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Dit boek is een attentie-punten-boek, behorend bij de
reeks van: ‘Een wonderbaarlijke reis’.
4

De weg
Van ‘het nieuwe
vreugedevolle
evangelie van het
besef van
Onvolmaaktheid’
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Van het evangelie van
Zelfrsepect naar het
evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid.
‘Wie ogen heeft om te zien en
oren heeft om te horen’.
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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 en
tweede deel van het
attentiepunten-boek, 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 en het tweede deel, is om gericht te kunnen
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
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in de groei van ons bewustzijn en in de voortgang op
de Geestelijke Weg.
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. In de opbouw van de
aandachtspunten zit echter wel een lijn.
Bij de inhoudsopgave staat een korte beschrijving van
de genoemde punten. De beschreven aandachtspunten
in het boek 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.
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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
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 3 en begint bij attentiepunt 275,
waar we na het veroveren van het Meesterschap, op
het ‘MEESTEREN OVER HET ZELF’, de weg gaan
verkennen met betrekking tot het vastleggen van
het nieuwe, vreugdevolle Evangelie,

Het EVANGELIE VAN ‘VAN
ONVOLMAAKTHEID TOT
VOLMAAKTHEID’.
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Het is dus een practische voortzetting en invulling
van de theoretische inzichten die in al mijn
voorgaande boeken zijn verwerkt.
Voor de attentiepunten 1 tot en met 150, zie DEEL 1,
voor de attentiepunten 151 tot en met 274, zie DEEL
2, waar dit boek, DEEL 3, 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.
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Dat is reden waarom ik deel.
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
onszelf zal gaan worden.
Een weg om zover te kunnen komen, is:

HERHALEN, HERHALEN, HERHALEN!
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Een korte terugblik op
deel 2

Dit boek is een vervolg op deel 2.
We hebben daar geconstateerd aan het eind van deel 2
dat er een nieuw evangelie geopenbaard mag worden.
Het evangelie van de onvolmaaktheid.
De schepping is onvolmaaktheid zoals het Urantiaboek
ons leert:
(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
bevattingsvermogen van elk schepsel voor de
geestelijke kwaliteiten van goddelijke waarheid,
schoonheid en goedheid, toelaat.
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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.
(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
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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
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.
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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
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
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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.
(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
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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
als Vader dit lijden, liefdevol en
kameraadschappelijk met ons te delen.
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(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
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
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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
u inderdaad verwonderen, maar het is nog
belangrijker dat ge gereinigd wordt van alle
geestelijke ziekte en merkt dat ge genezen zijt van alle
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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
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
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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.
(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
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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.
JE BENT NIET SCHULDIG MAAR VOLDOET AAN DE
KWALITEIT VAN ONVOLMAAKTHEID OMDAT DIT
IN DE SCHEPPING DOOR GOD ZO IS BEDOELD.
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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.

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

Ook hier geldt dus weer dat de kracht van het
heralen, herhalen, herhalen nodig is om de stof
te kunnen laten landen en te kunnen laten
verankeren in ons systeem.
Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden.
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Inhoudsopgsve en korte
beschrijving van de
aandachts- en
attentiepunten
Start van dit boek, DEEL 3:
23 Juni 2022
Voor de attentiepunten 1 tot en met 150, zie DEEL 1.
Voor de attentiepunten 151 tot en met 274, zie DEEL
2.

Aandacht
275

Tekst
Er zijn twee grootheden,
twee krachten die constant
met elkaar in de wereld in
conflict zijn, waardoor er
disharmonie en chaos

Bladzijde
132
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ontstaat. De ene kracht is
constant en onveranderbaar
en de andere kracht is
variabel maar heeft
gemiddeld, wel een vaste
energiefrequentie, die
onvoorstelbaar afwijkt van
de energiefrequentie van de
constante kracht. Dit
principe met alle daaruit
voortkomende gevolgen, is
de basis van het nieuwe,
vreugdevolle evangelie van
onvolmaaktheid.
276
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De conflicterende krachten
waaraan ieder mens is
blootgesteld leiden voor ons
tot resultaten van heftige
teleurstellingen, die het
leven, onze
opklimmingsreis, tot een
worsteling maakt. Het
goede, het perfecte en het
volmaakte dat ieder mens
nastreeft is nauwelijks
realiseerbaar in een

138

omgeving en met mensen
die per definitie allemaal
onvolmaakt en imperfect
zijn. Tegenstrijdige naturen
(volmaaktheid en
onvolmaaktheid) werken
elkaar tegen en leiden tot
frustrerende resultaten van
heftige teleurstellingen. Het
evangelie van de
onvolmaaktheid zal een
weg bieden, waarop en
waardoor wij in harmonie
kunnen en zullen komen
met de wezenlijke aard van
datgene dat IS, van de
onvolmaakte natuur der
dingen, inhoudende de
onvolmaaktheid van ieder
wezen en de
onvolmaaktheid van onze
omgeving. Het begin van
deze weg is de
onvolmaaktheid gaan zien,
gaan begrijpen, gaan
accepteren en gaan
omarmen, dus in vreugde
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gaan integreren in ons
leven.
277
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Iedereen schuwt 'de pijn
van het venijn’ en dus
creëren we overtuigingen
die voldoen aan situaties
waar de pijn van het venijn
niet of nooit in voorkomt.
We zijn in onze
overtuigingen gericht op
perfectie en volmaaktheid.
Helaas is de schepping
anders gecreëerd door God
en staat de schepping bol
van de imperfectie en
onvolmaaktheid. Het leven
zal ons dus nooit bieden wat
wij in onze prachtige
overtuigingen vastleggen en
verwachten. Dus
teleurstellingen, tot we er
bij neer zullen vallen. Met
deze wetenschap, gebakken
in ons huidige niveau van
Bewustzijn laten we de
volmaaktheid en de
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perfectie in onze
overtuigingen los. Drijvend
op God, drijvend op geloof
en vertrouwen nemen we in
onze overtuigingen
imperfectie en
onvolmaaktheid op en
verwachten dat ook als
resultaat. Dus geen
teleurstellingen meer maar
slechts blije en vrolijke
bevestigingen aangaande de
imperfectie en de
onvolmaaktheid. Wat een
feest, wat een vreugde.
278

Jezus verkondigde het
evangelie van Zelfrespect.
Zolang wij blijven geloven in
de ONVOLMAAKTHEID
van, in de eerste plaats,
ONSZELF, zal er geen
ruimte zijn om de tempel
van zelfrespect te kunnen
gaan bouwen.
Onvolmaaktheid of
onvolmaakt zijn en
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zelfrespect gaan niet samen,
totdat we de wezenlijke en
natuurlijke aard van
onvolmaaktheid gaan
begrijpen als een situatie die
IS en daarom
vanzelfsprekend, acceptabel
en knuffelbaar is. Er is niets
mis met de onvolmaaktheid
vanaf het moment dat wij
dat gaan zien, gaan
begrijpen en gaan leven.
‘Wie ogen heeft om te zien
en oren heeft om te horen’.
279
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Het nieuwe evangelie, het
evangelie van de
onvolmaaktheid is niet
morgen geïntroduceerd in
de wereld. De massa is zo
ongelooflijk lang
voorgehouden dat wij
zondig zijn, niet deugen,
schuldig zijn en niet de
arrogante moeten hebben
om te kunnen denken, dat
we daarboven uit kunnen
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groeien en bovenuit kunnen
stijgen. Sterker nog, dat is
onmogelijk en daarom is
Jezus voor ons aan het kruis
gestorven, voor onze
zonden.
Wijzelf zijn nergens toe in
staat en dit zal ongetwijfeld
door Lucifer, Satan en
Calligastia in deze wereld
zijn gezet. Weg met de
leugens, laten we samen de
zaadjes in deze wereld gaan
planten van de rust, de
vreugde, de harmonie en de
schoonheid van de
acceptatie van de
onvolmaaktheid, behorend
tot de natuurlijke aard der
dingen.
280

Hoe realistisch is het
uitgangspunt dat er slechts
onvolmaaktheid is?
Het antwoord wordt ons
door het leven aangeboden.
De worsteling van iedereen
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is een manifestatie van de
realiteit van
onvolmaaktheid. Ook al
streven we naar perfectie en
volmaaktheid,
geprojecteerde
volmaaktheid op basis van
een hang naar en een wens
om volmaaktheid, levert in
een absoluut onvolmaakte
omgeving met absoluut
onvolmaakte mensen, een
resultaat op van absolute
onvolmaaktheid. Het is wat
het is, het is de geschapen
wens van God dus is het
goed. Aanvaarding is gelijk
aan kunnen loslaten. Het
kunnen loslaten is gelijk aan
de ervaring van vrijheid.
Alleen vrijheid schept de
ruimte om te kunnen
groeien. Het evangelie van
Onvolmaaktheid schept de
ruimte die leidt tot
onvoorwaardelijke
vrijheid, dat ons
38

uiteindelijk groei in
bewustzijn zal schenken.
281

Hoe realiseerbaar is het om
de weg van het nieuwe
vreugdevolle evangelie van
Onvolmaaktheid te kunnen
bewandelen? Is dat zomaar,
zonder meer haalbaar? Nee,
want er is kennis nodig van
zelfrespect en van het in
bezit zijn van zelfrespect. Er
is een band en een contact
met God nodig en
noodzakelijk. Hierdoor
stroomt er liefde in het
systeem en is er een maat
die een capaciteit genereert
en creëert. Als je deze
eigenschappen en
kenmerken hebt veroverd
en bezit, kan de stap naar
het gaan leven van het
evangelie van
Onvolmaaktheid genomen
worden. Het evangelie van
Onvolmaaktheid leidt tot
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onvoorwaardelijke
acceptatie en aanvaarding.
Aanvaarding is gelijk aan
kunnen loslaten. Het kunnen
loslaten is gelijk aan de
ervaring van vrijheid. Alleen
vrijheid schept de ruimte
om te kunnen groeien. Het
evangelie van
Onvolmaaktheid schept de
ruimte die leidt tot
onvoorwaardelijke vrijheid,
dat ons uiteindelijk een
onmetelijke groei in
bewustzijn zal schenken.
282
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Hoe blind zijn we geweest in
het geloven van de
vreselijke leugen.
De ongelooflijke last en
stress van het moeten
voldoen aan het beeld van
volmaaktheid, dat ook nog
eens nooit haalbaar is en
was. Dat beeld heeft mensen
kapot gemaakt. Hoe
vreugdevol is het evangelie
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van de ONVOLMAAKTHEID.
Juist de onvolmaaktheid en
de omarming en acceptatie
van de onvolmaaktheid,
brengt en leidt ons in de
richting van volmaaktheid.
Door de onvolmaaktheid
van alles en iedereen te
accepteren, verliest die
onvolmaaktheid haar glans
en lost die onvolmaaktheid
vanzelf op.
Wie ogen heeft om te zien
en oren heeft om te horen.
283

We zullen eerst moeten
gaan begrijpen dat de
onvolmaaktheid het
karakter van de schepping
vertegenwoordigt.
Onvolmaaktheid is op dit
moment de blauwdruk voor
de wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen en de
onvolmaaktheid
vertegenwoordigt de kracht
nu, hoe God zich in de
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schepping manifesteert. Als
wij volmaaktheid
projecteren voor onze
levens, omdat dat is wat wij
wensen, projecteren we dus
een kracht die niet is, omdat
die kracht niet kan zijn,
omdat de volmaaktheid
niets heeft met de
wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen.
Volmaaktheid als gewenste
situatie naast
onvolmaaktheid als enige
realiteit, creëert dualiteit,
leidt dus tot illusies, is
onecht en wordt daarom
gedragen door het ego. Het
elimineren van de
volmaaktheid door het
accepteren en omarmen van
de onvolmaaktheid
elimineert beoordeling en
veroordeling, elimineert
dualiteit, elimineert de
illusies, maakt het ego
vleugellam en monddood en
42

is de enige open deur naar
God en naar liefde. Zoek niet
de volmaaktheid en dwing
deze niet af. Zie dus niet
naar datgene dat er niet is,
omdat het niet hoort binnen
de wezenlijke aard en de
natuur der dingen, binnen
het scheppingsplan van God.
284

Onvolmaaktheid is het
concept van de schepping,
onvolmaaktheid IS.
Het kunnen aanvaarden,
accepteren en absorberen
van de onvolmaaktheid als
een gegeven, is de enige weg
om de onvolmaaktheid te
kunnen transformeren. Het
verzet tegen
onvolmaaktheid leidt tot
weerstand en creëert chaos
en disharmonie. Ook de
continue gedrevenheid om
de onvolmaaktheid die IS,
om te willen ruilen voor en
te willen vervangen door de
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door ons geprojecteerde
volmaaktheid, is irreëel en
illusoir. Datgene dat NIET
IS, kan niet de plaats
innemen van datgene dat IS,
omdat het bedoeld is zo te
zijn en dus zo zal zijn.
285
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Hoewel het voor de hand
ligt dat we in ons leven
streven naar het goede, naar
het volmaakte, om daarmee
de pijn van het venijn te
kunnen ontlopen, creëren
we daarmee juist
tweedeling en DUALITEIT
en brengt deze gerichtheid
op volmaaktheid ons verder
van huis en nooit naar huis.
Daartegen is de acceptatie,
de omarming en de
absorbering van het
onvolmaakte, van de
wetenschap dat alles
onvolmaakt is en daarom
onvoorwaardelijk deugt
binnen de regels van de
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schepping van God, de weg
die leidt tot het volle besef
van EENHEID en dus tot de
weg van groei in bewustzijn.
Daarmee creëert de jacht op
en het verlangen naar
volmaaktheid, blokkades in
ons leven en stremt alle
energie en levert de
gerichtheid op de acceptatie
en de omarming van
onvolmaaktheid, alle
sleutels in onze levens om
alle deuren te kunnen
openen, zodat de energie
altijd en onbeperkt zal
blijven stromen.
286

Het besef van onvolmaakt
zijn en het besef dat dat een
collectief gegeven is en geldt
voor ieder mens, elimineert
de behoefte om beter te
willen of te moeten zijn dan
anderen, elimineert iedere
vorm van concurrentie,
stimuleert de onderlinge
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bevestiging van elkaar en bij
elkaar en schenkt
veiligheid. De
volmaaktheid en het besef
van volmaaktheid
daarentegen, creëert de
behoefte om volmaakter te
zijn dan anderen of om meer
volmaaktheid te vergaren,
stimuleert concurrentie,
jaloezie en afgunst,
ongelijkheid, dualiteit en
creëert een omgeving die
onveilig en bedreigend is.
287
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Voor mijzelf creëert het
schrijven van het evangelie
van de Onvolmaaktheid een
toegang naar de kosmos die
tot stand is gekomen
doordat er meerdere deuren
zijn geopend. Door het
schrijven van het evangelie
vindt er een verandering in
mij plaats, die ik diep van
binnen voel bruisen. De
verandering is vreugdevol
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en ik laat het gebeuren. Laat
de onvolmaaktheid zich
maar verder in mij
ontplooien. Ik verwelkom,
accepteer, omarm en kus
haar.
288

Met de transformatie van de
onvolmaaktheid
transformeren wij mee en
transformeert de kosmos,
tot de uiteindelijke toestand
van volmaaktheid. Wij zijn
een deel van die
transformatie en wij helpen
mee om die transformatie te
kunnen genereren. Die
transformatie begint bij de
aanvaarding, acceptatie,
omarming en het gaan leven
van de onvolmaaktheid.
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Volmaaktheid leidt tot
DUALITEIT.
Onvolmaaktheid leidt tot het
besef van EENHEID. De
onvolmaaktheid is de door
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God aangeboden en de door
Jezus aan ons voorgeleefde
weg op onze weg terug naar
huis. Wat creëert een
grotere schoonheid dan dit
gegeven en dit bewustzijn?
290
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Er is maar één weg en dat is
de weg vanuit het
bewustzijnsniveau van
dualiteit, via het
terugdringen van het ego
door het veroveren van
meer ZELFRESPECT, door
de zoektocht naar God
binnen in onszelf te gaan
starten en te gaan
volbrengen, door onszelf
een groter besef van
eenheid te kunnen eigen
maken. Eenheid of het besef
van eenheid wordt
gecreëerd door de
onvolmaaktheid van mijzelf,
van alle mensen en van de
hele schepping te
accepteren en te omarmen.
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Daarom is de weg van
onvolmaaktheid de enige
werkende weg op weg naar
huis.
291

Hoewel het streven naar
volmaaktheid, volmaaktheid
lijkt op te leveren, is het
tegenovergestelde het geval.
De kosmische energie op dit
moment draagt de
wezenlijke aard en het
natuurlijk kenmerk van
onvolmaaktheid, omdat dat
de vorm is waarin de
complete schepping door
God is neergezet. God is
liefde en kan alleen maar
liefde zijn, dan kan alles wat
door hem wordt gecreëerd
ook alleen maar vibreren
van liefde in de meest
ultieme vorm.
Onvolmaaktheid is liefde, is
harmonie, is vrede.
Onvolmaaktheid
vertegenwoordigt de
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wezenlijke en de natuurlijke
aard en het kenmerk van
God. Volmaaktheid creëert
het tegenovergestelde en is
dus de grote valkuil.
292
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Binnen het krachtveld van
'volmaaktheidonvolmaaktheid’ legt de
wereldse cultuur ons een
dubbele inspanning op. We
streven per definitie naar
volmaaktheid, als meest
ideale situatie en dat is ook
wat er van ons wordt
verlangd, maar we krijgen
overal, altijd en met alles te
horen, dat we daar zelf niet
toe in staat zijn, want we
deugen niet, we zijn niet
goed of in ieder geval nooit
goed genoeg. We zijn
onvolmaakt, omdat we nooit
in staat zijn om
volmaaktheid te behalen.
Het trieste is dat het streven
naar de situatie van
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volmaaktheid, de wereld
juist in het moeras van de
dualiteit trekt en ons daar
houdt en dat het streven
naar onvolmaaktheid de
wereld optrekt uit het
moeras en ons de eenheid
leert kennen.
293

Het is belangrijk om onszelf
te realiseren dat de weg van
het evangelie een weg is van
onvolmaaktheid naar
volmaaktheid en niet een
weg is van onvolgroeid zijn
naar volgroeid zijn. Groeien
suggereert een
voornamelijk autonoom
proces en deze weg gaat
niet vanzelf. De weg is en
blijft een worsteling, een
herhaling van ontelbare
keren van vallen en opstaan,
een weg van eindeloze
uitdagingen en van
overwinningen op het vlak
van: ‘willen, kunnen,
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durven, doen’.
294
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Het evangelie van
Zelfrespect van Jezus van
tweeduizend jaar geleden,
dat nooit begrepen is door
de mensheid en althans
nooit in deze wereld is
gekomen, is het immense
fundament voor het
evangelie van
Onvolmaaktheid, dat als een
tempel gebouwd kan
worden voor ieder mens op
deze wereld. Het accepteren
en omarmen van de
onvolmaaktheid, dat de
wezenlijke en de natuurlijke
aard der dingen in zich
draagt, brengt ons tot het
besef van eenheid en
vergroot ons ZELFRESPECT
en onze eigenliefde, dus
onze MAAT, dus de
CAPACITEIT in deze
wereld.
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Een blik in de wereld leert
ons waarom er zoveel
ellende is en hoe en op
welke vreemde wijze veel
ellende tot stand komt en
leidt tot chaos en
disharmonie. Het lijkt de
omgekeerde wereld want
iedere projectie op het
creëren of herstellen van
een situatie van
volmaaktheid leidt tot een
resultaat van
onvolmaaktheid,
imperfectie, chaos en
disharmonie. Het streven
naar volmaaktheid creëert
afsplitsing en dualiteit en
voedt het ego. Het niet
begrijpen van deze wetten,
leidt tot de creatie van
zoveel chaos in deze wereld.
Onbedoeld wordt chaos en
ellende gecreëerd. Wie ogen
heeft om te zien en oren
heeft om te horen.
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Het doorgronden van de
kennis van de volmaaktheid
en de onvolmaaktheid, het
weten dat de wezenlijke en
waarachtige waarde niet
eens een beetje is wat het
lijkt te zijn, verschaft je een
code waarmee je kunt
bewerkstelligen dat
massieve gebergten weg
zullen schuiven om je
doorgang te verlenen, die
voor anderen nog
ontoegankelijk zullen zijn en
die je de toegang tot de
kosmos en werelden met
een hoger bewustzijn zullen
schenken.
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De Weg naar het evangelie
van onvolmaaktheid is een
unieke en persoonlijke weg
en eist een hele lange
voorbereiding. Hier begint
het punt waarvandaan je
niet meer 'verder gepraat
kunt worden’, maar
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waarvoor je zelf de ogen
moet gaan ontwikkelen om
te kunnen zien en de ogen
zult moeten verkrijgen om
te kunnen horen. Als je zelf
deze kracht kunt genereren
door gericht te willen, te
kunnen, te durven en te
blijven doen, ondanks
welke omstandigheid dan
ook, zal die gedrevenheid
ook weer krachten
scheppen en zul je van jouw
Godsvonk morontia-mota en
dus wijsheid, gaan
ontvangen. Dan wordt jouw
systeem een zichzelf
voortstuwend en
onderhoudend systeem,
waarbij jouw God en jouw
genootschap onderdeel is
van jouw systeem.
Niemand kan je bij deze stap
helpen, alleen jijzelf en jouw
God en als je jezelf kent en
het juiste Zelfrespect hebt,
kun je iedere, maar dan ook
55

iedere uitdaging aan en kun
je bergen verplaatsen en
ijzer met handen breken. Zo
zul je steeds meer de open
deur zijn in deze wereld.
298
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Zolang als wij de
volmaaktheid nastreven, de
volmaaktheid die zoals wij
die definiëren, niet voldoet
aan de wezenlijke,
natuurlijke en goddelijke
kenmerken, zal dat juist
chaos en disharmonie tot
gevolg hebben. Als wij de
onvolmaaktheid gaan
doorzien en gaan begrijpen
en daardoor gaan leven en
onarmen, zullen we kunnen
reiken aan de natuurlijke en
wezenlijke aard der dingen,
zoals die zijn verweven in
de schepping. Pas als wij dat
niveau hebben bereikt, dat
inherent is aan een zeker
bewustzijnsniveau, zullen
we de lessen hebben geleerd
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en zal het resultaat vrede,
vreugde en harmonie zijn,
als structureel fundament in
en voor onze levens.
299

Al het leven is gevangen in
een allesomvattende illusie.
Het evangelie van de
Onvolmaaktheid is als een
breekijzer. Het laat de
zeepbel van de illusie uiteen
spatten en het helpt je om
de code, die toegang geeft
tot hogere sferen in het
universum te verwerven en
te veroveren. Het verandert
je leven en brengt je begrip,
inzicht, vreugde en
harmonie. Alleen door
invloed van morontia-mota
is de code te benaderen en
te veroveren. Wie ogen
heeft om te zien en oren
heeft om te horen, is in
staat om boven de illusie
uit te kunnen stijgen en
om de code te kunnen
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breken, te kunnen
verwerven en te kunnen
veroveren.
300
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Ieder mens zal zelf zijn of
haar eigen weg moeten
bewandelen. Het pad is
uniek, het doel is kosmisch
en unaniem. Vind de code
waardoor en waarmee je de
illusie als een zeepbel uit
elkaar kunt laten spatten.
Zoek de waarheid niet door
haar te zoeken, doch door
haar niet te zoeken, zul je de
code kunnen breken, zal de
zeepbel uiteen spatten en
zullen deuren, ook
onzichtbare deuren, zich
voor jou openen. De
grootste en enige hulp bij
deze zoektocht is het
vinden, begrijpen,
doorgronden en hanteren
van het evangelie van de
Onvolmaaktheid, die de
wereld voor jou op zijn kop
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zet en de illusie voor eeuwig
blootlegt.
301

Al heel lang is vers 14 van
het Thomas evangelie voor
mij ondoorgrondelijk. Nu,
vers 14 gerelateerd aan het
evangelie van
Onvolmaaktheid, begrijp ik
de strekking van de
woorden van Jezus.
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Niet voor iedereen is de
inhoud van dit evangelie te
doorgronden. De inhoud
overschrijdt het niveau van
het collectieve bewustzijn,
net als de inhoud van mijn
reis vanaf de Geestelijke
Weg waar alleen nog God
gediend zal worden en
diensten aan de keizer
zullen oplossen.
Zolang de mens nog beide
meesters dient, bewandelen
ze nog de wereldse weg.
Wie ogen heeft om te zien
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en oren heeft om te horen.
303
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De onvolmaaktheid, het
besef van, de acceptatie en
de omarming van het
onvolmaakte, schept
acceptatie, zonder oordeel,
zonder veroordeling, dus in
het volle besef van
EENHEID. De schepping is
onvolmaakt, omdat
onvolmaaktheid de enige
Weg is die toegang biedt tot
groei en omdat
onvolmaaktheid nooit iets
zal blokkeren, waar de
volmaaktheid uitsluitend
blokkades opwerpt en
dualiteit creëert.
Daarom kan de schepping
alleen maar in
onvolmaaktheid zijn
gecreëerd, omdat die
acceptatie van die
onvolmaaktheid de bron is
van eeuwige voortgang. Het
gaat hierbij niet alleen om
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het willen, kunnen en
durven omarmen van de
onvolmaaktheid maar ook
om het willen, kunnen en
durven van het volledig
loslaten van het streven
naar volmaaktheid. Ook dat
brengt ons terug in het 'Hier
en Nu’, omdat het gaat om
de gerichtheid op
uitsluitend op dit moment.
We moeten niet iets
nastreven, we moeten het
NU, OP DIT MOMENT, ZIJN.
304

Als je de volmaaktheid en de
gerichtheid op de
volmaaktheid kunt doorzien
en kunt doorgronden, als je
die wetten kunt gaan zien en
horen met de juiste ogen en
oren, als je de gerichtheid op
de volmaaktheid kunt gaan
afleggen en de gerichtheid
op de onvolmaaktheid kunt
gaan omarmen, zul je de
ervaring hebben van uit de
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Geest te zijn geboren. Dan
zul je in staat zijn om de
vruchten van de Geest te
gaan leven en te gaan
verspreiden. Deze vruchten
zijn: ‘LIEFDE, BLIJDSCHAP,
VREDE,
LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID,
GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING.’
Dan zul je een instrument
worden voor de hemelen,
als een open deur op deze
wereld, waardoor de
hemelen hier, door jou
kunnen werken. Dan zal
jouw opleiding zich gaan
uitbreiden en verdiepen en
zul je het universum tijdens
je slaap gaan bereizen.
305
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Het cadeau van het
vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID is de
kracht die alle kwaliteiten
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die wij op onze reis bij het
beklimmen van onze berg,
hebben veroverd, bundelt.
Om de inhoud en de diepte
van de ONVOLMAAKTHEID
te kunnen bevatten, heb je
ogen nodig om te kunnen
zien en oren nodig om te
kunnen horen. Als je de
diepte van dit evangelie
voelt, ruikt, proeft, hoort en
ziet, is de code gebroken, is
de zeepbel van de illusie
definitie gebarsten en staat
het universum voor je open.
De grenzen die er waren,
zijn opgeheven. Je bent IN,
maar op geen enkele wijze
meer VAN deze wereld. Wij
drijven volledig op GELOOF
en VERTROUWEN, wij
hebben de ervaring dat wij
uit de Geest zijn geboren en
delen in deze wereld de
vruchten van de Goddelijke
Geest.

63

306

64

Een vergelijking van het
accepteren en omarmen van
het besef van
Onvolmaaktheid en het
streven en verlangen naar
het besef van Volmaaktheid
leert ons wat de verschillen
tussen beide gerichtheden
zijn en wat de
consequenties zijn van die
verschillen. Deze verschillen
vinden hun oorsprong in het
niveau van bewustzijn en
komen tot uiting in het wel
of niet ogen hebben om te
kunnen zien en oren hebben
om te kunnen horen. De
verschillen tonen ons ook
wat uitsluitend de weg is
naar God en deze weg vindt
zijn oorsprong in het besef
van het accepteren en
omarmen van het besef van
Onvolmaaktheid, omdat dit
de enige weg is die leidt tot
het besef van eenheid.
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Er is pas iets wezenlijks te
doen met de informatie van
dit evangelie, als de mens uit
vrije wil de keus maakt om
daartoe stappen te zetten.
Dat vereist het in staat
kunnen zijn om ‘te willen, te
kunnen, te durven en te
doen' en om het wezenlijke
van het evangelie te
begrijpen zijn er ogen nodig
om te kunnen zien en oren
nodig om te kunnen horen.
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Volmaakt EN Onvolmaakt.
Volmaakt OF Onvolmaakt.
Het gaat niet om de ‘ZIJNSTOESTAND’. Het gaat om
het BESEF van
Volmaaktheid of van
Onvolmaaktheid. HET
BESEF IS EEN
GERICHTHEID, EEN
STROOM, EEN KRACHT. Het
gaat hierbij om de kracht die
IS, die opgesloten zit in de
schepping als een natuurlijk
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en wezenlijk aspect van de
schepping.
Hierbij is het besef van
ONVOLMAAKTHEID de
enige weg die kan leiden tot
EENHEID, dus tot het
kunnen ontdekken en
omarmen van God.
Uiteindelijk is het besef van
de Onvolmaaktheid de enige
kracht die ons kan brengen
naar het moment van het
proces van FUSIE.
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Het ONVOLMAAKTE
weerspiegelt en
vertegenwoordigt het
ONBEKENDE, het nog niet
bekende van de
volmaaktheid. De
opklimmingswezens
benaderen de volmaaktheid
vanuit het nog niet volmaakt
zijn om te kunnen
vaststellen wat
volmaaktheid is en hoe je er
komt, vanuit een situatie
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van onbekendheid met
zowel de status van
volmaaktheid alswel de weg
ernaar toe.
Deze weg begint bij de
Onvolmaaktheid en de
verkenning van de
Onvolmaaktheid en dus met
de acceptatie en de
omarming van de
Onvolmaaktheid.
310

Onvolmaaktheid en
Onvolmaaktheid lijkt
hetzelfde te zijn maar er zit
een wereld van verschil
tussen.
Er bestaat een
onvolmaaktheid die alleen
kan bestaan in relatie tot de
volmaaktheid, waarvan deze
onvolmaaktheid de
tegenpool is. Als je de
volmaaktheid, die wordt
verlangd en wordt
nagejaagd niet kunt
bereiken, loop je het risico
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om gevangen te worden
door de werkende kracht
van deze onvolmaaktheid.
Deze Onvolmaaktheid in
relatie met de bijbehorende
volmaaktheid creëert en
vertegenwoordigt dualiteit
en dus het besef van
dualiteit, drijft op angst
onder aansturing van het
ego en verdwaalt in de
daarbij horende illusies.
Deze vorm van
onvolmaaktheid is een
‘ZIJNSTOESTAND’.
Er bestaat nog een vorm van
Onvolmaaktheid, de op
zichzelf staande
allesomvattende
Onvolmaaktheid, die geen
tegenpool kent en de
wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen in zich
draagt. Deze
onvolmaaktheid is geen
toestand maar is een
‘BESEF’, kent geen oordeel,
68

veroordeelt niet en creëert
het besef van eenheid.
Dat is de reden waarom de
zeven superuniversa zijn
gecreëerd in het wezen en in
de aard van de
Allesomvattende
Onvolmaaktheid, omdat dat
de enige weg is die ons
uiteindelijk bij God kan
brengen en zal brengen.
311

Het leven van de
onvolmaaktheid brengt ons
rust, vrede, vreugde en
liefde. Er is geen enkele
meting meer van welke
waarde dan ook, omdat
iedere gerichtheid op
volmaaktheid is opgegeven
en losgelaten. We kunnen en
mogen alles accepteren en
omarmen, omdat alles op
weg is naar God, in een
eeuwig leerproces en omdat
onze onvoorwaardelijke
acceptatie en omarming in
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rust, vrede, vreugde en
liefde, alles zal
transformeren naar een
hogere vorm, op weg naar
een volledige acceptatie en
daarom op weg naar een
volledige transformatie naar
God en in God.
De weg van het evangelie
van onvolmaaktheid
elimineert de noodzaak
en het bestaansrecht van
vergeving, omdat er geen
overtuigingen en dus geen
verwachtingen en dus geen
teleurstellingen meer zijn en
omdat er daarom geen
oordeel, geen veroordeling,
geen schuldigverklaring en
geen behoefte meer is om te
moeten VERGEVEN. Dit
leidt tot een ongekende
bevrijding en een
immense ervaring van
vrijheid. Vrijheid die leidt
tot onafhankelijkheid.
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De GERICHTHEID op
ONVOLMAAKTHEID is een
activiteit die nooit meer
stopt en die grote alertheid
vereist. De alertheid zit in
de Wil en in de kracht om
jezelf te kunnen verheffen
en te kunnen blijven
verheffen, om te kunnen
komen tot de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, omdat
uiteindelijk de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, DE
ENIGE WERKENDE WEG IS.
Werkend voor een absolute
blijvende groei in
bewustzijn. De enige weg
voor het openen van het
kosmisch pad. Het evangelie
van Onvolmaaktheid is
hierbij de kosmische code
waarmee je zichtbare en
onzichtbare poorten kunt
ontsluiten.
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De gerichtheid op de
allesomvattende
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Onvolmaaktheid is
allesomvattend. Het sluit
niets uit en omarmt alles en
in die allesomvattendheid
ligt mijn kans om te kunnen
doordringen in alles en om
alles te kunnen leren
doorgronden. Het besef van
volmaaktheid is uiterst
beperkt en richt zich slechts
op het door mij verlangde
en nagejaagde facet met het
risico dat ik daarin vaal en
teleurgesteld raak. Mijn
besef gericht op de
onvolmaaktheid maakt van
mij een kosmisch burger,
waarvoor geen grenzen
meer zijn, behalve mijn
eigen bewustzijn, maar ook
dat zal groeien van het
gericht zijn op de
onvolmaaktheid. De kosmos
wordt mijn ‘leertuin’, waar
mijn genootschap mij voor
het ontvangen van
kosmische lessen heen zal
72

voeren.
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Het evangelie van
onvolmaaktheid is bij
uitstek de boodschap die de
mens leert om in vol
vermogen en met het volle
besef zichzelf te accepteren,
te omarmen, te respecteren,
te vertrouwen en van
zichzelf te houden. Het leert
ons dat we briljant zijn in
onze onvolmaaktheid, zoals
ieder mens op dezelfde
wijze dezelfde briljantheid
bezit.
Het evangelie van Jezus is
het fundament voor het
evangelie van
Onvolmaaktheid, waarin
ZELFRESPECT wordt
verheven tot kunst, tot een
levensvoorwaarde, tot een
noodzaak, zonder daarmee
ooit te verzanden in
zelfbewondering, want …….
Zelfrespect is altijd
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gecoördineerd met liefde
voor, en dienstbaarheid
aan, de medemensen. Het
is de maat in deze wereld,
die zal leiden tot de
capaciteit. Help elkaar de
eigen maat te veroveren,
zodat de capaciteit als
vanzelf in deze wereld zal
groeien.
315
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Na een lange reis te hebben
gemaakt waarbij we ooit
afstand hebben genomen
van de wereldse weg, waar
we de wissel zijn gepasseerd
en onze weg hebben
vervolgd op de Geestelijke
Weg, hebben we nog vele
specifieke gebieden op onze
reis doorkruist en veroverd.
Uiteindelijk zijn we
aangekomen op het punt
waarop we de wezenlijke en
natuurlijke aard en
kenmerken van de
ONVOLMAAKTHEID hebben
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ontdekt en bereiden we
onszelf voor om met de reis
te gaan beginnen om de
onvolmaaktheid te gaan
verkennen, omarmen,
accepteren, doorgronden en
uiteindelijk te gaan
veroveren. Wij kunnen deze
reis gaan starten omdat we
de ervaring hebben om uit
de Geest te zijn geboren en
omdat we de Wil hebben om
de vruchten van de
Goddelijke Geest te gaan
bemachtigen en om deze te
gaan LEVEN. De vruchten
zullen ons kenmerken. Het
gaat nu om de Wil, de
Kunst, het Lef en de
Daadkracht om het derde
aspect van bewustzijn te
gaan realiseren, 'HET
WERKELIJK GAAN LEVEN
VAN DE COMBINATIE VAN
ONS VERSTANDELIJK
ASPECT, GECOMBINEERD
MET ONZE SPIRITUELE
75

PERCEPTIE EN DAT ZAL
HET VERVOLG VAN ONZE
REIS GAAN KENMERKEN.
We hebben nu de ogen om
te kunnen zien en de oren
om te kunnen horen tot
dit niveau veroverd en we
hebben de zoete geur en
smaak geroken en
geproefd van de vruchten
van de Goddelijke Geest.
316
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De ONVOLMAAKTHEID is
een BESEF, dat wij moeten
gaan doorgronden,
waarmee we de
onvolmaaktheid uiteindelijk
op een immense kosmische
reis kunnen laten oplossen.
Het doorgronden begint met
acceptatie en omarming van
het besef van de
onvolmaaktheid. Omdat de
groei op deze weg bestaat
uit een reis zullen we
ontelbare keren onszelf
moeten verheffen, de focus
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en projectie moeten richten
op het besef van
onvolmaaktheid, om
vervolgens in een’zijnstoestand’ van de
onvolmaaktheid te landen.
En dit proces zal keer op
keer op keer op keer …….
door ons herhaald moeten
worden. Zo is er een
continue wisseling van
FOCUS en TOESTAND met
betrekking tot
onvolmaaktheid.
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De weg van het besef van
ONVOLMAAKTHEID is de
enige weg die ons voortgang
kan bieden op onze reis
door het universum, op onze
groei in bewustzijn. Een reis
die wordt gekenmerkt als
een worsteling. Zoals we
gezien hebben, leidt de weg
van het streven en
verlangen naar
VOLMAAKTHEID tot de
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twee mogelijke resultaten
van een volmaakte (dus een
goede) uitkomst of een
onvolmaakte (dus een
slechte) uitkomst. Het
Urantiaboek zegt hierover:
'De mens komt slechts
langzaam tot het inzicht
dat contrasterende
volmaaktheid en
onvolmaaktheid potentieel
kwaad voortbrengen’. Het
besef van de gerichtheid op
ONVOLMAAKTHEID kent
geen contrast. Er is geen
goed en er is geen slecht, er
is geen oordeel, er is geen
veroordeling, er is geen
overtuiging, geen
verwachting en geen
teleurstelling. Ieder gegeven
wordt geaccepteerd en
omarmd. Uiteindelijk lost
hiermee dus de worsteling
op en dat biedt grote,
nieuwe voordelen.
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De mens worstelt in zijn
leven op een vreselijke
manier. Zijn gerichtheid, zijn
projectie is uitsluitend
gericht op
VOLMAAKTHEID, omdat hij
streeft en verlangt naar
volmaakte resultaten en hij
die uitslagen ook in zijn
overtuigingen heeft
opgenomen. De uitslag kan
echter ook in zijn ogen
onvolmaakt zijn, waardoor
er niet wordt voldaan aan
de verwachtingen en er dus
grote teleurstellingen zullen
zijn, die zullen leiden tot
frustratie, bitterheid,
boosheid, afgunst, jaloezie,
etc. In ieder geval creëert dit
beeld DUALITEIT en dus
strijd. Die weg is een
WORSTELING. 'De mens
komt slechts langzaam tot
het inzicht dat
CONTRASTERENDE
VOLMAAKTHEID en
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ONVOLMAAKTHEID
POTENTIEEL KWAAD
voortbrengen’. Deze
worsteling van de mens
creëert ook een worsteling
voor onze Godsvonk omdat
we zolang we het volmaakte
najagen, zullen leven in
frustratie, in potentieel
kwaad en dus niet
bereikbaar zijn voor onze
Godsvonk.
Het volgen van het evangelie
van onvolmaaktheid
doorbreekt dit beeld,
elimineert de DUALITEIT
en brengt ons op een groter
besef van EENHEID. We
zullen hiervoor echter eerst
de ogen moeten
ontwikkelen om dit te
kunnen zien en de oren om
dit te kunnen horen.
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De vruchten van de
Goddelijke Geest kunnen
niet worden geleefd en niet
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in de wereld worden gezet
als dit niet in liefde met, in
liefde voor, in de omarming
met en wandelend samen
met God zal plaatsvinden.
Een Weg zonder contrast
tussen VOLMAAKTHEID en
ONVOLMAAKTHEID, een
weg zonder potentieel
kwaad, is de WEG VAN DE
ONVOLMAAKTHEID, DIE
GEEN CONTRAST KENT EN
DIE DUS NIET HET GEVAAR
KENT VAN HET
POTENTIEEL KWAAD. Het is
de Weg zoals die is
vastgelegd in het
vreugdevolle evangelie van
de Onvolmaaktheid.
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Om de vruchten van de
Geest te kunnen
voortbrengen dienen de
verstandelijke en morele
grondslagen van ons
KARAKTER zo te zijn, dat
deze grondslagen voldoende
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ondersteuning geven aan de
bovenbouw van de
vrijmakende en veredelende
geestelijke natuur die het
sterfelijke bewustzijn zal
transformeren en
vervolgens, in
samenwerking met het
herschapen denken, de
ontwikkeling zal
bewerkstelligen van de ziel,
met haar onsterfelijke
bestemming. Onze
geestelijke natuur – de
gezamenlijk geschapen
ziel – is een levend en
groeiend iets, maar het
denken en de morele
beginselen van de
individuele mens zijn de
bodem waaruit deze hogere
manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en
goddelijke bestemming
moeten ontspruiten. De
bodem van de tot
ontwikkeling komende ziel
82

is menselijk en materieel,
maar de bestemming van
deze gecombineerde
schepping van het denken
en de geest is geestelijk en
goddelijk.’ Het denken en
de morele beginselen van
ieder mens zijn de
grondslagen waaruit de
hogere manifestaties
moeten ontspruiten.
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Er is in ieder geval één
aspect in het creëren van de
mogelijkheid van het
verspreiden van de
vruchten van de Geest en
dat is het allesbepalende
fundament van ons
KARAKTER, dat tot
uitdrukking komt in het
denken en de morele
beginselen van onze
grondslagen waar de
hogere manifestaties van
het voortbrengen van de
vruchten van de Geest uit
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zullen moeten
ontspruiten. Bij ons denken
en welke morele
grondslagen wij erop
nahouden, is een innerlijke
zaak voor onszelf. Dat kan
geen spiritueel boek, geen
meester, geen yoga, geen
kunsten, geen goeroe en
geen cursus jou en mij ooit
bij helpen. De oplossing en
hulp hiervoor ligt nooit 'van
buiten’, doch is een
innerlijke zaak. De enige die
ons daarbij kan helpen is
onze God van binnen, omdat
die ieder aspect van ons
innerlijk kent en
doorgrondt. Daar kunnen
wij onszelf niet voor
verschuilen. Het gaat dus
om het voortbrengen van de
vruchten van de Geest,
verankerd in een
dienstbaar, liefdevol denken
en in hoge morele
grondslagen. Daar zullen wij
84

iedere dag aan moeten
werken, aan het verkrijgen
van een karakter dat steeds
zuiverder wordt.
322

Zelfrespect en groei van
mijn zelfrespect is een
oorzakelijk gevolg van het
besef van Onvolmaaktheid.
Hoe groter mijn zelfrespect
wordt, hoe groter mijn maat
wordt om liefde voor mijzelf
te kunnen genereren. Maat
is altijd gelijk aan capaciteit,
dus mijn eigenliefde bepaalt
mijn vermogen van het
kunnen schenken van
naastenliefde, waarbij de
capaciteit nooit de maat kan
overschrijden. Zo wordt dus
door een steeds groter besef
van onvolmaaktheid, dat
manifest wordt in het
kunnen schenken van de
vruchten van de goddelijke
Geest, de naastenliefde op
deze wereld steeds intenser
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met elkaar gedeeld en aan
elkaar geschonken. Dat
bepaalt de noodzaak van
een groeiend besef van
onvolmaaktheid. Deel het
nieuwe evangelie en help de
wereld veranderen.
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Er zijn twee essentiële
aspecten nodig om te
kunnen veranderen. Het
eerste aspect is het
verhogen van ons
ZELFRESPECT en het
tweede aspect is het
geestelijk zuiver maken van
ons KARAKTER, van onze
denkbeelden en van de
morele beginselen van onze
grondslagen. Het besef van
Onvolmaaktheid beïnvloedt
beide aspecten in de goede
richting, omdat door het
OMARMEN en ACCEPTEREN
van het BESEF van
ONVOLMAAKTHEID, het
CONTRASTERENDE
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beginsel volkomen oplost en
daardoor dus het
POTENTIËLE KWAAD
verdwijnt.
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Ons karakter wordt bepaald
door ons denken en onze
morele beginselen. De
morele keuzes en onze
geestelijke vorderingen, de
groei van onze ziel en de
groei van ons bewustzijn
wordt bepaald door het
vermogen om God te
kennen en door de wens
te hebben om te worden
zoals God is. Zonder
moreel denken en zonder
geestelijke activiteit kan
de ziel niet eens bestaan.
Bij de eerste morele keus
van de jonge mens wordt de
ziel geboren. De ziel wordt
dus geboren en ontwikkelt
zich verder, door een
GECOMBINEERDE
ACTIVITEIT van de MENS en
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GOD, waarbij morele keuzes
de groei bevorderen. Het
uitsluiten van de
contrasterende en
confronterende faciliteit
binnen het gelijktijdig
aanvaarden van
volmaaktheid en
Onvolmaaktheid, dat alleen
bij het besef van
volmaaktheid een
voorwaarde en een realiteit
is, elimineert het ontstaan
van het potentiële kwaad en
zal onze moraliteit
buitengewoon gunstig
beïnvloeden.
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ZELFRESPECT en het
KARAKTER kunnen niet los
worden gezien van elkaar.
Waar het Zelfrespect de
maat of het volume
aangeeft voor de capaciteit,
de naastenliefde, geeft het
karakter de kwaliteit aan
van zowel eigenliefde als
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naastenliefde. Het karakter
wordt bepaald door de
puurheid van het denken
alsmede door de morele
beginselen van onze
grondslagen, die zullen
moeten bestaan uit
schoonheid, waarheid en
goedheid. Beide kwaliteiten
van zowel het Zelfrespect
als het karakter creëren de
vruchten waaraan de boom
zal worden gekend. Deze
kwaliteiten van zelfrespect
en karakter bepalen of een
mens de ervaring kan
hebben om uit de Geest te
zijn geboren en of die mens
in staat is om de vruchten
van de Geest te kunnen
delen. Het niveau van het
Zelfrespect en het karakter
bepalen of er ogen zijn om
te kunnen zien en of er oren
zijn om te kunnen horen.
Het karakter kan alleen in
nauwe samenwerking en
89

onder leiding van de
Godsvonk verbetert worden
omdat de Godsvonk als
enige de ware innerlijke
waarde van de mens in wie
hij woont, kent.
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Het nieuwe, vreugdevolle
evangelie van
Onvolmaaktheid
confronteert jezelf en opent
je, het confronteert anderen
en kan anderen openen.
Dat is de Weg, de weg van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID. De
weg vrij van het contrast
van volmaaktheid en
Onvolmaaktheid dat je nog
meesleurt in de illusie van
de dualiteit.
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De morele beginselen
vinden hun oorsprong in de
invloed van de zeven
Assistentbewustzijnsgeesten.
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Aangezien er nog overal het
contrast is tussen volmaakt
en onvolmaakt, is er nog
overal potentieel kwaad
aanwezig in de vorm van
zonden of dwaling. Keer het
verlangen en het streven
naar volmaaktheid,
voorgoed de rug toe.
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Wat zouden jouw
grondslagen zijn als je niet
meer in staat zou zijn om je
te storen aan anderen, als je
niet meer in staat zou zijn
om je te kunnen irriteren
aan anderen, om ieder
probleem bij anderen te
zien en bij anderen neer te
leggen, als je niet meer
jaloers kon zijn op wie dan
ook en op wat dan ook, als je
niet meer afgunstig kon zijn,
als je het verlangen en het
streven naar volmaaktheid
had afgelegd, omdat je weet
dat dat averechts werkt, als
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je de schoonheid gaat zien in
het onvolmaakte, als je de
stem van jouw Godsvonk
gaat horen en de vreugde
voelt van God dat hij
begrijpt dat je hem hoort,
…….. hoe zouden dan jouw
grondslagen zijn? Die
GRONDSLAGEN moeten nu
‘de jouwe’ worden en
zullen jouw karakter
hervormen.
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Het vastklampen aan
waarden is inherent aan het
vastklampen aan weerstand,
aan illusies en aan chaos.
Het loslaten van waarden is
het loslaten van iedere vorm
van weerstand en creëert
vrijheid. Vrijheid creëert
mogelijkheid tot groei en
schept vreugde, vrede en
liefde. En dit alles wordt
verkondigd door het
evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid.
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Vasthouden aan waarden is
jagen op en verlangen naar
volmaaktheid, waar het
beeld van de waarden in
passen en schept dus
contrast omdat ook het
tegendeel het resultaat kan
zijn, met alle
teleurstellingen en
frustraties tot gevolg. Dit
contrast schept de
mogelijkheid van
POTENTIEEL KWAAD.
330

Het wordt steeds duidelijker
hoe de totale reis, zoals
beschreven in de
boekenreeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’ is
gelopen en verlopen en dat
het een zodanig opbouwend
traject is, dat dit uiteindelijk
heeft geleid tot het mogen
vernemen van het
vreugdevolle evangelie van
het besef van
Onvolmaaktheid. Alle
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andere wegen, alle andere
landen, alle Paden, alle
gebieden die we hebben
doorkruist een VEROVERD,
alle wissels die we hebben
moeten nemen, alle ervaring
die we hebben mogen
opdoen, leiden naar dit
nieuwe evangelie, dat
uitsluitend een evangelie is
van DOEN, van LEVEN, van
ZIJN en van STRALEN. En
dat gaat niet vanzelf en blijft
er een continue alertheid op
zijn plaats, maar het gaat
wel steeds makkelijker,
omdat het in ons systeem
gaat zinken en wij het gaan
worden. Nu hebben we de
volledige ervaring om uit de
Geest te zijn geboren en zijn
we in staat om LIEFDE,
BLIJDSCHAP, VREDE,
LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID,
GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en
94

ZELFBEHEERSING te
kunnen zijn en ook
werkelijk te zijn en om dus
de vruchten van de
Goddelijke Geest te kunnen
gaan leven en te kunnen
gaan verspreiden over deze
wereld. Door alle ervaring
en door onze strijd of
worsteling is ons denken nu
puur en zuiver, zijn de
beginselen van onze
grondslagen gericht op de
waarden van schoonheid,
waarheid en goedheid en
hebben wij een krachtig
Zelfrespect of Eigenliefde
kunnen opbouwen. Dat zal
het fundament zijn voor het
vervolg van onze eigen
'WONDERBAARLIJKE REIS'.
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Er is geen mijzelf meer,
want 'mij' is nu structureel
opgegaan in ‘ONS’, dus is
mijzelf geworden en
verworden tot ONSZELF.
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Verheffen en blijven
verheffen is een voorwaarde
en een noodzaak voor
eeuwige voortgaande groei.
Ik zal dus vanaf nu,
onophoudelijk en
structureel ‘ONS
VERHEFFEN’.
DIT 'ONSZELF
VERHEFFEN’ IS EEN
LOGISCH GEVOLG VAN
HET BESEF VAN ‘HET
EVANGELIE VAN HET
BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID’.
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Iedere vorm van zelfrespect
dat geen basis vindt in puur
en zuiver denken en dat niet
gegrondvest is op de
beginselen die steunen op
de grondslagen van
schoonheid, waarheid en
goedheid, is GEEN
zelfrespect, maar is
ZELFBEWONDERING en is
een product van het EGO.
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De SPIL is en wordt nu het
KARAKTER, waar het
ZELFRESPECT op
balanceert en de aard van
het karakter en de
grondslagen waarop zij is
gebouwd, bepalen
uiteindelijk de doorslag naar
Zelfrespect of naar
Zelfbewondering, naar het
dienen van God of het naar
het dienen van de keizer.
Zelfrespect kan vanaf nu
niet meer los worden
gezien van het karakter
waarop zij balanceert.
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Het uitgangspunt van het
accepteren en omarmen van
de Onvolmaaktheid, kent
geen waarden meer toe,
maakt geen onderscheid,
oordeelt niet en veroordeelt
niet, kent de volmaaktheid
niet meer, dus er ontstaat
ook geen contrast meer met
tegenstellingen en dus met
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een groot risico van
teleurstellingen. Wat
resteert in het besef van het
evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is rust,
vreugde, vrijheid, harmonie
en liefde en dat is het
fundament waarop de
grondslag van de waarden
van schoonheid, waarheid
en goedheid kan groeien en
bloeien en waarin het zich
kan verankeren. Het
evangelie is dus de basis
voor de grondslag van de
beginselen van de wijze
van denken, dat tot
uitdrukking komt in ons
karakter.
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Er was ooit een bijna
eindeloze tijd van strijd,
onrust en chaos, die zijn
oorsprong vond in de illusie
van de dualiteit, die weer
zijn wortels heeft verankerd
in de grond van de
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VOLMAAKTHEID.
Die tijd is geweest en wordt
vanaf nu vervangen door de
boodschap van het
vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID,
waardoor de verwachting,
de teleurstelling, het
oordeel, de veroordeling en
dus de chaos, de
disharmonie en de pijn,
voorgoed zullen oplossen.
Er breken nieuwe tijden
aan, als wij dit evangelie op
deze wereld zullen
verkondigen.
335

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

100

336

De gerichtheid op de
Onvolmaaktheid van het
evangelie van
Onvolmaaktheid gaat pas
levend worden als het
bestaat in jou en in mij. Als
wij werkelijk in staat zijn
om de onvolmaaktheid
werkelijk te kunnen
accepteren en te kunnen
gaan omarmen, gaat het
evangelie pas in onszelf
leven en zal daardoor een
ongeremde energie, een
energie die vrij is van
iedere WEERSTAND, gaan
stromen en zal daar direct
een uitwerking van zijn op
onze omgeving en dus op
deze wereld. Daarnaast
zullen wij ook allemaal
persoonlijk de vruchten
kunnen gaan plukken van
onze eigen energie die niet
meer wordt belast door
weerstand die ontstaat in
het contrast tussen
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volmaakt en onvolmaakt en
waaruit potentieel kwaad
kan voortkomen. Vrij van
iedere weerstand kunnen
we aantonen dat we die
lessen hebben geleerd en zal
ons leven gaan veranderen.
337
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Zo zijn wij allemaal
gevangenen van de
volmaaktheid, bang en
afwijzend tegenover het
onvolmaakte, omdat dat eng
en bedrijgend is, terwijl het
onvolmaakte de wezenlijke
en natuurlijke aard der
dingen in zich draagt. Juist
de door ons gedefinieerde
volmaaktheid is de illusie,
waar we allemaal worstelen
om die zogenaamde
volmaaktheid te bereiken en
vast te houden. Het bestaat
echter niet en die worsteling
put ons uit en maakt ons
ziek. Wie durft de door ons
gedefinieerde volmaaktheid
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voorgoed vaarwel te
zeggen? Wie durft zijn ogen
te openen en wakker te
worden? Wie durft dat en
wie is daartoe in staat?
De onvolmaaktheid IS en de
volmaaktheid is niet en
samen in één potje leiden ze
tot ruzie en dragen ze het
potentiële kwaad in zich, dat
de gebruikers van de
volmaaktheid altijd zal
infecteren en treffen.
338

Afstemming op het besef
van volmaaktheid beperkt
mij door de grenzen die
zitten opgesloten in de door
mijzelf gedefinieerde
volmaaktheid. Afstemming
op het besef van
ONVOLMAAKTHEID,
creëert een onbeperkte
ruimte, waarin niets moet,
waarin niets verwacht
wordt, waarin ik niet
teleurgesteld of gekwetst
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kan worden en waarin ik
dus ONKWETSBAAR ben.
339

Neem waar en ervaar.
Zolang je bent afgestemd op
het besef van
Volmaaktheid, 'bepaalt
het leven jou, doordat jij
het leven wilt bepalen'.
Zolang je bent afgestemd op
het besef van
Onvolmaaktheid, 'bepaal
jij het leven, doordat jij
het leven de kans geeft,
om zich onbelemmerd aan
jou te kunnen aanbieden'.
En de regisseur van dat spel
van de krachten in het leven,
in jouw leven, is de eigenaar
van dat leven en dat ben JIJ.
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Er is een weg die ons
gevangen houdt en er is een
weg die verlossing biedt. De
weg van het
gevangenschap is de weg
die gericht is op het besef
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van volmaaktheid. Het
dwingt je om alert te zijn of
het door jou verlangde of
gewenste resultaat voor jou
als resultaat uit het moeras
naar boven komt drijven. Je
bent je vrijheid kwijt
doordat je continu alert
moet zijn en als het
resultaat onbevredigend is,
zul je de frustratie en de
teleurstelling in je rugzak
als ballast mee moeten
dragen. De weg uit dat
gevangenschap, de weg naar
de verlossing, de weg naar
de vrijheid, is de weg van
het ongebonden kunnen
accepteren en omarmen
van de weg van het besef
van Onvolmaaktheid.
341

Alleen een ziel die bevrijd is
van zowel de
gevangenschap als de
ballast, en in die vrijheid op
eigen kracht, wandelt aan de
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hand van God, kan de
ervaring hebben van uit de
Geest te zijn geboren.
Daarvoor zal die ziel zichzelf
bevrijd moeten hebben uit
de ketenen van de
afstemming op
volmaaktheid en de
vrijheid en de verlichting
moeten hebben veroverd
van de afstemming op
ONVOLMAAKTHEID. Alleen
een ziel met die afstemming
is in staat om de vruchten
van de Geest uit volle
overgave, in volle vrijheid
en in vol bewustzijn te
kunnen delen aan deze
wereld.
342
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Volledige overgave aan de
onvolmaaktheid betekent
om volledig te kunnen
geloven in God en om
volledig te kunnen
vertrouwen op God en op de
weg van de onvolmaaktheid
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zelf. Hoe meer geloof en
vertrouwen ik heb, hoe
meer ik me kan overgeven.
Hoe groter mijn overgave
wordt, hoe groter mijn
geloof en vertrouwen wordt.
Zo versterken mijn overgave
aan de onvolmaaktheid en
mijn relatie met God, elkaar.
Daarnaast wordt de
ervaring van ‘onkwetsbaar
zijn' steeds sterker en door
het 'verlangen en streven
naar …..’, af te leggen,
parkeren we de invloed van
het ego volledig buiten ons.
343

De mens lijdt het meest aan
het lijden dat hij vreest.
Gericht op en verlangend en
strevend naar de door
onszelf, persoonlijk
gedefinieerde volmaaktheid,
is er altijd de angst voor het
resultaat van het alternatief,
de ook door onszelf
gedefinieerde
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onvolmaaktheid. Die angst,
dat spanningsveld, gooit ons
om en maakt ons ziek.
Vergeet ook vooral niet, dat
alles waar wij onszelf op
richten, alles zal zijn
waarvoor wij onze deuren
zullen openen. Zo nodigen
wij het spanningsveld van
de weerstand keer op keer
uit, waarmee en waardoor
het in ons systeem wordt
verankerd en zich nestelt in
het collectieve bewustzijn
van deze wereld.
344
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De weg van het afleggen van
de weerstand, de weg van
het afleggen van de
acceptatie en de omarming
van de onvolmaaktheid,
creëert dus groei, waardoor
ik mijzelf bevrijd uit steeds
terugkerende
omstandigheden. Ik heb die
les geleerd en heb die
ervaring niet meer nodig.
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Vasthouden aan mijn
verlangen van persoonlijke
volmaaktheid creëert dus
weerstand en blokkeert
iedere voortgang op mijn
weg. Zolang wijzelf in de
weerstand zitten en in de
weerstand blijven, tonen wij
het universum dat bij ons de
angst nog overheerst, dat
wij nog vastzitten aan het
concept van projectie op de
volmaaktheid en dat wij de
weg van de onvolmaaktheid
nog niet kennen, nog niet
durven accepteren, nog niet
consumeren en dat wij dus
nog deze ervaringen nodig
hebben om te kunnen leren.
Wie ogen heeft om te zien
en oren heeft om te horen
…..!
345

Ieder mens die in staat is om
de onvolmaaktheid te
kunnen accepteren en te
kunnen omarmen, is in staat
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om de energie van 'de
weerstand tegen de
onvolmaaktheid’, die
gebaseerd is op angst voor
het lijden dat wij vrezen en
dat circuleert binnen het
gesloten systeem van het
collectieve bewustzijn, als
een open deur, door die
mens heen, te laten
wegstromen naar ‘buiten
het collectieve bewustzijn',
waar het zal worden
getransformeerd. De mens
die de onvolmaaktheid
accepteert en omarmt, die in
God gelooft en op God
vertrouwt, die de ervaring
heeft van uit de Geest te zijn
geboren, kan op deze wijze,
als een open deur, God, de
schepping en de mensheid
dienen.
346
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De nieuwe weg die is
blootgelegd en die wordt
aangegeven door het
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nieuwe vreugdevolle
evangelie van
onvolmaaktheid of van het
besef van onvolmaaktheid
en die de beginselen van het
goddelijk scheppingsplan
blootlegt en daarop verder
bouwt, toont ons het begin
van een eeuwige en
eindeloze weg. Het is de
sleutel tot de deur die
wezenlijk de trap ontsluit
voor een nooit meer
stoppende, eeuwige
klimpartij, naar immer weer
nieuwe en ontluikende
schoonheden, die naar
voren zullen komen,
naarmate wij steeds verder
op kunnen gaan in de
Onvolmaaktheid, door er
doorheen te reizen. Door
steeds meer van die
onvolmaaktheid te kunnen
gaan begrijpen, zullen we
steeds meer van die
onvolmaaktheid kunnen
111

afleggen en daardoor de
schoonheid en de
volmaaktheid van God
kunnen gaan begrijpen.
347
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We hangen allemaal in de
projectie op de door onszelf
geformuleerde
‘volmaaktheid’. Deze
projectie is de neerslag
van het totale collectieve
bewustzijn. We zullen de
projectie op volmaaktheid
los moeten laten en het
besef van Onvolmaaktheid
gaan accepteren en
omarmen. Dan zal de
weerstand gebroken
worden en kan en zal de
‘kosmische flow’ gaan
stromen. Die 'overstap’ is
immens en nog ver buiten
het bereik van de massa.
Ieder individu die deze stap
wil en kan maken, dient
daar de mensheid mee. Wie
heeft het lef om de vrede, de
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vreugde, de rust, de liefde
en de 'kracht van groei', te
gaan ontdekken en te gaan
veroveren door de
onvolmaaktheid te
accepteren en te omarmen
en daarmee voor zichzelf te
veroveren?
348

Als de weg van het besef van
Onvolmaaktheid de weg of
zelfs de enige weg is naar
het besef van EENHEID, dan
is de weg van het besef van
volmaaktheid de enige
oorzaak van het besef van
dualiteit en is daarmee de
enige weg naar het besef
van dualiteit. Vind een kies
de juiste weg.
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De weg van
Onvolmaaktheid gooit
mijzelf volledig terug op
mijzelf. Ik sta er alleen voor
en ik kan niemand meer
benoemen en aanwijzen
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voor de oorzaak en de bron
van mijn ellende. Ik ben
alleen, samen met mijn God,
mijn engelen en mijn
genootschap en dus ben ik
niet alleen en heb ik zelfs de
meest waardevolle vrienden
aan mijn zijde. Binnen dat
weten, binnen die kracht,
neem ik mijn eigen
verantwoordelijkheid en
accepteer en omarm ik
onvoorwaardelijk de
onvolmaaktheid.
Zo groei ik ver uit boven het
geharrewar en het geleuter,
het geduw tegen en het
getrek aan elkaar, wat zich
allemaal afspeelt op deze
wereld. Het bijzondere aan
dit verhaal is echter dat
als ik het besef van
ONVOLMAAKTHEID
volledig accepteer en
omarm, de ellende zal
verdwijnen uit mijn leven,
omdat ik die lessen heb
114

geleerd en omdat vreugde,
vrede, liefde en een dieper
besef van EENHEID, MIJN
DEEL ZAL ZIJN.
350

‘De mens lijdt het meest
onder het lijden dat hij
vreest’. Dat is de reden
waarom we gaan selecteren
in voor onszelf
gedefinieerde
volmaaktheden en
onvolmaaktheden. Als we
ons richten op alles wat wij
als volmaakt bestempelen,
sluiten we de rest uit. Dat is
echter schijn, want ook alle
onvolmaaktheden zijn door
uitsluiting benoemd en
voorzien van het etiket
angst, dat een verbinding
creëert. Dus ook voor al die
projecties, van de
onvolmaaktheid, zetten we
de deuren van ons systeem,
ONBEWUST, wijd open en
halen die energie binnen in
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ons systeem, dat een
spanningsveld, stress en
angst creëert. Bovendien
creëert ‘uitsluiting’ een
afscheiding en dus
DUALITEIT. Afstemming op
het besef van
onvolmaaktheid, sluit alles
in en sluit niets uit en is dus
gericht op het besef van
EENHEID, dat altijd ervaren
wordt als LIEFDE.
351
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Door het voortschrijdende
inzicht hebben we de stap
gemaakt van het
Meesterschap over het Zelf,
van versie 1.0, naar versie
2.0, naar versie 3.0. Het
Meesterschap versie 1.0
wordt gekenmerkt door het
veroveren van Zelfrespect.
Bij versie 2.0 wordt er een
kwaliteit vereist van een
zuiver en puur karakter,
gedragen door de
beginselen van de
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grondslagen schoonheid,
waarheid en goedheid. Bij
versie 3.0 is de Meester in
staat om een volledig besef
en projectie te hebben op de
Onvolmaaktheid en deze
onvoorwaardelijk te kunnen
accepteren en te kunnen
omarmen.
Als al deze kenmerken niet
aanwezig zijn en iemand
vindt zichzelf geweldig, dan
spreken we van
zelfbewondering en is er
volledige aansturing van en
door het ego.
352

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

118

Vele aspecten zijn belangrijk
bij het gaan van de WEG.
Welke keus maak je, want
keuzes leiden tot ervaringen
met groei- en
leermomenten? Wat is de
essentie van het gaan van de
weg? Wordt dat bepaald
door of je kiest voor het
besef van volmaaktheid of
voor het besef van
onvolmaaktheid? Die keus is
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zeer belangrijk maar bepaalt
uiteindelijk niet de
ESSENTIE en de RICHTING
van de weg. Die keus
bepaalt de voortgang en de
snelheid op de weg. De
essentie wordt uitsluitend
bepaald door Het blinde
vertrouwen op, het
ontembare verlangen
naar en het
onvoorwaardelijke geloof
in God, de overgave aan
God en in onze
samenwerking, in de
wetenschap dat God weet
dat mijn weg, onze weg is
en nog harder zal gaan
'voor onze WEG’, dan dat
ik ooit in staat zal zijn.
354

De Weg op weg naar en de
Weg van het Evangelie van
het besef van
Onvolmaaktheid is
uitsluitend een
GEESTELIJKE WEG. We
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hebben al lang geleden de
wereldse weg verlaten. We
dienen uitsluitend nog God
en hebben al lang geleden
afscheid genomen van de
keizer.
Dikwijls vragen mensen mij
waar je de grens legt in de
acceptatie en omarming van
het onvolmaakte. Zolang het
om wereldse zaken gaat en
om het dienen van de keizer
is er geen grens en laten we
iedere gerichtheid daarop,
los. Pas als de balk uit onze
eigen ogen is verwijderd,
hebben wijzelf ‘ogen om te
kunnen zien’. Dan kunnen
wij anderen helpen met het
verwijderen van de
splinters, die zich bevinden
in hun ogen, opdat ook zij de
ogen kunnen krijgen om te
kunnen zien.
355
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Succes op de Weg van het
accepteren en omarmen van
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het ONVOLMAAKTE is
uitsluitend realiseerbaar
door continue ZELFOBSERVATIE en door
continu ZELF-ONDERZOEK.
Alleen de GERICHTHEID en
de AFSTEMMING op het
BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID en het
daardoor in staat te zijn om,
DOOR DE
ONVOLMAAKTHEID HEEN
TE KUNNEN GAAN, is in
staat om ons leven te
kunnen veranderen en om
daardoor op te kunnen
klimmen naar een hoger
plan, naar hogere niveaus,
omdat lessen die wij geleerd
en begrepen hebben en
waarvan de uitwerking een
deel van ons systeem is
geworden, wij niet meer
hoeven te ondergaan en
waardoor wij dus op een
hoger niveau verder kunnen
gaan, om ook door dat
121

niveau heen te kunnen
gaan en zo stapje voor
stapje verder te kunnen
klimmen.
356
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EMOTIES tonen ons wat er
(nog) in onszelf leeft, wat
voor invloed dat nu op ons
heeft en hoe wij nu dus nog
denken, handelen en
acteren ten opzichte van de
kosmische wetten. Zijn wij
in strijd met de
onvolmaaktheid, met de
natuurlijke en wezenlijke
aard der dingen en ervaren
wij daardoor de weerstand
die automatisch daardoor
ontstaat als wij onszelf
afstemmen en richten op het
besef van volmaaktheid, met
alle pijnlijke, verdrietige of
angstige EMOTIES. Onze
emoties zijn de prachtige
INDICATOREN van onze
kennis over en van ons
handelen met de
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kosmische wetten.
Onderdruk al deze
EMOTIES, alle fijne en alle
angstige, pijnlijke en
verdrietige EMOTIES,
NOOIT, maar onderga ze,
observeer ze, onderzoek ze
en leer ervan. Tenslotte rest
ons iedere keer nog maar
één ding, ACCEPTEER en
OMARM iedere ervaring,
iedere EMOTIE en stel stel
wat en op welke wijze er
iets verandert in jouw
systeem. Leer daarvan,
werk je zo DOOR DE
ONVOLMAAKTHEID HEEN,
leer en groei. Dat is de
manier waarop we stap voor
stap naar hogere niveaus
kunnen groeien, door
niveau voor niveau te
BEWUST te kunnen
doorleven, de
onvolmaaktheid te kunnen
omarmen en te kunnen
passeren en door op deze
123

wijze, door te kunnen
groeien naar het Paradijs.
357
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Alles wat wijzelf aan de
voorkant van ons LEVEN
erin stoppen, vinden wij als
ervaring aan de
achterkant van ons LEVEN
terug. Dus afhankelijk van
welke gerichtheid wij aan de
voorkant hebben, ofwel
enerzijds de gerichtheid op
het besef van
Onvolmaaktheid ofwel
anderzijds de gerichtheid op
het besef van
volmaaktheid, bepaalt of
wij respectievelijk aan de
achterkant de ervaring
hebben van ofwel vreugde,
rust, vrede, verdiept contact
en verbinding met onze
Godsvonk ofwel de ervaring
van angst, onrust,
disharmonie, veroordelend
en belandend in geschillen
en ruzies. Wat je ervaart aan
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de achterkant van je leven is
het resultaat van je
gerichtheid en afstemming
aan de voorkant van je
leven.
358

We hebben mogen
vaststellen wat het
Evangelie van
Onvolmaaktheid ons
brengt en wat haar doel is.
Het haalt ons uit het besef
van het veld van de dualiteit,
waar we hoge
verwachtingen hebben van
hoe anderen volgens ons
moeten handelen en moeten
zijn, wat leidt tot
teleurstellingen en waar we
elkaar oordelen en
veroordelen, wat leidt tot
ruzies en wat ook nog veel
te vaak een oorlog tot gevolg
heeft.
Het contrast tussen
volmaaktheid en
Onvolmaaktheid creëert dit
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POTENTIEEL GEVAAR tot
het kwaad en leidt tot
zonden en dwaling. Het
Evangelie van
VOLMAAKTHEID leert ons
de onvolmaaktheid
begrijpen, te accepteren en
te omarmen, waardoor wij
alles aanvaarden en
omarmen ‘zoals het is',
zonder enig oordeel, zonder
omver te worden geworpen,
omdat al het onvolmaakte
hoort tot de wezenlijke en
natuurlijke aard der dingen.
Het schenkt ons rust, vrede,
kracht, vreugde en de
ervaring van onkwetsbaar
te zijn, waardoor we ook de
ervaring zullen ondergaan
van uit de Geest te zijn
geboren. Nu kunnen we,
staand in de kracht van de
BEWUSTE SAMENWERKING
met onze Godsvonk de
vruchten van de Goddelijke
Geest gaan delen en
126

daarmee deze wereld gaan
genezen. Deze vruchten
zijn: ‘LIEFDE, BLIJDSCHAP,
VREDE,
LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID,
GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING.’
Hiermee verheffen wij
onszelf, de wereld, de
schepping en God en hierbij
verkondigen wij de
boodschap van het
vreugdevolle Evangelie van
Onvolmaaktheid. Hierdoor
hebben we al intensief
contact met andere
werelden en met geestelijke
wezens en zijn we nog
slechts als een verlenging
van de hemel, als een open
deur, IN deze wereld en zijn
we op geen enkele wijze
meer VAN deze wereld.
359

Aartsengel Gabriël heeft
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verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
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verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Aartsengel Gabriël heeft
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verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die
het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een
moment van RUST,
BEZINNING en
CONTEMPLATIE.
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Het kenmerk van dit deel van de reeks van het
‘attentiepuntenboek’ is:

Het nieuwe en vreugdevolle
evangelie van ‘van
onvolmaaktheid naar
volmaaktheid’.
En dit evangelie steunt volledig op het
‘evangelie van Zelfrespect’ van Jezus,

Omdat:
Zelfrespect of Eigenliefde,
voortkomet en groeit uit het besef en
de acceptatie van onvolmaaktheid..
131

PUNT 275: introductie
tot het nieuwe evangelie

We gaan opnieuw even terug om de weg te
bewandelen, om opnieuw vast te kunnen stellen wat
er aan de hand is.
Dit verhaal is al kort benoemd in de laatste
aandachtspunten van DEEL 2.
Wat was de reden of de oorzaak waarom ik doorkreeg
dat er een nieuw evangelie mag worden verkend en
vastgelegd.
Het viel mij op dat ik steeds vaker hoor en hoorde van
mensen hoe moeilijk het is om de weg te bewandelen.
Vaak wordt er toch nog gestruikeld over overtuigingen
en de daaruit voortkomende teleurstellingen. Dat
levert pijn en verdriet op en dit probleem lijkt
onoplosbaar en lijkt voor heel veel mensen, een niet te
nemen barrière te zijn.
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We leven allemaal in een continue projectie van
continue, door ons bepaalde beeltenissen van
PERFECTIE en VOLMAAKTHEID.
Deze perfectie en volmaaktheid bepaalt onze
overtuigingen in iedere situatie. Zowel in onze interpersoonlijke relaties als in omstandigheden en in
situaties, bepalen wij altijd een beeld van de meest
gunstige situatie en van het meest gunstige
resultaat. Uiteraard is deze projectie van perfectie en
volmaaktheid ook altijd persoonlijk en kan per
persoon verschillen.
Er is echter altijd één allesoverheersende
overeenkomst in al die projecties en dat is dat het
uitgangspunt, dat de gerichtheid altijd PERFECTIE
of VOLMAAKTHEID inhoudt en dat het resultaat
altijd moet leiden tot een uitkomst van perfectie
en volmaaktheid.
Als blijkt dat de resultaten niet leiden tot onze
verwachtingen en dat daar dus niet aan wordt
voldaan, komen onze verwachtingen dus niet uit en
zijn er teleurstellingen, waarvan we goed ziek
kunnen zijn.
Er wordt tegenwoordig tegen van alles en nog wat
door steeds grotere groepen mensen geprotesteerd,
want er wordt niet voldaan aan onze overtuigingen
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van perfectie en volmaaktheid, waar onze
verwachtingen uit voortkomen en die weer resulteren
in teleurstellingen, teleurstellingen,
teleurstellingen.
We worden steeds bozer over het falen van anderen,
van partners, van vrienden, van collega’s, van politici,
van politieagenten, van zorgverleners en noem maar
op.
Die steeds grotere boosheid leidt tot steeds meer
irritatie, intolerantie, agressie en soms lijkt het wel
oorlog.
We falen massaal in het kunnen realiseren van de
geprojecteerd perfectie en volmaaktheid, die WIJ
ZOWEL ONSZELF, ALS ANDEREN OPLEGGEN.
Dus alles en iedereen, inclusief ikzelf, is schuldig.
Daardoor lijden we aan een enorm tekort aan
zelfrespect of zelfvertrouwen en lijden we aan het
tekort om anderen te kunnen respecteren en te
kunnen vertrouwen.
Hier speelt uiteraard ook weer de ‘wet van maat en
capaciteit’, waardoor we datgene waartoe we niet
zelf in staat zijn, ook niet kunnen toedelen of
uitdelen aan anderen
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Wij parkeren dus een continu over alles heen liggende
‘saus van perfectie en volmaaktheid'. Die saus zal
echter nooit worden geconsumeerd, omdat die niet
geconsumeerd kan worden. Deze 'verwachte en aan
onszelf en elkaar opgelegde perfectie’, druist namelijk
in tegen de meest ultieme kern van het
’NATUURLIJKE’ en geeft daarom dus altijd
CONTRAST, CONFLICT en CHAOS.
Een ‘Natuurlijk conflict’ ontstaat per definitie, als
twee grootheden die bestemd of bedoeld zijn om NIET
samen te kunnen gaan, toch samen worden gebracht
of bij elkaar komen, waarbij één van die twee
grootheden een constante is, een gegeven is,
onveranderbaar is en waarbij de ANDERE
grootheid WEL VERANDERBAAR OF VARIABEL IS.

DE VERANDERLIJKE OF VARIABELE
GROOTHEID DWINGT EEN RESULTAAT AF
DAT DOOR DE ONVERANDERLIJKE, VASTE OF
CONSTANTE GROOTHEID, GEZIEN DE
NATUUR EN DE KWALITEIT VAN DIE
GROOTHEID, OP GEEN ENKELE WIJZE
REALISEERBAAR ZAL ZIJN.
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Daardoor ontstaat per definitie een
verwachting die, gezien 'het nooit kunnen
halen van dat verwachte resultaat’, leidt tot
CHAOS, DISHARMONIE, ONVREDE,
FRUSTRATIE, TELEURSTELLING,
INTOLERANTIE, AGRESSIE EN OORLOG.
Dat is een reden waarom mensen zeggen dat ze steeds
terugvallen en dat de wetten zo moeilijk zijn te leven.
We zullen op deze stelling in de loop van dit boek, in
de verdere verkenning en vastlegging van het nieuwe
evangelie, terugkomen.
Waar het eigenlijk om gaat is dat de mens een 'zijnssituatie' afdwingt, die onrealistisch is en nooit
gehaald zal kunnen worden, wegens de wezenlijke
aard der dingen, die nooit zullen passen in deze door
de mens, keer op keer geprojecteerde, ‘zijns-situatie’.
Het verkeerd inschatten door de mensheid van dit
fenomeen vindt zijn oorsprong in een gebrek aan
bewustzijn, dat bestaat uit een gebrek aan kennis (de
verstandelijke capaciteit) en uit een gebrek van een
wezenlijke band, van contact en verbinding met en een
verlangen naar God, waaruit liefde gegenereerd kan
en zal gaan worden (de spirituele perceptie).
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Dit creëert Punt 275:
Er zijn twee grootheden, twee krachten die constant
met elkaar in de wereld in conflict zijn, waardoor er
disharmonie en chaos ontstaat. De ene kracht is
constant en onveranderbaar en de andere kracht is
variabel maar heeft gemiddeld, wel een vaste
energiefrequentie, die onvoorstelbaar afwijkt van de
energiefrequentie van de constante kracht. Dit
principe met alle daaruit voortkomende gevolgen, is
de basis van het nieuwe, vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID.

137

PUNT 276: Deze
conflicterende krachten
in relatie tot de
worsteling

Zoals we hiervoor hebben gezien wordt de mens
geconfronteerd met twee krachten die leiden tot
conflict.
Één kracht IS, is in principe constant en
onveranderlijk en kan alleen op een extreem lange
termijn veranderen.
De andere kracht is variabel en wordt voortgebracht
door de mens en is qua frequentie extreem afwijkend
van de constante, onveranderlijke kracht.

De aard van beide krachten:
De aard van de door de mens voortgebrachte,
variabele kracht.
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De aard van de door de mens voortgebrachte kracht is
altijd gericht op PERFECTIE en VOLMAAKTHEID.
Deze perfectie en volmaaktheid wordt gedefinieerd
door de mens, is persoonlijk en kan per mens
verschillen. Het altijd aanwezige kenmerk van deze
kracht is dus perfectie en volmaaktheid.
Er wordt perfectie vereist voor zowel zichzelf als voor
anderen, waarbij het altijd de vraag is of deze perfectie
wordt gehaald. De meting is altijd het resultaat, dat
wordt gepresenteerd aan hoe er aan de verwachting
over dit resultaat is voldaan. Als het resultaat perfect
genoeg is en voldoet aan de norm van de verwachting,
zijn we tevreden. Als er niet aan de norm van de
verwachting wordt voldaan, zijn we teleurgesteld,
met soms heftige gevolgen. Het resultaat is helaas
bijna altijd de teleurstelling.
De geprojecteerde overtuiging, waarin altijd ons
beeld van perfectie of volmaaktheid zit opgesloten,
kan door de wezenlijke aard der dingen, kan door
die andere aanwezige, allesoverheersende,
constante kracht, (bijna) nooit gerealiseerd
worden.
Dat brengt ons bij de andere, de constante kracht, die
het wezenlijke van de aard der dingen inhoudt.

De aard van de door God voortgebrachte, in
de schepping opgenomen, constante kracht,
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die de wezenlijke aard der dingen in zich
draagt.
De aard van de door God voortgebrachte kracht, die
het kenmerk is van de schepping en die de wezenlijke
aard der dingen in zich draagt, is IMPERFECTIE en
ONVOLMAAKTHEID.
De schepping is gecreëerd in een onvolmaakte
opzet en werking.
God heeft een onvolmaakte schepping gecreëerd met
een onvolmaakte omgeving en onvolmaakte wezens.
Deze wezens, de opklimmingswezens, krijgen de taak
en de opdracht mee om op te klimmen van
onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Deze
opklimmingsreis wordt omschreven als een ware
WORSTELING.
In principe heeft ieder mens op deze reis een eigen
Godsvonk ontvangen en zonder de hulp, zonder deze
aansturing en begeleiding van dit fragment van God, is
het onmogelijk om deze reis te kunnen volbrengen.
Zonder de hulp van God en de samenwerking met
God is de reis GEVAARLIJK en ONSTABIEL.
(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
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ONSTABIEL. Mechanische dominantie verzekert
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.

Er zijn dus twee krachten waar wij in het leven mee
worden geconfronteerd.
De EERSTE is constant, is een feit en een gegeven en is
nu onveranderbaar. Die kracht is
ONVOLMAAKTHEID, omdat de schepping in ieder
opzicht door God onvolmaakt is gemaakt.
Die onvolmaaktheid is dus een gegeven.
De TWEEDE kracht is de projectie van overtuigingen
van de mens, waarin de mens altijd uitgaat van
perfectie en VOLMAAKTHEID. De mens streeft naar
voor die mens goede, perfecte en volmaakte resultaten
en niet naar slechte, imperfecte en onvolmaakte
resultaten. De VERWACHTING is gericht op perfecte
en volmaakte resultaten EN DIT SPEELT ZICH DUS
AF IN EEN OMGEVING, IN EEN NATUUR DIE PER
DEFINITIE EN DUS IN IEDER OPZICHT,
IMPERFECTIE EN ONVOLMAAKTHEID STRAALT EN
ADEMT.
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Dus die VERWACHTINGEN van perfectie en
volmaaktheid zullen in een omgeving en in een
natuur die doordrenkt is van imperfectie en
onvolmaaktheid, alleen maar TELEURSTELLINGEN,
BITTERHEID, ONVREDE, STRESS, FRUSTRATIE,
IRRITATIES EN CHAOS OPLEVEREN, Zolang die
verwachtingen er zullen zijn en dus zullen botsen
op de situatie zoals die werkelijk IS, gezien de
natuurlijke aard der dingen.
Deze twee krachten van ongelijke en elkaar
tegenwerkende naturen (volmaaktheid tegenover
onvolmaaktheid), veroorzaken resulterend steeds,
teleurstelling, een spanningsveld, en maakt keer op
keer van het leven EEN WORSTELING, die ontstaat
door een ‘NATUURLIJK CONFLICT’.
Even een kleine herhaling:
Een ‘Natuurlijk conflict’ ontstaat per definitie, als
twee grootheden die bedoeld zijn om NIET samen te
kunnen gaan, toch samen worden gebracht of bij
elkaar komen, waarbij één van die twee grootheden
een constante is, een gegeven is, onveranderbaar
is en waarbij de ANDERE grootheid WEL
VERANDERBAAR OF VARIABEL IS.
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DE VERANDERLIJKE OF VARIABELE
GROOTHEID DWINGT EEN RESULTAAT AF
DAT DOOR DE ONVERANDERLIJKE, VASTE OF
CONSTANTE GROOTHEID, GEZIEN DE
NATUUR EN DE KWALITEIT VAN DIE
GROOTHEID, OP GEEN ENKELE WIJZE
REALISEERBAAR ZAL ZIJN.

Wij projecteren in onze levens een
gerichtheid en een focus, met de intentie of
de bedoeling dat de resultaten perfect en
volmaakt moeten zijn. We omarmen het
goede en wijzen het slechte af.
Aangezien onze omgeving, wijzelf en ieder
ander het absolute kenmerk van
onvolmaaktheid en imperfectie draagt,
zullen onze verwachtingen nooit uitkomen
en zullen wij ten onder gaan aan heftige
teleurstellingen en daar letterlijk ziek van
worden. Keer op keer op keer.
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Zo leiden deze conflicterende krachten
onherroepelijk tot continue teleurstellingen
en dat is het dat onze reis tot een
waarachtige worsteling maakt.
De vraag is dus of dit geschetste probleem oplosbaar is
en indien ja, wat we daaraan moeten of kunnen doen.
Hopelijk zal dit nieuwe evangelie ons daarin de weg
kunnen wijzen.

Dit creëert Punt 276:
De conflicterende krachten waaraan ieder mens
is blootgesteld leiden voor ons tot resultaten
van heftige teleurstellingen, die het leven, onze
opklimmingsreis, tot een worsteling maakt. Het
goede, het perfecte en het volmaakte dat ieder
mens nastreeft is nauwelijks realiseerbaar in
een omgeving en met mensen die per definitie
allemaal onvolmaakt en imperfect zijn.
Tegenstrijdige naturen (volmaaktheid en
onvolmaaktheid) werken elkaar tegen en leiden
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tot frustrerende resultaten van heftige
teleurstellingen. Het evangelie van de
onvolmaaktheid zal een weg bieden, waarop
en waardoor wij in harmonie kunnen en zullen
komen met de wezenlijke aard van datgene dat
IS, van de onvolmaakte natuur der dingen,
inhoudende de onvolmaaktheid van ieder wezen
en de onvolmaaktheid van onze omgeving. Het
begin van deze weg is de onvolmaaktheid gaan
zien, gaan begrijpen, gaan accepteren en gaan
omarmen, dus in vreugde gaan integreren in ons
leven.
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PUNT 277: Nogmaals het
grote CONFLICT belicht

Niemand vraagt om of streeft naar 'HET VENIJN VAN
DE PIJN ' dus streven we naar perfectie, naar
volmaaktheid, naar een voor onszelf zo volmaakt
mogelijke situatie en al deze situaties, die doorspekt
zijn van volmaaktheden en perfecties gericht op
onszelf, worden per definitie, opgenomen in onze
overtuigingen, creëren onze verwachtingen en
geven de resultaten van die verwachtingen.
De wereld is imperfect en onvolmaakt, onze
leefomgeving is imperfect en onvolmaakt, ikzelf ben
imperfect en onvolmaakt, alle mensen zijn imperfect
en onvolmaakt, omdat de schepping is neergezet door
God volgens 'de opzet en werking van
onvolmaaktheid’, dus ……,

De resultaten, alle resultaten die
voortkomen uit onze verwachtingen, die
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hangen aan onze ‘van perfectie en
volmaaktheid doorspekte overtuigingen',
zullen slechts, zullen altijd, uitmonden in
teleurstellingen, leidend tot pijn, verdriet,
frustratie, wanhoop en chaos.

Dat is de reden waarom zoveel mensen zeggen dat ze
het weliswaar begrijpen maar dat er in de praktijk
niets van terechtkomt, omdat ze teleurstelling op
teleurstelling op teleurstelling ervaren en blijven
ervaren.
Leve ons beeld, onze projectie en onze focus
van perfectie en volmaaktheid, als
gewenste uitkomst van onze daarvoor
gecreëerde overtuigingen, want:
Niemand streeft naar of vraagt om ‘de pijn
van het venijn'.
De pijn van het venijn zit opgeslagen in de
natuurlijke aard der dingen van de
schepping.
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Houd daar gewoon rekening mee, wees er
niet bang voor, kom het onder ogen, omarm
het, knuffel het, accepteer het en calculeer
het in.

Dan gaan we er zodanig anders mee om, dan
worden we niet meer door teleurstellingen
omver geworpen omdat de onvolmaaktheid
een onderdeel is geworden van onze
overtuigingen, waar wij dus in onze
verwachtingen met blijheid in ons hart,
rekening mee kunnen gaan houden en dan
zijn er geen trieste teleurstellingen meer
maar resulteren er slechts blije bevestigingen
van de door ons ingecalculeerde
ONVOLMAAKTHEDEN.
Wij kennen de natuurlijke aard der dingen,
wij kennen de schepping en wij kennen de
onvolmaaktheid van de schepping.

Dit creëert Punt 277:
Iedereen schuwt 'de pijn van het venijn’ en dus
creëren we overtuigingen die voldoen aan situaties
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waar de pijn van het venijn niet of nooit in voorkomt.
We zijn in onze overtuigingen gericht op perfectie en
volmaaktheid.
Helaas is de schepping anders gecreëerd door God en
staat de schepping bol van de imperfectie en
onvolmaaktheid. Het leven zal ons dus nooit bieden
wat wij in onze prachtige overtuigingen vastleggen en
verwachten. Dus resteren er slechts teleurstellingen,
tot we er bij neer zullen vallen. Met deze wetenschap,
gebakken in ons huidige niveau van Bewustzijn laten
we de volmaaktheid en de perfectie in onze
overtuigingen los. Drijvend op God, drijvend op geloof
en vertrouwen nemen we in onze overtuigingen
imperfectie en onvolmaaktheid op en verwachten dat
ook als resultaat. Dus geen teleurstellingen meer maar
slechts blije en vrolijke bevestigingen aangaande de
imperfectie en de onvolmaaktheid. Wat een feest, wat
een vreugde.

En dat feest en die vreugde wordt samen beleefd met
God, onze enige wezenlijke houvast op onze ‘reis der
worstelingen’. Want hoe zat het ook alweer?
(1301.8) 118:8.3 De geest (God, onze Richter)
bevrijdt en het mechanisme beperkt de functie van de
wil. De onvolmaakte keuze, niet beheerst door het
mechanisme en niet geïdentifceerd met geest, IS
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GEVAARLIJK EN ONSTABIEL. Mechanische
dominantie verzekert 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.
Zoals reeds vele, vele, vele malen in mijn boeken
benoemd:

De enige weg is de weg met God,
door God, naar God.
We kunnen het niet alleen, maar veel briljanter nog,
we hoeven het niet alleen te doen!
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PUNT 278: Hoe leidt het
evangelie van
ZELFRESPECT tot het
evangelie van
ONVOLMAAKTHEID?

Als de onvolmaaktheid okee is, als de onvolmaaktheid
wordt begrepen, wordt omarmd en wordt aanvaard,
dan is de onvolmaaktheid geen bedreiging meer, dan
bedreigen we anderen niet meer met onze
onvolmaaktheid en dan voelen we onszelf niet meer
bedreigd door anderen met hun onvolmaaktheid.
Dan verliest de onvolmaaktheid zijn volume, zijn
waarde, zijn inhoud, zijn kracht en zijn glans en
degenereert de onvolmaaktheid tot onbeduidend en
vanzelfsprekend.
Dan lost de onvolmaaktheid en alles wat wij er al
zolang als de mensheid bestaat, op hebben geplakt, op
en dan zal de onvolmaaktheid verdwijnen en zal voor
een zelfde status en een zelfde situatie, als vanzelf het
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begrip VOLMAAKTHEID gebruikt gaan worden.
‘Volmaakt in harmonie met wat IS’.
Dan is de onvolmaaktheid dus volkomen identiek
aan volmaaktheid. De lading is dan omarming,
acceptatie, tolerantie en het besef hebben dat
'ONVOLMAAKTHEID IS’, binnen de wetten van de
planning, opzet en werking van de schepping,
zoals God het heeft gewild.
Dan is onvolmaaktheid ‘een facet van de
natuurlijke loop der dingen'.
Dan is het prima dat je te dom, te slim, te groot, te
klein, te eigenwijs, te teruggetrokken, te lief, te
ondeugend, te enz. enz. bent.
Dan kunnen we in acceptatie en vreugde,
conform het vreugdevolle evangelie van
onvolmaaktheid, staan in onze eigen
schoenen, bouwen op ons eigen Zelfrespect,
op onze eigenliefde en zelfvertrouwen, en
elkaar tegemoet treden in schoonheid,
waarheid en goedheid, want ……..
schoonheid, waarheid en goedheid zal als
vanzelf naar voren treden als de last en het
gif van de onvolmaaktheid zoals wij die nu
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kennen, definiëren en gebruiken, gaat
oplossen.
Zelfrespect is eigenliefde en is dus
naastenliefde en vereist een waarachtig
geestelijk leven.
Dan komen zelfs de vruchten van de goddelijke
Geest binnen ons bereik en vinden wij de weg, op
basis waarvan wij zullen kunnen gaan ervaren, dat
wij uit de Geest zijn geboren.
Uiteindelijk is waarachtig ZELFRESPECT alleen
mogelijk gecoördineerd met liefde voor, en
dienstbaarheid aan, de medemensen, in een diep
geestelijk leven of in ware Godsverering.
Als dit niet aanwezig is, spreken we niet over
zelfrespect maar over zelfbewondering, leidend
tot trots, verwaandheid en arrogantie, bestuurd
door het ego.

Zo sluit het evangelie van Onvolmaaktheid
één op één aan met het evangelie van
Zelfrespect van Jezus.
Dan is er niets meer om je voor te schamen.
Dan is er niets meer om je aan te irriteren.
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Dan is er niets meer 'niet goed’, zolang het binnen ons
onvermogen van de natuurlijke onvolmaaktheid past,
binnen de energie van schoonheid, waarheid en
goedheid.
Dan is er Zelfrespect, het Zelfrespect waarvoor Jezus
ging en als het zelfrespect tot grote, ongekende
hoogten kan groeien, dan groeit onze maat en als onze
maat groeit, groeit ook onze capaciteit en zal er
naastenliefde stromen in deze wereld.
(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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(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.

Uiteindelijk heeft deze invulling alles te maken met het
derde aspect, want het tweede aspect is al ingevuld op
basis van echt en van wezenlijk zelfrespect. Het ware
zelfrespect kan nooit los worden gezien van het
GEESTELIJK LEVEN.

Dit creëert Punt 278:
Jezus verkondigde het evangelie van Zelfrespect.
Zolang wij blijven geloven in de ONVOLMAAKTHEID
van, in de eerste plaats, ONSZELF, zal er geen ruimte
zijn om de tempel van zelfrespect te kunnen gaan
bouwen. Onvolmaaktheid of onvolmaakt zijn en
zelfrespect gaan niet samen, totdat we de wezenlijke
en natuurlijke aard van onvolmaaktheid gaan
begrijpen als een situatie die IS en daarom
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vanzelfsprekend, acceptabel en knuffelbaar is. Er is
niets mis met de onvolmaaktheid vanaf het moment
dat wij dat gaan zien, gaan begrijpen en gaan leven.
‘Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen’.
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PUNT 279: Een
waarschuwing op zijn
plaats

Al schrijvende en mijzelf realiserende hoe simpel en
waarachtig het fundament is waarop het evangelie van
onvolmaaktheid is gebouwd, kreeg ik een duidelijke
waarschuwing van Gabriël.
Simpelheid creëert vaak het probleem van
zichtbaarheid. Dit betekent dat de simpelheid zich kan
bevinden op hoogten waarvan wij (nog) niet de
grootte hebben om eraan te kunnen reiken.
De massa, het collectieve bewustzijn, bezit nu (nog)
niet de grootte om aan dit inzicht en de mogelijkheid
van toepasbaarheid van dit inzicht, te kunnen reiken.
De massa is zo ongelooflijk lang voorgehouden dat wij
zondig zijn, niet deugen, schuldig zijn en niet de
arrogante moeten hebben om te kunnen denken, dat
we daarboven uit kunnen groeien en bovenuit kunnen
stijgen. Sterker nog, dat is onmogelijk en daarom is
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Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor onze
zonden.
Wij kunnen niets en moeten dat al helemaal niet
bedenken, dat we wel iets zouden kunnen.
Voor mijzelf is het duidelijk dat in de
tweehonderdduizend jaar terreur van Lucifer, Satan
en Calligastia dit denkbeeld, deze overtuiging op deze
wereld is gepland, waar ze haar gif heeft verspreid
over de wereld en over de mensen en in onze
overtuigingen is gaan wortelen.
De wereld zal dus eerst bevrijd moeten worden van
deze immense leugen en zal dus eerst om moeten.
De gedachten en het denkbeeld moet volledig om.
Dat is niet een kwestie van 'even doen’.
Als deze zaadjes zijn gepland zal het meerdere
generaties gaan duren voordat wij de waanzin en de
leugens van de onvolmaaktheid en dus van onze eigen
onvermogens gaan begrijpen en gaan zien, waarna we
het kunnen gaan integreren in onze eigen levens.

‘Wie ogen heeft om te zien en oren heeft
om te horen’.
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Samen kunnen we nu deze reis gaan starten om de
zaadjes van de rust, de vreugde, de harmonie en de
schoonheid van de acceptatie van de onvolmaaktheid,
behorend tot de natuurlijke aard der dingen, in deze
wereld te gaan planten.

Dit creëert Punt 279:
Het nieuwe evangelie, het evangelie van de
onvolmaaktheid is niet morgen geïntroduceerd in de
wereld. De massa is zo ongelooflijk lang voorgehouden
dat wij zondig zijn, niet deugen, schuldig zijn en niet
de arrogante moeten hebben om te kunnen denken,
dat we daarboven uit kunnen groeien en bovenuit
kunnen stijgen. Sterker nog, dat is onmogelijk en
daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor
onze zonden.
Wijzelf zijn nergens toe in staat en dit zal ongetwijfeld
door Lucifer, Satan en Calligastia in deze wereld zijn
gezet. Weg met de leugens, laten we samen de zaadjes
in deze wereld gaan planten van de rust, de vreugde,
de harmonie en de schoonheid van de acceptatie van
de onvolmaaktheid, behorend tot de natuurlijke aard
der dingen.
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PUNT 280: Hoe zit het
met die onvolmaaktheid,
hoe realistisch is dat?

Lang, heel lang geleden heb ik aan God keer op keer de
vraag gesteld, waarom ik eigenlijk alleen maar
aardige en vriendelijke mensen om mij heen zie en
waarom al die vriendelijke en aardige mensen niet
vriendelijk en aardig met elkaar kunnen omgaan.
Ik heb God toen beloofd dat als hij het mij zou
uitleggen, ik dit zou doorvertellen aan de wereld.
Vierentwintig boeken en tienduizend bladzijdes
verder, begint het antwoord te dagen.
De schepping is onvolmaakt, onze leefomgeving is
onvolmaakt, ik ben onvolmaakt en ieder mens is
onvolmaakt, ALLES IS ONVOLMAAKT.
De opdracht van God is: ‘Kom terug naar
volmaaktheid’.
Wij moeten dus zelf de weg vinden van liefde voor
onszelf, van liefde voor elkaar, van liefde voor God,

160

van liefde voor al het leven, van liefde voor de hele
schepping.
Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dat is een
reis, een immense ERVARINGSREIS waarbij we
God als liefdevolle en bezorgde gids aan boord
hebben, maar wij moeten wel zelf WILLEN,
KUNNEN, DURVEN luisteren naar onze zorgzame
gids en het tenslotte ook nog eens DOEN.
Die onvolmaaktheid is zichtbaar aan alles in het
leven, aan alles op deze planeet.
Mensen kunnen niet van zichzelf houden, mensen
kunnen zichzelf niet respecteren, mensen kunnen niet
van elkaar houden, mensen kunnen niet van God
houden, we maken in de wanhoop onszelf kapot en we
maken anderen kapot.
We creëren chaos, terwijl we perfectie en
volmaaktheid nastreven, want wie zoekt naar en
wie vraagt om de pijn van het venijn?
Wat we nastreven zullen we niet realiseren omdat
energieën van ongelijksoortige natuur niet samen
kunnen gaan.
Het streven naar volmaaktheid in een omgeving
van onvolmaaktheid en met uitsluitend
onvolmaakte mensen levert nooit perfectie en
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volmaaktheid op en dat is precies wat we
waarnemen.
Aanvaard de onvolmaaktheid en integreer de rust
die daarmee ontstaat met het evangelie van
Onvolmaaktheid.

Dit creëert Punt 280:
Hoe realistisch is het uitgangspunt dat er slechts
onvolmaaktheid is?
Het antwoord wordt ons door het leven aangeboden.
De worsteling van iedereen is een manifestatie van de
realiteit van onvolmaaktheid. Ook al streven we naar
perfectie en volmaaktheid, geprojecteerde
volmaaktheid op basis van een hang naar en een wens
om volmaaktheid, levert in een absoluut onvolmaakte
omgeving met absoluut onvolmaakte mensen, een
resultaat op van absolute onvolmaaktheid. Het is wat
het is, het is de geschapen wens van God dus is het
goed. Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het
kunnen loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid.
Alleen vrijheid schept de ruimte om te kunnen
groeien. Het evangelie van Onvolmaaktheid schept
de ruimte die leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid,
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dat ons uiteindelijk een onmetelijke groei in
bewustzijn zal schenken.
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PUNT 281: Het platform
waarop het nieuwe
evangelie steunt

Is er een uitgangspunt, is er een voorwaarde, is er een
noodzakelijk platform, is er een fundament waarop
het nieuwe evangelie, het evangelie van
Onvolmaaktheid steunt?
Kun je zomaar instappen en aanhaken?
Het antwoord is ja en nee.
Dit evangelie, het evangelie van Onvolmaaktheid
steunt op het evangelie van Zelfrespect van Jezus.
Jezus zal niet rusten voordat die mensen die een te
weinig hebben aan zelfrespect dit kunnen
vermeerderen en voordat die mensen die
zelfbewondering hebben inplaats van zelfrespect, dit
kunnen omzetten in zelfrespect.
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Zelfrespect gaat altijd onder
begeleiding en hand in hand, samen
met Geest of God en kent liefde.
De stap naar het nieuwe Evangelie van
Onvolmaaktheid lijkt simpel maar de hoogte waarop
het niveau van deze te maken stap naar het nieuwe
evangelie zich bevindt, is dus de hoogte van het reeds
begrijpen van de waarde en het reeds in het bezit zijn
van het vermogen van zelfrespect en dus van het
vermogen hebben om verbinding en contact met en
het verlangen naar Geest, naar God te hebben en
vooral van het voelen van de brandende liefde voor
God. Dit is het fundament van het evangelie van
volwaardig Zelfrespect van Jezus.
Als dat niet zo is, dan is er geen zelfrespect maar
zelfbewondering waarbij arrogantie en hoogmoed op
het toneel zullen verschijnen en dan wordt het een
spel van het ego en heeft het niets meer te maken met
liefde, met maat en met capaciteit.
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Het evangelie van Onvolmaaktheid accepteert en
omarmt de onvolmaaktheid in ieder aspect, omdat we
weten dat ONVOLMAAKTHEID IS.
Het evangelie van Onvolmaaktheid wijst niets meer af
en beoordeelt en veroordeelt niets meer, omdat
ONVOLMAAKTHEID IS.
Het evangelie van Onvolmaaktheid creëert de kracht
en het bouwwerk op basis waarvan de andere wang
kan worden toegekeerd als er op de ene wang wordt
geslagen.
Deze weg van het evangelie van Onvolmaaktheid is
gebouwd op een verbinding met God, een
verbinding die reeds aanwezig is, maar waarbij het
nog niet mogelijk is om de projectie op God constant
te kunnen vasthouden.
Het platform waarop het nieuwe evangelie gebouwd
is, is dus zelfrespect, liefde en binding en contact met
God en verlangen naar God.
Om dat te kunnen bereiken is een zeker niveau van
bewustzijn, een zekere bereikte grootte, nodig, dienen
we reeds de geestelijke Weg te bewandelen, het Land
van de Leegte en het Pad van Overgave te hebben
bereikt en te hebben veroverd.
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Het is voor iedere discipel de taak om te vermelden
over het evangelie van de Onvolmaaktheid, waarbij
dus de kern van het vreugdevolle verhaal is, dat alles
onvolmaaktheid is en dat er met ‘onvolmaakt zijn’,
niets mis is, omdat het de representatie is van de
natuurlijke loop der dingen, passend binnen de opzet
en de werking van de schepping, zoals God het heeft
bedoeld.
Kun je zomaar aanhaken en instappen in de inhoud
van het evangelie van Onvolmaaktheid?
Nee, zolang er geen band met God is en zolang er niet
een besef is dat zelfrespect de maat is die uitsluitend
kan leiden tot de capaciteit, de naastenliefde naar al
het leven om ons heen.
Ja, als we de maat, het zelfrespect en de eigenliefde
bezitten die onze capaciteit vertegenwoordigt om
onze naasten lief te kunnen hebben en als we God
kennen in ons leven en als we samen willen en kunnen
wandelen met God.
Dan is de weg die leidt tot de acceptatie van de
natuurlijke loop der dingen, van de onvolmaaktheid
die in ieder aspect van de schepping is verweven,
realiseerbaar en kunnen we de onvolmaaktheid in
alles zien, begrijpen, omarmen, accepteren en
liefhebben.
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Dan is er geen oordeel en geen veroordeling meer.
Daarom kon Jezus zeggen toen hij aan het kruis werd
geslagen: “Vader vergeef het hen, want ze weten niet
beter”. Deze mensen waren onvolmaakt, zonder enig
wezenlijk bewustzijn en waren nog levende doden. Ze
voldeden net als ieder ander, aan het aspect en aan het
kenmerk van volkomen onvolmaaktheid en volkomen
onvolmaakt zijn.

Dit creëert Punt 281:
Hoe realiseerbaar is het om de weg van het nieuwe
vreugdevolle evangelie van Onvolmaaktheid te
kunnen bewandelen? Is dat zomaar, zonder meer
haalbaar? Nee, want er is kennis nodig van zelfrespect
en van het in bezit zijn van zelfrespect. Er is een band
en een contact met God nodig en noodzakelijk.
Hierdoor stroomt er liefde in het systeem en is er een
maat die een capaciteit genereert en creëert. Als je
deze eigenschappen en kenmerken hebt veroverd en
bezit, kan de stap naar het gaan leven van het
evangelie van Onvolmaaktheid genomen worden. Het
evangelie van Onvolmaaktheid leidt tot
onvoorwaardelijke acceptatie en aanvaarding.
Aanvaarding is gelijk aan kunnen loslaten. Het kunnen
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loslaten is gelijk aan de ervaring van vrijheid. Alleen
vrijheid schept de ruimte om te kunnen groeien. Het
evangelie van Onvolmaaktheid schept de ruimte die
leidt tot onvoorwaardelijke vrijheid, dat ons
uiteindelijk een onmetelijke groei in bewustzijn zal
schenken.

Het evangelie van Onvolmaaktheid vergroot
en verankerd het besef en de ervaring van
Zelfrespect, dat in wezen al wel in ons systeem
aanwezig zal moeten zijn. Er zal een basis van
‘maat en capaciteit’ moeten zijn.
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PUNT 282: Het evangelie
van Onvolmaaktheid

Wie kiest er in het leven, in zijn of
haar existentie, in zijn of haar
‘ZIJN’.
Voor de angst en voor ‘de pijn van
het venijn'.
Wie richt daar de projecties op
door met de kennis van al die pijn.
De overtuiging te scheppen dat er
slechts volmaaktheid zal zijn.
Zolang er volmaaktheid en
perfectie is.
Weet je zeker en gewis.
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Dat de overtuiging van de
volmaaktheid.
De pijn zal voorkomen en het
verdriet zal genezen in de tijd.
Zolang ik perfectie en
volmaaktheid verwacht.
Kan ik leven op die kracht.
Er zit echter een groot risico aan
vast.
Al die overtuigingen veroorzaken
uiteindelijk heel veel last.
Want hierbij spelen zeker de
volgende dingen.
Ik krijg problemen met al mijn
verwachtingen.
De uitkomst van die volmaakte
verwachting zal er niet zijn.
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Ook nu veroorzaakt de bittere
TELEURSTELLING chaos, ellende en
pijn.
Die weg wil maar niet werken.
De door mij geprojecteerde
volmaaktheid.
Treedt keer op keer buiten zijn
perken.
En betreedt daarmee alweer.
De weg van angst, pijn, en
hartezeer.
Die projectie van volmaaktheid
lijkt zo mooi.
Maar het resultaat is keer op keer
een flinke zooi.
Het loopt altijd anders dan ik
wens.
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Altijd overschrijdt het resultaat
mijn grens.
Dat leidt tot pijn, teleurstelling,
verdriet en chaos.
En keer op keer ben ik daarbij de
klos.
En treedt het resultaat opnieuw
buiten mijn perken.
Door de herhalende ervaring van
pijn, ellende en verdriet.
Wil deze weg voor mij gewoon niet
werken.
Ik vraag mij af wat is er mis.
Dat ik herhaaldelijk naast de
gewenste oplossing vis.
Ik richt mijzelf met mijn
overtuigingen op harmonie, vrede
en rust.
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Maar het werkelijke resultaat van
mijn verwachtingen is iets, dat ik
niet lust.
Het resultaat is keer op keer niet
prettig en niet fijn.
En leidt altijd tot teleurstelling,
chaos, verdriet en pijn.
Er daagt nu langzaam iets in mijn
systeem.
Al die overtuigingen die moeten
leiden tot een voor mij volmaakt
resultaat.
Bepalen mogelijk de uiteindelijke
disharmonie van hoe het bij mij
keer op keer gaat.
Er is steeds maar weer de
teleurstelling, de pijn en het
verdriet.
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Dat is wat mijn geestesoog nu
plotseling zo helder ziet.
Ik word iedere keer weer geraakt
door dezelfde vuist.
Is mijn aanvliegroute eigenlijk wel
juist.
Ik kies voor een voor mij volmaakt
resultaat.
Dan weet ik hoe het loopt en hoe
het gaat.
Maar er is nu iets wat ik ernstig
vrees.
Die volmaakte overtuigingen
leiden niet tot de situatie waarin
ik genees.
De pijn, de teleurstelling en het
verdriet komt veel te vlug.
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Iedere keer in mijn resultaat en in
mijn leven weer terug.
Iedere keer weer de ervaring van
die chaos, disharmonie en pijn.
Dat kan toch echt niet de
bedoeling zijn.
Het contrast tussen overtuiging,
verwachting en resultaat is zo
schril.
Deze actie-reactie is niet meer wat
ik wil.
Leven zonder overtuiging lukt mij
niet en daarom is wat ik nu
besluit.
De aard, het kenmerk en het
wezen van mijn, op VOLMAAKTHEID
gestoelde overtuigingen gaan er
vanaf nu definitief uit.
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Voor het dienen van mijn eigen
belangen.
Zal ik die volmaaktheid door iets
beters moeten vervangen.
Maar wat is er beter dan perfectie
en volmaaktheid.
Er komt langzaam iets in mijn
systeem, maar dat lijkt wel
gekkigheid.
Zou ik moeten kiezen voor de
ONVOLMAAKTHEID in plaats van de
volmaaktheid.
Plotseling hoor ik de engelen in
mijn hoofd zingen.
De onvolmaaktheid van de
schepping hoort tot de wezenlijke
aard der dingen.
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Onvolmaaktheid is dus een
wezenlijk feit.
Nu snap ik waarom mijn wens
van volmaaktheid daar niet op
gedijt.
Ik kan niet de volmaaktheid als
resultaat blijven verwachten.
Als de schepping is gebouwd op
compleet andere krachten.
Om harmonie in mijn eigen leven
te kunnen brengen.
Zal ik mijn overtuigingen binnen
het bestaande en wezenlijke
krachtveld moeten verlengen.
Dat bestaande en wezenlijke
krachtveld is, zoals ik nu begrijp.
Een allesoverheersende
manifestatie van ONVOLMAAKTHEID.
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Deze onvolmaaktheid is door God
in de schepping ingebouwd.
Als ik dat kan accepteren, voelt
het ineens vanzelfsprekend en
vertrouwd.
Ik begin het langzaam te begrijpen
en van het concept te houden.
Ik zal vanaf nu dus mijn
overtuigingen rond de
onvolmaaktheid moeten gaan
bouwen.
Alles is dus onvolmaakt.
Mijn overtuigingen en
verwachtingen zijn vanaf nu
daarop gebouwd.
Dat levert als resultaat in mijn
leven een ander ding.
Alles wat ik ervaar en wat ik
vanaf nu zie.
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Is van die onvolmaaktheid juist
een BEVESTIGING.
Zo wordt ineens het resultaat van
mijn verwachting.
Verandert van een teleurstelling
tot een vreugdevolle bevestiging.
Dat er slechts onvolmaaktheid is.
En ik zeg nu, vertel het verder,
roep het voort.
Die onvolmaaktheid is nu perfect
en precies zoals het volgens God
zijn plannen hoort.
Geen pijn meer en geen verdriet.
Als je God zijn schepping gaat
begrijpen, is het niet meer de pijn
wat je ziet.
Ik garandeer je zonder enige
gekkigheid.
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Het enige wat je vanaf nu
ervaart.
Is niet meer en niet minder dan
vrolijke vrolijkheid.
Jij en ik zijn onvolmaakt.
Wat een feest.
De wereld is onvolmaakt.
Dat te kunnen aanvaarden en te
kunnen omarmen, geeft geen pijn
meer maar geneest.
Het brengt onze systemen zonder
enige teleurstellingen.
In harmonie met de wezenlijke
aard en samenloop der dingen.
Die aard is absoluut niet
volmaakt.
Die aard heeft alles te maken en
dat weten we nu voor altijd.
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Met de door God in de schepping
gecreëerde ONVOLMAAKTHEID.
Die onvolmaaktheid is vanaf nu
het fundament.
Het is zelfs tegelijkertijd ook ons
instrument.
Waarmee wij onszelf kunnen gaan
verheffen.
Ik ben namelijk onvolmaakt en
daarom precies zoals het moet.
Het is op geen enkele wijze meer
verkeerd, maar uitsluitend
geweldig en goed.
Ik begin van dit concept te
houden.
En omdat ik dus fantastisch en in
mijn onvolmaaktheid uitstekend
ben.
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Kan ik vanaf nu mijn zelfrespect
en eigenliefde op dit concept gaan
bouwen.
De kracht en de weg is niet meer
de worsteling om volmaakt te zijn.
Maar de kracht is om te
aanvaarden dat wij allemaal
onvolmaakt zijn en dat zonder de
ervaring van pijn.
Ik voldoe aan de wetten en de
wens van God en dat is vreugdevol
en fijn.
Laten we zingen in koor en wel
allemaal tegelijkertijd.
Leve God, leve zijn schepping, leve
de door hem geschapen
ONVOLMAAKTHEID, leve deze weg die
een betere weg is op weg naar de
eeuwigheid.
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Juist door de acceptatie, de
omarming en de vreugde van de
onvolmaaktheid.
Leidt onvolmaaktheid tot
volmaaktheid.
En dat is precies de bedoeling van
God, op iedere plaats in de
schepping en voor iedere tijd van
de eeuwigheid.
Het afdwingen van volmaaktheid
leidt dus tot niets.
Nu ik het doorzie, vraag ik mijzelf
ook af: Hoe verzin je zoiets.
Het moeten voldoen aan het beeld
van volmaakt zijn.
Leidt alleen maar tot stress,
kritiek, bedreigd voelen en pijn.
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De stress van iedere keer: Ben ik
wel goed of goed genoeg?
Is voor ons uitsluitend ellende en
puur vergif.
Dit gooien we voor altijd weg uit
ons systeem.
We sparen nooit meer de kool en
de geit.
We zijn gewoon zoals we zijn en
hoe wij horen te zijn, in rust, in
vreugde, drijvend op de kracht
van de heerlijke onvolmaaktheid.
Lieve God wat een briljant plan.
Die onvolmaaktheid en de
acceptatie daarvan, regelt slechts
één ding.
Er is nu harmonie in de lijn van
mijn overtuiging, verwachting en
BEVESTIGING.
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De bevestiging verdringt en
vermoordt de teleurstelling.
De teleurstelling creëert slechts
pijn en de bevestiging is altijd fijn.
Lieve God, petje af voor de opzet
en de werking van uw schepping.
Er is nu geen teleurstelling meer
die mijzelf nekt.
Nu begint pas echt de creatie van
mijn wezenlijke op ‘maat en
capaciteit’ gestoelde en verankerde
ZELFRESPECT.
Zelfrespect is de motor van groei
van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid, beginnend in het NU
en doorlopend in de eeuwige
eeuwigheid.
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Dit creëert Punt 282:
Hoe blind zijn we geweest in het geloven van de
vreselijke leugen.
De ongelooflijke last en stress van het moeten voldoen
aan het beeld van volmaaktheid, dat ook nog eens
nooit haalbaar is en was. Dat beeld heeft mensen
kapot gemaakt. Hoe vreugdevol is het evangelie van de
ONVOLMAAKTHEID. Juist de onvolmaaktheid en de
omarming en acceptatie van de onvolmaaktheid,
brengt en leidt ons in de richting van volmaaktheid.
Door de onvolmaaktheid van alles en iedereen te
accepteren, verliest die onvolmaaktheid haar glans en
lost die onvolmaaktheid vanzelf op.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen.

De band met God leidt tot liefde, zoals liefde, ‘maat’,
leidt tot de band met God.
De band met God en ‘maat’ leiden tot ‘capaciteit'.
De band met God, 'maat en capaciteit’, geven begrip
voor en toegang tot het ‘evangelie van
onvolmaaktheid'.
Het evangelie van onvolmaaktheid leert je jouzelf te
zien als een verlenging van God, levend als
onvolmaakt wezen in een onvolmaakte schepping,
waar geen oordelen meer mogelijk zijn, want of we nu
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meer of minder onvolmaakt zijn, we zijn allemaal
onvolmaakt, dus …..,

‘Wie zal de eerste steen werpen?’
Het is goed zoals het is, waarbij ik voor mijzelf moet
investeren om verder te komen, in het afleggen van de
onvolmaaktheid, van mijn onvolmaaktheid.
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PUNT 283: Het 'ZIEN' wat
er NIET is en wat dat
betekent

Niemand maar dan ook werkelijk niemand zoekt naar
of vraagt om 'de pijn van het venijn’.
Ieder mens is dus gericht op volmaaktheid en op
perfectie, op resultaten in zijn of haar leven die die
mens gunstig zullen stemmen en vrede en harmonie
zullen brengen.
Er wordt dus verwacht en via onze overtuigingen
geprojecteerd, dat alles harmonisch, gunstig, volmaakt
en perfect voor ons zal gaan en zal verlopen.
Die overtuigingen en verwachtingen staan dus aan de
ene kant. Het is de kant van hoe het zou moeten zijn,
hoe wij het wensen en dus, HOE WIJ HET VOOR
ONSZELF ZIEN.
Aan de andere kant staat hoe het werkelijk en
wezenlijk is, hoe de schepping is geschapen en hoe de
schepping dus ook alleen maar in elkaar zit en kan
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zitten. Hoe de wezenlijke aard der dingen zijn, omdat
ze zo zijn.
Wat wij zien, wat wij willen zien, IS DUS NIET
DATGENE DAT WERKELIJK EN WEZENLIJK IS.
Realiseer je dus dat wij dingen zien die we niet kunnen
zien, omdat datgene dat wij willen zien, niet hoort bij
de natuurlijke loop der dingen en wij dat dus ook
daarom nooit kunnen zien en dus zullen zien.
Onvolmaaktheid behoort tot de natuurlijke loop
der dingen.
Volmaaktheid hoort daar niet bij en kan dus niet
aanwezig zijn, binnen iets dat 'natuurlijk gezien’,
anders is.
Wij zien dus dingen, of willen dingen zien, die niet
kunnen zijn en die er dus ook niet zijn, omdat ze
wezenlijk zijn en er dus niet kunnen zijn.
Wat betekent dat?
Dat betekent dat wij per definitie leven in de illusie
en de illusie is een product van het ego.
De volmaaktheid die wij projecteren, die wij wensen
en afdwingen en die altijd buiten ons ligt, is dus en
leidt dus tot ILLUSOIRE SITUATIES.

190

De aanvaarding en de omarming van de
ONVOLMAAKTHEID, laat de illusie oplossen en geeft
ons ruimte om Geest te kunnen gaan zoeken en om
God te kunnen gaan leren kennen.
God is dus te vinden in de wezenlijke aard der
dingen, God is te vinden in de ONVOLMAAKTHEID,
omdat hij zich zo in het universum, in de schepping
manifesteert en de onvolmaaktheid dus de
wezenlijke aard der dingen vertegenwoordigt.
Waar God is, is liefde en God is in de
onvolmaaktheid, dus LIEFDE Is in de
ONVOLMAAKTHEID ofwel de liefde
vertegenwoordigt uitsluitend de onvolmaaktheid.

Hieruit blijkt dus dat de groei uitsluitend
zit in de Onvolmaaktheid.
Daar vinden we God, dat is de liefde, dat is
de rust, de acceptatie, de tolerantie, de
vreugde, het zelfrespect, de eigenliefde, de
maat, de capaciteit, de waarachtige
Godsverering.
Als wij ons in acceptatie en in de
omarming volledig hebben gewerkt ‘door de
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onvolmaaktheid heen', dan kennen we alle
facetten van God zoals hij zich presenteert
in een onvolmaakte schepping.
Als we de onvolmaaktheid hebben
geaccepteerd en geconsumeerd, waardoor
we zijn opgeklommen tot de volmaaktheid
en zijn geland in het Paradijs, kennen we
ieder facet van God en zijn wij
‘volkomenen’.
De wezenlijke omarming van God nu, de
wezenlijke projectie van liefde, het
wezenlijke bezit van liefde nu, begint bij de
acceptatie en de omarming van de
onvolmaaktheid.

De acceptatie van de onvolmaaktheid elimineert de
veroordeling, elimineert het verschil tussen goed
(volmaakt) en kwaad (onvolmaakt), elimineert
daarom de dualiteit, elimineert daarom de kans voor
het ego om zich te kunnen manifesteren, elimineert de
illusie en creëert dus alle mogelijkheden en opent alle
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wegen om de Geestelijke Weg te kunnen gaan
betreden en te kunnen blijven vervolgen.
De acceptatie en de omarming in ons leven van de
onvolmaaktheid, schenkt ons rust, vrede, harmonie en
een continue stroom van inzichten.

Dit creëert Punt 283:
We zullen eerst moeten gaan begrijpen dat de
onvolmaaktheid het karakter van de schepping
vertegenwoordigt. Onvolmaaktheid is op dit moment
de blauwdruk voor de wezenlijke en natuurlijke aard
der dingen en de onvolmaaktheid vertegenwoordigt
de kracht nu, hoe God zich in de schepping
manifesteert. Als wij volmaaktheid projecteren voor
onze levens, omdat dat is wat wij wensen, projecteren
we dus een kracht die niet is, omdat die kracht niet
kan zijn, omdat de volmaaktheid niets heeft met de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen.
Volmaaktheid als gewenste situatie naast
onvolmaaktheid als enige realiteit, creëert dualiteit,
leidt dus tot illusies, is onecht en wordt daarom
gedragen door het ego. Het elimineren van de
volmaaktheid door het accepteren en omarmen van de
onvolmaaktheid elimineert beoordeling en
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veroordeling, elimineert dualiteit, elimineert de
illusies, maakt het ego vleugellam en monddood en is
de enige open deur naar God en naar liefde. Zoek niet
de volmaaktheid en dwing deze niet af. Zie dus niet
naar datgene dat er niet is, omdat het niet hoort
binnen de wezenlijke aard en de natuur der dingen,
binnen het scheppingsplan van God.
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PUNT 284: Het
accepteren en
absorberen van de
onvolmaaktheid
betekent het te
transformeren

Niemand minder dan Jezus heeft ons getoond dat er
onvolmaaktheid is en hoe wij het moeten integreren in
ons leven, hoe wij het moeten accepteren en
absorberen en hoe wij daarmee de onvolmaaktheid
uiteindelijk kunnen transformeren.
Toen Jezus in een situatie was dat er een overspelige
vrouw werd berecht en werd veroordeeld om
gestenigd te worden, vroeg hij aan de menigte wie er
vrij was van zonden en hij nodigde die mens uit om de
eerste steen te werpen. Het gevolg was dat de
complete menigte afdroop en dat die vrouw het
overleefde.
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Het begrip van onvoorwaardelijk onvolmaakt zijn van
ieder mens was snel geland bij alle aanwezigen en was
dus voor iedereen duidelijk.
De tweede situatie was de opmerking van Jezus dat als
men op de ene wang wordt geslagen, de andere wang
kan worden toegekeerd in plaats van terug te slaan.
Onvolmaaktheid IS.
De derde situatie is het moment dat Jezus aan het
kruis werd geslagen en hij aan de Vader vroeg om al
die mensen te vergeven, want ze wisten niet beter.
Alles en iedereen is onvolmaakt, want onvolmaaktheid
IS.
Iedereen maar dan ook echt ieder mens dat op deze
wereld rondloopt, is onvolmaakt. Dit wordt alleen al
bewezen door het feit dat we nog hier op aarde
rondlopen. Als we namelijk het proces van fusie
zouden bereiken als we nog hier op aarde leven,
zouden we onmiddellijk van deze wereld worden
weggenomen. En zelfs het moment van het proces van
fusie vertegenwoordigt niet de volmaaktheid, maar is
een verankerd startpunt om de verdere reis naar
volmaaktheid te kunnen gaan volgen.
Onvolmaaktheid is dus een gegeven van de
schepping, een oorzakelijk gevolg binnen de
schepping, zoals God het bedoeld heeft.
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Dit betekent dat het kunnen accepteren en het
kunnen absorberen van deze onvolmaaktheid het
enige proces is dat in staat is om de
onvolmaaktheid te kunnen transformeren.
In dat proces is een onvoorwaardelijke
voorwaarde, dat we dat samen doen met onze
inwonende Godsvonk.
Acceptatie van de onvolmaaktheid, ook van mijn eigen
onvolmaaktheid, geeft rust en zelfvertrouwen. Er is
niets mis met mijn onvolmaaktheid. Zelfvertrouwen is
het fundament van het kunnen vertrouwen van
anderen.
Zelfvertrouwen is gelijk aan eigenliefde en aan
zelfrespect.
Het kunnen accepteren van onvolmaaktheid, het
kunnen accepteren, dat het onvolmaakt zijn prima en
uitstekend is, schenkt zelfrespect, schenkt dus maat en
creëert een fundament voor capaciteit.

Dit creëert Punt 284:
Onvolmaaktheid is het concept van de schepping,
onvolmaaktheid IS.
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Het kunnen aanvaarden, accepteren en absorberen
van de onvolmaaktheid als een gegeven, is de enige
weg om de onvolmaaktheid te kunnen transformeren.
Het verzet tegen onvolmaaktheid leidt tot weerstand
en creëert chaos en disharmonie. Ook de continue
gedrevenheid om de onvolmaaktheid die IS, om te
willen ruilen voor en te willen vervangen door de door
ons geprojecteerde volmaaktheid, is irreëel en illusoir.
Datgene dat NIET IS, kan niet de plaats innemen van
datgene dat IS, omdat

het bedoeld is zo te
zijn en dus zo zal zijn.
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PUNT 285:
Onvolmaaktheid,
blokkade of doorgang?

Is de onvolmaaktheid een hindernis, die strubbelingen
veroorzaakt in jouw leven of is de blokkade de
garantie voor jouw groei in bewustzijn.
Als je de onvolmaaktheid ziet maar haar niet wilt zien
omdat je haar verafschuwt, zal zij alles blokkeren. De
onvolmaaktheid genereert bij ons weerstand,
tenminste als zij jouw vijand is en jij haar niet wilt en
niet kunt beminnen.
Weerstand genereert blokkades en blokkades
blokkeren iedere stroom van energie.
Als je de onvolmaaktheid ziet, haar omarmt, haar kunt
en wilt kussen, haar accepteert en haar absorbeert,
opent zij alle deuren die je op jouw weg zult
ontmoeten en dit is logisch, omdat zij raakt aan de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen. De
wezenlijke en natuurlijke aard bezit de sleutels van
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alles sloten van alle deuren in deze wereld. Wie haar
vriend is, zal zij helpen en zij zal jou herkennen als
vriend. Die herkenning vindt zijn neerslag in de
vreugde, in de vrede en in de liefde die jij zult stralen,
als je de onvolmaaktheid volledig hebt aanvaard, hebt
omarmd en hebt geabsorbeerd.
Die absorbering van jou veroorzaakt de
onmiskenbare en altijd waarneembare
TRANSFORMATIE op de weg op weg naar boven.

Wij streven naar volmaaktheid, om de pijn van het
venijn buiten onze levens te houden.
Diezelfde volmaaktheid creëert voor ons de
tweedeling in goed (volmaakt) en slecht (onvolmaakt).
Wij willen voor onszelf het goede en verwerpen en
veroordelen het slechte en daarmee is de DUALITEIT
in de wereld geboren.
TERWIJL WIJ DENKEN HET SLECHTE, DE
ONVOLMAAKTHEID BUITEN DE DEUR TE HOUDEN
CREËREN WIJ JUIST DOOR HET VOLMAAKTE NA TE
JAGEN, DE DUALITEIT, DAT KOREN IS OP DE MOLEN
VAN HET EGO.
Daarmee is de tweedeling geboren en kan het ego ‘al
het andere' de schuld geven.
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De acceptatie van het onvolmaakte heeft geen oordeel
omdat binnen de onvolmaaktheid alles onvolmaakt is,
dus er is geen onderscheid en als er geen onderscheid
is, is er slechts EENHEID.

Zo creëert de Volmaaktheid en de
projectie op de Volmaaktheid, het
goede en het slechte, dus de Dualiteit.
En zo ….
Creëert de Onvolmaaktheid of de
projectie op de onvolmaaktheid, binnen
de wetenschap dat alles in de
schepping onvolmaakt is, het
onsplitsbare, het identieke, het gelijke,
dus het besef van De Eenheid.
Wat een onverwachte ontdekking, wat een
waarneming, om te zien dat onze projectie
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op het goede, op de volmaaktheid, want
‘wie kiest er voor de pijn van het venijn’, de
ellende van de dualiteit creëert in deze
wereld en dat de acceptatie en de
omarming van de onderkenning dat alles
onvolmaakt, imperfect of onvolgroeid is,
leidt tot het besef van Eenheid en dus tot
groei van ons bewustzijn.

Het streven naar volmaaktheid is dus en creëert dus
de blokkade in ons leven, waar het aanvaarden,
accepteren en omarmen van de onvolmaaktheid voor
ons alle deuren opent en juist alle energie zal laten
stromen en van ons 'levende levenden, ziende
zienden en horende horenden’ maakt.
Welke duivel heeft ons ooit wijs gemaakt dat we
enerzijds perfect moeten zijn, dat we moeten deugen
en dat we anderzijds te stom en te zondig zijn om dat
niveau van deugen en perfectie ooit te kunnen
bereiken.
Dus blijven we wanhopig jagen op en reiken naar
volmaaktheid en blijven we daarmee de dualiteit in
stand houden en blijven we geloven in de tweedeling
van goed en slecht.
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‘Wie ogen heeft om te zien en oren heeft
om te horen'.
Dit creëert Punt 285:
Hoewel het voor de hand ligt dat we in ons leven
streven naar het goede, naar het volmaakte, om
daarmee de pijn van het venijn te kunnen ontlopen,
creëren we daarmee juist tweedeling en DUALITEIT
en brengt deze gerichtheid op volmaaktheid ons
verder van huis en nooit naar huis. Daartegen is de
acceptatie, de omarming en de absorbering van het
onvolmaakte, van de wetenschap dat alles onvolmaakt
is en daarom onvoorwaardelijk deugt binnen de regels
van de schepping van God, de weg die leidt tot het
volle besef van EENHEID en dus tot de weg van groei
in bewustzijn. Daarmee creëert de jacht op en het
verlangen naar volmaaktheid, blokkades in ons leven
en stremt alle energie en levert de gerichtheid op de
acceptatie en de omarming van onvolmaaktheid, alle
sleutels in onze levens om alle deuren te kunnen
openen, zodat de energie altijd en onbeperkt zal
blijven stromen.
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PUNT 286: De veiligheid
van de onvolmaaktheid
en de onveiligheid van de
volmaaktheid

De veiligheid, de vreugde en de liefde is te vinden in
de projectie op de onvolmaaktheid, waarbij we reeds
hadden vastgesteld dat de projectie op
onvolmaaktheid leidt tot het besef van EENHEID.
De onveiligheid, de spanning en de angst is te vinden
in de projectie van de volmaaktheid, waarbij we
reeds hadden vastgesteld dat de projectie op
volmaaktheid leidt tot het besef van afsplitsing, dus
van DUALITEIT.
Volmaaktheid en de gedrevenheid naar volmaaktheid
leidt tot concurrentie en leidt dus tot onderlinge
strijd, afgunst en jaloezie om volmaakter te kunnen
zijn dan anderen of om meer volmaaktheid te kunnen
vergaren dan anderen, want volmaaktheid en
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volmaakt zijn heeft een waarde en hoe meer ik heb
van die waarde, hoe veiliger en waardevoller ik ben.
Onvolmaaktheid en onvolmaakt zijn, in de wetenschap
dat er geen verschil is omdat het niet uitmaakt hoeveel
onvolmaakt je bent en het feit dat we allemaal
onvolmaakt zijn, is nooit bedreigend want die waarde
van onvolmaaktheid hebben we allemaal. We zijn
daarom allemaal zo ongeveer gelijk en kunnen daarom
altijd gerust, veilig en liefdevol met elkaar omgaan. We
zijn dus geen bedreiging voor elkaar. Er is ook geen
concurrentie in het meer of minder onvolmaakt zijn
dan anderen. Bovendien zijn we trots op onze
onvolmaaktheid want die onvolmaaktheid hebben we
allemaal ontvangen van God, dus we zijn precies en
ook allemaal, zoals we bedoeld zijn om te zijn.
Het is een feest om onvolmaakt te mogen en te kunnen
zijn en de collectieve onvolmaaktheid geeft vreugde,
liefde l ontspanning en begrip voor elkaar.

Dit creëert Punt 286:
Het besef van onvolmaakt zijn en het besef dat dat
een collectief gegeven is en geldt voor ieder mens,
elimineert de behoefte om beter te willen of te moeten
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zijn dan anderen, elimineert iedere vorm van
concurrentie, stimuleert de onderlinge bevestiging
van elkaar en bij elkaar en schenkt veiligheid. De
volmaaktheid en het besef van volmaaktheid
daarentegen, creëert de behoefte om volmaakter te
zijn dan anderen of om meer volmaaktheid te
vergaren, stimuleert concurrentie, jaloezie en afgunst,
ongelijkheid, dualiteit en creëert een omgeving die
onveilig en bedreigend is.
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PUNT 287: Overgave aan
onvolmaaktheid is
overgave aan de kosmos

De onvoorwaardelijke overgave aan de
onvolmaaktheid creëert een intense rust, een gevoel
van veiligheid en vreugde en deze stap gaat dieper dan
de overgave op het Pad van Overgave. Hoe verder we
komen op de Weg, hoe intenser de verdieping en de
reacties en hoe ingrijpender de ervaringen zullen zijn.
Het schrijven gaat zonder stoppen door en ik werk nu
aan zes aandachtspunten tegelijk. De beelden blijven
komen en overspoelen me als een tsunami.
Maar er is meer.
Door het schrijven wordt het beeld van de
onvolmaaktheid in een noodtempo completer en
completer maar vooral ook helderder.
Naast de vergroting en de verdieping van het beeld,
creëeren al deze snel zich opvolgende inzichten
EEN VERANDERING IN MIJ. Ik los op en ik word
groter, althans zo voelt het.
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Ik begin een dieper en helderder inzicht te krijgen in
de opzet en werking van de schepping.
De weg begint voorzichtig duidelijk te worden, maar ik
begin de Weg ook te voelen, binnen in mijzelf.
Ik heb met het schrijven van het evangelie van de
Onvolmaaktheid tot nu toe bij mijzelf een deur
geopend die een blik geeft op de schepping en op de
kosmos. Ik voel hierbij een verandering plaatsvinden
in en binnen mijzelf.
De onvolmaaktheid draagt de aard, het kenmerk en de
natuur van het wezen der dingen in zich, daarom raakt
de onvolmaaktheid aan de kosmos, die onvolmaakt is
en dus hetzelfde kenmerk in zicht draagt.
Ik voel dit gegeven als een brug om de kosmos te
kunnen betreden.
Ik zie beelden van planeten en sterrenstelsels voor
mijn ogen en ik voel de energie en het
bewustzijnsniveau van hun afstemmingen.

Dit creëert Punt 287:
Voor mijzelf creëert het schrijven van het evangelie
van de Onvolmaaktheid een toegang naar de kosmos
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die tot stand is gekomen doordat er meerdere deuren
zijn geopend. Door het schrijven van het evangelie
vindt er een verandering in mij plaats, die ik diep van
binnen voel bruisen. De verandering is vreugdevol en
ik laat het gebeuren. Laat de onvolmaaktheid zich
maar verder in mij ontplooien. Ik verwelkom,
accepteer, omarm en kus haar.

Ik realiseer mijzelf eigenlijk nu pas dat er twee
processen tegelijk naast elkaar lopen.
Het eerste en voor mij meest belangrijke proces is het
onderzoek, mijn onderzoek, naar het pad of de Weg,
dat leidt tot het proces van fusie. Voor de goede orde,
dit onderzoek is op basis van mijn weg, van mijn
ervaringen en is dus persoonlijk. Ik voel een grote
behoefte om die weg, om mijn ervaringen te
beschrijven en te illustreren. Dat is goed en belangrijk
voor mijzelf, omdat daarmee alle informatie,
gevoelens, wijsheden en ervaringen landen en
verankeren in mijn systeem. Daarnaast deel ik mijn
eigen weg, vastgelegd in mijn boeken, met liefde. De
boeken zijn er, geschreven voor mijzelf, dus ik kan ze
delen op het internet. Delen is Godgelijk, dus helemaal
prima.
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Dit proces van onderzoek, vastlegging en delen,
middels schrijven, illustreren en publiceren op het
internet, heeft een ander proces gegenereerd,
namelijk mijn eigen, unieke, persoonlijke proces
en groei.
Er doet zich nu een situatie voor waarbij ik binnen
mijn eigen proces een nieuwe en puur persoonlijke
uitdaging mag aangaan en dat is een verdieping, door
de weg achter mijn primaire doel, de woningwerelden,
te mogen onderzoeken. Dat is een onderzoek in een
groter gebied, in een groter universum met bezoek
aan planeten van hogere orden. Ook in dit onderzoek
wordt ik geleid en begeleid door aartsengel Gabriël.
Dat laatste heeft dus puur betrekking op mijn
eigen groei en ontwikkeling, maar is wel een
gevolg van mijn dienstbaarheid aan de schepping,
door onvoorwaardelijk bereid en beschikbaar te
zijn en door mijzelf onvermoeibaar in te spannen
voor en te schenken aan het algemeen belang.
Uiteraard zullen alle ervaringen die ik hierbij opdoe
ten goede komen aan de taak en opdracht, aan de
blauwdruk van mijn ziel.
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PUNT 288: De
onvolmaaktheid zien in
de schepping is de
volmaaktheid zien in
God

De eerste te nemen barrière voor de mens is ‘het
raadsel van de onvolmaaktheid of van de
imperfectie’.
God is volmaakt en creëert de mensen binnen de
schepping als onvolmaakte wezens in een
onvolmaakte schepping om aan ons zijn volmaaktheid
te leren kennen en om voor ons zijn volmaaktheid te
kunnen ontdekken. Zijn volmaaktheid is dus door hem
gekoppeld aan de onvolmaaktheid, daarom is de
onvolmaaktheid voor de mens de opstap naar de
volmaaktheid van God en dus ook de opstap naar de
volmaaktheid van onszelf. De weg naar volmaaktheid
begint dus in de onvolmaaktheid en start pas echt als
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wij onszelf vereenzelvigen met die onvolmaaktheid,
dus door acceptatie, omarming en het absorberen van
de onvolmaaktheid, waarna transformatie van de
onvolmaaktheid als vanzelf volgt.
Met die transformatie van de onvolmaaktheid
transformeren wij mee en transformeert de
kosmos, tot de uiteindelijke toestand van
volmaaktheid.

Dit creëert Punt 288:
Met de transformatie van de onvolmaaktheid
transformeren wij mee en transformeert de kosmos,
tot de uiteindelijke toestand van volmaaktheid. Wij
zijn een deel van die transformatie en wij helpen mee
om die transformatie te kunnen genereren. Die
transformatie begint bij de aanvaarding, acceptatie,
omarming en het gaan leven van de onvolmaaktheid.
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PUNT 289: Alle
schoonheid zit in de
onvolmaaktheid en met
een reden

Alle schoonheid zit in de onvolmaaktheid zoals we
hebben gezien.
Dat kan ook niet anders, want de onvolmaaktheid
zoals we dus hebben gezien, is de wezenlijke en
natuurlijke aard en het kenmerk der dingen, is de
wezenlijke en natuurlijke aard en kenmerk van de
schepping.
Waar de volmaaktheid leidt tot DUALITEIT, leidt de
onvolmaaktheid tot het besef van EENHEID.
Een grotere schoonheid van de eenheid van alles wat
is, kunnen wij ons niet voorstellen.
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Dit creëert Punt 289:
Volmaaktheid leidt tot DUALITEIT. Onvolmaaktheid
leidt tot het besef van EENHEID. De onvolmaaktheid is
de door God aangeboden en de door Jezus aan ons
voorgeleefde weg op onze weg terug naar huis. Wat
creëert een grotere schoonheid dan dit gegeven en dit
bewustzijn?

De onvolmaaktheid is het grote mysterie voor de
mens. In eerste instantie is de ONVOLMAAKTHEID of
de IMPERFECTIE het grote MYSTERIE, totdat we ogen
gaan krijgen om te zien en oren gaan krijgen om te
horen.
Als we de onvolmaaktheid gaan begrijpen, accepteren
en omarmen, staat onze reis pas echt.
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PUNT 290: De weg van
onvolmaaktheid is op dit
niveau de enige weg die
mogelijk is en die kan
werken

De weg naar boven, de weg van het beklimmen van de
berg is de weg vanuit het moeras van de dualiteit, is de
weg van het kunnen doorzien en kunnen loskomen
van het ego, van de weg van het naar binnen gaan en
van het op zoek gaan naar God.
Het is de weg die ons weg moet voeren van het niveau
van het tweede pad, waar we onze reis zijn begonnen,
van het niveau van het huidige collectieve bewustzijn.
Het is de weg op weg naar een hoger bewustzijn. Het
is de weg op weg vanuit het bewustzijnsniveau van de
dualiteit naar het bewustzijnsniveau van het besef van
eenheid.
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Het besef van en het streven naar volmaaktheid
creëert dualiteit en houdt de dualiteit in stand.
Het besef van en het aanvaarden, accepteren en
omarmen van het besef van onvolmaaktheid leidt tot
het besef van eenheid.
De weg op weg naar het besef van eenheid is de weg, is
de enige weg.
Dus de weg van het accepteren en omarmen van het
besef van Onvolmaaktheid is de weg, is de enige
werkende weg op weg naar het bestijgen van de berg,
op weg naar huis.

Dit creëert Punt 290:
Er is maar één weg en dat is de weg vanuit het
bewustzijnsniveau van dualiteit, via het terugdringen
van het ego door het veroveren van meer
ZELFRESPECT, door de zoektocht naar God binnen in
onszelf te gaan starten en te gaan volbrengen, door
onszelf een groter besef van eenheid te kunnen eigen
maken. Eenheid of het besef van eenheid wordt
gecreëerd door de onvolmaaktheid van mijzelf, van
alle mensen en van de hele schepping te accepteren en
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te omarmen. Daarom is de weg van onvolmaaktheid
de enige werkende weg op weg naar huis.
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PUNT 291: De Weg van
volmaaktheid is de grote
valkuil

De mens streeft naar de meest optimale en de hoogst
haalbare situatie voor zichzelf. De mens streeft naar
perfectie en volmaaktheid.
De mens verlangt naar een volmaakte baan, naar een
volmaakte bankrekening, naar een volmaakte partner
en naar veel, heel veel geluk.
Is daar iets mis mee?
Absoluut niet, dat is een optimaal beleven van het
leven, het leven volgens de WERELDSE WEG,
waarbij het ego de koers bepaalt.
Het ego streeft naar volmaaktheid, naar meer,
meer, meer.
De volmaaktheid kent 'het gewenste’, 'het goede’, 'het
volmaakte’ aan de ene kant en de tegenhanger, 'het
ongewenste’, 'het slechte’, ‘het onvolmaakte’, aan de
andere kant. Er is dus een tweesplitsing, er is
DUALITEIT.
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Dus het streven naar volmaaktheid is mooi, mooi
voor de WERELDSE benadering van het leven.
We gaan toch even kijken naar de tegenhanger van de
volmaaktheid, namelijk de ONVOLMAAKTHEID.
Hoe zat het daar ook alweer mee?
Onvolmaaktheid kijkt naar zichzelf en constateert
onvolmaaktheid en realiseert zich dat de
onvolmaaktheid die de onvolmaaktheid is, precies
overeenkomt met hoe God het gemaakt en bedoelt
heeft.
Dus de onvolmaaktheid is zeer tevreden dat hij precies
voldoet aan het scheppingsplan van God en dus is het
goed. Zelfs meer dan goed.
Bovendien is de onvolmaaktheid niet geïnteresseerd
in de andere onvolmaaktheid of die nu meer of minder
onvolmaakt is, maakt niet uit. Onvolmaakt is
onvolmaakt. In de vrede over de mate van
onvolmaaktheid en in de acceptatie, is er geen enkele
concurrentie en geen enkele strijd. Er is uitsluitend
eenheid in de blijheid over te mogen en te kunnen
aansluiten op de wens van God, op het passen binnen
het scheppingsplan dat uitsluitend is opgebouwd op
een bestaat uit onvolmaaktheid.
Het gevoel van eenheid en één zijn, binnen het
scheppingsplan geeft vreugde, rust, harmonie en de
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kracht en de mogelijkheid om de onvolmaaktheid door
acceptatie en omarming, te kunnen transformeren
naar een status van volmaaktheid met behoud van alle
eigenschappen van de onvolmaaktheid, dus binnen de
wetten van het besef van eenheid en dus werkend met
de kracht en met het behoud van eigenliefde en
zelfrespect, dat een zekere maat zal verbeteren, dat zal
leiden tot zeker een gelijke capaciteit.
Zoals duidelijk is, lijkt de weg van het streven naar
VOLMAAKTHEID in eerste instantie de beste weg,
maar veroorzaakt uiteindelijk alleen maar
AFSPLITSING, DUALITEIT en STRIJD.
DE WEG VAN HET STREVEN NAAR VOLMAAKTHEID
IS DUS DE WEG VAN DE GROTE VALKUIL.

Dit creëert Punt 291:
Hoewel het streven naar volmaaktheid, volmaaktheid
lijkt op te leveren, is het tegenovergestelde het geval.
De kosmische energie op dit moment draagt de
wezenlijke aard en het natuurlijk kenmerk van
onvolmaaktheid, omdat dat de vorm is waarin de
complete schepping door God is neergezet. God is
liefde en kan alleen maar liefde zijn, dan kan alles wat
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door hem wordt gecreëerd ook alleen maar vibreren
van liefde in de meest ultieme vorm. Onvolmaaktheid
is liefde, is harmonie, is vrede. Onvolmaaktheid
vertegenwoordigt de wezenlijke en de natuurlijke
aard en het kenmerk van God. Volmaaktheid creëert
het tegenovergestelde en is dus de grote valkuil.
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PUNT 292: De dubbele
inspanning binnen
onvolmaaktheid volmaaktheid

De inspanning op de Geestelijke Weg is tweeledig of
dubbel.
De mens streeft naar volmaaktheid, naar een
volmaakte situatie en er wordt hem ook duidelijk
gemaakt dat dat het enige doel is waar het in het leven
om gaat. Vervolgens krijgen we te horen dat we dat
doel nooit zullen bereiken, omdat we niet goed of in
ieder geval nooit genoeg zijn om dat doel ooit te
kunnen bereiken. Jezus moest zelfs voor ons sterven
aan het kruis voor onze zonden. Ook het oplossen van
die zonden konden we niet zelf oplossen. Ook daarin
en daarvoor zijn we niet goed genoeg.
Die Weg is een worsteling.
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Wij zijn gecreëerd als onvolmaakte wezens in een
onvolmaakte omgeving en moeten zien op te klimmen,
terug naar volmaaktheid.
De eerste inspanning is om niet meteen de focus te
leggen op die volmaaktheid. Alles in ons systeem is
daarop echter wel gericht, inclusief de werking van
ons ego. We kennen volmaaktheid (goed) en
onvolmaaktheid (fout of niet goed) en het ego kiest
onvoorwaardelijk voor de keus, ‘voor ons het beste',
dus voor het 'voor onszelf goede’, ofwel voor de
volmaaktheid, zoals het ego dat kan inschatten.
Dus zolang we de wereldse weg nog bewandelen is
iedere focus gericht op volmaaktheid of in ieder geval
op datgene dat voor ons volmaaktheid is.
De eerste inspanning is dus om de focus op de
volmaaktheid los te kunnen laten en om de diepe
uitwerking van de focus op de onvolmaaktheid te
gaan doorzien, te gaan voelen en om de focus op de
onvolmaaktheid dus te gaan accepteren en te gaan
omarmen. Dan ondergaan we ‘de heilzame kracht
van het besef van onvolmaaktheid’, omdat die
kracht aansluit op de wezenlijke en natuurlijke
aard en kenmerken der dingen, zoals deze in de
schepping door God is neergelegd.
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De tweede inspanning is om vanuit de focus van het
besef van onvolmaaktheid de volmaaktheid te gaan
benaderen, vanuit het principe van volledige
aanvaarding, acceptatie en omarming van de
onvolmaaktheid.
Hoe meer het besef van onvolmaaktheid geïntegreerd
wordt in ons systeem, hoe meer dat proces de
volmaaktheid gaat vertegenwoordigen.
Vanuit het besef van 'de volmaaktheid en van
onvolmaaktheid’, zal ons eigen Zelfrespect gaan
groeien, omdat we ‘fantastisch’ zijn vanuit het
startpunt, zoals we nu zijn en van wat we nu zijn.

Dit creëert Punt 292:
Binnen het krachtveld van 'volmaaktheidonvolmaaktheid’ legt de wereldse cultuur ons een
dubbele inspanning op. We streven per definitie naar
volmaaktheid, als meest ideale situatie en dat is ook
wat er van ons wordt verlangd, maar we krijgen
overal, altijd en met alles te horen, dat we daar zelf
niet toe in staat zijn, want we deugen niet, we zijn niet
goed of in ieder geval nooit goed genoeg. We zijn
onvolmaakt, omdat we nooit in staat zijn om
volmaaktheid te behalen. Het trieste is dat het streven
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naar de situatie van volmaaktheid, de wereld juist in
het moeras van de dualiteit trekt en ons daar houdt en
dat het streven naar onvolmaaktheid de wereld
optrekt uit het moeras en ons de eenheid leert kennen.
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PUNT 293: Is het een weg
naar volmaaktheid of is
het een weg van
volgroeiing?

In mijn teksten staat aangegeven dat het evangelie een
evangelie is van Onvolmaaktheid naar Volmaaktheid
of van 'onvolgroeid zijn naar volgroeid zijn’.
Aartsengel Gabriël heeft mij laten zien dat de enige
juiste aanduiding is: ‘VAN ONVOLMAAKTHEID NAAR
VOLMAAKTHEID’.
De reden hiervan is dat volgroeiing een autonoom
gegeven suggereert. Groeien gaat redelijk vanzelf en
vereist geen specifieke inspanning of specifieke actie
van de persoon die het ondergaat.
De weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid is
geen autonoom proces maar vereist inspanning van de
persoon en vereist worstelingen op het gebied van
‘willen, kunnen, durven, doen’.
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Het vereist het proces van 'vallen en opstaan’ en van
de wil en de discipline om ‘door te gaan'.
Deze weg gaat niet vanzelf en betekent om keer op
keer op keer, de kracht te kunnen opbrengen, om
verder te kunnen gaan, boksend tegen heel veel
huidige vooroordelen, oordelen en veroordelingen in.
Bovendien is deze weg uiteindelijk alleen maar
REALISEERBAAR met God, door God, naar God, dus in
samenwerking met God, waarin God als een alter-ego
en geïntegreerd facet of onderdeel van ons wordt en
om dat proces te kunnen gaan bewandelen en om God
te kunnen vinden en omarmen, is op zich al een
worsteling.

De weg is dus geen autonoom-gaand traject
naar kan, mag en moet gezien worden als een
ware en waarachtige worsteling, een weg van
ontelbare keren van vallen en opstaan.

Er zijn spirituele stromingen die suggereren dat de
ziel ooit een vergissing heeft begaan door zich af te
splitsen van God en door zich deze vergissing te
herinneren, kan deze fout dan gerepareerd worden.
Daar gaat dit evangelie op geen enkele wijze vanuit.
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De mens heeft vrije wil en zal dus keuzes moeten
maken om te ervaren, waarvan je kunt leren en
groeien. Die weg is de weg van de worsteling.

Dit creëert Punt 293:
Het is belangrijk om onszelf te realiseren dat de weg
van het evangelie een weg is van onvolmaaktheid naar
volmaaktheid en niet een weg is van onvolgroeid zijn
naar volgroeid zijn. Groeien suggereert een
voornamelijk autonoom proces en deze weg gaat
niet vanzelf. De weg is en blijft een worsteling, een
herhaling van ontelbare keren van vallen en opstaan,
een weg van eindeloze uitdagingen en van
overwinningen op het vlak van: ‘willen, kunnen,
durven, doen’.
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PUNT 294: Hoe past het
ene evangelie op het
andere?

Hoe past het ene evangelie op het andere?
Hoe past het evangelie van Onvolmaaktheid op het
evangelie van Zelfrespect van Jezus?
Jezus predikte zelfrespect en gaf aan dat hij niet
zou rusten voordat ieder mens met een gebrek aan
zelfrespect, voldoende zelfrespect en eigenliefde
zou kunnen ontwikkelen en dat ieder mens met
een teveel aan zelfrespect, wat dan eigenlijk
zelfbewondering is, dit zou kunnen terugbrengen
tot waarachtig zelfrespect.
Zelfrespect kent liefde, kent God, creëert de MAAT
van eigenliefde die de CAPACITEIT van
naastenliefde genereert.
Dit evangelie van Jezus, het evangelie van
Zelfrespect, is het fundament voor het evangelie
van Onvolmaaktheid.
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Het besef van ONVOLMAAKTHEID, brengt ons ertoe
om de onvolmaaktheid te accepteren, lief te hebben en
te onarmen. Een onvolmaaktheid die de wezenlijke en
natuurlijke aard van de schepping representeert,
omdat God in de schepping het kenmerk van
onvolmaaktheid heeft meegegeven.
God is liefde, dus alles wat van God afkomstig is, kan
niet anders dan liefde zijn. Ook de strekking van
onvolmaaktheid is liefde.
Als we de Onvolmaaktheid kunnen accepteren en ook
werkelijk zullen accepteren en omarmen, accepteren
we ook de onvolmaaktheid van ieder mens en de
onvolmaaktheid in ieder mens, als zijnde
acceptabel en aanvaardbaar. We accepteren niet
alleen de onvolmaaktheid van ieder mens, we
accepteren daarmee ieder mens. Er is ook geen
concurrentie tussen de mensen wie er meer
onvolmaakt is. Het is helemaal goed zoals het is,
want het is voortgekomen uit de schepping van
God.

Als we de ander, als we ieder ander kunnen
accepteren in liefde, met zijn of haar
onvolmaaktheid, als zijnde een aanvaardbaar
en vanzelfsprekendheid product van de aard
en de opzet van de schepping van God, DAN
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KUNNEN WE OOK OM DEZELFDE REDEN
ONSZELF VOLLEDIG ACCEPTEREN, OMARMEN
EN LIEFHEBBEN EN DAN IS ER EEN OPTIMAAL
EN WAARACHTIG ZELFRESPECT VOOR IEDER
MENS.
ZO BOUWT HET EVANGELIE VAN
ONVOLMAAKTHEID, ALS VANZELF, DE TEMPEL VAN
ZELFRESPECT VAN IEDER MENS OP HET
FUNDAMENT VAN HET EVANGELIE VAN
ZELFRESPECT VAN JEZUS VAN TWEEDUIZEND JAAR
GELEDEN.

Dit creëert Punt 294:
Het evangelie van Zelfrespect van Jezus van
tweeduizend jaar geleden, dat nooit begrepen is door
de mensheid en althans nooit in deze wereld is
gekomen, is het immense fundament voor het
evangelie van Onvolmaaktheid, dat als een tempel
gebouwd kan worden voor ieder mens op deze
wereld. Het accepteren en omarmen van de
onvolmaaktheid, dat de wezenlijke en de natuurlijke
aard der dingen in zich draagt, brengt ons tot het besef
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van eenheid en vergroot ons ZELFRESPECT en onze
eigenliefde, dus onze MAAT, dus de CAPACITEIT in
deze wereld.
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PUNT 295: Hoe
verschillen de invloeden
en de uitwerking van die
invloeden?

Wat is het verschil van invloed en uitwerking op de
wereld, dus op het leven, wanneer ik iets benader met,
enerzijds de energie van het besef van volmaaktheid
of anderzijds met de energie van het besef van
onvolmaaktheid en wat betekent dit verschil?
Er gebeurt een hoop in de wereld en er is ook een
hoop ellende, bijvoorbeeld zijn er vele oorlogen.
Al deze ellende is in ieder geval een uiting van
handelingen die pogingen tonen om te streven naar of
het herstellen van een situatie van volmaaktheid. Er is
oorlog en hoewel oorlog een uiting van
onvolmaaktheid lijkt, is de oorlog veroorzaakt door
het streven naar volmaaktheid of het herstellen van
volmaaktheid.
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Er is een staatshoofd dat vreselijk ontevreden is over
internationale betrekkingen en dit staatshoofd stelt
vast, dat zijn streven naar volmaaktheid niet wordt
gerealiseerd en dat er moet worden ingegrepen om de
situatie van perfectie te herstellen. Dit ingrijpen
gebeurt dan middels militaire dwang. Het is dus het
ingrijpen in een situatie die niet voldoet aan de
nagestreefde vorm van perfectie, van volmaaktheid.
We hebben al eerder gezien dat het streven naar
volmaaktheid leidt tot dualieit, ego-gedrevenheid en
dus tot strijd, dat kan uitlopen in oorlog.
De nagestreefde volmaaktheid draagt niet de
wezenlijke of natuurlijke aard der dingen in zich,
zodat het in strijd is met de energetische frequentie
van de aard en het kenmerk van de schepping, zoals
God het gemaakt heeft.
Dit leidt dus tot disharmonie en chaos, omdat het in
strijd is met het kenmerk van God en dat kenmerk is
LIEFDE.
Iedere vorm van protest is het constateren dat de
nagestreefde vorm van volmaaktheid of perfectie niet
wordt gehaald of niet wordt bereikt, waardoor moet
worden ingegrepen om de toestand van volmaaktheid
alsnog af te dwingen en te realiseren.
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Dat afdwingen gebeurt via protesteren in welke vorm
dan ook.
Als de Onvolmaaktheid in de wereld zou worden
geaccepteerd en zou worden omarmd, als zou worden
begrepen dat de Onvolmaaktheid de natuurlijke en
wezenlijke aard der dingen vertegenwoordigt en
overeenkomt met het plan, de opzet en de werking
van het scheppingsplan van God, dan zou er slechts
vrede en harmonie zijn, omdat God liefde is en zijn
plan dus ook uitsluitend gegrondvest kan zijn in liefde,
tot uiting gekomen in de acceptatie en omarming van
de onvolmaaktheid als kenmerk van diezelfde
goddelijke schepping.
Er blijkt dus ook nu weer dat, 'niets maar dan ook
werkelijk niets in deze wereld is wat het lijkt te zijn'.
Projecties van volmaaktheid leiden uitsluitend tot
resultaten van chaos en disharmonie, waar projecties
van onvolmaaktheid juist leiden tot resultaten van
vrede en harmonie.
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Dit creëert Punt 295:
Een blik in de wereld leert ons waarom er zoveel
ellende is en hoe en op welke vreemde wijze veel
ellende tot stand komt en leidt tot chaos en
disharmonie. Het lijkt de omgekeerde wereld want
iedere projectie op het creëren of herstellen van een
situatie van volmaaktheid (zoals wij die volmaaktheid
moeten menen te definiëren) leidt tot een resultaat
van onvolmaaktheid, imperfectie, chaos en
disharmonie. Het streven naar volmaaktheid creëert
afsplitsing en dualiteit en voedt het ego. Het niet
begrijpen van deze wetten, leidt tot de creatie van
zoveel chaos in deze wereld. Onbedoeld wordt chaos
en ellende gecreëerd. Wie ogen heeft om te zien en
oren heeft om te horen.
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PUNT 296: Acceptatie en
omarming van
Onvolmaaktheid
elimineert confrontatie
met Onvolmaaktheid

Onvolmaaktheid en volmaaktheid zijn beiden niet wat
ze lijken te zijn.
Teruggekoppeld met de oorsprong, met de wezenlijke
en natuurlijke aard der dingen, leidt het aanvaarden
van onvolmaaktheid tot volmaaktheid, echter op een
andere wijze, dan dat dit in eerste instantie zou doen
vermoeden.
Het besef en de kennis bezitten van de wezenlijke,
kosmische aard van volmaaktheid en van de
onvolmaaktheid is een brug die de ruimte, het ravijn
in de kosmos overbrugt om tot andere werelden te
kunnen komen.
Andere werelden van vooral een ander, hoger
bewustzijn.
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De kennis doorgronden van volmaaktheid en
Onvolmaaktheid levert de sleutels op die onzichtbare
deuren op het pad voorwaarts kunnen ontsluiten.
Eigenlijk is deze kennis een lang geheim gebleven
code, die toegang kan verstrekken, als we de code zelf
hebben ontdekt en ontcijferd.
Als er een weten is van de opzet, van de werking en
van het doel van de onvolmaaktheid, als het begrip er
is dat de onvolmaaktheid een manifestatie van liefde is
van God zelf, ten gunste van zijn schepping, ten gunste
van de hele kosmos, als dat weten en dat besef er is, is
er wezenlijk en waarachtig geloof en vertrouwen in
God, in de aanwezigheid en de samenwerking met
onze eigen Godsvonk en met het eigen genootschap.
Als er weten is, als dat geloof en dat vertrouwen er is
en als je jezelf kunt herkennen en kunt
onderdompelen in de tsunami van Gods liefde die
inherent is aan de onvolmaaktheid, is de ervaring
volbracht en de les geleerd en begint
onvolmaaktheid te transformeren in
volmaaktheid, maar op een ander, hoger niveau,
die nieuwe tot nu toe onbekende en geheime
routes zal ontsluiten op de weg op weg naar huis.
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Dit creëert Punt 296:
Het doorgronden van de kennis van de volmaaktheid
en de onvolmaaktheid, het weten dat de wezenlijke en
waarachtige waarde niet eens een beetje is wat het
lijkt te zijn, verschaft je een code waarmee je kunt
bewerkstelligen dat massieve gebergten weg zullen
schuiven om je doorgang te verlenen, die voor
anderen nog ontoegankelijk zullen zijn en die je de
toegang tot de kosmos en werelden met een hoger
bewustzijn zullen schenken.
Deze kennis is de eerste grote overwinning van de
Meester over het Zelf binnen het Meesterschap over
het Zelf, verworven door eigen inzet en
overwinningen, in samenwerking en met de hulp van
God en het genootschap.
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PUNT 297: Waar is de
ingang van de
Onvolmaaktheid en hoe
toegankelijk is deze?

We hebben nadat we zijn begonnen om de Geestelijke
Weg te gaan betreden, inmiddels heel wat wissels
genomen en heel wat gebieden veroverd.
We kennen God en zien God, onze Godsvonk als ons
eigen alter-ego, als een vriend en als een deel van
onszelf, hetgeen betekent dat er verbinding en contact
is met onze inwonende God. God bepaalt ons
verlangen, God is ons doel, God is de Weg want onze
Weg is niets anders meer, dan met God, door God, naar
God.
We hebben de kunstjes, die zich allemaal afspelen in
onze buitenwereld afgelegd, want het zijn allemaal
mooie kunstjes, maar ze werken niet om werkelijk
resultaat te boeken op de Geestelijke Weg. Ze werken
niet zonder overgave aan, vertrouwen in, verlangen
naar en samenwerking met onze eigen Godsvonk.
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De Weg is Geestelijk en wordt afgelegd in ons innerlijk
en wordt manifest in ons leven, in de interactie met
‘wat buiten ons IS’.
In ieder geval zijn we zover gekomen dat we de
ervaring hebben om 'uit de Geest te zijn geboren’ en
delen we en leven we de vruchten van de goddelijke
Geest.
Dan hebben we de kracht veroverd, die ook per
definitie kracht genereert.
Om zover te kunnen komen, hebben we kracht, het
‘willen, kunnen, durven, doen' nodig en doordat we
zover zijn gekomen, hebben we ook kracht ontvangen.
Kracht voedt kracht en kracht doet kracht ontvangen.
Morontia-mota zal gaan stromen. Naarmate we aan
kracht winnen en groeien in bewustzijn, zal de
toevloed met persoonlijke openbaringen gaan groeien,
wat onze wijsheid zal laten stijgen.
Door deze invloed en mede door mijn eigen inzet en
gedrevenheid om verder te komen, is het evangelie
van Onvolmaaktheid in mij gekomen en geland en
heb ik de diepte, de kracht, de invloed en de
uitwerking ervan mogen zien en mogen ervaren.
Mijn ervaring met dit evangelie kan ik niet
verwoorden en is zinloos om te verwoorden. Dit is
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een Weg die iedereen zelf moet gaan bewandelen
en deze weg is persoonlijk.
Wat ik er ook over vertel, het is mijn weg, mijn
ervaring, het zijn mijn ogen die zien en mijn oren
die horen, als resultaat van mijn eigen inzet bij het
gaan van mijn Weg en in samenwerking met mijn
Godsvonk.
Ergens op de Weg ligt de ingang die toegang geeft tot
het evangelie van Onvolmaaktheid en als je de oren
hebt om te zien en de ogen hebt om te horen, zul je de
geheime toegang waarnemen en weten hoe je de poort
moet openen. Ook dat proces zal uniek en voor
iedereen anders zijn.
Ik kan je vertellen over het evangelie van
Onvolmaaktheid, de Weg er naartoe en het ontsluiten
van de geheime deur is iets tussen jou en jouw
Godsvonk.

Dit creëert Punt 297:
De Weg naar het evangelie van onvolmaaktheid is een
unieke en persoonlijke weg en eist een hele lange
voorbereiding. Hier begint het punt waarvandaan je
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niet meer 'verder gepraat kunt worden’, maar
waarvoor je zelf de ogen moet gaan ontwikkelen om te
kunnen zien en de ogen zult moeten verkrijgen om te
kunnen horen. Als je zelf deze kracht kunt genereren
door gericht te willen, te kunnen, te durven en te
blijven doen, ondanks welke omstandigheid dan
ook, zal die gedrevenheid ook weer krachten
scheppen en zul je van jouw Godsvonk morontia-mota
en dus wijsheid, gaan ontvangen. Dan wordt jouw
systeem een zichzelf voortstuwend en onderhoudend
systeem, waarbij jouw God en jouw genootschap
onderdeel is van jouw systeem.
Niemand kan je bij deze stap helpen, alleen jijzelf en
jouw God en als je jezelf kent en het juiste Zelfrespect
hebt, kun je iedere, maar dan ook iedere uitdaging aan
en kun je bergen verplaatsen en ijzer met handen
breken. Zo zul je steeds meer de open deur zijn in deze
wereld.
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PUNT 298: Het kennen
en kunnen leven van de
Onvolmaaktheid is de
doorgang kennen, zien
en begrijpen

De Onvolmaaktheid in de diepste diepten begrijpen, is
gelijk aan het kunnen leven en het kunnen begrijpen
van de DOORGANG.
De onvolmaaktheid kennen, is de onvolmaaktheid
kunnen leven en dus in ieder aspect kunnen ervaren.
Het kunnen ervaren van de doorgang is de enige
mogelijkheid om te kunnen reiken aan de
onvolmaaktheid, als sleutel van die doorgang, door de
Onvolmaaktheid te leven, te begrijpen, te aanvaarden
en te omarmen, om verder te kunnen komen op deze
Weg van de ONVOLMAAKTHEID.
Dit vereist een zeker bewustzijnsniveau. Niemand kan
aan een ander dit bewustzijn geven, dat zal iedereen
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voor zichzelf moeten veroveren door te ervaren, door
te leren en door te groeien.
Onvolmaaktheid IS, omdat zij overeenstemt met de
wezenlijke en de natuurlijke aard der dingen. Het
leven kan alleen maar datgene volgen ‘dat is', dus het
leven kan alleen maar voldoen aan de natuurlijke en
wezenlijke aard der dingen, zoals dit is vastgelegd
binnen de schepping.
Zolang wij deze wezenlijke en natuurlijke aard der
dingen niet volgen, volgen wij een onnatuurlijke en
onwezenlijke weg die per definitie zal leiden tot een
resultaat van disharmonie en chaos, omdat
disharmonie en chaos een uiting en een resultaat
zijn van onwezenlijke en onnatuurlijke keuzes.
Als wij wezenlijke en natuurlijke keuzes kunnen
maken, in harmonie met de opzet en de werking van
de kosmos, van de schepping, hebben wij geleerd en
zullen wij kunnen groeien en onze kosmische weg
kunnen vervolgen.
Zo brengt het begrijpen en leven van het evangelie
van onvolmaaktheid ons tot een leermoment en
een groeiresutaat, waardoor wij de disharmonie
en chaos niet meer hoeven te ervaren en zullen wij
worden opgetild naar hogere en meer verlichte
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regionen, met structureel andere ervaringen, die
steeds meer het kenmerk zullen dragen van rust,
vrede, vreugde en liefde.
Er komt een moment in het leven van ieder mens,
dat we in staat zullen zijn om de andere wang toe
te kunnen keren, waardoor we in staat zullen zijn
om de doorgang te kunnen zien en op eigen kracht
te kunnen passeren.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen
…… !

Het kenmerk van en in deze wereld, het
kenmerk van wat je bijna overal om je
heen ziet, is de definiëring van de
volmaaktheid en de vaststelling dat daar
niet aan wordt voldaan, dus er wordt
geprotesteerd, geduwd tegen en getrokken
aan van alles en nog wat, waarmee wij ons
ongenoegen kenbaar maken en waarbij we
nog even hard de definitie van de enige
juiste waarheid of volmaaktheid kenbaar
maken door die zichtbaar te noteren en
overal hard te roepen. Reeds de vaststelling
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in ons systeem van de geconstateerde
onvolmaakte volmaaktheid geeft chaos en
disharmonie, omdat alleen al de definiëring
van De Volmaaktheid in strijd is met de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen
en dus leidt tot disharmonie en chaos. Als
deze energetische focus ook nog een
praktische gerichtheid krijgt, zal het
disharmonische en chaotische resultaat nog
flink versterkt worden.

Bovenstaande is op dit moment uiterst
herkenbaar in deze wereld!?

Wat wij dus als volmaaktheid definiëren
maar wat het niet is, leidt dus tot
onvolmaaktheid, tot disharmonie en chaos,
wat het helaas wel is.

Als door het doorgronden, beleven, leven en
omarmen van de Onvolmaaktheid het
werkelijke beeld wordt getoond van de
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wezenlijke volmaaktheid, voortkomend uit
de, in de door God in de schepping
opgenomen onvolmaaktheid en de
volmaaktheid, die slechts onvolmaaktheid
blijkt te zijn, zijn we in staat om binnen de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen
te kunnen leven en te kunnen handelen en
zijn die lessen geleerd, wat zal leiden tot
een structurele ervaring van rust,
harmonie, geluk en vrede, dus van een
ervaring met de natuurlijke en wezenlijke,
goddelijke kenmerken.

Dit creëert Punt 298:
Zolang als wij de volmaaktheid nastreven, de
volmaaktheid die zoals wij die definiëren, niet voldoet
aan de wezenlijke, natuurlijke en goddelijke
kenmerken, zal dat juist chaos en disharmonie tot
gevolg hebben. Als wij de onvolmaaktheid gaan
doorzien en gaan begrijpen en daardoor gaan leven en
onarmen, zullen we kunnen reiken aan de natuurlijke
en wezenlijke aard der dingen, zoals die zijn verweven
in de schepping. Pas als wij dat niveau hebben bereikt,
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dat inherent is aan een zeker bewustzijnsniveau,
zullen we de lessen hebben geleerd en zal het
resultaat vrede, vreugde en harmonie zijn, als
structureel fundament in en voor onze levens.
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PUNT 299: De illusie
doorgronden is de code
veroveren

Vanuit het gezichtspunt van het evangelie van
onvolmaaktheid is de ILLUSIE alles doordringend en
alles omvattend. Niets is dus werkelijk wat het lijkt te
zijn. Pas wanneer we de illusie gaan zien en begrijpen,
kunnen we dit stadium achter ons laten. Het is een
geheim dat niet ontsloten kan worden, door het
geheim medegedeeld te krijgen.
Het ontsluiten van het geheim van deze illusie heeft te
maken met het verwerven van het vereiste niveau van
bewustzijn.
Het verwerven van het vereiste niveau van bewustzijn,
waardoor het geheim van de illusie wordt ontsloten,
betekent het verwerven van de code om het
universum te kunnen ontsluiten.
Als je code hebt verworven om het universum te
kunnen ontsluiten, ben je het niveau van deze wereld
definitief ontgroeid en kun je opstijgen naar nieuwe
sferen en naar nieuwe ervaringen.
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Het is dus een ervaringsweg en daarom persoonlijk en
uniek. Het is een weg, een reis, die ieder mens op zijn
of haar eigen wijze zal maken.
Wat het leven ons brengt is wat wij nog nodig hebben
om verder te kunnen ervaren. Naarmate ons
bewustzijn groeit en we dichterbij komen tot het punt
waarop we de code kunnen doorzien, kunnen voelen
en kunnen begrijpen, zullen we dit leertraject nog
moeten afleggen.
Het is een weg van vallen en opstaan, totdat de illusie
openbreekt en wij de illusie kunnen waarnemen en
kunnen afleggen.
Dat is de weg die Jezus ons al aangaf door ons te leren
dat wij de andere wang zullen toekeren, als er op de
ene wang wordt geslagen, dat slechts diegene de
eerste steen zal werpen, die vrij is van zonden en dat
hij de Vader vroeg om alle mensen die hem aan het
kruis nagelden, te vergeven, want zij waren nog
ondergedompeld in de immense illusie en wisten niet
beter.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te
horen, is in staat om boven de illusie uit te kunnen
stijgen en om de code te kunnen breken, te
kunnen verwerven en te kunnen veroveren.
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Dat is hoe de weg afgelegd dient te worden. Maak de
reis en maak hem zelf en alleen, want jouw reis is
uniek. Ervaar, miljoenen keren, maak keuzes op basis
van vrije wil, leer en groei, totdat je de illusie doorziet
en de code kunt breken en kunt veroveren.

Dit creëert Punt 299:
Al het leven is gevangen in een allesomvattende illusie.
Het evangelie van de Onvolmaaktheid is als een
breekijzer. Het laat de zeepbel van de illusie uiteen
spatten en het helpt je om de code, die toegang geeft
tot hogere sferen in het universum te verwerven en te
veroveren. Het verandert je leven en brengt je begrip,
inzicht, vreugde en harmonie. Alleen door invloed van
morontia-mota is de code te benaderen en te
veroveren. Wie ogen heeft om te zien en oren heeft
om te horen, is in staat om boven de illusie uit te
kunnen stijgen en om de code te kunnen breken,
te kunnen verwerven en te kunnen veroveren.
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PUNT 300: De zeepbel
uiteen gespat

Als de illusie is doorgrond en begrepen, als de code is
verworven en veroverd, zal de zeepbel uiteen spatten.
Door het verwerven van de code en dus door het
kunnen doorzien en kunnen doorgronden van de
illusie, is de zeepbel uiteen gespat en ben je immuun
voor de illusie, die nu is opgelost.
Als er dingen gebeuren, doorzie je de illusie die deze
dingen proberen te vermelden en zal de uitwerking
van de illusie langs je heen gaan, omdat je nu immuun
bent voor ‘de illusie van de VOLMAAKTHEID en de
ONVOLMAAKTHEID’.
Je komt daarmee buiten en boven de uitwerking van
toestanden en gebeurtenissen te staan omdat ze je
niet meer kunnen verleiden om je mee te nemen in de
illusie, die voor jou is opgelost.
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Het maken van deze stap is uitsluitend mogelijk onder
invloed van en dankzij de uitwerking van de stroom
van morontia-mota die jij nu ontvangt van een
ongelijke natuur. Dit is ofwel van jouw Godsvonk of
van de engelen.
Morontia-mota leert je de waarheid te onderscheiden
en de eenheid kennen. De waarheid is verheven boven
de illusie.
Alles wat deze wereld te bieden heeft aan bron van
informatie, dus zowel de wetenschap, de religie en de
filosofie van Urantia is op dit moment niet in staat om
ons de waarheid te kunnen schenken en is niet op de
hoogte van de eenheid.
Dan rest er dus nog slechts en uitsluitend de
illusie, waar deze hele wereld nog in is
ondergedompeld en waarop het collectieve
bewustzijn nog volledig is afgestemd.
Zolang de code niet is gebroken, missen we de sleutel
om de deuren naar de waarheid te kunnen openen,
waardoor we kunnen uitstijgen boven de illusie. Zodra
de kritieke massa is bereikt van mensen die de code
hebben kunnen breken, zal de illusie voor het
collectief nog niet uiteen kunnen spatten.
Het is dus van belang dat steeds meer mensen zullen
volgen op ons pad, op hun eigen unieke wijze, maar
onmiskenbare met hetzelfde kosmisch doel.
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Dit creëert Punt 300:
Ieder mens zal zelf zijn of haar eigen weg moeten
bewandelen. Het pad is uniek, het doel is kosmisch en
unaniem. Vind de code waardoor en waarmee je de
illusie als een zeepbel uit elkaar kunt laten spatten.
Zoek de waarheid niet door haar te zoeken, doch door
haar niet te zoeken, zul je de code kunnen breken, zal
de zeepbel uiteen spatten en zullen deuren, ook
onzichtbare deuren, zich voor jou openen. De grootste
en enige hulp bij deze zoektocht is het vinden,
begrijpen, doorgronden en hanteren van het evangelie
van de Onvolmaaktheid, die de wereld voor jou op zijn
kop zet en de illusie voor eeuwig blootlegt.
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PUNT 301: Thomas
versus de
Onvolmaaktheid

Vers 14 van het Thomas evangelie heeft mij al heel
lang bezig gehouden, omdat ik het niet begreep, totdat
aartsengel Gabriël mij vroeg om er nu nog eens naar te
kijken, met het evangelie van de Onvolmaaktheid in
mij achterhoofd.
Evangelie van Thomas, vers 14:
Jezus sprak tot hen: "Als gij vast, zult gij uzelf
aanleiding geven tot zonde. En als gij bidt, zult gij
veroordeeld worden. En als gij aalmoezen geeft, zult
gij uw ziel kwaad doen. En als gij naar een of ander
land gaat en in die streken rondtrekt, als men u
ontvangt, eet wat men u zal voorzetten en geneest de
zieken onder hen. Want wat in uw mond binnengaat,
zal u niet verontreinigen. Wat echter uit de mond
uitkomt, dat zal u verontreinigen."
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Evangelie van Onvolmaaktheid, waarin de
acceptatie van de onvolmaaktheid leidt tot harmonie,
rust en vrede en het streven naar volmaaktheid leidt
tot chaos en disharmonie.
Acceptatie is een proces dat zich binnenin ons ons
afspeelt. Het is een naar binnen gericht, inwendig
proces.

Vergelijking uitgangspunten beide evangelies:
‘Als gij vast, zult gij uzelf aanleiding geven tot zonde.
En als gij bidt, zult gij veroordeeld worden. En als gij
aalmoezen geeft, zult gij uw ziel kwaad doen'.
Reactie Winston:
Het streven naar volmaaktheid, leidt tot het
omgekeerde, chaos en disharmonie.

‘En als gij naar een of ander land gaat en in die streken
rondtrekt, als men u ontvangt, eet wat men u zal
voorzetten en geneest de zieken onder hen’.
Reactie Winston:
Aanvaard wat IS, juist het onvolmaakte, want dat leidt
tot vreugde en harmonie en geneest, omdat het
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onvolmaakte het wezenlijke en natuurlijke der dingen
inhoudt.

‘Want wat in uw mond binnengaat, zal u niet
verontreinigen. Wat echter uit de mond uitkomt, dat
zal u verontreinigen'.
Reactie Winston:
Wat wij aanvaarden en omarmen, wat wij in ons
systeem opnemen, wat onze mond binnengaat,
ongeacht de waarde die dat heeft, schept evenwicht en
rust.
Wat wij projecteren op de buitenwereld als volmaakt,
en focus die wij naar buiten richten, zal chaos en
disharmonische creëren.

Ik denk dat ik het inmiddels steeds meer ga begrijpen.

Dit creëert Punt 301:
Al heel lang is vers 14 van het Thomas evangelie voor
mij ondoorgrondelijk. Nu, vers 14 gerelateerd aan het
evangelie van Onvolmaaktheid, begrijp ik de strekking
van de woorden van Jezus.
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PUNT 302: Een
ontvangen
waarschuwing

Het is al eerder genoemd maar ik kom er nogmaals
concreet op terug.
Om het evangelie van de Onvolmaaktheid te kunnen
doorgronden, zijn ogen nodig om te kunnen zien en
oren nodig om te kunnen horen.
Dit doorgronden vereist een bewustzijnsniveau,
anders zijn het niet meer dan woorden, loze woorden,
zonder inhoud.
Ik heb getwijfeld of ik dit boek moet publiceren maar
Gabriël heeft aangegeven dat dit wel noodzakelijk is.

Een groot deel van mijn boeken zijn niet
bestemd voor deze tijd, omdat de inhoud
het niveau van het huidig collectieve
bewustzijn ver te boven gaat.
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Wat op het internet staat, krijgt na enige
jaren een zekere duurzaamheid, omdat
websites in backups terecht komen.
Iedereen die er eens tegenaan zal lopen,
kan er zijn of haar voordeel mee doen.
Dat is de reden waarom ook deel 3
gepubliceerd zal worden.

Dit creëert Punt 302:
Niet voor iedereen is de inhoud van dit evangelie te
doorgronden. De inhoud overschrijdt het niveau van
het collectieve bewustzijn, net als de inhoud van mijn
reis vanaf de Geestelijke Weg waar alleen nog God
gediend zal worden en diensten aan de keizer zullen
oplossen.
Zolang de mens nog beide meesters dient, bewandelen
ze nog de wereldse weg. Wie ogen heeft om te zien
en oren heeft om te horen.
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PUNT 303: Nogmaals de
ONVOLMAAKTHEID

We hebben het volgende gezien in aandachtspunt
285:
Wij streven naar volmaaktheid, om de pijn van het
venijn buiten onze levens te houden.
Diezelfde volmaaktheid creëert voor ons de
tweedeling in goed (volmaakt) en slecht
(onvolmaakt).
Wij willen voor onszelf het goede en verwerpen en
veroordelen het slechte en daarmee is de DUALITEIT
in de wereld geboren.
TERWIJL WIJ DENKEN HET SLECHTE, DE
ONVOLMAAKTHEID BUITEN DE DEUR TE HOUDEN
CREËREN WIJ JUIST DOOR ‘HET VOLMAAKTE' NA TE
JAGEN, DE DUALITEIT, DAT KOREN IS OP DE MOLEN
VAN HET EGO.
Daarmee is de tweedeling geboren en kan het ego ‘al
het andere' de schuld geven.
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DE ACCEPTATIE VAN ‘HET ONVOLMAAKTE' HEEFT
GEEN OORDEEL NODIG, OMDAT BINNEN DE
ONVOLMAAKTHEID ALLES ONVOLMAAKT IS, DUS ER
IS GEEN ONDERSCHEID EN ALS ER GEEN
ONDERSCHEID IS, IS ER SLECHTS EENHEID.

Zo creëert de Volmaaktheid en de
projectie op de Volmaaktheid, het
goede en het slechte, dus de Dualiteit.
En zo ….
Creëert de Onvolmaaktheid of de
projectie op de onvolmaaktheid, binnen
de wetenschap dat alles in de
schepping onvolmaakt is, het
onsplitsbare, het identieke, het gelijke,
dus het besef van De Eenheid.

262

Wat een onverwachte ontdekking, wat een
waarneming, om te zien dat onze projectie
op het goede, op de volmaaktheid, want
‘wie kiest er voor de pijn van het venijn’, de
ellende van de dualiteit creëert in deze
wereld en dat de acceptatie en de
omarming van de onderkenning dat alles
onvolmaakt of imperfect is, leidt tot het
besef van Eenheid en dus tot groei van ons
bewustzijn.

Het streven naar volmaaktheid is dus en creëert dus
de blokkade in ons leven, waar het aanvaarden,
accepteren en omarmen van de onvolmaaktheid voor
ons alle deuren opent en juist alle energie zal laten
stromen en van ons 'levende levenden, ziende
zienden en horende horenden’ maakt.
Welke duivel heeft ons ooit wijs gemaakt dat we
enerzijds perfect moeten zijn, dat we moeten deugen
en dat we anderzijds te stom en te zondig zijn om dat
niveau van deugen en perfectie ooit te kunnen
bereiken.
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Dus blijven we wanhopig jagen op en reiken naar
volmaaktheid en blijven we daarmee de dualiteit in
stand houden en blijven we geloven in de tweedeling
van goed en slecht, van volmaakt en onvolmaakt.

‘Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om
te horen'.
Als je de ogen en de oren nog niet bezit,
zijn de woorden in dit aandachtspunt
slechts loze woorden.

God is LIEFDE.
God is EENHEID.
Dus God is ONVOLMAAKTHEID.
Dus de schepping is ONVOLMAAKTHEID.
Dus wij zijn ONVOLMAAKTHEID.
Pas als alles en ieder wezen het VOLLEDIGE
BESEF heeft van deze ONVOLMAAKTHEID, zal
de manifestatie van onvolmaaktheid
transformeren in volmaaktheid.
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Pas als ik de ONVOLMAAKTHEID ga begrijpen,
kan de transformatie voor mij en van mij naar
VOLMAAKTHEID gaan beginnen.

De onvolmaaktheid is dus een
onlosmakelijk gevolg en resultaat
van de onvolmaaktheid, van God
die voortkomt en geboren is, uit
liefde en eenheid.
Door ons besef van onze
onvolmaaktheid, door onze
acceptatie en omarming van onze
onvolmaaktheid en van de
onvolmaaktheid als zijnde datgene
dat IS, zijn wij zonder oordeel,
zonder veroordeling, kunnen wij
al het leven accepteren en
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omarmen, zijn wij liefde en zijn
wij eenheid.

Dan pas is het mogelijk en zijn wij in staat om,
wanneer wij op de ene wang geslagen worden, de
andere wang te kunnen toekeren.
Dan zullen ook wij niet eerder met stenen gooien en
dus anderen veroordelen, wanneer wij zelf vrij zijn
van zonden en dan nog, zullen wij onze hand niet
opheffen tegen anderen of anderen oordelen en
veroordelen, want juist de ONVOLMAAKTHEID
zien, begrijpen, accepteren en omarmen, maakt
onszelf vrij van ieder oordeel of van welke
veroordeling dan ook.

Dit creëert Punt 303:
De onvolmaaktheid, het besef van, de acceptatie en de
omarming van het onvolmaakte, schept acceptatie,
zonder oordeel, zonder veroordeling, dus in het volle
besef van EENHEID. De schepping is onvolmaakt,
omdat onvolmaaktheid de enige Weg is die toegang
biedt tot groei en omdat onvolmaaktheid nooit iets zal
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blokkeren, waar de volmaaktheid uitsluitend
blokkades opwerpt en dualiteit creëert.
Daarom kan de schepping alleen maar in
onvolmaaktheid zijn gecreëerd, omdat die acceptatie
van die onvolmaaktheid de bron is van eeuwige
voortgang. Het gaat hierbij niet alleen om het willen,
kunnen en durven omarmen van de onvolmaaktheid
maar ook om het willen, kunnen en durven van het
volledig loslaten van het streven naar volmaaktheid.
Ook dat brengt ons terug in het 'Hier en Nu’, omdat het
gaat om de gerichtheid op uitsluitend op dit moment.
We moeten niet iets nastreven, we moeten het NU, OP
DIT MOMENT, ZIJN.
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PUNT 304: Iedere grens
voorbij en voorbij iedere
grens

Als we in staat zijn, omdat we het begrijpen, omdat we
het voelen, zien, ruiken, omdat we er de ogen en de
oren voor hebben, omdat we er het niveau van
bewustzijn voor hebben, om de focus, de gerichtheid
op de door ons bepaalde VOLMAAKTHEID helemaal
los te kunnen laten en de ONVOLMAAKTHEID te
kunnen gaan accepteren, eren, omarmen, begrijpen,
dan zullen we onvoorwaardelijk de ERVARING
HEBBEN OM UIT DE GEEST TE ZIJN GEBOREN.
Als we zover zijn gekomen, staan we al lang open voor
God en hebben we dit traject kunnen afleggen dankzij
de invloed van morontia-mota, dankzij de wijsheid die
middels persoonlijke openbaringen tot ons is
gekomen.
Dan zijn we in staat om voor al het leven open te staan.
Dan zijn we in staat om GEEN enkele VERWACHTING
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meer te hebben, omdat we geen enkele focus of
gerichtheid meer hebben op het door ons bepaalde
volmaakte. Dat betekent dat de OVERTUIGINGEN
hun WAARDEN volkomen VERLIEZEN. Als er geen
overtuigingen meer zijn, zijn er geen verwachtingen
meer en zijn er geen teleurstellingen meer.
We accepteren het leven zoals het komt en zoals het is,
in de wetenschap dat de schepping onvolmaakt is
en dat het goed is zoals het is. Alleen uit de

aanvaarding van het onvolmaakte kan liefde
en eenheid geboren worden.
Als we dit stadium gaan bereiken kunnen we de
vruchten van de Geest gaan uitdelen, kunnen we
onvoorwaardelijk Liefde en dienstbaarheid zijn.
(381.7) 34:6.13 Wanneer een mens zich bewust wordt
dat zijn leven wordt beheerst door de geest, gaat dit
besef weldra gepaard met steeds toenemende
blijken van de kenmerken van de Geest in de
levensreacties van zulk een door de geest geleide
sterveling, ‘want de vruchten van de geest zijn
LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’ Zulke
door de geest geleide en goddelijk verlichte
stervelingen, die nog de nederige paden van moeizame
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arbeid begaan en in menselijke getrouwheid de
plichten van hun aardse taken volbrengen, zijn
intussen reeds begonnen de lichten van het
eeuwige leven te ontwaren die op de verre kusten
van een andere wereld schemeren; zij zijn reeds de
werkelijkheid gaan begrijpen van de inspirerende,
troostende waarheid: ‘Het koninkrijk Gods is geen
spijs en drank, maar rechtvaardigheid, vrede, en
blijdschap in de Heilige Geest.’ En gedurende iedere
beproeving en in iedere tegenspoed worden uit de
geest geboren zielen geschraagd door de hoop die alle
vrees te boven gaat, omdat de liefde Gods in ieder hart
wordt uitgestort door de aanwezigheid van de
Goddelijke geest.

Dan ben je reeds verbonden met andere werelden. In
je slaap zul je opgeleid worden en reizen maken door
het heelal, naar andere planeten en andere sferen. Je
zult een bruikbaar instrument zijn van de hemel en op
deze wereld ben je voor de hemel 'de open deur’,
waardoor zij deze wereld kunnen betreden.
Dan stopt het leven en de opleiding niet meer bij de
grens van deze materiële wereld. Dan groei je boven
deze wereld uit en zul je je richten op de lichten op
andere, hogere werelden.
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Dit creëert Punt 304:
Als je de volmaaktheid en de gerichtheid op de
volmaaktheid kunt doorzien en kunt doorgronden, als
je die wetten kunt gaan zien en horen met de juiste
ogen en oren, als je de gerichtheid op de volmaaktheid
kunt gaan afleggen en de gerichtheid op de
onvolmaaktheid kunt gaan omarmen, zul je de
ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren. Dan
zul je in staat zijn om de vruchten van de Geest te gaan
leven en te gaan verspreiden. Deze vruchten zijn:
‘LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’
Dan zul je een instrument worden voor de hemelen,
als een open deur op deze wereld, waardoor de
hemelen hier, door jou kunnen werken. Dan zal jouw
opleiding zich gaan uitbreiden en verdiepen en zul je
het universum tijdens je slaap gaan bereizen.

271

PUNT 305:
Onvolmaaktheid bundelt
alle overwinningen
samen

Hier volgt in vogelvlucht een terugblik op de reis die
we tot zover, samen hebben gemaakt.
Stap voor stap zijn we de weg omhoog gegaan. Iedere
keer wisten we een kwaliteit te ontdekken, konden we
deze kwaliteit ervaren en konden we het bezit ervan
veroveren.
Dan werd er weer een wissel genomen en vervolgden
we onze weg. Worsteling na worsteling rommelde we
verder op de weg Keuzes maken, ervaren, leren en
groeien. Oneindige keren van vallen en opstaan, vallen
en opstaan.
En al die gebieden die we hebben veroverd, al die
ervaringen die we hebben opgedaan, eigenschappen
die we hebben afgelegd, nadat we de slag met die
innerlijke draken hadden gewonnen. Eigenschappen
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waar we onderweg mee werden geconfronteerd en die
we niet hadden, hebben we ons eigen kunnen maken
en zo vervolgden we onze weg, weg na weg, pad na
pad, land na land.
Onze reis begon op de wereldse weg, gevangen in de
illusie van de dualiteit, geregeerd door het ego, met
nog een groot gebrek aan zelfrespect en eigenliefde.
Na het betreden van de Geestelijke Weg, nadat we God
in onszelf hadden gevonden, waarmee we een band
gingen opbouwen, arriveerden we in het Land van de
Leegte, waar we onszelf opruimden en leeg maakten
om God steeds meer ruimte in ons te kunnen laten
betrekken.
Daarna betraden we het Pad van volledige Overgave
om onze band met God nog meer te versterken en om
onszelf steeds meer te kunnen en te willen overgeven
aan zijn Wil om alles van onszelf met hem te kunnen
en te willen delen, uiteraard in volledige vrije wil.
We begonnen te begrijpen dat iedere overtuiging die
we vast hielden, een laatste krampachtige uiting was
van het ego om ons te kunnen vangen in welke illusie
dan ook.
Na al deze overwinningen hebben we volledig ons
ZELFRESPECT, ons ZELFVERTROUWEN en onze
EIGENLIEFDE herwonnen en heroverd en zijn we wie
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we zijn, in God en met God, als één en onafscheidelijk.
We hebben onze MAAT aan EIGENLIEFDE gewonnen,
waardoor we een gelijke CAPACITEIT aan
NAASTENLIEFDE hebben veroverd.
Hierdoor hebben we de ervaring verkregen om UIT DE
GEEST TE ZIJN GEBOREN en zijn we in staat om
binnen de kracht van onze MAAT, van onze
EIGENLIEFDE, de VRUCHTEN VAN DE GODDELIJKE
GEEST als NAASTENLIEFDE in deze wereld te zetten.
Toen kwam het vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID tot ons en begrepen we de
KRACHT en WERKING van de ONVOLMAAKTHEID, die
al het voorgaande bundelt en die, als wij ogen hebben
om het te zien en oren hebben om te horen, voor ons
in staat is om 'voorbij iedere grens en iedere grens
voorbij’ te kunnen reizen.
Het universum staat voor ons open. Onze lessen zullen
tijdens onze slaap gaan plaatsvinden in de tempels op
vele planeten en wij zullen de open deur zijn voor de
hemelen, om voor hen, hier op deze wereld, te kunnen
gaan werken.
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Bovenstaande afbeelding is een impressie van de door
ons afgelegde weg waarbij de acceptatie, de omarming
van de ONVOLMAAKTHEID, ons volledig vrij maakt
van ieder oordeel of iedere veroordeling, waarbij er
geen enkele projectie meer is op volmaaktheid, dat per
definitie de formulering van overtuigingen inhoudt,
dat verwachtingen en teleurstellingen creëert en dat
zelfs dualiteit schept.
Alleen de projectie op de acceptatie en op 'het volle
besef van de volle waarde van de ONVOLMAAKTHEID,
is de weg die leidt tot eenheid, is de weg die ons de
waarheid leert onderscheiden en is de weg die ons
onvoorwaardelijke liefde leert en liefde schenkt.
Wij zullen de kosmos betreden als leerlingen van de
hemel en we zullen op ieder moment bereid en
beschikbaar zijn om de mensen op deze wereld
uiteindelijk te brengen tot het vreugdevolle evangelie
van ONVOLMAAKTHEID, zodat ook zij hun kosmische
reis hier al kunnen gaan starten.
Deze stap maakt ons gereed om definitief onze weg
door het universum te gaan vervolgen en breekt de
verbinding die wij hebben met de energie van deze
wereld, met het wereldse. Onze reis zal verder gaan en
onze opleiding zal zich gaan richten op andere
niveaus.
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Dit creëert Punt 305:
Het cadeau van het vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID is de kracht die alle kwaliteiten
die wij op onze reis bij het beklimmen van onze berg,
hebben veroverd, bundelt. Om de inhoud en de diepte
van de ONVOLMAAKTHEID te kunnen bevatten, heb je
ogen nodig om te kunnen zien en oren nodig om te
kunnen horen. Als je de diepte van dit evangelie voelt,
ruikt, proeft, hoort en ziet, is de code gebroken, is de
zeepbel van de illusie definitie gebarsten en staat het
universum voor je open. De grenzen die er waren, zijn
opgeheven. Je bent IN, maar op geen enkele wijze
meer VAN deze wereld. Wij drijven volledig op
GELOOF en VERTROUWEN, wij hebben de ervaring
dat wij uit de Geest zijn geboren en delen in deze
wereld de vruchten van de Goddelijke Geest.
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PUNT 306: Het besef van
Onvolmaaktheid
tegenover het besef van
Volmaaktheid

Het BESEF van Onvolmaaktheid tegenover het
BESEF van Volmaaktheid betekent dat het NIET gaat
om een toestand, om een toestand van
onvolmaaktheid of een toestand van volmaaktheid,
maar het gaat om het besef, om een gerichtheid, die
werkt als een kracht.
Als we die twee krachten voortkomend uit de twee
verschillende gerichtheden naast elkaar zetten, krijgen
we de volgende uitkomst.

Vergelijking van de kenmerken die horen
bij het omarmen en accepteren van het
besef van Onvolmaaktheid in relatie tot de
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kenmerken van het streven en verlangen
naar het besef van Volmaaktheid.

Omarmen en
accepteren van BESEF
van Onvolmaaktheid

Streven en
verlangen naar
BESEF van
Volmaaktheid

Acceptatie en omarming
van het besef van het
onvolmaakte, daardoor is
er dus nooit een creatie van
weerstand.

Streven naar het besef
van het volmaakte is
gelijk aan het verlangen
naar het volmaakte,
dus bij geen succes van
het verlangde, ontstaat
er weerstand.
Onvoorwaardelijke
Streven naar het besef
acceptatie van het besef van van het volmaakte is
het Onvolmaakte, van het
dus verlangen naar het
wezenlijke en natuurlijke
volmaakte, dus is een
der dingen, creëert dus
verwachting over het
geen overtuiging en dus
bereiken van het
ook geen verwachting en
volmaakte, dus wordt
dus geen teleurstelling.
een groot risico op
teleurstelling, door niet
voldoen aan de
verwachtingen, die
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weer vastzitten aan
gecreëerde
overtuigingen.
Accepteren en omarmen
Streven naar het besef
van het besef van het
van het volmaakte is
Onvolmaakte, is alles
kiezen voor één
accepteren, zonder
uitkomst. Alles wat dat
uitsluiting, zonder oordeel resultaat lijkt te
en zonder veroordeling.
blokkeren, wordt
geoordeeld en
veroordeeld.
Er is geen gerichtheid want Er is één gerichtheid,
iedere uitkomst is akkoord. dus één goede
Als het besef van het
uitkomst, namelijk de
onvolmaakte voldoet,
door mij gekozen
voldoet ook het volmaakte. gerichtheid op
Geen voorkeur en geen
volmaaktheid. Er is dus
uitsluiting, dit creëert
een goed en een slecht
onvoorwaardelijke eenheid. resultaat. Er is dus
dualiteit.
Het besef van het
Het besef van het
onvolmaakte wordt
streven en verlangen
onderkend als de Wil van
naar het volmaakte
God, dus onvoorwaardelijke waarnaar IK streef en
overgave aan de Wil van
verlang, is op basis van
God.
MIJN keus. Dus
volledige projectie van
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Het onvolmaakte en het
besef daarvan, waarin en
waaruit door God de
schepping is opgebouwd,
wordt gezien en begrepen
als de enige effectieve weg
om God te kunnen leren
kennen. Alleen het besef
van het onvolmaakte kan
leiden tot het volle besef
van eenheid en dus tot de
volle ervaring van liefde en
dus tot het kennen van God.
De onvolmaaktheid
begrijpen, accepteren en
omarmen, is God begrijpen,
accepteren en omarmen,
want het besef van
onvolmaaktheid leidt ons
tot de Weg naar en leidt ons
in de armen van God, want
alleen het besef van
onvolmaaktheid leidt tot
het besef van eenheid en
eenheid vindt zijn

uitsluitend MIJN EIGEN
wil.
Het besef van het
volmaakte zoals de
mens dat met het
huidig collectieve
bewustzijn voor ogen
heeft en nastreeft, leidt
tot afsplitsing, tot goed
en slecht, tot voorkeur
en afkeur, tot
DUALITEIT. God is niet
te vinden in de
dualiteit.
Bij het streven en
verlangen naar het
besef van volmaaktheid
zal geen verlangen naar
de eenheid met God
(kunnen) zijn, omdat
het bewustzijn nog
gericht is op het ZELF,
op het invullen van de
eigen wil.
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oorsprong in God.
Het besef van
Onvolmaaktheid drijft
volledig op GELOOF in en
VERTROUWEN op God.

Het besef van
Volmaaktheid wordt
gestuurd door het ego
met eigen wensen,
verlangens en
voorkeuren en met het
risico op
teleurstellingen.
Het begrijpen en het
Het streven en
kunnen accepteren en
verlangen naar het
omarmen van het besef van besef van
de Onvolmaaktheid vereist Volmaaktheid toont
een weten, een wijsheid,
een laag bewustzijn,
dat verkregen is via
waar de band met God
morontia-mota en dat is
nog ontbreekt.
alleen te verkrijgen in een
Er is geen wijsheid, er
samenwerkingsverband
is geen besef van
met God en met het
eenheid. Het handelen
genootschap, voortkomend is gericht op Dualiteit
uit ware Godsverering.
en het dienen is gericht
aan de keizer.
Diegenen die het besef van Voor die mensen die
de Onvolmaaktheid
streven en verlangen
begrijpen, kunnen
naar door henzelf
accepteren en omarmen,
geformuleerde besef
HEBBEN ogen om te zien van volmaaktheid,
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en oren om te horen.

ONTBREEKT het aan
ogen om te zien en
aan oren om te horen.
Via het bewustzijn van de
Het verlangen naar en
acceptatie en de omarming het nastreven van het
van het besef van de
besef van
Onvolmaaktheid, verkrijg ik volmaaktheid,
via de stroom van
onderscheidt een
morontia-mota het
voorkeur en een
vermogen om de waarheid afkeur. Het verdedigen
te kunnen onderscheiden
van de voorkeuren en
en om de eenheid te leren
het afkeuren van de
kennen.
afkeuringen, creëert
een persoonlijke
waarheid, die altijd
verdedigd zal moeten
worden.

Zoals in het overzicht in de tabel zichtbaar is, is de
gerichtheid op het besef van volmaaktheid nog
volledig gericht op de wereldse weg, waarin mijn
volmaaktheid staat voor mijn waarheid, die ik zal
verdedigen en zal bevechten.
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De Weg naar God en de Weg van God is opgebouwd
uit het besef van Onvolmaaktheid, het is het enige
BESEF van de Weg, dat leidt tot eenheid. Dit zijn een
aantal redenen waarom de zeven superuniversa, los
van Havona en het Paradijs als grondslag in de
schepping de Onvolmaaktheid hebben en de weg
opwaarts, gaat door de Onvolmaaktheid heen. Deze
onvolmaaktheid toont uiteindelijk de wezenlijke en
natuurlijke aard der dingen, zoals ze zijn geboren in
het concept van de schepping van de zeven
superuniversa.
Deze natuurlijke en wezenlijke aard der dingen zijn
het kenmerk van God, een kenmerk dat uiteindelijk
uitkomt bij het besef van eenheid dat altijd wordt
ervaren als liefde.
Dit is de weg die ons brengt tot de ervaring van uit de
Geest te zijn geboren en van het delen van de vruchten
van de Goddelijke Geest.

Nogmaals voor de goede orde, we praten
hier over het BESEF, over een GERICHTHEID
van Onvolmaaktheid of Volmaaktheid, niet
over het ZIJN van Onvolmaakt of Volmaakt.
HET GAAT DUS OM EEN STROOM, OM EEN
KRACHT, NIET OM EEN TOESTAND.
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Ook dit facet is een gegeven dat vastzit aan het
vermogen van het wel of niet ogen hebben om te
kunnen zien en oren hebben om te kunnen horen.

Dit creëert Punt 306:
Een vergelijking van het accepteren en omarmen van
het besef van Onvolmaaktheid en het streven en
verlangen naar het besef van Volmaaktheid leert ons
wat de verschillen tussen beide gerichtheden zijn en
wat de consequenties zijn van die verschillen. Deze
verschillen vinden hun oorsprong in het niveau van
bewustzijn en komen tot uiting in het wel of niet ogen
hebben om te kunnen zien en oren hebben om te
kunnen horen. De verschillen tonen ons ook wat
uitsluitend de weg is naar God en deze weg vindt zijn
oorsprong in het besef van het accepteren en
omarmen van het besef van Onvolmaaktheid, omdat
dit de enige weg is die leidt tot het besef van eenheid.
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PUNT 307: Het uiterst
complexe geheel om te
kunnen komen tot het
besef van
Onvolmaaktheid

Hoe komt een mens zover om het niveau van het besef
van Onvolmaaktheid te kunnen bereiken?
Hiervoor is bewustzijn nodig.
Bewustzijn bestaat uit een dosis verstandelijke
capaciteit en uit een mate van geestelijke perceptie.
Deze twee factoren zijn erfelijk, dus ieder mens moet
maar afwachten wat hij of zij op basis van erfelijkheid
hiervan krijgt toebedeeld.
Daarnaast is het de vraag en dus tevens dubieus wat
een mens in zijn of haar leven met deze twee
facetten gaat doen, indien hij of zij hiervan een
voldoende dosis zou erven.
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Hierbij speelt de vrije wil van de mens een rol en zijn
altijd de drempels: ‘willen , kunnen, durven, doen’, te
overwinnen. En dat gaat nooit zomaar, vanzelf.
Het is aan de mens en aan de innerlijke kracht van de
mens te danken, welke stappen er genomen zullen en
kunnen gaan worden en met welk resultaat. Hierbij is
een voldoende en gezond ZELFRESPECT noodzakelijk
en dat is niet rijkelijk toebedeeld aan de mens in deze
wereld.
Doorzettingsvermogen en wilskracht zijn
onontbeerlijk op de weg naar het besef van
Onvolmaaktheid.
Gabriël heeft mij gewaarschuwd dat er niet veel
mensen zullen zijn die de ogen en de oren zullen
hebben om de wezenlijke inhoud van dit evangelie te
kunnen zien en te kunnen horen. Er zal weerstand
zijn.

Dit creëert Punt 307:
Er is pas iets wezenlijks te doen met de informatie van
dit evangelie, als de mens uit vrije wil de keus maakt
om daartoe stappen te zetten. Dat vereist het in staat
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kunnen zijn om ‘te willen, te kunnen, te durven en te
doen' en om het wezenlijke van het evangelie te
begrijpen zijn er ogen nodig om te kunnen zien en
oren nodig om te kunnen horen.
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PUNT 308: Volmaakt of
niet Volmaakt?

Het evangelie van Onvolmaaktheid, waar het gaat om
het BESEF van de grondwaarde van het kunnen
accepteren en kunnen omarmen van de
gerichtheid op de. Onvolmaaktheid, raakt ook aan
het vraagstuk of de mens in oorsprong, dus in opzet
van de schepping, nu wel of niet volmaakt is.
Dus het gaat om de vraag: 'Zijn wij in opzet volmaakt
of onvolmaakt?
Het antwoord op die vraag, op dat uitgangspunt,
verklaart ook de waarde van het evangelie van
Onvolmaaktheid.
Zijn wij volmaakt of onvolmaakt?
Veel spirituele stromingen en richtingen gaan uit van
het ‘volmaakte zijn' van de mens, dat de mens in
oorsprong ooit, door een VERGISSING UIT DE
EENHEID IS GESTAPT EN ZICH DUS HEEFT
AFGESPLITST VAN DIE EENHEID, VAN GOD.
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Daarmee zijn we nog steeds volmaakt maar WE ZIJN
VERGETEN WIE WE ZIJN OF OOIT ZIJN GEWEEST en
dat de vergissing dus moet worden recht gezet en dat
datgene dat wij zijn vergeten, moet worden herinnerd.
Dan is de oude situatie hersteld en is alles weer ‘koek
en ei’.
Ik ken niet de waarheid maar ik volg de inhoud van
het Urantiaboek, dat tevens overeenstemt met de
informatie die in mijzelf wordt gegoten.
Volgens de informatie die ikzelf ontvang en die
aansluit met de informatie van de inhoud van het
Urantiaboek is de mens als onvolmaakt wezen
geschapen in een onvolmaakte omgeving met de
opdracht om de weg terug te bewandelen naar huis,
naar een status van volmaaktheid en die weg
huiswaarts wordt omschreven als een worsteling, als
iets dat niet vanzelf gaat en waarbij er van de mens
een grote investering wordt gevraagd.
De mens is voorzien van een onvoorwaardelijke vrije
wil, dus de mens beslist en bepaalt zelf of hij wil
bewegen, hoe hij wil bewegen en waarheen hij wil
bewegen.
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Om de mens eeuwig en onvoorwaardelijk bij die reis
te helpen, is God zelf, in de vorm van het
Godsgragment of Richter, aan boord bij ieder mens.
God houdt onvoorwaardelijk en altijd rekening met de
vrije wil van de mens.
Die vrije wil bepaalt dus of de mens wil bewegen, wil
investeren op zijn reis, die als worsteling wordt
omschreven.

Die worsteling zit in het NIET
begrijpen en dus in het afwijzen van
het besef van ‘de gerichtheid op
Onvolmaaktheid' en op het juist wel
richten op de wens, op het streven en
het verlangen naar het richten op
Volmaaktheid.
Want iedereen is bang voor de pijn
van het venijn, die ten onrechte wordt
geassocieerd met de hele sfeer rond de
onvolmaaktheid.
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Het spanningsveld tussen enerzijds het
streven en het verlangen naar het
besef van
Volmaaktheid en het anderzijds
kunnen accepteren en omarmen van
het besef van Onvolmaaktheid is ‘de
kosmische code' voor geestelijke groei,
dus voor groei in bewustzijn.
We hebben al meerdere malen vastgesteld dat het
richten op volmaaktheid een spanningsveld creëert
tussen de volmaaktheid (die ik nastreef) en de
onvolmaaktheid (die ik afwijs). Dat creëert een
dualistisch spanningsveld, dat mij weg houdt bij het
besef van eenheid en in de illusies trekt van volmaakt
en onvolmaakt, van goed en van slecht.
Als ik mij richt op het besef van de onvolmaaktheid die
IS, ben ik zonder overtuiging, behalve de overtuiging
dat onvolmaaktheid een onafwendbaar gegeven is en
daarom volledig acceptabel is.
Dan is het zinloos om mijzelf druk te gaan maken over
Volmaaktheid en Onvolmaaktheid en dus ontstaat er
geen spanningsveld, geen oordeel, geen veroordeling.
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Dus is er rust, vrede, acceptatie en vreugde, omdat het
goed is zoals het is, dus ontstaat er het besef van
EENHEID.
Alleen in die energie kan ik God in vrede en vreugde
tegemoet treden en omarmen. Alleen in die energie
kan ik samen met God en het genootschap een
samenwerkingsverband aangaan.
Alleen in die situatie kan ik gevoed worden met de
persoonlijke openbaringen middels morontia-mota en
kan ik wezenlijke stappen maken in wijsheid en
groeien in bewustzijn.
Daar ligt het wezenlijke verschil in volmaaktheid en
Onvolmaaktheid, niet als een ‘zijns-toestand’, maar als
een besef, een gerichtheid, een stroom, een kracht.

Dit creëert Punt 308:
Volmaakt EN Onvolmaakt. Volmaakt OF Onvolmaakt.
Het gaat niet om de ‘ZIJNS-TOESTAND’. Het gaat om
het BESEF van Volmaaktheid of van Onvolmaaktheid.
HET BESEF IS EEN GERICHTHEID, EEN STROOM, EEN
KRACHT. Het gaat hierbij om de kracht die IS, die
opgesloten zit in de schepping als een natuurlijk en
wezenlijk aspect van de schepping.
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Hierbij is het besef van ONVOLMAAKTHEID de enige
weg die kan leiden tot EENHEID, dus tot het kunnen
ontdekken en omarmen van God. Uiteindelijk is het
besef van de Onvolmaaktheid de enige kracht die ons
kan brengen naar het moment van het proces van
FUSIE.

Uiteindelijk zijn we pas in staat om de
onvolmaaktheid te kunnen loslaten en
te kunnen ontstijgen, op het moment
dat we de onvolmaaktheid kunnen
accepteren en omarmen.
Zolang we het streven en verlangen
naar de volmaaktheid voor ogen
houden, zal de onvolmaaktheid ons
deel zijn en zullen wij een deel zijn
van de onvolmaaktheid, zoals die ligt
naast de volmaaktheid gezien vanuit
het dualistisch veld.
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PUNT 309: Het
Onvolmaakte
vertegenwoordigt het
Onbekende

Het Paradijs en Havona (zie hiervoor het Urantiaboek)
herbergen volmaakte wezens in een volmaakte
omgeving.
De zeven superuniversa herbergen onvolmaakte
wezens in een onvolmaakte omgeving.
De onvolmaaktheid vertegenwoordigt dus eigenlijk
het onbekende, het nog niet kennen van de
volmaaktheid.
Om het volmaakte te kunnen leren kennen, zal dus
eerst het onvolmaakte, het onbekende, voor ons
bekend moeten worden.
Als het onvolmaakte verkend en bekend is, zijn we
klaar om het volmaakte te betreden.
Pas na de verkenning, acceptatie en omarming van het
onbekende, van het onvolmaakte, komt het volmaakte
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in aanmerking om te kunnen omarmen en te kunnen
betreden.
Als het de opzet was van God om in de superuniversa
een ander systeem te creëren dan in Havona en in het
Paradijs, dan was het kenmerk van het onvolmaakte
misschien wel de enige oplossing.
De onvolmaaktheid blokkeert niet, opent iedere weg,
geeft onbeperkt ruimte aan groei en is de enige bron
die leidt naar eenheid en liefde.

Dit creëert Punt 309:
Het ONVOLMAAKTE weerspiegelt en
vertegenwoordigt het ONBEKENDE, het nog niet
bekende van de volmaaktheid. De opklimmingswezens
benaderen de volmaaktheid vanuit het nog niet
volmaakt zijn om te kunnen vaststellen wat
volmaaktheid is en hoe je er komt, vanuit een situatie
van onbekendheid met zowel de status van
volmaaktheid alswel de weg ernaar toe.
Deze weg begint bij de Onvolmaaktheid en de
verkenning van de Onvolmaaktheid en dus met de
acceptatie en de omarming van de Onvolmaaktheid.
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PUNT 310:
‘Onvolmaaktheid’ en
‘Onvolmaaktheid’, wat is
het verschil?

‘ONVOLMAAKTHEID’ en ‘ONVOLMAAKTHEID’, wat
is het verschil?
Hoe kun je twee keer praten over hetzelfde onderwerp
en de toch praten over verschil?
ONVOLMAAKTHEID is niet hetzelfde als
ONVOLMAAKTHEID, tenminste afhankelijk vanuit
welke plek of welke hoek je het bekijkt.

Er is een onvolmaaktheid die alleen,
dus op zichzelf staat en er is een
onvolmaaktheid die afhankelijk is van
een andere kracht en die dus niet op
zichzelf bekeken kan worden.
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Als we eerst naar de tweede onvolmaaktheid kijken,
dan is dit de onvolmaaktheid die staat recht tegenover
de volmaaktheid.
Dit is dus eigenlijk de onvolmaaktheid als onderdeel
van een dualistisch veld van volmaakt en onvolmaakt,
van goed en slecht.
Dit is de onvolmaaktheid die wordt gehanteerd door
de mensen die streven en verlangen naar
volmaaktheid om het drama van de
onvolmaaktheid, in welke vorm dan ook, te kunnen
ontlopen.
De eerste ONVOLMAAKTHEID is de onvolmaaktheid
die het kenmerk is van de schepping van God.
Het draagt de wezenlijke en natuurlijke kenmerken en
aard der dingen in zich. Deze onvolmaaktheid staat
op zichzelf en draagt in haar onvolmaaktheid de
WEG NAAR De VOLMAAKTHEID in zich.
De weg naar de volmaaktheid, die ligt opgeslagen in
deze onvolmaaktheid is de volmaaktheid die zich gaat
openbaren als we de onvolmaaktheid, de wezenlijke
en natuurlijke aard der dingen gaan begrijpen, gaan
accepteren en gaan omarmen, dus volledig gaan
integreren in ons leven.
Deze eerste ONVOLMAAKTHEID is alles
overschrijdend, alles omvattend, sluit niets uit, kent
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geen oordeel, veroordeelt niet, kent slechts eenheid en
wordt altijd ervaren als liefde.
De tweede onvolmaaktheid is als de pest die altijd
gemeden moet worden en die, zodra deze
onvolmaaktheid zich voordoet, de volmaaktheid
wegdrukt en elimineert, zodat datgene, de
volmaaktheid waar ik naar verlang en wat ik najaag,
buiten mijn bereik komt te liggen. Dit leidt altijd tot
strijd, voortkomend uit angst en staat altijd onder
aanvoering van mijn ego, verblindt door de illusies.
Deze tweede onvolmaaktheid is een TOESTAND,
een VORM VAN ZIJN.
De eerste ONVOLMAAKTHEID, de op zichzelf staande
onvolmaaktheid, die alles omvat en die de weg naar
God aangeeft omdat het alle kenmerken van het
goddelijke in zich draagt, wordt altijd gedragen door
de goddelijke wind en neemt je mee en draagt je in
rust, in vrede, in liefde en in vreugde.
Deze eerste Allesomvattende Onvolmaaktheid is
geen toestand maar is een GERICHTHEID, een
PROJECTIE, een BESEF en overstijgt daarmee de
tweede vorm van onvolmaaktheid.
De tweede vorm van onvolmaaktheid bestaat uit
angst, afwijzing en strijd en blokkeert iedere stroom.
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Om de twee onvolmaaktheden uit elkaar te kunnen
houden en om te kunnen weten op welke
Onvolmaaktheid je precies mee kunt drijven op de
goddelijke wind, VEREIST DIT HET HEBBEN VAN DE
JUISTE OGEN OM TE KUNNEN ZIEN EN HET HEBBEN
VAN DE JUISTE OREN OM TE KUNNEN HOREN.
Drijvend op deze goddelijke wind zie je met de juiste
ogen de prachtige kleuren en hoor je met de juiste
oren de prachtige klanken van het vreugdevolle
evangelie van de ONVOLMAAKTHEID, de
ONVOLMAAKTHEID DIE DUS OP ZICHZELF STAAT EN
ALLES OMVAT EN OVERSTIJGT.
Als je niet de juiste ogen en niet de juiste oren hebt,
ben je te zwaar en zul je niet in staat zijn om te
reizen op deze wind van De Allesomvattende
Onvolmaaktheid.
Onvolmaaktheid is dus een moeilijk te doorgronden
gegeven en kan enerzijds de DUALITEIT
vertegenwoordigen in relatie met volmaaktheid, waar
het bestaat als een toestand en kan anderzijds de
EENHEID dragen en uitdragen als alles omvattende
onvolmaaktheid, waaruit de schepping van de zeven
super universa is gecreëerd. Deze vorm van
onvolmaaktheid is geen toestand maar is een besef.
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Dit creëert Punt 310:
Onvolmaaktheid en Onvolmaaktheid lijkt hetzelfde te
zijn maar er zit een wereld van verschil tussen.
Er bestaat een onvolmaaktheid die alleen kan bestaan
in relatie tot de volmaaktheid, waarvan deze
onvolmaaktheid de tegenpool is. Als je de
volmaaktheid, die wordt verlangd en wordt nagejaagd
niet kunt bereiken, loop je het risico om gevangen te
worden door de werkende kracht van deze
onvolmaaktheid. Deze Onvolmaaktheid in relatie met
de bijbehorende volmaaktheid creëert en
vertegenwoordigt dualiteit en dus het besef van
dualiteit, drijft op angst onder aansturing van het ego
en verdwaalt in de daarbij horende illusies. Deze vorm
van onvolmaaktheid is een ‘ZIJNSTOESTAND’.
Er bestaat nog een vorm van Onvolmaaktheid, de op
zichzelf staande allesomvattende Onvolmaaktheid, die
geen tegenpool kent en de wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen in zich draagt. Deze onvolmaaktheid
is geen toestand maar is een ‘BESEF’, kent geen
oordeel, veroordeelt niet en creëert het besef van
eenheid.
Dat is de reden waarom de zeven superuniversa zijn
gecreëerd in het wezen en in de aard van de
Allesomvattende Onvolmaaktheid, omdat dat de enige

301

weg is die ons uiteindelijk bij God kan brengen en zal
brengen.
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PUNT 311: Wat betekent
het om het besef van
Onvolmaaktheid te
kunnen Leven?

Wat betekent het om het besef van Onvolmaaktheid te
kunnen leven en op welke wijze manifesteer je dit
besef, dit evangelie van Onvolmaaktheid, in je leven?
Het besef van Onvolmaaktheid betekent, dat ik de ‘op
zichzelf staande, allesomvattende Onvolmaaktheid’,
accepteer en omarm.
Er is geen enkele meting meer aan hoe het zou moeten
zijn, want ieder aspect van volmaaktheid heeft zijn
waarde verloren, omdat de allesomvattende
onvolmaaktheid appelleert aan het kenmerk en aan de
natuurlijke aard van de schepping, namelijk
ONVOLMAAKTHEID.
Er is geen projectie meer op een verlangde,
nagestreefde volmaaktheid, omdat volmaaktheid uit
mijn besef en dus uit mijn projectie is verdwenen.
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Dit betekent dat er niets meer is, zoals het zou moeten
zijn, omdat er geen 'zou moeten ZIJN’, meer bestaat.
Als er niets meer is en niets meer zal zijn, 'zoals het
zou moeten ZIJN’, zijn er geen overtuigingen meer. Als
er geen overtuigingen meer zijn, zijn er geen
verlangens en geen teleurstellingen meer.
Ik hoef hier niet eens moeite voor te doen. Ze zijn er
gewoon niet meer.
Er zijn zelfs bevestigingen met betrekking tot een
resultaat van onvolmaaktheid, omdat mijn projectie
uitsluitend is gericht op een besef van
Onvolmaaktheid, in een omgeving die is geschapen in
onvolmaaktheid en dus zal appelleren aan de uiting
van onvolmaaktheid.
Een bevestiging is een positieve ervaring.
Zo is mijn ervaring verandert van pijnlijke
teleurstellingen in vreugdevolle bevestigingen over
resultaten die appelleren aan het besef van
onvolmaaktheid, aan de wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen.
In dit vreugdevolle ervaringsveld zal er uitsluitend
vreugde, rust, vrede en harmonie in mijn leven komen.
Aangezien iedere vorm van weerstand zal oplossen,
zal en kan ik niemand meer oordelen, veroordelen en
hoef ik dus ook niemand meer te straffen.
Als er niet meer veroordeelt en gestraft hoeft te
worden, is niemand, maar dan ook werkelijk niemand
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meer schuldig en wordt het begrip van VERGEVEN dus
volkomen onzinnig.
Het evangelie van onvolmaaktheid kent geen besef
meer van vergeven omdat er niemand meer schuldig
is en dus niemand meer hoeft te worden vergeven.
De noodzaak en het bestaansrecht van schuld en
vergeving lossen volkomen op.
De eerste vraag die gesteld kan worden, is: 'Waar ligt
de grens? Wat is het punt waarop ik zeg, nu geldt het
niet meer, nu ga ik oordelen en veroordelen’?
Het antwoord luidt dat er geen grens is, de
onvolmaaktheid is ook niet gelimiteerd maar die is
onvoorwaardelijk, dus mijn acceptatie en omarming
van het besef van onvolmaaktheid is ook
onvoorwaardelijk en dus onbegrensd.
Een waarde-oordeel van dat het genoeg zou zijn, is
slechts een waarde-oordeel en dus altijd subjectief.
Het gaat niet om waarde-bepalingen, het gaat om
vaststaande, onweerlegbare uitgangspunten van de
natuurlijke, onvolmaakte kenmerken van de aard en
strekking van de schepping en dus gaat het om de
onvoorwaardelijke acceptatie en omarming van de
natuurlijke en wezenlijke aard der dingen, de aard van
de schepping, zijnde het besef en de realisatie van
Onvolmaaktheid.
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Zo zal het leven zijn om het vreugdevolle evangelie
van Onvolmaaktheid te gaan integreren in je leven. Je
zult vrede, vreugde, rust, harmonie, eenheid en liefde
gaan kennen en gaan ervaren en kunnen gaan leven
zonder enige weerstand.
Onlangs vroeg iemand mij: 'Kan het zo simpel zijn?’
Het antwoord is dat het inderdaad zo simpel is. God en
de werking van God is niet ingewikkeld. Hoe
ingewikkelder het wordt gemaakt, hoe verder het weg
staat van de werkelijkheid, waardoor we specialisten
(priesters en goeroes) nodig hebben, die het ons
moeten gaan vertellen en uitleggen.
Jezus heeft ons het evangelie van Onvolmaaktheid
voorgeleefd en toen hij aan het kruis werd geslagen
vroeg hij aan de Vader om het hen te vergeven, want
ze wisten niet beter, als een manifestatie van een
schepping die in onvolmaaktheid is gecreëerd.
Zover ligt de grens en eigenlijk is er dus geen grens. De
onvolmaaktheid in de schepping is onvoorwaardelijk
en de acceptatie en omarming van de onvolmaaktheid
is de enige weg naar God.
En zo brengt ook de weg van het evangelie van de
onvolmaaktheid ons op de enige weg die ons verder
brengt, namelijk de WEG,
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Met God, door God, naar God,
IN VOLLEDIGE ACCEPTATIE EN OMARMING VAN DE
ONVOLMAAKTHEID.
De volledige acceptatie en omarming van de
Onvolmaaktheid transformeert alles naar het Licht,
naar God

Dit creëert Punt 311:
Het leven van de onvolmaaktheid brengt ons rust,
vrede, vreugde en liefde. Er is geen enkele meting
meer van welke waarde dan ook, omdat iedere
gerichtheid op volmaaktheid is opgegeven en
losgelaten. We kunnen en mogen alles accepteren en
omarmen, omdat alles op weg is naar God, in een
eeuwig leerproces en omdat onze onvoorwaardelijke
acceptatie en omarming in rust, vrede, vreugde en
liefde, alles zal transformeren naar een hogere vorm,
op weg naar een volledige acceptatie en daarom op
weg naar een volledige transformatie naar God en in
God.
De weg van het evangelie van onvolmaaktheid
elimineert de noodzaak en het bestaansrecht van
vergeving, omdat er geen overtuigingen en dus geen
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verwachtingen en dus geen teleurstellingen meer zijn
en omdat er daarom geen oordeel, geen veroordeling,
geen schuldigverklaring en geen behoefte meer is om
te moeten VERGEVEN. Dit leidt tot een ongekende
bevrijding en een immense ervaring van vrijheid.
Vrijheid die leidt tot onafhankelijkheid.
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PUNT 312: Het BESEF is
de focus en de FOCUS is
het besef

ONVOLMAAKTHEID ‘IS’.
De onvolmaaktheid vertegenwoordigt de wezenlijke
en de natuurlijke aard der dingen.
Het gaat hierbij om het 'BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID’, niet om de ’zijns-toestand’,
maar om de gerichtheid, om de focus, om het besef.
Het is dus van belang om steeds deze focus, deze
gerichtheid en dit besef voor ogen te houden.
Hiervoor moet je onafgebroken kunnen uitstijgen
boven jezelf.
Je moet jezelf dus willen, kunnen en durven te
VERHEFFEN, keer op keer op keer.
Als de gerichtheid op volmaaktheid weer om de hoek
komt kijken, zul je opnieuw jezelf moeten kunnen
verheffen en zul je de focus moeten kunnen verleggen
naar het besef en de gerichtheid op de
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onvoorwaardelijke ONVOLMAAKTHEID, want het
besef is de focus en de focus is het besef.
De alertheid zit in de Wil en in de kracht om jezelf te
kunnen verheffen en te kunnen blijven verheffen, om
te kunnen komen tot de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, omdat uiteindelijk de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, DE ENIGE WEG IS.

Dit creëert Punt 312:
De GERICHTHEID op ONVOLMAAKTHEID is een
activiteit die nooit meer stopt en die grote alertheid
vereist. De alertheid zit in de Wil en in de kracht om
jezelf te kunnen verheffen en te kunnen blijven
verheffen, om te kunnen komen tot de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, omdat uiteindelijk de weg van de
ONVOLMAAKTHEID, DE ENIGE WERKENDE WEG IS.
Werkend voor een absolute blijvende groei in
bewustzijn. De enige weg voor het openen van het
kosmisch pad. Het evangelie van Onvolmaaktheid is
hierbij de kosmische code waarmee je zichtbare en
onzichtbare poorten kunt ontsluiten.
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PUNT 313: De
Allesomvattende
Onvolmaaktheid

Het besef van en de projectie op de
ONVOLMAAKTHEID omvat alles en sluit niets uit.
Het besef van en de projectie op de VOLMAAKTHEID
is éénzijdig gericht en sluit alles uit, behalve die ene
gerichtheid op die ene gekozen, verlangde en
nagejaagde volmaaktheid.
De volmaaktheid is gericht op één facet, waar ik naar
verlang, dat ik najaag, dat ik gerealiseerd wil hebben
en waaraan ik een grote waarde hecht.
Dat is de gerichtheid op de volmaaktheid.
Mijn omarming van het onvolmaakte betekent dat ik
alles accepteer en overal voor open sta, zonder
oordeel en zonder waarde-bepalingen. De omarming
van de Onvolmaaktheid omvat de compleetheid van
alles.
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Als ik nooit iets uitsluit en als ik dus in staat ben om
zonder oordeel, zonder stress, alles, wil, kan en durf te
LEREN, zal er voor mij groei zijn in de meest ultieme
en optimale vorm.
De onvolmaaktheid is allesomvattend, waar de
volmaaktheid éénzijdig gericht en bekrompen is, met
ook nog een groot risico, dat ik verzand in
verwachtingen en teleurstellingen.
De gerichtheid, het besef van onvolmaaktheid maakt
mij groot, maakt mij gericht op alles en leert mij alles
te accepteren, te omarmen, te omvatten en uiteindelijk
te doorgronden.
Mijn besef gericht op de onvolmaaktheid maakt van
mij een kosmisch burger, waarvoor geen grenzen
meer zijn, behalve mijn eigen bewustzijn, maar ook
dat zal groeien van het gericht zijn op de
onvolmaaktheid. De kosmos wordt mijn ‘leertuin’,
waar mijn genootschap mij voor het ontvangen van
kosmische lessen heen zal voeren.
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Dit creëert Punt 313:
De gerichtheid op de allesomvattende
Onvolmaaktheid is allesomvattend. Het sluit niets uit
en omarmt alles en in die allesomvattendheid ligt mijn
kans om te kunnen doordringen in alles en om alles te
kunnen leren doorgronden. Het besef van
volmaaktheid is uiterst beperkt en richt zich slechts op
het door mij verlangde en nagejaagde facet met het
risico dat ik daarin vaal en teleurgesteld raak. Mijn
besef gericht op de onvolmaaktheid maakt van mij een
kosmisch burger, waarvoor geen grenzen meer zijn,
behalve mijn eigen bewustzijn, maar ook dat zal
groeien van het gericht zijn op de onvolmaaktheid. De
kosmos wordt mijn ‘leertuin’, waar mijn genootschap
mij voor het ontvangen van kosmische lessen heen zal
voeren.
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PUNT 314: De
Allesomvattende
ONVOLMAAKTHEID en
ZELFRESPECT

Toen aartsengel Gabriël mij meldde dat wij het
evangelie van Onvolmaaktheid zouden neerzetten op
deze wereld, vertelde zij mij dat het gebouwd zal
worden op het fundament van het evangelie van Jezus,
'HET EVANGELIE VAN ZELFRESPECT’.
Hoe belangrijk, hoe essentieel is zelfrespect,
eigenliefde en zelfvertrouwen?
Het antwoord is dat zelfrespect het fundament is voor
een steeds grotere, uitbreidende en uiteindelijk
uitlopend, in een allesomvattende LIEFDE.
We gaan nog even terug naar het Urantiaboek over het
evangelie van Jezus.
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(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.

Voor de goede orde en voor het gemak laten we hier
‘een teveel aan zelfrespect’ even buiten beschouwing
en zou ik dat niet zelfrespect maar 'zelfbewondering’
willen noemen en als iets essentieel anders willen
classificeren.
Wat betekent zelfrespect of eigenliefde in relatie tot
naastenliefde?
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(1740.1) 156:5.14 Geestelijk leven vergroot het ware
zelfrespect enorm. Zelfrespect is echter geen ZELF
BEWONDERING. Zelfrespect is altijd
gecoördineerd met liefde voor, en dienstbaarheid
aan, de medemensen. Het is niet mogelijk om meer
respect te hebben voor jezelf dan liefde voor je
naaste: het ene is de maat van de capaciteit tot het
andere.

Er is dus geen naastenliefde mogelijk (geen capaciteit),
zonder het vermogen te bezitten van eigenliefde
(maat).

Dat typeert immens het belang van het
onderkennen en het veroveren van zelfrespect
of eigenliefde.
Zonder eigenliefde is er geen naastenliefde.
Ik kan niet weggeven wat ik niet bezit.
Dat typeert dus ook de zorg van Jezus om niet te
rusten en zich door niets te laten weerhouden, ‘om
het zelfrespect te hergeven aan hen die het
verloren hebben, en die werkelijk verlangen het te
herwinnen'.
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Het evangelie van Onvolmaaktheid leert ons dat we de
ONVOLMAAKTHEID, die de wezenlijke en de
natuurlijke aard der dingen in zich draagt, volledig
mogen en kunnen accepteren en omarmen, omdat de
OMARMING van de onvolmaaktheid mijzelf volledig de
ruimte geeft om te zijn wie ik ben een wat ik ben,
VOLMAAKT IN MIJN ONVOLMAAKTHEID EN DE
ONVOLMAAKTHEID ADEMEND, MIJZELF DAARMEE
ALLE MOGELIJKE KANSEN GEEF EN BIED, OM DE
GRENZEN VAN HET ‘ONVOLMAAKT ZIJN' OP TE
ZOEKEN EN TE VEROVEREN.
IK HOEF OP GEEN ENKELE WIJZE TE VOLDOEN AAN
GEEN ENKEL BEELD VAN VOLMAAKTHEID, NOCH
EEN VOLMAAKT BEELD VAN MIJZELF, NOG EEN
VOLMAAKT BEELD VAN ANDEREN,
Als er geen dwaling of geen falen meer kan zijn
met betrekking tot het ‘NIET VOLMAAKT ZIJN’, is
er uitsluitend succes, feest en vreugde’ met
betrekking tot 'HET ONVOLMAAKT ZIJN’.
En dus ……..,
BEN IK PERFECT VOLMAAKT IN HET ACCEPTEREN
EN OMARMEN VAN MIJN ONVOLMAAKTHEID, DAT
MIJ DAARMEE OPTILT TOT HET NIVEAU VAN
VOLMAAKT ZIJN, DAT MIJZELF IEDERE VORM VAN
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ZELFRESPECT BIEDT, OMDAT IK IN MIJN
ONVOLMAAKTHEID PRECIES BEN ZOALS GOD MIJ
BEDOELD HEEFT OM TE ZIJN, WAARMEE IK DUS
VOLDOE AAN DE NATUURLIJKE EN WEZENLIJKE
AARD DER DINGEN.

Het accepteren en omarmen van de
Onvolmaaktheid is onlosmakelijk
verbonden met ‘mijzelf volledig
accepteren, omarmen, respecteren,
vertrouwen en lief hebben'.
Ik ben precies zoals ik in de schepping
bedoeld ben om te zijn, dus
onvoorwaardelijk acceptabel en
respectvol.

De zienden die blind zijn, de horenden
die doof zijn en de levenden die
eigenlijk dood zijn, hebben de leugens
in de wereld gebracht dat wij
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volmaakt moeten zijn (deugen), zoals
volmaakt bestaat in relatie tot
onvolmaakt (niet deugen).

Het evangelie van
Onvolmaaktheid brengt ons terug
op 'de Schoonheid van het
Onvolmaakte’.
Het evangelie van Jezus is het fundament voor het
evangelie van Onvolmaaktheid, waarin ZELFRESPECT
wordt verheven tot kunst, tot een levensvoorwaarde,
tot een noodzaak, zonder ooit te verzanden in
zelfbewondering, want …….
Zelfrespect is altijd gecoördineerd met liefde voor,
en dienstbaarheid aan, de medemensen. Het is de
maat die leidt tot capaciteit.
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Dit creëert Punt 314:
Het evangelie van onvolmaaktheid is bij uitstek de
boodschap die de mens leert om in vol vermogen en
met het volle besef zichzelf te accepteren, te omarmen,
te respecteren, te vertrouwen en van zichzelf te
houden. Het leert ons dat we briljant zijn in onze
onvolmaaktheid, zoals ieder mens op dezelfde wijze
dezelfde briljantheid bezit.
Het evangelie van Jezus is het fundament voor het
evangelie van Onvolmaaktheid, waarin ZELFRESPECT
wordt verheven tot kunst, tot een levensvoorwaarde,
tot een noodzaak, zonder daarmee ooit te verzanden
in zelfbewondering, want …….
Zelfrespect is altijd gecoördineerd met liefde voor,
en dienstbaarheid aan, de medemensen. Het is de
maat in deze wereld, die zal leiden tot de
capaciteit. Help elkaar de eigen maat te veroveren,
zodat de capaciteit als vanzelf in deze wereld zal
groeien.
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PUNT 315: De grote REIS
door de
Allesomvattende
ONVOLMAAKTHEID

We hebben vastgesteld dat de ONVOLMAAKTHEID
ALLESOMVATTEND is. De onvolmaaktheid omvat de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen omdat de
schepping van de zeven superuniversa is gecreëerd in
onvolmaaktheid.
Om deze onvolmaaktheid te kunnen doorgronden en
stapje voor stapje te kunnen overwinnen, moeten we
de onvolmaaktheid gaan onderzoeken en dat doen we,
terwijl we door de ‘GRADEN’ van Onvolmaaktheid
heen zullen reizen, naar steeds hogere kosmische
regionen, wat zal leiden tot een steeds grotere vorm
van groei in bewustzijn en dus van het verkrijgen van
een steeds hogere vorm van bewustzijn, waarbij de
onvolmaaktheid steeds meer doorgrond en veroverd
zal worden.
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De hele verslaglegging tot nu toe,
is het verslag van een reis,
afgelegd vanaf het tweede pad, het
pad van 'van binnen naar buiten’,
vanaf de wereldse weg en het
niveau van het huidige collectieve
bewustzijn, via het nemen van de
immense wissel van de wereldse
weg naar de Geestelijke Weg, door
het Land van de Leegte, door het
Pad van volledige Overgave, door
het afleggen van onze
overtuigingen, uiteindelijk
aankomend op het moment dat we
wezenlijk voelen dat we ‘uit de
Geest zijn geboren'.
Deze reis, die altijd qua beleving en ervaring
persoonlijk en uniek is en die ik voor mijzelf heb
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beschreven in mijn boekenreeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’, begint op bewust niveau op het
startpunt waar we ons bewust gaan worden van de
allesomvattende Onvolmaaktheid en waar we deze
onvolmaaktheid gaan accepteren en omarmen.
Pas vanaf dat moment kunnen we bewust de reis gaan
beginnen en kunnen we het onderzoek gaan starten.
Concreet is dat het moment dat we het evangelie van
onvolmaaktheid op onze weg vinden en waarbij als
voorwaarde geldt, dat we ogen hebben om te kunnen
zien en oren hebben om te kunnen horen, OM DE
ONVOLMAAKTHEID TE KUNNEN BEGRIJPEN, TE
KUNNEN OMVATTEN EN TE KUNNEN GAAN
ONDERZOEKEN EN GAAN VEROVEREN.
Dat is het moment waarop we de ervaring hebben
‘van uit de Geest te zijn geboren’ en waarop we,
gezien het niveau van ons bewustzijn, in staat en
bereid zijn om de vruchten van de goddelijke Geest te
gaan delen en te gaan verspreiden.
Dat is dus het resultaat van het feit, dat we ooit zijn
gestart op de Geestelijke Weg, dat we het Land van de
Leegte en het Pad van Volledig Overgave hebben
doorkruist en hebben veroverd en dat we onze
overtuigingen de revu hebben kunnen laten passeren
en waarop we onszelf hebben afgevraagd of we die
overtuigingen niet moeten gaan afleggen.
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We kennen God en we willen en
kunnen niet meer zonder God reizen.
De reis gaat namelijk verder,
misschien gaat de reis wel eeuwig
verder in een duizelingwekkend
kosmisch en goddelijk avontuur.
Zoals we tot nu toe hebben gereisd, zal
ook de vermelding en de beleving
(ervaring) van de onvolmaaktheid,
zoals beschreven in het evangelie van
onvolmaaktheid, opnieuw een reis zijn
en dus het vervolg van de reis tot nu
toe.
Tot nu toe was het uitgangspunt dat de doelstelling
van de reis zou zijn ‘tot aan het proces van fusie van
onze ziel met de Godsvonk'.
Theoretisch zal de verdere beschrijving van de reis
van het evangelie van Onvolmaaktheid voorbij dit
proces gaan.
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Kenmerkend voor de reis door de
Onvolmaaktheid is de mogelijkheid en het
het vermogen om steeds meer in staat te
zijn om in ons leven onvoorwaardelijk de
'vruchten van de goddelijke Geest te
kunnen gaan delen’.
Het is meer nog dan hiervoor nu een reis,
waarvan de voortgang wordt bepaald door
het derde aspect van bewustzijn, namelijk,
'Hoe zijn wij in staat om ons verstandelijk
aspect in combinatie met onze spirituele
perceptie ’te kunnen gaan Leven’. Hoe ver
en tot welk niveau zijn wij in staat om de
vruchten van de goddelijke Geest te kunnen
gaan leven en te kunnen gaan delen. Is het
niet zo,

Dat het onze vruchten zijn, de
vruchten die wij voortbrengen, die ons
kenmerken?
(64.7) 5:2.4 Het komt door dit fragment van God dat in
u woont, dat ge kunt hopen dat ge, naarmate ge steeds
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meer in harmonie raakt met de geestelijke leiding van
de Richter, duidelijker de aanwezigheid en
transformerende kracht zult waarnemen van de
andere geestelijke invloeden die u omringen en op u
inwerken, doch niet werkzaam zijn als een
integrerend deel van uzelf. Het feit dat ge u niet
verstandelijk bewust bent van een nauw, intiem
contact met de inwonende Richter, bewijst geenszins
dat zulk een verheven ervaring niet zou bestaan. Het
bewijs van broederschap met de goddelijke
Richter bestaat geheel in de natuur en omvang van
de vruchten van de geest, die worden
voortgebracht in de levenservaring van de
individuele gelovige. ‘Aan hun vruchten zult ge hen
kennen.’

Voordat we de vruchten van de Goddelijke Geest
volwaardig kunnen gaan verspreiden, zullen we ze
eerst volwaardig moeten zien te veroveren.
Dat zijn kwaliteiten die horen bij de voortgang op
de reis door de ONVOLMAAKTHEID heen.
We hebben de zoete geuren en de zoete smaak van
deze vruchten reeds geroken en geproefd, maar ze
zijn zeker nog niet in ons bezit.
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Als we ze hebben veroverd en wanneer ze ons
eigendom zijn, kunnen deze vruchten door ons
gedeeld, werken als medicijn voor genezing in
deze wereld.
Dat is het moment waarop we absoluut niet meer VAN
deze wereld zijn maar nog slechts IN de wereld zijn.
Dat is het moment dat we onszelf gaan richten op
'GINDER’, op andere werelden, dat we onszelf dus
gaan richten op onze verdere reis door de kosmos in
de ontdekking van onvolmaaktheid, door acceptatie en
omarming van deze onvolmaaktheid, omdat alleen
deze onvolmaaktheid de wezenlijke en natuurlijke
aard der dingen in zich draagt.
(381.7) 34:6.13 Wanneer een mens zich bewust wordt
dat zijn leven wordt beheerst door de geest, gaat dit
besef weldra gepaard met steeds toenemende blijken
van de kenmerken van de Geest in de levensreacties
van zulk een door de geest geleide sterveling, ‘want
de vruchten van de geest zijn
LIEFDE,
BLIJDSCHAP,
VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID,
GOEDHEID,
GELOOF,
327

ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’
Zulke door de geest geleide en goddelijk verlichte
stervelingen, die nog de nederige paden van moeizame
arbeid begaan en in menselijke getrouwheid de
plichten van hun aardse taken volbrengen, zijn
intussen reeds begonnen de lichten van het
eeuwige leven te ontwaren die op de verre kusten
van een andere wereld schemeren; zij zijn reeds
de werkelijkheid gaan begrijpen van de
inspirerende, troostende waarheid: ‘Het
koninkrijk Gods is geen spijs en drank, maar
rechtvaardigheid, vrede, en blijdschap in de
Heilige Geest.’ En gedurende iedere beproeving en in
iedere tegenspoed worden uit de geest geboren
zielen geschraagd door de hoop die alle vrees te
boven gaat, omdat de liefde Gods in ieder hart wordt
uitgestort door de aanwezigheid van de Goddelijke
geest.

Een aanwezigheid van de Goddelijke Geest die gekend
wordt, die erkend wordt, die omarmd wordt, die
bemind wordt en die nooit meer gemist kan worden,
omdat wij nu…..
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‘Ogen hebben om te kunnen zien en
oren hebben om te kunnen horen'.
Nu zullen we onvoorwaardelijk wat
we zien, wat we horen, wat we
geroken en geproefd hebben, MOETEN

GAAN LEVEN’, om daarmee de mensheid
en de wereld te gaan besmetten en te
kunnen gaan genezen.
Het zijn onze vruchten waarmee we
onszelf kenbaar zullen maken en
waarmee we een voorbeeld zullen zijn
in deze wereld, zoals Jezus het ons
heeft voorgeleefd.

Dit creëert Punt 315:
Na een lange reis te hebben gemaakt waarbij we ooit
afstand hebben genomen van de wereldse weg, waar
we de wissel zijn gepasseerd en onze weg hebben
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vervolgd op de Geestelijke Weg, hebben we nog vele
specifieke gebieden op onze reis doorkruist en
veroverd. Uiteindelijk zijn we aangekomen op het punt
waarop we de wezenlijke en natuurlijke aard en
kenmerken van de ONVOLMAAKTHEID hebben
ontdekt en bereiden we onszelf voor om met de reis te
gaan beginnen om de onvolmaaktheid te gaan
verkennen, omarmen, accepteren, doorgronden en
uiteindelijk te gaan veroveren. Wij kunnen deze reis
gaan starten omdat we de ervaring hebben om uit de
Geest te zijn geboren en omdat we de Wil hebben om
de vruchten van de Goddelijke Geest te gaan
bemachtigen en om deze te gaan LEVEN. De vruchten
zullen ons kenmerken. Het gaat nu om de Wil, de
Kunst, het Lef en de Daadkracht om het derde aspect
van bewustzijn te gaan realiseren, 'HET WERKELIJK
GAAN LEVEN VAN DE COMBINATIE VAN ONS
VERSTANDELIJK ASPECT, GECOMBINEERD MET
ONZE SPIRITUELE PERCEPTIE EN DAT ZAL HET
VERVOLG VAN ONZE REIS GAAN KENMERKEN. We
hebben nu de ogen om te kunnen zien en de oren
om te kunnen horen tot dit niveau veroverd en we
hebben de zoete geur en smaak geroken en
geproefd van de vruchten van de Goddelijke Geest.
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PUNT 316: De continue
wisseling van ‘FOCUS en
TOESTAND' met
betrekking tot de
Onvolmaaktheid

We hebben eerder benoemd dat het bij de
Onvolmaaktheid en bij het evangelie van
Onvolmaaktheid gaat om het besef van, om de
gerichtheid en de focus op onvolmaaktheid en niet op
de ‘zijns-toestand’ van ‘onvolmaakt zijn'.
In eerste instantie, bij de kennismaking en de uitleg of
de verklaring van het evangelie, is dat ook zeker het
geval.
We hebben op dit punt, op het stadium waar we nu
zijn aangekomen, vastgesteld dat er een vervolg op
onze reis zal zijn, met de kennis die we tot nu toe van
het evangelie hebben.
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De focus en de projectie op Onvolmaaktheid en de
bestudering van de Onvolmaaktheid, mede door
acceptatie en omarming daarvan, moeten ons verder
brengen in het doorgronden van de Onvolmaaktheid,
waardoor we in staat zijn, juist door de
Onvolmaaktheid in ons leven te integreren, om die
Onvolmaaktheid steeds verder te kunnen gaan
afleggen en door in dat proces, steeds dieper te
kunnen gaan doordringen tot God.
De ervaring van de Onvolmaaktheid is eigenlijk de
sluier tussen onszelf en God. Hoe meer we de
Onvolmaaktheid kunnen gaan doorgronden, hoe meer
die sluier zal gaan oplossen.
Er zal dus iedere keer nadat we een stukje verder zijn
in het doorgronden van de onvolmaaktheid, een stukje
van de sluier verdwijnen. Zo zal door ACCEPTATIE,
OMARMING en DOORGRONDING (besef, focus en
gerichtheid), een stukje van de ONVOLMAAKTHEID
WORDEN VEROVERD (het bemachtigen en veroveren
van een nieuwe ‘zijns-toestand’).
Wij zijn hier nu toe in staat doordat wij de ervaring
hebben om uit de Geest te zijn geboren (we hebben de
ogen om te kunnen zien en we hebben de oren om te
kunnen horen).
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De voortgang op deze weg is alleen
mogelijk door uit vrije wil Gods
Wil te leven, door onze innerlijke
wereld volledig te delen met God
en door de vruchten van de
goddelijke Geest op een steeds
hoger niveau te kunnen gaan
leven.
Dat is vanaf nu de opgave, waardoor en waarmee,
wij het universum tegemoet zullen treden en
steeds verder zullen gaan veroveren.
Er zullen nieuwe werelden komen naarmate wij de
wetten van God meer en meer tot uitdrukking
kunnen gaan brengen, manifest gemaakt in het
‘leven van de vruchten van de Goddelijke Geest',
die het gereedschap zullen zijn om de
Onvolmaaktheid te kunnen gaan begrijpen, te
kunnen gaan doorgronden en te kunnen gaan
oplossen.

De weg vanaf nu zal dus
onafgebroken het volgende proces
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vertonen en afdwingen, om verder te
kunnen komen:
Verheffing,
Projectie en focus,
Verankering in een nieuwe ‘zijnstoestand’.
Verheffing,
Projectie en focus,
Verankering in een nieuwe ‘zijnstoestand’.
Etc……
Etc……
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Dit creëert Punt 316:
De ONVOLMAAKTHEID is een BESEF, dat wij moeten
gaan doorgronden, waarmee we de onvolmaaktheid
uiteindelijk op een immense kosmische reis kunnen
laten oplossen. Het doorgronden begint met acceptatie
en omarming van het besef van de onvolmaaktheid.
Omdat de groei op deze weg bestaat uit een reis zullen
we ontelbare keren onszelf moeten verheffen, de focus
en projectie moeten richten op het besef van
onvolmaaktheid, om vervolgens in een’zijns-toestand’
van de onvolmaaktheid te landen. En dit proces zal
keer op keer op keer op keer ……. door ons herhaald
moeten worden. Zo is er een continue wisseling van
FOCUS en TOESTAND met betrekking tot
onvolmaaktheid.
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PUNT 317: Het besef van
Onvolmaaktheid in
relatie tot de vruchten
van de Goddelijke Geest

Wat valt er allemaal te zeggen over de vruchten van de
Goddelijke Geest en hoe verhoudt zich dat tot en
binnen het evangelie van Onvolmaaktheid?
We hebben eerder in deel 3 gezien dat het besef van
volmaaktheid en dus het verlangen en streven naar
volmaaktheid leidt tot een kwalificatie van goed of
volmaakt en van slecht of onvolmaaktheid. Het streven
naar volmaaktheid leidt dus tot DUALITEIT.
Daarnaast resulteert in het accepteren en omarmen
van de ONVOLMAAKTHEID, waarbij er geen
onderscheid meer wordt gemaakt en waarbij alles
wordt geaccepteerd en wordt omarmd, in een steeds
groter besef van EENHEID en de ervaring van LIEFDE.
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Ik vond daarover in het Urantiaboek het volgende,
wat aangeeft, dat de gerichtheid op volmaaktheid
automatisch de mogelijkheid van onvolmaaktheid,
dus CONTRAST creëert en dat dat gegeven een
potentieel kwaad voortbrengt.
(613.1) 54:0.1 DE evolutionaire mens vindt het
moeilijk de betekenis van kwaad, dwaling, zonde en
ongerechtigheid geheel te begrijpen, en te vatten wat
er met deze termen wordt bedoeld. De mens

komt slechts langzaam tot het inzicht
dat contrasterende volmaaktheid en
onvolmaaktheid potentieel kwaad
voortbrengen; dat conflicterende waarheid en
leugen verwarrende dwaling scheppen; dat de
goddelijke gave van de vrije wilskeuze uitloopt in de
divergerende gebieden van zonde en
rechtvaardigheid; dat het aanhoudend najagen van
goddelijkheid tot het koninkrijk Gods voert, in
tegenstelling tot de voortdurende verwerping van
goddelijkheid, die voert naar de domeinen der
ongerechtigheid.
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De onverstoorde weg voorwaarts is
dus de weg waarop we gaan begrijpen

BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID de enige weg is.
dat het

Het is een weg zonder het risico van
contrast van goed en daadkracht,
zonder dualiteit, zonder potentieel
kwaad.
De onverstoorde weg voorwaarts, de
weg van het besef van
Onvolmaaktheid is dus de weg op weg
naar een groeiend besef van EENHEID
en dus naar een steeds grotere
ervaring van

LIEFDE.

Dit kan dus ook uitsluitend de weg zijn waarop we in
staat zullen zijn om ons de vruchten van de goddelijke
Geest eigen te gaan maken en om deze vruchten te
gaan verspreiden onder de mensheid.
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Een steeds groter besef van eenheid, een steeds
grotere ervaring van liefde is de enige grondslag
voor het kunnen ZIJN en kunnen DELEN van de
vruchten van de Goddelijke Geest, te weten:
LIEFDE,
BLIJDSCHAP,
VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID,
GOEDHEID,
GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.

Als het kunnen verspreiden, door het te gaan leven,
van de vruchten van de goddelijke Geest de weg is die
ons dieper het universum invoert, de weg is om de
onvolmaaktheid langzaam te kunnen laten oplossen,
dan is dat dus de Weg volgens het evangelie van de
ONVOLMAAKTHEID.
De Weg van de onvolmaaktheid wordt vooraf gegaan
door ‘LEEG TE ZIJN’, door ‘onvoorwaardelijke
VOLLEDIGE OVERGAVE’, door 'het elimineren van
onze OVERTUIGINGEN’, door de 'ERVARING VAN UIT
DE GEEST TE ZIJN GEBOREN’.
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Dat betekent niet dat we onbezonnen de wereld
moeten betreden en dat we wel zullen weten wat de
nieuwe weg van het nieuwe evangelie inhoudt. Jezus
zegt daar het volgende over:
(1738.1) 156:5.2 In deze zelfde toespraak maakte
Jezus voor de eerste en enige maal gebruik van een
gelijkenis die met zijn eigen beroep – het
timmermansambacht – te maken had. Hij liet zijn
aanmaning: ‘Leg degelijke grondslagen voor de groei
van een nobel karakter met geestelijke kwaliteiten,’
vergezeld gaan van de woorden: ‘Om de vruchten
van de geest voort te brengen moet ge uit de geest
worden geboren. Ge moet door de geest
onderricht en geleid worden, indien ge het van de
geest vervulde leven wilt leiden onder uw
medemensen. Maak echter niet dezelfde fout als
de dwaze timmerman die kostbare tijd verspilt
door het kanten, meten en schaven van zijn
wormstekige, van binnen vermolmde timmerhout,
om vervolgens, nadat hij zo al zijn arbeid aan de
ondeugdelijke balk besteed heeft, deze moet
afkeuren als niet geschikt om gebruikt te worden
in de fundamenten van het gebouw dat hij zo wil
maken, dat het de aanvallen van de tijd en van
stormen kan doorstaan. Laat een ieder zorgen

dat de verstandelijke en morele
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grondslagen van zijn karakter zo zijn,
dat ze voldoende ondersteuning geven
aan de bovenbouw van de vrijmakende
en veredelende geestelijke natuur die het
sterfelijke bewustzijn zal transformeren
en vervolgens, in samenwerking met het
herschapen denken, de ontwikkeling zal
bewerkstelligen van de ziel, met naar
onsterfelijke bestemming. Uw geestelijke
natuur – de gezamenlijk geschapen ziel –
is een levend en groeiend iets, maar het
denken en de morele beginselen van de
individuele mens zijn de bodem waaruit
deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke
bestemming moeten ontspruiten. De
bodem van de tot ontwikkeling komende
ziel is menselijk en materieel, maar de
bestemming van deze gecombineerde
schepping van het denken en de geest is
geestelijk en goddelijk.’
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Wees je vanaf nu bewust van jouw eigen reis
door de onvolmaaktheid.

Dit creëert Punt 317:
De weg van het besef van ONVOLMAAKTHEID is de
enige weg die ons voortgang kan bieden op onze reis
door het universum, op onze groei in bewustzijn. Een
reis die wordt gekenmerkt als een worsteling. Zoals
we gezien hebben, leidt de weg van het streven en
verlangen naar VOLMAAKTHEID tot de twee
mogelijke resultaten van een volmaakte (dus een
goede) uitkomst of een onvolmaakte (dus een slechte)
uitkomst. Het Urantiaboek zegt hierover: 'De mens
komt slechts langzaam tot het inzicht dat
contrasterende volmaaktheid en onvolmaaktheid
potentieel kwaad voortbrengen’. Het besef van de
gerichtheid op ONVOLMAAKTHEID kent geen
contrast. Er is geen goed en er is geen slecht, er is geen
oordeel, er is geen veroordeling, er is geen
overtuiging, geen verwachting en geen teleurstelling.
Ieder gegeven wordt geaccepteerd en omarmd.
Uiteindelijk lost hiermee dus de worsteling op en dat
biedt grote, nieuwe voordelen.
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PUNT 318: Het
meervoudig drama van
de WORSTELING

God heeft de wereld gecreëerd in onvolmaaktheid.
Onvolmaaktheid IS. De mens heeft de taak en de
opdracht om 'op te klimmen’ tot hogere niveaus van
volmaaktheid, door die onvolmaaktheid te accepteren,
te omarmen en door er doorheen te reizen, waardoor de
onvolmaaktheid langzaam oplost.

DIE OPKLIMMINGSREIS IS
ONMISKENBAAR, EEN WORSTELING.
Die worsteling zit opgesloten in 'het
CONTRASTERENDE BEELD dat de mens heeft
tussen volmaaktheid en onvolmaaktheid (tussen
goed en slecht) en daarin schuilt het POTENTIËLE
KWAAD.
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De mens streeft en verlangt naar wat de mens
definieert als volmaakt en dat is wat hij wil realiseren.
Het behalen van het verlangde, het volmaakte, het
goede, is het doel van de mens in zijn streven naar
volmaaktheid.
Er is altijd een potentieel risico dat de mens er niet in
slaagt om zijn doel te bereiken en uitkomt op het door
hem gedefinieerde onvolmaakte, het slechte.
Dan volgt er een teleurstelling, frustratie, verdriet,
boosheid, chaos en disharmonie. Er ontstaat een
contrast, een splitsing tussen goed en slecht, volmaakt
en onvolmaakt en daarin schuilt potentieel kwaad, dat
kan uitmonden in dualiteit, strijd, ruzies, oorlog, etc.
In dat risico’s van contrasterende resultaten schuilt
angst en dit creëert altijd onrust en dus weer chaos,
dus EEN CONTINUE WORSTELING.
Die worsteling is er niet alleen voor ons, maar
komt ook bij onze Godsvonk op zijn bord terecht.
Ook God worstelt door onze worsteling, zolang als
wij worstelen en dat is bijna altijd een heel aards
leven lang. Door die chaos, frustraties en
bitterheid, uitmondend in boosheid, afgunst en
jaloezie, ZIJN WIJ ONBEREIKBAAR VOOR GOD.
Het Urantiaboek meldt daarover onder andere het
volgende:
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(29.5) 1:5.15 De absolute volmaaktheid van de
oneindige God zou hem onderhevig doen zijn aan de
ontzaglijke beperkingen der onvoorwaardelijke
finaliteit van volmaaktheid, ware het niet dat DE
UNIVERSELE VADER RECHTSTREEKS DEELNEEMT
IN DE PERSOONLIJKHEIDSWORSTELING van iedere
onvolmaakte ziel in het ganse universum, die met
goddelijke hulp tracht op te klimmen tot de
geestelijk volmaakte werelden in den hoge. Voor
de Vader is deze voortgang in ervaring van ieder
geest-wezen en ieder sterfelijk schepsel in het gehele
universum van universa een onderdeel van zijn zich
steeds uitbreidende Godheid-bewustheid van de
nimmer eindigende goddelijke cirkelgang van
onophoudelijke zelfverwerkelijking.
(1213.4) 110:7.9 Hoewel de stem van de Richter
steeds binnen u is, zullen de meesten van u haar
gedurende hun leven zelden horen. Mensen die nog
niet gevorderd zijn tot de derde en tweede
cirkelgang horen de stem van de Richter zelden
rechtstreeks, behalve in momenten van
allerhoogst verlangen, in een situatie van
allerhoogst gewicht, en na een beslissing van
allerhoogste strekking.
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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.’

God, onze Godsvonk, is dus volledig
afhankelijk van ons gedrag, dus ook
van onze worsteling en wij bepalen de
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mogelijkheid van wel of geen proces
van fusie.
Als wij dus in staat zijn om de
worsteling hier op aarde, in ons aards
leven te kunnen elimineren, dienen wij
onszelf en dienen wij God.
Het elimineren van de worsteling is
mogelijk door het evangelie van
Onvolmaaktheid te volgen en dit
evangelie is vreugdevol, omdat het de
weg biedt om uit de worsteling te
kunnen stappen.
Je zult dan echter wel de ogen moeten
hebben om dit te kunnen zien en de
oren moeten hebben om dit te kunnen
horen.
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Dit creëert Punt 318:
De mens worstelt in zijn leven op een vreselijke
manier. Zijn gerichtheid, zijn projectie is uitsluitend
gericht op VOLMAAKTHEID, omdat hij streeft en
verlangt naar volmaakte resultaten en hij die uitslagen
ook in zijn overtuigingen heeft opgenomen. De uitslag
kan echter ook in zijn ogen onvolmaakt zijn, waardoor
er niet wordt voldaan aan de verwachtingen en er dus
grote teleurstellingen zullen zijn, die zullen leiden tot
frustratie, bitterheid, boosheid, afgunst, jaloezie, etc.
In ieder geval creëert dit beeld DUALITEIT en dus
strijd. Die weg is een WORSTELING. 'De mens komt
slechts langzaam tot het inzicht dat
CONTRASTERENDE VOLMAAKTHEID en
ONVOLMAAKTHEID POTENTIEEL KWAAD
voortbrengen’. Deze worsteling van de mens creëert
ook een worsteling voor onze Godsvonk omdat we
zolang we het volmaakte najagen, zullen leven in
frustratie, in potentieel kwaad en dus niet bereikbaar
zijn voor onze Godsvonk.
Het volgen van het evangelie van onvolmaaktheid
doorbreekt dit beeld, elimineert de DUALITEIT en
brengt ons op een groter besef van EENHEID. We
zullen hiervoor echter eerst de ogen moeten
ontwikkelen om dit te kunnen zien en de oren om dit
te kunnen horen.
349

PUNT 319: De Richter in
relatie met onze
vruchten van de
Goddelijke Geest

Aangezien we al heel lang geleden hebben vastgesteld
dat er maar één weg is en dat die weg, de weg 'met
God, door God, naar God’ is, zal ongetwijfeld ook het
kunnen leven en uitdelen van de vruchten van de
Goddelijke Geest, NIET KUNNEN zonder de band met
en de liefde voor God.

De vruchten van de Goddelijke Geest
kunnen niet anders dan in de wereld
worden gezet, door jou en door mij
worden geleefd, dan in samenwerking
en onder leiding van de Goddelijke
Geest.
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Dit zegt het Urantiaboek onder andere over die
noodzakelijke en onvoorwaardelijke verbintenis en
samenwerking met God.

(64.7) 5:2.4 Het komt door dit fragment van God dat in
u woont, dat ge kunt hopen dat ge, naarmate ge steeds
meer in harmonie raakt met de geestelijke leiding van
de Richter, duidelijker de aanwezigheid en
transformerende kracht zult waarnemen van de
andere geestelijke invloeden die u omringen en op u
inwerken, doch niet werkzaam zijn als een
integrerend deel van uzelf. Het feit dat ge u niet
verstandelijk bewust bent van een nauw, intiem
contact met de inwonende Richter, bewijst geenszins
dat zulk een verheven ervaring niet zou bestaan. Het

bewijs van broederschap met de goddelijke
Richter bestaat geheel in de natuur en
omvang van de vruchten van de geest, die
worden voortgebracht in de levenservaring
van de individuele gelovige. ‘Aan hun

vruchten zult ge hen kennen.’
(65.2) 5:2.6 In de gehele ervaring van gemeenschap
met de Richter zijn morele status, innerlijke motivatie,
en geestelijke ervaring betrokken. Het eigen besef van
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zulk een prestatie blijft voornamelijk, doch niet
uitsluitend, beperkt tot het gebied van het
zielsbewustzijn, maar de bewijzen ervan zijn in
overvloed voorhanden in de manifestatie van de
vruchten van de geest in het leven van al degenen
die in contact zijn gekomen met de innerlijke
geest.
(381.7) 34:6.13 Wanneer een mens zich bewust wordt
dat zijn leven wordt beheerst door de geest, gaat dit
besef weldra gepaard met steeds toenemende blijken
van de kenmerken van de Geest in de levensreacties
van zulk een door de geest geleide sterveling, ‘want
de vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.’ Zulke
door de geest geleide en goddelijk verlichte
stervelingen, die nog de nederige paden van moeizame
arbeid begaan en in menselijke getrouwheid de
plichten van hun aardse taken volbrengen, zijn
intussen reeds begonnen de lichten van het eeuwige
leven te ontwaren die op de verre kusten van een
andere wereld schemeren; zij zijn reeds de
werkelijkheid gaan begrijpen van de inspirerende,
troostende waarheid: ‘Het koninkrijk Gods is geen
spijs en drank, maar rechtvaardigheid, vrede, en
blijdschap in de Heilige Geest.’ En gedurende iedere
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beproeving en in iedere tegenspoed worden uit de
geest geboren zielen geschraagd door de hoop die alle
vrees te boven gaat, omdat de liefde Gods in ieder hart
wordt uitgestort door de aanwezigheid van de
Goddelijke geest.
(648.3) 56:10.20 Voor de eindige mens omvatten
waarheid, schoonheid en goedheid de volle
openbaring van goddelijkheidswerkelijkheid.
Naarmate dit liefde-verstaan van de Godheid
geestelijke uitdrukking vindt in de levens van
Godkennende stervelingen, worden de vruchten
van goddelijkheid voortgebracht: intellectuele
vrede, sociale vooruitgang, morele voldoening,
geestelijke vreugde en kosmische wijsheid. De
gevorderde stervelingen op een wereld in het zevende
stadium van licht en leven hebben geleerd dat liefde
het grootste goed is in het universum – en zij weten
dat God liefde is.
(1280.1) 117:2.1 De Allerhoogste is God-in-de-tijd; bij
hem berust het geheim van de groei van schepselen in
de tijd; aan hem is ook de verovering van het
onvolledige heden en de voleinding van de zich
vervolmakende toekomst. En de finale vruchten van
alle eindige groei zijn: kracht beheerst door geest
via bewustzijn, ingevolge de verenigende,
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creatieve tegenwoordigheid van persoonlijkheid.
De culminerende consequentie van al deze groei is de
Allerhoogste.
(1569.1) 140:1.4 ‘Maar jullie, kinderen, en alle
anderen die jullie in dit koninkrijk willen volgen,
zullen nog een zware proef moeten doorstaan. Het
geloof alleen zal jullie door de poort van dit
koninkrijk voeren, maar jullie moeten de vruchten
van de geest van mijn Vader voortbrengen indien
je omhoog wilt blijven gaan in het progressieve
leven van de goddelijke gemeenschap. Voorwaar,
voorwaar zeg ik jullie, niet een ieder die zegt:
“Here, Here,” zal het koninkrijk des hemels
binnengaan, maar veeleer hij die de wil doet van
mijn Vader die in de hemel is.
(1610.3) 143:2.8 ‘Welnu dan, kinderen, indien jullie
uit de geest geboren zijn, zijn jullie voor altijd bevrijd
uit de steeds van het eigen zelf bewuste slavernij van
een leven van zelfverzaking en toezicht op de
verlangens van het vlees, en zijn jullie overgegaan
naar het vreugdevolle koninkrijk van de geest, van
waaruit je spontaan de vruchten van de geest
voortbrengt in je dagelijks leven; en de vruchten
van de geest zijn de essentie van de hoogste vorm
van aangename en veredelende zelf-beheersing
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die men kan kennen, ja, het hoogtepunt van

wat stervelingen op aarde kunnen bereiken
– WARE ZELFBEHEERSING.’
(1738.1) 156:5.2 In deze zelfde toespraak maakte
Jezus voor de eerste en enige maal gebruik van een
gelijkenis die met zijn eigen beroep – het
timmermansambacht – te maken had. Hij liet zijn
aanmaning: ‘Leg degelijke grondslagen voor de groei
van een nobel karakter met geestelijke kwaliteiten,’
vergezeld gaan van de woorden: ‘Om de vruchten
van de geest voort te brengen moet ge uit de geest
worden geboren. Ge moet door de geest
onderricht en geleid worden, indien ge het van de
geest vervulde leven wilt leiden onder uw
medemensen. Maak echter niet dezelfde fout als de
dwaze timmerman die kostbare tijd verspilt door het
kanten, meten en schaven van zijn wormstekige, van
binnen vermolmde timmerhout, om vervolgens, nadat
hij zo al zijn arbeid aan de ondeugdelijke balk besteed
heeft, deze moet afkeuren als niet geschikt om
gebruikt te worden in de fundamenten van het
gebouw dat hij zo wil maken, dat het de aanvallen van
de tijd en van stormen kan doorstaan. Laat een ieder
zorgen dat de verstandelijke en morele grondslagen
van zijn karakter zo zijn, dat ze voldoende
ondersteuning geven aan de bovenbouw van de
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vrijmakende en veredelende geestelijke natuur die het
sterfelijke bewustzijn zal transformeren en
vervolgens, in samenwerking met het herschapen
denken, de ontwikkeling zal bewerkstelligen van de
ziel, met naar onsterfelijke bestemming. Uw
geestelijke natuur – de gezamenlijk geschapen ziel – is
een levend en groeiend iets, maar het denken en de
morele beginselen van de individuele mens zijn de
bodem waaruit deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke bestemming
moeten ontspruiten. De bodem van de tot
ontwikkeling komende ziel is menselijk en
materieel, maar de bestemming van deze
gecombineerde schepping van het denken en de
geest is geestelijk en goddelijk.’
(1917.1) 176:3.5 ‘Aan een ieder die heeft, zal meer
gegeven worden en hij zal overvloed hebben; maar
van hem die niet heeft, zal zelfs dat wat hij nog wel
heeft, ontnomen worden. Je kunt niet stilstaan in de
zaken van het eeuwige koninkrijk. Mijn Vader eist van
al zijn kinderen dat zij toenemen in genade en kennis
van waarheid. Jullie die deze waarheden kennen,
moeten in steeds grotere mate de vruchten van de
geest voortbrengen en steeds meer toewijding aan
de dag leggen aan het onzelfzuchtig dienen van je
mededienaren. Houdt in gedachten dat voor zover
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jullie één van de minste van mijn broeders
bijstaat, je deze dienst aan mij hebben betoond.

Er is dus maar één WEG, een Weg die gaat door de
ONVOLMAAKTHEID, die het wezenlijke en
natuurlijke draagt van het scheppingsplan van
God, dus gaat de weg DOOR GOD, MET GOD, NAAR
GOD.

Dit creëert Punt 319:
De vruchten van de Goddelijke Geest kunnen niet
worden geleefd en niet in de wereld worden gezet als
dit niet in liefde met, in liefde voor, in de omarming
met en wandelend samen met God zal plaatsvinden.
Een Weg zonder contrast tussen VOLMAAKTHEID en
ONVOLMAAKTHEID, een weg zonder potentieel
kwaad, is de WEG VAN DE ONVOLMAAKTHEID, DIE
GEEN CONTRAST KENT EN DIE DUS NIET HET
GEVAAR KENT VAN HET POTENTIEEL KWAAD. Het is
de Weg zoals die is vastgelegd in het vreugdevolle
evangelie van de Onvolmaaktheid.
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PUNT 320: Het nieuwe
EVANGELIE is uitsluitend
WILLEN, KUNNEN,
DURVEN, DOEN

Het nieuwe, vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID is geen THEORIE, MAAR IS
UITSLUITEND PRAKTIJK.
Het nieuwe evangelie kan maar op één manier
gemanifesteerd worden, DOOR HET TE LEVEN.
Het nieuwe evangelie kunnen leven, is een continue
manifestatie van WILLEN, KUNNEN, DURVEN, DOEN.
Wat betekent dit?
Het betekent dat je de vruchten van de Goddelijke
Geest moet willen, kunnen en durven te manifesteren
en het dan ook nog WERKELIJK moet gaan doen.
Wat waren die vruchten ook alweer?
Deze vruchten, waarmee uitsluitend de wereld
verandert kan worden, zijn:
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LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.

WILLEN EN KUNNEN IN RELATIE TOT DE
VRUCHTEN VAN DE GEEST.
‘Willen en kunnen’, kunnen hier samen worden
genomen.
Je wilt het als je het begrijpt en om het te kunnen
begrijpen, moet je het eerst kunnen, je moet ertoe in
staat zijn. Om ertoe in staat te kunnen zijn, ‘moet je
ogen hebben om te kunnen zien en oren hebben om te
kunnen horen’.
Als je de kracht, de invloed en de uitwerking op de
mensheid van de vruchten van de Geest begrijpt, dan
kun je deze vruchten manifesteren, als ook de wil
aanwezig is. Als je het echt begrijpt, ziet, voelt en
proeft en ruikt, dan wil je het. Het kan niet anders dan
dat de band en het contact met jouw Godsvonk dan al
zo groot is, dat je slechts ZIJN WIL wilt leven en alleen
maar LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID,
GELOOF, ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING in de wereld wilt zetten.
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DURVEN EN DOEN IN RELATIE TOT DE VRUCHTEN
VAN DE GEEST.
‘Durven en Doen', kunnen hier ook samen worden
genomen.
Als de Wil en het Kunnen in jou zit dan moet je de stap
maken om het te durven en te doen. Jouw omgeving
kan op jou gaan reageren, weerhoudt je dat van het
maken van deze keus in jouw leven?
Het gaat bij het gaan leven van het schenken en het
delen van de vruchten van de Geest om nog meer.
Het betekent vooral een verandering van binnen,
structureel en alles doordringend.
Deze verandering is: werk continu aan de
grondslagen voor de groei van een NOBEL
KARAKTER MET GEESTELIJKE KWALITEITEN.
(1738.1) 156:5.2 In deze zelfde toespraak maakte
Jezus voor de eerste en enige maal gebruik van een
gelijkenis die met zijn eigen beroep – het
timmermansambacht – te maken had. Hij liet zijn
aanmaning: ‘Leg degelijke grondslagen voor de
groei van een nobel KARAKTER met geestelijke
kwaliteiten,’ vergezeld gaan van de woorden: ‘Om de
vruchten van de geest voort te brengen moet ge uit
de geest worden geboren. Ge moet door de geest
onderricht en geleid worden, indien ge het van de
geest vervulde leven wilt leiden onder uw
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medemensen. Maak echter niet dezelfde fout als
de dwaze timmerman die kostbare tijd verspilt
door het kanten, meten en schaven van zijn
wormstekige, van binnen vermolmde timmerhout,
om vervolgens, nadat hij zo al zijn arbeid aan de
ondeugdelijke balk besteed heeft, deze moet
afkeuren als niet geschikt om gebruikt te worden
in de fundamenten van het gebouw dat hij zo wil
maken, dat het de aanvallen van de tijd en van
stormen kan doorstaan. Laat een ieder zorgen

dat de verstandelijke en morele
grondslagen van zijn karakter zo zijn,
dat ze voldoende ondersteuning geven
aan de bovenbouw van de vrijmakende
en veredelende geestelijke natuur die het
sterfelijke bewustzijn zal transformeren
en vervolgens, in samenwerking met het
herschapen denken, de ontwikkeling zal
bewerkstelligen van de ziel, met haar
onsterfelijke bestemming. Uw geestelijke
natuur – de gezamenlijk geschapen ziel –
is een levend en groeiend iets, maar het
denken en de morele beginselen van de
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individuele mens zijn de bodem waaruit
deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke
bestemming moeten ontspruiten. De
bodem van de tot ontwikkeling komende
ziel is menselijk en materieel, maar de
bestemming van deze gecombineerde
schepping van het denken en de geest is
geestelijk en goddelijk.’
Zolang er nog een drang naar CONTRASTERENDE
waarneming is, is er een GERICHTHEID op
VOLMAAKTHEID EN IS ER DUS NOG POTENTIEEL
KWAAD IN ONS.
Dan is er nog behoefte aanwezig om VOLMAAKT
(GOED) TE WILLEN ZETTEN NAAST (ONVOLMAAKT)
SLECHT. DAT CREËERT DUALITEIT EN HOUDT ONS
WEG BIJ DE MOGELIJKHEID OM TE KUNNEN
GROEIEN IN HET BESEF VAN EENHEID EN STEEDS
MEER LIEFDE TE KUNNEN ERVAREN.

Laat dus een ieder zorgen dat de
verstandelijke en morele grondslagen van zijn
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KARAKTER zo zijn, dat ze voldoende
ondersteuning geven aan de bovenbouw van
de vrijmakende en veredelende geestelijke
natuur die het sterfelijke bewustzijn zal
transformeren en vervolgens, in
samenwerking met het herschapen denken, de
ontwikkeling zal bewerkstelligen van de ziel,
met haar onsterfelijke bestemming. Uw
geestelijke natuur – de gezamenlijk
geschapen ziel – is een levend en groeiend
iets, maar het denken en de morele beginselen
van de individuele mens zijn de bodem
waaruit deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke
bestemming moeten ontspruiten. De bodem
van de tot ontwikkeling komende ziel is
menselijk en materieel, maar de bestemming
van deze gecombineerde schepping van het
denken en de geest is geestelijk en goddelijk.’
Dus …….. WERK aan jezelf, VERHEF JE, …….. WERK
aan jezelf, VERHEF JE …… in een nooit stoppende
cyclus.
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Dit creëert Punt 320:
Om de vruchten van de Geest te kunnen voortbrengen
dienen de verstandelijke en morele grondslagen van
ons KARAKTER zo te zijn, dat deze grondslagen
voldoende ondersteuning geven aan de bovenbouw
van de vrijmakende en veredelende geestelijke natuur
die het sterfelijke bewustzijn zal transformeren en
vervolgens, in samenwerking met het herschapen
denken, de ontwikkeling zal bewerkstelligen van de
ziel, met haar onsterfelijke bestemming. Onze
geestelijke natuur – de gezamenlijk geschapen ziel
– is een levend en groeiend iets, maar het denken en
de morele beginselen van de individuele mens zijn de
bodem waaruit deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke bestemming
moeten ontspruiten. De bodem van de tot
ontwikkeling komende ziel is menselijk en materieel,
maar de bestemming van deze gecombineerde
schepping van het denken en de geest is geestelijk en
goddelijk.’ Het denken en de morele beginselen van
ieder mens zijn de grondslagen waaruit de hogere
manifestaties moeten ontspruiten.
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PUNT 321: Wat we alleen
zullen moeten doen

Het evangelie van het besef van Onvolmaaktheid,
dat zich richt op de onvolmaaktheid als de wezenlijke
en natuurlijke aard der dingen, kent geen contrast
tussen volmaaktheid en Onvolmaaktheid en kent dus
ook niet het risico van het potentiële kwaad dat uit dit
contrast kan voortkomen in de vorm van DUALITEIT,
dat altijd leidt tot strijd.
Het evangelie van Onvolmaaktheid kan uitsluitend
gemanifesteerd worden door het voortbrengen van de
vruchten van de Goddelijke Geest, dus van LIEFDE,
BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.
Door het ontbreken in het besef van de
Onvolmaaktheid van de gerichtheid op de
contrasterende volmaaktheid, ontbreekt in dit nieuwe
evangelie een risico of een onderbouwing van
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potentieel kwaad, dus is vanuit het besef van
Onvolmaaktheid, iedere gerichtheid op LIEFDE,
BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING als
vanzelfsprekend.
Wat hierbij wel als fundament verankerd moet zijn, is
het denken en de morele beginselen van onze
grondslagen waaruit deze hogere manifestaties
van het voortbrengen van de vruchten van de
Geest moeten ontspruiten. DEZE GRONDSLAGEN
LIGGEN VERANKERD IN ONS KARAKTER. DAAR
ZULLEN WIJ DAGELIJKS EN ONOPHOUDELIJK AAN
MOETEN WERKEN.

Dat zullen we min of meer alleen moeten doen.
Daar helpt geen boek je bij, geen leraar, geen goeroe,
geen kunstje en geen cursus.
De enige kracht die je daarbij kan helpen en die
jou kan aansturen, is de God die in jou woont,
omdat hij ieder innerlijk facet van jou kent.
HET KARAKTER EN DE VERGEESTELIJKING
DAARVAN IS HET MEEST FUNDAMENTELE
FUNDAMENT EN JOUW EN MIJN KARAKTER KOMEN
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UITEINDELIJK OOK UITSLUITEND TOT UITING DOOR
EN IN DE VRUCHTEN DIE WIJ NEERZETTEN IN DE
WERELD EN DIE ONS KENMERKEN.
HOE WORDEN ONZE VRUCHTEN BEPAALD DOOR
ONS DENKEN EN DOOR DE MORELE BEGINSELEN
VAN ONZE GRONDSLAGEN?
Wat je daarbij kan helpen is het nieuwe evangelie van
Onvolmaaktheid omdat dat je helpt om jezelf te
vrijwaren van de contrasterende conflicten die
voortkomende uit de projecties op gelijktijdig de
VOLMAAKTHEID en de ONVOLMAAKTHEID en waar
altijd potentieel kwaad in schuilt.
Het doorgronden van dit beginsel is allesbepalend en
wordt verwoord en onderwezen in het nieuwe
evangelie, het evangelie van ONVOLMAAKTHEID.

Dit creëert Punt 321:
Er is in ieder geval één aspect in het creëren van de
mogelijkheid van het verspreiden van de vruchten van
de Geest en dat is het allesbepalende fundament van
ons KARAKTER, dat tot uitdrukking komt in het
denken en de morele beginselen van onze
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grondslagen waar de hogere manifestaties van het
voortbrengen van de vruchten van de Geest uit
zullen moeten ontspruiten. Bij ons denken en welke
morele grondslagen wij erop nahouden, is een
innerlijke zaak voor onszelf. Dat kan geen spiritueel
boek, geen meester, geen yoga, geen kunsten, geen
goeroe en geen cursus jou en mij ooit bij helpen. De
oplossing en hulp hiervoor ligt nooit 'van buiten’, doch
is een innerlijke zaak. De enige die ons daarbij kan
helpen is onze God van binnen, omdat die ieder aspect
van ons innerlijk kent en doorgrondt. Daar kunnen wij
onszelf niet voor verschuilen. Het gaat dus om het
voortbrengen van de vruchten van de Geest,
verankerd in een dienstbaar, liefdevol denken en in
hoge morele grondslagen. Daar zullen wij iedere dag
aan moeten werken, aan het verkrijgen van een
karakter dat steeds zuiverder wordt.
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PUNT 322: Het evangelie
van Onvolmaaktheid en
ZELFRESPECT

In staat zijn om de vruchten van de Geest te kunnen
verspreiden over deze wereld en om dus vooral
LIEFDE te zijn, in welke vorm dan ook, is het doel van
het stadium van bewustzijn waar we nu zijn
gearriveerd. Deze vormen of uitingen van liefde
worden aangegeven door de vruchten van de
Goddelijke Geest.
Of we het nu hebben over lankmoedigheid, vrede,
vriendelijkheid, goedheid, geduld, enz., het is allemaal
een uiting van liefde.
Hoe zat het ook alweer?
LIEFDE BEGINT ALTIJD MET EIGENLIEFDE OF
ZELFRESPECT EN DE MATE VAN ONS ZELFRESPECT
BEPAALT DUS DE MAAT VAN LIEFDE DIE WIJ
HEBBEN VOOR ONSZELF.
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Hoe zat het ook alweer met ons zelfrespect en met het
besef van onvolmaaktheid. Het besef van
onvolmaaktheid benoemt en waardeert de
onvolmaaktheid als het wezenlijke en het natuurlijke
in de schepping, omdat dat de kwalificatie is die God
de schepping heeft gegeven. Het besef van
onvolmaaktheid accepteert en omarmt de
onvolmaaktheid als ‘GOED ZOALS HET IS EN VOORAL
ZOALS HET BEDOELT IS en heeft dus verder geen
oordeel en veroordeelt niet, maar aanvaardt.
Dat geldt ook voor de waarde over mijzelf. Ik ben goed
zoals ik ben en zoals ik bedoelt ben, zonder oordeel en
zonder veroordeling maar altijd bereid en beschikbaar
om te groeien.
Ik respecteer een ander mens maar ik respecteer
vooral ook mijzelf en ik houd van mijzelf en vertrouw
mijzelf, onvoorwaardelijk als logische gevolg van het
besef van onvolmaaktheid.
Zo leidt het evangelie van onvolmaaktheid vanzelf tot
het besef van respect voor mijzelf en creëert daarmee
dus een verankerde en steeds groeiende 'maat van
liefde (voor mijzelf)'.
We hebben al eerder gezien dat de maat de capaciteit
bepaalt, dus hoe meer eigenliefde of zelfrespect, hoe
meer naastenliefde, hoe makkelijker het tevens wordt
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om de vruchten van de Geest te kunnen delen met al
mijn broeders en zusters.
Het besef van onvolmaaktheid, zoals tot uiting
gebracht in het evangelie van onvolmaaktheid, leidt
dus automatisch tot meer naastenliefde in deze wereld
en tot een grotere uitwisseling van de vruchten van de
Geest en dus tot een andere, betere wereld.

Dit creëert Punt 322:
Zelfrespect en groei van mijn zelfrespect is een
oorzakelijk gevolg van het besef van Onvolmaaktheid.
Hoe groter mijn zelfrespect wordt, hoe groter mijn
maat wordt om liefde voor mijzelf te kunnen
genereren. Maat is altijd gelijk aan capaciteit, dus mijn
eigenliefde bepaalt mijn vermogen van het kunnen
schenken van naastenliefde, waarbij de capaciteit
nooit de maat kan overschrijden. Zo wordt dus door
een steeds groter besef van onvolmaaktheid, dat
manifest wordt in het kunnen schenken van de
vruchten van de goddelijke Geest, de naastenliefde op
deze wereld steeds intenser met elkaar gedeeld en aan
elkaar geschonken. Dat bepaalt de noodzaak van een
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groeiend besef van onvolmaaktheid. Deel het nieuwe
evangelie en help de wereld veranderen.
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PUNT 323: Het evangelie
van Onvolmaaktheid
combineert het
Essentiële

Het evangelie van Onvolmaaktheid vertelt ons dat
door het besef van Onvolmaaktheid te accepteren en
te omarmen, door het contrast tussen volmaaktheid
en Onvolmaaktheid uit te sluiten, het potentiële
kwaad verdwijnt.
De noodzaak om het volmaakte (het goede) te moeten
confronteren of te moeten contrasteren met het
onvolmaakte (het slechte) verdwijnt bij de gerichtheid
op uitsluitend het onvolmaakte, dat geaccepteerd en
omarmd wordt als het wezenlijke en natuurlijke
binnen Gods schepping.
Er is geen oordeel meer.
Er wordt niet meer veroordeeld.
Er zijn geen overtuigingen meer die leiden tot
contrasterende resultaten, dus er zijn geen
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verwachtingen meer, dus er zijn geen teleurstellingen
meer.
Er is ACCEPTATIE en OMARMING in LIEFDE.
Er wordt geen waarde meer toegekend, want het
toekennen van welke waarde dan ook, leidt tot een
mogelijke uitkomst die valt buiten het veld van de
toegekende waarde, hetgeen een contrast oplevert.
Er is geen irritatie meer want het besef van
onvolmaaktheid omvat iedere waarneming en
registreert dat als een waarneming, zonder waardebepaling.
Dat betekent dat mijn denkbeelden en de morele
beginselen van mijn grondslagen zullen gaan
veranderen.
Dat betekent dat ‘het accepteren en omarmen van het
besef van Onvolmaaktheid' invloed begint te krijgen
op de vorming of op de hervorming van mijn
KARAKTER.
Dat betekent dat om in de gelijkenis van Jezus te
praten, het binnenste rotte hout wordt hervormd tot
krachtig en deugdelijk hout dat als bewerkte balk in
het huis van mij en mijn God, de tand des tijds zal
kunnen weerstaan.

Onze geestelijke natuur – de gezamenlijk
geschapen ziel – is een levend en groeiend
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iets, maar het denken en de morele beginselen
van de individuele mens zijn de bodem
waaruit deze hogere manifestaties van de
menselijke ontwikkeling en goddelijke
bestemming moeten ontspruiten. De bodem
van de tot ontwikkeling komende ziel is
menselijk en materieel, maar de bestemming
van deze gecombineerde schepping van het
denken en de geest is geestelijk en goddelijk.’
Wij zullen moeten zorgen dat onze bodem,
menselijk en materieel, in één bouwwerk
verwerkt kan worden in de gecombineerde
schepping van het menselijk denken en van de
Geest, dat gecombineerd geestelijk en
goddelijk is.
Zo herstelt en verenigt het begrijpen, accepteren,
omarmen en naleven van het evangelie van
Onvolmaaktheid het besef en het vermogen om
naast een krachtig ZELFRESPECT te kunnen
werken aan het puur, zuiver en geestelijk gericht
maken van ons KARAKTER.
En zo verenigt het evangelie van Onvolmaaktheid
twee essentiële waarden die de groei van ons
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bewustzijn bevorderen, namelijk het verhogen van het
besef van ZELFRESPECT en het geestelijk zuiver
maken van ons KARAKTER.
En ook hiervoor en ook nu geldt opnieuw, 'Wie ogen
heeft om te zien en oren heeft om te horen’.

Dit creëert Punt 323:
Er zijn twee essentiële aspecten nodig om te kunnen
veranderen. Het eerste aspect is het verhogen van ons
ZELFRESPECT en het tweede aspect is het geestelijk
zuiver maken van ons KARAKTER, van onze
denkbeelden en van de morele beginselen van onze
grondslagen. Het besef van Onvolmaaktheid
beïnvloedt beide aspecten in de goede richting, omdat
door het OMARMEN en ACCEPTEREN van het BESEF
van ONVOLMAAKTHEID, het CONTRASTERENDE
beginsel volkomen oplost en daardoor dus het
POTENTIËLE KWAAD verdwijnt.
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PUNT 324: Het belang
van Moreel Denken in
relatie tot de ziel

We hebben in het vorige aandachtspunt gezien dat er
twee essentiële voorwaarden zijn om te kunnen
groeien in bewustzijn. Die twee voorwaarden zijn het
vermogen creëren van zelfliefde of ZELFRESPECT en
de vorming van een puur en zuiver KARAKTER, dus
van onze denkbeelden en van onze morele beginselen.
Deze morele denkbeelden en deze morele waarden
bepalen de vorming en de groei van de ziel en de groei
van onze ziel kenmerkt onze groei in bewustzijn.
Het Urantiaboek zegt daar het volgende over:
(1478.4) 133:6.5 ‘De ziel is dat deel van de mens dat
over zichzelf nadenkt, dat waarheid onderscheidt
en geest waarneemt, waardoor de mens voor
immer boven het niveau van de wereld der dieren
is verheven. Zelf-bewustzijn is, op zichzelf en in
zichzelf, niet de ziel. Het morele zelf-bewustzijn is
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het ware menselijke zelfbesef en vormt de
grondslag voor de menselijke ziel, en de ziel is dat
deel van de mens dat de potentiële
overlevingswaarde van de menselijke ervaring
vertegenwoordigt. De morele keuze en geestelijke
vorderingen, het vermogen God te kennen en de
drang te zijn zoals hij is, zijn de kenmerken van de
ziel. De ziel van de mens kan niet bestaan zonder
moreel denken en geestelijke activiteit. Een ziel in
stilstand is een stervende ziel. Maar de ziel van de
mens is iets anders dan de goddelijke geest die in het
bewustzijn woont. De goddelijke geest arriveert op
hetzelfde ogenblik dat zich de eerste morele
activiteit voordoet in het bewustzijn van de mens,
en op dat moment WORDT DE ZIEL GEBOREN.

De morele keuzes en onze geestelijke vorderingen, de
groei van onze ziel en de groei van ons bewustzijn
wordt dus bepaald door het vermogen om God te
kennen en door de wens te hebben om te worden
zoals God is. Zonder moreel denken en zonder
geestelijke activiteit kan de ziel niet eens bestaan.
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De vorming van het karakter kan dus
niet anders dan door God te kennen,
naar God te verlangen en door te
willen zijn zoals God is.
Ongetwijfeld zijn er mensen die dat
reeds ervaren op onbewust niveau,
maar de groeimogelijkheid zal immens
toenemen als we dit proces van God
kennen, naar God verlangen en om te
willen zijn zoals God is, reeds ervaren
op bewust niveau en weten waar we
aan moeten werken, dat we er aan
moeten werken en hoe we er aan
moeten werken.
Uiteindelijk is dus ook bij de vorming
van ons karakter (morele denken), de
band en het contact met God
onmiskenbaar een voorwaarde.
Dat bevestigt opnieuw, wat we al lang
weten. De weg is:
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Met God, door God, naar God.
Onze eerste morele daad creëert zelfs de GEBOORTE
VAN ONZE ZIEL, DUS HOE BEPALEND IS DE GROEI
VAN ONZE MORALITEIT, DE BAND MET GOD, VOOR
DE VERDERE GROEI VAN ONZE ZIEL, VOOR DE
VERDERE GROEI VAN ONS BEWUSTZIJN?
DE GEBOORTE VAN DE ZIEL KOMT DUS TOT STAND
DOOR EN GECOMBINEERDE ACTIVITEIT VAN MENS
EN GOD EN DEZE GECOMBINEERDE ACTIVITEIT
BEPAALT OOK DE HELE VERDERE ONTWIKKELING
VAN ONZE ZIEL.
AANGEZIEN GOD DE WEG KENT EN DE
MOGELIJKHEDEN VAN GROEI KAN INSCHATTEN, IS
HET NODIG, NOODZAKELIJK, MAAR VOORAL HEEL
ERG VERSTANDIG, OM BIJ DAT
ONTWIKKELINGSPROCES ZIJN WIL TE VOLGEN. EN
DIT DAN UITERAARD IN VOLKOMEN EIGEN VRIJE
WIL.
Het uitsluiten van de contrasterende en
confronterende faciliteit binnen het gelijktijdig
aanvaarden van volmaaktheid en Onvolmaaktheid, dat
alleen bij het besef van volmaaktheid een voorwaarde
en een realiteit is, elimineert het ontstaan van het
potentiële kwaad en zal onze moraliteit buitengewoon
gunstig beïnvloeden.
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Daarom is de weg die het nieuwe evangelie
aangeeft de enige weg met succes.
Elimineer iedere mogelijkheid om contrasterende
resultaten die dualistisch werken en het potentiële
kwaad in zich dragen.

Dit creëert Punt 324:
Ons karakter wordt bepaald door ons denken en onze
morele beginselen. De morele keuzes en onze
geestelijke vorderingen, de groei van onze ziel en de
groei van ons bewustzijn wordt bepaald door het
vermogen om God te kennen en door de wens te
hebben om te worden zoals God is. Zonder moreel
denken en zonder geestelijke activiteit kan de ziel
niet eens bestaan. Bij de eerste morele keus van de
jonge mens wordt de ziel geboren. De ziel wordt dus
geboren en ontwikkelt zich verder, door een
GECOMBINEERDE ACTIVITEIT van de MENS en GOD,
waarbij morele keuzes de groei bevorderen. Het
uitsluiten van de contrasterende en confronterende
faciliteit binnen het gelijktijdig aanvaarden van
volmaaktheid en Onvolmaaktheid, dat alleen bij het
besef van volmaaktheid een voorwaarde en een
realiteit is, elimineert het ontstaan van het potentiële
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kwaad en zal onze moraliteit buitengewoon gunstig
beïnvloeden.
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PUNT 325: Wat heeft
Zelfrespect of eigenliefde
te maken met het
Karakter?

Het karakter bepaalt naast het vermogen dat wij
hebben om Zelfrespect en Eigenliefde te kunnen
hebben, ‘wat wij aan liefde kunnen schenken aan
anderen'. Eigenliefde is als MAAT gelijk aan de
CAPACITEIT om naastenliefde te kunnen schenken.
ZELFRESPECT bepaalt dus het VOLUME van
eigenliefde en naastenliefde.
Het KARAKTER bepaalt de KWALITEIT van de liefde
waartoe wij in staat zijn, zowel gericht op onszelf als
op anderen.
Het karakter wordt weer beïnvloed door mijn
denkbeelden en door de morele beginselen van
mijn grondslagen.

383

Mijn denken en mijn morele
beginselen bepalen dus de kwaliteit
van mijn liefde, zowel de liefde voor
mijzelf als de liefde voor mijn naasten.
Als wij de ervaring hebben dat wij uit de Geest zijn
geboren, kennen wij God en ervaren wij God als een
deel van onszelf. Op dat moment wordt onze taak en
opdracht om de vruchten van de Goddelijke Geest te
gaan delen en te gaan verspreiden in de wereld.
Deze vruchten van de Geest zijn:
LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.
De kwaliteit van al deze vruchten, van al deze vormen
van GERICHTHEID op onze NAASTEN, bezitten een
inhoud, een kwaliteit van zeer hoge morele waarden
en vereisen een niveau van ons denkbeeld dat in
dienstbaarheid, gericht is op de ander.
Ons denkbeeld en het niveau van onze morele
beginselen bepalen het niveau van ons karakter.
Zij zijn de grondslagen van mijn ‘kwalitatieve
liefde'.
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Naast het werken aan ons eigen Zelfrespect, onze
eigenliefde en ons zelfvertrouwen, moeten we dus ook
heel kritisch zijn op de kwaliteit van wat we te bieden
hebben, zowel voor onszelf als gericht op anderen.
Met andere woorden:

Hoe zit het met mijn eigen denkbeelden en hoe
hoog zijn de morele beginselen van mijn eigen
grondslagen?
Wat is de waarde, de kwaliteit, van wat ik heb
uit te dragen?
Wat is het niveau van mijn karakter?
Ben ik het waard en ben ik in staat om de
vruchten van de Geest te kunnen genereren,
vanuit mijn hart en met alles wat ik heb, om
deze onbeperkt en onvoorwaardelijk in
dienstbaarheid, uit te kunnen delen aan
ongeacht wie?

Hoe kom ik aan deze informatie?
Wie kan mij daarbij helpen?
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Wie kent het wezen van mijn innerlijk leven zodanig
dat er niets meer te verbloemen of te verhullen valt?
De enige die je daarbij kan helpen is jouw eigen
Godsvonk. Vraag om leiding en inzichten over alles
waar jij nog hard aan hebt te werken.

Om in staat te zijn om de vruchten
van de Goddelijke Geest te kunnen
verspreiden over deze wereld moet er
een groot Zelfrespect zijn, gebouwd op
een karakter van zuivere denkbeelden
en morele beginselen die volledig
steunen op de grondslagen van
schoonheid, waarheid en goedheid.
Wat gebeurt er als er disharmonie is in de relatie
Zelfrespect en karakter?

1. Een groot Zelfrespect, lage
denkbeelden en lage morele
beginselen.
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Dus een gebrek aan de grondslagen schoonheid,
waarheid en goedheid.
Dit leidt tot ZELFBEWONDERING in plaats van
zelfrespect. Het ontbreken van de kwaliteit om
DIENSTBAAR te kunnen zijn, geeft het ego alle
speelruimte. Hier ontbreken de ogen om te zien en de
oren om te horen voor wat betreft het kunnen
verspreiden van de vruchten van de Geest en om de
diepte van het evangelie van Onvolmaaktheid te kunnen
doorgronden.
Er zal geen ervaring zijn van uit de Geest te zijn
geboren.

2. Een klein Zelfrespect (dus gebrek
aan eigenliefde), hoge
denkbeelden en hoge morele
beginselen.
Er is geen gebrek aan de grondslagen schoonheid,
waarheid en goedheid. Er is wel een gebrek aan
zelfvertrouwen en zelfrespect.
Het gebrek aan Zelfrespect kan een gevolg zijn van het
beeld dat ieder mens krijgt ingegoten, dat we niet goed
of in ieder geval niet goed genoeg zijn. Dit gebrek aan
zelfrespect werkt verlammend, zodat deze persoon
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moeite kan hebben met de cyclus van 'willen, kunnen,
durven, doen’.
Om evenwichtig te worden moet die persoon gewezen
worden op de schoonheid van zijn of haar grondslagen
van schoonheid, waarheid en goedheid en moet die
persoon geholpen worden om het zelfrespect te
(her)winnen. De lering van het besef van het evangelie
van Onvolmaaktheid kan hierbij een grote steun zijn.
Zeer waarschijnlijk heeft deze persoon ogen om te zien
en oren om te horen. Als die persoon meer in evenwicht
komt door een groeiend Zelfrespect kan de ervaring
ontstaan om vanuit de Geest te zijn geboren.

3. en 4. De gevallen waarin enerzijds
zowel het Zelfrespect als de
denkbeelden en morele beginselen te
laag zijn en anderzijds hoog genoeg
zijn, spreken voor zich.

De mate van Zelfrespect en het niveau van het
karakter kunnen dus niet los van elkaar worden
gezien. Ze versterken elkaar of blokkeren elkaar.
Onzuivere denkbeelden en lage morele beginselen
(niveau van karakter) zijn moeilijker te 'repareren’
dan een laag zelfrespect.
388

Om het niveau van het karakter te kunnen
optrekken, zal er een nauwe samenwerking met de
Godsvonk moeten plaatsvinden, die daarbij als
enige kan helpen.

Het evangelie van het besef van Onvolmaaktheid
leert ons de noodzaak van het besef van
Onvolmaaktheid. Het evangelie kunnen omarmen
zal invloed hebben op het verwerven van een
krachtig Zelfrespect en van het inzicht van het
belang van zuivere denkbeelden en hoge morele
beginselen, binnen de grondslagen van schoonheid,
waarheid en goedheid.

Dit creëert Punt 325:
ZELFRESPECT en het KARAKTER kunnen niet los
worden gezien van elkaar. Waar het Zelfrespect de
maat of het volume aangeeft voor de capaciteit, de
naastenliefde, geeft het karakter de kwaliteit aan
van zowel eigenliefde als naastenliefde. Het karakter
wordt bepaald door de puurheid van het denken
alsmede door de morele beginselen van onze
grondslagen, die zullen moeten bestaan uit
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schoonheid, waarheid en goedheid. Beide kwaliteiten
van zowel het Zelfrespect als het karakter creëren de
vruchten waaraan de boom zal worden gekend. Deze
kwaliteiten van zelfrespect en karakter bepalen of een
mens de ervaring kan hebben om uit de Geest te zijn
geboren en of die mens in staat is om de vruchten van
de Geest te kunnen delen. Het niveau van het
Zelfrespect en het karakter bepalen of er ogen zijn om
te kunnen zien en of er oren zijn om te kunnen horen.
Het karakter kan alleen in nauwe samenwerking en
onder leiding van de Godsvonk verbetert worden
omdat de Godsvonk als enige de ware innerlijke
waarde van de mens in wie hij woont, kent.

390

PUNT 326: Het evangelie
van Onvolmaaktheid
confronteert en opent

Het evangelie van Onvolmaaktheid is de weg die ons
kan leiden tot de ervaring om uit de Geest te zijn
geboren.
Het evangelie van Onvolmaaktheid is de weg die ons in
staat kan stellen om de vruchten van de Geest te
kunnen delen.
Het evangelie van onvolmaaktheid is de werkzame
weg die ons kan brengen tot het innerlijk beleven en
innerlijk zijn van LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID,
GELOOF, ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING en kan ons doen begrijpen dat
alleen de heilzame werking van deze vruchten de
wereld kan doen genezen.
Het evangelie van Onvolmaaktheid CONFRONTEERT
onszelf met haar beginselen en grondslagen en dus
OPENT zij de weg om uit de oude traditie te kunnen
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treden en om te doen inzien dat de afstemming van
het huidig collectieve bewustzijn van deze planeet,
niet werkt en de wereld in de illusie van het drama
houdt.
Het gaat echter niet allemaal zomaar en vanzelf,
het vereist ogen om te kunnen zien en oren om te
kunnen horen.
Het evangelie van Onvolmaaktheid vereist naast
inzicht en wijsheid de kracht van 'willen, kunnen,
durven, doen’.
Het evangelie van Onvolmaaktheid is geen
theoretische weg maar is ‘een weg om te leven, een
weg om te zijn, een weg om te stralen, een weg om
iedereen te infecteren met begrip, met rust, met
mededogen, met lankmoedigheid en met liefde’.

Het nieuwe, vreugdevolle evangelie
van Onvolmaaktheid confronteert
jezelf en opent je, het confronteert
anderen en kan anderen openen.
Dat is de Weg, de weg van het besef
van ONVOLMAAKTHEID.
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De weg vrij van het contrast van volmaaktheid en
Onvolmaaktheid dat je nog meesleurt in de illusie van
de dualiteit.

Dit creëert Punt 326:
Het nieuwe, vreugdevolle evangelie van
Onvolmaaktheid confronteert jezelf en opent je, het
confronteert anderen en kan anderen openen.
Dat is de Weg, de weg van het besef van
ONVOLMAAKTHEID. De weg vrij van het contrast van
volmaaktheid en Onvolmaaktheid dat je nog meesleurt
in de illusie van de dualiteit.
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PUNT 327: Wat betekent
precies de morele
beginselen van onze
grondslagen

Onze moraliteit komt tot uiting in ons karakter en
varieert in lager en hoger, afhankelijk van ‘op welke
grondslagen onze beginselen zijn onderbouwd’.
De laagste grondslagen zijn jaloezie, afgunst, haat,
wraak, enz.
De hoogste grondslagen zijn gebaseerd op schoonheid,
waarheid en goedheid.
De moraliteit komt misschien het beste tot uiting in
het werk en de invloed van de zeven Assistentbewustzijnsgeesten, die zowel het dier als de mens
dienen. Voor het dier gelden echter beperktere
maatstaven en mogelijkheden.

Hieruit kunnen we mogelijk afleiden wat de
moraliteit van de mens beïnvloedt en hoe wij
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daar dan zelf invloed op kunnen uitoefenen
om onze moraliteit te kunnen vergroten.
De zeven assistent-bewustzijnsgeesten voor mens en
dier (de eerste vijf):
(1) De geest van intuïtie
(2) De geest van begrip
(3) De geest van moed
(4) De geest van kennis
(5) De geest van overleg
Specifiek alleen voor de mens:
(6) De geest van godsverering
(7) De geest van wijsheid

(402.2) 36:5.5 De woorden om deze zeven assistentbewustzijnsgeesten op de juiste wijze te omschrijven
ontbreken ons. Zij verlenen hun hulp en bijstand aan
de lagere niveaus van het experiëntiële bewustzijn, en
kunnen, in de volgorde van wat zij evolutionair
bereiken, als volgt worden omschreven:
(402.3) 36:5.6 1. De geest van INTUÏTIE — snelle
waarneming, de primitieve fysische en inherente
reflex-instincten, het oriënteringsvermogen en andere
tot zelfbehoud dienende eigenschappen waarmee alle
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bewustzijnsscheppingen zijn begiftigd; de enige der
assistenten die in zo ruime mate werkzaam is in de
lagere orden van het dierlijke leven en de enige die op
uitgebreide schaal functioneel contact maakt met de
niet-onderwijsbare niveaus van het mechanische
bewustzijn.
(402.4) 36:5.7 2. De geest van BEGRIP — de impuls
tot coördinatie, de spontane en ogenschijnlijk
automatische associatie van ideeën. Dit is de gave van
de coördinatie van verworven kennis, het verschijnsel
van snelle redenering, vlug oordeel en prompte
beslissing.
(402.5) 36:5.8 3. De geest van MOED — de gave van
trouw – in persoonlijke wezens de grondslag voor het
verwerven van karakter en de intellectuele wortel van
moreel uithoudingsvermogen en geestelijke
dapperheid. Wanneer door feiten verlicht en door
waarheid geïnspireerd, wordt deze het geheim van de
impuls tot evolutionaire opklimming via de kanalen
van intelligente, consciëntieuze zelfdirectie.
(402.6) 36:5.9 4. De geest van KENNIS — de moeder
van avontuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekking, de
wetenschappelijke geest; de gids en trouwe
medewerker van de geesten van moed en overleg; de
396

impuls om de gaven van moed in nuttige banen van
progressieve groei te leiden.
(402.7) 36:5.10 5. De geest van OVERLEG — de
sociale impuls, de gave van samenwerking binnen de
soort; het vermogen van wilsschepselen om te
harmoniëren met hun medemensen; de oorsprong van
het kudde-instinct bij de lagere schepselen.
(402.8) 36:5.11 6. De geest van GODSVERERING —
de religieuze impuls, de eerste aandrift die een
kenmerkend verschil teweegbrengt en de
bewustzijnsschepselen verdeelt in de twee
fundamentele klassen van sterfelijke bestaansvormen.
De geest van godsverering onderscheidt het dier
waarmede deze geest zich verbindt voorgoed van
de schepselen met bewustzijn, maar zonder ziel.
Godsverering is het kenteken van een kandidaat
voor geestelijke opklimming.
(402.9) 36:5.12 7. De geest van WIJSHEID — de
inherente neiging van alle morele schepselen tot
ordelijke, progressieve evolutionaire vooruitgang.
Deze is de hoogste van alle assistenten, de geestcoördinator die het werk van alle andere geesten
aaneenkoppelt. Deze geest vormt het geheim van de
aangeboren impuls van bewustzijnsschepselen die de
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aanzet geeft tot het praktische, doeltreffende
programma van de opgaande ladder van
bestaansvormen en dit in stand houdt; de gave van
levende wezens die een verklaring vormt voor hun
onverklaarbaar vermogen om te overleven en in die
overleving gebruik te maken van de coördinatie van al
hun ervaring in het verleden en van alle
mogelijkheden die het heden biedt, teneinde alles te
verwerven wat alle andere zes mentale helpers in het
bewustzijn van het betrokken organisme kunnen
mobiliseren. Wijsheid is het hoogtepunt van
verstandelijke prestatie. Wijsheid is het doel van
een ZUIVER mentaal en MOREEL bestaan.

De zeven Assistent-bewustzijnsgeesten brengen ons
en inspireren ons tot een zeker niveau van
MORALITEIT waardoor ons denken en handelen
beginselen krijgt van grondslagen die steeds meer
gedragen worden door schoonheid, waarheid en
goedheid.
Op deze wereld zijn binnen de karakters die je kunt
waarnemen, alle mogelijke varianten en zelfs de
uitersten van hoog en laag mogelijk.
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Mogelijk heeft de uiting van zeer lage karakters te
maken met het nog lage gemiddelde collectieve
bewustzijn op onze planeet.
De wezenlijke verandering is alleen mogelijk via de
inwerking van onze Godsvonk en als er een intensief
contact en verbinding ontstaat tussen de mens en zijn
God.
Geest nummer 6 is de Geest van GODSVERERING en
pas als God bewust in ons systeem is geland en
verankerd, kunnen wij beïnvloed gaan worden door
morontia-mota en gaan we leren de waarheid te
onderscheiden en leren we eenheid kennen. PAS DAN
KOMT DE WIJSHEID.
Ook hier is dus de invloed van God, de samenwerking
en de interactie met onze Godsvonk een uiteindelijk
absolute voorwaarde. Dat hebben wij zelf in de hand
door naar binnen te gaan en daar dat eeuwige verbond
met God te smeden en te vereeuwigen.
Daarmee kunnen we ons denken en de morele
beginselen van onze grondslagen optrekken, zodat
ons karakter zuiver en puur wordt.
Als we daarnaast op basis van deze op God gerichte
puurheid ons Zelfrespect verhogen en verankeren,
dan zal dat onze MAAT van EIGENLIEFDE vormen,
waarmee wij ongelimiteerd onze liefde KUNNEN
LATEN STROMEN NAAR ONZE NAASTEN
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(CAPACITEIT) en zullen wij in staat zijn om
onbeperkt de vruchten van de Geest te kunnen delen
en te kunnen verspreiden.

Ook hierbij en hiermee kan het
uitgangspunt van het evangelie van
het besef van onvolmaaktheid de mens
helpen. Op basis van het
onvoorwaardelijk ACCEPTEREN en

OMARMEN van het besef van
ONVOLMAAKTHEID, is er geen oordeel
meer, geen irritatie, geen afgunst,
geen boosheid, geen jaloezie, alleen
maar begrip binnen de

ALLESOMVATTENDE Onvolmaaktheid.
Er is geen contrast meer tussen
volmaaktheid en Onvolmaaktheid, dus
er is geen potentieel kwaad meer dat
kan leiden tot dwaling of zonden.
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Omarm het evangelie van Onvolmaaktheid om de rust,
de vrede, de vreugde en de liefde te vinden in je eigen
hart in de omhelzing met jouw eigen Godsvonk.
Dan kun je de vruchten van de Goddelijke Geest gaan
uitspreiden over de wereld. Liefde infecteert, liefde
besmet als een virus. Laten we de wereld besmetten
en daarmee veranderen.

Dit creëert Punt 327:
De morele beginselen vinden hun oorsprong in de
invloed van de zeven Assistent-bewustzijnsgeesten.
Aangezien er nog overal het contrast is tussen
volmaakt en onvolmaakt, is er nog overal potentieel
kwaad aanwezig in de vorm van zonden of dwaling.
Keer het verlangen en het streven naar volmaaktheid,
voorgoed de rug toe.
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PUNT 328: Ken jouw
grondslagen en verbeter
ze

Wat zouden jouw grondslagen zijn als je niet meer in
staat zou zijn om je te storen aan anderen, als je niet
meer in staat bent om je te kunnen irriteren aan
anderen, om ieder probleem bij anderen te zien en bij
anderen neer te leggen, als je niet meer jaloers kon
zijn op wie dan ook en op wat dan ook, als je niet meer
afgunstig kon zijn, als je het verlangen en het streven
naar volmaaktheid had afgelegd, omdat je weet dat dat
averechts werkt, als je de schoonheid gaat zien in het
onvolmaakte, als je de stem van jouw Godsvonk gaat
horen en de vreugde voelt van God dat hij begrijpt dat
je hem hoort, …….. hoe zouden dan jouw
grondslagen zijn?
Die GRONDSLAGEN moeten nu ‘de jouwe' worden
en zullen jouw karakter hervormen.
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Alle andere grondslagen houden deze wereld in de
illusie die leidt tot angst en dat creëert weer het
contrast van volmaaktheid en Onvolmaaktheid en
dat genereert weer een potentieel kwaad, dat leidt
tot zonden of dwaling.

Dit creëert Punt 328:
Wat zouden jouw grondslagen zijn als je niet meer in
staat zou zijn om je te storen aan anderen, als je niet
meer in staat zou zijn om je te kunnen irriteren aan
anderen, om ieder probleem bij anderen te zien en bij
anderen neer te leggen, als je niet meer jaloers kon
zijn op wie dan ook en op wat dan ook, als je niet meer
afgunstig kon zijn, als je het verlangen en het streven
naar volmaaktheid had afgelegd, omdat je weet dat dat
averechts werkt, als je de schoonheid gaat zien in het
onvolmaakte, als je de stem van jouw Godsvonk gaat
horen en de vreugde voelt van God dat hij begrijpt dat
je hem hoort, …….. hoe zouden dan jouw
grondslagen zijn? Die GRONDSLAGEN moeten nu
‘de jouwe’ worden en zullen jouw karakter
hervormen.
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PUNT 329: Door alles te
ontdoen van jouw
waarden, komt de
werkelijke waarde naar
voren

Door vast te houden aan het besef van volmaaktheid,
kun je niet anders dan het volmaakte een eigen
persoonlijke waarde geven. Die waarde van de voor
jouw verlangde en nagestreefde volmaaktheid wordt
deel van jouw overtuigingen en onze overtuigingen
vormen de wereld waarin we leven, inclusief de
verwachtingen over het resultaat en inclusief de
teleurstelling van het nooit kunnen realiseren van het
verwachte, volmaakte resultaat.
Tussen het verwachte volmaakte resultaat en het
onmiskenbare onvolmaakte alternatief ontstaat een
contrast, dat een spanningsveld creëert. Uit dat
contrast, uit dat spanningsveld, komen
teleurstellingen, frustraties, irritaties, afgunst,
404

boosheid en mogelijke ruzies voort. Dit contrast
draagt een potentieel kwaad in zich dat kan leiden tot
zonden of dwalingen.
Volmaaktheid is dus altijd gekoppeld aan 'het
toekennen van waarden, die het volmaakte beeld
moeten verbeelden’.
Het toekennen van waarden draagt dus een risico in
zich. Dit risico bestaat uit het creëren van contrast en
contrast genereert chaos en disharmonie.
Benoemde en door mij verheven waarden, gericht op
een volmaakt resultaat, creëren dualiteit en scheppen
illusies.
Elimineer dus al jouw waarden, wend je af van de
gerichtheid en het besef van volmaaktheid en
aanvaard ‘de schoonheid van het ONVOLMAAKTE’,
de kracht van het onvolmaakte, de kracht van het
wezenlijke en het natuurlijke der dingen. De
onvolmaaktheid en het openstellen voor de ervaring
van het onvolmaakte, zonder enige verwachting,
zonder enig oordeel, zonder enige veroordeling,
zonder het TOEKENNEN van ENIGE WAARDE,
CREËERT VRIJHEID, IS ONBELAST EN VRIJ VAN
WELKE CONTRAST-VORMING DAN OOK en dus vrij
van enig potentieel kwaad.
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Het vastklampen aan waarden is inherent aan het
vastklampen aan weerstand, aan illusies en aan chaos.
Het loslaten van waarden is het loslaten van iedere
vorm van weerstand en creëert vrijheid. Vrijheid
creëert mogelijkheid tot groei en schept vreugde,
vrede en liefde.
En dit alles wordt verkondigd door het evangelie van
het besef van Onvolmaaktheid.

Dit creëert Punt 329:
Het vastklampen aan waarden is inherent aan het
vastklampen aan weerstand, aan illusies en aan chaos.
Het loslaten van waarden is het loslaten van iedere
vorm van weerstand en creëert vrijheid. Vrijheid
creëert mogelijkheid tot groei en schept vreugde,
vrede en liefde. En dit alles wordt verkondigd door het
evangelie van het besef van Onvolmaaktheid.
Vasthouden aan waarden is jagen op en verlangen
naar volmaaktheid, waar het beeld van de waarden in
passen en schept dus contrast omdat ook het
tegendeel het resultaat kan zijn, met alle
teleurstellingen en frustraties tot gevolg. Dit contrast
schept de mogelijkheid van POTENTIEEL KWAAD.
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PUNT 330: Alle
voorgaande wegen
leiden naar het nieuwe
evangelie

Alle voorgaande wegen en alle voorgaande paden en
alle ervaringen uit al deze gebieden, die we verkend
en veroverd hebben, waarbij we wissel na wissel
hebben genomen, die we tot ons bezit hebben kunnen
maken, hebben ons uiteindelijk gevoerd naar het
evangelie van het besef van Onvolmaaktheid.
We zijn na het nemen van de grote wissel van het
loslaten van de wereldse weg, waarbij we de
Geestelijke Weg zijn ingeslagen, waarbij we God echt
hebben leren kennen en waarbij we het dienen van de
keizer vaarwel hebben gezegd, uiteindelijk terecht
gekomen in het ’Land van de Leegte'.
Daar hebben we geleerd dat we in de stilte ons
ZELFRESPECT kunnen uitbouwen, waardoor het ego
steeds minder speelruimte kreeg in ons systeem. We
hebben daar geleerd wat 'het doen van de Wil van de
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Vader is’, dat dat slechts het vrijwillig delen van alles
uit ons diepste innerlijk leven is met God. We hebben
gedeeld en we blijven delen en God heeft geantwoord,
wat voor ons waarneembaar is in de Leegte en de
stilte van ons eigen systeem.
Daarna zijn we gearriveerd op het ‘Pad van volledige
Overgave’. Daar hebben we geleerd en dus de kennis
en het inzicht veroverd, dat om vanaf nu verder te
kunnen, er volledige vrijwillige overgave moet zijn
aan onze loods, aan onze God en door hem te volgen,
wordt de voortgang van de Weg verzekerd. Er is
inmiddels al lang geen afscheiding meer van mijzelf
van God. Ik zie mijzelf als een verbonden,
onlosmakelijke eenheid met God. Er is geen 'MIJN
WEG’ meer, er is nog slechts een ‘ONZE WEG’. Er is
onafgebroken wederzijds contact en inzichten voor
het gaan van onze weg.
Morontia-mota stroomt in en door mij, waardoor ik
mijn persoonlijke openbaringen ontvang.
Vervolgens hebben we speciaal gezien dat het laatste
dat we ons moeten aanleren is het 'LOSLATEN VAN
IEDERE OVERTUIGING’.
Dat creëert de laatste bevrijding uit het juk en het
bewind van de illusies, waar het ego zo graag op drijft.
Het ego staat hiermee volledig buitenspel en er
resteert ons ego nog slechts te doen waar het voor
bestemd is.
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Bevrijd van de over-activiteit van het ego, bevrijd van
de laatste overtuigingen, bevrijd van de laatste illusies,
bevrijd van alles wat ook maar 'ruikt naar’ of 'lijkt op’
DUALITEIT, hebben wij de ogen gekregen om te
kunnen zien, hebben wij de oren gekregen om te
kunnen horen en stroomt het evangelie van het
besef van Onvolmaaktheid in en door ons.
In dit nieuwe vreugdevolle evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid komt alle kennis, komen alle
ervaringen en alle veranderingen die wij hebben
mogen ondergaan, samen tot het besef dat ‘iedere
gerichtheid op volmaaktheid automatisch leidt tot
een contrast van volmaaktheid en
Onvolmaaktheid'. Dit contract creëert een
spanningsveld van onvrede, frustratie, bitterheid en
boosheid en dus creëert dit spanningsveld een
POTENTIEEL GEVAAR OP HET KWAAD, ofwel in de
vorm van zonden ofwel in de vorm van dwaling en zal
ons altijd terugtrekken in het moeras van dualiteit,
waar strijd en oorlog uit voort kunnen komen.
Het besef op volmaaktheid kan en moet
worden afgelegd omdat het besef op

ONVOLMAAKTHEID al per definitie de
volmaaktheid in zich draagt.
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De ONVOLMAAKTHEID draagt, omdat het de
keus van God is, het wezenlijke en
natuurlijke van de aard der dingen in zich
en dus is het goed.
De ONVOLMAAKTHEID creëert ruimte en
ruimte creëert vrijheid en vrijheid creëert
groei.
Accepteer en omarm ‘wat is’, in de
wetenschap dat God ons leidt, dat zijn Wil
geschiede, dat alles wat ons wordt
aangeboden, ons vanaf nu rechtstreeks
voert naar het proces van fusie.
Er is maar één groot en levensgevaarlijk
obstakel en dat is het besef, de gerichtheid
op volmaaktheid.

Dit creëert Punt 330:
Het wordt steeds duidelijker hoe de totale reis, zoals
beschreven in de boekenreeks van ‘Een
wonderbaarlijke reis’ is gelopen en verlopen en dat
het een zodanig opbouwend traject is, dat dit
uiteindelijk heeft geleid tot het mogen vernemen van
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het vreugdevolle evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid. Alle andere wegen, alle andere
landen, alle Paden, alle gebieden die we hebben
doorkruist een VEROVERD, alle wissels die we hebben
moeten nemen, alle ervaring die we hebben mogen
opdoen, leiden naar dit nieuwe evangelie, dat
uitsluitend een evangelie is van DOEN, van LEVEN,
van ZIJN en van STRALEN. En dat gaat niet vanzelf en
blijft er een continue alertheid op zijn plaats, maar het
gaat wel steeds makkelijker, omdat het in ons systeem
gaat zinken en wij het gaan worden. Nu hebben we de
volledige ervaring om uit de Geest te zijn geboren en
zijn we in staat om LIEFDE, BLIJDSCHAP, VREDE,
LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID,
GELOOF, ZACHTMOEDIGHEID, en
ZELFBEHEERSING te kunnen zijn en ook werkelijk te
zijn en om dus de vruchten van de Goddelijke Geest te
kunnen gaan leven en te kunnen gaan verspreiden
over deze wereld. Door alle ervaring en door onze
strijd of worsteling is ons denken nu puur en zuiver,
zijn de beginselen van onze grondslagen gericht op de
waarden van schoonheid, waarheid en goedheid en
hebben wij een krachtig Zelfrespect of Eigenliefde
kunnen opbouwen. Dat zal het fundament zijn voor
het vervolg van onze eigen 'WONDERBAARLIJKE
REIS'.
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PUNT 331: 'Verhef
mijzelf' betekent vanaf
nu en nog uitsluitend
‘VERHEF ONSZELF'

De weg van het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid, gaat uitsluitend in de acceptatie en
in de omarming van de Onvolmaaktheid, die
geschapen is door God met ongetwijfeld nog veel meer
bedoelingen, die ons begrip nu ver te boven gaan. Het
is de weg van God, passend binnen de bedoeling van
God en dus is het mijn weg en zal ik samen met mijn
eigen Godsvonk, ooit iedere bedoeling van deze weg
kunnen doorgronden.
Om dichter bij God te kunnen komen zal ik mijzelf
keer op keer moeten verheffen. Er is echter geen ‘MIJ’
meer, er is alleen nog maar een ‘ONS’, waarvan ik de
‘reikende’ ben en God de partij is, waarnaar ik kan en
mag reiken.
Ik reik naar God voor ONS.
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Mijn gewin is het gewin voor God, dus als ik het
samen doe met God, als ik reik met God naar God
om zo samen tot God te kunnen komen, blijft de
energie stromen zoals die energie moet stromen.
De eenheid groeit, het besef van het belang en de
noodzaak voor het ‘besef van eenheid’ groeit.
Het besef van het evangelie van de Onvolmaaktheid
heeft mij dichter bij God en dichter tot God gebracht.
Dit besef van dit evangelie opent voor mij een deur
naar God, waarvan ik voorheen nooit heb geweten dat
die deur bestond. Het opent deuren en creëert nieuwe
paden. Het verheft mij, het verheft ons en dat was
precies mijn intentie.
Dit besef emotioneert me en verandert iets diep in mij.
Ik zal ons verheffen en blijven verheffen en dat is
mogelijk zolang er geen contrast meer zal zijn
tussen onvolmaaktheid en volmaaktheid, omdat
het besef van volmaaktheid niet meer bestaat, is
geëlimineerd, zodat het gevaar van het potentiële
kwaad vanaf nu voorgoed is geweken, wat mijn
denken puur en zuiver maakt en wat de
beginselen van de grondslagen van mijn moraliteit
verhoogt, wat uiteindelijk mijn karakter puur en
zuiver maakt.
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Zo zal ik mijzelf, voor onszelf, in onszelf, keer op
keer als ONSZELF VERHEFFEN EN BLIJVEN
VERHEFFEN.

Dit creëert Punt 331:
Er is geen mijzelf meer, want 'mij' is nu structureel
opgegaan in ‘ONS’, dus is mijzelf geworden en
verworden tot ONSZELF. Verheffen en blijven
verheffen is een voorwaarde en een noodzaak voor
eeuwige voortgaande groei.
Ik zal dus vanaf nu, onophoudelijk en structureel ‘ONS
VERHEFFEN’.
DIT 'ONSZELF VERHEFFEN’ IS EEN LOGISCH
GEVOLG VAN HET BESEF VAN ‘HET EVANGELIE
VAN HET BESEF VAN ONVOLMAAKTHEID’.
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PUNT 332: Waarachtig
‘Meesterschap over het
Zelf', Versie 2.0

Meesterschap over het Zelf is de subtitel van deel 2
van de reeks die samen het boek: ‘ATTENTIEPUNTEN’
vormen.
Het begrip 'Meesterschap over het Zelf’, wordt nu,
door voortschrijdend inzicht, uitgebreid tot de versie
2.0.
Waarachtig Meesterschap over het Zelf, versie 2.0, is
MEESTERSCHAP op basis van het pure en zuivere
denken, uitsluitend gerelateerd aan beginselen die
hun grondslagen hebben in de waarden van
schoonheid, waarheid en goedheid, die hierdoor zullen
leiden tot volwaardig Zelfrespect en Eigenliefde.
Iedere vorm van zelfrespect dat geen basis vindt in
puur en zuiver denken en dat niet gegrondvest is op
de beginselen die steunen op de grondslagen van
schoonheid, waarheid en goedheid, is GEEN
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zelfrespect, maar is ZELFBEWONDERING en is een
product van het EGO.
De SPIL is en wordt het KARAKTER, waar het
ZELFRESPECT op balanceert en de aard van het
karakter en de grondslagen waarop zij is gebouwd,
bepalen uiteindelijk de doorslag naar Zelfrespect of
naar Zelfbewondering, naar het dienen van God of het
naar het dienen van de keizer.
Zelfrespect kan niet meer los worden gezien van het
karakter waarop zij balanceert.

Dit creëert Punt 332:
Iedere vorm van zelfrespect dat geen basis vindt in
puur en zuiver denken en dat niet gegrondvest is op
de beginselen die steunen op de grondslagen van
schoonheid, waarheid en goedheid, is GEEN
zelfrespect, maar is ZELFBEWONDERING en is een
product van het EGO.
De SPIL is en wordt nu het KARAKTER, waar het
ZELFRESPECT op balanceert en de aard van het
karakter en de grondslagen waarop zij is gebouwd,
bepalen uiteindelijk de doorslag naar Zelfrespect of
naar Zelfbewondering, naar het dienen van God of het
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naar het dienen van de keizer. Zelfrespect kan vanaf
nu niet meer los worden gezien van het karakter
waarop zij balanceert.
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PUNT 333: Het evangelie
als uitgangspunt voor de
vorming van het
karakter

Het Meesterschap over het Zelf, versie 2.0 wordt
gevormd en bepaald door waarachtig ZELFRESPECT,
gedragen door een puur en zuiver KARAKTER,
bestaande uit een puur en zuiver denkbeeld, gevormd
door een zuiver beginsel met een grondslag dat
verankerd is in de waarden van schoonheid, waarheid
en goedheid.
Deze grondslag is het product van het beginsel van
het evangelie van het besef van Onvolmaaktheid.
Het uitgangspunt van het accepteren en omarmen van
de Onvolmaaktheid, kent geen waarden meer toe,
maakt geen onderscheid, oordeelt niet en veroordeelt
niet, kent de volmaaktheid niet meer, dus er ontstaat
ook geen contrast meer met tegenstellingen en dus
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met een groot risico van teleurstellingen. Wat resteert
in het besef van het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is rust, vreugde, vrijheid, harmonie
en liefde en dat is het fundament waarop de grondslag
van de waarden van schoonheid, waarheid en
goedheid kan groeien en bloeien en waarin het zich
kan verankeren. Het evangelie is dus de basis voor de
grondslag van de beginselen van de wijze van denken,
dat tot uitdrukking komt in ons karakter.
Zo vormt het evangelie van de Onvolmaaktheid de
basis voor het besef van ZELFRESPECT, dat
gebaseerd is op liefde (de Maat), waar liefde voor
onze naasten uit voort zal komen (de Capaciteit).
Daarnaast is het besef van het evangelie het
fundament voor de grondslag voor de beginselen
van ons denken (het KARAKTER), dat uitsluitend
gericht is op de waarden van schoonheid,
waarheid en goedheid.

Dit creëert Punt 333:
Het uitgangspunt van het accepteren en omarmen van
de Onvolmaaktheid, kent geen waarden meer toe,
maakt geen onderscheid, oordeelt niet en veroordeelt
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niet, kent de volmaaktheid niet meer, dus er ontstaat
ook geen contrast meer met tegenstellingen en dus
met een groot risico van teleurstellingen. Wat resteert
in het besef van het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is rust, vreugde, vrijheid, harmonie
en liefde en dat is het fundament waarop de grondslag
van de waarden van schoonheid, waarheid en
goedheid kan groeien en bloeien en waarin het zich
kan verankeren. Het evangelie is dus de basis voor
de grondslag van de beginselen van de wijze van
denken, dat tot uitdrukking komt in ons karakter.

Zo kan en zal het evangelie en het
besef van de waarde van de
gerichtheid op de Onvolmaaktheid
bijdragen aan de verandering van de
individuele mens en dus van de
verandering van deze wereld.
De grondslag van de beginselen van
ons denken (Karakter) zal veranderen
alsmede de waarde en liefde die wij
voor onszelf zullen veroveren en
verankeren (Zelfrespect).
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Dat maakt ons werkelijk de Meester
over het Zelf, de Meester over Onszelf.
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PUNT 334: Een tijdperk
voorbij

Er was ooit een tijd
Vanuit een duizelingwekkend diep
verleden.
Waaruit de tijd is voortgeschreden.
Dat wij uitsluitend vijandig waren en
zijn voor elkaar.
We vinden altijd iets over een ander.
En meestal resulteert dat in het etiket
‘raar’.
De ander deugt niet en is niet okee.
En zo slepen we die ballast met ons
mee.
Wat een mens ook vindt of doet.
Meestal resulteert dat in slechts één
ding.
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Je bent voor een ander een ernstige
teleurstelling.
En een teleurstelling is niet okee.
En dus doe je voor die ander niet meer
mee.
Je ligt eruit en er wordt niets meer
met je gedeeld.
Je bent fout en aldus beoordeeld.
Met het gevolg dat je wordt
veroordeeld.
Zo wordt het koren gescheiden van het
kaf.
En wordt de één door de ander
veroordeeld en volgt straf.
Zo gaat het al sinds mensenheugenis.
En zijn wij de anders ergernis.
Een ander wordt maar al te snel
geraakt.
Over het vraagstuk en het probleem
van ‘VOLMAAKT’.
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Dat is wat jij en ik niet zijn.
Wij zijn in relatie tot dat volmaakt
juist onvolmaakt en dat is niet fijn.
En in dat spanningsveld van
‘volmaakt en onvolmaakt’.
Valt deze wereld al eeuwen om.
En is iedere redenering fout en krom.
Door deze gedachtegang gaat
onderwijl.
Ieder mens keer op keer voor de bijl.
‘Volmaakt of onvolmaakt’ creëert een
spanningsveld met een potentieel
kwaad.
Wat resulteert in afgunst, jaloezie en
haat.
Doordat jij niet voldoet aan het
predicaat 'volmaakt’.
Creëer je keer op keer één ding.
Je voldoet niet aan de overtuiging en
de verwachting.
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Dus ben je de grote teleurstelling.
De VOLMAAKTHEID echter is hier het
grote kwaad.
Dat potentieel altijd uitloopt op haat.
Door de finale teleurstelling is dat
altijd het resultaat.
En dat is het beeld hoe het hier al sinds
de oudheid gaat.
Er is echter hoop en er is een
verandering voor deze tijd.
Dat is de verkondiging van het
vreugdevolle evangelie van het besef
van

ONVOLMAAKTHEID.

Dit is echter een 'onvolmaaktheid’ die
niet meer door het potentiële kwaad
wordt geraakt.

ONVOLMAAKTHEID OP
ZICHZELF STAAT.
Omdat deze

Het is nergens meer aan gerelateerd.
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Deze ‘op zichzelf staande
onvolmaaktheid'.
Heeft ons de vrede, de vreugde, de
vrijheid en de liefde geleerd.
Er was een van God ontvangen,
persoonlijke openbaring die mij
raakte.
En dat is de schoonheid en het wonder
van het 'volmaakte karakter van het
besef van het ONVOLMAAKTE’.
Er is echter één probleem dat hiertoe
zal behoren.
‘Je moet ogen hebben om het te kunnen
zien en oren om het te kunnen horen’.
Dat geldt helaas nog niet voor ieder
mens.
Daarom is voor mij de grote wens.
Dat wij samen deze weg zullen gaan
voorbereiden.
Om het vreugdevolle evangelie van het
besef van Onvolmaaktheid.
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Over de hele wereld te gaan
verspreiden.
Dit besef van Onvolmaaktheid leert en
geeft ons vele dingen.
Het is alles wat een mens ‘beliefde’.
Het leert en schenkt ons

ZELFRESPECT

en EIGENLIEFDE.
Dat is werkelijk van zeer grote
waarde.
Omdat ik dan kan leren en dat is fijn.
Ik zal weten wie ik ben en waar ik
aan kan werken ‘om mijzelf wezenlijk
te gaan zijn'.
Het is vanuit het besef van
Onvolmaaktheid de grote brug.
Het geeft onszelf allemaal aan onszelf
terug.
Ik leer de kracht om weer mijzelf te
kunnen zijn.
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En als ik daarbij het onvolmaakte
omarm en accepteer.
Zal het volgende zeker zijn wat ik leer.
Het onvolmaakte omvat de
natuurlijke en de wezenlijke aard der
dingen.
Omdat we dit in het scheppingsplan
van God ontvingen.
De

ONVOLMAAKTHEID is dus wat het

IS.
Weerstand bieden tegen datgene dat
is.
Schept altijd disharmonie en chaos,
resulterend in frustratie en ergernis.
Wij verlangen en streven naar een
volmaaktheid, tegen beter weten in.
En juist dat geeft de ‘tegennatuurlijke
verandering'.
Die leidt tot 'het spanningsveld van
volmaakt en onvolmaakt', dus tot goed
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en slecht, dus tot

DUALITEIT, oorlog en

eeuwige strijd.
En dat is nu precies waar dit
spanningsveld de kern raakt.
Dit spanningsveld draagt daarom
altijd in zich, dit te voorspellen,
potentiële kwaad.
Wat altijd leidt tot tweespalt, dualiteit
en strijd.
Van het verlangen en streven naar
volmaaktheid komt nu en al zo oud als
de mensheid is, grote, dikke, vette
narigheid.
En al deze ellende leidt
onmomwonden.
Tot dwaling of tot zonden.
Weg met de volmaaktheid die niet
bestaat.
Word wakker want dit is niet meer
hoe het gaat.
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Volmaaktheid is wat wij keer op keer
verlangen.
En wat we nu aan de wilgen moeten
gaan hangen.
Het is de bron van de dualiteit.
En leidt uitsluitend tot ellende en
narigheid.
Maar er is nu iets van de schoonheid
van de roos en van de lelie.
Het is de inhoud van het nieuwe en
vreugdevolle evangelie.
Het opent deuren en leidt tot nieuwe
wegen.
Die voorheen onzichtbaar bleken te
zijn.
Het biedt de oplossing voor al het
verdriet, de chaos, de frustratie en de
pijn.
Maar of je het nu bekijkt van achteren
of van voren.
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We moeten dus wel de ogen hebben om
het te kunnen zien en oren hebben om
het te kunnen horen.
Maar daar is iets voor te regelen.
We zullen daarvoor zelf ons pad
moeten betegelen.
We zullen daarvoor voor onszelf het
‘willen, kunnen, durven, doen’, moeten
gaan regelen.
Om te kunnen zorgen dat je dit ziet en
hoort.
Hebben we allemaal onze eigen God
aan boord.
Om op deze weg te kunnen verder
leven.
Hoeven we ons slechts aan hem over
te geven.
Dan hangt je leven niet meer aan een
draadje.
Maar bezit je het krachtige touw van
een liefdevol en goddelijk maatje.
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Er was ooit een tijdperk maar dat is
nu voorbij.
Het verlangen en streven naar
volmaaktheid wordt nu voor altijd
vervangen.
We gaan de volmaaktheid aan de
wilgen hangen.
De volmaaktheid is verblindend,
misleidend en illusoir.
En wat ik hier vertel is werkelijk waar
en meen ik zonder enige gekkigheid.
De enige weg naar werkelijke

'DE SCHOONHEID VAN
DE ONVOLMAAKTHEID’.
schoonheid is

De onvolmaaktheid biedt
onvoorwaardelijke acceptatie en
omarming.
Zonder enig oordeel, veroordeling of
straf.
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De onvolmaaktheid kent zelfs geen

VERGEVING.
Omdat dat niet meer past in haar
filosofie, want dat is in de
Onvolmaaktheid onwaardig.

ER IS NAMELIJK NOOIT MEER IEMAND
SCHULDIG.
Schuld is het patroon van
volmaaktheid.
En is in de ogen van de
onvolmaaktheid ‘schuld’ slechts
gekkigheid.
Hoe kan iemand schuldig zijn zonder
oordeel.
Dat wordt de Onvolmaaktheid te veel.
Daar snapt de onvolmaaktheid niets
meer van en schaft het dus af.
Er is geen veroordeling, geen schuld en
nooit meer straf.
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Aanvaard jezelf en anderen in de
‘volmaakte ONVOLMAAKTHEID’.
In liefde, vreugde en in de eeuwige
omarming, zonder anderen ooit te
krenken.
Dat heeft invloed op de beginselen van
de grondslag van ons denken.
Dat verandert ons denken van zure
wrangheid in zoete zoetigheid.
En creëert de grondslag voor
schoonheid, waarheid en goedheid.
En dan kom je er vanzelf achter.
Dat de verandering van deze
grondslag invloed heeft op ons

KARAKTER.
Want de glans van waarheid,
schoonheid en goedheid.
Heeft invloed op onze moraliteit.
Waardoor ons karakter zal gaan
veranderen.
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In de schoonheid van zuivere
zuiverheid en pure puurheid.
Het is dus vanaf nu gedaan met die
oude tijd.
Die al bestaat sinds het begin van de
mensheid.
We brengen nu de schoonheid en
openheid van de roos en de lelie.
We brengen het nieuwe, vreugdevolle
evangelie.
De boodschap is voor mij en voor
altijd.
Het is gedaan met de volmaaktheid.

LEVE DE SCHOONHEID EN DE
ZUIVERHEID VAN DE DOOR GOD
GECREËERDE ONVOLMAAKTHEID.
De onvolmaaktheid die in zich draagt
zoals we allemaal zingen.
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De wezenlijke en natuurlijke aard der
dingen.
Daarom is nogmaals voor mij de grote
wens.
Dat wij samen deze weg zullen gaan
voorbereiden.
Om het vreugdevolle evangelie van het
besef van Onvolmaaktheid.
Samen over de hele wereld te zullen
gaan verspreiden.

Dit creëert Punt 334:
Er was ooit een bijna eindeloze tijd van strijd, onrust
en chaos, die zijn oorsprong vond in de illusie van de
dualiteit, die weer zijn wortels heeft verankerd in de
grond van de VOLMAAKTHEID.
Die tijd is geweest en wordt vanaf nu vervangen door
de boodschap van het vreugdevolle evangelie van
ONVOLMAAKTHEID, waardoor de verwachting, de
teleurstelling, het oordeel, de veroordeling en dus de
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chaos, de disharmonie en de pijn, voorgoed zullen
oplossen. Er breken nieuwe tijden aan, als wij dit
evangelie op deze wereld zullen verkondigen.
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PUNT 335: Alleen het
‘besef van
ONVOLMAAKTHEID' kan
gericht zijn op het ‘HIER
EN NU'

De gerichtheid op de VOLMAAKTHEID is altijd
verbonden aan een verlangen of een streven naar
volmaaktheid en is dus altijd verbonden aan een
vooraf, reeds gedefinieerd RESULTAAT, passend
binnen het verlangde of nagestreefde resultaat dat ik
voor ogen heb. Daarmee creëer ik een
SPANNINGSVELD in de tijd, geplaatst tussen het
verlangen van het NU en van het tijdstip van het
bereiken of van het behalen van het resultaat.
GERICHTHEID op VOLMAAKTHEID hanteert plaats
en tijd met betrekking tot wens van volmaaktheid
en de realisatie van de volmaaktheid. Deze
definiëring van een resultaat vormt een
spanningsveld in plaats en tijd, omdat het
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resultaat ook onvolmaakt kan zijn in relatie tot het
gedefinieerde volmaakte resultaat.
De gerichtheid, het besef van ONVOLMAAKTHEID
heeft geen verlangen, heeft geen wens, streeft niets na
maar is zich volkomen bewust van de
onvolmaaktheid en ziet de schoonheid van de
onvolmaaktheid als een gegeven en accepteert en
omarmt dat gegeven.
Iedere uitslag binnen die onvolmaaktheid is
acceptabel en is goed zoals die is, passend binnen de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen. Er is geen
overtuiging. Er is geen verwachting. Er is geen
teleurstelling. Het is zoals het is, geleid door mijn
engelen, door mijn God en door mijn genootschap laat
ik mij brengen waar ik nodig ben en ervaar ik wat ik
moet ervaren en wat ik nodig heb voor mijn groei en
wat er moet gebeuren voor het welzijn van allen en
wat ik daaraan bij kan dragen.

In vreugde en in volle acceptatie aanvaard ik de
loop der dingen en blijf verbonden met mijn God
en blijf mij richten op zijn Wil, door alles van mijn
innerlijk leven continu en volledig te delen met
mijn God.
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Ik aanvaard de onbekendheid en de vreugde van
de kracht van de ONVOLMAAKTHEID.
DAT IS ALLEEN MOGELIJK ALS IK MIJ
VOLLEDIG IN HET ‘HIER EN NU' BEVIND.
ER IS ECHTER NIETS AANWEZIG DAT MIJ UIT
HET HIER EN NU KAN EN ZAL HALEN, OMDAT
DE ONVOLMAAKTHEID OP ZICH VOLLEDIG
LEEG IS, ZONDER ENIGE VERWACHTING,
ZONDER ENIG OORDEEL, ZONDER ENIG
VOORAF INGESTELD OF VASTGESTELD
RESULTAAT.
Dat betekent dus dat in het huidig tijdperk van
afstemming op volmaaktheid, leidend tot illusies en
dualiteit, er NOOIT een afstemming kan zijn op het
HIER EN NU.
Dat is alleen mogelijk in het nieuwe tijdperk van
afstemming op het besef van ONVOLMAAKTHEID.
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Dit creëert Punt 335:
De gerichtheid op de volmaaktheid waarbij er per
definitie verlangde en nagestreefde resultaten worden
vastgelegd, die overtuigingen, verwachtingen en
teleurstellingen creëren, vormt ook een spanningsveld
in ‘TIJD EN PLAATS’.
Er zal ergens op een plaats en op een moment, het
verlangde resultaat moeten opduiken en zal zich
moeten presenteren, want dat zit in de gerichtheid
op de volmaaktheid, zoals ingesloten in mijn
systeem. Alleen de inhoud van het nieuwe evangelie,
het besef van ONVOLMAAKTHEID, bevrijdt mij van
iedere verwachting, van ieder oordeel en van iedere
veroordeling. Ik accepteer en omarm de
onvolmaaktheid zoals hij is en omdat hij is, dus
bevrijdt deze gerichtheid op de onvolmaaktheid mij en
koppelt mij los van iedere verwachting en ontsluit
dus als enige weg, het 'HIER EN NU’ voor mij.
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PUNT 336: Het evangelie
bestaat en leeft als het
bestaat in jou en in mij

Wat houdt het evangelie nu precies in en waarvan is
het een neerslag?
Het evangelie is werkelijk allesomvattend en zal alles
omvatten als haar uitwerking vrij en onbelemmerd
kan stromen en kan blijven stromen.
Alles, maar dan ook werkelijk alles wat we tot nu toe
hebben behandeld, alle Paden, alle Wegen, alle
Landen, waarlangs en waar doorheen we zijn
getrokken, alle wissels die we hebben genomen, alle
wijsheid verkregen door mota, alles maar dan ook
werkelijk alles, KOMT PAS ECHT TOT LEVEN ALS
WIJ DE ONVOLMAAKTHEID GAAN ACCEPTEREN EN
GAAN OMARMEN, ALS HET ‘IN ONS BESTAAT' EN
ALS WIJ HET GAAN ZIJN EN GAAN LEVEN. DAN
KOMT HET EVANGELIE IN IEDER ASPECT VAN
ONZE VOORGAANDE REIS TOT UITDRUKKING EN
TOT LEVEN IN HET LEVEN VAN HET 'HIER EN NU'.
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Als wij werkelijk in staat zijn om de onvolmaaktheid
werkelijk te kunnen accepteren en te kunnen gaan
omarmen, gaat het evangelie pas in onszelf leven en
zal daardoor een ongeremde energie, een energie
die vrij is van iedere WEERSTAND, gaan stromen en
zal daar direct een uitwerking van zijn op onze
omgeving en dus op deze wereld.
De kracht van de weg van het besef van de
Onvolmaaktheid is, dat de ONVOLMAAKTHEID DIE IS,
volledig wordt geaccepteerd en wordt omarmd, dus
wordt geconsumeerd.
Er is binnen het besef van Onvolmaaktheid geen
enkele afweging en geen enkel onderzoek naar
alternatieven voor zover het de resultaten, de
gebeurtenissen in ons leven betreft.
Er is dus ook geen enkele weerstand, geen enkele
onvrede, geen enkele teleurstelling, geen enkele
frustratie. Er is geen enkele belemmering in de stroom
van energie die mijn vreugde genereert.
Er is geen enkele belemmering in het wederzijdse
contact tussen mij en mijn genootschap, tussen mij en
mijn God.
Ik zal dan een continue, wandelende 'OPEN DEUR’ zijn,
waardoor de hemelen op deze wereld kunnen werken.
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Zelf zal ik vrij zijn van enige weerstand, dus de stroom
die mijn groei bevordert en genereert kan
onbelemmerd stromen.
Ik zal niet meer ontvankelijk zijn voor wat er in mijn
leven gebeurt, want het besef van onvolmaaktheid is
pretentieloos, voorkeursloos en geeft zich over aan
alles, zoals de dingen zich voordoen.
Niet mijn wil maar Zijn Wil geschiede en het is goed
zoals het komt en zoals het is.
Daarbij komt van ook nog dat ik de lessen van de
weerstand heb geleerd. Ik zal de weerstand
elimineren uit mijn leven, waardoor alle energie altijd
ongeremd en vrij kan stromen. Dat genereert nieuwe
mogelijkheden voor mijn leven en voor de
wisselwerking tussen mij en mijn genootschap.
Er zal zich een nieuwe wereld ontvouwen met nieuwe
krachten en nieuwe mogelijkheden, die altijd zal
baden in rust, vrede, vreugde en liefde.
Dat is de weg van de praktische invulling. Van een
invulling die alleen maar ptactisch kan zijn, die alleen
maar geleefd kan worden en die door het te leven, de
energie zal gaan verspreiden de mensheid van deze
wereld.
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Dit creëert Punt 336:
De gerichtheid op de Onvolmaaktheid van het
evangelie van Onvolmaaktheid gaat pas levend
worden als het bestaat in jou en in mij. Als wij
werkelijk in staat zijn om de onvolmaaktheid
werkelijk te kunnen accepteren en te kunnen gaan
omarmen, gaat het evangelie pas in onszelf leven en
zal daardoor een ongeremde energie, een energie
die vrij is van iedere WEERSTAND, gaan stromen en
zal daar direct een uitwerking van zijn op onze
omgeving en dus op deze wereld. Daarnaast zullen
wij ook allemaal persoonlijk de vruchten kunnen gaan
plukken van onze eigen energie die niet meer wordt
belast door weerstand die ontstaat in het contrast
tussen volmaakt en onvolmaakt en waaruit potentieel
kwaad kan voortkomen. Vrij van iedere weerstand
kunnen we aantonen dat we die lessen hebben geleerd
en zal ons leven gaan veranderen.
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PUNT 337: Iedereen is
gevangen in de
volmaaktheid. Kan ik dat
onvoorwaardelijk
loslaten?

Ieder mens weet precies wat hij of wat zij wil, heeft
wensen en verlangens en streeft deze na en is
daarmee de GEVANGENE van het besef van
volmaaktheid.
Het besef van volmaaktheid creëert per definitie het
contrast tussen volmaaktheid en Onvolmaaktheid. Het
creëert het contrast tussen het gewenste en
verlangde resultaat en het NIET BEREIKTE,
gewenste of verlangde resultaat.
Daardoor ontstaan er situaties van goed en slecht, dus
van dualiteit en dus van strijd, dus heerst er in het
contrast altijd een potentieel kwaad.
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Het evangelie van Onvolmaaktheid accepteren en
omarmen, de Onvolmaaktheid accepteren en
omarmen, betekent dus ieder verlangen en iedere
wens afleggen en volledig gaan in het HIER EN NU,
in de wetenschap dat het altijd goed is en dat de door
God geschapen onvolmaaktheid mij zal omsluiten en
mij brengen waar ik moet zijn, ZONDER ENIGE VORM
VAN VERLANGEN, ZONDER ENIGE WENS EN
ZONDER ENIGE WEERSTAND.
Wie is daartoe in staat en wie is in staat om dat te
willen en te kunnen begrijpen.
Ik heb wensen.
Ik heb verlangens.
Ik wil het goede.
Wie verlangt en streeft er naar de pijn van het venijn?
Wie heeft de kracht om het evangelie te kunnen
begrijpen?
Wie kan de verlangens en de wensen opgeven en
loslaten en het leven accepteren en omarmen zoals het
komt en zoals het IS.
Er is geen perfectie.
Er is geen schoonheid, want morgen is er een grotere
schoonheid dan vandaag.
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Er is niets, alleen de onvolmaaktheid en dat is perfect
en voldoende en geeft ons een platform om te kunnen
opstijgen.
Het enige wat IS, ben IK omdat IK BEN. In welke
toestand dan ook, niet ontvankelijk voor externe
omstandigheden, niet ontvankelijk voor
gebeurtenissen, want het zijn slechts
gebeurtenissen.
Ik hoef niet meer getest te worden, omdat ik de
Onvolmaaktheid omarm en accepteer, dus
accepteer ik de schepping, dus accepteer ik de God
van die schepping, dus accepteer ik het fragment
van de God van de schepping, dat zich bevindt in mij
en met wie ik bewust, verder mijn reis vervolg.

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

Dit creëert Punt 337:
Zo zijn wij allemaal gevangenen van de volmaaktheid,
bang en afwijzend tegenover het onvolmaakte, omdat
dat eng en bedrijgend is, terwijl het onvolmaakte de
wezenlijke en natuurlijke aard der dingen in zich
draagt. Juist de door ons gedefinieerde volmaaktheid
is de illusie, waar we allemaal worstelen om die
zogenaamde volmaaktheid te bereiken en vast te
houden. Het bestaat echter niet en die worsteling put
ons uit en maakt ons ziek. Wie durft de door ons
gedefinieerde volmaaktheid voorgoed vaarwel te
zeggen? Wie durft zijn ogen te openen en wakker te
worden? Wie durft dat en wie is daartoe in staat?
De onvolmaaktheid IS en de volmaaktheid is niet en
samen in één potje leiden ze tot ruzie en dragen ze het
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potentiële kwaad in zich, dat de gebruikers van de
volmaaktheid altijd zal infecteren en treffen.
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PUNT 338:
ONKWETSBAARHEID
door afstemming op het
besef van
ONVOLMAAKTHEID

Afstemming op het besef van ONVOLMAAKTHEID
betekent dat de onvolmaaktheid als concept wordt
geaccepteerd en wordt omarmd.
Wensen en verlangens hebben, is zinloos want die
afstemming is gericht op het besef van volmaaktheid,
waarbij het alternatief van Onvolmaaktheid een
contrast is en waardoor het risico van teleurstellingen
aanwezig is. In dit contrast zit dus teleurstelling,
frustratie, boosheid, chaos, dus het risico van
potentieel kwaad op basis van latent aanwezige
dualiteit, opgesloten.
Laat alles los.
Geen gerichtheid meer op volmaaktheid.
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Geen enkele afstemming meer op verwachtingen.
Creëer LEEGTE, zoals we dat hebben geleerd in het
Land van de Leegte.
GEEF JE OVER, zoals we dat hebben ervaren op het
Pad van VOLLEDIGE OVERGAVE.
Als ik leeg ben en als er dus niets meer in mij zit dat
door wat dan ook geraakt zou kunnen worden, wat
echter niet kan, omdat we zijn afgestemd op het besef
van Onvolmaaktheid, BEN IK ONKWETSBAAR.
Vergeet niet dat alles wat ik ervaar, wordt bepaald
door het beeld dat ik erover creëer.
Iedere projectie, ieder denkbeeld, iedere gedachte,
iedere mening, iedere afstemming, schept de wereld
waarin ik leef, zodat ik datgene kan ervaren, waarvan
ik overtuigd ben.
Het streven en verlangen naar een vooraf door mij
gedefinieerde volmaaktheid, houdt mij dus vast in dat
patroon en maakt mij kwetsbaar voor het gevolg van
de uitslag, die ik nooit zelf in de hand heb.
De wereld van volmaaktheid maakt mij dus
afhankelijk en kwetsbaar, door de definitie van
volmaaktheid, die ikzelf heb gecreëerd en waarmee ik
dus meteen mijn wereld beperk tot de uitslag van de
door mijzelf gedefinieerde volmaaktheid en de
daaraan vastzittende verwachting.
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Vrij zijn van het definiëren van volmaakte uitslagen in
en voor mijn leven, is mijzelf bevrijden en mijzelf dus
de mogelijkheid geven om volledige vrijheid te kunnen
ervaren.
Zie de niet zelf gedefinieerde loop van het leven als
een prachtige uitdaging en je kunt ervan leren, wat het
leven jou wil leren, omdat de loop van het leven niet
meer door jou wordt bepaald, maar door het leven zelf
en door de invloed van jouw genootschap.
Die vrijheid maakt ONKWETSBAAR.
Onkwetsbaarheid vergroot de ervaring van
ZELFRESPECT en EIGENWAARDE en geeft
ZELFVERTROUWEN.

Dit creëert Punt 338:
Afstemming op het besef van volmaaktheid beperkt
mij door de grenzen die zitten opgesloten in de door
mijzelf gedefinieerde volmaaktheid. Afstemming op
het besef van ONVOLMAAKTHEID, creëert een
onbeperkte ruimte, waarin niets moet, waarin niets
verwacht wordt, waarin ik niet teleurgesteld of
gekwetst kan worden en waarin ik dus
ONKWETSBAAR ben.
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PUNT 339: Neem waar
en ervaar

Het hele verhaal over het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid en de verschillen van afstemming op
volmaaktheid of op onvolmaaktheid, moet iets
betekenen.
Als de verschillen zo groot zijn, moeten de verschillen
onmiddellijk voelbaar en waarneembaar zijn.
Is dat ook zo?
Is er een verschil waarneembaar tussen leven in
‘gevangenschap door verwachting en teleurstelling' of
leven ‘in vrijheid door ieder verlangen los te kunnen
laten en geen enkele gerichtheid meer te hebben op
volmaaktheid' en als dit zo is, wat is dan dat verschil?
Leven dat gericht is op het besef van volmaaktheid
creëert verwachtingen over het resultaat.
Verwachtingen gaan uit van een vooraf vastgesteld en
gewenst resultaat, met een risico dat dit gewenste
resultaat niet zal worden verkregen. Dit genereert een
alertheid en een continue controle over de afloop van
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het verlangde en dus van het verwachte. Er is
daardoor altijd een spanningsveld aanwezig. Dit
SPANNINGSVELD is VOELBAAR. Als dit
spanningsveld structureel is, hebben we het niet meer
in de gaten en zullen we het niet meer bewust
waarnemen, maar dat neemt niet weg dat dat
spanningsveld aanwezig is.
Dat creëert een continue belasting van ons systeem.
Een SPANNING die leidt tot een vorm van STRESS, dat
een slechte invloed heeft op ons systeem en dus op
onze gezondheid, zowel FYSIEK als GEESTELIJK.
Dit betekent dat je jezelf kunt gaan observeren om te
proberen om vast te stellen of er een spanning is
binnenin jou. Als je dat constateert, richt je dan op het
besef van ONVOLMAAKTHEID, verlang niets, wens
niets en verwacht dus niets.
Als die spanning structureel is, zal het nog niet
makkelijk zijn om die spanning te kunnen traceren en
te kunnen waarnemen.
Word je van dit proces bewust en blijf er op letten.
Oude gewoontes van gerichtheid op het besef van
volmaaktheid zullen boven tafel moeten komen en
afgelegd moeten worden.
Dit proces geldt voor alles in het leven. Iedere vorm
van ‘gedefinieerde volmaaktheid' leidt tot het
455

opbouwen van een spanningsveld. Geprojecteerde
volmaaktheid met betrekking tot jezelf.
Geprojecteerde volmaaktheid met betrekking tot de
relatie met anderen. Geprojecteerde volmaaktheid met
betrekking tot situaties.
Ga in volkomen vrijheid het leven tegemoet, zodat je in
volkomen vrijheid het leven kunt leven en van het
leven kunt genieten. Kijk eerst naar wat er in jouw
leven gebeurt en geniet ervan, in de wetenschap dat
datgene dat gebeurt, niet een product is omdat ik
mijzelf iets opleg (mijn gerichtheid op volmaaktheid),
maar dat het een product is, dat het leven mij aanbiedt
en voorlegt, vrij van mijn eigen invloeden.
Wees alert op ieder SPANNINGSVELD en elimineer
onmiddellijk iedere projectie op volmaaktheid.
Het leert je leven in VRIJHEID en het bevordert in
ieder opzicht jouw GEZONDHEID en dus jouw
VREUGDE, VREDE en LIEFDE.

Neem waar en ervaar.
Zolang je bent afgestemd op het besef
van Volmaaktheid, 'bepaalt het
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leven jou, doordat jij het leven wilt
bepalen'.

Zolang je bent afgestemd op het besef
van Onvolmaaktheid, 'bepaal jij het

leven, doordat jij het leven de kans
geeft, om zich onbelemmerd aan
jou te kunnen aanbieden'.
En de regisseur van dat spel van de krachten in het
leven, in jouw leven, is de eigenaar van dat leven en
dat ben JIJ.

Dit creëert Punt 339:
Neem waar en ervaar. Zolang je bent afgestemd op
het besef van Volmaaktheid, 'bepaalt het leven jou,
doordat jij het leven wilt bepalen'. Zolang je bent
afgestemd op het besef van Onvolmaaktheid, 'bepaal
jij het leven, doordat jij het leven de kans geeft, om
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zich onbelemmerd aan jou te kunnen aanbieden'.
En de regisseur van dat spel van de krachten in het
leven, in jouw leven, is de eigenaar van dat leven en
dat ben JIJ.
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PUNT 340: Zoek de WEG
NAAR VERLOSSING

Verlossing betekent het opnieuw krijgen van vrijheid.
Verlossing betekent ook dat je 'los komt’ van ballast.
De gevangenschap als het tegenovergestelde van
vrijheid geeft de belasting als tegenovergestelde van
het los komen van ballast.
Het besef van Onvolmaaktheid geeft je de vrijheid
terug en maakt je los van de ballast als
tegenovergestelde van het besef van Volmaaktheid
dat je jouw vrijheid afneemt en dat jou in
gevangenschap houdt en dat je vol stopt met ballast,
dat je allemaal in jouw leven moet meezeulen.
Het verschil is beide situaties wordt bepaald door ten
eerste het hebben van ogen en oren om te kunnen zien
en te kunnen horen en ten tweede van het hebben van
de Wil, het Lef en de Kracht om jezelf te kunnen gaan
onderzoeken en om alle gerichtheid op volmaaktheid
bij de vuilnisemmers te zetten en er voorgoed afscheid
van te nemen.
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Houd jij jezelf vast aan de gevangenschap van het
besef op volmaaktheid of zoek je naar de verlossing
van het besef op onvolmaaktheid?
Het leven bestaat uit het maken van keuzes, in vrije
wil. Keuzes creëren ervaringen, waaruit we kunnen
leren en mogelijk zelfs kunnen groeien. Aan jou de
keus.

Dit creëert Punt 340:
Er is een weg die ons gevangen houdt en er is een weg
die verlossing biedt. De weg van het gevangenschap
is de weg die gericht is op het besef van
volmaaktheid. Het dwingt je om alert te zijn of het
door jou verlangde of gewenste resultaat voor jou als
resultaat uit het moeras naar boven komt drijven. Je
bent je vrijheid kwijt doordat je continu alert moet zijn
en als het resultaat onbevredigend is, zul je de
frustratie en de teleurstelling in je rugzak als ballast
mee moeten dragen. De weg uit dat gevangenschap, de
weg naar de verlossing, de weg naar de vrijheid, is de
weg van het ongebonden kunnen accepteren en
omarmen van de weg van het besef van
Onvolmaaktheid.
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PUNT 341: Verlossing en
Vrijheid gaat vooraf aan
vrijwillige volledige
dienstbaarheid

Als wij de ervaring hebben van uit de Geest te zijn
geboren, zijn wij in staat om op basis van een zuiver,
puur en dienstbaar karakter, drijvend op de
grondslagen van schoonheid, waarheid en goedheid,
gesterkt door een volwaardig Zelfrespect, om de
vruchten van de Goddelijke Geest te kunnen
verspreiden over de wereld en dienstbaar te zijn aan
de mensheid.
Die eigenschappen zijn onmogelijk te realiseren
zolang wij ons nog bevinden in gevangenschap en
rondlopen met de frustraties, de teleurstellingen en
dus met de ballast van de afstemming op het besef van
VOLMAAKTHEID.
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Alleen een ziel die bevrijd is van zowel de
gevangenschap als de ballast, en in die vrijheid op
eigen kracht, wandelt aan de hand van God, kan de
ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren.
Daarvoor zal die ziel zichzelf bevrijd moeten hebben
uit de ketenen van de afstemming op volmaaktheid
en de vrijheid en de verlichting moeten hebben
veroverd van de afstemming op ONVOLMAAKTHEID.
Alleen een ziel met die afstemming van
Onvolmaaktheid is in staat om de vruchten van de
Geest uit volle overgave, in volle vrijheid en in vol
bewustzijn te kunnen delen aan deze wereld.
DIENSTBAARHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU KAN
ALLEEN IN VOLLEDIGE VRIJHEID, ZONDER ENIGE
BELEMMERING VAN DE EIGEN VRIJHEID EN ZONDER
HET MOETEN MEEDRAGEN VAN ZWARE, ZINLOZE,
NIETSZEGGENDE BALLAST.
Er zal en kan geen afstemming meer zijn, dat het risico
in zich draagt, dat leidt tot het altijd aanwezige
contrast tussen volmaaktheid en Onvolmaaktheid
waarin het potentieel risico van het kwaad kan
schuilen.
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Bewust van dit risico, bevrijdt uit de gevangenschap,
verlost van de ballast en het gewicht van de
teleurstellingen en de frustraties, zijn wij herrezen
met de ervaring van uit de Geest te zijn geboren,
gereed voor de taak die ons wacht, bewust van de
verantwoordelijkheid die wij dragen en die wij zullen
nemen.

Dit creëert Punt 341:
Alleen een ziel die bevrijd is van zowel de
gevangenschap als de ballast, en in die vrijheid op
eigen kracht, wandelt aan de hand van God, kan de
ervaring hebben van uit de Geest te zijn geboren.
Daarvoor zal die ziel zichzelf bevrijd moeten hebben
uit de ketenen van de afstemming op volmaaktheid
en de vrijheid en de verlichting moeten hebben
veroverd van de afstemming op ONVOLMAAKTHEID.
Alleen een ziel met die afstemming is in staat om de
vruchten van de Geest uit volle overgave, in volle
vrijheid en in vol bewustzijn te kunnen delen aan deze
wereld.
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PUNT 342: God kunnen
ervaren in volledige
overgave, geloof en
vertrouwen

Je volledig willen, kunnen en durven overgeven aan
het besef van Onvolmaaktheid, om te kunnen ervaren
wat het resultaat zal zijn en dat het resultaat goed is,
door mij geaccepteerd, omarmd en zonder enige
weerstand, betekent minimaal drie dingen:
1.

2.
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Om de Onvolmaaktheid zo onvoorwaardelijk te
kunnen accepteren en te kunnen omarmen, moet
ik een diep geloof en vertrouwen hebben in God
en moet ik het vermogen hebben, om mijzelf
volledig te kunnen overgeven, aan God, kunnen
overgeven aan wat IS en wat de onvolmaaktheid
mij zal bieden.
Door mijzelf in geloof en vertrouwen steeds
dieper te kunnen overgeven aan God en door de
Onvolmaaktheid onvoorwaardelijk te kunnen

3.

accepteren en te kunnen omarmen, GROEIT mijn
geloof en vertrouwen in God steeds meer en ben
ik in staat om mij steeds op een dieper niveau te
kunnen overgeven aan God en aan de
Onvolmaaktheid.
Door mijn groeiend geloof en vertrouwen in God
en door mijn groeiende acceptatie en omarming
van de onvolmaaktheid groeit mijn
onkwetsbaarheid en mijn voortgang op de
geestelijke weg.

Dus de weg van het accepteren en aanvaarden van de
ONVOLMAAKTHEID VERSTERKT MIJN BAND MET
GOD IN EEN WISSELWERKING, DIE ELKAAR IEDERE
KEER VERSTERKT EN WEER AANVULT.
De onvolmaaktheid is een gegeven dat geen mens
ambieert. Niemand kiest voor de pijn van het venijn.
Toch is de weg van de Onvolmaaktheid DE WEG. We
zullen door de onvolmaaktheid heen moeten om
haar te kunnen begrijpen en om daarmee
uiteindelijk de onvolmaaktheid te kunnen
overstijgen.
Daarmee laten we definitief de gerichtheid op 'het
wereldse’ los en richten we ons op het Geestelijke.
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Daarmee tonen we aan dat we de eerste handicap van
het 'bestaan in de stof op deze wereld’ doorzien en
kunnen overwinnen. Door het ‘verlangen en streven
naar ….’, op te geven, wordt ook de invloed van het ego
volledig buitenspel gezet.

Dit creëert Punt 342:
Volledige overgave aan de Onvolmaaktheid betekent
om volledig te kunnen geloven in God en om volledig
te kunnen vertrouwen op God en op de weg van de
Onvolmaaktheid zelf. Hoe meer geloof en vertrouwen
ik heb, hoe meer ik me kan overgeven. Hoe groter mijn
overgave wordt, hoe groter mijn geloof en vertrouwen
wordt. Zo versterken mijn overgave aan de
onvolmaaktheid en mijn relatie met God, elkaar.
Daarnaast wordt de ervaring van ‘onkwetsbaar zijn'
steeds sterker en door het 'verlangen en streven naar
……’, af te leggen, parkeren we de invloed van het ego
volledig buiten ons.
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PUNT 343: De mens lijdt
het meest, aan het lijden
dat hij vreest

Er is geen grotere angst dan de angst, ‘dat er iets zou
kunnen gebeuren, dat ik niet kan voorzien en dat
ik niet in de hand heb'.
Die vrees creëert voor ons het grootste lijden en
mensen worden daar letterlijk ziek van.
Het gezegde luidt niet voor niets:

‘De mens lijdt het meest, onder het
lijden dat hij vreest'.
Wij hebben geen zicht op de toekomst en hoe de
toekomst zal verlopen en dus creëren wij wensen,
verlangens en verwachtingen die volmaakt moeten
zijn zoals wij die volmaaktheid voorstellen, zodat
ons het lijden bespaart zal worden.
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En dus is er onophoudelijk een door onszelf
gecreëerde afstemming op VOLMAAKTHEID, waar
altijd het onzekere in schuil gaat en in schuil blijft
gaan, dat het ook fout met ons kan gaan en het
volmaakte resultaat niet wordt gerealiseerd.
‘Goed’ en ‘slecht’ wordt geformuleerd, met hoop op
GOED en angst voor SLECHT.
Waarop stemmen we ons meer af, op GOED of op
SLECHT?
Waar we onszelf op afstemmen, is datgene waarvoor
we onze deuren openen en wat we dus naar ons
toehalen.
God is altijd bij ons.
We zijn allemaal kinderen van God.
God heeft de ONVOLMAAKTHEID geschapen als
datgene, dat IS.
Wij richten onszelf dus op de volmaaktheid die per
definitie NIET IS en die ook NIET het wezenlijke en het
natuurlijke der dingen in zich kan dragen en hier op
deze planeet, ooit in zich zal kunnen dragen.
Wij creëren in onze angst dus een onwezenlijke
situatie, waar we letterlijk ziek van worden, omdat …
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…… Wij de wetten niet kennen en ook
de onvolmaaktheid niet willen
accepteren en omdat onze angst ons
verlamd, omdat wij niet het contact
met, het geloof in en het vertrouwen
op God in ons hebben.
We staan alleen in het spanningsveld
van het contrast tussen volmaaktheid
en onvolmaaktheid en wij kunnen die
situatie niet hanteren en niet ten
goede keren.
Het contrast tussen volmaaktheid en onvolmaaktheid
creëert een potentieel risico op kwaad, dat kan leiden
tot zonden of dwaling, maar in ieder geval altijd
gepaard gaat met angst.

Dit creëert Punt 343:
De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest.
Gericht op en verlangend en strevend naar de door
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onszelf, persoonlijk, gedefinieerde volmaaktheid, is er
altijd de angst voor het resultaat van het alternatief, de
ook door onszelf gedefinieerde onvolmaaktheid. Die
angst, dat spanningsveld, gooit ons om en maakt ons
ziek. Vergeet ook vooral niet, dat alles waar wij onszelf
op richten, alles zal zijn waarvoor wij onze deuren
zullen openen. Zo nodigen wij het spanningsveld van
de weerstand keer op keer uit, waarmee en waardoor
het in ons systeem wordt verankerd en zich nestelt in
het collectieve bewustzijn van deze wereld.

470

PUNT 344: De interactie
van ‘MIJN leven' met
‘HET leven'

Er is een interactie van MIJN leven met HET leven, van
mijn energie met de energie van het collectieve
bewustzijn en andersom. Er is altijd een wederzijdse
beïnvloeding.
Er wordt gezegd dat het leven een leerschool is.
Onze Godsvonk en onze engelen creëren situaties voor
ons en parkeren ons in omstandigheden, waar we iets
van kunnen leren of waarmee we getest kunnen
worden.
De leerschool zit in het krachtveld of
spanningsveld van 'volmaaktheidonvolmaaktheid’ en hoe we daar mee omgaan.
We zijn in de schepping geplaatst in een omgeving die
onvolmaakt is en ook wijzelf bezitten nog het
predicaat van onvolmaaktheid.
De mens zelf is gericht op een persoonlijk ingevuld
resultaat van volmaaktheid, waar wij ernstig naar
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verlangen en waar wij ernstig naar streven, met een
gelijktijdige ingebouwde angst voor het scoren van
een resultaat dat in onze ogen niet volmaakt is, dus
niet deugt.
Ons verlangen naar de door ons gedefinieerde
volmaaktheid in een omgeving die structureel en
onherroepelijk onvolmaakt is, schept continue
weerstand en creëert spanning.
Die weerstand houdt ons vast in dit concept en in dit
systeem. Zolang er weerstand is, blokkeren wij onszelf
en is er geen groei.
De enige manier om stapje voor stapje de
onvolmaaktheid te kunnen ontgroeien is, door er
stapje voor stapje DOORHEEN TE GAAN. We zullen
door de onvolmaaktheid heen kunnen gaan als wij in
staat zijn om de weerstand op te heffen en om de
onvolmaaktheid te gaan accepteren, te gaan omarmen
en dus te gaan consumeren.
Dat is alleen maar mogelijk door ons te gaan richten
op het besef van Onvolmaaktheid.
Zolang we vasthouden aan de projectie op
volmaaktheid, blijven we in de weerstand en in de
spanning vastzitten.
Angst weerhoudt ons hiervan, want hoe zat het ook
alweer?
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‘De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest’
en dus blijven we in de weerstand.
Er is dus een interactie tussen MIJN leven en HET
leven want ik moet leren, dus ervaren en misschien
kan ik zelfs wel groeien.
Als ik stapjes kan maken en de onvolmaaktheid kan
accepteren en kan omarmen, kan ik 'door de
onvolmaaktheid heen reizen' en kan ik dat stukje
afleggen als zijnde, 'DOORLEEFD’ en zal ik niet meer
met die energie en die omstandigheden
geconfronteerd hoeven te worden.
De weg van het afleggen van de weerstand, de weg van
het afleggen van de acceptatie en de omarming van de
onvolmaaktheid, creëert dus groei, waardoor ik
mijzelf bevrijd uit steeds terugkerende
omstandigheden. Ik heb die les geleerd en heb die
ervaring niet meer nodig.
Vasthouden aan mijn verlangen van persoonlijke
volmaaktheid creëert weerstand en blokkeert iedere
voortgang op mijn weg.
Accepteren en omarmen van de onvolmaaktheid,
betekent God accepteren en omarmen, betekent God
blind kunnen vertrouwen en onvoorwaardelijk in
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God kunnen en willen geloven, betekent volledige
overgave aan God, betekent de ervaring van
ONKWETSBAAR te zijn, betekent de ervaring te
hebben van uit de Geest te zijn geboren.
Dit is de enige weg van groei uit de Onvolmaaktheid
op weg naar volmaaktheid. Dat is de ERVARINGSREIS
van ‘DOOR DE ONVOLMAAKTHEID HEEN REIZEN',
DOOR DE ONVOLMAAKTHEID IN VOL BEWUSTZIJN,
IN LIEFDE, IN GELOOF EN IN VERTROUWEN,
VOLLEDIG TE ACCEPTEREN EN TE OMARMEN.
Zolang wijzelf in de weerstand zitten en in de
weerstand blijven, tonen wij het universum dat bij ons
de angst nog overheerst, dat wij nog vastzitten aan het
concept van projectie op de volmaaktheid en dat wij
de weg van de onvolmaaktheid nog niet kennen, nog
niet durven accepteren, nog niet consumeren en dat
wij dus nog deze ervaringen nodig hebben om te
kunnen leren.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen
…..!
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Dit creëert Punt 344:
De weg van het afleggen van de weerstand, de weg van
het afleggen van de acceptatie en de omarming van de
onvolmaaktheid, creëert dus groei, waardoor ik
mijzelf bevrijd uit steeds terugkerende
omstandigheden. Ik heb die les geleerd en heb die
ervaring niet meer nodig. Vasthouden aan mijn
verlangen van persoonlijke volmaaktheid creëert dus
weerstand en blokkeert iedere voortgang op mijn weg.
Zolang wijzelf in de weerstand zitten en in de
weerstand blijven, tonen wij het universum dat bij ons
de angst nog overheerst, dat wij nog vastzitten aan het
concept van projectie op de volmaaktheid en dat wij
de weg van de onvolmaaktheid nog niet kennen, nog
niet durven accepteren, nog niet consumeren en dat
wij dus nog deze ervaringen nodig hebben om te
kunnen leren.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen
…..!
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PUNT 345: Het zijn van
de transformator in en
voor deze wereld

Ieder mens leeft in de weerstand van ‘de afstemming
op het besef van volmaaktheid'. We creëren onze
eigen volmaaktheid, bepaald door de verlangens en
wensen die wij hebben, die weer worden gevormd
door de angst die wij hebben, vastgesteld, 'door het
lijden dat wij vrezen’.
Daardoor zijn wij uitsluitend gericht op het besef van
volmaaktheid en wijzen wij ieder besef van
onvolmaaktheid, 'van een beeld van onvolmaaktheid’,
af.
Die energie van deze ‘weerstand tegen de
onvolmaaktheid', altijd gebaseerd op angst, stroomt
binnen het collectieve bewustzijn en raakt, voedt en
besmet iedereen.
Ieder mens binnen dit gesloten systeem van het
collectieve bewustzijn, ontvangt deze energie van de
weerstand, versterkt het en stuurt het verder naar
anderen. Zo zijn wij de katalysator en de
476

transformator van deze energie binnen het collectieve
bewustzijn, gebaseerd op weerstand tegen het besef
en de afstemming op de ONVOLMAAKTHEID, die per
definitie IS, omdat zij door God in de schepping is
vastgelegd en dus het wezenlijke en het natuurlijke
van de aard der dingen in zich draagt.
Wat betekent dit verhaal en wat is de invloed van de
mensen die ogen hebben om te zien en oren hebben
om te horen?
Wat betekent dit verhaal, als er wel mensen zijn die de
de onvolmaaktheid begrijpen en kunnen en willen
accepteren, omarmen en er in hun levens mee willen
gaan werken?
Wat betekent dit verhaal wanneer er zich in dat
spanningveld van de weerstand, binnen het gesloten
energieveld van het collectieve bewustzijn, mensen
bevinden die geloven in en vertrouwen op het besef
van de onvolmaaktheid, die geloven in en vertrouwen
op God, die de ervaring hebben van uit de Geest te zijn
geboren en die vanuit die kracht, hun krachten willen
inzetten voor dienstbaarheid aan de mensheid?
Dat betekent het volgende.
Als ik in staat ben om de onvolmaaktheid te
accepteren en te omarmen, wetend wat voor krachten
dat losmaakt, zal alle weerstand, alle angst, alle
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energie naar de verlangens en het streven naar
volmaaktheid, door mij heen kunnen stromen en
afgevoerd kunnen worden van deze wereld. Weg
van deze wereld. Weg uit het gesloten systeem van het
collectieve bewustzijn. Ik ben dan als het ware een gat,
een opening, een open deur, waar doorheen deze
energie van weerstand, deze energie van de angst, het
collectieve bewustzijn zal verlaten en
getransformeerd zal worden door krachten buiten het
veld van het collectieve bewustzijn.

Ik ben dan niet alleen een open deur
waar doorheen mijn genootschap kan
werken op deze wereld, maar ik ben ook
een open deur waar doorheen de met
angst gevulde energie van het collectieve
bewustzijn afgevoerd kan worden uit
deze wereld.
Zo werkt de mens die de ervaring heeft van uit de
Geest te zijn geboren, op meerdere manieren op deze
wereld en voor deze wereld, om God, om het besef van
de onvolmaaktheid en om de mensheid te kunnen
dienen.
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Hiermee lost dus voor die mens de noodzaak op om
deze confrontaties nog zelf te moeten ervaren en kan
die mens anderen helpen om tot het besef van de
onvolmaaktheid te kunnen komen en om hun ogen en
oren te openen.

Dit creëert Punt 345:
Ieder mens die in staat is om de onvolmaaktheid te
kunnen accepteren en te kunnen omarmen, is in staat
om de energie van 'de weerstand tegen de zelf
benoemde onvolmaaktheid’, die gebaseerd is op angst
voor het lijden dat wij vrezen en dat circuleert binnen
het gesloten systeem van het collectieve bewustzijn,
als een open deur, door die mens heen, te laten
wegstromen naar, ‘buiten het collectieve bewustzijn',
waar het zal worden getransformeerd. De mens die de
onvolmaaktheid accepteert en omarmt, die in God
gelooft en op God vertrouwt, die de ervaring heeft van
uit de Geest te zijn geboren, kan op deze wijze, als een
open deur, God, de schepping en de mensheid dienen.
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PUNT 346: De WEG van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID is de
EEUWIGE WEG

Aangezien de schepping onvolmaakt is en het
groeiproces naar volmaaktheid eeuwig en oneindig is,
is het principe van 'het accepteren en omarmen van
het besef van onvolmaaktheid eeuwig en
oneindig’.
God heeft de mens nodig in het proces van het werken
aan de totstandkoming van de universum-finaliteit.
Tevens zal er voor de mensen nooit een einde komen
aan de universum-dienstbaarheid voor en samen met
de Allerhoogste.
Dienstbaarheid is groei en de groei zal dus eindeloos
zijn.
Dat betekent dat het huidige besef van het begrijpen
van het spanningsveld tussen onvolmaaktheid en
volmaaktheid een nieuwe weg in zal slaan, die vanaf
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nu nooit meer zal stoppen en alleen maar nieuwe
veroveringen zal gaan prijsgeven en voor ons een deel
zal zijn voor de rest van onze eeuwige eeuwigheid.
Het Urantiaboek zegt daar onder andere, het volgende
over:
(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.
(1112.2) 101:6.6 Wat de mens betreft, zijn
uiteindelijke fusie en de daaruit voortvloeiende
eenheid met de inwonende Richter – de
persoonlijkheidssynthese van de mens met de
essentie van God – maken hem, in potentialiteit, tot
een levend deel van de Allerhoogste, en garanderen
dat zulk een eertijds sterfelijk wezen het eeuwige
geboorterecht heeft op het NIMMER EINDIGENDE
nastreven van finaliteit van universumdienstbaarheid voor, en samen met, de
Allerhoogste.
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Een ‘NIMMER EINDIGENDE DIENSTBAARHEID AAN
DE ALLERHOOGSTE’, genereert een groei die zal
blijven leiden tot een eeuwige groei van het
scheppingsplan of van het scheppingsconcept.
Dat betekent dat het proces van het kunnen
accepteren en kunnen omarmen van het BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID, nog maar een beginstadium is
omdat het proces van het 'door de

onvolmaaktheid heen kunnen gaan, door
acceptatie en omarming van de
onvolmaaktheid, in ieder geval eindeloos is,
in een eeuwige eeuwigheid en in een
eeuwige, nooit stoppende dienstbaarheid
aan de Allerhoogste'.
Dat betekent dat wij met dit besef van de
'volmaaktheid en de onvolmaaktheid’ en met het
SPANNINGSVELD dat daartussen ontstaat, dat zelfs
een risico in zich draagt van potentieel kwaad, een
nieuwe eeuwige weg zijn ingeslagen, zoals dit is
vastgelegd in het evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid.
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Dit creëert Punt 346:
De nieuwe weg die is blootgelegd en die wordt
aangegeven door het nieuwe vreugdevolle evangelie
van onvolmaaktheid of van het besef van
onvolmaaktheid en die de beginselen van het
goddelijk scheppingsplan blootlegt en daarop verder
bouwt, toont ons het begin van een eeuwige en
eindeloze weg. Het is de sleutel tot de deur die
wezenlijk de trap ontsluit voor een nooit meer
stoppende, eeuwige klimpartij, naar immer weer
nieuwe en ontluikende schoonheden, die naar voren
zullen komen, naarmate wij steeds verder op kunnen
gaan in de Onvolmaaktheid, door er doorheen te
reizen. Door steeds meer van die onvolmaaktheid te
kunnen gaan begrijpen, zullen we steeds meer van die
onvolmaaktheid kunnen afleggen en daardoor de
schoonheid en de volmaaktheid van God kunnen gaan
begrijpen.
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PUNT 347: De meer dan
complete ‘OMSLAG’

Het besef van volmaaktheid, het verlangen en het
streven naar zelf geformuleerde volmaaktheid, de
gerichtheid op die volmaaktheid, doordrenkt ons
leven, onze afstemming, onze hoop, onze focus, want
iedereen is bang voor het lijden dat hij vreest en
elimineert daarom die gedachte, die angst, die
gekwalificeerde en benoemde onvolmaaktheid,
compleet uit ieder hoekje van zijn systeem.
Niemand ambieert de pijn van het venijn.

Daarom zal de boodschap van het
accepteren en omarmen van de
onvolmaaktheid door het
bewustzijnsniveau van het huidige
collectieve bewustzijn, niet begrepen en
dus verworpen worden.
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Dit is een meer dan complete OMSLAG in het denken
van het huidig collectieve bewustzijn. Dit is eng,
waanzinnig en belachelijk.
Er zijn ogen nodig en oren nodig om deze stap, om
deze verandering te kunnen begrijpen en te kunnen
accepteren en dus te kunnen maken.
De gerichtheid op onvolmaaktheid leidt tot een
groter besef van eenheid en een gerichtheid op
volmaaktheid leidt tot een besef van dualiteit. Het
spanningsveld tussen volmaaktheid en
Onvolmaaktheid is gekoppeld aan de dualiteit, aan de
illusie en draagt daarom het potentieel kwaad in zich,
wat resulteert in dwaling of zonden.
De omslag is immens.
Wie heeft het lef om de vrede, de vreugde, de rust, de
liefde en de 'kracht van groei', te gaan ontdekken en te
gaan veroveren door de onvolmaaktheid te accepteren
en te omarmen en daarmee voor zichzelf te
veroveren?

Dit creëert Punt 347:
We hangen allemaal in de projectie op de door onszelf
geformuleerde ‘volmaaktheid’. Deze projectie is de
neerslag van het totale collectieve bewustzijn. We
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zullen de projectie op volmaaktheid los moeten laten
en het besef van Onvolmaaktheid gaan accepteren en
omarmen. Dan zal de weerstand gebroken worden en
kan en zal de ‘kosmische flow’ gaan stromen. Die
'overstap’ is immens en nog ver buiten het bereik van
de massa. Ieder individu die deze stap wil en kan
maken, dient daar de mensheid mee. Wie heeft het lef
om de vrede, de vreugde, de rust, de liefde en de
'kracht van groei', te gaan ontdekken en te gaan
veroveren door de onvolmaaktheid te accepteren en te
omarmen en daarmee voor zichzelf te veroveren?
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PUNT 348: De weg van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID is de
ENIGE WEG naar het
besef van EENHEID

De weg van het BESEF van EENHEID is de ENIGE
WEG.
DAN IS ER OOK MAAR ÉÉN WEG, DIE ZAL LEIDEN
NAAR HET BESEF VAN EENHEID.
Het kunnen aanvaarden, het kunnen omarmen van het
besef van Onvolmaaktheid, dus zonder enig oordeel,
zonder enige veroordeling, zonder schuldigen aan te
wijzen, IS DE WEG NAAR HET BESEF VAN EENHEID,
IS ZELFS DE ENIGE WEG NAAR HET BESEF VAN
EENHEID.
Als dat de enige weg naar het besef van eenheid is, dan
is de weg van het besef van volmaaktheid, DE ENIGE
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OORZAAK VAN DUALITEIT, DIE LEIDT NAAR DE
ENIGE WEG VAN HET BESEF VAN DUALITEIT.
We hebben gezien hoe moeilijk het is om de
verandering van het besef van volmaaktheid naar het
besef van onvolmaaktheid te kunnen maken, dan is het
duidelijk hoe moeilijk het is om de dualiteit vaarwel te
kunnen zeggen. Dat is (nog lang) niet weggelegd voor
de massa, voor het collectieve bewustzijn.
De enige Weg is niet voor niets de enige weg. Deze
weg is zelfs voor bijna iedereen onzichtbaar. We
zullen eerst de ogen moeten veroveren, voordat
we haar zelfs maar kunnen waarnemen en
waarnemen is nog niet hetzelfde als kunnen
veroveren. Wie ogen heeft om te zien …..!
Zo liggen de wegen en wie een weg bewandelt, moet
verstand hebben van de verschillende wegen en van
waar deze wegen zich bevinden.

Dit creëert Punt 348:
Als de weg van het besef van Onvolmaaktheid de weg
of zelfs de enige weg is naar het besef van EENHEID,
dan is de weg van het besef van volmaaktheid de
enige oorzaak van het besef van dualiteit en is
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daarmee de enige weg naar het besef van dualiteit.
Vind een kies de juiste weg.
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PUNT 349: De weg van
het besef van
ONVOLMAAKTHEID
isoleert voor mij
uitsluitend mijn eigen
verantwoordelijkheid

Aangezien ik iedere aspect van de Onvolmaaktheid accepteer
en omarm, aangezien ik niet meer oordeel en niet meer
veroordeel, aangezien ik de onvolmaakte schepping binnen
het scheppingsplan van God onvoorwaardelijk begrijp en
doorzie, kan ik nooit meer wijzen met mijn vinger naar
een ander.
Ik ben nooit meer een slachtoffer, niet van het handelen
van wie dan ook en niet van welke omstandigheid dan
ook.
Dat betekent, dat:
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Mijn volle besef van de
onvolmaaktheid van de schepping en
alles wat daaruit voortkomt voor mij,
valt binnen mijn eigen
verantwoordelijkheid.
Er is niemand meer schuldig, er is
alleen maar mijn eigen
verantwoordelijkheid.
De weg van onvolmaaktheid gooit mijzelf volledig terug op
mijzelf. Ik sta er alleen voor en ik kan niemand meer
benoemen en aanwijzen voor de oorzaak en de bron van mijn
ellende. Ik ben alleen, samen met mijn God, mijn engelen en
mijn genootschap en dus ben ik niet alleen en heb ik zelfs de
meest waardevolle vrienden aan mijn zijde. Binnen dat weten,
binnen die kracht, neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid
en accepteer en omarm ik onvoorwaardelijk de
onvolmaaktheid.
Zo groei ik ver uit boven het geharrewar en het geleuter, het
geduw tegen en het getrek aan elkaar, wat zich allemaal
afspeelt op deze wereld.

Het bijzondere aan dit verhaal is echter dat als ik
het besef van ONVOLMAAKTHEID volledig
accepteer en omarm, de ellende zal verdwijnen uit
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mijn leven, omdat ik die lessen heb geleerd en
omdat vreugde, vrede, liefde en een dieper besef
van EENHEID, MIJN DEEL ZAL ZIJN.

Dit creëert Punt 349:
De weg van Onvolmaaktheid gooit mijzelf volledig
terug op mijzelf. Ik sta er alleen voor en ik kan
niemand meer benoemen en aanwijzen voor de
oorzaak en de bron van mijn ellende. Ik ben alleen,
samen met mijn God, mijn engelen en mijn
genootschap en dus ben ik niet alleen en heb ik zelfs
de meest waardevolle vrienden aan mijn zijde. Binnen
dat weten, binnen die kracht, neem ik mijn eigen
verantwoordelijkheid en accepteer en omarm ik
onvoorwaardelijk de onvolmaaktheid. Zo groei ik ver
uit boven het geharrewar en het geleuter, het geduw
tegen en het getrek aan elkaar, wat zich allemaal
afspeelt op deze wereld. Het bijzondere aan dit
verhaal is echter dat als ik het besef van
ONVOLMAAKTHEID volledig accepteer en omarm,
de ellende zal verdwijnen uit mijn leven, omdat ik
die lessen heb geleerd en omdat vreugde, vrede,
liefde en een dieper besef van EENHEID, MIJN
DEEL ZAL ZIJN.
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PUNT 350: Onze zelf
gedefinieerde
VOLMAAKTHEID sluit
alles uit en creëert
SPANNING

‘De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij
vreest’.
We zijn dus blijkbaar voor heel erg veel dingen bang,
bang dat al deze dingen ons zullen overkomen en ons
zullen raken, dus richten we onszelf met al onze
projecties op zaken, 'die we juist wel willen, waar we
naar verlangen en waar we naar streven’.
Dat is de door onszelf gedefinieerde of benoemde
VOLMAAKTHEID.
Hiermee sluiten we alles wat we niet willen en wat we
bestempelen als 'drama’ uit en parkeren al die dingen
die we niet willen, buiten onze projecties. Althans dat
denken we!
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Zonder dat wij het in de gaten hebben, krijgen ook
deze niet gewenste zaken onbewust onze
AANDACHT. Ze worden in ons systeem opgenomen
met het etiket 'ongewenst’ of ‘angstig’.
Alles wat wij opnemen in onze projecties en dus in ons
systeem, is alles, waar wij onze deur voor open zetten
en dus naar onszelf toetrekken.
We richten onszelf dus op het gewenste, op het
verlangde, op datgene dat wij nastreven en dat wij in
onze levens willen laten gebeuren en we richten
onszelf op het ongewenste, op datgene dat wij als
angstig etiketteren.
Beide kanten krijgen onze aandacht en beide kanten
nemen wij op in onze projecties.
Wij komen daarmee dus onder de invloed van de
energievelden van BEIDE projecties. Deze
energievelden zijn tegenstrijdig en creëren dus
weerstand ten opzichte van elkaar, wat weer een
spanningsveld veroorzaakt, WAAR WIJ LAST VAN
HEBBEN EN DAT IN ONS SYSTEEM CHAOS CREËERT.
Zo denken we dat we, door onszelf op zogenaamde
volmaakte zaken te richten (dat ook wel als positief
wordt bestempeld), wij de ellende buiten onze deur
kunnen houden.
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Het tegenovergestelde is echter helaas waar. Door
bewust ‘uit te sluiten’, projecteer ik mijzelf op
zowel datgene dat ik ‘insluit’ als op datgene dat ik
'uitsluit’ en het contrast tussen beide stromen,
tussen beide projecties, creëert SPANNING.

Als wij echter het besef van Onvolmaaktheid gaan
accepteren en omarmen, is er geen selectie, is er geen
uitsluitsel, is er geen oordeel, is er geen verwachting,
is er geen angst voor het niet gewilde en is er geen
teleurstelling.
Er zijn geen verschillende stromen met verschillende
projecties die weerstand en een spanningsveld
creëren.
Er is rust, vrede en harmonie, in de wetenschap dat
alles goed is en nodig zal zijn, zolang als dat ik er iets
van kan leren en totdat ik het niet meer hoef te leren
omdat ik de les heb begrepen en de uitwerking en de
ervaring ervan heb geleerd en geïntegreerd in mijn
systeem.
VOLMAAKTHEID SLUIT DUS ALLES UIT EN
CREËERT DUALITEIT, STRESS EN ANGST EN
BLOKKEERT DAAROM ALLES.
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ONVOLMAAKTHEID SLUIT ALLES IN, CREËERT
EENHEID, LAAT ALLE ENERGIE STROMEN EN
GENEREERT VREUGDE, VREDE EN LIEFDE.
Dit geldt ook voor het richten op het zogenaamde
positieve (volmaaktheid) met uitsluiting van het
negatieve (onvolmaaktheid).
Laat de dingen gewoon gebeuren waarbij alles
wordt geaccepteerd en omarmd, in vrede, vreugde
en in harmonie.

Dit creëert Punt 350:
‘De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij
vreest’. Dat is de reden waarom we gaan selecteren in
voor onszelf gedefinieerde volmaaktheden en
onvolmaaktheden. Als we ons richten op alles wat wij
als volmaakt bestempelen, sluiten we de rest uit. Dat is
echter schijn, want ook alle onvolmaaktheden zijn
door uitsluiting benoemd en voorzien van het etiket
angst, dat een verbinding creëert. Dus ook voor al die
projecties, van de onvolmaaktheid, zetten we de
deuren van ons systeem, ONBEWUST, wijd open en
halen die energie binnen in ons systeem, dat een
spanningsveld, stress en angst creëert. Bovendien
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creëert ‘uitsluiting’ een afscheiding en dus DUALITEIT.
Afstemming op het besef van onvolmaaktheid, sluit
alles in en sluit niets uit en is dus gericht op het besef
van EENHEID, dat altijd ervaren wordt als LIEFDE.

497

PUNT 351: Meesterschap
over het Zelf, versie 3.0

We hebben al eerder het Meesterschap over het Zelf
benoemd.
Er is ook al een versie 2.0 ter sprake gekomen en
door het voortschrijdend inzicht, kunnen we nu de
versie 3.0 benoemen van het ‘Meesterschap over het
Zelf'.
We zullen hieronder de diverse uitvoeringen bekijken.

Meesterschap over het Zelf.
Versie 1.0
Dit is het Meesterschap dat we verkregen door het
VEROVEREN van Zelfrespect. Zelfrespect bezitten is
nodig en noodzakelijk omdat zelfrespect hetzelfde is
als Eigenliefde, liefde voor het zelf.
Jezus ziet het Zelfrespect, de eigenliefde als de MAAT
van liefde die leidt tot de CAPACITEIT van liefde.
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Hiermee wordt bedoeld de NAASTENLIEFDE, waarbij
de capaciteit (de naastenliefde) nooit groter kan zijn
dan de maat (eigenliefde).
Omdat er nogal eens misverstand bestaat over
‘ZELFTRSPECT’ enerzijds en ‘ZELFBEWONDERING’
anderzijds, hebben we versie 2.0 geïntroduceerd.

Versie 2.0
Aangezien alleen zelfrespect gekoppeld is aan liefde en
zelfbewondering gekoppeld is aan het ego, hebben we
de beginselen van onze grondslagen ingevoerd en
benoemd. Zelfrespect gekoppeld aan een karakter dat
gedragen wordt door de beginselen van de
grondslagen SCHOONHEID, WAARHEID en
GOEDHEID is in staat om LIEFDE te kunnen zijn. Als
deze grondslagen niet in de mens aanwezig zijn, is er
sprake van door het ego aangestuurde
zelfbewondering een is er GEEN sprake van
Meesterschap over het Zelf.
Versie 3.0
De derde versie van het Meesterschap over het Zelf is
de Meester die naast het bezit van Zelfrespect en een
karakter gebaseerd op de grondslagen van
schoonheid, waarheid en goedheid, OOK BEGRIJPT
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EN IN STAAT IS OM DE ONVOLMAAKTHEID TE
KUNNEN ACCEPTEREN EN TE KUNNEN OMARMEN,
OMDAT HIJ OF ZIJ DEZE WETTEN BEGRIJPT EN IN
ZIJN OF HAAR LEVEN, HANTEERT.

Dit creëert Punt 351:
Door het voortschrijdende inzicht hebben we de stap
gemaakt van het Meesterschap over het Zelf, van
versie 1.0, naar versie 2.0, naar versie 3.0. Het
Meesterschap versie 1.0 wordt gekenmerkt door het
veroveren van Zelfrespect. Bij versie 2.0 wordt er een
kwaliteit vereist van een zuiver en puur karakter,
gedragen door de beginselen van de grondslagen
schoonheid, waarheid en goedheid. Bij versie 3.0 is de
Meester in staat om een volledig besef en projectie te
hebben op de Onvolmaaktheid en deze
onvoorwaardelijk te kunnen accepteren en te kunnen
omarmen.
Als al deze kenmerken niet aanwezig zijn en iemand
vindt zichzelf geweldig, dan spreken we van
zelfbewondering en is er volledige aansturing van en
door het ego.
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PUNT 352: De weg van
dit Evangelie lijkt een
geheime Weg

De Weg van het vreugdevolle Evangelie van het besef
van Onvolmaaktheid lijkt een geheime Weg.
Alles is ‘tegennatuurlijk’.
Het is niet vanzelfsprekend en het is zelfs bedreigend
om mezelf te richten op het ontvangen, accepteren en
omarmen van welke boodschap, van welke situatie of
van welke omstandigheid dan ook.
Het is niet bedreigend want ons leven wordt gedragen
door God zelf.
Als wij onszelf in het belijden van dit Evangelie
volledig kunnen overgeven, in vol vertrouwen en in
diep geworteld geloof aan onze eigen Godsvonk, dan
zijn we veilig.
Het loslaten van de zogenaamde veiligheid, van onze
schijnveiligheid en onze schijnzekerheid om alleen
maar alles te projecteren op, zoals wij de
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volmaaktheid zien, werkt niet en zal nooit werken,
want de wezenlijke aard en natuur van de
schepping, IS ONVOLMAAKTHEID.
En dat weten we, daarin is er altijd het
spanningsveld van de angst dat 'het mis kan gaan’
en daarin zijn we altijd alert, want ……:

‘De mens lijdt het meest onder het
lijden dat hij vreest’.

En dus stort hij zich ongeremd,
In de VOLMAAKTHEID, die vast voor hem is
bestemd.
Hij wil niets weten van narigheid,
onvolmaaktheid en gedoe.
Van al dat drama wordt hij moe.
Daarom stort hij zichzelf.
Met vurigheid en gulzigheid.
Op de comfortabele en veilige
VOLMAAKTHEID.
En zo gaat het keer op keer.
En stoot die mens zijn hoofd maar weer.
Hij maakt om die volmaaktheid zelfs ruzie.
502

Helaas, ‘VOLMAAKTHEID’ is niet meer dan een
illusie.
Geef je over aan de Weg, geef je over aan de enige
Weg, geef je over aan het besef van Onvolmaaktheid,
geef je over aan het Evangelie van Onvolmaaktheid.
Deze weg is zo verstopt in onze systemen dat hij
onvindbaar is en dat hij ook nog eens angstig en
onzinnig lijkt.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen.

Dit creëert Punt 352:
De Weg van het Evangelie van het besef van
Onvolmaaktheid is onbekend, is mogelijk onbemind,
vereist ogen om te zien en oren om te horen, vereist
lef en daadkracht en dat allemaal om het onvolmaakte
te kunnen accepteren, te kunnen omarmen, het toe te
gaan passen en dus om alles los te kunnen laten,
behalve het vertrouwen en het geloof in God. Hij is
mijn alter-ego dus de onvolmaaktheid waardoorheen
ik ga, is ook zijn weg. God en ik samen, kunnen alles.
Wij gaan samen door de onvolmaaktheid heen en
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groeien er samen bovenuit. Dat is voor mij, dat is voor
ons, de WEG.
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PUNT 353: Welke kracht
is ‘de grote drager van de
Weg?’

Welke kracht is de kracht die de Weg draagt en die ons
draagt bij het gaan van de Weg?
Is dat de afstemming op het besef van
onvolmaaktheid?
Het is duidelijk dat de afstemming op het besef van
volmaaktheid alleen dualiteit tot gevolg kan hebben
en dat de afstemming op het besef van
onvolmaaktheid leidt tot de weg van eenheid.
Die verschillende wegen leiden dus tot verschillende
resultaten.
Bepaalt de overgave, het accepteren en het omarmen
van alles wat er op onze weg komt, de wezenlijke
voortgang op onze weg?
Hoe weet ik, dat het onvoorwaardelijk meegaan met
de stroom van het leven, zoals het zich voordoet en
waarin de onvolmaaktheid voor iedereen tot
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uitdrukking komt, omdat de Onvolmaaktheid IS, de
essentie van de Weg is?
Is de essentie het maken van een keus van links of
rechts, van volmaaktheid of onvolmaaktheid?
Al deze genoemde zaken hebben invloed en zijn
belangrijk, maar ze zijn van ondergeschikt belang. Ze
bepalen de voortgang en de snelheid op de weg, maar
niet de ESSENTIE en de RICHTING van de weg.
De richting en de essentie van de weg, het weten dat
deze weg ergens naartoe leidt en dat dat de juiste
richting is, wordt slechts BEPAALD door het meest
essentiële van het gaan van de weg.
Het beschermt je diepste wezen tegen alle
ongemakken tijdens het gaan van de weg, het geeft je
kracht dat je weet, dat je altijd de weg moet blijven
vervolgen, het geeft je zelfs het gevoel van
onkwetsbaar zijn tijdens het gaan van de weg.

De enige kracht die de grote drager is
van de weg, is:
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Het blinde vertrouwen op, het
ontembare verlangen naar en het
onvoorwaardelijke geloof in God, de
overgave aan God en in onze
samenwerking, in de wetenschap dat
God weet dat mijn weg, onze weg is en
nog harder zal gaan 'voor onze WEG’,
dan dat ik ooit in staat zal zijn.
Dat is de enige onvoorwaardelijke
overgave die vanzelf leidt tot het besef
van het onvoorwaardelijk accepteren
en omarmen van het besef van
Onvolmaaktheid en van het gaan van
die Weg, als de enige zinvolle keuze.

Dit creëert Punt 353:
Vele aspecten zijn belangrijk bij het gaan van de WEG.
Welke keus maak je, want keuzes leiden tot
ervaringen met groei- en leermomenten? Wat is de
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essentie van het gaan van de weg? Wordt dat bepaald
door of je kiest voor het besef van volmaaktheid of
voor het besef van onvolmaaktheid? Die keus is zeer
belangrijk maar bepaalt uiteindelijk niet de ESSENTIE
en de RICHTING van de weg. Die keus bepaalt de
voortgang en de snelheid op de weg. De essentie
wordt uitsluitend bepaald door Het blinde
vertrouwen op, het ontembare verlangen naar en
het onvoorwaardelijke geloof in God, de overgave
aan God en in onze samenwerking, in de
wetenschap dat God weet dat mijn weg, onze weg
is en nog harder zal gaan 'voor onze WEG’, dan dat
ik ooit in staat zal zijn.

Het Evangelie is een boodschap, een vreugdevolle
boodschap, die ons de weg kan wijzen op onze
spirituele reis.
Maar je komt er niet door alleen naar de woorden te
luisteren of ze te lezen.
Waar het om gaat, is de boodschap in je hart krijgen.
De boodschap is God, dus God moet in je HART
zitten en het mooie is, dat God daar al zit. Jij moet
daar achter zien te komen, jij moet dat zelf gaan
ontdekken en samen met hem de weg gaan
bewandelen. Geen boodschap kan daar iets aan doen,
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dat is jouw taak, jouw opdracht, dat kan jij alleen maar
doen voor jouzelf.

Het Evangelie moet geland zijn in je hart, waar je jouw
Godsvonk vindt en van waaruit je samen met jouw
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God deze weg kunt gaan bewandelen. De weg van het
Evangelie van het besef van onvolmaaktheid.
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PUNT 354: De juiste plek
bepaald

De juiste plek bepaald.
Het is belangrijk om hier aan te geven, wat de juiste
plek is en op wie we ons richten.
Het evangelie beschrijft een nieuwe weg. Op die weg is
één ding essentieel.
Geloof in, vertrouwen op een overgave aan God,
ONVOORWAARDELIJK.
Dat betekent ook dat het hier uitsluitend gaat om het
dienen van God. We hebben het op weg naar het
evangelie gehad over ware Godsverering en over het
hebben van de ervaring om uit de Geest te zijn
geboren.
We hebben het gehad over de beginselen van ons
denken op basis van de grondslagen van schoonheid,
waarheid en goedheid.

We hebben het dus over het dienen van God.
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We hebben het dus over het bewandelen van
de GEESTELIJKE WEG.
We hebben het dus niet over het dienen van de
keizer en we hebben het niet over het
bewandelen van de wereldse weg.
Jezus heeft aangegeven dat de WEG persoonlijk,
uniek en in ieder geval uiteindelijk, uitsluitend
GEESTELIJK is.
Ook heeft Jezus aangeven dat het niet onze taak
is om onze naasten te oordelen, maar om onze
naasten te REDDEN.
De weg van het besef van Onvolmaaktheid
accepteert en omarmt iedere vorm van
onvolmaaktheid en daarin past dus geen enkel
oordeel meer.
Oordelen doen we als we de volmaaktheid
aanhangen en constateren dat die niet wordt
gehaald. Het spanningsveld volmaaktheid –
onvolmaaktheid creëert het contrast met het
potentiële gevaar in zich van dualiteit, oordeel,
veroordeling, zonde of dwaling.
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(1571.4) 140:3.17 ‘Jullie opdracht is om de mensen te
redden, niet om hen te oordelen. Aan het eind van
jullie aardse leven zullen jullie allen barmhartigheid
verwachten; daarom verlang ik van jullie dat je tijdens
je leven als sterveling barmhartigheid betoont aan al
jullie broeders in het vlees. Maakt niet de fout dat je
tracht een splinter uit het oog van je broeder te
halen als er een balk in je eigen oog zit. Wanneer je
eerst de balk uit je eigen oog hebt verwijderd, kun je
des te beter zien om de splinter uit het oog van je
broeder te verwijderen.

Het Evangelie van Onvolmaaktheid past volledig in het
beeld van het evangelie van Jezus.
De weg is GEESTELIJK en de grens en de wissel
waarbij we de wereldse weg hebben verlaten, ligt
reeds lang geleden achter ons.

Dit creëert Punt 354:
De Weg op weg naar en de Weg van het Evangelie van
het besef van Onvolmaaktheid is uitsluitend een
GEESTELIJKE WEG. We hebben al lang geleden de
wereldse weg verlaten. We dienen uitsluitend nog God
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en hebben al lang geleden afscheid genomen van de
keizer.
Dikwijls vragen mensen mij waar je de grens legt in de
acceptatie en omarming van het Onvolmaakte. Zolang
het om wereldse zaken gaat en om het dienen van de
keizer is er geen grens en laten we iedere gerichtheid
daarop, los. Pas als de balk uit onze eigen ogen is
verwijderd, hebben wijzelf ‘ogen om te kunnen zien’.
Dan kunnen wij anderen helpen met het verwijderen
van de splinters, die zich bevinden in hun ogen, opdat
ook zij de ogen kunnen krijgen om te kunnen zien.
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PUNT 355: Zelfobservatie en zelfonderzoek

Een essentieel begin op de weg van het accepteren en
omarmen van de Onvolmaaktheid is de noodzaak van
eigen onderzoek op basis van eigen waarneming.

Mens ken Uzelve!
Wat is mijn eigen afstemming?
Heb ik zelf nog gerichtheden op de projectie van
volmaaktheid?
Kan ik ieder moment in mijn leven, alle
omstandigheden die zich in mijn leven voordoen en
die zich aanbieden, volledig zelf accepteren en
omarmen?
Is er een constante rust en ontspanning in mijn
systeem?
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Hoe snel constateer ik dat mijn eigen spanningsveld
oploopt door gerichtheid op door mijzelf bepaalde
volmaaktheden?
Hoe verandert mijn leven door het gegeven dat door
mijn volledige acceptatie en omarming van welke
omstandigheid dan ook, mijn omstandigheden in
mijn leven beginnen te veranderen, door het
gegeven dat ik blijkbaar door het 'leerproces’ op
dit niveau heen ben gegaan.
Hoe ben en voel ik mij ten opzichte van bijvoorbeeld
enige maanden geleden?
Merk ik veranderingen in mijzelf?
Tijdens het schrijven van dit Evangelie, waarvan ik
niets begreep en waarvan ik ook geen idee had wat het
zou gaan inhouden en welke kant het op zou gaan,
toen ik het begon door te krijgen van Gabriel en begon
vast te leggen, heeft in die korte periode van het
vastleggen en integreren van dit Evangelie in mijn
systeem, dit Evangelie mijzelf WEZENLIJK
VERANDERT. Mijn rust is vergroot, mijn vreugde is
vergroot en mijn gevoel van 'onkwetsbaar ZIJN’, is
vergroot. Ik voel mijzelf vergroot, gegroeid,
opgetild, nog meer gedragen, nog dichter bij mijn
eigen Godsvonk. Ik voel ook diep van binnen, de
vreugde van God over mijn groei in bewustzijn.
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Die alertheid, die waarneming moet er continu,
onafgebroken zijn.
Vergeet niet dat de mens continu bezig is om zijn
leven zodanig in te richten, dat er precies zal
gebeuren, waarvan wij hopen en wensen dat het zal
gaan gebeuren. Mislukking met betrekking tot dat
resultaat levert de teleurstellingen op die hangen aan
de ‘door onszelf gecreëerde verwachtingen en
teleurstellingen’ en dat deze teleurstellingen de
'gaten zijn in ons eigen energie-systeem, waardoor
onze energie wegloopt en wij onszelf verstoord, moe,
geïrriteerd en verdrietig voelen en waarvan wij
bovendien maar al te vaak de schuld neerleggen bij
anderen, omdat zij de oorzaak zijn van onze
teleurstellingen’.
Of dat reëel is, kan van de situatie afhangen, maar de
oorzaak van het creëren van de overtuiging en
verwachting ligt in ieder geval bij onszelf. We hebben
onszelf al eerder afgevraagd waar de grens ligt en we
hebben vastgesteld dat die grens er eigenlijk niet is.
Het grensloze zal bereikt worden in het
voortschrijdend, groeiende inzicht en zal stapje
voor stapje VEROVERD moeten en kunnen worden.
De grens die ik vandaag niet kan bereiken, zal
morgen VEROVERD kunnen worden.
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Is het gedrag van de gerichtheid op de volmaaktheid
fout en zondig?
Absoluut niet maar één ding is zeker, zolang wij
hangen aan de door onszelf geformuleerde
volmaaktheid, creëren wij tegelijkertijd de spanning
en de weerstand voor het lijden aan de vrees, dat onze
geformuleerde volmaaktheid niet zal worden
gerealiseerd.
Dit is geen zonde maar dit is een dwaling. Het is
‘dwaling met gevolgen'. Gevolgen die fysiek en
geestelijk lijden tot gevolg hebben.
We richten zelfs onze gebeden tot God of datgene, dat
wij als wens en verlangen voor ons leven hebben
geformuleerd en uitgesproken, alsjeblieft mag gaan
gebeuren.
Het Urantiaboek geeft aan dat dat de energie van die
gebeden ons plaatselijk universum niet eens zal
kunnen verlaten.
Als die wensen en verlangens wel uitkomen zal dat
een gevolg zijn van het gegeven dat de energie van
datgene waar wij onszelf op richten, zal worden
aangetrokken in ons leven om ons datgene door
ervaring te kunnen laten beleven, met het doel om van
die ervaring te kunnen leren en te kunnen groeien.
Vaak zijn de gescoorde resultaten dan tijdelijk.
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Iedere gerichtheid, iedere projectie van het besef van
volmaaktheid heeft geen levenskracht omdat het een
projectie is op iets dat 'NIET IS’ en dus uiteindelijk
'NIET KAN BESTAAN’.
PAS ALS WIJ DE LES HEBBEN GELEERD VAN HET
RICHTEN, HET AFSTEMMEN, HET ACCEPTEREN EN
HET OMARMEN VAN DE ONVOLMAAKTHEID, DIE
PER DEFINITIE ‘IS’, BINNEN DE DOOR GOD
ONTWORPEN EN GECREËERDE SCHEPPING’,
ZULLEN WIJ AAN DIE LESSEN VOORBIJ KUNNEN
GAAN EN OPGETILD KUNNEN WORDEN NAAR EEN
HOGER PLAN, NAAR EEN HOGER NIVEAU, WAAR ONS
NIEUWE LESSEN OP DAT HOGER NIVEAU ZULLEN
WACHTEN.
Gerichtheid op datgene dat niet leeft en dus niet ‘IS’,
het besef op volmaaktheid, heeft geen kracht, geen
levenswaarde en kan geen, kan nooit, resultaat
opleveren.
Alleen de gerichtheid op datgene dat ‘IS’, het besef op
ONVOLMAAKTHEID, omdat het is vastgelegd in het
concept van de schepping, waardoor het dus
natuurlijk en wezenlijk is, kan effectieve gevolgen
hebben voor ons leven.
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Alleen de GERICHTHEID en de
AFSTEMMING op het BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID en het daardoor in
staat te zijn om, DOOR DE
ONVOLMAAKTHEID HEEN TE GAAN, is in
staat om ons leven te veranderen en
om daardoor op te kunnen klimmen
naar een hoger plan, naar hogere
niveaus. Dit komt omdat de lessen die
wij geleerd en begrepen hebben en
waarvan de uitwerking een deel van
ons systeem is geworden, niet meer
door ons ondergaan hoeven te worden,
wij deze lessen hebben geleerd en wij
dus op een hoger niveau verder
kunnen gaan.
Succes op de Weg van het accepteren
en omarmen van het Onvolmaakte is
uitsluitend realiseerbaar door
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continue zelf-observatie en door
continu zelf-onderzoek.

Als de ogen zijn geopend en zijn verkregen om te
kunnen zien en als de oren zijn geopend en zijn
verkregen om te kunnen horen, zal ook deze Zelfobservatie en dit Zelf-onderzoek, ALS VANZELF
KUNNEN GAAN.

Dit creëert Punt 355:
Succes op de Weg van het accepteren en omarmen van
het ONVOLMAAKTE is uitsluitend realiseerbaar door
continue ZELF-OBSERVATIE en door continu ZELFONDERZOEK. Alleen de GERICHTHEID en de
AFSTEMMING op het BESEF VAN
ONVOLMAAKTHEID en het daardoor in staat te zijn
om, DOOR DE ONVOLMAAKTHEID HEEN TE KUNNEN
GAAN, is in staat om ons leven te kunnen veranderen
en om daardoor op te kunnen klimmen naar een hoger
plan, naar hogere niveaus, omdat de lessen die wij
geleerd en begrepen hebben en waarvan de
uitwerking een deel van ons systeem is geworden, wij
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niet meer hoeven te ondergaan en waardoor wij dus
op een hoger niveau verder kunnen gaan, om ook door
dat niveau heen te kunnen gaan en zo stapje voor
stapje verder te kunnen klimmen.
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PUNT 356: Is de
praktische uitvoering
van de Weg van het
Evangelie EMOTIELOOS?

Betekent de Weg van het Evangelie van
Onvolmaaktheid dat we alles over ons heen moeten
laten gaan en ZONDER enige EMOTIES moeten
verder leven?

Het antwoord is:

NEE,
Onder geen enkele voorwaarde.
Emoties zijn INDICATOREN en vertellen onszelf
onder andere hoe onze gerichtheid en onze projecties
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al of niet in conflict komen met de ‘wezenlijke en
natuurlijke aard der dingen’. Zijn wij in conflict met
het besef van Onvolmaaktheid door onszelf te richten
op het besef van volmaaktheid en wat zijn daarvan
voor ons de consequenties?
Ervaren wij rust, kracht, de ervaring van te worden
gedragen en mogelijk zelfs de ervaring van
onkwetsbaar te zijn of ervaren wij de ene na de andere
teleurstelling, wat resulteert in verdriet, boosheid,
frustratie en angst?
Leven wij enerzijds nog in de weerstand van een
continue angst en vrees om het lijden dat wij vrezen
en dat wij buiten ons verlangens- en wensenpakket
houden of kunnen wij anderzijds onszelf in rust,
zekerheid en vreugde overgeven aan het besef van
Onvolmaaktheid, omdat wij begrijpen, weten, horen
en zien dat de ONVOLMAAKTHEID ‘IS’ EN HOORT BIJ
DE WEZENLIJKE EN DE NATUURLIJKE AARD DER
DINGEN ALS CONCEPT VAN DE SCHEPPING VAN GOD,
DIE IN EEN TOESTAND VAN ONVOLMAAKTHEID IS
GECREËERD?
Al de antwoorden op al deze vragen bepalen het
pakket van al onze emoties, aan de hand waarvan wij
kunnen vaststellen waar wij staan en waar wij nog aan
hebben te werken en hoe en in welke richting wij
verder zullen moeten gaan.
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Als wij de ogen hebben om te kunnen zien en de ogen
hebben om te kunnen horen, kunnen we met dit
concept en aspect, verder in ons leven.
Onderga de emoties, druk ze nooit weg en negeer ze
al helemaal niet, maar ……

ACCEPTEER ALLES EN OMARM ALLES, DUS
ENOOK ALLE EMOTIES, ALLE FIJNE
EMOTIES EN ALLE NARE, PIJNLIJKE EN
VERDRIETIGE EMOTIES EN LEER EN STEL
VAST, ‘WAAR JE STAAT EN WAT JE NOG TE
DOEN HEBT, AAN HET EVENTUEEL BIJ
MOETEN STELLEN, AAN DE RICHTING VAN
JE LEVEN’.
Dat is de kracht van het leven, om te kunnen
observeren en om te kunnen onderzoeken, hoe mijn
handelen, mijn gedrag en mijn denken, al of niet in
strijd is met de ‘natuurlijke en wezenlijke aard der
dingen’, en wat dat betekent en wat ik daar dus aan zal
moeten doen om andere resultaten, om andere
EMOTIES te kunnen krijgen en te kunnen ervaren.

525

Dus opnieuw geldt een wijsheid, die onafgebroken
voor ieder van ons zal blijven gelden:

‘Mens ken Uzelve!’

Dit creëert Punt 356:
EMOTIES tonen ons wat er (nog) in onszelf leeft, wat
voor invloed dat nu op ons heeft en hoe wij nu dus nog
denken, handelen en acteren ten opzichte van de
kosmische wetten. Zijn wij in strijd met de
Onvolmaaktheid, met de natuurlijke en wezenlijke
aard der dingen en ervaren wij daardoor de
weerstand die automatisch daardoor ontstaat als wij
onszelf afstemmen en richten op het besef van
volmaaktheid, met alle pijnlijke, verdrietige of
angstige EMOTIES. Onze emoties zijn de prachtige
INDICATOREN van onze kennis over en van ons
handelen met de kosmische wetten. Onderdruk al
deze EMOTIES, alle fijne en alle angstige, pijnlijke en
verdrietige EMOTIES, NOOIT, maar onderga ze,
observeer ze, onderzoek ze en leer ervan. Tenslotte
rest ons iedere keer nog maar één ding, ACCEPTEER
en OMARM iedere ervaring, iedere EMOTIE en stel
stel wat en op welke wijze er iets verandert in
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jouw systeem. Leer daarvan, werk je zo DOOR DE
ONVOLMAAKTHEID HEEN, leer en groei. Dat is de
manier waarop we stap voor stap naar hogere niveaus
kunnen groeien, door niveau voor niveau, BEWUST te
kunnen doorleven, de onvolmaaktheid te kunnen
omarmen en daardoor te kunnen passeren en door op
deze wijze, stapje voor stapje, door te kunnen groeien
naar het Paradijs.
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PUNT 357: De invoer
vindt zichzelf vertaald in
de uitvoer

De vraag van: 'Hoe gaat mijn leven er uitzien, wordt
ingevuld door wat er in dat leven, aan de voorkant,
wordt ingevoerd.
Heb ik last van angsten en lijd ik onder onder ‘het
lijden dat ik vrees', projecteer ik het besef van
volmaaktheid voor het verloop van en de voortgang
in mijn leven, dan ontstaat de factor van potentieel
kwaad, leidend tot zonden of dwaling, geregeerd door
de angst en het ego en resulterend in oordeel,
verordening, afrekening, ruzie en oorlog, dus
DUALITEIT.
Ervaar ik rust, het gevoel van gedragen te worden, een
verbinding en contact met mijn Godsvonk, kracht,
vrede en ben ik relatief niet geïnteresseerd in wat het
leven mij zal brengen, in de wetenschap dat het goed
is en dat ik het in vreugde zal accepteren en omarmen,
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oordeel en veroordeel ik niet meer, dan heb ik het
Evangelie van het besef van Onvolmaaktheid
aanvaard en begrepen en dan ben ik geland en
verankerd in een steeds verder groeiend besef van
EENHEID.
Zo biedt ‘het resultaat, dus de uitvoer van wat er in
mijn leven gebeurt', een duidelijk beeld ‘van waartoe
ik in staat ben om mijn leven aan de voorkant mee te
voeden en dus van waarop ik mijzelf in mijn leven
richt en projecteer'.

Als er schoonheid in gaat aan de
voorkant (dus het besef, de gerichtheid
op Onvolmaaktheid), komt er
schoonheid uit aan de achterkant (de
ervaring van rust, vrede, vreugde,
gedragen te worden, een diepere
verbinding en een dieper contact met
mijn Godsvonk) leidt dit tot een groter
besef van EENHEID.
Als er stress, disharmonie, chaos, angst
in gaat aan de voorkant (dus het besef,
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de gerichtheid op volmaaktheid), komt
er dualistisch handelen, leidend tot
oordeel, veroordeling, ruzie en strijd
uit aan de achterkant, dus een
verdieping van het besef op DUALITEIT.

Neem dus je eigen situatie waar en pas je gedachten
en handelen, je gerichtheid en je focus aan om stappen
te kunnen maken, die zullen gaan leiden tot een
begrepen, een gewilde en een doordachte afstemming
op het besef van de Onvolmaaktheid voor het
verkrijgen van een dieper besef van EENHEID.

Dit creëert Punt 357:
Alles wat wijzelf aan de voorkant van ons LEVEN erin
stoppen, vinden wij als ervaring aan de achterkant
van ons LEVEN terug. Dus afhankelijk van welke
gerichtheid wij aan de voorkant hebben, ofwel
enerzijds de gerichtheid op het besef van
Onvolmaaktheid ofwel anderzijds de gerichtheid op
het besef van volmaaktheid, bepaalt of wij
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respectievelijk aan de achterkant de ervaring hebben
van ofwel vreugde, rust, vrede, verdiept contact en
verbinding met onze Godsvonk ofwel de ervaring van
angst, onrust, disharmonie, veroordelend en
belandend in geschillen en ruzies. Wat je ervaart aan
de achterkant van je leven is het resultaat van je
gerichtheid en afstemming aan de voorkant van je
leven.
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PUNT 358: Wat brengt
het Evangelie ons en wat
is haar doel?

Wat brengt het Evangelie ons en wat is het doel van
deze vreugdevolle boodschap?
Het doel van het Evangelie sluit aan bij het doel van de
Spirituele Weg. Een doel dat als intentie in ons moet
groeien en zich moet verdiepen, maar dat qua doel
onveranderlijk en consistent is.
Het doel van de Spirituele Weg is om te komen tot
God, om de eenheid met God te verdiepen, om God te
gaan zien als 'deel van mijzelf’, waarbij God en ik
steeds meer worden tot één, tot een eenheid,
onsplitsbaar en voor mijzelf, afhankelijk van elkaar,
waarbij er een intens en geworteld vertrouwen is in
God, waarbij er geloof is in God en waarbij er een
onvoorwaardelijke overgave is aan God.
Er is een eenheid, die onzichtbaar is, die niet
aantoonbaar is en die dus uitsluitend steunt op dat
blinde geloof en op dat blinde vertrouwen. Het is een
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‘branden in het hart', dat uitgroeit tot een
onvoorwaardelijk ‘weten’, zonder iets anders nodig te
hebben als de liefde in mijn hart die als bron God heeft
en God kent. Het is de behoefte om 'levend te zijn in
die eenheid, in die verbondenheid’ en om daarom alles
van mijn eigen innerlijk leven met God te willen delen,
al mijn verdriet, al mijn pijn, al mijn geworstel, maar
vooral ook al mijn vreugde en al mijn overwinningen.
Het is de weg van een nooit stoppende groei in
BEWUSTZIJN.

Vanuit die basis, vanuit dat waarachtige
‘maatjes-schap met God’, vanuit die
vriendschap, vanuit die zekerheid, kan
ik verder MET GOD, met het vervolgen
van mijn Geestelijke Weg, in de
wetenschap en met de zekerheid, DAT IK
NOOIT MEER ALLEEN BEN EN DAT ER
TIJDENS DE REST VAN MIJN EEUWIGE
REIS ALTIJD STEUN EN HULP IS EN DAT
WIJ BEIDEN GAAN VOOR ‘ONS’.
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EEN ‘ONS’, DAT EENS ZAL VERSMELTEN
TOT EEN VOLLEDIGE EEUWIGE EENHEID,
EEN EEUWIG 'ÉÉN-ZIJN'.
Dat is het doel waarbij dit nieuwe vreugdevolle
Evangelie, deze nieuwe boodschap ons kan helpen om
dit doel ook wezenlijk ‘TE KUNNEN GAAN LEVEN, TE
KUNNEN GAAN ZIJN, MET ONS HART EN MET ONS
HOOFD’.
Hoe sluit dit nieuwe Evangelie aan op dit doel?
Het doel zoals hierboven geschetst, resulteert in een
ervaring in ons leven, dat weer leidt tot een behoefte
waarmee wij ons leven, ons geestelijk leven, invulling
en vorm kunnen geven, passend binnen de doelstelling
van de Weg, passend binnen de doelstelling van God,
met wie wij nu al onverbrekelijk zijn verbonden.
Het nieuwe Evangelie van het besef van
ONVOLMAAKTHEID leert ons, dat:
 ONVOLMAAKTHEID (het BESEF van
Onvolmaaktheid) de basis is waaruit de schepping
bestaat en dat de Onvolmaaktheid, waaruit alles is
opgebouwd en waaruit alles bestaat, dus hoort tot
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‘de natuurlijke en wezenlijke aard der dingen’,
passend binnen de kosmische wetten en dus
veroorzaakt en gecreëerd door de wens van God.
De Onvolmaaktheid is het veld, het patroon, waaruit
wij vertrekken en waarbinnen onze mogelijkheden
zich afspelen.
We hebben een opdracht om door dat veld heen te
trekken en daardoor en daarmee, het patroon te
gaan doorbreken, waardoor we stap voor stap de
onvolmaaktheid achter ons kunnen laten en kunnen
komen en kunnen OPKLIMMEN tot de
‘volmaaktheid van de bron'. DIT MAAKT ONS DE
OPKLIMMINGSWEZENS BINNEN DE SCHEPPING.
Wij worden gehinderd en geblokkeerd door
onwetendheid en angst, waardoor we ons
afwenden van het besef van Onvolmaaktheid en ons
volkomen richten op het besef van volmaaktheid,
van 'de door onszelf bepaalde volmaaktheid,
waarnaar wij verlangen en streven’. Hiermee
proberen we onszelf in te dekken voor 'het lijden
dat wij vrezen’, voortkomend uit de altijd
aanwezige mogelijke kans op mislukking van onze
eigen missie, waardoor we verzeild raken in de
door onszelf geformuleerde en gevreesde
onvolmaaktheid.
Deze door onszelf bepaalde volmaaktheid is een
irrealiteit in een beeld dat bestaat in een besef dat
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uitsluitend onvolmaakt is en is daarom onwezenlijk
en zonder levenskracht.
 Hoe meer wij ons afzetten tegen het besef van
Onvolmaaktheid, hoe meer weerstand er ontstaat,
die spanning levert en altijd stress veroorzaakt,
zowel fysiek als geestelijk. Kijk om je heen naar de
trieste realiteit van dit beeld, overal in de wereld.
 Het SPANNINGSVELD dat de mens zelf creëert met
zijn GERICHTHEID op het besef van
volmaaktheid, met de altijd aanwezige angst van
het alternatief, de realisatie van de mislukking van
zijn missie en dus het terechtkomen in een
krachtveld van het CONTRAST tussen
volmaaktheid en Onvolmaaktheid, levert altijd het
potentiële gevaar van zonden of dwaling. De
eventuele mislukking van de missie (verwachting)
levert teleurstellingen op, waar schuldigen voor
worden gezocht en altijd bij worden gevonden, die
geoordeeld en veroordeeld moeten worden. Dit
betekent, dat gerichtheid op het besef van
volmaaktheid per definitie DUALITEIT
veroorzaakt, onder aanvoering van het ego. God is
in de GERICHTHEID op HET BESEF VAN
VOLMAAKTHEID ONVINDBAAR EN NIET
BENADERBAAR, OMDAT GOD HIER DE
ONVOLMAAKTHEID VERTEGENWOORDIGT EN
ALLEEN IN DAT VELD VINDBAAR IS. Dualiteit,
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voortkomend uit het besef van volmaaktheid,
creëert illusies, wat leidt tot dwaling.
 De afstemming op het BESEF van
ONVOLMAAKTHEID draagt het kenmerk dat ze de
onvolmaaktheid begrijpt en daarom accepteert en
omarmt, in de wetenschap dat het goed is. De
mens die dit veld en dit besef begrijpt en aanvaardt,
accepteert en omarmt alles wat er op de levensweg
langskomt, oordeelt NIET, veroordeelt NIET en
groeit daardoor in BEWUSTZIJN en groeit steeds
verder naar het besef van EENHEID. Deze mens is
in staat om de linkerwang toe te keren als er op de
rechterwang wordt geslagen.
 De weg van het besef van Onvolmaaktheid schenkt
rust, vrede en vreugde. Er is geen afstemming meer
op zelf geformuleerde volmaaktheid, dus er zijn
geen overtuigingen, geen verwachtingen en geen
teleurstellingen meer. Die rust, vreugde en vrede
geeft ZELFVERTROUWEN en vergroot het
ZELFRESPECT en schept de realisatie van het
dragen en nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 Door het besef van Onvolmaaktheid te accepteren
en te omarmen, zijn wij in staat om iedere keer
lessen met betrekking tot de Onvolmaaktheid te
kunnen doorlopen, waardoor wij onszelf door de
Onvolmaaktheid kunnen heenwerken en daardoor
op een steeds hoger plan belanden met steeds
nieuwe en andere uitdagingen.
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 Als we het besef van EENHEID steeds meer gaan
ervaren, als we blind kunnen geloven in, kunnen
vertrouwen op en onszelf kunnen overgeven aan
God, krijgen wij de ervaring van 'UIT DE GEEST TE
ZIJN GEBOREN’ en kunnen wij in deze wereld de
vruchten gaan delen van de Goddelijke Geest. Het
Evangelie van Onvolmaaktheid maakt de weg vrij
om tot dit punt te kunnen komen en te kunnen gaan
samenwerken met onze Godsvonk en ons
genootschap.
 De weg van het Evangelie maakt ons dus los van het
besef van dualiteit, brengt ons naar het besef van
eenheid, schenkt ons rust, vrede en vreugde en leert
ons de Onvolmaaktheid te overwinnen door haar te
begrijpen, te accepteren en te omarmen, waardoor
wij 'er doorheen kunnen gaan’ en er op een steeds
hoger niveau, afstand van kunnen nemen.
 De weg van het Evangelie van Onvolmaaktheid is de
enige weg die ons kan wegleiden uit de dualiteit, uit
de illusie, uit de strijd, uit de teleurstellingen, uit het
oordeel en uit de veroordeling. Deze weg is de enige
weg die vrede kan brengen in de harten van de
mensen en dus vrede kan brengen op deze planeet.
Het is de enige weg die het individu kan brengen tot
grotere Geestelijke hoogten.
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De grondslag voor dit werk, alsmede de grondslag
voor al mijn boeken, zijn de inzichten die ik heb
mogen ontvangen tijdens het schrijven van al deze
boeken en is daarnaast vergeleken met de inhoud van
het Urantiaboek, dat de waarde van de inhoud van
mijn eigen inzichten, van mijn eigen persoonlijke
openbaringen, keer op keer heeft bevestigd. Deze
vergelijking en bevestiging met het Urantiaboek heeft
voor mij een grote waarde, omdat ik de inhoud van
het Urantiaboek als zeer waardevol inschat.
Dit aandachtspunt is nummer 358. Dat betekent dat er
bijna 365 aandachtspunten zijn behandeld. Het getal
365 is gelijk aan het aantal dagen in één jaar. Dus
OP EEN WEEK NA is er gedurende één vol jaar, voor
iedere dag een aandachtspunt behandeld en
vastgelegd. Aartsengel Gabriël geeft aan dat deze
laatste 7 dagen een moment van rust, bezinning en
contemplatie zullen zijn.
Ik dank aartsengel Gabriël dat ik dit werk heb mogen
doen, om deze boodschap op deze wereld te mogen
zetten.
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Dit creëert Punt 358:
We hebben mogen vaststellen wat het Evangelie van
Onvolmaaktheid ons brengt en wat haar doel is.
Het haalt ons uit het besef van het veld van de
dualiteit, waar we hoge verwachtingen hebben van
hoe anderen volgens ons moeten handelen en moeten
zijn, wat leidt tot teleurstellingen en waar we elkaar
oordelen en veroordelen, wat leidt tot ruzies en wat
ook nog veel te vaak een oorlog tot gevolg heeft.
Het contrast tussen volmaaktheid en Onvolmaaktheid
creëert dit POTENTIEEL GEVAAR tot het kwaad en
leidt tot zonden en dwaling. Het Evangelie van
VOLMAAKTHEID leert ons de onvolmaaktheid
begrijpen, te accepteren en te omarmen, waardoor wij
alles aanvaarden en omarmen ‘zoals het is', zonder
enig oordeel, zonder omver te worden geworpen,
omdat al het onvolmaakte hoort tot de wezenlijke en
natuurlijke aard der dingen. Het schenkt ons rust,
vrede, kracht, vreugde en de ervaring van
onkwetsbaar te zijn, waardoor we ook de ervaring
zullen ondergaan van uit de Geest te zijn geboren. Nu
kunnen we, staand in de kracht van de BEWUSTE
SAMENWERKING met onze Godsvonk de vruchten van
de Goddelijke Geest gaan delen en daarmee deze
wereld gaan genezen. Deze vruchten zijn: ‘LIEFDE,
BLIJDSCHAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID,
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VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, GELOOF,
ZACHTMOEDIGHEID, en ZELFBEHEERSING.’
Hiermee verheffen wij onszelf, de wereld, de
schepping en God en hierbij verkondigen wij de
boodschap van het vreugdevolle Evangelie van
Onvolmaaktheid. Hierdoor hebben we al intensief
contact met andere werelden en met geestelijke
wezens en zijn we nog slechts als een verlenging van
de hemel, als een open deur, IN deze wereld en zijn we
op geen enkele wijze meer VAN deze wereld.
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PUNT 359: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

Dit aandachtspunt kondigt voor nu het einde aan van
een reis, die voor mij is begonnen met de vastlegging
van 'Mijn wonderbaarlijke reis’, zoals vastgelegd in de
roman van Helena en Richard, dat zich afspeelt in de
eindeloze, ongerepte wouden van Finland, in het hoge
noorden van Europa.
Daarna zijn er nog vele boeken gevolgd in de reeks van
een wonderbaarlijke reis, dat voor nu afsluit met deel
3 van het ‘Aandachtspuntenboek’, dat een verslag is
van het nieuwe vreugdevolle Evangelie van
Onvolmaaktheid, zoals ik het heb doorgekregen van
aartsengel Gabriël.
Het is een reis over BEWUSTZIJN en het is een reis
langs het pad van BEWUSTZIJN, dat eeuwig en
eindeloos groeit, dat ons God leert kennen, ons naar
God brengt en onszelf volkomen één maakt met God

542

en dat zal leiden tot het proces van fusie of
versmelting tussen mijn Godsvonk en mijn ziel.
Na 358 aandachtspunten, met één aandachtspunt
per dag, zijn de laatste 7 dagen die het jaar volmaken,
een moment van RUST, BEZINNING en van
CONTEMPLATIE.
Zo is het door aartsengel Gabriël aangegeven.
Daarna kun je de aandachtspunten-reeks nogmaals
bekijken of verder reizen, geleid door jouw eigen
persoonlijke openbaringen, afhankelijk van het feit of
MOTA reeds jouw deel is.
Wat het vervolg is voor mij en of er een vervolg is voor
mij, is op dit moment voor mij onbekend en niet van
belang.

Dit creëert Punt 359:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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Het verslag in al mijn boeken is niet een verslag over
de waarheid. Het is een verslag van mijn eigen unieke
en persoonlijke reis, zoals iedere reis uniek en
persoonlijk is. Bovendien realiseer ik mijzelf dat ook ik
niet hoger kan reiken dan dat ik groot ben, dus de
waarheid van mijn verhaal wordt tevens gelimiteerd
door mijn eigen capaciteit en mijn eigen vermogens,
begrensd door mijn eigen niveau van bewustzijn.
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PUNT 360: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 360:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 361: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 361:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 362: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 362:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 363: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 363:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 364: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 364:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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PUNT 365: Een moment
van rust, bezinning en
contemplatie

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

Dit creëert Punt 365:
Aartsengel Gabriël heeft verzocht de laatste 7 dagen
na aandachtspunt 358, die het jaar zullen volmaken,
aan te merken als een moment van RUST, BEZINNING
en CONTEMPLATIE.
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Schematisch overzicht
van Volmaaktheid en
Onvolmaaktheid

Als laatste een globaal schematisch overzicht van
ofwel de keus voor het het besef van
ONVOLMAAKTHEID, ofwel de keus voor het besef
van VOLMAAKTHEID.
De keus voor ONVOLMAAKTHEID genereert een heel
ander resultaat dan het begrip onvolmaaktheid
suggereert en leidt tot acceptatie en omarming van
wat het leven biedt, is vrij van overtuigingen, vrij van
verwachtingen en teleurstellingen en biedt rust, vrede,
vreugde en leidt tot EENHEID. Deze weg vereist
geloof, vertrouwen en overgave. Alleen op deze weg is
contact en verbinding met onze Godsvonk mogelijk.

De keus van de weg naar VOLMAAKTHEID wordt
gemaakt door gebrek aan geloof, vertrouwen en
overgave, maar wordt geleid door de angst voor ‘het
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lijden dat wij vrezen’. Het ego regeert deze weg en
voert ons naar de illusies van de schijnzekerheid.
Deze weg creëert de overtuigingen binnen het veld
van volmaaktheid met tegelijkertijd de angst van het
resultaat van onvolmaaktheid. Dit contrast creëert
potentieel kwaad van zonden en dwaling en leidt tot
verwachtingen, teleurstellingen, frustraties, oordeel
en veroordeling.
Deze weg leidt altijd tot het besef van DUALITEIT.
Op deze weg is er (nog) geen contact en verbinding
met onze Godsvonk.
De volgende drie afbeeldingen laten dit verschil zien.
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Nawoord

De reeks van ‘Een wonderbaarlijke reis’, dat eigenlijk
uitsluitend gaat over BEWUSTZIJN en de GROEI IN
BEWUSTZIJN, over onze Weg op weg naar een steeds
dieper contact en een steeds diepere verbinding met
God, is tot op dit moment door mij vastgelegd in 25
boeken en 4 bijlagen van in totaal bijna 11.000
bladzijdes.
Mijn verhaal vertelt mijn persoonlijke en unieke reis.
Mijn verhaal vertelt mijn waarheid en niet de
waarheid.
Alles wat ik aan informatie heb ontvangen en heb
mogen vastleggen, heeft mij tot in mijn kern
veranderd.
Ik heb God gevonden, leren kennen en mij nu al voor
eeuwig aan hem verbonden.
Dat is mijn wil, mijn wens, mijn verlangen.
Ik ben een kind van de schepping, van de complete
kosmos en mijn ziel zal die kosmos in de komende
eeuwigheid verkennen en veroveren, dienstbaar aan
de complete schepping.
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Hier eindigt het ‘AANDACHTSPUNTENBOEK’, deel 3
dat gaat over het Evangelie van het BESEF van de
ONVOLMAAKTHEID. Het is voor mijzelf de kers op
mijn taart en de duidelijke en definitieve richtlijn en
boodschap om de dualiteit en de illusies voorgoed en
definitief buiten spel te kunnen zetten en om er
afscheid van te kunnen nemen en om volledig te
kunnen afrekenen met het ego.
Het is voor mij, vanaf nu mijn weg, waaraan ik iedere
dag intensief zal moeten werken en wil werken.
Of er nog nieuw werk komt, weet ik niet. De leegte
slaat weer toe, maar dat is al vele keren gebeurt.
Alles wat is, is wat het is en alles wat is, zal ik
accepteren en omarmen in vreugde en in
dankbaarheid, omdat ik weet dat het goed is en omdat
ik Zijn leiding nu in alles herken.
Wie ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen!
Ik dank aartsengel Gabriël en ik schenk haar al mijn
liefde, in vreugde, overgave, dienstbaarheid en diepe
dankbaarheid.
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Ik wens iedereen een fantastische,
persoonlijke en unieke, eigen en
Wonderbaarlijke Reis.

Een Reis uitsluitend met God, door
God, naarGod.
Vergeet niet dat niemand jou kan bevrijden. Je kunt alleen
jezelf bevrijden, door alles in jouw leven te kunnen
aanvaarden, te kunnen accepteren, te kunnen omarmen, te
kunnen liefhebben en er ‘in ervaring doorheen te kunnen
leven en te gaan’.
Zo til je jezelf op uit het energieveld van het
frequentieniveau van alles wat je kunt omarmen, wat je
kunt liefhebben en wat je dus kunt transformeren.
Dan heeft het universum jou daarover niets meer te leren
en komen er voor jou nieuwe uitdagingen op andere
niveaus. Het omarmen van de Onvolmaaktheid is het
omarmen van God en is de Weg naar nieuwe horizons.
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