
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Plezier dat ons was ontnomen.
Vanaf het moment dat de leugen in de
wereld is gekomen.
De duisternis is verdwenen in dit
gedicht.
En wordt vervangen door het Licht.
Het Licht dat vanaf nu voor altijd zal
schijnen.
En de duisternis, als gevolg daarvan
voorgoed zal laten verdwijnen.
Dit is de inhoud van dit lied.
Dat de duisternis niet meer ziet.
Dat niet meer gelooft in wat dan ook
voor leugen.
Dat Tijd en Plaats heeft verdrongen.
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En waarvan men tot nu toe heeft
gezongen.
Dat ieder mens geweldig is zoals hij of
zij is.
Groots in de briljantheid en de uniciteit.
Geloven wij niet meer in Plaats en Tijd.
Omdat dat slechts duisternis verspreidt.
Vanaf nu gaan wij en dat zijn wij aan
het genootschap verplicht.
Voor de liefde, de eenheid, voor het Hier
en Nu en voor het Licht.
In dit lied hebben we het in koor en luid
gezongen.
We hebben allemaal ons zelfrespect,
onze eigenliefde en ons zelfvertrouwen
terug gewonnen.
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Staand in ons eigen krachtveld.
En met vrede, vreugde en rust in ons
hart.
Vervolgen wij allen tesamen, dienstbaar
aan elkaar, ons eigen en unieke pad.
Wij voelen het allen als onze plicht.
Om elkaar te helpen bij het veroveren
van het Licht.
Het is nog nooit zo mooi geweest.
Vanaf nu is voor ieder van ons, onze
eigen ‘wonderbaarlijke reis' een
waarachtig feest.
Dit creëert Punt 245:
Zing het lied van: 'Waar het Licht van Eigenliefde het
duister van Tijd en Ruimte transformeert in het Hier
en Nu’. De tijd van duisternis, van Tijd en Plaats en van
de leugen is voorgoed voorbij. We leggen de leugen af
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en omarmen opnieuw en nu voorgoed ons eigen
Zelfrespect, Eigenliefde en Zelfvertrouwen. We prijzen
onszelf, we prijzen elkaar en we vervolgen onze eigen
unieke en 'wonderbaarlijke reis’, waarbij we elkaar
onvoorwaardelijk steunen en stimuleren. Het wordt
een gezamenlijke reis van liefde, vrede en vreugde.
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PUNT 246: Waarom
Zelfrespect en waarom
vooral juist nu?

Waarom hebben we het in al mijn boeken vooral over
ZELFRESPECT, EIGENLIEFDE of
ZELFVERTROUWEN?
We zijn ons zelfrespect kwijt.
We oordelen elkaar en we veroordelen elkaar en dus
oordelen we onszelf en veroordelen we onszelf. We
beslissen dat we niet goed zijn of in ieder geval niet of
nooit goed genoeg zijn.
In ‘WE’, in ‘ONS’, in ‘ONSZELF’ is God aanwezig. God
is een onderdeel van ons. Zolang wij onszelf
afwijzen, wijzen we God af. We moeten eerst
onszelf weer vinden, accepteren, gaan liefhebben,
gaan vertrouwen, gaan respecteren, gaan
omarmen om daarna hetzelfde met 'DE GOD IN
ONSZELF’ te kunnen doen.
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Eigenliefde is liefde ontdekken en deze liefde, die
dienstbaar is, gaan versterken. Eerst voor jezelf,
voor dienstbaarheid aan onszelf, maar het is ook
een liefde die het kenmerk heeft om te gaan
overstromen naar anderen, naar al je naasten.
Eigenliefde zoekt als het groeit al mijn naasten.
Egoïsme kent geen naasten en dat is het verschil
tussen egoïsme en eigenliefde if zelfrespect.
Het evangelie van Jezus is een evangelie van
ZELFRESPECT, waarbij zelfrespect de maat is die de
capaciteit levert om je naasten te kunnen liefhebben.
De capaciteit kan nooit groter zijn dan de maat.
Deze wereld heeft een andere kijk nodig op religie, op
de band die wij zullen moeten opbouwen met God.
Voor mijzelf is de inhoud van mijn boeken een poging
om mijn eigen zoektocht, mijn eigen wonderbaarlijke
reis, op weg naar God, dat ik kort samenvat als de reis
op weg naar een hoger bewustzijn, vast te kunnen
leggen, om het beter te kunnen beleven, beter te
kunnen doorgronden, te kunnen laten landen en te
kunnen laten verankeren in mijn systeem.
De reden dat ik het deel is dat ik graag mijn eigen
ontdekkingen en veroveringen deel, want delen is
GODGELIJK of GODDELIJK.
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We hebben de leugen verworpen en afgelegd.
We omarmen onszelf.
We omarmen het respect voor onszelf en we houden
van onszelf.
We zullen er alles aan doen om anderen terug te
geven aan zichzelf.
We verhogen de MAAT bij onszelf en we helpen
anderen hun maat te vinden, te accepteren en te
verhogen.
Daarmee verhogen we de CAPACITEIT in de wereld
en veranderen we deze wereld.
WE VOLGEN JEZUS EN ZULLEN WANDELEN MET
HEM, MET GOD, IN HET DISCIPELSCHAP VAN JEZUS.
Dit zegt het Urantiaboek over de noodzaak van het
verspreiden van de leer van Jezus in deze huidige tijd.
Ook dat is voor mij een reden waarom ik mijn boeken
deel op het internet met de wereld.
(2082.9) 195:9.4 De religie heeft wel nieuwe leiders
nodig, geestelijke mannen en vrouwen die zich
uitsluitend op Jezus en zijn onvergelijkelijk
onderricht durven te verlaten. Indien het
Christendom zijn GEESTELIJKE zending blijft
verwaarlozen, terwijl het in de weer blijft met sociale
en materiële problemen, zal de geestelijke renaissance
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moeten wachten op de komst van deze nieuwe leraren
van de religie van Jezus, die zich uitsluitend zullen
wijden aan de geestelijke vernieuwing der mensen. En
dan zullen deze uit de geest geboren zielen spoedig
het leiderschap en de inspiratie verschaffen die nodig
zijn voor de sociale, morele, economische en politieke
reorganisatie van de wereld.
(2083.1) 195:9.5 De moderne tijd zal weigeren een
religie te aanvaarden die niet klopt met de feiten en
niet in harmonie is met haar hoogste opvattingen van
waarheid, schoonheid en goedheid. Het uur is
aangebroken voor een herontdekking van de
ware, oorspronkelijke grondslag van het huidige
vervormde, gecompromitteerde Christendom –
het werkelijke leven en onderricht van Jezus.
(2083.2) 195:9.6 De primitieve mens leefde in
bijgelovige slavernij aan religieuze angst. De moderne
geciviliseerde mens wordt doodsbang bij de gedachte
dat hij beheerst zou kunnen worden door sterke
religieuze overtuigingen. De denkende mens is altijd
bang geweest in de greep te raken van een religie.
Wanneer een sterke, ontroerende religie hem dreigt te
gaan beheersen, probeert hij deze onveranderlijk te
rationaliseren en tot een traditie en een instituut te
maken, in de hoop haar zo onder controle te krijgen.
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Door deze procedure wordt zelfs geopenbaarde religie
een door mensen gemaakte en door mensen beheerste
godsdienst. Moderne, intelligente mannen en vrouwen
mijden de religie van Jezus vanwege hun angst voor
wat deze aan hen – en en met hen – zal doen. En er is
alle reden voor zulke vrees. De religie van Jezus

beheerst en transformeert inderdaad haar
gelovigen, want zij verlangt dat de mensen
hun leven wijden aan het streven naar
kennis van de wil van de Vader in de hemel
en zij vereist dat de energieën van het leven
onbaatzuchtig in dienst worden gesteld van
de broederschap der mensen.
(2083.3) 195:9.7 Zelfzuchtige mannen en vrouwen
willen zo’n prijs eenvoudig niet betalen, zelfs niet voor
de grootste geestelijke schat die de sterfelijke mens
ooit is aangeboden. Pas wanneer de mens voldoende
gedesillusioneerd is door de smartelijke
teleurstellingen die met het dwaze, bedrieglijke
najagen van zelfzuchtige doeleinden gepaard gaan, en
wanneer hij heeft ontdekt hoe onvruchtbaar de
geformaliseerde religie is, zal hij genegen zijn zich
oprecht te wenden tot het evangelie van het
koninkrijk, de religie van Jezus van Nazaret.
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(2083.4) 195:9.8 De wereld heeft meer religie uit de
eerste hand nodig. Zelfs het Christendom – de beste
religie van de twintigste eeuw – is niet alleen een
religie over Jezus, maar is ook grotendeels een religie
die de mensen uit de tweede hand ervaren. Zij nemen
hun religie geheel aan zoals deze is overgeleverd door
hun aanvaarde religieuze leraren. Welk een ontwaken
zou de wereld meemaken, indien zij Jezus zou kunnen
zien zoals hij werkelijk op aarde leefde en uit de eerste
hand zijn levenschenkende onderricht zou kunnen
leren kennen! Beschrijvingen van mooie dingen
kunnen niet zo diep ontroeren als het zien ervan, en
evenmin kunnen de woorden van een
geloofsbelijdenis de ziel van de mens zo inspireren als
de ervaring van het kennen van de tegenwoordigheid
Gods. Maar het verwachtingsvolle geloof zal steeds
de deur van hoop van de ziel van de mens
openhouden, zodat daar de eeuwige, geestelijke
realiteiten van de goddelijke waarden der
werelden hierboven kunnen binnentreden.
(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
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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.
Reactie Winston:
Dit is waar het om gaat. Deze wereld heeft geen
CRISTENEN nodig maar CHRISTUSSEN.
(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
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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
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.
(2084.4) 195:10.4 ‘Het koninkrijk Gods is binnen
ulieden’ was waarschijnlijk de belangrijkste
uitspraak die Jezus ooit gedaan heeft, naast de
verklaring dat zijn Vader een levende, liefdevolle
geest is.
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(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. Het
Christendom is zelfs nu bereid om de eerste mijl te
gaan, maar de mensheid verkwijnt en strompelt voort
in morele duisternis, omdat er zo weinigen zijn die de
tweede mijl echt gaan – zo weinig belijdende
volgelingen van Jezus, die werkelijk leven en
liefhebben zoals hij zijn discipelen leerde te leven
en lief te hebben en te dienen.
(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.
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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
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weg te staan. En deze broederschap is bestemd om
een levend organisme te worden, in tegenstelling tot
een geïnstitutionaliseerde sociale organisatie. Zij kan
heel goed gebruik maken van zulke sociale
organisaties, maar moet zich er niet door laten
verdringen.

(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.
(2086.7) 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
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
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levende evangelie van het vaderschap van God en
de broederschap der mensen.
Opmerking Winston:
En dit levende evangelie is een evangelie van
ZELFRESPECT’, dat uiteindelijk altijd zal en alleen
maar kan leiden tot: NAASTENLIEFDE.

Dit creëert Punt 246:
Deze wereld heeft niet zozeer meer mensen nodig die
vertellen hoe het bewustzijn verandert en dat het
veranderen en dus het verhogen van het bewustzijn
zowel een voorwaarde is voor groei als een
consequentie is van groei. Deze wereld heeft Jezus
nodig. Deze wereld heeft mensen nodig om de leer van
Jezus voor te kunnen leven. Om mensen daardoor hun
zelfrespect terug te kunnen geven. Het gaat er niet om
dat wij CHRISTENEN zijn, het gaat er om dat wij de
CHRISTUSSEN zullen zijn en zullen leven als Jezus.

De Weg is om te volgen in het discipelschap
van Jezus en te leven op deze wereld, zoals
Jezus het ons heeft voorgeleefd.
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Dat heeft deze wereld nu nodig.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om
te horen …..

Nog één keer om het niet te vergeten:
(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
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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.
Als mensen met de ervaring van uit
de Geest geboren stervelingen dienen
wij de Meester doeltreffend aan alle
stervelingen te openbaren.
Dat is een keus die je maakt omdat je
weet, omdat het zal moeten, omdat we
geen keus meer hebben, omdat wij de
ervaring hebben dat wij uit de Geest
geboren stervelingen zijn, omdat wij
wandelen in het discipelschap van
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Jezus en overvloeiende bronnen van
inspiratie zijn.
God en de mensen hebben elkaar
nodig. Op deze wijze heeft God ons
nodig.
Op deze wijze zal het licht terugkomen in de wereld.
Het Licht zal de duisternis verdrijven en de liefdevolle
handen zullen het Licht terugbrengen.
Mensen met ervaring, omdat ze uit de Geest geboren
zijn, zullen treden in de voetsporen van Jezus als ware
discipelen en zij zullen meer dan overwinnaars zijn. Zij
zijn de overvloeiende bronnen van inspiratie en van
verdiept leven voor alle mensen.
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Dus waarom zelfrespect en waarom vooral juist
nu?
Zelfrespect of Eigenliefde is het zwaarste aspect
voor de basis van groei in bewustzijn. Kennis is
makkelijk te verkrijgen, zelfrespect moet
VEROVERD worden tegen de leugens in.
Juist nu heeft deze wereld mensen nodig die de
MAAT kunnen veroveren om tot de
CAPACITEIT te kunnen komen.

Er kan nooit meer naastenliefde zijn dan er aan
eigenliefde of zelfrespect wordt opgebracht.
Het gaat om mensen die de ervaring hebben om
uit de Geest te zijn geboren, die Jezus en God
doeltreffend aan alle mensen zullen, kunnen,
willen en durven openbaren, op hun eigen
manier.
Mensen die het Zelfrespect hebben veroverd en
staan in het ‘Hier en Nu' en die de ‘Plaats en
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Tijd’ hebben afgelegd, waardoor het duister is
opgelost.
Mensen die het Licht hebben omarmd, omdat
het Licht in hen brandt en omdat deze mensen
het Licht zijn.
Mensen die wandelen in het discipelschap van
Jezus.

703

704

705

PUNT 247: Wat betekent
het om ‘uit de Geest te
zijn geboren’?

Misschien is het eerst beter om vast te stellen hoe wij
aan een of aan de ‘verbinding met Geest' komen.
(380.4) 34:6.3 Vanuit de hoogten der eeuwige
heerlijkheid daalt de goddelijke Geest een lange reeks
van treden af, om u tegemoet te komen zoals ge zijt
en waar ge zijt, en om dan in het partnerschap van het
geloofsvertrouwen de ziel van sterfelijke oorsprong
liefdevol te omhelzen en langs de treden van
minzaamheid de veilige en zekere terugkeer te
aanvaarden, nimmer aflatend totdat de evolutionaire
ziel veilig is verheven is tot de hoogten van
gelukzaligheid vanwaar de goddelijke Geest
oorspronkelijk was uitgetogen op deze missie van
barmhartigheid en dienstbetoon.
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(380.5) 34:6.4 Geestelijke krachten zoeken en
bereiken feilloos hun eigen niveau van oorsprong.
Uitgegaan van de Eeuwige, zullen zij zeker
daarheen terugkeren en alle kinderen uit tijd en
ruimte met zich meevoeren die de leiding en het
onderricht van de inwonende Richter hebben
aangenomen, zij die waarlijk ‘geboren zijn uit de
Geest,’ de geloofszonen van God.
(380.6) 34:6.5 De goddelijke Geest is de bron van
voortdurende bijstand aan en bemoediging van de
kinderen der mensen. Uw kracht en prestatie is ‘naar
zijn ontferming, door de vernieuwing door de Geest.’
Geestelijk leven wordt, evenals fysische energie,
verbruikt. Geestelijke inspanning heeft een
betrekkelijke geestelijke uitputting tot gevolg. De
gehele opklimmingservaring is zowel werkelijk als
geestelijk; derhalve staat er naar waarheid
geschreven: ‘De Geest is het die levend maakt.’ ‘De
Geest geeft leven.’
(2054.3) 193:2.2 ‘Vrede zij u. Gij verblijdt u in de
wetenschap dat de Zoon des Mensen uit de dood is
verrezen, omdat ge daardoor weet dat ook gij en uw
broeders de dood der stervelingen zult overleven.
Maar dit overleven is afhankelijk van het feit dat
ge eerder geboren zijt uit de geest van het zoeken
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naar waarheid en het vinden van God. Het brood
des levens en het water daarvan worden alleen
gegeven aan hen die hongeren naar waarheid en
dorsten naar gerechtigheid – naar God. Het feit dat
de doden opstaan, is niet het evangelie van het
koninkrijk. Deze grote waarheden en deze universumfeiten houden alle verband met dit evangelie, in de zin
dat zij deel uitmaken van het gevolg van geloof in het
goede nieuws en worden omvat in de latere ervaring
van degenen die, door geloof, in daden en in waarheid
eeuwige zonen worden van de eeuwige God. Mijn
Vader heeft mij in de wereld gezonden om dit heil
van het zoonschap aan alle mensen te
verkondigen. En dus zend ik u ook uit in de wereld
om deze redding van het zoonschap te prediken.

Behoud is de vrije gave van God, maar zij die
geboren zijn uit de geest zullen onmiddellijk
de vruchten van de geest beginnen voort te
brengen in liefdevol dienstbetoon aan hun
medemensen. En de vruchten van de
goddelijke geest die worden voortgebracht
in de levens van de uit de geest geboren en
Godkennende stervelingen zijn:

Liefdevolle dienstbaarheid,
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Onbaatzuchtige toewijding,
Moedige trouw,
Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid,
Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen,
Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde verdraagzaamheid, en
Blijvende vrede.
Wanneer degenen die zeggen te geloven, deze
vruchten van de goddelijke geest niet in hun leven
voortbrengen, zijn zij dood, de Geest van Waarheid
is niet in hen; ze zijn nutteloze takken aan de
levende wijnstok en zullen spoedig worden
weggenomen. Mijn Vader verlangt van de kinderen
des geloofs dat zij veel geestelijke vrucht dragen.
Indien ge niet vruchtdragend zijt, zal hij derhalve de
grond om uw wortels omspitten en de onvruchtbare
takken wegsnijden. Ge moet in toenemende mate de
vruchten van de geest voortbrengen, naargelang ge in
het koninkrijk Gods verder gaat naar de hemel. Ge
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moogt het koninkrijk binnengaan als een kind, maar
de Vader verlangt dat ge, door genade, opgroeit tot
volle geestelijke wasdom. En wanneer ge uitgaat in de
wereld om alle naties de goede tijding van dit
evangelie te brengen, zal ik voor u uit gaan, en mijn
Geest van Waarheid zal in uw harten blijven. Mijn
vrede laat ik u.’

Geest komt tot ons, zoals wij zijn en waar wij zijn.
Vanuit de hoogten der eeuwige heerlijkheid omhelst
Geest liefdevol onze van oorsprong sterfelijke ziel om
ons te helpen terug te leiden naar de hoogten van
gelukzaligheid, vanwaar Geest is vertrokken. Voor
Geest is dit een missie van barmhartig dienstbetoon.
Als wij hongeren en verlangen naar Geest, als we God
en de waarheid zoeken, zullen wij in staat zijn om
Geest te kunnen bereiken en met Geest verder te
kunnen reizen en kunnen we overleven.
We kunnen overleven als we uit Geest zijn geboren,
maar zij die geboren zijn uit de Geest zullen
onmiddellijk de vruchten van de Geest beginnen voort
te brengen in liefdevol dienstbetoon aan hun
medemensen. En de vruchten van de goddelijke
Geest die worden voortgebracht in de levens van
de uit de Geest geboren en Godkennende
stervelingen zijn:
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Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding,
Moedige trouw,
Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid,
Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen,
Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde verdraagzaamheid, en
Blijvende vrede.
Al deze kwaliteiten (CAPACITEIT) zijn allen
mogelijk als we Zelfrespect, Eigenliefde en
Zelfvertrouwen hebben veroverd (MAAT).
Met deze wetenschap en inzet, waarbij we
dienstbaar zijn aan onze medemensen, zullen
de mensen met de ervaring van ‘UIT DE GEEST
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GEBOREN TE ZIJN’, Jezus, God en het evangelie
van Jezus aan de wereld openbaren.

Dit creëert Punt 247:
Geest komt tot ons, zoals wij zijn en waar wij zijn.
Vanuit de hoogten der eeuwige heerlijkheid omhelst
Geest liefdevol onze van oorsprong sterfelijke ziel om
ons te helpen terug te leiden naar de hoogten van
gelukzaligheid, vanwaar Geest is vertrokken. Voor
Geest is dit een missie van barmhartig dienstbetoon.
Als wij hongeren en verlangen naar Geest, als we God
en de waarheid zoeken, zullen wij in staat zijn om
Geest te kunnen bereiken en met Geest verder te
kunnen reizen en kunnen we overleven.
We kunnen overleven als we uit Geest zijn geboren,
maar zij die geboren zijn uit de Geest zullen
onmiddellijk de vruchten van de Geest beginnen voort
te brengen in liefdevol dienstbetoon aan hun
medemensen. En de vruchten van de goddelijke geest
die worden voortgebracht in de levens van de uit de
geest geboren en Godkennende stervelingen zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
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Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.

Dat is de weg voor hen die de ervaring hebben
om uit de Geest geboren te zijn en die God,
Jezus en het evangelie willen openbaren aan de
wereld.
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Nog éénmaal:
‘Geest komt tot ons, zoals wij zijn en waar wij zijn.
Vanuit de hoogten der eeuwige heerlijkheid omhelst
Geest liefdevol onze van oorsprong sterfelijke ziel om
ons te helpen terug te leiden naar de hoogten van
gelukzaligheid, vanwaar Geest is vertrokken. Voor
Geest is dit een missie van barmhartig dienstbetoon.
Als wij hongeren en verlangen naar Geest, als we God
en de waarheid zoeken, zullen wij in staat zijn om
Geest te kunnen bereiken en met Geest verder te
kunnen reizen en kunnen we overleven'.
De reis kan niet worden afgelegd zonder Geest,
zonder de liefdevolle, barmhartige hulp en het
dienstbetoon van Geest. Dit betekent voor de mens
opnieuw:

De Weg is alleen maar en de Weg kan alleen
maar zijn:

Met God, Door God, naar God.
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PUNT 248: De
WEGWIJZER in het
LABYRINT van het leven

We hebben gezien dat het gaat om de mens die de
ervaring heeft dat hij of zij is geboren uit de Geest,
met de behoefte om de vruchten van de Geest te
kunnen voortbrengen. En de vruchten van de
goddelijke geest die worden voortgebracht in de
levens van de uit de geest geboren en Godkennende
mensen zijn: Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding, Moedige trouw,
Oprechte billijkheid, Verlichte eerlijkheid,
Onvergankelijke hoop, Daadwerkelijk
vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
Deze Weg en dit Pad is te vinden en af te leggen als wij
de Meester volgen in het discipelschap van Jezus.
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Hieronder volgen enige delen uit de laatste
verhandeling (196) uit het Urantiaboek, dat een
wegwijzer mag zijn in het labyrint van ons leven.
Voel zelf wat je voelt en vul de teksten voor jezelf
daarmee aan.
(2090.4) 196:1.3 Het ‘volgen van Jezus’ betekent het
persoonlijk delen van zijn religieuze
geloofsvertrouwen en het zich eigen maken van de
geest van het leven van onbaatzuchtige
dienstbaarheid aan de mens dat de Meester heeft
geleefd. Een van de belangrijkste dingen in het leven
van de mens is er achter te komen wat Jezus geloofde,
te ontdekken wat zijn idealen waren en te streven
naar het bereiken van zijn verheven levensdoel. Van
alle menselijke kennis heeft het kennen van het
religieuze leven van Jezus en hoe hij dit leefde, de
hoogste waarde.
(2091.1) 196:1.5 Zij die in het koninkrijk geloven,
dienen NIET ernaar te streven het uiterlijke leven van
Jezus in het vlees letterlijk te imiteren, maar veeleer
om zijn geloofsvertrouwen te delen; om God te
vertrouwen zoals hij God vertrouwde, en in de mensen
te geloven zoals hij in de mensen ge- loofde. Jezus
debatteerde nooit over het vaderschap van God of
over de broederschap der mensen; hij was een
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levende illustratie van het ene en een diepgaande
demonstratie van het andere.
(2091.10) 196:2.1 Eens zal een hervorming in de
Christelijke kerk wellicht zo diep gaan, dat zij
terugkomt bij het zuivere religieuze onderricht van
Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Ge
kunt wel een religie prediken over Jezus, maar de
religie van Jezus moet ge noodzakelijkerwijs leven. In
het enthousiasme van Pinksteren luidde Petrus
onbedoeld een nieuwe religie in, de religie van de
verrezen en verheerlijkte Christus. Later
transformeerde de Apostel Paulus dit nieuwe
evangelie tot het Christendom, een religie die zijn
eigen theologische gezichtspunten belichaamde en een
beeld gaf van zijn eigen persoonlijke ervaring met de
Jezus van de weg naar Damascus. Het evangelie van
het koninkrijk is gebaseerd op de persoonlijke
religieuze ervaring van de Jezus uit Galilea; het
Christendom is bijna uitsluitend gebaseerd op de
persoonlijke religieuze ervaring van de Apostel
Paulus. Bijna het gehele Nieuwe Testament is gewijd,
niet aan de beschrijving van het betekenisvolle,
inspirerende religieuze leven van Jezus, maar aan een
bespreking van de religieuze ervaring van Paulus en
aan een beschrijving van diens persoonlijke religieuze
overtuigingen. De enige opmerkelijke uitzonderingen
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op deze uitspraak zijn, afgezien van bepaalde
gedeelten van Matteüs, Marcus en Lucas, het Boek der
Hebreeërs en de Brief van Jakobus. Zelfs Petrus kwam
in zijn geschriften slechts éénmaal terug op het
persoonlijke religieuze leven van zijn Meester. Het
Nieuwe Testament is een groots Christelijk document,
maar als Jezusonisch document is het maar pover.
(2092.2) 196:2.4 Maar de grootste vergissing beging
men toen men weliswaar inzag dat de mens Jezus een
religie had, maar de goddelijke Jezus (Christus) bijna
van de ene dag op de andere een godsdienst wèrd. Het
Christendom van Paulus zorgde er weliswaar voor dat
de goddelijke Christus werd aanbeden, maar het
verloor de WORSTELENDE, DAPPERE MENS JEZUS
VAN GALILEA bijna geheel uit het oog, de mens die
door de moed van zijn persoonlijke religieuze
geloof en het heldendom van zijn inwonende
Richter, vanuit de nederige niveaus van zijn
menszijn opklom om één te worden met zijn
godheid, waardoor hij de nieuwe, levende weg
werd waarlangs alle stervelingen evenzo kunnen
opklimmen van het menszijn naar goddelijkheid.
In het persoonlijke leven van Jezus kunnen
stervelingen in alle stadia van godsvrucht, en op
alle werelden, datgene vinden wat hen zal sterken
en inspireren bij hun voortgang van de laagste
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geest-niveaus tot de hoogste goddelijke waarden,
van het begin tot het einde van alle persoonlijke
religieuze ervaring.
(2092.4) 196:2.6 Jezus stichtte de religie van
persoonlijke ervaring in het doen van de wil van God
en het dienen van de broederschap der mensen;
Paulus stichtte een religie waarin de verheerlijkte
Christus het voorwerp van aanbidding werd, en de
broederschap bestond uit medegelovigen in de
goddelijke Christus. In de schenking van Jezus waren
deze twee begrippen potentieel aanwezig in zijn
goddelijk-menselijk leven, en het is zeer
betreurenswaardig dat zijn volgelingen er niet in
zijn geslaagd een geünificeerde religie te
scheppen, die zowel de menselijke als de
goddelijke natuur van de Meester op passende
wijze zou hebben kunnen erkennen, zoals deze
onscheidbaar met elkaar waren verbonden in zijn
leven op aarde en zo glorieus werden uiteengezet
in het oorspronkelijke evangelie van het
koninkrijk.
(2093.1) 196:2.7 Ge zoudt noch geschokt, noch
verontrust zijn door bepaalde krasse uitspraken van
Jezus, indien ge u slechts wilt herinneren dat hij de
oprechtste, meest toegewijde religieuze mens ter
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wereld was. Hij was een geheel geheiligde sterveling,
die zich zonder voorbehoud wijdde aan het doen van
de wil van zijn Vader. Veel van zijn schijnbaar harde
uitspraken waren meer een persoonlijke
geloofsbelijdenis en een belofte van toewijding,
dan bevelen aan zijn volgelingen. En juist deze
doelgerichtheid en onbaatzuchtige toewijding stelden
hem in staat om in één kort leven zulke buitengewone
vorderingen te maken in het bedwingen van zijn
menselijke bewustzijn. Veel van zijn uitspraken
moeten veeleer gezien worden als een belijdenis van
hetgeen hij van zichzelf eiste, dan wat hij van al zijn
volgelingen vergde. In zijn toewijding aan de zaak van
het koninkrijk verbrandde Jezus alle schepen achter
zich: hij offerde alles op wat hem belemmerde om de
wil van zijn Vader te doen.
(2093.3) 196:2.9 Jezus bracht de mensen ertoe zich
thuis te voelen in de wereld; hij bevrijdde hen uit de
slavernij van het taboe en leerde hun dat de wereld
niet fundamenteel slecht is. Hij verlangde er niet naar
te ontkomen aan zijn aardse leven; hij maakte zich een
methode eigen om op aanvaardbare wijze de wil van
de Vader te doen terwijl hij nog in het vlees was. Hij
bereikte een idealistisch religieus leven middenin een
realistische wereld. Jezus deelde niet de
pessimistische kijk op de mensheid, die Paulus had. De
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Meester beschouwde mensen als zonen van God en hij
voorzag een prachtige, eeuwige toekomst voor
degenen die de overleving verkozen. Hij was geen
ethisch scepticus: hij zag de mens positief, niet
negatief. Hij beschouwde de meeste mensen als
zwak veeleer dan slecht, als verward veeleer dan
verdorven. Maar wat hun staat ook mocht zijn, het
waren allemaal Gods kinderen en zijn broeders.
(2093.4) 196:2.10 Hij leerde de mensen hoge
waarde toe te kennen aan zichzelf, in de tijd en in
de eeuwigheid. Omdat Jezus de mensen zo hoog
schatte, was hij bereid al zijn krachten te geven
aan het niet aflatend dienen van de mensheid. En
deze oneindige waarde van de eindige mens maakte
de gulden regel tot zulk een vitale factor in zijn religie.
Welke sterfelijke mens wordt niet aangemoedigd door
het buitengewone geloof dat Jezus in hem heeft?
(2093.5) 196:2.11 Jezus heeft geen regels ingesteld
voor de sociale vooruitgang: zijn zending was van
religieuze aard, en religie is een uitsluitend individuele
ervaring. Het ultieme doel van de meest gevorderde
staat die de samenleving ooit kan bereiken, kan nooit
hoger zijn dan Jezus’ broederschap der mensen,
gefundeerd op de erkenning van het vaderschap van
God. Het ideaal van alle sociale verworvenheid kan
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alleen worden verwezenlijkt door de komst van dit
goddelijke koninkrijk.
(2094.15) 196:3.16 Als er geen goddelijke minnaar
in hem woonde, zou de mens niet onbaatzuchtig en
geestelijk kunnen beminnen. Als er geen vertolker
in zijn bewustzijn woonde, zou de mens zich niet
waarlijk bewust kunnen worden van de eenheid
van het universum. Als er geen evalueerder in de
mens woonde, zou hij met geen mogelijkheid
morele waarden kunnen taxeren en geestelijke
betekenissen kunnen onderkennen. En deze
minnaar is afkomstig uit de bron der oneindige
liefde zelf; deze vertolker is een deel van de
Universele Eenheid; deze evalueerder is het kind
van het Centrum en de Bron van alle absolute
waarden van goddelijke, eeuwige realiteit.
(2095.1) 196:3.17 Morele evaluatie met een religieuze
bedoeling – geestelijk inzicht – impliceert de keuze
van de individuele mens tussen goed en kwaad,
waarheid en dwaling, materieel en geestelijk,
menselijk en goddelijk, tijd en eeuwigheid. De
overleving van een mens is in grote mate afhankelijk
van het toeheiligen van de menselijke wil aan het
kiezen van de waarden die worden geselecteerd door
deze sorteerder van geest-waarden – de inwonende
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vertolker en eenmaker. Persoonlijke religieuze
ervaring bestaat in twee fasen: ontdekking in het
menselijke bewustzijn en openbaring door de
inwonende goddelijke geest. Door
overintellectualisme of ten gevolge van het ongelovige
gedrag van zogenaamd religieuze mensen, kan een
mens, of zelfs een generatie mensen, verkiezen alle
pogingen te staken om de God die in hen woont te
ontdekken: zij kunnen nalaten voortgang te maken in
de goddelijke openbaring, en nalaten deze te
verwerven. Maar dergelijke attitudes van
geestelijke nonprogressie kunnen niet lang
voortduren, wegens de tegenwoordigheid en
invloed van de inwonende Gedachtenrichters.
(2095.2) 196:3.18 Deze diepgaande ervaring van de
realiteit van de goddelijke inwoning gaat de grove
materialistische techniek van de
natuurwetenschappen immer te boven.
Geestelijke vreugde kunt ge niet onder een
microscoop leggen, liefde kunt ge niet op een
weegschaal wegen, morele waarden kunt ge niet
meten, en de kwaliteit van geestelijke
godsverering kunt ge niet taxeren.
(2095.4) 196:3.20 Telkens wanneer de mens een
bedachtzame morele keuze doet, ervaart hij
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onmiddellijk een nieuwe goddelijke invasie in zijn ziel.
Het doen van morele keuzen maakt religie de
drijfveer van de innerlijke respons op uiterlijke
omstandigheden. Maar zo’n werkelijke religie is
niet een zuiver subjectieve ervaring. Zij geeft aan
dat het geheel van de subjectiviteit van de
individuele mens betrokken is in een
betekenisvolle, intelligente respons op de totale
objectiviteit – het universum en zijn Maker.
(2095.5) 196:3.21 De heerlijke, transcendente
ervaring te beminnen en bemind te worden is niet
maar een psychische illusie omdat zij zo zuiver
subjectief is. De enige waarlijk goddelijke en
objectieve werkelijkheid die verbonden is met
sterfelijke wezens, de Gedachtenrichter, functioneert
in de menselijke waarneming klaarblijkelijk als een
uitsluitend subjectief verschijnsel. Het contact van de
mens met de hoogste objectieve realiteit, God,
vindt slechts plaats door de zuiver subjectieve
ervaring dat men hem kent, hem vereert, zich
bewust wordt van zijn zoonschap bij hem.
(2095.6) 196:3.22 Ware religieuze aanbidding is
geen nutteloze monoloog van zelfbedrog.
Godsverering is een persoonlijke omgang met
datgene wat goddelijk werkelijk is, met datgene
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wat de bron van de werkelijkheid zelve is. De
mens streeft er door godsverering naar beter te
worden en daardoor bereikt hij uiteindelijk het
beste.
(2095.7) 196:3.23 De idealisering van, en de poging
tot, het dienen van waarheid, schoonheid en goedheid,
is geen substituut voor echte religieuze ervaring –
geestelijke realiteit. Psychologie en idealisme zijn niet
het equivalent van religieuze realiteit. De projecties
van het menselijke intellect kunnen weliswaar het
aanzijn geven aan valse goden – goden naar het beeld
van de mens – maar het ware Godsbesef komt niet uit
zulk een bron voort. Het Godsbewustzijn zetelt in de
inwonende geest. Vele religieuze stelsels van de
mens zijn voortgekomen uit de formuleringen van
het menselijk verstand, maar het Godsbewustzijn
maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van deze
groteske stelsels van godsdienstige knechtschap.
(2095.8) 196:3.24 God is niet alleen maar de
uitvinding van het idealisme van de mens; hij is de
bron zelf van al deze bovenanimale inzichten en
waarden. God is geen hypothese geformuleerd om
de menselijke opvattingen van waarheid,
schoonheid en goedheid tot eenheid te brengen:
hij is de persoonlijkheid van liefde uit wie al deze
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universum-manifestaties voortkomen. De
waarheid, schoonheid en goedheid in ’s mensen
wereld worden tot eenheid gebracht door de
toenemende godsvrucht in de ervaring van
stervelingen die opklimmen naar de
werkelijkheden van het Paradijs. De eenheid van
waarheid, schoonheid en goedheid kan alleen
worden beseft in de geestelijke ervaring van de
Godkennende persoonlijkheid.
(2096.1) 196:3.25 Moraliteit is de wezenlijk
noodzakelijke, preëxistente bodem voor het
persoonlijke Godsbewustzijn, de persoonlijke
bewustwording van de innerlijke aanwezigheid van de
Richter, maar deze moraliteit is niet de bron der
religieuze ervaring of van het geestelijke inzicht dat
hieruit voortkomt. De morele natuur is bovenanimaal,
maar subgeestelijk. Moraliteit staat gelijk aan het
erkennen van plicht, het besef van het bestaan van
het goede en het verkeerde. De morele zone ligt
tussen het dierlijke en het menselijke type
bewustzijn in, zoals morontia functioneert tussen
de materiële en geestelijke sferen die de
persoonlijkheid bereikt.
(2096.2) 196:3.26 Het evolutionaire bewustzijn is
in staat wetten, zedelijke beginselen en ethiek te
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ontdekken; de geschonken geest, de inwonende
Richter, openbaart aan het evoluerende
menselijke bewustzijn echter de wetgever, de
Vader-bron van al wat waar, schoon en goed is. En
zulk een verlicht mens heeft een religie en is
geestelijk toegerust om de lange, avontuurlijke
speurtocht naar God aan te vangen.
(2096.3) 196:3.27 Ethiek is niet noodzakelijkerwijze
geestelijk; zij kan geheel en zuiver menselijk zijn, ook
al is het zo dat werkelijke religie alle morele waarden
verheft, zinvoller maakt. Moraliteit zonder religie
kan geen ultieme goedheid openbaren, en
evenmin is zij in staat te zorgen dat zelfs haar
eigen morele waarden in leven blijven. Religie
zorgt voor de verheffing, verheerlijking en zekere
overleving van al wat door de ethiek wordt erkend
en goedgekeurd.
(2096.4) 196:3.28 Religie staat boven de wetenschap,
kunst, filosofie, ethiek, en zedelijke beginselen, maar
niet los daarvan. Zij zijn alle onlosmakelijk met elkaar
verbonden in de menselijke ervaring, persoonlijk en
sociaal. Religie is ’s mensen allerhoogste ervaring
in zijn sterfelijke natuur, maar de eindige taal
maakt het de theologie voorgoed onmogelijk om
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de werkelijke religieuze ervaring ooit adequaat te
beschrijven.
(2096.5) 196:3.29 Religieus inzicht bezit de kracht
om nederlagen om te zetten in hogere verlangens
en nieuwe, vaste voornemens. Liefde is de hoogste
motivering waarvan de mens gebruik kan maken
in zijn opklimming in het universum. Maar liefde
ontdaan van waarheid, schoonheid en goedheid, is
niet meer dan een sentiment, een filosofische
verdraaiing, een psychische illusie, een geestelijke
misleiding. Liefde moet steeds opnieuw
gedefinieerd worden op de achtereenvolgende
niveaus van morontia- en geest-voortgang.
(2096.6) 196:3.30 Kunst is het resultaat van ’s mensen
inspanning om te ontkomen aan het gebrek aan
schoonheid in zijn materiële omgeving; het is een
gebaar in de richting van het morontia-niveau.
Wetenschap is ’s mensen poging om de zichtbare
raadselen van het materiële universum op te lossen.
Filosofie is ’s mensen poging om eenheid te brengen in
de menselijke ervaring. Religie is ’s mensen
allerhoogste gebaar, zijn luisterrijke greep naar de
finale realiteit, zijn vaste voornemen om God te vinden
en te zijn zoals hij.
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(2096.7) 196:3.31 In het domein van de religieuze
ervaring is geestelijke mogelijkheid potentiële
realiteit. ’s Mensen geestelijke behoefte om vooruit te
komen is geen psychische illusie. Alle romantische
fantasieën van de mens over het universum mogen
dan geen feitelijke werkelijkheid zijn, maar veel, zeer
veel ervan is waarheid.
(2096.8) 196:3.32 De levens van sommige mensen
zijn te groots en te edel om af te dalen tot het lage
niveau van louter succes. Het dier moet zich
aanpassen aan zijn omgeving, maar de religieuze
mens transcendeert zijn omgeving en ontkomt
langs deze weg, door dit inzicht van de goddelijke
liefde, aan de beperkingen van de huidige
materiële wereld. Dit begrip van liefde doet in de
ziel van de mens het bovenanimale streven
ontstaan om waarheid, schoonheid en goedheid te
zoeken; en wanneer hij deze inderdaad vindt,
wordt hij verheerlijkt in hun omhelzing, hij wordt
verteerd door het verlangen om hen te leven, om
gerechtigheid te doen.
(2097.1) 196:3.33 Raakt niet ontmoedigd: de evolutie
van de mens vindt nog steeds voortgang, en de
openbaring van God aan de wereld, in en door Jezus,
zal niet falen.
730

(2097.2) 196:3.34 De grote uitdaging aan de
moderne mens is het bereiken van betere
communicatie met de goddelijke Mentor die in het
menselijke bewustzijn woont. ’s Mensen grootste
avontuur in het vlees bestaat in de evenwichtige,
geestelijk gezonde poging om de grenzen van het
zelf-bewustzijn, door het schemergebied van het
bewustzijn van de embryonale ziel heen, naar
voren te verleggen, in een oprechte inspanning om
het grensgebied van het geest-bewustzijn te
bereiken – het contact met de goddelijke
tegenwoordigheid. Deze ervaring vormt het
Godsbewustzijn, een ervaring die de preëxistente
waarheid van de religieuze ervaring dat men God
kent, sterk bekrachtigt. Zulk een geest-besef is het
equivalent van het kennen van de feitelijkheid van
het zoonschap bij God. Anderszins is de zekerheid
van het zoonschap de ervaring van geloof.
(2097.3) 196:3.35 En Godsbewustzijn staat gelijk
aan de integratie van het zelf met het universum,
en wel op de hoogste niveaus daarvan, die van de
geestelijke realiteit. Slechts de geest-inhoud van
een waarde is onvergankelijk. Zelfs dat wat waar,
schoon en goed is mag niet verloren gaan in de
menselijke ervaring. Indien de mens niet verkiest
te overleven, dan bewaart de overlevende Richter
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de realiteiten die uit liefde zijn geboren en in
dienstbaarheid zijn gekoesterd. En al deze dingen
zijn een deel van de Universele Vader. De Vader is
levende liefde, en dit leven van de Vader is in zijn
Zonen. En de geest van de Vader is in de zonen van
zijn Zonen – sterfelijke mensen. Wanneer alles is
gezegd en gedaan, is de Vader-idee nog steeds de
hoogste menselijke voorstelling van God.

Dit creëert Punt 248:
Om het Pad van het discipelschap van Jezus te kunnen
volgen, vermeld ik hier wegwijzers zoals het
Urantiaboek dat in de laatste verhandeling (196)
aangeeft.
Er zijn vele belangrijke wegwijzers dus dit
aandachtspunt bestaat uit meerdere onderdelen. Als
we deze weg volgen, kunnen we opklimmen naar God.
Het ‘volgen van Jezus’ betekent het persoonlijk delen
van zijn religieuze geloofsvertrouwen en het zich
eigen maken van de geest van het leven van
onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mens dat de
Meester heeft geleefd.
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Vertrouw op God zoals Jezus God vertrouwde, geloof
in de mensen zoals Jezus in de mensen geloofde.
Jezus was geen ethisch scepticus: hij zag de mens
positief, niet negatief. Hij beschouwde de meeste
mensen als zwak veeleer dan slecht, als verward
veeleer dan verdorven.
Jezus leerde de mensen hoge waarde toe te kennen
aan zichzelf, in de tijd en in de eeuwigheid. Omdat
Jezus de mensen zo hoog schatte, was hij bereid al zijn
krachten te geven aan het niet aflatend dienen van de
mensheid.
Persoonlijke religieuze ervaring bestaat in twee fasen:
ontdekking in het menselijke bewustzijn en
openbaring door de inwonende goddelijke geest.
Deze diepgaande ervaring van de realiteit van de
goddelijke inwoning gaat de grove materialistische
techniek van de natuurwetenschappen immer te
boven. Geestelijke vreugde kunt ge niet onder een
microscoop leggen, liefde kunt ge niet op een
weegschaal wegen, morele waarden kunt ge niet
meten, en de kwaliteit van geestelijke godsverering
kunt ge niet taxeren.
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Het contact van de mens met de hoogste objectieve
realiteit, God, vindt slechts plaats door de zuiver
subjectieve ervaring dat men hem kent, hem vereert,
zich bewust wordt van zijn zoonschap bij hem.
Ware religieuze aanbidding is geen nutteloze
monoloog van zelfbedrog. Godsverering is een
persoonlijke omgang met datgene wat goddelijk
werkelijk is, met datgene wat de bron van de
werkelijkheid zelve is. De mens streeft er door
godsverering naar beter te worden en daardoor
bereikt hij uiteindelijk het beste.
Het Godsbewustzijn zetelt in de inwonende geest. Vele
religieuze stelsels van de mens zijn voortgekomen uit
de formuleringen van het menselijk verstand, maar
het Godsbewustzijn maakt niet noodzakelijkerwijs
deel uit van deze groteske stelsels van godsdienstige
knechtschap.
God is niet alleen maar de uitvinding van het idealisme
van de mens; hij is de bron zelf van al deze
bovenanimale inzichten en waarden. God is geen
hypothese geformuleerd om de menselijke
opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid tot
eenheid te brengen: hij is de persoonlijkheid van liefde
uit wie al deze universum-manifestaties voortkomen.
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De waarheid, schoonheid en goedheid in ’s mensen
wereld worden tot eenheid gebracht door de
toenemende godsvrucht in de ervaring van
stervelingen die opklimmen naar de werkelijkheden
van het Paradijs. De eenheid van waarheid,
schoonheid en goedheid kan alleen worden beseft in
de geestelijke ervaring van de Godkennende
persoonlijkheid.
Moraliteit staat gelijk aan het erkennen van plicht, het
besef van het bestaan van het goede en het verkeerde.
De morele zone ligt tussen het dierlijke en het
menselijke type bewustzijn in, zoals morontia
functioneert tussen de materiële en geestelijke sferen
die de persoonlijkheid bereikt.
Het evolutionaire bewustzijn is in staat wetten,
zedelijke beginselen en ethiek te ontdekken; de
geschonken geest, de inwonende Richter, openbaart
aan het evoluerende menselijke bewustzijn echter de
wetgever, de Vader-bron van al wat waar, schoon en
goed is. En zulk een verlicht mens heeft een religie en
is geestelijk toegerust om de lange, avontuurlijke
speurtocht naar God aan te vangen.
Moraliteit zonder religie kan geen ultieme goedheid
openbaren, en evenmin is zij in staat te zorgen dat
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zelfs haar eigen morele waarden in leven blijven.
Religie zorgt voor de verheffing, verheerlijking en
zekere overleving van al wat door de ethiek wordt
erkend en goedgekeurd.
Religie is ’s mensen allerhoogste ervaring in zijn
sterfelijke natuur, maar de eindige taal maakt het de
theologie voorgoed onmogelijk om de werkelijke
religieuze ervaring ooit adequaat te beschrijven.
Religieus inzicht bezit de kracht om nederlagen om te
zetten in hogere verlangens en nieuwe, vaste
voornemens. Liefde is de hoogste motivering waarvan
de mens gebruik kan maken in zijn opklimming in het
universum. Maar liefde ontdaan van waarheid,
schoonheid en goedheid, is niet meer dan een
sentiment, een filosofische verdraaiing, een psychische
illusie, een geestelijke misleiding. Liefde moet steeds
opnieuw gedefinieerd worden op de
achtereenvolgende niveaus van morontia- en geestvoortgang.
De levens van sommige mensen zijn te groots en te
edel om af te dalen tot het lage niveau van louter
succes. Het dier moet zich aanpassen aan zijn
omgeving, maar de religieuze mens transcendeert zijn
omgeving en ontkomt langs deze weg, door dit inzicht
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van de goddelijke liefde, aan de beperkingen van de
huidige materiële wereld. Dit begrip van liefde doet in
de ziel van de mens het bovenanimale streven
ontstaan om waarheid, schoonheid en goedheid te
zoeken; en wanneer hij deze inderdaad vindt, wordt
hij verheerlijkt in hun omhelzing, hij wordt verteerd
door het verlangen om hen te leven, om gerechtigheid
te doen.
De grote uitdaging aan de moderne mens is het
bereiken van betere communicatie met de goddelijke
Mentor die in het menselijke bewustzijn woont. ’s
Mensen grootste avontuur in het vlees bestaat in de
evenwichtige, geestelijk gezonde poging om de
grenzen van het zelf-bewustzijn, door het
schemergebied van het bewustzijn van de embryonale
ziel heen, naar voren te verleggen, in een oprechte
inspanning om het grensgebied van het geestbewustzijn te bereiken – het contact met de goddelijke
tegenwoordigheid. Deze ervaring vormt het
Godsbewustzijn, een ervaring die de preëxistente
waarheid van de religieuze ervaring dat men God kent,
sterk bekrachtigt. Zulk een geest-besef is het
equivalent van het kennen van de feitelijkheid van het
zoonschap bij God. Anderszins is de zekerheid van het
zoonschap de ervaring van geloof.
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En Godsbewustzijn staat gelijk aan de integratie van
het zelf met het universum, en wel op de hoogste
niveaus daarvan, die van de geestelijke realiteit.
Slechts de geest-inhoud van een waarde is
onvergankelijk. Zelfs dat wat waar, schoon en goed is
mag niet verloren gaan in de menselijke ervaring.
Indien de mens niet verkiest te overleven, dan
bewaart de overlevende Richter de realiteiten die uit
liefde zijn geboren en in dienstbaarheid zijn
gekoesterd. En al deze dingen zijn een deel van de
Universele Vader. De Vader is levende liefde, en dit
leven van de Vader is in zijn Zonen. En de geest van de
Vader is in de zonen van zijn Zonen – sterfelijke
mensen. Wanneer alles is gezegd en gedaan, is de
Vader-idee nog steeds de hoogste menselijke
voorstelling van God.

Onze reis vanaf deze planeet, onze reis op weg
naar volmaaktheid, onze worsteling, is alleen
maar mogelijk, haalbaar en succesvol, als we
onze God gaan leren kennen, met hem in
verbinding en in contact komen en
uiteindelijk vanuit het diepst van ons wezen,
in het volste geloof en vertrouwen, komen tot
ware godsverering en wanneer we ons gaan
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realiseren en wanneer we gaan ervaren dat
God ons eeuwig omarmt met ware
mensverering.

Deze aandachtspunten zijn voor onze
spirituele groei, grensverleggend.
Het verlangen naar God is onbegrensd en kent
geen einde. Aanvaard dat en richt je op groei
van dit verlangen. Dit verlangen zal op onze
reis door het universum alleen maar tot in het
oneindige groeien.
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PUNT 249: Even opnieuw
‘Pas op de Plaats'

Onze reis heeft zich ontwikkeld op drie vlakken.
Voordat we werkelijk aan onze reis beginnen en
voordat de trein van ons leven ook werkelijk ging
rijden, moest er NIEUWSGIERIGHEID zijn, een
brandende nieuwsgierigheid.
Die nieuwsgierigheid heeft ons voortgestuwd.
Terug naar de drie vlakken.
Het eerste vlak is KENNIS.
Kennis kun je jezelf eigen maken met behulp van
studie. Er zijn heel veel boeken op deze wereld
waarbij er zeker boeken zijn die jou zullen raken en
waarmee je verder kunt komen. Deze kennis en het
verkrijgen van deze kennis vereist een zeker
verstandelijk niveau. Dat verschilt per mens. Met
alleen verstand kom je er niet. Als er geen drijfveer is
van binnen om te willen gaan begrijpen hoe het leven
in elkaar zit, kom je er met alleen verstand ook niet.
Het vlak van kennis speelt zich af in het hoofd.
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Het tweede vlak is de SPIRITUELE PERCEPTIE. Dit is
iets anders dan kennis en het gebied in de mens
waarnaar we moeten afzakken of misschien juist
moeten opstijgen, is het hart.
Spirituele perceptie heeft met twee dingen te maken.
 In welke mate zijn we in staat om liefde te
genereren en
 In welke mate zijn we in staat om God te kunnen
zien, te kunnen voelen en in welke mate is er een
verlangen naar God.
De grootste opgave op dit vlak is het om Zelfrespect,
Eigenliefde en Zelfvertrouwen te kunnen
veroveren. Zelfrespect veroveren kan niet zonder een
band, zonder connectie en zonder hulp van onze eigen,
persoonlijke God. Zelfrespect verkrijgen is alleen
mogelijk met behulp van God en om God werkelijk lief
te kunnen hebben, zullen we eerst zelfrespect, het
vermogen om onszelf lief te hebben, moeten
veroveren, want ik kan geen liefde weggeven of
uitdelen, als ik het niet (voor mij)zelf heb. Ditzelfde
geldt ook voor naastenliefde.
Dan komen we op het derde vlak en dat bestaat uit de
kennis en de spirituele perceptie, GECOMBINEERD te
gaan LEVEN.
Hoe we dat moeten doen heeft Jezus ons voorgeleefd
en dat leven van Jezus, zal ons voorbeeld zijn.
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Als onze band met en ons verlangen naar God zo sterk
is dat er nu al een vorm van verbinding en eenheid
met God ontstaat, zullen wij de ervaring krijgen en
hebben, dat wij uit de Geest zijn geboren.
Als wij uit de Geest zijn geboren, zullen wij de
vruchten van de Goddelijke Geest moeten gaan
voortbrengen. Deze vruchten van de Goddelijke Geest
zijn:

Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding,
Moedige trouw,
Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid,
Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen,
Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde verdraagzaamheid, en
Blijvende vrede.
Dit is alleen maar mogelijk in verbinding met God,
onder invloed van mota, dit het verkrijgen van
persoonlijke openbaringen.
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Dit is alleen maar mogelijk door ware Godsverering,
door God onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig lief te
hebben.
Ware Godsverering is een persoonlijke omgang
met datgene wat goddelijk werkelijk is, met
datgene wat de bron van de werkelijkheid zelve is.
De mens streeft er door godsverering naar beter te
worden en daardoor bereikt hij uiteindelijk het
beste.
Zoek God op ieder moment.
Leef samen met God op ieder moment.
Omarm en vertrouw God op ieder moment.
Dan zal onze reis zich vanaf hier, samen, hand in hand
wandelend met God, vervolgen met een zekere
snelheid en in grote vreugde.

Dit creëert Punt 249:
We zijn tot hier gekomen. We hebben God gevonden,
we hebben God omarmd, we hebben God volledig
leren vertrouwen, we onderkennen en ervaren God als
pure liefde en de grootste bron van vreugde. We
hebben ware Godsverering geleerd en we leven in
ware Godsverering. We wandelen alleen nog maar
samen met God en delen alles van ons innerlijk leven
743

met God. Dat zal onze reis met een zekere snelheid en
met grote vreugde laten vervolgen. We delen de
vruchten van God dagelijks overal. Deze vruchten zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
Er is geen WEG ZONDER GOD en er is geen REIS DAN
SAMEN MET GOD.
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PUNT 250: EIGENLIEFDE
en EGOÏSME. Het verschil

Veel mensen halen de begrippen EIGENLIEFDE en
EGOÏSME door elkaar.
Het verschil is simpel en duidelijk.
Eigenliefde kent spirituele perceptie.
Eigenliefde kent God, wil naar God en verlangt zelfs
naar God.
Eigenliefde heeft altijd een verbinding met God, hoe
moeilijk eigenliefde ook is te veroveren.
Egoïsme kent geen enkele spirituele perceptie.
Egoïsme is volledig niet op de hoogte van God en zal
God hooguit gebruiken in een slachtofferrol, zonder
enig verlangen naar innerlijke en diepe verbinding
met God.
Er is geen wezenlijke band tussen het ego en God.
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Dit creëert Punt 250:
Het verschil tussen eigenliefde en egoïsme is dat
eigenliefde spirituele perceptie bezit en een band
heeft met God en het verlangen heeft om die band
altijd maar te verdiepen.
Het ego heeft geen enkele spirituele perceptie, heeft
geen enkele wezenlijke band met God en is niet van
God op de hoogte, hooguit in een slachtofferrol of in
een rol om er zelf beter van te worden.

Om dit nog even grafisch kenbaar te maken:
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Het bewustzijn is de bemiddelaar tussen Geest
(God) en het ego.
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Er is dus een relatie of interactie tussen:
Het bewustzijn en God en tussen,
Het bewustzijn en het ego.

Er is geen relatie of interactie tussen
Geest (God) en het ego.
ZELFRESPECT OF EIGENLIEFDE IS EEN FACET, EEN
ONDERDEEL VAN HET BEWUSTZIJN. DE MAAT VAN
HET ZELFRESPECT BEPAALT MEDE HET NIVEAU VAN
BEWUSTZIJN.
Het EGO STAAT UITSLUITEND OP ZICHZELF.
Eigenliefde staat altijd in verbinding, is altijd in
interactie, met God, …….
HOE GROOT DE WORSTELING VOOR GOD OOK IS
OM DE AANDACHT VAN HET BEWUSTZIJN TE
KUNNEN KRIJGEN EN OM DAARDOOR HET
ZELFRESPECT EN DE EIGENLIEFDE IN HET
BEWUSTZIJN TE KUNNEN VULLEN EN TE KUNNEN
VERGROTEN.
Als er een behoefte is om te DELEN.
Als er een behoefte is om of jouw kennis of om jouw
liefde uit te delen, is er altijd een band met God en is
het (Eigen)liefde, want DELEN IS GODGELIJK.
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Het ego kan nooit en zal nooit handelen of kunnen
handelen in GELIJKHEID met God.

Het is belangrijk om nog even het VERSCHIL
tussen EIGENLIEFDE en EGOÏSME aan te
geven want ik hoor vaak mensen de angst
uitspreken, dat ze zich met eigenliefde en
zelfrespect, egoïstisch zullen gedragen. Het
verschil zit in de verbinding, in de
aansluiting, in de interactie met God.
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PUNT 251: Waarom ook
al weer ‘BEWUSTZIJN’?

Er zijn 23 boeken en inmiddels meer dan 9.500
bladzijdes volgeschreven over BEWUSTZIJN.
Waarom is dit BEWUSTZIJN zo belangrijk en voor
ieder mens alles bepalend?
Het bewustzijn is de spil van het spel van het
Leven en is de spin in het levensweb en het
instrument dat ons mogelijk maakt om contact te
maken met de God in ons.
Het menselijk materieel bewustzijn heeft twee
functies die voor de levensweg van de mens
allesbepalend zijn.

De eerste functie:
Het menselijk bewustzijn is het schip waarop wij onze
levensreis maken.
Hoe sterker dit schip is, hoe hoger het bewustzijn is,
hoe beter wij de hoge golven en de stormen op deze
‘Zee des levens' kunnen weerstaan en overleven.
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Dit bewustzijn, dit schip is ook de plaats waar wijzelf
de koers moeten zien te bepalen in onbekend gebied
met stormen en chaos die op ieder moment van de
reis, kunnen opduiken.
Dit bewustzijn, dit schip is ook de plaats waar de loods
aanwezig is, die ieder probleem kent en die ons
onvoorwaardelijk kan en wil helpen. Meestal buldert
het lawaai van de storm die wij ego noemen, boven de
aanwijzingen van de Loods uit en gaan zijn
aanwijzingen in de chaos ten onder.
Zoek de aanwijzingen van de Loods en niet het
gebulder van de storm van het ego.
(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
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leiden, naar de oorsprong zelve van het goddelijke
bewustzijn, en nog verder, naar de Vader der Richters
op het Paradijs.

Hoe essentieel is het om je jezelf dit goed te realiseren.
Het is de kwaliteit van het schip met de juiste
bevelhebber die de reis tot een succes kunnen en
zullen maken.
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De koers van het schip van onze reis, de richting van
ons bewustzijn wordt met onze toestemming, geleid
door de loods bij aan boord. Deze loods is onze
Richter, is God zelf.
Geen storm, geen piratenschip is in staat onze koers te
dwarsbomen of om maar welke schade dan ook toe te
brengen. Ons schip is afgestemd op onze loods, ons
bewustzijn is afgestemd op God. Geen zee te hoog,
geen storm te hard, geen gevaar te groot. Onze loods,
God zelf, brengt ons altijd naar iedere veilige haven.

De tweede functie:
Het materiële bewustzijn is de bemiddelaar tussen
Geest (God) en materie (het ego).
(9.10) 0:6.8 Bewustzijn is een verschijnsel dat de
tegenwoordigheid-activiteit impliceert van levend
dienstbetoon naast gevarieerde energiesystemen; dit
geldt op alle niveaus van intelligentie. Bij
persoonlijkheden bemiddelt bewustzijn immer
tussen geest en materie; derhalve wordt het
universum verlicht door drie soorten licht: materieel
licht, verstandelijk inzicht, en het lichten van geest.
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Ook hier komt de rol van het bewustzijn naar voren
als staand tussen Geest (God, onze Loods) en materie
(het ego, het gevaar onderweg).
Het EGO is, zoals we hebben gezien, onbekend met
Geest of God en heeft derhalve aan God geen
boodschap.

Het is dus de kunst om het contact met Geest, met
God, met onze loods te zoeken en hulp te vragen bij
versterking en groei van ons Zelfrespect, van onze
Eigenliefde, dat het meest belangrijke onderdeel is
van ons bewustzijn. Als ons Zelfrespect groeit, groeit
ons bewustzijn en wordt het schip waarop we reizen
sterker.
Als ons Zelfrespect groeit, neemt het de ruimte die
ons ego zich had toegeëigend, terug, waardoor het
ego krimpt.

Dit creëert Punt 251:
Het niveau van ons BEWUSTZIJN bepaalt waar we
staan op de Weg. Het bewustzijn is niet alleen de
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bemiddelaar tussen Geest (God) en materie (het ego)
maar het is tevens het schip waarop we onze reis door
het leven maken. Op dat schip zijn wij de gezagvoerder
en is God de loods. Het ego vertegenwoordigt een
groot deel van de stormen en het gevaar van piraterij.
Als we God de ruimte geven zal ons zelfrespect met
zijn hulp groeien, zal het bewustzijn groeien, zal het
ego krimpen en zal het schip van onze reis versterkt
worden. Hoe groter en krachtiger ons bewustzijn,
hoe meer wij de ervaring zullen hebben om uit de
Geest te zijn geboren en hoe beter wij de vruchten
van de goddelijke Geest kunnen gaan
voortbrengen. Daardoor veranderen wijzelf en
daardoor verandert de wereld.
EEN WERELDLIJKE VERANDERING DIE ALTIJD
SLECHTS EN UITSLUITEND OP INDIVIDUEEL NIVEAU
ZAL BEGINNEN.
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PUNT 252: ‘IK’, ‘IK BEN’,
‘IK BEN DE WERELD’, dus
ik zal de wereld
veranderen

Wat gebeurt er als ons bewustzijn steeds verder
groeit, als daardoor ons zelfrespect met behulp van de
kracht van Geest groeit, als daardoor ons ego krimpt,
als de kracht van het schip waarop wij onze levensreis
maken groeit, als wij daardoor de ervaring krijgen
dat wij uit de Geest zijn geboren en als wij
daardoor de vruchten van de goddelijke Geest
zullen gaan voortbrengen?
Dan kunnen wij het volgende gaan ervaren en
zeggen:

‘IK’.
‘IK BEN’.
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‘IK BEN DE ERVARING DAT IK UIT DE GEEST BEN
GEBOREN’.
‘IK BEN DE MANIFESTATIE VAN HET DRAGEN VAN
DE VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE GEEST’.
‘IK BEN DE VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE GEEST’.
‘IK BEN: LIEFDEVOLLE DIENSTBAARHEID,
ONBAATZUCHTIGE TOEWIJDING, MOEDIGE TROUW,
OPRECHTE BILLIJKHEID, VERLICHTE EERLIJKHEID,
ONVERGANKELIJKE HOOP, DAADWERKELIJK
VERTROUWEN, BARMHARTIG DIENSTBETOON,
ONOPHOUDELIJKE GOEDHEID, VERGEVENSGEZINDE
VERDRAAGZAAMHEID, en BLIJVENDE VREDE'.
‘IK BEN ÉÉN MET DE GODDELIJKE GEEST IN MIJ EN
WIJ DRAGEN SAMEN DE VRUCHTEN VAN DE GEEST’.
‘IK EN DE GODDELIJKE GEEST ZIJN ÉÉN’, dus:
‘IK BEN DE VERANDERING IN DE WERELD', dus
‘IK BEN DE WERELD’.
‘IK BEN DE VERANDERING'.
‘IK BEN’.
‘IK’.

Weet eerst wie je bent en als je weet wie je
bent……
Ben dan vervolgens wie je bent, in de
wetenschap, dat je het bent.
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Hoe jij bent, zal zijn hoe de wereld is.
Jij bent de verandering in de wereld.
Jij bent de wereld.
De wereld is zoals jij bent.
Weet wie je bent.
Weet wie je wilt zijn en ben het.
De vruchten van de goddelijke Geest, zullen
de wereld helen en genezen.
Wees de vruchten van de Geest.
Wees één met Geest.
Wees de heler en de genezer van de wereld.
Je hoeft alleen maar ‘TE ZIJN’.
Als jij verandert, verandert alles.
Laten jij en ik veranderen en vooral ‘ZIJN’ en
daardoor alles veranderen of in ieder geval,
het begin zijn van de grote verandering.
De uitwerking van het door ons voortbrengen
van de vruchten van de goddelijke Geest zal
als een virus de wereld besmetten en
infecteren.
Deze magnifieke verandering begint bij mij.
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Dit creëert Punt 252:
‘Zijn', is een keus. Als je weet wie je bent, kies dan om
te zijn, wie je bent. ‘Zijn', is de basis van iedere
verandering, omdat de keus van opnieuw iets anders
te zijn het zijn van de wereld bepaalt. Deze wereld
heeft verandering nodig. Ben die verandering door
ervoor te kiezen en door die verandering via jouw
‘zijn’, over de wereld uit te strooien. Geest is met jou.
Geest en jij zijn één. Deel de vruchten van de
goddelijke Geest uit aan iedereen, dat zal de
verandering voor eeuwig verankeren, het zal de
wereld infecteren en tot in het diepst veranderen.

De wereld is hoe jij bent.
Realiseer je dat zelf op ieder moment.
Wees op ieder moment de vruchten van de goddelijke
Geest, zodat de vruchten die jij nu voortbrengt, de
wereld nu al verandert in een paradijselijke wereld.
Ik heb niets met anderen te maken.
Anderen hebben een vrije wil en een eigen Richter. Ik
heb met mijzelf te maken en ik beslis en ik kies om de
wereld nu om te toveren tot het paradijs, dat in mij
groeit en in mij bloeit.
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Ik maak al die keuzes in het bewustzijn zoals
behandeld is in het vorige aandachtspunt. Word 'Heer
en Meester’ over dat bewustzijn door het bevel in vrije
wil over te dragen aan de eigen Godsvonk en door
alles wat er in dat bewustzijn omgaat, te delen met
God.
Hiermee hebben we het fundament gelegd
voor het derde aspect als onderdeel van het
bewustzijn, 'Het vermogen om het
verstandelijk aspect en de spirituele
perceptie in het leven te gaan combineren’.
Dus de ervaring te ondergaan en te gaan
absorberen om ‘uit de Geest te zijn geboren
en om de vruchten van de Geest, dagelijks
en structureel te gaan voortbrengen en te
gaan aanbieden aan deze wereld'.
Om het niet te vergeten betekent dit nogmaals, het
ZIJN van:
‘LIEFDEVOLLE DIENSTBAARHEID,
ONBAATZUCHTIGE TOEWIJDING, MOEDIGE TROUW,
OPRECHTE BILLIJKHEID, VERLICHTE EERLIJKHEID,
ONVERGANKELIJKE HOOP, DAADWERKELIJK
VERTROUWEN, BARMHARTIG DIENSTBETOON,
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ONOPHOUDELIJKE GOEDHEID, VERGEVENSGEZINDE
VERDRAAGZAAMHEID, en BLIJVENDE VREDE'.
Dus het 'ZIJN’ van de instrumenten wat de wereld zal
veranderen, de wereld zal helen en de wereld zal
genezen en die verandering, begint bij jou, begint bij
mij.
Met het voortbrengen van de vruchten van de
goddelijke Geest in deze wereld, BRENGEN WE
GEEST, BRENGEN WE GOD IN DE WERELD EN ZIJN
WIJ DE OPEN DEUR, WAARDOOR GOD,
ONDERSTEUNT DOOR HET GENOOTSCHAP, IN DEZE
WERELD KAN WERKEN.
Dan en alleen dan, zullen wij werken in het
Licht van het Hier en Nu, in de continue
verbinding met God en met het
genootschap.
Hier volgen nogmaals beide afbeeldingen
om ons daaraan te herinneren.
Het Licht en de vruchten van de Geest,
verenigd in de mens en de Geest, zijn één.
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PUNT 253: Het logische
en vanzelfsprekende
'SPEELVELD'

Er is uitsluitend eenheid.
Als ik verander en door mijn eenheid en verbinding
‘met alles wat is', zal ik met mijn verandering alles
laten meeveranderen.
Ik mag alleen en kan alleen mijzelf veranderen, want
er is uitsluitend vrije wil, dus ik heb geen enkele
autoriteit over het moeten of willen veranderen van
anderen.
Ik kan alleen dat aan anderen wegschenken, dat gelijk
is aan mijn eigen ‘maat’. Slechts mijn eigen maat
bepaalt wat ik een ander kan geven.
Wil je meer en hogere waarden wegschenken,
verander dan eerst jouw eigen maat.
Ik verander alleen maar mijn eigen maat door aan
mijzelf te werken en door mijzelf te veranderen.
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Wat is dus het logische en vanzelfsprekende
‘SPEELVELD’, waar ik alleen maar effectief kan
werken en waar ik alleen maar resultaten zal
kunnen verbeteren en mogelijke vooruitgang zal
kunnen genereren?

Dat 'SPEELVELD' ligt inderdaad uitsluitend ‘IN
EN BINNEN MIJZELF’.

Verander de wereld, begin bij jezelf.

Helaas is dat niet het beeld dat wij overal
waarnemen.
Iedereen roept dat alles, overal fout gaat en
wijst met de vinger naar anderen en
vertelt hen wat ze moeten doen, wat ze
anders moeten gaan doen, om
veranderingen en verbeteringen te kunnen
creëren.
De politiek constateert overal en continu,
waarom er problemen zijn en wijst altijd
naar gebieden buiten zichzelf om de
problemen op te kunnen lossen.
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Er is nog nooit een politieke partij of leider
geweest die verkondigt dat die partij
verbeteringen zal gaan nastreven door zelf
te gaan veranderen, inclusief alle mensen
van die partij, om die verbeteringen en
verbeteringen in het land te zullen laten
doorwerken.
We zijn ervan overtuigd dat de fout en de
schuld altijd bij anderen ligt, bij andere
partijen en bij de huidige leiders en die
moeten het vooral anders gaan doen en wel
op de manier die zij voorstaan en
verkondigen.
En dat geldt ook individueel. Iedereen weet
precies wat er allemaal fout is en aan wie
dat ligt. Die fout zullen ze nooit bij zichzelf
zoeken en bij zichzelf aanpakken, door zelf
te gaan veranderen.
Maar het werkveld en het speelveld ligt
niet buiten onszelf, ligt nooit buiten onszelf.
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De verandering komt vanuit mij, komt
vanuit jou, als wij ervoor willen en zullen
kiezen om zelf te willen veranderen.
Wat jij bent is wat de wereld is. Als jij
verandert en eraan werkt en ernaar
streeft om God in jou te leren kennen, om
met God te gaan wandelen en om samen
met God te gaan leven, breng je God in deze
wereld, breng je de liefde, de eenheid en de
werkelijkheid in deze wereld en zul je de
wereld met deze liefde en wijsheid kunnen
verlichten.
Als je met God leeft, krijg je de ervaring
dat je uit de Geest bent geboren en krijg je
de behoefte om de vruchten van de Geest te
gaan schenken aan de wereld. Dan gaat je
hart uitdijen en de wereld beïnvloeden.
Dan zal de wereld gaan veranderen, dan
zullen de vrede, de liefde en de
verantwoordelijkheid voor elkaar, die het
kenmerk zijn van de vruchten van de
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goddelijke Geest, de wereld gaan omarmen
en gaan verheffen.
Dan zal het derde aspect van het
bewustzijn, een bewust deel gaan worden
van jouw leven. Dan zul jij schoonheid,
waarheid en goedheid zijn en dan zul jij
jouw weg op weg naar het proces van fusie
met jouw Godsvonk, kunnen vervolgen.

Dit creëert Punt 253:
Het speelveld, het werkveld ligt nooit buiten onszelf
maar altijd en uitsluitend ‘in en binnen onszelf'. De
eenheid en het gegeven dat alleen mijn eigen
innerlijke maat invloed heeft op iedere capaciteit
buiten mij, bepaalt dat om de capaciteit (de
buitenwereld) te kunnen veranderen en te kunnen
beïnvloeden, ik eerst mijn innerlijke maat zal moeten
veranderen. De wereld is dus wat ik ben. Ik ben de
wereld. Zoek God, omarm God en ervaar dat je uit de
Geest bent geboren, dan kun je de vruchten van de
goddelijke Geest gaan leven en over de wereld gaan
uitstorten. Dan betreden we bewust het derde aspect
van bewustzijn.
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PUNT 254: De kracht van
de ‘Goddelijke Intentie'

De Goddelijke intentie is de intentie die gedragen
wordt door de vruchten van de Geest.
De vruchten van de goddelijke Geest kunnen worden
gedragen als een mens de ervaring krijgt om geboren
te zijn uit de Geest, als een mens dus God heeft leren
kennen en contact en verbinding heeft met zijn of haar
eigen Godsvonk.
De vruchten van de goddelijke Geest zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
Als deze vruchten door ons worden
gedragen, als deze energie werkelijk in ons
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gaat leven, dan zal dat de

INTENTIE zijn

van ons leven en in ons leven.
Intentie is een gerichtheid, gerichtheid is een
focus.
Alles waar ik mijzelf op richt en waar ik mijzelf op
afstem en wat ik leef, is alles wat ik vergroot en
aantrek omdat ik mijn deuren ervoor open.
Het leeft al in mij maar het zal gaan groeien, omdat
ik het vergroot in mijzelf en dus buiten mijzelf.
De intentie, de focus, de gerichtheid is het middel
waarmee we SCHEPPEN in ons leven.
Dat maakt ons goddelijke scheppers, met vruchten
en met hemelse resultaten.

Dit creëert Punt 254:
De INTENTIE die wordt gedragen door de vruchten
van de goddelijke Geest, zullen mij en deze wereld
op het hoogst mogelijke niveau raken en beïnvloeden
en dus veranderen.
Er is geen andere intentie meer dan de intentie van de
vruchten van de goddelijke Geest, voortgekomen uit
de ervaring van ‘geboren te zijn uit de Goddelijke
Geest'. Intentie creeërt focus, creëert gerichtheid
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en werkt dus scheppend. Dat maakt ons goddelijke
scheppers.

Dat is het begin van het bewust en
wezenlijk betreden van het pad van het
derde aspect van bewustzijn, 'het gaan
leven van het verstandelijk aspect en de
geestelijke perceptie’.
Dat is het betreden van het pad van het discipelschap
van Jezus.
De wereld heeft geen Christenen nodig, maar
‘CHRISTUSSEN’.
Alleen de intentie, de focus, de afstemming, de
gerichtheid is scheppend.
Wie weet is verantwoordelijk.
Wij weten want we hebben samen een lange reis
gemaakt langs de verstandelijke capaciteit en de
spirituele perceptie.
God is mijn deel en ik ben een deel van God, dus
God en ik, omdat ik nu de ervaring heb dat ik uit
de Geest ben geboren, zullen met de goddelijke
intentie de vruchten van de Geest in deze wereld
scheppen, planten en laten consumeren.
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Word bewust, onderga de ervaring van uit de
Geest te zijn geboren, verhoog je intentie en schep
bewust.

Intentie is directe ‘Actie  Reactie’.
Intentie is direct scheppend en heeft dus
alles te maken met het Licht van het 'Hier
en Nu’.
Zijn in het hier en nu betekent en dwingt je
om continu alert te zijn, welke vruchten je
op welk moment bewust voortbrengt en
wat je focus op dat moment is en dus, wat
je op dat moment bewust schept.
Word bewust.
Leef bewust.
Schep bewust.
Leef in God, zodat God in jou kan leven en
je met God de vruchten van de goddelijke
Geest kunt scheppen en kunt uitstrooien
over deze wereld.
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Het gaat er nu om, om het onderscheid te kunnen
maken tussen onafgebroken ‘bewust – zijn’ of te vaak
nog ‘onbewust – zijn’.
Naarmate we hoger komen op de geestelijke ladder,
wordt onze verantwoordelijkheid groter.
Neem je verantwoordelijkheid en omarm het
bewustzijn van het ‘bewust zijn'.
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PUNT 255:
Hooghangende en
laaghangende vruchten

Op de weg naar boven, op de weg naar volmaaktheid,
op de Geestelijke Weg komen we steeds nieuwere
VRUCHTEN tegen. Hoe verder en hoe hoger we
komen, hoe zoeter, hoe rijper, hoe mooier deze
vruchten zijn en hoe meer ze genezend werken. Als we
zo hoog zijn opgeklommen dat we God hebben leren
kennen en ook werkelijk kennen, dat we naar God
verlangen, dat we alles met God delen, dat we God zien
als ons alter-ego, als we samenwerken en wandelen
met God, als we ware Godsverering kennen, dan
krijgen we de ervaring dat we ‘uit de Geest zijn
geboren' en dan kunnen we de hoogste vruchten tot
nu toe gaan plukken en gaan uitdelen. De geur van
deze vruchten is heerlijk, de smaak is zoet, ze zijn rijp
en mooi en als je ze krijgt en consumeert, genezen ze
je.
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Om deze vruchten te kunnen waarnemen, te kunnen
zien en te kunnen ruiken, laat staan om ze te kunnen
plukken, moet je overal bovenuit gegroeid zijn en ver
verheven zijn boven het zogenaamde lage fruit, dat
snel geplukt is, maar niet zoet is, niet rijp is, niet
lekker ruikt en niet lekker smaakt en waarvan je ook
nog flink ziek kunt worden.
Om het hoge fruit, om de vruchten van de goddelijke
Geest te kunnen waarnemen en te kunnen plukken,
moet je verheven zijn boven en dus vrij zijn van:
jaloezie, afgunst, haat, overtuigingen en dus ook van
verwachtingen en nog van heel veel ander soortig laag
fruit.
Het lagere fruit, de lage vruchten, gaan niet meer
samen met het hoge fruit, met de vruchten van de
goddelijke Geest.
Hieronder is een tabel opgenomen met zowel een
opgave van het hoge fruit, de hoge vruchten van de
goddelijke Geest, als het lage fruit.
Het hoge fruit is zoet, rijp en werkt genezend. Het lage
fruit is zuur of bitter en maakt je ziek.

Ongetwijfeld kun je zelf deze tabel nog verder
uitbreiden.
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VRUCHTEN
Liefdevolle
dienstbaarheid
Onbaatzuchtige
toewijding
Moedige trouw

HOOGTE
Hoog

Oprechte billijkheid,

Hoog

Verlichte eerlijkheid

Hoog

Onvergankelijke hoop

Hoog

Daadwerkelijk
vertrouwen
Barmhartig
dienstbetoon
Onophoudelijke
goedheid
Vergevensgezinde
verdraagzaamheid
Blijvende vrede

Hoog

Eenheid

Hoog

Goedheid

Hoog

776

Hoog
Hoog

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

KENMERK
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend

Schoonheid

Hoog

Waarheid

Hoog

Verantwoordelijkheid

Hoog

VRUCHTEN
Afgunst

HOOGTE
Laag

Jaloezie

Laag

Haat

Laag

Oorlog

Laag

Overtuiging

Laag

Verwachting

Laag

Teleurstelling

Laag

Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
Zoet, rijp en
genezend
KENMERK
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
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Woede

Laag

Vergelding

Laag

Oordelen

Laag

Veroordelen

Laag

Ongelijkheid

Laag

Discrimineren

Laag

Uitbuiten

Laag

Onderdrukken

Laag

Emotioneel chanteren

Laag
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giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,
giftig,
Onrijp, zuur
of bitter,

giftig,

Klim omhoog op de Geestelijke Weg.
Klim op en kom zover dat je de ervaring krijgt om
‘vanuit de Geest te zijn geboren' en reik naar de
vruchten van de goddelijke Geest.
Pluk ze, genees zelf en voed en genees de wereld met
deze vruchten.

Dit creëert Punt 255:
Om het hoge fruit, om de vruchten van de goddelijke
Geest te kunnen waarnemen en te kunnen plukken,
moet je verheven zijn boven en dus vrij zijn van:
jaloezie, afgunst, haat, overtuigingen en dus ook van
verwachtingen en nog van heel veel ander soortig laag
fruit.
Het hoge fruit, de hoogste vruchten, de vruchten van
de goddelijke Geest werken uitsluitend verfrissend,
zijn lekker, heilzaam en genezend. De lage vruchten
zijn zuur of bitter en zijn ziekmakend.
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PUNT 256: De
‘VERHEFFING’, verhef
jezelf

De Weg gaat opwaarts. Over het algemeen is die Weg
opwaarts een worsteling.
Er zijn nu de nodige wissels genomen. Het Land van
de Leegte is gepasseerd en veroverd en zo ook met
het Pad van Overgave.
Vervolgens hebben we onze overtuigingen vaarwel
gezegd en het Licht van het Hier en Nu ontvangen.
De leugens van Plaats en Tijd zijn afgelegd, alsmede
de angst, de zorgen en de teleurstellingen, dus de
duisternis van Plaats en Tijd.
Deze Weg zover, levert de ervaring op dat wij in de
Geest zijn geboren en dat voor ons de vruchten van de
Geest binnen handbereik zijn.
Het moeras van de dualiteit ligt diep beneden en ver
achter ons.
We zijn opgestegen, stapje voor stapje en we zijn
miljoenen keren onderuit gegaan.
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We hebben geleerd en ons zelfrespect terug veroverd.
Onze MAAT is gestegen, waardoor onze CAPACITEIT is
gestegen.
We begrijpen dat de mensheid in wezen niet slecht is
maar dat collectief en massaal, de MAAT, de
EIGENLIEFDE, het ZELFVERTROUWEN, het
ZELFRESPECT mist.
Doordat er collectief en massaal geen MAAT is, is er
collectief en massaal geen CAPACITEIT, is er dus geen
vermogen tot NAASTENLIEFDE. Helaas is dat wat de
wereld ons leert.
Wij kunnen daar iets aan doen en wij moeten daar iets
aan doen.
Wij weten, dus wij zijn verantwoordelijk.
Wij hebben op het niveau van de verstandelijke
capaciteit de noodzakelijke kennis verworven en op
het vlak van de spirituele perceptie hebben we God
leren kennen, hebben we God omarmd, hebben we
God lief, hebben we een verlangen naar God, willen we
alles van ons innerlijk leven met God delen en hebben
we waarachtige Godsverering geleerd en verkregen.
Wij ervaren onszelf als uit de Geest geboren en we
willen dienstbaar zijn aan al het leven.
Zoals ik zei, wij moeten daar iets aan doen en wij
kunnen daar iets aan doen.
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Wij moeten de mensen terug geven aan henzelf en ze
hun eigen ZELFRESPECT leren ontdekken en leren
omarmen. De mensen moeten hun eigen MAAT
verhogen ten gunste van henzelf en ten gunste van de
wereld. Als collectief en massaal de MAAT toeneemt,
zal ook collectief en massaal de CAPACITEIT en dus de
NAASTENLIEFDE groeien.
Wij mogen de vruchten van de Geest plukken en
verspreiden. Dat is nu onze taak en onze opdracht,
uitgevoerd recht vanuit ons hart.
We komen alleen maar hoger door keer op keer hoger
te reiken en door onszelf te verheffen, NIET omdat we
beter zijn, maar omdat de Weg voorwaarts en verder
opwaarts gaat.
Goddelijke intentie is goddelijke schepping. Verhef
jezelf in jouw eigen goddelijke intentie.
Als jij klimt, klimt God met je mee en trekt hij jou
iedere keer op het op dat moment hoogst haalbare
punt, over het randje.
Geloof in dat concept van keer op keer hoger reiken
dan dat je nu bent. Er is hulp, er is altijd hulp.
Zo verleggen we iedere keer bewust onze grens en
daardoor verleggen we iedere keer bewust onze
horizons.
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God is het touw waaraan we bungelen en je kunt je
niet in betere of in meer veilige handen wensen.

Verhef jezelf.
Verleg je grenzen.
Verleg jouw horizons.
Trek iedereen in je omgeving mee omhoog.
Je groeit alleen maar door te groeien, door
te willen groeien, door vandaag meer te
zijn dan gisteren en door vandaag weer
minder te zijn dan morgen.
Willen, kunnen, durven, doen, ….

VERHEFFEN, GROEIEN.
Die verheffing die we bij onszelf moeten afdwingen,
geldt voor alles. Voor onze gerichtheid op God, voor
onze verankering binnen ons eigen krachtveld,
waardoor ons zelfrespect volledig is verankerd, voor
hoe wij onszelf voelen, voor het afdwingen van
ontspanning, voor ons geloof en ons vertrouwen, voor
onze totale existentie.
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Dit creëert Punt 256:
De Weg gaat voorwaarts en opwaarts, waarbij ons
bewustzijn steeds verder groeit en het ego verder
wordt teruggedrongen naar de plaats waar het niet
meer en niet minder kan doen, dan datgene dat het
ego moet doen. Om verder te kunnen groeien, zullen
wij onszelf moeten opleggen om onszelf keer op keer,
bewust te verheffen. Reik altijd verder dan dat je
kunt reiken, verhef je altijd boven jezelf en verleg
dagelijks je horizon.
Klim samen op met God en hij zal je altijd over het
randje trekken.
Geloof, vertrouwen en goddelijke intentie zijn
hierbij de gereedschappen, die we nodig hebben.
Geloof en vertrouwen in jezelf, in je eigen vermogens
en in God. De goddelijke intentie komt voort uit een
steeds diepere vorm van spirituele perceptie. De
groeiende kennis komt voort uit mota, uit de
persoonlijke openbaringen die je ontvangt van jouw
eigen Godsvonk. Zo is de Weg, verhef jezelf,
onuitputtelijk, keer op keer, naar steeds verdere
hoogten en naar steeds nieuwe horizons.
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PUNT 257: nogmaals De
‘VERHEFFING’, verhef
anderen

De eenheid is onverbiddelijk en door die
onverbiddelijke eenheid, leidend tot verbondenheid
en BEÏNVLOEDING, zullen wij, als wij onszelf
veranderen, door onszelf te verheffen, anderen
beïnvloeden.
Uiteraard moeten anderen altijd zelf de keuzes maken,
maar ze worden beïnvloed, dat is een kosmisch feit.
Er was een afbeelding over:
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Wat ik ook doe, ik beïnvloed alles binnen de
allesomvattende eenheid, dus werkelijk ALLES.
We zijn nu aangekomen bij de vruchten van de
goddelijke Geest. We zijn aangekomen bij het derde
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facet van bewustzijn: het gecombineerd kunnen gaan
leven van het verstandelijk aspect en de spirituele
perceptie.
Het gaat nu dus continu over het bewust:
WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN,
ONSZELF VERHEFFEN en daardoor anderen
BEÏNVLOEDEN, waardoor anderen zichzelf kunnen
gaan VERHEFFEN.
De hele wereld verlaagt zichzelf en daardoor
verlagen we elkaar. Kijk naar de CAPACITEIT
(onze naastenliefde) dat een gevolg is van onze
MAAT (eigenliefde, zelfrespect).
Dwing jezelf je eigen maat te verhogen, beïnvloed
daardoor anderen en help zo mee aan het verhogen van
de mondiale capaciteit.
Verandering van de mondiale capaciteit begint bij jouw
individuele verandering of verhoging van jouw maat,
die je ieder moment, bewust moet proberen te verheffen.
Verhef en verhoog niet alleen je eigen maat maar help
ook anderen om hun eigen maat te verhogen en te
verheffen. Zo zal iedereen alles en iedereen
beïnvloeden.
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Dit creëert Punt 257:
Verheffen is een wederzijds gebeuren. Verhef jezelf
en door jezelf te verheffen, beïnvloeden we door de
verbondenheid, voortkomend uit de allesomvattende
eenheid, alles en iedereen. Als anderen zichzelf
verheffen, gebeurt hetzelfde. Help elkaar te verheffen
en daardoor de wederzijdse beïnvloeding te
vergroten.
Verheffen is een voorwaarde op de weg van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid.
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PUNT 258: Wat is
‘VERHEFFEN’ en wat
betekent Verheffen?

Wat is verheffen en wat betekent dat?
Is verheffen het zelfde als positief denken?
Verheffen gaat veel verder dan positief denken en wat
is positief denken?
Wie bepaalt wat positief is en ook het ego heeft een
mening over wat positief is. Wat positief is voor de ene
mens hoeft niet positief te zijn voor een ander mens.
Positief en dus ook negatief is een dualistisch gegeven
en hangt derhalve bij de vruchten van het
laaghangende fruit. Positief denken wordt lang niet
altijd gedragen door de ‘VRUCHTEN VAN DE
GODDELIJKE GEEST’, omdat er niet per definitie een
verbinding is met Geest.
Er is een groot verschil tussen enerzijds ‘jezelf
VERHEFFEN’ en anderzijds ‘POSITIEF zijn of
denken’.
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Verheffen, raakt het hooghangende fruit. Verheffen
heeft alles te maken met de vruchten van de
goddelijke Geest, waar positief denken of positief zijn,
te maken heeft met het laaghangende fruit.
Positief denken is mogelijk los van Geest, los van God
en staat vaak onder invloed van het ’ego-belang’, dat
wat het ego als positief ziet.
Jezelf verheffen is die vruchten plukken en
consumeren die jou raken en vergroten (de maat,
jouw maat) met het doel om jouw capaciteit, jouw
naastenliefde te kunnen vergroten, in de wetenschap
dat er binding is en dat je verbonden bent en
samen handelt met God.
Door die verbinding met God is er ook directe invloed
en hulp van God om tot verheffing, tot continue
verheffing van jezelf te kunnen komen.

VRUCHTEN
Liefdevolle
dienstbaarheid
Onbaatzuchtige
toewijding
Moedige trouw
Oprechte billijkheid,
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RESULTAAT
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging

GEVOLG
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging

Verlichte eerlijkheid
Onvergankelijke hoop
Daadwerkelijk
vertrouwen
Barmhartig
dienstbetoon
Onophoudelijke
goedheid
Vergevensgezinde
verdraagzaamheid
Blijvende vrede
Eenheid
Goedheid
Schoonheid
Waarheid
Verantwoordelijkheid

maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat
Verhoging
maat

capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
Verhoging
capaciteit
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VRUCHTEN
Afgunst
Jaloezie
Haat
Oorlog
Overtuiging
Verwachting
Teleurstelling
Woede
Vergelding
Oordelen
Veroordelen
Ongelijkheid
Discrimineren
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RESULTAAT
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat
Verlaging
maat

GEVOLG
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
capaciteit
Verlaging
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Kijk naar de vruchten en kijk naar de capaciteit
(vermogen tot het kunnen opbrengen van
naastenliefde) in deze wereld en je ziet voor welk fruit
in deze wereld uitsluitend nog toegankelijkheid is, met
alle gevolgen van dien.

Er zijn natuurlijk nog heel veel goed lijkende
handelingen of vruchten, waarvan de intentie
wordt geleid en bepaald, als een intentie met
een dubbele agenda, om er uiteindelijk zelf
(het ego) alleen maar beter van te worden.
Dat zijn vruchten uit de lage regionen omdat
de intentie niet dienstbaar is en omdat er
geen verbinding is met en omdat er geen
invloed is van Geest, van God
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Deze intenties komen voort uit het EGO, dat
geen kennis heeft van en geen verbinding
heeft met God.
Het kenmerk van de vruchten van de
goddelijke Geest is, DAT DE PERSOON ‘DE
ERVARING MOET HEBBEN OM UIT DE GEEST
TE ZIJN GEBOREN’, DAT HIJ OF ZIJ GOD MOET
KENNEN, DAT ER VERBINDING EN CONTACT
MET GOD MOET ZIJN EN DAT ER EEN DIEP
VERLANGEN IS NAAR GOD EN DAT ER WARE
GODSVERERING MOET ZIJN.
Dan pas leren we de vruchten van de Geest
kennen en kunnen we ermee gaan werken,
waardoor we onszelf kunnen gaan verheffen
en daardoor anderen kunnen gaan
verheffen.

Verheffing heeft dus alles te
maken met en is altijd verbonden
aan Geest of God en heeft daarom
794

altijd de ‘verheffende invloed en
verheffende werking van God’.
Positief denken kan mooi lijken
maar kan vaak ook uitsluitend
voortkomen uit het ego, omdat het
geladen is met een dubbele agenda,
met het enige doel om er zelf (het
ego) beter van te worden.

Verheffen van jezelf en
verheffen van anderen is
altijd aan verbinding met
Geest gekoppeld, is
dienstbaar, kent toewijding,
is billijk, vraagt trouw,
geeft hoop en vertrouwen,
eist eerlijkheid, goedheid,
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verdraagzaamheid en biedt
vrede.
En dit allemaal altijd op
onvoorwaardelijk niveau en
met een betrokkenheid van
continue focus.
Concentratie en
gerichtheid op verheffing
moet dus altijd in het
systeem aanwezig zijn, als
ademhalen. Het is dus niet
meer een onderdeel van het
leven, het wordt het leven.
Het vermogen tot het kunnen
verheffen is dus uitsluitend
gekoppeld aan het kenmerk van de
vruchten van de goddelijke Geest, dat
weer afhankelijk is van het hebben
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van de ervaring van het geboren zijn
uit de goddelijke Geest, dat weer
minimaal wordt gedragen door het
vermogen van ware Godsverering.

Verheffen van jezelf en het
verheffen van anderen is
het verheven kenmerk van
het derde aspect van
bewustzijn, het kunnen
combineren, het kunnen
gaan leven van het
verstandelijk aspect met de
spirituele perceptie.
Je kunt jezelf ook nooit
verheffen als er niet een
immense basis, een immens
fundament aanwezig is van
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zelfrespect en/of
eigenliefde.
Dit creëert Punt 258:
Verheffen van jezelf en verheffen van anderen is altijd
aan verbinding met Geest gekoppeld, is dienstbaar,
kent toewijding, is billijk, vraagt trouw, geeft hoop
en vertrouwen, eist eerlijkheid, goedheid,
verdraagzaamheid en biedt vrede.
En dit allemaal altijd op ONVOORWAARDELIJK
niveau en op een onvoorwaardelijke wijze en met een
betrokkenheid van continue focus. Concentratie en
gerichtheid op verheffing moet dus altijd in het
systeem aanwezig zijn, als ademhalen. Het is dus niet
meer een onderdeel van het leven, het wordt het
leven, het continue leven volgens het derde aspect
van bewustzijn.
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PUNT 259: De kunst en
de noodzaak van
waarachtig ‘VERHEFFEN’

Verheffen is een kunst dat niet zonder meer mogelijk
is om zomaar te kunnen uitvoeren.
Verheffen is een kunst waarvoor je kwaliteiten moet
bezitten, door deze kwaliteiten eerst te veroveren.
Deze kwaliteiten zijn een zeker niveau van het
verstandelijk aspect en een zeker niveau van de
spirituele perceptie.
Het verkrijgen van de waarden om tot verheffing te
kunnen komen, gaan gelijk op met het verkrijgen van
de waarden die leiden tot een steeds hoger niveau van
bewustzijn.
Om dit niveau te kunnen bereiken, moeten we
verschillende gebieden of wegen verkennen en
veroveren en moeten we wissels nemen.
Na het vijfde pad betreden we definitief de Geestelijke
Weg, doorkruisen en veroveren we het Land van de
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Leegte, het Pad van Overgave en veroveren we het
bewustzijn van het Licht van het Hier en Nu. Tevens
hebben we geleerd onszelf volledig te ontdoen van
onze overtuigingen.
Als we dan de ervaring hebben dat we uit de Geest zijn
geboren en de vruchten van de goddelijke Geest zullen
veroveren en uitdelen, zijn we in staat om onszelf
volledig bewust te kunnen verheffen en om onszelf te
kunnen blijven verheffen.

Zelfrespect leidt tot Meesterschap over het Zelf en dit
Meesterschap leidt tot het weten, tot de Wil, de
bereidheid en de gedrevenheid om het ZELF TE
VERHEFFEN.
Deze verheffing vindt dus altijd plaats op basis van de
ervaring, voortkomend uit het Meesterschap, 'VAN
UIT DE GEEST TE ZIJN GEBOREN’, met het gevolg dat
'DE VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE GEEST'
BESCHIKBAAR ZIJN, VEROVERD KUNNEN WORDEN
EN ONDER DE MENSEN KUNNEN WORDEN GEDEELD.

Dit besef, deze wens en deze
begrijpelijke noodzaak creëert een
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nieuw pad op weg naar het proces
van fusie, DE WEG VAN ‘VERHEFFING’.
Alles is oorzaak en direct gevolg.
Welke vruchten ken je, tot welke vruchten kun je
reiken, is dat het laaghangende fruit of is dat het
hooghangende fruit?
Heb je de ervaring van uit de Geest geboren te zijn?
We zullen alles scheppen waar we (nog) op zijn
afgestemd.
Iedere actie op het gebied van het laaghangende fruit
heeft onmiddellijk de zure, bittere of giftige werking
voor die mens zelf en voor deze wereld.
De smaak van het fruit en de invloed van het fruit
(helend of vergiftigend) werken onmiddellijk door
naar deze wereld en in deze wereld.
Wat zien we om ons heen?
Hoe zuur of hoe bitter zijn de mensen en hoe zijn ze
daardoor verzuurd en verbitterd?
Voor verheffing is kennis en spirituele perceptie nodig,
maar het uitvoeren van het gegeven om jezelf en alles
om je heen te kunnen VERHEFFEN, vereist inzicht
(wijsheid), gedrevenheid, moed, kracht,
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doorzettingsvermogen en het vermogen en de wil tot
dienstbaarheid.
Er kan niets meer 'ondermaats’ zijn, we reiken alleen
maar continu en uitsluitend naar het voor ons, op dat
moment, hoogst haalbare.
De Weg van Verheffing is uitsluitend te betreden
DOOR VERHEFFING.
Verheffing gebeurt niet of overkomt je niet.
Verheffing is het resultaat van inspanning, van
focus, van wilskracht, van het maken van keuzes.
Verheffing vereist dus kennis en spirituele
perceptie. Kennis waarom verheffing nodig is en
hoe verheffing tot stand komt, maar vooral kennis
over de noodzaak van verheffing. Noodzaak voor
het verder afleggen van de eigen Weg en kennis
over de noodzaak van verheffing voor de
verandering in de wereld.
Alleen Verheffing is de weg die leidt tot Verheffing.
Verheffing steunt volledig op het Licht van het Hier
en Nu.
Verheffing volgt onmiddellijk op een
wilsbeschikking, die alles te maken heeft met het
richten, kiezen en uitdelen van het hooghangende
fruit, van de vruchten van de goddelijke Geest.
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Het fundament voor VERHEFFING is dus de ervaring
hebben om uit de Geest te zijn geboren. Een ervaring
die tot stand kan komen door het doorlopen en
veroveren van het Land van de Leegte en het Pad van
Overgave en door het blijven uitvoeren van continu
voortschrijdende inspanningen.
Overtuigingen dienen afgelegd te worden en het ‘Licht
van het Hier en Nu' moet in je branden.

Je moet de kracht hebben om bewust boven jezelf
te kunnen en te willen uitstijgen en dit
onafgebroken te blijven doen.
Iedereen wordt dagelijks, keer op keer,
ondergetrokken in zorgen en angsten. Dit speelt zich
altijd af in de duisternis van Plaats en Tijd. Het gaat
om zorgen en angsten voor wat er overal zou kunnen
gebeuren en pijn en verdriet door teleurstellingen
over wat er in het verleden is gebeurt, waar meteen
weer de angst aan vastzit, dat dit in de toekomst wel
weer zal gebeuren of kunnen gaan gebeuren.
Dit zijn gedachten, voortkomend uit zorgen en angsten
waar ook nog vaak afgunst, jaloezie, haat, en egoïsme
een rol bij spelen.
Deze duisternis vertaald zich naar een manifestatie in
deze wereld. Het is onze maat die de capaciteit toont
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en het is onze capaciteit die laat zien, wat er nu in de
wereld gebeurt.
Kijk naar de wereld en zie de collectieve capaciteit,
veroorzaakt door de collectieve maat.
Iemand moet de balans gaan herstellen door zichzelf,
keer op keer en onafgebroken te willen gaan
verheffen en zichzelf dus te blijven verheffen.
Met de ervaring van uit de Geest te zijn geboren,
badend in het Licht van het Hier en Nu en in de
wetenschap dat we nodig zijn om de onvolmaaktheid
terug te brengen en de glans van volmaaktheid stapje
voor stapje meer te kunnen laten schijnen, zullen wij,
jij en ik, gaan werken aan de VERHEFFING,
onafgebroken en ondersteund door onze eigen
Godsvonk en het genootschap waartoe we behoren.
Wij kunnen alleen maar zelf werken aan onze eigen
verheffing door uitsluitend en alleen en onafgebroken
alles te doen, waardoor we onszelf verheffen en door
onafgebroken alles te laten waardoor we onszelf
verlagen.
Verheffing vinden we in de volgende vruchten van de
goddelijke Geest.

Deze vruchten, het hooghangende fruit zijn
nogmaals afgebeeld in de volgende
afbeelding en in de tweede afbeelding is de
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voorwaarde waarop wij al deze vruchten
moeten aanbieden ook nog in de illustratie
opgenomen.
Deze voorwaarde is:

‘ONVOORWAARDELIJKHEID’.
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Het verhaal van de Weg van Verheffing leidt
inmiddels tot een nieuw overzicht, waarin na het
vijfde Pad, waarna definitief de Geestelijke Weg wordt
bewandeld, op deze Geestelijke Weg,
achtereenvolgens de volgende gebieden moeten
worden verkend en veroverd:
Het Land van de Leegte.
Het Pad van volledige Overgave.
De Weg van Verheffing.
Grafisch betekent dit:
Eerst de afbeelding van het uitgangspunt.
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En nu de afbeelding van de nieuwe situatie.
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Attentiepunt 259 doet ons vanaf nu verankeren in
het DERDE ASPECT van BEWUSTZIJN: ‘het
COMBINEREN ofwel het LEVEN van het
VERSTANDELIJK ASPECT en de SPIRITUELE
PERCEPTIE'.

Dit betekent dat we het niveau van bewustzijn hebben
bereikt, waarbij wij de ervaring hebben om geboren te
zijn uit de Geest. Hiermee moeten wij onszelf en
kunnen wij onszelf gaan richten op de vruchten van de
goddelijke Geest. Deze vruchten, het hooghangende
fruit, omdat je een zekere grootte moet bereiken om
tot deze vruchten te kunnen reiken, zijn:
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede.
Om WEZENLIJK deze vruchten, dit hooghangende
fruit, in de wereld te kunnen zetten, dienen wij
overwogen, bewust, gewild, gedreven, vastberaden,
vol overgave, vol vertrouwen ONSZELF
ONAFGEBROKEN EN ONBEGRENSD TE VERHEFFEN.
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Wij kunnen onszelf uitsluitend verheffen in
samenwerking met God en met het genootschap.
Door onze verheffing verheffen wij onszelf.
Door onze verheffing veranderen wij bewust,
gericht, binnen de Geestelijke Weg, dus veranderen
wij primair geestelijk.
Door onze verandering beïnvloeden wij onze
omgeving en helpen wij dat anderen ook de keus
kunnen gaan maken om te gaan veranderen.
Onze ‘verandering door verheffing’, vergt altijd een
inspanning en gaat nooit vanzelf.
Maak iedere keer moeilijke keuzes. Maak de keuzes
waarmee je het onmogelijke mogelijk maakt,
waarmee je kunt reiken buiten jezelf en boven
jezelf, waarmee je voor jezelf keer op keer grenzen
overstijgt.

Iedere verandering zal Geestelijk moeten zijn of in
ieder geval gefundeerd moeten zijn op SPIRITUELE
PERCEPTIE.
Als dit niet zo is, dan spelen de veranderingen zich af
op het vlak van de wereldse weg en zullen de
veranderingen slechts tijdelijk zijn, waarbij er
uitsluitend energie wordt verplaatst.
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Dit creëert Punt 259:
De nieuwe weg is ‘de weg van VERHEFFING’. Nadat
we het Land van de Leegte en het Pad van volledige
Overgave hebben doorkruist en hebben veroverd,
staan we aan het begin van de weg van Verheffing. De
kunst van jezelf verheffen, is de noodzaak van
verheffen begrijpen, de Wil hebben om deze weg te
gaan afleggen, het volste vertrouwen hebben in de
hulp van God en in de kracht van jezelf (vanuit het
Meesterschap over het Zelf), het ‘Licht van het Hier en
Nu' zien, begrijpen, accepteren en omarmen,
waardoor we in staat zijn om alle overtuigingen los te
kunnen laten en om volledig te kunnen stappen uit de
duisternis van Plaats en Tijd. Verheffen is een kunst
die het bewustzijnsniveau vereist van het hebben van
de ervaring van het geboren te zijn uit de Geest,
waardoor je in staat bent om de vruchten van de
goddelijke Geest aan te kunnen wenden en om deze
vruchten in de wereld te kunnen zetten. Verheffing
omvat onvoorwaardelijke vrede, hoop, trouw,
billijkheid, goedheid, eerlijkheid, vertrouwen en
verdraagzaamheid.
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PUNT 260: ‘VERHEFFING’
in relatie tot
ZELFRESPECT

Waarom Verheffing in relatie tot zelfrespect of
eigenliefde? Waarom Zelfrespect of eigenliefde
gerelateerd aan de vruchten van de goddelijke Geest.
Wat betekenen deze vruchten, die horen bij het
hooghangende fruit en waarvoor je een zekere grootte
moet hebben om eraan te kunnen reiken.
Hoe verhoudt zich verheffing tot zelfrespect tot de
vruchten van de goddelijke Geest.
Vruchten van de goddelijke Geest zijn eigenschappen,
kenmerken die een persoon kan opbrengen, omdat die
persoon de ervaring heeft om geboren te zijn uit de
goddelijke Geest.
Alles heeft dus te maken met Geest en met onze relatie
met Geest.
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Zie volgende twee afbeeldingen.
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In dit aandachtspunt geeft de eerste afbeelding de
vruchten van de goddelijke Geest aan en geeft de
tweede afbeelding aan dat deze vruchten
ONVOORWAARDELIJK geleefd moeten worden.
Wat betekenen deze waarden, die door deze vruchten
van de Geest worden vertegenwoordigd, in relatie met
eigenliefde of zelfrespect?
Hoe staan deze waarden tegenover eigenliefde en
zelfvertrouwen?
Hoe zijn deze waarden gericht, in relatie tot het
‘ZELF’ van ‘zelfrespect’, ‘zelfvertrouwen’ en
‘zelfliefde’?
‘Zelfrespect’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘zelfliefde’ zijn
gericht op het ZELF.
HOE ZIT DAT MET DE WAARDEN VAN DE VRUCHTEN
VAN DE GODDELIJKE GEEST. HOE IS DE RICHTING
VAN PROJECTIE? IS DIE PROJECTIE NAAR HET ZELF
TOE OF IS DIE PROJECTIE VAN HET ZELF AF?
De invulling van zelfrespect laten we hier even
buiten beschouwing. Je kunt alles op jezelf
betrekken maar als dat de bedoeling zou zijn, was
er nooit een spanningsveld. De vraag hier is dus,
WANNEER EN WAAROM KEER IK DE ANDERE WANG
TOE, ALS ER OP DE ENE WANG WORDT GESLAGEN,
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IN PLAATS VAN HET KIEZEN ‘VOOR HET ZELF, VAN
HET EGO, OM VERVOLGENS TERUG TE SLAAN’?

Hieronder zullen we zien waar en hoe de vruchten van
de goddelijke Geest dienen te worden geplaatst.
Liefdevolle dienstbaarheid, richting  Naar
anderen, dus van het ZELF af.
Onbaatzuchtige toewijding, richting  Naar
anderen, dus van het ZELF af.
Moedige trouw, richting  Naar anderen, dus van
het ZELF af.
Oprechte billijkheid, richting  Naar anderen, dus
van het ZELF af.
Verlichte eerlijkheid, richting  Naar anderen, dus
van het ZELF af.
Onvergankelijke hoop, richting  Naar anderen,
dus van het ZELF af.
Daadwerkelijk vertrouwen, richting  Naar
anderen, dus van het ZELF af.
Barmhartig dienstbetoon, richting  Naar
anderen, dus van het ZELF af.
Onophoudelijke goedheid, richting  Naar
anderen, dus van het ZELF af.
Vergevensgezinde verdraagzaamheid, richting 
Naar anderen, dus van het ZELF af.
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Blijvende vrede, richting  Naar anderen, dus van
het ZELF af.
Al deze gerichtheid op anderen, dus het
afgekeerd zijn van het Zelf, moet ook nog
eens onvoorwaardelijk kunnen worden
geleefd.

De vraag is dus nu:
Hoe groot moet de MAAT (EIGENLIEFDE) zijn
en op welk moment komt het omslagpunt dat
de maat zal leiden tot onvoorwaardelijke
CAPACITEIT (NAASTENLIEFDE)?
Hoe groot moet deze innerlijke kracht zijn,
gevoed door kennis en spirituele perceptie,
om de eenheid onvoorwaardelijk te kennen,
te onderkennen en om deze eenheid te
kunnen gaan LEVEN?
Dus wanneer ben ik in staat om de andere
wang toe te kunnen keren, als er op de ene
wang wordt geslagen?
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Hoever was Jezus dat hij, toen hij aan het
kruis werd geslagen, kon zeggen: “Vader
vergeef het hen, want ze weten niet beter”?
Wat Jezus ons getoond heeft, was de ultieme vorm
van CAPACITEIT, van NAASTENLIEFDE.
We hebben eerder geleerd dat, 'DE CAPACITEIT
NOOIT GROTER KAN ZIJN DAN DE MAAT’.
We kunnen nooit meer aan naastenliefde
wegschenken, wat wezelf bezitten aan eigenliefde of
zelfrespect.
Daarom was het evangelie van Jezus een evangelie van
ZELFRESPECT.
HOE GROTER ONZE MAAT, HOE GROTER ONZE
CAPACITEIT.
We hebben gezien dat de vruchten van de
goddelijke Geest zijn gericht op de ander, op onze
naasten. De vruchten van de goddelijke Geest zijn
pas voor ons bereikbaar en haalbaar, als we de
ervaring hebben dat we zijn geboren uit de
goddelijke Geest.
Dus pas als we die ervaring hebben, pas als de
goddelijke Geest, als onze Godsvonk een
onvoorwaardelijk geïntegreerd aspect van ons
leven is geworden, als we God kennen, God
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omarmen, met God leven, God zien als ons alter-ego,
als we alles van ons innerlijk leven kunnen delen en
ook werkelijk delen met God, als we ware
Godsverering kennen en onderkennen dat God voor
ons ware MENSVERERING kent, zijn we groot
genoeg en in staat om te kunnen reiken aan de
vruchten van de goddelijke Geest.
Pas dan is onze maat groot genoeg om deze
capaciteit te kunnen bereiken.
Pas dan is onze eigenliefde groot genoeg om tot dit
niveau van naastenliefde te kunnen reiken.
Pas dan kunnen we de andere wang toekeren als er
op de ene wang wordt geslagen.
Daarom is het evangelie van Jezus puur en
uitsluitend een evangelie van ZELFRESPECT,
ZELFVERTROUWEN en EIGENLIEFDE.

Nogmaals hier de vruchten van de goddelijke Geest:
Liefdevolle dienstbaarheid, gericht op 
‘CAPACITEIT’.
Onbaatzuchtige toewijding, gericht op 
‘CAPACITEIT’. Moedige trouw, gericht op 
‘CAPACITEIT’.
Oprechte billijkheid, gericht op  ‘CAPACITEIT’.
Verlichte eerlijkheid, gericht op  ‘CAPACITEIT’.
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Onvergankelijke hoop, gericht op  ‘CAPACITEIT’.
Daadwerkelijk vertrouwen, gericht op 
‘CAPACITEIT’. Barmhartig dienstbetoon, gericht op
 ‘CAPACITEIT’. Onophoudelijke goedheid, gericht
op  ‘CAPACITEIT’. Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, gericht op  ‘CAPACITEIT’.
Blijvende vrede, gericht op  ‘CAPACITEIT’.

De vruchten van de goddelijke Geest zijn
uitsluitend een manifestatie van CAPACITEIT.
De vruchten van de goddelijke Geest zijn
uitsluitend een manifestatie van ‘wegschenken’,
van ‘DELEN’.
Hoe raar is dat, als geldt dat:

‘DELEN GODGELIJK OF GODDELIJK IS’?
Als delen Godgelijk of goddelijk is dan kunnen
de vruchten van God alleen maar en
uitsluitend alles te maken hebben met delen,
met uitdelen, met wegschenken, met
capaciteit, met naastenliefde en dan zal er
dus eerst een ongelooflijk niveau van
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eigenliefde, van zelfrespect gehaald moeten
worden, om aan de vruchten van de
goddelijke Geest te kunnen reiken, om de
ervaring te kunnen hebben, OM UIT DE
GODDELIJKE GEEST TE ZIJN GEBOREN.
Uitsluitend wat ik zelf kan behalen en kan
bereiken, uitsluitend WAT IKZELF BEN, is
wat ik kan zijn voor de wereld, voor al mijn
naasten.
Pas dan ben ik ‘GODGELIJK’.
Nu is het duidelijk dat er eerst ZELFRESPECT moet
zijn in de mens, voordat de mens kan verder klimmen
naar het niveau van het 'MEESTERSCHAP OVER HET
ZELF’, om vervolgens de ervaring te hebben om UIT
DE GEEST TE ZIJN GEBOREN, waardoor de mens kan
reiken aan de VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE
GEEST en volledig de capaciteit van naastenliefde kan
bereiken, omdat hij minimaal het niveau van
eigenliefde heeft bereikt, via volledig
‘meesterschap over het ZELF'.
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Om de ervaring te kunnen hebben om uit de
Geest te zijn geboren en om dus groot genoeg
te kunnen zijn om te kunnen reiken aan de
vruchten van de goddelijke Geest en om
daarmee dus GODGELIJK te kunnen worden,

ZAL DE MENS ALS HIJ OF ZIJ HET
MEESTERSCHAP OVER HET ZELF HEEFT
BEREIKT, ONVOORWAARDELIJK EN
ONUITPUTTELIJK EN CONTINU ZICH
MOETEN VERHEFFEN EN BLIJVEN
VERHEFFEN.
Daarmee is:

‘DE WEG VAN VERHEFFING’,
bewust bereikt.
En daarmee is de onvoorwaardelijke relatie
tussen VERHEFFING en ZELFRESPECT
aangetoond en is vastgesteld dat zelfrespect
een onvoorwaardelijke voorwaarde is voor
verheffing en dus voor het verkrijgen van de
ervaring van het geboren kunnen worden uit
de goddelijke Geest en voor het kunnen gaan
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reiken naar de vruchten van de goddelijke
Geest en om deze vruchten uiteindelijk te
kunnen gaan leven.
Dan zullen we DELEN en aangezien delen
GODGELIJK is, zullen we dan verder kunnen
opklimmen naar God en zullen we verder
kunnen gaan stijgen op het pad naar
VOLMAAKTHEID.
Dit tekent het opklimmende pad, zoals we het tot nu
toe hebben gezien, op basis van mijn huidige inzicht,
van:
 Wereldse weg naar
 Geestelijke Weg, komend in
 Het Land van de Leegte, waarmee we
 Het Pad van Overgave bereiken, om vervolgens
 Het Meesterschap over het Zelf te bereiken,
waarna we
 Het Licht bereiken van het Hier en Nu, waarna
we vervolgens
 De Weg van Verheffing zullen bereiken, om
daarna
 De ervaring te hebben om geboren te zijn uit de
goddelijke Geest en om
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 De vruchten van de goddelijke Geest te kunnen
gaan leven om dan ergens een keer te belanden in
 Het proces van fusie.
En deze hele weg begint met en is gebouwd op
zelfrespect en een steeds groter groeiende vorm van
zelfrespect.
ZELFRESPECT is dus de SPIN in het WEB van de
ontwikkeling en de groei van ons BEWUSTZIJN.
ZELFRESPECT is de SPIL waar onze hele
OPKLIMMINGSREIS om draait en dat de groei en
voortgang daarvan bepaalt.

Dit creëert Punt 260:
Er is een relatie tussen VERHEFFING en
ZELFRESPECT. Er is niet alleen een relatie, het is
inmiddels aantoonbaar en bewijsbaar, dat je nooit tot
de Weg van Verheffing kunt komen, als je niet het
Meesterschap over het Zelf, dus een ultieme vorm en
mate van ZELFRESPECT hebt bereikt. Jezus predikte
zelfrespect en het evangelie van Jezus is een evangelie
van ZELFRESPECT. Om de capaciteit tot ongekende
hoogte te kunnen verhogen, zal de maat tot ongekende
hoogte moeten worden verhoogd. Alles heeft te maken
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met het vermogen van het LEVEN VAN DELEN, omdat
DELEN GODGELIJK of GODDELIJK is.

Er is geen goddelijkeid en geen
godgelijkheid zonder te kunnen delen.
Er is geen wezenlijk delen zonder het
kunnen leven van de vruchten van de
goddelijke Geest.
Er is geen leven van de vruchten van
de goddelijke Geest zonder de ervaring
te hebben om uit de Geest te zijn
geboren.
Er is geen ervaring om uit de Geest te
zijn geboren, zonder het vermogen om
je continu te kunnen verheffen.
Je kunt je niet onvoorwaardelijk
verheffen zonder de ervaring van het
kunnen leven in het Licht van het
Hier en Nu.
Je kunt niet leven in de ervaring van
het Licht van het Hier en Nu, zonder
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het vermogen te hebben van
onvoorwaardelijke overgave.
Je kunt je niet onvoorwaardelijk
overgeven als je niet de ervaring hebt
veroverd van het Land van de Leegte.
Je kunt niet het land van de Leegte
bereiken als je niet ergens de wissel
hebt genomen naar de Geestelijke Weg.
Je kunt niet ergens de wissel nemen
naar de Geestelijk Weg als je je aardse
reis niet start op de wereldse weg.
Deze hele weg wordt gekenmerkt door
een groeiend bewustzijn.
Dat groeiend bewustzijn bestaat uit
groeiende en voortschrijdende kennis,
een steeds groter wordend besef van
en bezit aan zelfrespect, dat steeds
meer zal gaan uitvloeien naar en zal
gaan overstromen in naastenliefde,
groeiend tot het hebben van de
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ervaring van geboren te zijn uit de
goddelijke Geest en het vermogen te
hebben om de vruchten van de Geest te
kunnen gaan leven.
Één aspect loopt onvoorwaardelijk
door deze opklimmende weg heen en
dat aspect is Geest.

De weg is altijd, uitsluitend en alleen
maar met Geest, door Geest, naar
Geest.
Iedere weg die wordt aangeprezen
zonder de invloed van en de
samenwerking met God, is een kunstje,
is uiteindelijk zonder enig effect en zal
je geen centimeter verder brengen op
het pad naar boven, op de weg naar
volmaaktheid.
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PUNT 261: Alleen sterke
mensen kunnen aardig
en vriendelijk zijn

Ooit heb ik eens iemand horen zeggen: “Alleen sterke
mensen kunnen aardig en vriendelijk zijn”.
Wat zijn sterke mensen?
Sterke mensen zijn mensen die volledig in hun eigen
krachtveld staan, die volledig zelfbewust zijn en die
overlopen van eigenliefde en zelfvertrouwen. Deze
mensen hebben geen andere mnsen nodig om zichzelf
omhoog te kunnen werken of om zichzelf tegen af te
moeten zetten. Deze mensen gaan hun eigen weg en
hebben een respectabele maat die leidt tot een
respectabele capaciteit.
Hoe groter het zelfrespect is, zonder daarbij de egogrens te overschrijden, hoe kleiner het ego van die
mensen is en hoe minder of geen angst bij die mensen
aanwezig is.
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De ego-grens wordt getrokken door de kennis van en
aan God, door het verlangen naar God en door
waarachtige Godsverering.
Deze mensen zijn sterk, aardig en vriendelijk en
dienstbaar aan het al leven om hen heen.
Als we dit kunnen zeggen over sterke mensen en over
aardige en vriendelijke mensen, dan kunnen we ook
iets zeggen over onaardige, onvriendelijke of nare
mensen.
Als aardige en vriendelijke mensen sterk zijn, zijn dan
onaardige, onvriendelijke mensen, mensen zonder
zelfvertrouwen, zonder zelfrespect, zonder liefde voor
het zelf, onvriendelijk, onaardig en naar?
Mensen met een klein zelfrespect en weinig
eigenliefde hebben een groot ego, want het ego heeft
de vrijgekomen ruimte ingenomen en opgeëist en het
ego ziet overal gevaar, drijft op angst en kiest in
principe de aanval als de beste verdediging.
Onaardige mensen, onvriendelijke mensen hebben dus
vrijwel altijd een tekort aan zelfvertrouwen,
eigenliefde en zelfrespect.
Zijn deze mensen slecht?
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Ze zijn primair bang, ze zijn onzeker, ze hebben geen
zelfvertrouwen en geen liefde voor zichzelf.
Aardig kunnen worden en aardig kunnen zijn,
betekent dus primair zelfacceptatie, liefde voor het
zelf, vertrouwen in jezelf, geloof in jezelf en dus de
kracht hebben om volledig op eigen kracht en in
vrije wil keuzes te kunnen maken.
OOK DE KEUS OM AARDIG EN VRIENDELIJK TE
KUNNEN ZIJN EN DIT OOK WERKELIJK TE KUNNEN
ZIJN.
Er zijn geen slechte of onaardige mensen.
Er zijn over het algemeen alleen kwetsbare mensen
zonder enige vorm van zelfvertrouwen.
Zij worden nog geleid door hun ego en dus door angst,
dat leidt tot een vorm van vijandigheid naar anderen.
Die vijandigheid is een uiting van verdediging.

Deze mensen zijn te helpen en te
genezen door de vruchten van de
goddelijke Geest, die door jou en door
mij onvoorwaardelijk worden
gepresenteerd en aangeboden.
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Als jij en ik onophoudelijk en
onvoorwaardelijk deze mensen
confronteren met:
Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding, Moedige
trouw, Oprechte billijkheid, Verlichte
eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen,
Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde verdraagzaamheid,
en Blijvende vrede,
Dan zullen deze mensen gaan voelen
en gaan begrijpen dat jij en ik geen
bedreiging zijn en dat zal hun hart en
ziel verlichten, waardoor zij anders
gaan voelen en anders zullen gaan
zien, tot ook zij ogen krijgen om te
zien ……
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Een mens is in staat om de vruchten van de
goddelijke Geest uit te delen aan anderen
als die mens leeft in de intentie om zichzelf
continu en onvoorwaardelijk te willen
verheffen en zich ook werkelijk blijft
verheffen.
Daarvoor moet die mens eerst de ervaring
hebben gehad om geboren te zijn uit de
goddelijke Geest.

Als onze maat, onze eigenliefde, ons
zelfrespect zo immens groot is, dat
daardoor onze capaciteit, onze
naastenliefde als een tsunami over de
mensen rolt en wij de vruchten van de
goddelijke Geest overal kunnen
uitdelen, dan Zijn wij liefde, dan
stralen wij liefde, dan infecteren wij
alles en iedereen met liefde en dan
zullen wij daar onze naasten mee
besmetten en dat zal invloed hebben
op deze wereld.
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De angst zal wegbranden, de rust en
de harmonie zullen terugkeren en dat
zal vrede en vreugde scheppen.

Dit creëert Punt 261:
Sterke mensen, mensen met waarachtig zelfrespect,
eigenliefde en zelfvertrouwen, mensen die God
kennen en samen met God wandelen zijn vriendelijk
en aardig, omdat ze door een klein ego, vrij zijn van
angsten. Het tegenovergestelde is waar voor mensen
met een groot gebrek aan zelfvertrouwen en
eigenliefde en dus met een groot ego, die bang,
onvriendelijk, vijandig en naargeestig zijn. De angst
kan door de vriendelijke en sterke mensen worden
weggebrand, omdat zij zich verheffen, de ervaring
hebben om uit de Geest te zijn geboren en de vruchten
van de goddelijke Geest onvoorwaardelijk kunnen,
willen en zullen verspreiden over deze wereld.

Er zijn mensen die in allerlei variëteiten en graden
zelfvertrouwen en eigenliefde hebben of dit niet
hebben.
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De meeste mensen hebben er een groot tekort aan.
De mensen die dit zelfrespect en deze eigenliefde wel
bezitten, moeten zich gaan willen verheffen,
onafgebroken en onvoorwaardelijk verheffen, keer op
keer op keer op keer. Zij hebben de ervaring uit de
Geest te zijn geboren en delen de vruchten van de
Geest uit. Deze vruchten zijn als medicijnen in de
wereld en zullen de mensen die bang zijn, tonen en
bewijzen dat er niets is om bang voor te zijn. Dat
brengt de rust en de harmonie, alsmede de vrede en
de vreugde terug in de wereld. Liefde is altijd het
enige, echte werkende medicijn.
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PUNT 262: Het ‘Goddelijk
kantelpunt'

Waar het om gaat is het gegeven dat wij als mensen
moeten leren onszelf te kunnen gaan liefhebben, om
onszelf te kunnen gaan vertrouwen, om in onszelf te
kunnen gaan geloven en om onszelf te kunnen gaan
respecteren.
Het evangelie van Jezus is een evangelie van
ZELFRESPECT.
Zelfrespect is zelfliefde of eigenliefde en als ik niet in
staat ben om van mijzelf te kunnen houden, kan ik niet
van een ander houden en kan ik ook niet houden van
de God in mijzelf.
Ik kan niet datgene aan liefde weggeven aan een
ander, wat ik niet kan opbrengen voor mijzelf en wat
ik dus niet zelf heb of niet zelf bezit.
Datgene dat van mij is, kan ik wegschenken, dus
voordat ik iets kan wegschenken, moet ik eerst
zien dat het in mijn bezit komt.
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Hoe zat het ook alweer?
De capaciteit (naastenliefde) kan nooit groter zijn
dan de grootte van de maat (eigenliefde).
We hebben ook gezien dat de vruchten van de
goddelijke Geest er zijn om uit te delen, want DELEN
IS GODGELIJK, dus om aan ‘godgelijke vruchten' te
kunnen komen, moet er eerst iets zijn waarmee ik
deze vruchten kan verkrijgen en daarna aan anderen
kan wegschenken.
De vruchten van de goddelijke Geest komen
uiteindelijk uitsluitend voort uit mijn maat (vermogen
van eigenliefde of zelfrespect), dat via de ervaringen
van het Land van de Leegte, het Pad van Overgave, het
Licht van het Hier en Nu en via de ervaring van de Weg
van Verheffing heeft geleid tot het wezenlijke
Meesterschap over het Zelf en uiteindelijk uitmondt in
de ervaring van het UIT DE GEEST TE ZIJN GEBOREN.

Zelfrespect of eigenliefde is dienstbaar aan het Zelf
en de vruchten van de goddelijke Geest zijn
dienstbaar aan mijn naasten, deze vruchten zijn er
om uit te delen, om aan anderen te schenken.
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En dan nu de grote vraag.
Hoe is eigenliefde, met een gerichtheid op
het zelf, te rijmen met de vruchten van de
goddelijke Geest, die gericht zijn op de
ander?
Dit lijken of zijn tegengestelde belangen.

Wanneer kies ik voor eigenliefde of zelfrespect en
wanneer kies ik om een ander te dienen?

Hoe kan liefde voor mijzelf en respect voor mijzelf
RIJMEN met Liefdevolle dienstbaarheid,
Onbaatzuchtige toewijding, Moedige trouw, Oprechte
billijkheid, Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke
hoop, Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig
dienstbetoon, Onophoudelijke goedheid,
Vergevensgezinde verdraagzaamheid, en Blijvende
vrede, en dit allemaal gericht op een ander?

Hoe en wanneer kan ik mijn eigenbelang plaatsen
tegenover het belang van anderen?
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Het antwoord is, dat ik dat kan, dat ik
daartoe in staat ben:

‘IN HET GROTE GODDELIJKE
KANTELPUNT'.
Wat is het grote goddelijke kantelpunt?
Het grote goddelijke kantelpunt is het punt waarop de
eigenliefde en het zelfrespect een zodanig deel van ons
is geworden, dat wij eigenliefde en zelfrespect zijn en
dus niet meer de keus hoeven te maken, om in
situaties voor oplossingen van eigenliefde of
zelfrespect te moeten kiezen.
Eigenliefde is ons deel en ons bezit geworden.
Door dit bezit zijn wij niet meer te kwetsen en dus
ONKWETSBAAR.
We hoeven onszelf niet meer te beschermen om en
door specifiek voor onszelf te hoeven of te moeten
kiezen.
WE KUNNEN ONSZELF DAARDOOR ZONDER ENIGE
VORM VAN BEDREIGING, ALTIJD RICHTEN OP DE
ANDER EN DIENSTBAAR ZIJN AAN DE ANDER. IK
WEET DAT IK VEILIG BEN, VEILIG BINNEN MIJN
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EIGEN, NIET TE BREKEN KRACHTVELD EN VEILIG
BINNEN DE ARMEN, DE VERBINDING EN HET
CONTACT MET GOD.
Daardoor kan ik mij richten op mijn naasten en
vanuit mijn eigen krachtveld onvoorwaardelijk
Liefdevolle dienstbaarheid, Onbaatzuchtige
toewijding, Moedige trouw, Oprechte billijkheid,
Verlichte eerlijkheid, Onvergankelijke hoop,
Daadwerkelijk vertrouwen, Barmhartig dienstbetoon,
Onophoudelijke goedheid, Vergevensgezinde
verdraagzaamheid, en Blijvende vrede, schenken en
dat allemaal en uitsluitend gericht op anderen.

God is mijn deel.
De verbinding met God is mijn deel.
God is mijn kracht.
De onvoorwaardelijke en onuitputtelijke
verbinding met God is mijn kracht.
Die kracht kan en zal ik aanwenden om mijn
naasten, die zoekenden zijn in de woestijn, te
kunnen en te zullen helpen en dienen.

Binnen die verbinding met God, binnen
die ervaring van het één zijn en de
eenheid met God, binnen het
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onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen
in God,
HEB IK DE ERVARING OM UIT DE
GODDELIJKE GEEST TE ZIJN GEBOREN,
KAN IK DE VRUCHTEN VAN DE
GODDELIJKE GEEST VERSPREIDEN ONDER
DE MENSEN EN BEN IK BESCHERMD EN
ONKWETSBAAR.
Dat is het moment dat ik de andere wang
kan toekeren als ik op de ene wang wordt
geslagen en dat is het moment dat ik niet
meer mijn beroep zal doen op de keus om te
moeten kiezen voor het ZELF, om te moeten
kiezen voor mijzelf.
Dat is het grote goddelijke kantelpunt.
Dat is het punt van onvoorwaardelijke, constant
aanwezige innerlijke kracht, rustend in en gebouwd
op mijn band met God.
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Het grote goddelijke kantelpunt is het punt van
verzadiging, waarin ik zelfrespect en eigenliefde BEN,
waarin ik mijzelf zie als mens op weg naar God en
waar ik niet meer hoef te kiezen voor mijzelf omdat,
‘IK BEN', onweerlegbaar en onvoorwaardelijk.

Dit creëert Punt 262:
Het GROTE GODDELIJKE KANTELPUNT is het
omslagpunt waarbij er geen keus meer hoeft te
worden gemaakt, of ik voor mijzelf, voor eigenliefde of
zelfrespect kies of moet kiezen of dat ik ervoor kies
om de vruchten van de goddelijke Geest, altijd ten
behoeve van anderen en altijd gericht op anderen, zal
delen met anderen. In het grote goddelijke kantelpunt
is er geen bedreiging meer die gericht is op het ZELF,
omdat HET ZELF IS, omdat ‘IK BEN’. Daar is
ONKWETSBAARHEID in de omarming, in de liefde, in
de eenheid en in de onafgebroken samenwerking met
God.

Het grote goddelijke kantelpunt is het punt waarop
door de band, door het contact en door het continu
delen met God en door het ‘MEESTERSCHAP OVER
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HET ZELF’, de mens uitgroeit boven 'de waarde der
dingen, boven iedere overtuiging, boven het lijden’.
Als je de ervaring hebt dat je 'UIT DE GEEST BENT
GEBOREN’, heb je ook de ervaring dat je 'VAN ALLE
WERELDSE INVLOEDEN BENT VERLOST’.
Als je de ervaring hebt dat je van alle wereldse
invloeden bent verlost, krijg je het vermogen en de
grootte om te kunnen reiken aan de vruchten van de
goddelijke Geest en kun je gaan werken met deze
vruchten. Alleen deze vruchten zijn in staat om deze
wereld te genezen.
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PUNT 263: Het heilig
bloed van
zelfvertrouwen en
zelfrespect

Er is een kracht die alles overstraalt.
Er is een kracht die in al het leven de vrede
en vreugde bepaalt.
Dat is een kracht die jou zal optillen en
nooit meer neerhaalt.
Dat is een kracht die feitelijk voor het
oprapen ligt.
Als je de weg ernaartoe kent dan verschijnt
die kracht vanzelf in het zicht.
Maar je zult het al wel begrijpen.
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Die kracht is niet zomaar voor het grijpen.
Die kracht zit in wezen al bij ons van
binnen.
Die kracht heeft alles te maken met het
vermogen om onszelf te willen en te kunnen
beminnen.
Met die kracht kunnen we alles bouwen.
Deze kracht is de kracht van het
zelfvertrouwen.
Met deze grote kracht in onszelf worden we
nooit meer ‘genekt’.
Dit is de immense kracht van
onvoorwaardelijk ZELFRESPECT.
Er is echter nog wel iets dat ons kan
nekken.
We zullen eerst deze kracht ergens
vanbinnen moeten ontdekken.
Als we die kracht uiteindelijk ontdekken
achter de diepste en verste luiken.
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Is er nog een ander en nieuw probleem.
Hoe gaan we die kracht na ontdekking, op
eigen kracht, voor onszelf gebruiken?
Deze grote kracht voorkomt pijn, bevestigt
ons en geneest.
Het voorkomt de ziekte van het ‘verslaven’.
Het voorkomt dat we onszelf aan het
giftige laven.
Waar we onszelf afbreken in plaats van
opbouwen.
Komt iedere verslaving en vergiftiging van
en door het grote gebrek aan
zelfvertrouwen.
Dit probleem is een ‘zelfverklaard verbod
van liefde' in en voor onszelf.
Dat ons laat strompelen en bukken onder
dit gewelf.
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Het gewelf van angst, ziekte, disharmonie
en pijn.
Zo te moeten leven is niet fijn.
Maak nu een keus en we richten ons hierop.
Het is onze Godsvonk die wil dat al deze
ellende voor ons stopt,
Zodat we vandaag, dus vanaf nu, kunnen
gaan bouwen.
Door zowel van God als van onszelf te
kunnen gaan houden.
Dan komt voor ons de ommekeer en opent
zich het beginnende, alles genezende,
zelfvertrouwen.
Ieder gebrek aan harmonie.
Iedere lekkage van energie.
Zijn allemaal symptonen dat het ons niet
lukt om aan onszelf te kunnen bouwen.
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En dat is en wordt altijd veroorzaakt door
het gebrek aan zelfvertrouwen.
Laten we gaan leren om onszelf te
respecteren en om van onszelf te kunnen
houden.
Dat is ons geboorterecht en het hoogste
goed.
Dat leert ons om te leven hoe het werkelijk
is bedoeld en hoe het moet.
Die kracht is groots en ongekend.
Ook al lijkt het nu vreemd en onbekend.
Het is de enige en allesomvattende
voorwaarde.
Om in dit leven in rust, vrede en harmonie
te kunnen gaan leven op onze aarde.
Die kracht is van ons en geloof me echt.
Die kracht vertegenwoordigt ons hoogste
geboorterecht.
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De zoektocht naar deze schat duurt reeds
eindeloos.
Deze schat is fragile en vreselijk broos.
Er ligt een vijand op de loer.
Die altijd weegt en wikt.
En die zodra er enige ruimte is.
Deze ruimte onmiddellijk inpikt.
Die ruimte wordt prijsgegeven, wat alles
nekt.
Die ruimte behoort echter toe aan het
Zelfrespect.
Maar als het Zelfrespect haar kans laat
gaan, doordat ze haar kans niet neemt en
grijpt.
Is het de vijand die in deze, haar niet
toebehorende ruimte, rijpt.
Deze vijand is, dat vertel ik je zo.
Ons eigen lawaaischoppende en zo
luidruchtige ego.
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Die ruimte behoort haar echter niet toe.
En we moeten haar daar aan houden, want
deze ruimte is bedoeld voor het eigen
Zelfrespect of voor ons eigen
Zelfvertrouwen.
Maar als wijzelf dat Zelfrespect niet op
gaan tuigen.
Zal het ego op slinkse wijze die ruimte naar
haar profijt om gaan buigen.
Er is in deze nog een grote slag te slaan.
Waarbij uiteindelijk het ego de door haar
opgeëiste ruimte, zal moeten laten gaan.
De grootste vraag van alle tijden.
Hoe krijg ik mijn zelfrespect en
zelfvertrouwen terug en hoe gaat het in mij
gedijen.
We zullen er nu aan moeten geloven.
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Kijk opwaarts want de werking van Geest
komt van boven.
En als Geest in ons systeem is geland.
Heeft ze zich in onze harten gepland.
Onder de leiding van en in samenwerking
met Geest.
Zullen we gaan dresseren dit wilde beest.
Het ego moet terug in haar hok.
Dat is haar plek, waar ze haar sluwheid
niet meer in ons kan ledigen.
Ze hoeft uitsluitend het belang van onze
materialiteit te verdedigen.
Dat is slechts een kleine rol en dat is genoeg
voor haar.
Dus meer ruimte claimen van het
beschikbare is alleen maar raar en absoluut
niet nodig.
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Als het zelfrespect onder onze invloed en
onder leiding van Geest weer gaat groeien
en groter wordt.
Is het ego voor het grootste deel overbodig
en zal ze worden gekort.
Vanuit het Land van de Leegte en vanuit
het Pad van Overvloed.
Klimt het Zelfrespect opwaarts en doet zich
tegoed.
Het groeit met de kracht en de werking van
Geest.
En neemt steeds meer afstand van het beest.
Hoe groter het zelfrespect zal groeien.
Hoe meer het ego af zal gaan vloeien.
Er is binnen het Zelf geen plek meer voor
twee.
Het ego mag op deze reis maar heel beperkt
mee.
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Er zijn slechts weinig taken voor het ego
over.
Zij zal haar rol niet meer spelen.
Het is nu het bewustzijn met als hoofdmoot
het zelfrespect dat nu de nieuwe richting
zal gaan bevelen.
Zo staat het zelfrespect en het bewustzijn
nu aan het roer.
En het ego zakt inmiddels door de vloer.
Het bewustzijn geeft in haar vrije wil.
Het stuurwiel nu over aan Geest en onder
haar leiding.
Weerstaat ons schip iedere storm en iedere
deining.
Het ego is nu onder de duim en krijgt haar
plaats diep in het ruim.
Het Zelfrespect speelt vanaf nu de grootste
rol.
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In samenwerking en onder hoede van Geest.
Is verslagen het grote ego-beest.
En nu het zelfrespect en de eigenliefde is
gegroeid.
Krijgt zij ogen om te zien en oren om te
horen.
Dat levert haar de ervaring op, dat zij uit
de Geest zal zijn geboren.
Dat geeft haar het recht om nu gericht op
velen.
De vruchten van de Geest te mogen gaan
delen.
Die vruchten van de Geest werken helend
en fijn.
En zijn voor deze wereld het genezende
medicijn.
Dit geldt voor jou en mij en voor alle
anderen.
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De gedeelde vruchten van de Geest zullen
deze wereld genezen en veranderen.
Nu levend op en met dat bloeiend
zelfvertrouwen.
Ga jij voor de rest van jouw eeuwigheid
verder, om jouw leven op te bouwen.
Dat leven is nu, zoals het nog nooit is
geweest.
Volkomen gericht op en in samenwerking
met de geest van GEEST.
Ik blijf het zeggen, keer op keer
En roep het daarom ook nu maar weer.
Het is ter ere van God en van onze voormoeders en onze voor-vaders.
Het heilig bloed van zelfvertrouwen en
zelfrespect stroomt nu volop door onze
aders.
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Wij kennen nu voor altijd de kracht van dit
aspect.
Het is de allesomvattende vreugde en de
immense kracht van het zelfrespect.
Achter dit bezit hoeven we nooit meer aan.
Deze schat en bron van ons bestaan.
Laten we nu, voor de rest van de
eeuwigheid, nooit meer gaan.
Doordat we nu leven in eigenliefde,
zelfrespect en zelfvertrouwen.
Zullen we nu van al het leven kunnen gaan
houden.
We hoeven geen confrontatie meer te
mijden.
Want voorbij is nu iedere vorm van lijden.
We leven nu volkomen in de geest van
GEEST.
En daarom is al het lijden vanaf nu
voorgoed voorbij en geweest.
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Breng deze boodschap, vertel het voort.
Voor een ieder die het hoort.
Geef onvoorwaardelijk steun aan anderen in
het bouwen.
Van hun eigen eigenliefde, zelfrespect en
zelfvertrouwen.
Deze hele weg hebben we uiteindelijk
kunnen veroveren.
Door onszelf door Geest te laten betoveren.
De hele weg, over zee, over heuvels of een
gebied vlak en effen.
Is tenslotte door ons overwonnen door de
inspiratie van Geest om onszelf keer op keer
op keer te willen en te kunnen
VERHEFFEN.
Die continue verheffing plaveide voor ons,
als in beton gegoten.
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Ons eigen zelfrespect dat nu
onvoorwaardelijk staat op eigen poten.
Het wankelen is voorgoed voorbij.
Dat maakt ons sterk, vrolijk, onkwetsbaar
en blij.
Nu kunnen we de vruchten van de
goddelijke Geest gaan delen.
We zullen ze delen met ‘vele velen'.
Met alle mensen op deze planeet die ze
willen komen halen.
We kunnen deze vruchten schenken, omdat
wij ze nu over de mensen kunnen en zullen
stralen.
Dit creëert Punt 263:
Zelfvertrouwen, eigenliefde en zelfrespect is de weg
die leidt naar het Meesterschap over het Zelf, naar de
ervaring om geboren te zijn uit de Geest, naar het
vermogen en het bereiken van de grootte om de
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vruchten van de goddelijke Geest te kunnen delen in
de wereld. Deze weg verheft onszelf boven het lijden
en is de enige weg die deze wereld kan genezen.
VERHEFFEN is de weg die leidt via de ervaring van uit
de Geest te zijn geboren, tot het stralen van de
vruchten van de goddelijke Geest.
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PUNT 264: Wat betekent
‘het grote goddelijke
kantelpunt’?

Wat is ook alweer het grote goddelijke kantelpunt?
Het grote goddelijke kantelpunt is de omslag waarop
er geen keus meer nodig en noodzakelijk is.
Je hoeft niet meer te kiezen tussen de keus van,
dienstbaar aan Eigenliefde of de keus van, dienstbaar
aan Naastenliefde.
We hebben eerder gezien dat de invulling van het
Zelfrespect of de Eigenliefde in conflict is of lijkt met
de invulling van het uitdelen van de vruchten van de
goddelijke Geest.
De vruchten van de goddelijke Geest zijn altijd gericht
op onze naasten, op het delen, want de vruchten zijn
van de goddelijke Geest en 'DELEN IS AAN GOD
GELIJK EN VERTEGENWOORDIGT GOD’.
Op het goddelijke kantelpunt is het niveau bereikt en
veroverd, WAAROP IK ZELFRESPECT EN
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EIGENLIEFDE BEN EN ER NIET MEER SPECIFIEK
VOOR HOEF TE KIEZEN.
Dat betekent dat je niet meer geraakt of gekwetst kunt
worden en eigenlijk leeft boven het niveau waarop de
ego’s nog de overhand hebben en de dienst uitmaken
en elkaar beïnvloeden en irriteren.
Hoe je mij ook benadert, je kunt me niet (meer) raken,
ik begrijp het gegeven dat mensen met een groot ego
weinig of geen zelfrespect hebben en leven in angst.
Ik kan de ervaring van eigenliefde voor jou en bij jou
vergroten door je onvoorwaardelijk de vruchten van
de goddelijke Geest aan te bieden.
Dat zal iets in jou losmaken, bewust of onbewust en
dat zal een zaadje planten.
Liefde is besmettelijk, in tegenstelling tot haat.
Dat is wat het grote goddelijke kantelpunt betekent en
wat het vertegenwoordigt.

Dit creëert Punt 264:
Het grote goddelijke kantelpunt sluit de noodzaak van
het kiezen voor enerzijds eigenliefde of anderzijds
naastenliefde definitief uit. In iedere situatie zullen de
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vruchten van de goddelijke Geest aan onze naasten
worden aangeboden. In deze situatie zijn beide
wangen beschikbaar, ongeacht de omstandigheden.
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PUNT 265: Het grote
goddelijke kantelpunt,
dus VERHEFFEN

Het bereiken van het grote goddelijke kantelpunt
betekent dus onvoorwaardelijk en onafgebroken
VERHEFFEN, HET ZELF VERHEFFEN, JEZELF
VERHEFFEN.
Om continu boven het ego uit te kunnen stijgen en om
continu boven het ego uitgestegen te blijven, om
buiten het spanningsveld te zijn en te blijven waarop
gekozen zal moeten worden voor het ZELF of voor de
NAASTEN, zullen wij onszelf continu en
onvoorwaardelijk moeten:

VERHEFFEN,
VERHEFFEN,
VERHEFFEN.
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Focus, concentratie en verheffing.
Dit creëert Punt 265:
Het bereiken en het veroveren van het grote
goddelijke kantelpunt betekent een continue,
geconcentreerde en onvoorwaardelijke FOCUS en
VERHEFFING, VERHEFFING, VERHEFFING.
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PUNT 266: VERHEFFEN,
een uitsluitend continu
en innerlijk proces

VERHEFFEN, de Wil om je te verheffen, de
gedrevenheid om je te verheffen, voortkomend uit het
bewustzijn verkregen door het doorkruisen en
veroveren van het Land van de Leegte, van het pad
van Overgave en door het uitsluitend aanvaarden van
het LICHT van het HIER en NU, IS UITSLUITEND EEN
CONTINU EN INNERLIJK PROCES.
Ooit zijn we op het derde pad begonnen om de Weg
naar binnen te gaan zoeken, te gaan onderzoeken en te
gaan doorkruisen en te gaan veroveren.
Daarna hebben we wisselend innerlijk onderzoek
gedaan, innerlijk contact en verbinding gezocht met
onze eigen Godsvonk en datgene dat we vanbinnen
ontdekten, hebben we gedeeld en getoetst met en aan
de buitenwereld.
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Nu zijn we aangekomen, na een lange weg op het punt
van de ervaring, van dat we uit de Geest zijn
geboren.
Nu we de ervaring hebben om vanuit de Geest te zijn
geboren, nu we één zijn en steeds meer één worden
met Geest, betekent dat dat we deze ervaring en alles
wat daaruit voorkomt, zullen moeten gaan delen in en
met de wereld.
Dat delen kan worden gemanifesteerd, door de
eenheid en de ervaring van het ‘uit Geest geboren te
zijn’, in deze wereld te gaan zijn en te gaan stralen.
De uitgestraalde energie van het zijn, zal mensen gaan
raken.
Het VERHEFFEN is een innerlijk proces dat zich zal
moeten gaan vullen in iedere ruimte van mijn
complete systeem.
Verheffing zal moeten plaatsvinden op alles, maar dan
ook werkelijk op alles, zowel op mijn gedachten, op
mijn overtuigingen als op omstandigheden en
situaties, gericht op mijzelf en op mijn interactie met
anderen.
De verheffing wordt een geïntegreerd proces dat
bewust gericht, vooraf zal moeten gaan aan de
focus en de gerichtheid, daardoor zal de focus en de
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gerichtheid zich op een bewust hoger niveau
afspelen en gaan manifesteren.

Dit creëert Punt 266:
Het verheffen, de verheffing zal bewust gericht
moeten zijn op ALLES, en deze verheffing zal op ieder
moment in mijn systeem alert moeten zijn.
VERHEFFING ZAL EEN BEWUST VERANKERD
GEÏNTEGREERD ONDERDEEL MOETEN ZIJN, VAN
HET PROCES VAN FOCUS EN GERICHTHEID, DUS VAN
HET PROCES VAN SCHEPPEN, WAARDOOR MIJN
SCHEPPINGSPROCES ZICH BEWUST OP EEN HOGER,
MEER VERHEVEN NIVEAU, ZAL GAAN AFSPELEN.
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PUNT 267: VERHEFFING
LEIDT TOT …..

VERHEFFING leidt tot een ultieme ervaring en een
ultiem bezit van EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT.
Volwaardig ZELFRESPECT leidt tot het besef van
VERHEFFEN.
Volwaardig ZELFRESPECT en het besef om je te
VERHEFFEN, leidt tot de ervaring van UIT DE GEEST
TE ZIJN GEBOREN.
Uiteindelijk leidt deze ervaring tot het vermogen om
onvoorwaardelijk de VRUCHTEN VAN DE GEEST TE
KUNNEN DELEN.
De ervaring van uit de Geest te zijn geboren, vereist de
capaciteit dat je jezelf kunt verheffen en vereist een
onvoorwaardelijk, als in beton gegoten zelfrespect.
Als je onvoorwaardelijk ZELFRESPECT BENT, hoef je
er niet meer voor te kiezen en kun je dus altijd
onvoorwaardelijk kiezen voor het delen van de
vruchten van de Geest.
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Dan is het ZELF versmolten met de NAASTEN.
DAN ZIJN DE (ONZE) MAAT EN DE (ONZE)
CAPACITEIT VERSMOLTEN TOT ÉÉN CONCEPT, HET
GODDELIJK CONCEPT.

Dan hoeft er geen keuze meer gemaakt te
worden. Dan is het ‘ZIJN’, het
onvoorwaardelijk zijn, de enige keuze en de keus
is dan onvoorwaardelijke liefde, waarbij het
ZELF en de NAASTEN zijn verweven in de
onvoorwaardelijke goddelijke liefde, die eigenlijk
een onderdeel is van de waarachtige
Godsverering, dat alles omvat en dat op alles
betrekking heeft, want alles is één binnen het
Godsaspect.
Dit creëert Punt 267:
VERHEFFING leidt tot een ultieme ervaring en een
ultiem bezit van EIGENLIEFDE of ZELFRESPECT.
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Volwaardig ZELFRESPECT leidt tot het besef van
VERHEFFEN.
Volwaardig ZELFRESPECT en het besef om je te
VERHEFFEN, leidt tot de ervaring van UIT DE GEEST
TE ZIJN GEBOREN.
Uiteindelijk leidt deze ervaring tot het vermogen om
onvoorwaardelijk de VRUCHTEN VAN DE GEEST TE
KUNNEN DELEN. Het ZELF is dus versmolten met de
NAASTEN, zoals de MAAT is versmolten met de
CAPACITEIT. ‘LIEFDE IS’.
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PUNT 268: Het verheven
besef van ‘MEER’ en van
‘MEER TE ZIJN'

Zelfrespect leidt tot het besef van ‘verheffen’ en
verheffen genereert een dusdanig volwaardige
ervaring en realisatie van zelfrespect, dat er een fusie
of versmelting gaat ontstaan tussen het ZELF en de
NAASTEN. Het ZELF wordt het fundament voor de
NAASTEN, of anders gezegd het ZELF wordt de MAAT
waaraan de gerichtheid op de NAASTEN kunnen
worden afgemeten, waarmee de NAASTEN dus de
CAPACITEIT gaan worden, die is geënt op de MAAT.
Deze ‘wisselwerking van maat en capaciteit’ wordt een
zichzelf instandhoudend en voedend proces, dat
zichzelf ‘opstuwt’ tot steeds grotere hoogten.

Verheffen leidt dus tot een proces dat
gekenmerkt wordt door:
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MEER,
MEER,
MEER.
Verheffen, gefundeerd en verankerd in zelfrespect
leidt dus tot een steeds verder voortgaand proces
waarin ik mijzelf onophoudelijk verhef tot het besef
van meer, meer, meer, waarin de MAAT en de
CAPACITEIT elkaar onophoudelijk blijven voeden, dat
uiteindelijk zal leiden tot een steeds grotere en
intensere ervaring van EENHEID, gedragen door
naastenliefde, gefundeerd en verankerd in eigenliefde
en tenslotte VERSMELTEND TOT LIEFDE.
Het geeft mij dus als vanzelf, iedere keer de
ervaring dat ik ‘meer ben'.
Ik ben meer dan welke omstandigheid of situatie
dan ook.
Ik ben meer dan welke confrontatie met wie of wat
dan ook.
Ik ben nu meer dan dat ik net was en ik ben nu ook
minder dan dat ik straks zal zijn.
Het meer van mijn toename vindt zijn oorsprong
in (eigen)liefde en stroomt altijd van mijzelf af
naar alles en iedereen om mij heen en genereert
dus als vanzelf (naasten)liefde.
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Ik realiseer mij dat ik meer ben, waardoor niets, maar
dan ook niets mij nog het gevoel of de ervaring van
'minder’ kan geven.
Ik ben meer, in de kracht van de eenheid en in de
samenwerking tussen mijzelf, God en het genootschap.

Het ‘Meer’ dat in staat is om mij opnieuw tot
‘Meer’ op en voort te stuwen en dus om mij in
een voortschrijdende ervaring van ‘Meer’ te
verankeren, brengt mij en leidt mij naar de
bewuste realisatie en de bewuste keus, om
mijzelf op ieder moment zodanig te laten
handelen, dat mijn overheersende gerichtheid is
geprojecteerd op het bewandelen van de weg
naar volmaaktheid.
Een weg op weg naar volmaaktheid, zonder
uitstel, zonder treuzeling, maar vastberaden en
doelgericht.
Dit alles wordt nu veroorzaakt door het
verankerde besef van ‘Verheffen’, dat leidt tot
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een groeiend en structurele bewustwording van
‘Meer’.
Wat kan mij nog omver werpen als ik weet dat ik altijd
meer ben dan het resultaat van de confrontatie van
mijn (resterend) ego met welk mens, met welke
toestand of met welke situatie dan ook?
Mijn kennis en mijn spirituele perceptie is zo
ongelooflijk veel groter en dus zoveel MEER dan de
overgebleven restanten van mijn ego.
Mijn groeiend besef van ‘meer te zijn’, voedt mijn
besef van zelfrespect en eigenliefde, zodat het
onmogelijk zal zijn dat mijn ego opnieuw de ruimte in
kan nemen die mijn zelfrespect vrijgeeft en laat liggen,
wegens gebrek aan inhoud en volume.
De volgende afbeelding toont in situatie 1 de
verankering van het zelfrespect, in relatie en
samenwerking met mijn continu groeiende band met
God, waardoor het ego tot de minimale noodzakelijke
grootte is terug gezet.
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Dit creëert Punt 268:
Het proces van ‘MEER’ is het gevolg en het resultaat
van het ‘bewustzijn van de VERHEFFING',
voortkomend uit het groeiend bewustzijn van
ZELFRESPECT. De realisatie van het besef van een
continu en groeiend ‘MEER ZIJN’, brengt ons bewust
onafgebroken verder op de weg van groei van
onvolmaaktheid naar VOLMAAKTHEID. Het groeiend
zelfrespect  verheffing  meer zijn, voorkomt dat
er binnen het ZELF ooit nog ruimte vrij en beschikbaar
komt voor het ego, dat dan onmiddellijk ook weer
deze ruimte zal opeisen en voor zichzelf zal gebruiken
en waardoor het ego dan dus ook weer in grootte kan
gaan toenemen.

Het besef van ‘MEER TE ZIJN' en het ‘MEER ZIJN' ook
letterlijk te nemen waardoor het ‘meer zijn’ een
continue en structurele groei binnen ons bewustzijn
verankerd en verzekerd, is de garantie tegen
TERUGVAL en is onze garantie voor onze voortgaande
groei op weg naar volmaaktheid. Terugval is een
altijd aanwezig risico.
Aangezien de enige weg de weg is met God, door God,
naar God, is de fundering altijd LIEFDE en zal deze
liefde ook altijd het innerlijk kompas zijn dat ons
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aangeeft, dat we nog altijd de juiste richting opgaan.
De juiste richting is de richting naar boven, de richting
naar volmaaktheid.
Het ‘MEER ZIJN’, is altijd gerelateerd aan ONSZELF,
het is een INNERLIJK PROCES en heeft niets te maken
met de relaties van ‘met wie dan ook'.

Het is dus niet de meting van het meer en
beter zijn dan anderen!

MEER en het MEER ZIJN, is een MANIFESTATIE
van het BEWUSTZIJN. Het is een continu en
constant voortschrijdend groeiend bewustzijn,
waarvan de groei uitsluitend is gebaseerd op het
derde aspect van bewustzijn, namelijk de
combinatie van het verstandelijk aspect en
de spirituele perceptie.
Het continu groeiend ‘MEER ZIJN', is dus een
aspect dat alleen ‘IN HET LEVEN IS TE
GENEREREN, DOOR HET TE GAAN LEVEN'.

877

PUNT 269: Er is NOOIT
enige vorm van
‘GARANTIE’

Het continue proces van VERHEFFING en
VERMEERDERING is voor de mens een grote
’waakhond’ tegen TERUGVAL want er is nooit
enige vorm van garantie op het behoud van
het verworven bewustzijn. Er is altijd gevaar
van terugval.
Zelfs zeer hoge engelen zijn in staat om de connectie
met God te verliezen en om God te ontkennen, wat
altijd leidt tot terugval, arrogantie en uiteindelijk tot
een definitieve val.
Tweehonderdduizend jaar geleden is er een opstand
geweest onder leiding van de engel Lucifer, waarvan
de gevolgen nog altijd voelbaar zijn op deze planeet en
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wat ook invloed heeft gehad op de bevolking van deze
planeet.
De projectie van verheffing en vermeerdering dient
altijd gericht te zijn op de Geestelijke Weg en dus altijd
gericht te zijn op Geest of God.
Zodra er gerichtheid is op het werelds aspect wordt
het ego geactiveerd want dat is het terrein van het ego,
waar het onmiddellijk klaar zal staan om de keizer te
dienen.
Zolang we die afstand met het wereldse gebeuren in
stand houden, blijft het ego buitenspel want het ego is
nooit gericht op het geestelijk vlak, omdat het ego niet
op de hoogte is van en totaal niets heeft met Geest.
Geest valt buiten de horizon van het ego, dat slechts
gericht is op het dienen van de keizer.
Jezus heeft aangegeven dat de weg van ieder mens
altijd persoonlijk, uniek en tenslotte altijd
GEESTELIJK is. De weg is een GEESTELIJKE
ERVARINGSREIS.
Als je deze wetten kent, kun je ze toepassen. Als je met
deze kennis blijft drijven op het geestelijk veld en de
geestelijke afstemming vast houdt, als je jezelf blijft
verheffen en blijft vermeerderen, blijf je op het pad dat
opklimt naar volmaaktheid en blijft het bewustzijn
onbelemmerd groeien.
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Ik zie hoeveel mensen moeite hebben om afstand te
kunnen nemen van het 'werelds gedoe’ en zich laten
beïnvloeden door de ego’s van anderen. Daarmee
worden ze iedere keer teruggetrokken naar de
wereld van de overtuigingen en dus naar de wereld
van de illusies en de angsten.
Daarom:
Verhef jezelf en blijf je verheffen.
We zijn meer, veel meer dan alle omstandigheden,
dan alle toestanden waar de ego’s van anderen ons
proberen in te duwen en in te trekken.
Neem afstand door je te blijven verheffen, door je
dat te realiseren en door je eigen spirituele
grootsheid te accepteren.

Er is geen of nooit garantie op
onvoorwaardelijk, als vanzelf blijvend
en onaantastbaar succes, blijf dus
altijd alert en behoedzaam.
Het risico van terugval is altijd
aanwezig en manifest.
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Dit creëert Punt 269:
Door onszelf onafgebroken te verheffen en door ons
keer op keer te realiseren dat we meer zijn, meer dan
welke toestand of welke omstandigheid dan ook, meer
dan welke uitdaging van welk ego dan ook, kunnen we
voorkomen dat we het risico lopen op terugval. Ik zie
bij veel mensen, die begrijpen hoe de weg is, hoe
moeilijk het is om niet beïnvloed te raken door
externe situaties en door externe omstandigheden. Er
is GEEN GARANTIE dat je, wat je aan groei van
bewustzijn hebt veroverd, weer niet kwijt kunt raken.
Het gaat niet alleen om de groei in bewustzijn, het
gaat er ook om, om die groei vast te kunnen
blijven houden.

Continue aandacht is een vereiste.
Focus, gerichtheid, je continu verheffen, je
onafgebroken beseffen en doordrongen raken van het
gegeven dat je MEER BENT. Meer dan alle egogerichte activiteiten van anderen, waarmee je te
maken krijgt.
Als je de ervaring hebt dat je uit de Geest bent
geboren, ben je al zoveel meer dan welke invloed van
welk ego dan ook. Je bent niet beter, maar je bent
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MEER dan de ego-grens van deze wereld en dus ben
je er los van.
Tot dat moment aanbreekt, is er gewoon heel veel
GEDULD nodig, in de zekerheid dat de missie gaat
slagen.
De missie gaat slagen, omdat wij zijn doordrongen
van:
WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN.

Dat houdt onze reis gaande en we moeten zeker
ook genieten van de reis.
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PUNT 270: En dan nu alle
focus op het DERDE
ASPECT

Als je de ervaring hebt ondergaan dat je uit de Geest
bent geboren, als je de vruchten van de goddelijke
Geest wil uitreiken aan de wereld, als je jezelf
uitsluitend nog wilt verheffen en als je jezelf wilt
blijven realiseren dat je ieder moment MEER BENT,
en dat iedere gerichtheid op groei is en zal moeten
zijn, in samenwerking met een steeds diepere
verbinding met onze goddelijke vonk, dan zullen het
tweede en het derde aspect vanaf nu gecombineerd
door ons geleefd en vertegenwoordigt moeten gaan
worden, wat tot gevolg heeft dat het eerste aspect
automatisch in groei gelijk op zal gaan met de groei
van het tweede en het derde aspect.
De drie aspecten zijn:
1. Verstandelijke capaciteit.
2. Spirituele perceptie.
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3. Het in combinatie leven van het eerste en tweede
aspect.
Het gaat nu om een verdieping van de spirituele
perceptie en het leven van deze spirituele perceptie,
die bestaat uit het delen van de vruchten van de
goddelijke Geest.
Delen is een activiteit en een activiteit is een
manifestatie van het LEVEN.
Als de verdieping met God groeit en de band en het
contact met God groeit, dan zal MOTA krachtiger gaan
stromen en dan zal de kennis, dan zal het WETEN, via
persoonlijke openbaringen door God aan ons worden
aangereikt.
Zo zullen de drie aspecten van bewustzijn in gelijke
tred gaan groeien, waardoor ons bewustzijn zal gaan
groeien en waardoor we de weg naar boven steeds
verder zullen kunnen gaan beklimmen.
Hoe hoger we komen, hoe beter we in staat zijn om de
vruchten van de goddelijke Geest te kunnen gaan
delen met de wereld.
Hierdoor zullen we hard aan onszelf moeten werken,
door onszelf keer op keer op keer, onvermoeibaar te
blijven verheffen in de wetenschap dat we ieder
moment MEER ZULLEN ZIJN EN OOK WERKELIJK
ZIJN, dan een moment geleden.
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Weet dat je niet hoger kunt reiken dan dat je
groot bent, maar blijf reiken, ieder moment
voorbij jouw eigen grens, waardoor er keer op
keer op keer momenten zullen zijn, dat je
hoger zult reiken dan dat je werkelijk groot
bent.
Reken altijd op de hulp van het genootschap
en ja, wonderen bestaan en hulp zal er zijn op
onverwachte momenten en vanuit
onverwachte hoeken.

Dit creëert Punt 270:
Door het besef te hebben dat VERHEFFING en het
reiken naar MEER een kwestie is van het tweede en
het derde aspect van ons bewustzijn, te weten de
spirituele perceptie en het in het leven combineren
van het verstandelijk aspect en de spirituele perceptie,
zullen we ons moeten gaan realiseren, dat om de
vruchten van de goddelijke Geest te kunnen gaan
delen, dit een ACTIVITEIT moet gaan worden van ons
dagelijks bestaan. Door deze focus zal automatisch het
eerste aspect worden gevoed door het ontvangen van
persoonlijke openbaringen van onze eigen Godsvonk
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en van de engelen. Het gevolg zal zijn voor ons dat
door het delen van de vruchten van de goddelijke
Geest ons eigen bewustzijn zal groeien, dat die groei
onszelf steeds dichter zal brengen bij het moment van
het proces van fusie met onze eigen Godsvonk. Door
'het te leven, tonen wij onszelf als ware discipelen van
Jezus’.
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PUNT 271: Wanneer is
het VERLIES en wanneer
is het WINST?

Ik kom de laatste tijd regelmatig mensen tegen die
zeggen dat ze weten hoe het werkt en hoe de weg
bewandeld zou moeten worden, maar dat het in de
praktijk zo moeilijk is en dat ze steeds weer
terugvallen in oude gewoontes. Ze vallen keer op
keer terug in overtuigingen die leiden tot
verwachtingen en die weer leiden tot teleurstellingen,
met soms heftige gevolgen van verdriet en pijn.
Terugval en geduld heeft alles te maken met de focus
op het doel, in relatie tot de overtuiging en de daaruit
voortvloeiende mogelijkheden. Die mogelijkheden
vertolken bijna altijd verwachtingen, teleurstellingen,
pijn en verdriet, dus …… CHAOS.
Er wordt te vaak gestreefd naar de ultieme weg, naar
het kunnen kwijtraken van de strijd, naar de
onvoorwaardelijke rust en vrede, waardoor accenten
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liggen op terugval en waardoor het geduld
onophoudelijk op de proef wordt gesteld. We streven
zelf eigenlijk altijd naar perfectie en volmaaktheid
(wat dat dan ook is), naar de voor ons meest ultieme
vorm en vallen daar keer op keer bij terug.
Het doel om te streven naar het oplossen van
problemen is onwezenlijk, want de problemen zijn
volkomen inherent aan de ONVOLMAAKTHEID.
Er is onvolmaaktheid omdat de schepping onvolmaakt
is. Onze omgeving is onvolmaakt. Ik ben onvolmaakt
en al het leven om ons heen is onvolmaakt.
Leer om te gaan met de onvolmaaktheid en accepteer
de onvolmaaktheid.

Werk niet aan de reis naar volmaaktheid
maar werk aan de reis naar de opheffing van
onvolmaaktheid en accepteer daarbij de
onvolmaaktheid.
Dat is geen strijd om iets te verkrijgen of om
iets te veroveren. Een ‘IETS’, dat we niet
eens kennen.
Want wat is volmaaktheid eigenlijk, waar
bevindt het zich en hoe verkrijg ik die
volmaaktheid?
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Werk dus aan het loslaten van die
zogenaamde volmaaktheid.
De ONVOLMAAKTHEID ken ik, ben ik en is
gelijk aan alles en iedereen om mij heen, dus
begin de onvolmaaktheid te accepteren,
begin te accepteren dat ‘ONVOLMAAKTHEID
IS' en begin de onvolmaaktheid als enig
werkbaar instrument te zien en te
gebruiken.
Het uitgangspunt moet niet meer de
volmaaktheid zijn maar het uitgangspunt is
vanaf nu: ‘DE ONVOLMAAKTHEID '.
Streven naar volmaaktheid is iets veroveren wat
ik niet heb en niet ken. Bovendien zit daar de
onrust in van het feit, dat ik moet gaan streven
naar iets dat ik niet heb en dat ik helaas in de
situatie ben dat ik het verkeerde wel heb. We
accepteren ook geen onvolmaaktheid van elkaar
en eisen volmaaktheid bij de ander. Het slechte
(het onvolmaakte) wordt niet geaccepteerd en
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het goede (het volmaakte) wordt geëist. Dat
creëert DUALITEIT, waarin we iets van
anderen eisen dat we zelf niet eens kennen en
waar we dan maar voor het gemak, een zelf
benoemde waarheid, een door onszelf
benoemde volmaaktheid, voor gaan gebruiken.
Op basis van deze theorie, op basis van dit
uitgangspunt, op basis van het immense streven
naar en eisen van het tot uitvoering brengen van
de door ons benoemde volmaaktheid, wordt al
keer op keer oorlog gevoerd, zolang als de
mensheid bestaat.
Afleggen van onvolmaaktheid is afleggen van
wat ik wel heb en wat ik ken. Bovendien zit daar
de rust in dat ik accepteer dat ik onvolmaakt en
dus 'de onvolmaaktheid' ben en dus ook
accepteer dat de ander onvolmaakt is. Het
onvolmaakte is niet meer slecht, het is alleen
iets wat we moeten proberen kwijt te raken. Als
we het onvolmaakte kwijtraken, zijn we dicht bij
God en naderen we als vanzelf steeds dichter tot
volmaaktheid, dat als vanzelf overblijft als we in
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rust, in vrede en in acceptatie, uiteindelijk het
onvolmaakte hebben afgelegd.
Laat de volmaaktheid en het streven naar de
volmaaktheid los en gebruik de volmaaktheid
die ik voor mijzelf kan verzinnen als een spiegel
om zonder spanning te kunnen gaan werken aan
het wegpoetsen van mijn eigen, VOLKOMEN
GEACCEPTEERDE ONVOLMAAKTHEID.
Naarmate mijn bewustzijn groeit door het
afleggen van het belemmerende maar bekende
schild van onvolmaaktheid, zal dat gaan
betekenen, dat ook mijn blik op wat er aan
volmaaktheid in mij vrijkomt, voor mij dus ook
het beeld van de volmaaktheid zal gaan
veranderen.
Zo is mijn onvolmaaktheid kosmisch natuurlijk,
volkomen volgens de Wil van de schepper en
passend binnen de opzet en werking van de
schepping en daarom volkomen acceptabel en
verdwijnt door deze kennis mijn onrust van het
steeds niet hebben van de volmaaktheid die ik
van mijzelf eis of van het missen van de
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volmaaktheid die ik van anderen eis. Zo leg ik
anderen de volmaaktheid op (zoals ik die in mijn
eigen onvolmaaktheid denk te snappen en te
kunnen definiëren).
De WINST is dus NIET om volmaaktheid te
gaan VEROVEREN, maar de WINST is om de
onvolmaaktheid te gaan accepteren en gaan
accepteren dat onvolmaaktheid dus goed is
en dat het doel is om die onvolmaaktheid te
gaan wegwerken en te gaan afleggen.
Het VERLIES is om iets te gaan nastreven dat
ik niet ken en dat daarom buiten mijn bereik
ligt, niet haalbaar is en daarom energie
vreet, frustratie geeft, terugval geeft en ons
wanhopig maakt. DAT TE VERLIEZEN, IS OP
ZICHZELF AL EEN BUITENGEWOON GROTE
WINST.
STRIJD NIET TEGEN JEZELF EN STRIJD NIET
TEGEN ANDEREN WEGENS GEBREK AAN
VOLMAAKTHEID DAT NIEMAND DUS KENT,
WAARVAN NIEMAND WEET WAT HET IS EN
WAAR HET IS EN WAAROP WE WEL ONSZELF
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EN ANDEREN KEER OP KEER BLIJVEN
SCHULDIG VERKLAREN EN DUS BLIJVEN
AFREKENEN.
We moeten volmaakt zijn maar dat zijn we niet.
Sterker nog, WE ZIJN NIET VOLMAAKT, we zijn niet
goed en in ieder geval zijn we nog lang niet goed
genoeg.
Daarom bepalen we voor onszelf en voor anderen dat
we schuldig zijn en omdat we allemaal schuldig zijn,
hebben we allemaal een laag zelfbeeld, een tekort
aan zelfrespect en een tekort aan zelfvertrouwen
en eigenliefde.
We streven dus naar volmaaktheid om van dat lage
zelfbeeld af te kunnen komen, maar we weten niet wat
volmaaktheid is, waar het zich bevindt en hoe we er
moeten komen.
We streven dus iets na, dat we niet kennen en dus ook
nooit zullen bereiken, want welke kant moet ik op om
volmaakt te worden?
Bovendien wordt ons continu op alle mogelijke
manieren getoond, ingefluisterd en toegeschreeuwd,
dat we niet goed zijn of dat we niet goed genoeg zijn,
dat we niet deugen en niemand vertelt ons wat we
moeten doen om wel te kunnen deugen.
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Bovendien zijn er ook nog spirituele stromingen die
ons influisteren dat we eigenlijk al volmaakt zijn maar
dat we dat helaas zijn vergeten en dat het beeld dat we
hebben van dat we niet deugen en niet volmaakt zijn,
een vergissing is. Het zijn allemaal leugens. We zijn
gewoon lekker en vrolijk onvolmaakt, precies
zoals het bedoeld is en precies zoals de schepping
in opzet en werking door God is gemaakt.
Hoe makkelijk zou het zijn, hoe comfortabel zou het
zijn, als we onszelf gaan realiseren en gaan accepteren,
dat we niet deugen, dat we niet volmaakt zijn en dat
dat prima is en dat dat precies is, hoe het hoort te zijn
en hoe het bedoeld is.
De schepping is onvolmaakt en wij zijn
onvolmaakt.
ACCEPTEER JE EIGEN ONVOLMAAKTHEID.
ACCEPTEER DE ONVOLMAAKTHEID VAN IEDER
ANDER.
ACCEPTEER DE ONVOLMAAKTHEID VAN JEZELF,
VAN JE VRIEND, VAN JE VRIENDIN, VAN JE
PARTNER, VAN JE KINDEREN, VAN JE OUDERS, VAN
JE COLLEGA’S, VAN DE REGERING, VAN DE
POLITICI, VAN DE ARTSEN, VAN DE HELE WERELD,
VAN IEDEREEN MAAR DAN OOK ECHT VAN ALLES
EN VAN IEDEREEN.
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NEEM DE ONVOLMAAKTHEID OP IN JE
OVERTUIGINGEN.
HET IS MIJN OVERTUIGING DAT NIETS VOLMAAKT
IS.
Als ik om mijzelf heen kijk, dan zie ik dat ik gelijk
heb en dat alles, maar dan ook werkelijk alles,
onvolmaakt is.

Als ik de onvolmaaktheid van alles en
iedereen kan aanvaarden en kan accepteren
en kan opnemen in mijn overtuigingen, dan is
er ook absoluut geen enkele, maar dan ook
geen enkele TELEURSTELLING meer, maar
dan is er alleen maar VREUGDE, dat ik
constateer dat ik voor wat betreft de
onvolmaaktheid in mijn overtuigingen, gelijk
heb en dat de onvolmaaktheid prima is en
voor alles en iedereen geldt, omdat het zo
bedoeld is, in een schepping die per definitie
onvolmaakt is.
Kunnen accepteren dat onvolmaakt zijn en
onvolmaaktheid prima is, is eng en bedreigend, omdat
we juist worden platgeslagen met het feit dat onze
onvolmaaktheid niet okee is en dat we daarom
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schuldig zijn en een laag zelfbeeld moeten hebben,
inclusief een groot gebrek of tekort aan zelfrespect,
zelfvertrouwen en eigenliefde.

Om in staat te kunnen zijn om de
onvolmaaktheid te kunnen gaan accepteren,
moeten wij steun gaan zoeken bij een steun
die al ons hele leven in ons woont. We
moeten steun gaan zoeken bij God.
We moeten deze onvolmaaktheid echter wel
eerst echt gaan snappen.
We hoeven alleen maar zelf de verflaag weg te
krabben om de God in ons te kunnen leren
kennen, om er contact en verbinding mee te gaan
krijgen en om op God, als onze grootste vriend,
steun en toeverlaat, te kunnen gaan vertrouwen
en te kunnen gaan bouwen.
Die verflaag, die ZWARTE VERFLAAG, is ONZE
EIGEN aantoonbare ONVOLMAAKTHEID.
Onder die verlag zit de volmaaktheid van het
goddelijk bewustzijn, van onze eigen Godsvonk,
die wij door onze eigen zwarte verflaag van
onvolmaaktheid weg te krabben, steeds dichter
zullen gaan naderen.
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Zie de volgende 5 afbeeldingen waarin het zwarte
vlak onze eigen onvolmaaktheid is. Als we gaan
beginnen om die zwarte verflaag steeds meer weg te
gaan krabben of weg te gaan gummen, lost de
onvolmaaktheid steeds meer op en komt het licht
van de God in ons en van onze volmaaktheid,
steeds meer naar boven en wordt steeds meer
zichtbaar. Hoe meer wij samen met God, in het
afleggen van die onvolmaaktheid slagen, hoe
dichter we komen tot God en hoe volmaakter wij,
als vanzelf zullen gaan worden.
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De weg is dus NIET om te gaan streven naar perfectie
en naar volmaaktheid, waarvan niemand weet waar
zich dat bevindt, wat dat precies inhoudt of hoe we er
moeten komen en ook nog in de wetenschap dat we
niet volmaakt zijn en dat we daarmee en daardoor dus
eigenlijk schuldig zijn.
De weg is WEL dat we weten hoe de schepping is
gecreëerd, wat de bedoeling is en dat het juist de
bedoeling is dat alles, dus ook wij, onvolmaaktheid
zijn. Er is dus helemaal niets mis met onze
onvolmaaktheid. We mogen vrolijk onvolmaakt zijn en
het feit dat we dat vreugdevol kunnen accepteren en
omarmen, is de eerste stap om de schil van
onvolmaaktheid weg te kunnen gaan gummen.
Als alles is weggegumd blijft God in onze kern over en
zijn wij als één met God en als één in God, dus
volmaakt.
Daar doen we echter wel even een flinke tijd over en
ook daar is niets mis mee, want ook dat is de
bedoeling
Dus ……. weg met alle teleurstellingen, gelukkig deug
jij ook niet en gelukkig kan en mag ik dat iedere dag
constateren. Wat een feest, wat een ontspanning, wat
een vreugde en wat een rust.
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Verheffen en het 'meer, meer, meer-principe',
heeft nu dus alles te maken met het
weggummen, met het doen oplossen van
onze schil van onvolmaaktheid. Acceptatie
daarvan is daarbij het eerste grote begin en
de eerste grote stap en zal de eerste grote
rust gaan terugbrengen in onze levens. Gooi
de leugen weg. Ja je bent onvolmaakt en ja
je deugt want ja, dat is precies het doel en
de opzet van de schepping, zoals die door
God is gecreëerd.
Dit creëert Punt 271:
Deze wereld lijdt massaal en collectief aan de grootste
ziekte die er bestaat, namelijk een structureel en alles
verlammend gebrek aan zelfrespect, eigenliefde en
zelfvertrouwen. We deugen niet, we zijn niet goed en
in ieder geval nooit goed genoeg en daardoor zijn we
schuldig. Het is ons lot en het verlamt ons en maakt
ons ziek tot in ons diepste wezen. WE ZIJN
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ONVOLMAAKT EN DUS DEUGEN WE NIET EN
ZULLEN WE NOOIT DEUGEN. IK HEB VROLIJK
NIEUWS. WE ZIJN ONVOLMAAKT EN DUS DEUGEN
WE, WANT DAT ONVOLMAAKT ZIJN IS PRECIES DE
BEDOELING. GENIET ER DUS MAAR VAN EN LACH OM
DE LEUGEN VAN VOLKOMEN ONBEWUSTHEID.
HET IS NIET MEER ONS PROBLEEM.

905

PUNT 272: Hoe zat het
ook alweer met de
ONVOLMAAKTHEID?

Al eerder is in de boekenreeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’ de ONVOLMAAKTHEID zoals
die bewust in de schepping is opgenomen, behandeld.
Laten we nog even zien met een aantal teksten, wat
het Urantiaboek daarover zegt.

(26.7) 1:4.5 Het goddelijke mysterie bestaat in het
inherente verschil tussen het eindige en het oneindige,
het tijdelijke en het eeuwige, het schepsel in tijd en
ruimte en de Universele Schepper, het materiële en
het geestelijke, de onvolmaaktheid van de mens en
de volmaaktheid van de Paradijs-Godheid.
Onuitputtelijk en onophoudelijk manifesteert de God
van universele liefde zich aan een ieder van zijn
schepselen, in alle volledigheid die het
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bevattingsvermogen van elk schepsel voor de
geestelijke kwaliteiten van goddelijke waarheid,
schoonheid en goedheid, toelaat.
Opmerking Winston:
God is volmaakt en de mens is onvolmaakt.
(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 als volmaakt wezen neemt deel in de worsteling van
de reis van de onvolmaaktheid van de mens, op weg
naar volmaaktheid.
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(36.4) 2:2.6 God is eeuwig en oneindig volmaakt, hij
kan persoonlijk, als een eigen ervaring, geen
onvolmaaktheid kennen, maar wel deelt hij de
bewustheid van alle ervaring van onvolmaaktheid
van alle worstelende schepselen in de
evolutionaire universa van alle Schepper-Zonen
uit het Paradijs. De persoonlijke, bevrijdende
aanraking van de God der volmaaktheid overschaduwt
het hart van al die sterfelijke schepselen die het
universum-niveau van moreel
onderscheidingsvermogen hebben bereikt, en brengt
hun natuur in zijn circuit. Op deze wijze, en ook door
de contacten van de goddelijke tegenwoordigheid,
neemt de Universele Vader daadwerkelijk deel in de
ervaring met onrijpheid en onvolmaaktheid in de zich
ontwikkelende loopbaan van ieder moreel wezen in
het ganse universum.
Opmerking Winston:
God deelt dus de ervaring van alle onvolmaakte
opklimmende en vooral worstelende wezens op hun reis
naar volmaaktheid.
(47.3) 3:2.5 De almacht van de Vader behoort tot het
absolute niveau dat overal domineert: op dit niveau
zijn de drie energieën, de materiële, de mentale en de
geestelijke, in de onmiddellijke nabijheid van hem – de
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Bron van alle dingen – niet van elkaar te
onderscheiden. Het bewustzijn van het schepsel
reageert niet rechtstreeks op de Universele Vader,
daar het noch Paradijs-monota, noch Paradijs-geest is.
God richt zich naar het onvolmaakte bewustzijn –
bij de stervelingen van Urantia door de
Gedachtenrichters.
Opmerking Winston:
Op Urantia verkrijgt God alle ervaringen van de
opklimmingswezens middels de Richters, die wonen in
de mensen.
(57.4) 4:2.7 De klaarblijkelijke defecten van de wereld
der natuur zijn geen aanwijzing dat er in het karakter
van God overeenkomstige defecten zouden bestaan.
Het is veeleer zo dat deze waargenomen
onvolmaaktheden niet meer zijn dan de
onvermijdelijke momenten waarop de steeds
doorlopende film waarin de oneindigheid wordt
uitgebeeld, wordt stopgezet. En juist deze
onderbrekingen van de continuïteit der volmaaktheid
tengevolge van defecten, maken het voor het eindige
verstand van de materiële mens mogelijk een
vluchtige indruk te krijgen van de goddelijke
werkelijkheid in tijd en ruimte. De materiële
manifestaties van goddelijkheid lijken het
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evolutionaire bewustzijn van de mens alleen
gebrekkig toe omdat de sterfelijke mens erin volhardt
de verschijnselen der natuur te bezien met natuurlijke
ogen, de menselijke visie die niet wordt bijgestaan
door morontia-mota, of door openbaring die
morontia-mota vervangt en compenseert op de
werelden in de tijd.
Opmerking Winston:
Niet alleen de mensen zijn onvolmaakt, ook de werelden
zijn onvolmaakt.
(75.1) 6:2.4 De Zoon bezit niet alleen alle oneindige,
transcendente rechtvaardigheid van de Vader, maar
de Zoon weerspiegelt ook alle heiligheid van het
karakter van de Vader. De Zoon deelt in de
volmaaktheid van de Vader en draagt samen met
hem de verantwoordelijkheid voor de bijstand aan
alle schepselen van onvolmaaktheid bij hun
geestelijke inspanning om goddelijke
volmaaktheid te bereiken.
Opmerking Winston:
Niet alleen de Vader verstrekt bijstand en hulp aan de
opklimmingswezens, maar deze bijstand wordt ook
verstrekt door alle (schepper)zonen.

910

(599.5) 52:7.9 Met elke nieuwe missie van LeraarZonen van de Triniteit wordt zulk een hemelse wereld
tot steeds hogere niveaus van wijsheid, geestelijkheid
en kosmische verlichting opgeheven. Maar de edele
wezens die op zulk een wereld geboren worden, zijn
nog steeds eindig en sterfelijk. Niets is nog volmaakt;
niettemin ontwikkelt er zich een kwaliteit van bijnavolmaaktheid in de wijze waarop zulk een
onvolmaakte wereld werkt, en in de levens van haar
menselijke bewoners.
Opmerking Winston:
De groei en de weg naar volmaaktheid gaat voorbij de
materiële werelden.

(1203.1) 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.
Opmerking Winston:
De vrijheid en de vrije wil die de mensen hebben
ontvangen, creëert vanwege het feit dat wij onvolmaakt
zijn, lijden en tragiek. God heeft zichzelf opgelegd om
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als Vader dit lijden, liefdevol en
kameraadschappelijk met ons te delen.
(1272.7) 116:4.8 In de plaatselijke universa evolueren
zelfs de Scheppers: de tegenwoordigheid van de
Vereend Handelende Geest evolueert van een levend
krachtfocus tot de status van de goddelijke
persoonlijkheid van een Moeder-Geest van een
Universum; de Schepper-Zoon evolueert van de
natuur van existentiële Paradijs-goddelijkheid tot de
experiëntiële natuur van Allerhoogste soevereiniteit.
De plaatselijke universa vormen de beginpunten
der ware evolutie, de kweekplaatsen van bonafide,
onvolmaakte persoonlijkheden, begiftigd met de
vrije wilskeuze om medescheppers te worden van
zichzelf zoals zij zijn zullen.
Opmerking Winston:
De plaatselijke universa zijn de beginpunten voor de
onvolmaakte wezens in opklimming, dus onze reis is
nog maar net hier begonnen.
(1301.8) 118:8.3 De geest bevrijdt en het mechanisme
beperkt de functie van de wil. De onvolmaakte
keuze, niet beheerst door het mechanisme en niet
geïdentifceerd met geest, is gevaarlijk en
onstabiel. Mechanische dominantie verzekert
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stabiliteit ten koste van vooruitgang; de verbinding
met geest maakt de keuze los van het fysische niveau
en stelt tegelijkertijd de goddelijke stabiliteit zeker die
het product is van dieper inzicht in het universum en
van toenemend kosmisch begrip.
Opmerking Winston:
Zolang wij als vrije onvolmaakte wezens niet de weg
gaan met God, door God naar God, is onze weg
gevaarlijk en onstabiel.
(1649.3) 147:3.3 Toen hij de verzamelde mensen
toesprak, zei Jezus: ‘Velen uwer zijn hier, ziek en
lijdend, vanwege de vele jaren dat ge verkeerd geleefd
hebt. Sommigen lijden door de ongevallen in de tijd,
anderen ten gevolge van de fouten van hun
voorouders, terwijl enigen onder u een zwaar leven
lijden door de nadelen van de onvolmaakte
omstandigheden van uw bestaan in de tijd. Maar
mijn Vader arbeidt, en ik wil graag arbeiden, om uw
aardse staat te verbeteren, en speciaal om uw eeuwige
staat te verzekeren. Niemand van ons kan veel doen
om de moeilijkheden in het leven te veranderen, tenzij
wij ontdekken dat de Vader in de hemel dat wil. Per
slot van rekening zijn wij allen verplicht om de wil van
de Eeuwige te doen. Indien ge allen genezen zoudt
kunnen worden van uw lichamelijke kwalen, zoudt ge
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u inderdaad verwonderen, maar het is nog
belangrijker dat ge gereinigd wordt van alle
geestelijke ziekte en merkt dat ge genezen zijt van alle
morele zwakheden. Ge zijt allen Gods kinderen: ge zijt
zonen van de hemelse Vader. De ketenen van de tijd
mogen u lijken te kwellen, maar de God der
eeuwigheid heeft u lief. En wanneer het tijdstip van
het oordeel zal komen, vrees dan niet, ge zult allen niet
alleen gerechtigheid, maar ook een overvloed aan
barmhartigheid ondervinden. Voorwaar, voorwaar zeg
ik u: hij die het evangelie van het koninkrijk hoort en
gelooft in dit onderricht van zijn zoonschap bij God,
heeft het eeuwige leven; zulke gelovigen gaan reeds
over van het oordeel en de dood naar het licht en het
leven. En het uur komt waarin zelfs zij die in het graf
zijn de stem van de opstanding zullen horen.’
Opmerking Winston:
Onze omstandigheden, onze leefomgeving, is dus
onvolmaakt.
(1660.5) 148:4.6 ‘Van nature, vóór de wedergeboorte
uit de geest, is de sterfelijke mens onderhevig aan
aangeboren slechte neigingen, maar zulke
natuurlijke onvolmaaktheden in zijn gedrag zijn
noch zonde, noch ongerechtigheid. De sterfelijke
mens is nog maar net begonnen aan zijn lange weg
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omhoog naar de volmaaktheid van de Vader in het
Paradijs. Het is niet zondig om onvolmaakt te zijn of
slechts gedeeltelijk bedeeld met natuurlijke gaven. De
mens is inderdaad onderhevig aan kwaad, maar hij is
in geen enkel opzicht het kind van de boze, tenzij hij
welbewust en opzettelijk de paden der zonde en het
leven van ongerechtigheid heeft gekozen. Het kwaad is
inherent aan de natuurlijke orde van deze wereld,
maar zonde is een houding van bewuste rebellie, die
naar deze wereld is gebracht door hen die vanuit
geestelijk licht in diepe duisternis zijn gevallen.
(1739.4) 156:5.9 Maak niet de fout dat je de
waardigheid van de ziel berekent naar de
onvolmaaktheden van het bewustzijn of de
begeerten van het lichaam. Beoordeel de ziel niet en
schat haar bestemming niet naar de standaard van een
enkele onfortuinlijke menselijke episode. Je geestelijke
bestemming hangt alleen af van je geestelijke
verlangens en doeleinden.
Opmerking Winston:
We zijn onvolmaakt, zo zijn we geschapen, reken dus
niemand (geen ziel) af op het feit dat hij of zij
onvolmaakt is.

915

(1861.5) 170:2.23 Jezus onderrichtte dat zonde niet
voortkomt uit een onvolmaakte natuur, maar
veeleer uit een wetend bewustzijn dat overheerst
wordt door een wil die niet genegen is zich te
onderwerpen. Met betrekking tot zonde leerde hij dat
God vergeven heeft en dat deze vergeving persoonlijk
voor ons beschikbaar is door de daad van het
vergeven van onze medemensen. Wanneer ge uw
broeder in het vlees vergeeft, schept ge daardoor in
uw eigen ziel het vermogen om de realiteit van Gods
vergeving voor uw eigen wandaden te aanvaarden.

Er is onvolmaaktheid. Wij zijn onvolmaaktheid.
Onvolmaakt zijn is geen zonde.
Aanvaard deze toestand, want deze toestand IS.
Als je jouw eigen onvolmaaktheid en de
onvolmaaktheid van ieder wezen aanvaard en
omarmt, kun je al het geleuter van schuldig zijn
van wie dan ook, overboord gooien.
Ik ben prima in mijn onvolmaaktheid.
Jij bent fantastisch in jouw onvolmaaktheid.
Ieder mens is aanvaardbaar, gewenst, knuffelbaar
in alle denkbare onvolmaaktheid.
Verwerp dus jouw LAAG ZELFBEELD wegens
zogenaamde SCHULD.
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JE BENT NIET SCHULDIG MAAR VOLDOET AAN DE
KWALITEIT VAN ONVOLMAAKTHEID OMDAT DIT
IN DE SCHEPPING DOOR GOD ZO IS BEDOELD.
Verhoog je zelfrespect, je eigenliefde en je
zelfvertrouwen, want je bent prima en je deugt.
We raken een grote belasting en heel veel 'buikpijn'
kwijt door te stoppen om ons te focussen op een
volmaaktheid die we niet eens kennen, die we niet
kunnen benaderen omdat we er niets over weten.

Dit creëert Punt 272:
De reis naar volmaaktheid, waarbij het de opdracht is
om onze eigen onvolmaaktheid te gaan begrijpen, te
gaan aanvaarden en te gaan WEGGUMMEN, kunnen
wij alleen voor onszelf gaan maken en we kunnen en
moeten iedereen daarbij helpen die daarom vraagt.
Het weggummen van onze onvolmaaktheid
kunnen we alleen voor onszelf doen. Het
weggummen van onze eigen onvolmaaktheid is alleen
mogelijk met de hulp van God, die als Richter zetelt in
ons bewustzijn, tot uitdrukking gekomen in ons hart
en die dag en nacht bereid, verlangend en beschikbaar
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is om ons daarbij te helpen. Het aanvaarden van onze
onvolmaaktheid geeft rust en leidt tot harmonie.

Het beste guminstrument dat we kunnen hanteren op
onze weg opwaarts, in het weggummen van onze
onvolmaaktheid, leidend tot het blootleggen van onze
volmaaktheid, die we in eenheid met God mogen en
kunnen bereiken, zijn de vruchten van de goddelijke
Geest.
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PUNT 273: Het ‘NIEUWE
EVANGELIE’, gebaseerd
op het evangelie van
Jezus

Wat is het nieuwe evangelie en waarom is dit het
nieuwe evangelie?

God heeft de schepping gecreëerd in
onvolmaaktheid.
De mens is het ‘opklimmingswezen', zoals God het
in de opzet en de werking van de schepping heeft
neergezet. Wij moeten van een onvolmaakte
status opklimmen naar een status van
volmaaktheid. Die status bereiken wij in het
paradijs en vanaf dat moment is de mens een
‘volkomene’. Voor die hele reis is God bij ons aan
boord als 'de Richter’, onze eigen Godsvonk, die
als vriend en kameraad met ons meeworstelt op
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onze reis naar volmaaktheid, die als worsteling
kan worden gezien.
Het nieuwe evangelie is het evangelie van
het accepteren en het omarmen van de
ONVOLMAAKTHEID in de meest brede zin
van het woord, waardoor wij de
onvolmaaktheid gaan zien als de enige weg
op weg naar volmaaktheid. Onvolmaaktheid
IS, omdat de onvolmaaktheid door God
bedoeld is in de opzet en werking van de
schepping.
WIJ ZIJN ONVOLMAAKT EN WIJ HOEVEN DAT
SLECHTS VAN ONSZELF EN VAN ANDEREN EN
VAN ONZE LEEFOMGEVING TE ACCEPTEREN.
Onvolmaakt zijn, is dus niet iets waar wij ons
schuldig over moeten voelen.
Wij zijn uitstekend zoals wij zijn, zoals wij
door God bedoeld zijn om te zijn en moeten
zonder schuld onze reis op weg naar boven,
gaan starten en gaan afleggen.

920

Op basis van deze vreugdevolle boodschap, zullen
we gaan werken aan het definiëren en vastleggen
van:

Het vreugdevolle evangelie van
Onvolmaaktheid, leidend tot en
naarVolmaaktheid.
Of:
Het vreugdevolle evangelie van
Onvolgroeidheid, leidend tot en naar
Volgroeidheid.
Dit evangelie is gebaseerd op ‘het
evangelie van Zelfrespect’ van Jezus.

De openbaringen en informatie die zullen leiden tot
het vastleggen van dit ‘evangelie van
onvolmaaktheid', verkrijg ik specifiek in
samenwerking met en onder begeleiding van
aartsengel Gabriël.
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Dus: 'LEVE DE ONVOLMAAKTHEID’, ‘LEVE DE
ONVOLGROEIDHEID’, waarbij ik geen enkel
probleem meer zal hebben met het kunnen
OMARMEN van zelfrespect, zelfvertrouwen en
eigenliefde, omdat ik fantastisch en perfect ben in de
onvolmaaktheid of in de onvolgroeidheid, die ik geacht
word te zijn, omdat God het zo bedoeld heeft. Ik mag
en kan dus niet meer anders, dan mijzelf respecteren,
mijzelf vertrouwen en van mijzelf houden, omdat ik
volkomen onbelast ben en volop mag genieten van
mijn onvolmaakte of van het onvolgroeide stadium,
vrij van iedere vorm van schuld en volkomen levend in
het concept van de schepping van God.
Onvolmaaktheid en onvolmaakt zijn, is een genot, is
een gegeven, is een resultaat van de schepping en
heeft dus niets met mij te maken.
Ik ben onbelast en vrij van iedere vorm van schuld,
omdat ik ben wie ik ben, gecreëerd volgens de wens
en volgens het plan van God.

IK BEN VOLMAAKT IN MIJN
ONVOLMAAKTHEID, OMDAT IK DOOR
GOD BEDOELD BEN, OM ZO, IN
ONVOLMAAKTHEID, TE ZIJN EN TE
KUNNEN ERVAREN EN OM DE REIS NAAR
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VOLMAAKTHEID, SAMEN MET GOD, IN
ZIJN LIEFDE EN BESCHERMING, TE
KUNNEN GAAN STARTEN EN TE KUNNEN
GAAN AFLEGGEN.
EN WAT VOOR MIJZELF GELDT, GELDT
ONVERANDERD VOOR IEDER ANDER.
Dit besef creëert één grote vreugde, dit besef creëert
ontspanning omdat het goed is en geeft mij de
wetenschap, dat ik samen met al mijn broeders en
zusters mag gaan genieten van deze eeuwigdurende
kosmische reis, vanuit het huidige startpunt dat
gekenmerkt wordt door onvolmaaktheid of door 'nog
niet volgroeid zijn’ en waarvan ik ineens mag en kan
gaan genieten, in de wetenschap dat het is, dat ik dus
deug en dat ik helemaal, onder hen enkele
voorwaarde, schuldig ben.
Ik ben de vreugde.
Ik ben de rust en ik ben harmonie.
Ik ben dat en kan dat zijn, omdat ik prima ben zoals ik
ben, in een staat en een kwaliteit van volkomen
onvolmaaktheid.
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Dit creëert Punt 273:
Het feit en het gegeven dat de schepping door God is
gecreëerd in een vorm van onvolmaaktheid, waarbij
de mens de taak en de opdracht heeft om als
opklimmingswezen op te klimmen vanuit de
onvolmaaktheid naar volmaaktheid of vanuit de
onvolgroeidheid naar volgroeidheid, betekent dat wij
allemaal precies zijn zoals wij in de schepping bedoeld
zijn om te zijn, waardoor wij vrij zijn van schuld
vanwege onze onvolmaaktheid en waardoor wij dus
onbelemmerd en onbelast ons zelfrespect, ons
zelfvertrouwen en onze eigenliefde volledig kunnen
gaan omarmen en waardoor wij dus vreugdevol door
het leven kunnen gaan. Dit brengt ons naar het
vreugdevolle nieuwe evangelie van 'van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid’ of ‘van
onvolgroeidheid naar volgroeidheid’. Dit evangelie
heeft als uitgangspunt het evangelie van zelfrespect,
zoals Jezus dat ons heeft geleerd en heeft gebracht en
zal ons leren begrijpen, dat wij ons zelfrespect, onze
eigenliefde en ons zelfvertrouwen mogen en moeten
gaan omarmen, waardoor onze maat groeit en
waardoor dus de capaciteit zal groeien. Van
eigenliefde naar naastenliefde naar een nieuwe
wereld, via een nieuw evangelie. ‘Het EVANGELIE
VAN ONVOLMAAKTHEID’.
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We hoeven slechts onze onvolmaaktheid of onze
onvolgroeidheid weg te werken en af te leggen. Dat
gaat niet vanzelf en dat was tot op heden een
worsteling.
Dit evangelie kan daar VERLICHTING en
VERANDERING in gaan brengen, waardoor de
worsteling overzichtelijk en handelbaar wordt.
We moeten af van het huidig beeld waaronder ieder
mens gebukt gaat. We gaan gebukt onder de last van
de schuld, dat we niet deugen, niet goed zijn, in elk
geval niet goed genoeg zijn, te groot zijn, te klein zijn,
te dik zijn, te dun zijn, te dom zijn, te slim zijn, te lelijk
of te mooi zijn, …….. enz. enz., kortom dat we dus hoe
dan ook, niet deugen.

We deugen en zijn onvolmaakt, precies zoals
het bedoeld is en dus is het onvoorstelbaar
prima, aanvaardbaar en is dat vanaf nu het
uitgangspunt, waarop we verder de reis
zullen gaan vervolgen.

Leve onze onvolmaaktheid.
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Leve het Zelfrespect op basis van
de aanvaardbare onvolmaaktheid,
dus leven daardoor de toename in
onze maat, waardoor er een
toename in onze capaciteit zal
volgen, wat dus zaak leiden tot
meer naastenliefde in deze wereld,
op basis van ‘het evangelie van
van onvolmaaktheid tot of naar
volmaaktheid'.
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PUNT 274: Een nieuw
geluid, een nieuwe WEG,
een nieuw EVANGELIE

Er zijn op dit moment, zoveel mensen in mijn
omgeving die ik maar steeds hoor zeggen dat het zo
moeilijk is om 'de wetten te kunnen leven’, dat ze keer
op keer terugvallen in hun oude overtuigingen met
alle dramatische teleurstellingen van dien, leidend tot
verdriet, pijn en dus tot chaos.
Ik zat op een prachtige dag, op één van mijn
fietstochten op een bankje in het polderlandschap,
gelegen aan de randmeren en vroeg mij af, waarom
het zo moeilijk is en waarom we keer op keer
terugvallen. DOEN WE IETS FOUT EN ZO JA, WAT
DOEN WE DAN FOUT EN IS DAT PATROON DAN OOIT
TE DOORBREKEN?
Op dat moment schoof aartsengel Gabriël aan en
kwam naast mij zitten. Vroeger had ik veel meer
bewust contact met deze prachtige engel die mij zo
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liefdevol en zo geduldig heeft geleid door de donkere
periodes van mijn leven. Zij heeft mij gebracht tot mijn
eerste boek en mijn liefde voor haar was zo groot, dat
ik die liefde heb geprojecteerd op en in de persoon van
Helena. Het contact was op bewust niveau voor mij in
de loop van de tijd weggezakt.

Gabriël zei: “Goede gedachten, goede vraag en er
is een antwoord op en ik heb jou voorbereid om
dat antwoord nu in deze wereld te gaan
brengen, in de vorm van een nieuw evangelie,
dat we samen gaan definiëren en samen gaan
vastleggen. Het zal de tempel worden op het
fundament dat Jezus met zijn ‘Evangelie van
Zelfrespect’ in deze wereld heeft gezet tijdens
zijn laatste zelfschenking.
Deze boodschap is opnieuw een vreugdevolle
boodschap maar het vereist zo een immense
omslag van denken en projectie, dat er
generaties overheen zullen gaan, voordat deze
zaadjes zullen gaan kiemen en zullen gaan
groeien.
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De logica is echter zo groot, dat de mens er niet
omheen kan en het uiteindelijk zal gaan
accepteren. Dan zal het zelfrespect, de Maat en
dus de Capaciteit, weer terugkomen op Urantia.
Wij moeten het gaan manifesteren en reeds
waar mogelijk gaan verkondigen”.
Dat zal dus vanaf nu mijn nieuwe taak en opdracht
zijn.
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Gezien het grote werk dat ik eigenlijk verwacht, ga ik
voor de vastlegging van deze taak en , op dezelfde
wijze verder in DEEL 3 van de serie: ‘aandachts- en
Gedenkpunten voor het vergroten van het
Bewustzijn’, met als subtitel:

Het vreugdevolle evangelie van
Onvolmaaktheid, leidend tot en naar
Volmaaktheid.
Laten we samen deze nieuwe weg, die al kort is
aangestipt, onderzoeken en verkennen en ik ben heel
nieuwsgierig wat en waar ons dit allemaal gaat
brengen. Ik geef het over in liefde, dienstbaarheid en
dankbaarheid.

Dit creëert Punt 274:
De vraag wat we fout doen, veroorzaakt door de
waarneming dat ik vaststel, dat zoveel mensen
keer op keer terugvallen in de oude gewoontes
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van overtuigingen en teleurstellingen met pijn,
verdriet en chaos tot gevolg en met de intense
wens om een antwoord op dit probleem te
mogen ontvangen, heeft er mede toe geleid dat
aartsengel Gabriël, die mij vroeger intensief,
liefdevol en geduldig heeft geholpen, geleid en
bijgestaan, op bewust niveau tot mij is gekomen
en op bewust niveau mij gaat begeleiden op de
antwoorden op deze vraag. Antwoorden die
zullen worden doorgegeven en vastgelegd in de
vorm van een nieuw evangelie, gebouwd op het
fundament van ‘het evangelie van zelfrespect
van Jezus'. Het nieuwe evangelie zal het
vreugdevolle evangelie zijn van onvolmaaktheid.
Mijn reis tot nu toe, mijn 23 boeken en 4
bijlagen van ruim 9.700 bladzijdes, zijn de
voorbereiding en de opleiding geweest voor het
kunnen gaan vastleggen van dit nieuwe
evangelie. Ook hierin heeft aartsengel Gabriël
een rol gespeeld en ook hierbij heeft zij mij
begeleid.

Voor de aandachtspunten vanaf
aandachtspunt 275, zie deel 3.
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