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Voorwoord
Er zijn negen boeken verschenen in de reeks ‘Een
wonderbaarlijke reis’. Het verhaal door alle boeken heen
gaat over bewustzijn, wat dit inhoudt en hoe bewustzijn
kan groeien.
Zoals ik het nu voel, stopt deze reis hier, in de zin dat dit is
wat ik met de wereld mag delen. Mijn persoonlijke reis
gaat door zoals ook jouw reis en ieders reis doorgaat.
Ik heb aan mijn begeleiders gevraagd of ik een bevestiging
mag krijgen van alles wat ik heb opgeschreven. Dit bewijs
heb ik gekregen, waarbij de norm de inhoud van het
Urantiaboek is. De inhoud van mijn boeken sluit daar
naadloos bij aan. Ik heb woorden doorgekregen en hierop
gezocht in het Urantiaboek. De teksten die ik tegenkwam
bevestigen voor mij mijn verhaal.
Of het Urantiaboek voor jou ook een norm is, is aan jou.
Ieder zal voor zichzelf moeten 'voelen’ wat de inhoud doet
met jou en of het voor jou bruikbaar is.
Dit boek is als bijlage een aanvulling op mijn negen
boeken in de genoemde reeks. Het is voor mijzelf een
toets en een bevestiging van mijn verhaal.
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Voortschrijdende
civilisatie in zeven
tijdvakken
23 december 2020
Ik kwam als eerste in het Urantiaboek iets tegen over
de voortschrijdende civilisatie van de planeten. Deze
voortschrijding wordt verdeeld in zeven
tijdvakken, die volgens mij overeenkomen met de
zeven cirkels van bewustzijn.
Hieronder nog even de afbeelding hoe de zeven cirkels
samenvallen met de vijf paden op de weg van
bewustzijn.
De zeven cirkels vallen weer samen met de zeven
tijdvakken, waarbij de zevende cirkel overeenkomt
met het eerste tijdvak en de eerste cirkel overeenkomt
met het zevende tijdvak.
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Het tweede pad (blauw) valt samen met de vijfde
cirkel (geel/oranje) en dus met het derde tijdvak
van voortschrijding van civilisatie. De schets is
uiteraard een benadering.
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Het tweede pad is het pad van 'van binnen naar
buiten' en dus het pad van de DUALITEIT. Het is het
huidige pad van het collectieve bewustzijn van deze
wereld.
Het collectieve bewustzijn van deze wereld zou
dus samenvallen met het derde tijdvak van
voortschrijding. Dit derde tijdvak van voortschrijding
valt dus samen met de vijfde cirkel van bewustzijn,
zoals genoemd in het Urantiaboek.
Het Urantiaboek zegt over het derde tijdvak van
voortschrijding:
Het (derde) tijdperk van materieel comfort.
Wanneer de voedselproblemen gedeeltelijk zijn
opgelost en er een zekere graad van veiligheid is
verworven, wordt de bijkomende vrije tijd
gebruikt voor de bevordering van het persoonlijke
comfort. Op het toneel der menselijke activiteiten
wedijvert luxe met noodruft om de hoofdrol. Dit
tijdperk wordt maar al te vaak gekenmerkt door
tyrannie, onverdraagzaamheid, gulzigheid en
dronkenschap. De zwakkere elementen van de
rassen neigen tot excessen en gewelddadigheid.
Geleidelijk aan worden deze genotzoekende
zwakkelingen onderworpen door de sterkere,
waarheidminnende elementen in de
voortschrijdende civilisatie.
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DAT IS PRECIES DE BESCHRIJVING VAN HET
NIVEAU VAN BEWUSTZIJN WAARIN DEZE WERELD
ZICH OP DIT MOMENT BEVINDT (COLLECTIEVE
BEWUSTZIJN) EN DAT ZICHTBAAR WORDT IN DE
ALOM AANWEZIGE MANIFESTATIE VAN
DUALITEIT.
DEZE BESCHRIJVING VAN DE ZEVEN TIJDVAKKEN
VAN VOORTSCHRIJDING VAN CIVILISATIE ZEGGEN
OOK IETS OVER HET NIVEAU VAN BEWUSTZIJN
VAN DE INDIVIDUELE ZEVEN CIRKELS.

Het komt dus precies overeen met hoe
ik het heb beschreven in mijn tiende
boek.
Hieronder de volledige beschrijving van ‘de zeven
tijdvakken van voortschrijding van civilisatie' op
de materiële planeten.

50:5.1 (576.4) De getrouwe vorsten van de bewoonde
werelden blijven permanent verbonden aan de
planeten waar zij oorspronkelijk werden aangesteld.
Paradijs-Zonen en hun dispensaties komen en gaan,
maar een succesvolle Planetaire Vorst blijft regeerder
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van zijn gebied. Zijn werk is geheel onafhankelijk van
de missies van de hogere Zonen, want het is bedoeld
om de ontwikkeling van de civilisatie van de planeet te
bevorderen.
50:5.2 (576.5) Het voortschrijden der civilisatie is op
geen enkele planeet hetzelfde. De details van het
proces van de evolutie op de talrijke ongelijke
werelden zijn zeer verschillend. Niettegenstaande
deze vele vormen van diversificatie in de planetaire
ontwikkeling, fysiek, intellectueel en sociaal, schrijden
alle evolutionaire werelden in bepaalde welomlijnde
richtingen voort.
50:5.3 (576.6) Onder het weldadige bewind van een
Planetaire Vorst, dat wordt uitgebreid met de
Materiële Zonen en gemarkeerd door de
periodieke missies van de Paradijs-Zonen,
doorlopen de sterfelijke rassen op een gemiddelde
wereld in tijd en ruimte achtereenvolgens de
volgende zeven tijdvakken van ontwikkeling:
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Hierboven is nog een tekening weergegeven waarin de
zeven stadia van ontwikkeling van civilisatie, de zeven
cirkels en de vijf paden met betrekking tot groei in
bewustzijn zijn opgenomen. Ook deze schets is een
benadering.
De zeven stadia van civilisatie:
50:5.4 (576.7) 1. Het voedingstijdvak. De
premenselijke schepselen en de eerste rassen van de
primitieve mens houden zich voornamelijk bezig met
voedselproblemen. Deze evoluerende wezens brengen
hun wakende uren ofwel zoekend naar voedsel, of
aanvallend of verdedigend vechtend door. Het zoeken
naar voedsel is het allerbelangrijkste in het denken
van deze vroege voorouders van de latere civilisatie.
Opmerking Winston:
Het eerste stadium komt overeen met het bewustzijn
van de zevende cirkel en het eerste pad met het
grensgebied naar het tweede pad. Hier regeert het
beest en wordt alle energie gestoken in ‘overleven’.

50:5.5 (576.8) 2. Het veiligheidstijdperk. Zodra de
primitieve jager niet meer al zijn tijd nodig heeft om
voedsel te zoeken, zet hij deze vrije tijd in om zijn
veiligheid te vergroten. Steeds meer aandacht wordt
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besteed aan de techniek van de oorlog. De huizen
worden versterkt en de clans verenigen zich door
onderlinge vrees en door het aanwakkeren van haat
voor vreemde groepen. Het streven naar zelfbehoud
komt altijd na het streven naar instandhouding van
het zelf.
Opmerking Winston:
Het tweede stadium komt overeen met het bewustzijn
van de zesde cirkel en het begin van het tweede pad.
Hier zijn we het beest stadium net voorbij, hier
overheerst het ego en is er nauwelijks een vorm van
‘spiritualiteit’ en van enige betrokkenheid op een ander.

50:5.6 (577.1) 3. Het tijdperk van materieel
comfort. Wanneer de voedselproblemen
gedeeltelijk zijn opgelost en er een zekere graad
van veiligheid is verworven, wordt de bijkomende
vrije tijd gebruikt voor de bevordering van het
persoonlijke comfort. Op het toneel der
menselijke activiteiten wedijvert luxe met
nooddruft om de hoofdrol. Dit tijdperk wordt
maar al te vaak gekenmerkt door tyrannie,
onverdraagzaamheid, gulzigheid en
dronkenschap. De zwakkere elementen van de
rassen neigen tot excessen en gewelddadigheid.
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Geleidelijk aan worden deze genotzoekende
zwakkelingen onderworpen door de sterkere,
waarheidminnende elementen in de
voortschrijdende civilisatie.
Opmerking Winston:
Het derde stadium komt overeen met het bewustzijn
van de vijfde cirkel en het volledige tweede pad. Dit is
het huidige pad van deze wereld. De dualiteit regeert
al het handelen. Wij willen de wereld verbeteren,
zogenaamd voor het algemeen belang maar het ego
regeert en de angst is de gedrevenheid. De energie van
het bewustzijn van dit pad genereert het
zwaartekrachtveld van het huidige collectieve
bewustzijn, dat wordt gedragen door dualiteit. De
dualiteit en ons handelen in de dualiteit creëert goeden
en slechten, waarheid en waanzin, medestanders en
tegenstanders en vooral vijanden. Het bewustzijn van
dualiteit staat altijd aan de wieg van iedere oorlog.

50:5.7 (577.2) 4. Het zoeken naar kennis en
wijsheid. Voedsel, veiligheid, genot en vrije tijd
vormen de grondslag voor de ontwikkeling van
cultuur en de verspreiding van kennis. De inspanning
om kennis ten uitvoer te brengen mondt uit in
wijsheid, en als een cultuur geleerd heeft van ervaring
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te profiteren en daardoor op een hoger plan te komen,
is er een werkelijke civilisatie aangebroken. Voedsel,
veiligheid en materieel comfort domineren de
gemeenschap nog steeds, maar vele vooruitziende
individuen hongeren nu naar kennis en dorsten naar
wijsheid. Ieder kind krijgt de gelegenheid te leren
door dingen te doen; onderwijs is het parool van deze
eeuwen.
Opmerking Winston:
Het vierde stadium komt overeen met het bewustzijn
van de vierde cirkel en het derde pad en het
overgangsgebied naar het vierde pad. Dit is het pad
waarin de mens gaat voelen en begrijpen dat er meer is,
dat wij een ziel hebben en dat God bestaat. We gaan
voorzichtig starten op ‘de weg naar binnen' om contact
en verbinding te gaan maken met God, waarvan we
steeds meer gaan begrijpen dat God een deel is van
onszelf. We zijn nog niet helemaal vrij van dualiteit, die
als zwaarste, overheersende factor aan ons trekt in het
krachtveld van het collectieve bewustzijn. De groei in
bewustzijn is nog steeds op individueel niveau maar
begint steeds meer en meer het collectief bewustzijn te
beïnvloeden.
50:5.8 (577.3) 5. Het tijdvak van filosofie en
broederschap. Wanneer stervelingen leren denken
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en beginnen lering te trekken uit ervaring, worden zij
filosofisch — zij beginnen met zichzelf te redeneren en
het oordeel des onderscheids aan de dag te leggen. De
samenleving van dit tijdperk wordt ethisch, en de
stervelingen van een dergelijk tijdvak zijn werkelijk
morele wezens aan het worden. Wijze morele wezens
zijn in staat op zulk een voortschrijdende wereld de
broederschap der mensen tot stand te brengen.
Ethische en morele wezens kunnen leren om naar de
gulden regel te leven.
Opmerking Winston:
Het vijfde stadium komt overeen met het bewustzijn
van de derde cirkel en het laatste stukje (grensgebied)
van het derde pad en het grootste deel van het vierde
pad. De derde cirkel geeft het bewustzijnsniveau aan
waarop we in plaats van beschermengelen twee
persoonlijke bestemmingsbehoeders krijgen
toegewezen. Dit is ook het bewustzijnsniveau waarop
we rechtstreeks na het overlijden hier op aarde, verder
mogen op de woningwerelden. Het vierde pad is het
bewustzijnsniveau waarop we gaan voelen en weten
wat eenheid is, waarop we onze
verantwoordelijkheid leren kennen en ook nemen,
waar we ook steeds meer gaan zoeken naar eenheid
met God en naar die eenheid gaan verlangen. Dit is het
pad waarop we niet meer onze wil willen gaan leven,
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maar ZIJN WIL. We gaan ons realiseren dat in onze
steeds diepere eenheid met God, God door ons kan
werken op deze wereld, waardoor echte en wezenlijke
veranderingen mogelijk zijn.

50:5.9 (577.4) 6. Het tijdperk van geestelijk
streven. Wanneer evoluerende stervelingen de
fysieke, intellectuele en sociale stadia van
ontwikkeling hebben doorlopen, bereiken zij vroeg of
laat die niveaus van persoonlijk inzicht, die hen
dwingen naar vormen van geestelijke vervulling en
kosmisch begrip te zoeken. De religie voltooit thans
haar opgang uit de emotionele domeinen van vrees en
bijgeloof naar de hoge niveaus van kosmische wijsheid
en persoonlijke geestelijke ervaring. Het onderwijs
streeft ernaar om tot betekenissen te komen, en de
cultuur tracht zich kosmische betrekkingen en ware
waarden eigen te maken. Evoluerende stervelingen uit
dit tijdperk zijn echt gecultiveerd, waarlijk ontwikkeld
en intens Godkennend.
Opmerking Winston:
Het zesde stadium komt overeen met het bewustzijn
van de tweede cirkel en het laatste stukje
(grensgebied) van het vierde pad en het (begin)
grensgebied van het vijfde pad. Het begin van het
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vijfde pad is het bewustzijnsniveau waarop we gaan
voelen en begrijpen dat er geen binnen en geen buiten
meer is. We gaan de eenheid in volle kracht begrijpen en
zijn niet meer geïnteresseerd in de inhoud der dingen en
kennen de illusie van de waarheid. We zijn niet meer
‘van’ maar uitsluitend nog ‘in’ deze wereld en doorzien
de illusie van de dualiteit. We beginnen op dit niveau
onder invloed te komen van mota en voelen de
aantrekkingskracht van hemelse wezens en andere,
hogere werelden, waar onze ziel een verbinding mee
begint te krijgen.
50:5.10 (577.5) 7. Het tijdvak van licht en leven. Dit
is de bloei van de achtereenvolgende tijdperken van
fysieke veiligheid, intellectuele groei, sociale cultuur
en geestelijke vervulling. Deze menselijke
verworvenheden worden nu gecombineerd, onderling
verbonden en gecoördineerd tot kosmische eenheid
en onzelfzuchtig dienstbetoon. Binnen de beperkingen
van hun eindige natuur en materiële talenten, hebben
de voortschrijdende generaties die achtereenvolgens
op deze verheven, gestabiliseerde werelden in tijd en
ruimte leven, onbegrensde mogelijkheden tot
evolutionaire vervulling.
Opmerking Winston:
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Het zevende stadium komt overeen met het bewustzijn
van de eerste cirkel en met het volledige vijfde pad.
Het volledigevijfde pad is het bewustzijnsniveau waarop
we weten dat we ons niet meer moeten bemoeien met
het geharrewar van het dualistisch geneuzel van deze
wereld. De enige waarheid is een allesomvattend
BESEF VAN EENHEID. Alle andere, door wie dan ook
benoemde waarheden behoren tot de illusie. We gaan
begrijpen dat we deze wereld volledig los moeten laten
om door te kunnen reizen naar nieuwe werelden. We
richten ons niet meer naar beneden, naar het moeras
waar de mensen vastzitten in het drijfzand van de
dualiteit maar richten ons naar boven, steeds sterker
beïnvloed door mota. We zijn vrij van deze wereld en
doorzien de illusie van de dualiteit en de kracht van
eenheid. Er is een verbond tussen mijn God en mijzelf en
ik ben mij constant van ons samenzijn en onze
samenwerking bewust.

Nogmaals de afbeelding van de zeven cirkels en de vijf
paden samen met de zeven stadia (tijdvakken) van
civilisatie. Uiteraard is ook deze tekening een
benadering.
Opvallend is dat het huidig COLLECTIEF
BEWUSTZIJN (tweede pad) samenvalt met de zesde
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(en deels vijfde) cirkel en met het volledig tweede
(en deels derde) stadium.
DIRECT DOORGAAN op de woningwerelden kan
vanaf de derde cirkel. Dit is gelijk aan het vierde (en
laatste stukje, grensgebied) van het derde) pad.
Dat is een behoorlijk stuk boven het
bewustzijnsniveau van het tweede pad, het pad
van het huidige collectieve bewustzijn, het pad van
de dualiteit.
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Dat betekent dus nogmaals ook dat mensen
(zielen) die het bewustzijnsniveau van het
overgangsgebied van het derde naar het
vierde pad en ten volle op het vierde pad
(derde cirkel van bewustzijn en het vijfde
tijdvak van civilisatie) hebben bereikt, na hun
stoffelijke dood direct op de woningwerelden
worden 'opgebouwd’ en hun weg kunnen
vervolgen.
Naar mijn beleving is dat zeker niet voor de
meerderheid van de aardse populatie!
Het Urantiaboek zegt daar nog iets over:
3. De discussie over rijkdom
163:3.1 (1803.3) Tegen de tijd dat Jezus zijn
onderhoud met Matadormus had beëindigd, waren
Petrus en een aantal andere apostelen om hem
heen komen staan, en toen de rijke jongeman
heenging, keerde Jezus zich om, zag de apostelen
aan en zei: ‘Jullie ziet hoe moeilijk het is voor rijken
om het koninkrijk Gods geheel binnen te gaan!
Geestelijke godsverering kan niet samen gaan met
gehechtheid aan materiële zaken: niemand kan
twee heren dienen. Jullie hebben een spreekwoord
dat zegt: “Een kameel kan gemakkelijker door het
oog van een naald gaan dan dat een heiden het
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eeuwig leven beërft.” En ik zeg jullie dat het
gemakkelijker is voor deze kameel om door het oog
van een naald te gaan dan voor deze
zelfgenoegzame rijken om het koninkrijk des
hemels binnen te gaan.’
Met ‘gehechtheid aan materiële zaken' zie ik zelf
ook een bedoeling met 'van de wereld zijn’. ‘Van
deze wereld zijn’, betekent ook, nog steeds de
GEVANGENSCHAP van de zwaartekracht van de
DUALITEIT ondergaan. Je kunt niet tegelijkertijd
God dienen en de dualiteit (het beest).
Het is dus niet vanzelfsprekend. Niemand kan dus
twee heren dienen. Of je bent uitsluitend VAN deze
wereld (en worstelt nog in het krachtveld van de
dualiteit en bent nog gevangen in het collectieve
bewustzijn) of je bent niet meer van deze wereld,
maar uitsluitend nog IN de wereld en hebt daarmee
de spirituele zwaartekracht van de dualiteit en het
collectieve bewustzijn overwonnen.
Daarmee heb je dus blijkbaar ook de DIRECTE
toegang tot de eerste woningwereld 'veroverd’.
Er is nog één ding belangrijk. De ontwikkeling van
de civilisatie van een wereld zoals hier genoemd,

22

GELDT ONDER GEMIDDELDE, NORMALE
OMSTANDIGHEDEN.
Op Urantia is dat zeker niet het geval geweest door
de val van onze plaatselijke vorst Caligastia die me
is gegaan in de rebellie van Lucifer.

Ook aangaande het feit van een verbetering op deze
wereld en een groei in bewustzijn zegt het
Urantiaboek iets interessants.
50:6.4 (578.4) Cultuur vooronderstelt een zekere
kwaliteit van bewustzijn; een cultuur kan geen
hoger niveau bereiken tenzij er een verheffing van
bewustzijn heeft plaatsgevonden. Het superieure
intellect (bewustzijn) zal streven naar een edele
cultuur en een weg vinden om zulk een doel te
bereiken. Het inferieure bewustzijn zal de hoogste
cultuur afwijzen, zelfs wanneer het deze kant en
klaar krijgt aangeboden. Veel hangt ook af van de
opeenvolgende missies van de goddelijke Zonen en
van de mate waarin verlichting wordt aanvaard in de
tijdperken van hun respectieve dispensaties.
Opmerking Winston:
Wanneer een cultuur met een inferieur bewustzijn
(bijvoorbeeld op het niveau van het tweede pad zoals
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onze wereld), de hoogste cultuur afwijst, zelfs wanneer
deze het kant en klaar krijgt aangeboden, zal ook een
individu met een interieur bewustzijn geen hogere vorm
van samenleving kunnen accepteren en afwijzen. Je kunt
niet hoger reiken dan dat je groot bent.
50:6.5 (578.5) Ge moet niet vergeten dat ten gevolge
van de opstand van Lucifer, alle werelden van Satania
tweehonderdduizend jaar onder de geestelijke
banvloek van Norlatiadek zijn geweest. Het zal dan
ook vele eeuwen duren voordat de handicaps van
zonde en afscheiding die hiervan het gevolg
waren, verholpen zullen zijn. Uw wereld volgt nog
steeds een onregelmatige, wisselvallige loopbaan,
als gevolg van de dubbele tragedie van een
opstandige Planetaire Vorst en een nalatige
Materiële Zoon (Adam en Eva). Zelfs de
zelfschenking van Christus Michael op Urantia heeft de
wereldlijke gevolgen van deze ernstige blunders in het
vroegere bestuur van uw wereld niet onmiddellijk
tenietgedaan.
Zolang we blijven hangen in de dualiteit blijft het
bewustzijn inferieur. Zolang het bewustzijn
inferieur is en blijft, zullen de omstandigheden op
deze wereld niet veranderen. Collectief zullen we
nooit zomaar de stap naar een hoger bewustzijn
kunnen maken.
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Er staat: ' Het inferieure bewustzijn zal de
hoogste cultuur afwijzen, ZELFS WANNEER
HET DEZE KANT EN KLAAR KRIJGT
AANGEBODEN’.
Groei in bewustzijn en groei in de voortgang
van civilisatie zal dus stapje voor stapje
moeten gebeuren.
Deze groei kan wel sneller op individueel
niveau, uit vrije wil en verlangend naar een
hoger besef van eenheid en naar éénwording
met de eigen Godsvonk, plaatsvinden.
Het toenemende bewustzijn van ieder individu
is verantwoordelijk voor de groei in
bewustzijn van het collectief en dus ook voor
het verkrijgen van een hogere status van
cultuur voor een natie.
De vraag is dus, kan ik als individu een
gunstige invloed uitoefenen op het collectief
bewustzijn en zo ja, hoe doe ik dat dan?
Heb ik de kracht en het vermogen om dat
werk, met effectief resultaat, te kunnen doen?
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Het antwoord is aan jou. Je hebt nu het
bewustzijn en de afstemming met jouw
helpers in de juiste keus te maken.
Zo kunnen we inwerken op het collectieve
bewustzijn van deze wereld. De individuele
groei bepaalt de collectieve groei. De
collectieve groei bepaalt het stadium van
civilisatie van deze planeet.
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Mijn weg zoals hij mij
nu wordt getoond
26 december 2020
Het is voor mij duidelijk. Het actief zijn in de
buitenwereld en anderen vertellen wat ze fout doen,
waarom ze niet deugen en dat ze dus ‘de vijand zijn',
werkt nu niet, werkte gisteren niet en werkt morgen
niet. Het verandert niets, het verplaatst alleen maar
energie.
Dit is dualiteit waarin waarheid wordt opgeëist,
waarin waanzin (altijd aan de ander) wordt
toegewezen en waar dus tegenstanders en vijanden
zijn.
Dualiteit staat aan de wieg van iedere oorlog. Oorlog is
altijd het resultaat van uit de hand gelopen
dualistische confrontaties.

Wat kan ik doen om iets te kunnen doen en
te kunnen betekenen voor deze wereld?
Gisteren zag ik het antwoord.
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Doe het werk op het niveau van BEWUSTZIJN.
Werk op het niveau van liefde en bewerk de wereld
met liefde. Straal en werk gericht. Wat betekent dit?
Ik zag hoe iedere actie binnen het dualistisch veld en
door mensen gecreëerd, een energetisch veld wordt
met een lading van het niveau van bewustzijn van de
mensen die die actie creëeren en activeren. Die
energetische lading wordt uitgezonden. Deze lading
kan gecreëerd worden door een uitspraak of een
gedachte, die is afgestemd op het energetische
trillingsveld van de dualiteit.
Die energetische lading verdwijnt in het heelal en zal
blijven bestaan en zal zich vermeerderen doordat het
zich mengt met andere in het heelal aanwezige
energieën, met dezelfde dualistische lading en met
hetzelfde niveau van bewustzijn. Krachten van gelijke
lading trekken elkaar aan. Deze energetische wolk van
gif wordt groter en zal wezens, waar in het heelal dan
ook, besmetten en beïnvloeden.
Er wordt gezegd:
Zo buiten zo binnen.
Zo boven zo beneden.
Het universum en de hemelen beïnvloeden onze
wereld en ons, voor zover dit mogelijk is: ‘binnen de
wet van onze vrije wil'.
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Het is echter ook andersom.
Zo binnen zo buiten.
Zo beneden zo boven.
Dat wat in ons zit en wat wij projecteren, beïnvloedt
het universum.
Wat kunnen wij daaraan doen?
De oplossing is om zuiverende en helende
energieën van liefde te projecteren om daarmee
iedere giftige energetisch wolk te zuiveren, die
door wezens, waar dan ook aanwezig in het
universum, zijn uitgezonden.
Is dit voldoende en werkt dit?
Is mijn kracht groot genoeg om dit werk effectief te
kunnen doen?
Het antwoord is neen.
Mijn kracht is ontoereikend. Mijn kracht is hier niet
toe in staat.
Het bijzondere is dat mijn kracht hier ook niet voor
nodig is.
Wat nodig is om dit werk met goed resultaat te
kunnen volbrengen is MIJN WIL.
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Mijn WIL op basis van volledige vrije wil. Mijn
TOEWIJDING, mijn BEREIDHEID en mijn
BESCHIKBAARHEID.
Als ik liefde en genezing uitstraal met de intentie
om alle giftige energieën te zuiveren, zullen de
ENGELEN deze actie oppakken en met succes
afronden. Zij mogen zich niet bemoeien met alle
energieën die in onze wereld worden geschapen
en geprojecteerd, maar als ik ze vraag om te
helpen en om te zuiveren op mijn verzoek dan
kunnen ze reageren en dat zullen ze doen. Ik ‘uit
mijn vrije wil' en ‘vraag hen om hulp'.
Hiervoor geldt altijd: 'Wie vraagt krijgt antwoord
en als de intentie dienstbaar is aan het welzijn van
het hele universum, zal er altijd in ongekende
mate geholpen worden'.
Zo kunnen negatieve en giftige energieën
gereinigd worden waardoor heling kan ontstaan.
In eenheid, in samenwerking met onze hemelse
vrienden kan ik, kunnen wij aan het werk gaan.
Dat zal vanaf nu mijn dagelijks werk zijn en ik zal
dat gestructureerd gaan oppakken.

Dit is voor nu, voor mij de weg om als
individu gericht en structureel te werken
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aan een verbetering van de situatie in deze
wereld, wat omstandigheden kan verbeteren
voor anderen, voor het hele universum,
waardoor anderen misschien eerder, uit
vrije wil, de keus zullen maken, om te willen
groeien in bewustzijn.
Dit is vanaf nu mijn taak.
Mijn vrije wil, mijn inzet, mijn structurele
dagelijkse werk en gerichtheid, opgepakt en
versterkt door de engelen, om het universum
te zuiveren, ten behoeve van de hele
schepping.
Ik kan hierbij gericht te werk gaan, maar ik kan
ook mijn energie, mijn ‘zielebloed’ aanbieden aan
de engelen, versterkt door mijn wil en mijn
verlangen om te dienen, die dan zullen weten
waarop dat deel van mij, ergens in het universum
gericht kan worden, om zuivering en heling te
brengen.
Op mijn vraag aan aartsengel Gabriël hoe ik dit
moet aanvliegen, antwoordde zij dat ik mij hier
niet bijvoorbeeld één uur per dag (als een soort
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van meditatie) op moet richten, maar dat deze
afstemming en gerichtheid een continue focus
moet zijn, op ieder moment van de dag en later
zelfs ook op ieder moment van de nacht. Het moet
uiteindelijk een structurele afstemming worden
van eenheid met mijn God en met de engelen als
een onafgebroken onuitputtelijke bron, waaruit zij
kunnen tappen en kunnen transformeren.
Dan zal ik een continue bron worden, waarmee zij
kunnen werken en het zal mij veranderen, wat
invloed zal hebben op mijn eigen ontwikkeling en
groei in bewustzijn.
Met dat bewustzijn van continue afstemming zal ik
steeds meer in staat kunnen zijn om 'te wandelen
met God’ en zal het werk aan kracht kunnen
winnen.

Eerst moest ik een start maken om de 'gulden regel’
onvoorwaardelijk in mijn leven te integreren. Zie voor
de gulden regel de beschrijving van het vijfde
stadium van civilisatie dat samenvalt met de derde
cirkel.
Hoewel het Urantiaboek niet heel duidelijk is over een
omschrijving van de gulden regel, heeft het ‘leven
van de gulden regel' alles te maken met hoe we
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omgaan met anderen (ons eigen sociaal gedrag). In de
beschrijving over het leven van Jezus schetst het
Urantiaboek ons hoe Jezus ons deze regel heeft
voorgeleefd. Voor mij heeft de gulden regel en het
leven volgens deze regel alles te maken met ‘het leven
van het ultieme besef van eenheid'.
Vanuit dit besef van eenheid kan de omgang met ieder
ander mens alleen maar sociaal zijn. Het gaat om 'mijn
houding’ gericht op al het andere leven. Vanuit het
besef van verantwoordelijkheid, als een gevolg van het
leven volgens het besef van eenheid, kan het niet
anders dan dat we respectvol en liefdevol met elkaar
omgaan, waarbij we in de eerste plaats respect hebben
voor de vrije wil van ieder mens. Liefdevol betekent
hier ook, gericht op eigenliefde. Soms is de keus voor
eigenliefde essentiëler dan de keus voor naastenliefde.
Door omstandigheden, veroorzaakt door interactie
met een aantal mensen, had ik mijn deur gesloten, was
omgedraaid en weg gewandeld. Aartsengel Gabriël
wees mij erop dat het volledig leven van eenheid, niet
samengaat met het sluiten van deuren. Eenheid is
eenheid en eenheid is alles en niet alles minus één,
twee of drie!
Ik dankte Gabriël en heb drie deuren weer geopend
door de betreffende mensen een kerstkaart en de
beste wensen voor het nieuwe jaar te sturen.
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Het voelt goed en het geeft vooral een immens
bevrijdend gevoel.
Deuren moeten open zijn en altijd open blijven. Het
typeert de eenheid en geeft energie de mogelijkheid
om onbeperkt te kunnen blijven stromen.
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De derde cirkel, de
slaap der
overlevenden,
reïncarnatie en de zin
van de ‘bemoeienis
met de wereld'
28 december 2020
De derde cirkel van het niveau van bewustzijn geeft de
grens aan die je als mens (ziel) moet hebben bereikt
om meteen na onze stoffelijke dood hier op aarde,
door te kunnen op de woningwerelden. Als je dat
niveau nog niet hebt bereikt, gaat de ziel in een slaap
tot de eerste dispensatie. Het Urantiaboek zegt
hierover:
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(341.2) 30:4.12 Het verstrijken der tijd is voor de
slapende stervelingen van geen belang: zij zijn
volkomen bewusteloos en hebben geen enkel besef
van de duur van hun rusttijd. Wanneer aan het eind
van een tijdperk hun persoonlijkheid opnieuw
wordt samengesteld, zullen zij die vijfduizend jaar
hebben geslapen, niet anders reageren dan zij die
slechts vijf dagen hebben gerust. Afgezien van dit
tijdsoponthoud gaan deze overlevenden door in het
regime van de opklimming, op dezelfde wijze als
degenen die de langere of kortere doodsslaap
vermijden.
(568.5) 49:6.2 Van tijd tot tijd worden er, op voorstel
van de planetaire autoriteiten of de heersers van het
stelsel, speciale opstandingen van de slapende
overlevenden georganiseerd. Deze opstandingen,
waarbij NIET ALLEN, maar ‘velen van hen die in
het stof slapen, ontwaken,’ vinden ten minste
eenmaal per millennium, naar de planetaire
tijdrekening, plaats. Deze speciale opstandingen
vormen de aanleiding om speciale groepen
opklimmenden te mobiliseren voor het verrichten van
speciale diensten binnen het plan voor de opklimming
van stervelingen in het plaatselijk universum. Zowel
praktische redenen als gevoelsbanden hangen samen
met deze speciale opstandingen.
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Deze slaapperioden duren dus duizend jaar of
langer.
Groei in bewustzijn betekent ook dat je zover kunt
groeien dat je kosmisch gezien 'uit je huidige
bestaansomgeving groeit’ en in staat bent om de stap
naar nieuwe kosmische afstemmingen kunt maken. Je
moet dus zover groeien dat je niet meer VAN deze
wereld bent, maar alleen nog IN de wereld bent. Door
je qua afstemming zelf te bevrijden (te ‘overgroeien’),
kun je verder gaan in de kosmos en verder gaan op je
kosmische reis.
Dit betekent dat je de dualiteit moet zijn ‘overgroeid’.
Dit betekent dat je het besef van eenheid hebt leren
kennen, ernaar gaat leven, verantwoordelijkheid gaat
nemen en God hebt gevonden. Dit betekent dat je het
vierde pad hebt bereikt en contact en verbinding met
je eigen Godsvonk hebt gemaakt. Je streeft er steeds
intenser naar om niet meer je eigen wil (egogedrevenheid) maar ZIJN WIL te leven.
Als je dat niveau hebt bereikt, ben je in staat om je reis
direct in de woningwerelden te vervolgen.
Waarom breng ik dit in relatie met reïncarnatie en met
de slaap der overlevenden?
Reïncarnatie, het keer op keer opnieuw geboren
worden op dezelfde planeet, zou een weg kunnen zijn
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voor de ziel om tot het niveau van de derde cirkel te
kunnen groeien.
In het deel over het leven van Jezus leert het
Urantiaboek ons expliciet dat er geen reïncarnatie is
en dat de lessen in het groeien in bewustzijn zich
voltrekken op de woningwerelden. We worden dus
wel opnieuw geboren (opgebouwd) maar niet meer op
dezelfde plek. De duizendjarige slaap (de slaap der
overlevenden) is blijkbaar een fase die nodig is om de
invloed van het leven op deze planeet diep te laten
bezinken, zodat de ziel meer onbelast verder kan op
haar opklimmingsreis.
De volgende vraag borrelt op en is voor mij heel
relevant.
In hoeverre word je afgeleid op de weg naar groei
in bewustzijn naar aanleiding van alles wat er op
deze wereld gebeurt (het huidige collectieve
bewustzijn) en in hoeverre trekt deelname aan het
'geharrewar en geneuzel' (zowel sociaal,
economisch en politiek) je terug in DUALITEIT en
vertraagt het je eigen persoonlijke groei of gooit
het je zelfs terug op je eigen 'weg naar de groei in
bewustzijn, zolang je verwikkeld bent in de
dualistische strijd met anderen?
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Het Urantiaboek meldt hierover het volgende:
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt niet wat ik
heb gezegd. Heb ik jullie niet al deze tijd geleerd
dat jullie band met het koninkrijk geestelijk en
individueel is, geheel een zaak van eigen
persoonlijke ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God bent?
Wat moet ik nog meer zeggen? De val van naties,
het ineenstorten van wereldrijken, de ondergang
van de ongelovige Joden, het einde van een tijdperk,
ja zelfs het einde van de wereld, wat raken deze
zaken een mens die dit evangelie gelooft en die zijn
leven geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent en het
evangelie gelooft, hebt reeds de garanties van het
eeuwige leven ontvangen. Aangezien jullie leven in
de geest is geleid en voor de Vader, is er niets
waarover jullie ernstig bezorgd behoeft te zijn.
Bouwers van het koninkrijk, de erkende burgers
van de hemelse werelden, moeten zich niet laten
verontrusten door wereldlijke beroeringen of
ontdaan raken door omwentelingen op aarde. Wat
deert het jullie die dit evangelie van het koninkrijk
gelooft, wanneer naties ten onder gaan, het tijdperk
eindigt, of alle zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het geschenk van
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de Zoon is, en dat het eeuwig veilig is in de Vader?
Nu jullie het tijdelijke leven in geloof hebt geleefd en
de vruchten van de geest hebt voortgebracht als de
rechtvaardigheid van liefdevol dienen van jullie
medemens, kunnen jullie met vertrouwen uitzien naar
de volgende stap in de eeuwige loopbaan, met
hetzelfde geloof in je overleving dat jullie door je
eerste, aardse avontuur in het zoonschap van God
heeft heengedragen.

Laat de wereld dus de wereld, laat het
voor wat het is. De reis op deze wereld is
voor ons geestelijk, gericht op ‘eenheid’
en deze reis is voor ieder mens,
persoonlijk, uniek en individueel.

‘Geef aan de keizer wat de keizer
toekomt en geef aan God wat God
toekomt.’
In de huidige tijd zie je veel vormen van
protest (denk aan de corona pandemie, de
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onvrede over van alles en nog wat) en Jezus
was daar heel duidelijk over:
(1580.4) 140:8.9 2. De politieke instelling. Hij
waarschuwde zijn apostelen tactvol te zijn in hun
opmerkingen over de gespannen verhouding die
toen tussen het Joodse volk en de Romeinse regering
bestond; hij verbood hun op enigerlei wijze
verwikkeld te raken in deze moeilijkheden. Hij
paste altijd op dat zijn vijanden hem niet konden
vangen in hun politieke valstrikken, door hen
steeds ten antwoord te geven: ‘Geef aan de keizer
wat de keizer toekomt en aan God wat God
toekomt.’ Hij weigerde zijn aandacht af te laten
leiden van zijn missie om een nieuwe heilsweg te
openen; hij stond zichzelf niet toe zich met iets
anders bezig te houden. In zijn persoonlijk leven
nam hij altijd naar behoren alle burgerlijke wetten
en verordeningen in acht; in al zijn openbare
onderricht liet hij het burgerlijke, sociale en
economische terrein buiten beschouwing. Hij
vertelde de drie apostelen dat hij zich alleen maar
bekommerde om de principes van ’s mensen
INNERLIJKE EN PERSOONLIJKE GEESTELIJKE
LEVEN.
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(1580.5) 140:8.10 Jezus was dus geen politieke
hervormer. Hij was niet gekomen om de wereld te
reorganiseren: ZELFS ALS HIJ DAT WEL GEDAAN
ZOU HEBBEN, ZOU DAT IMMERS ALLEEN VOOR DIE
TIJD EN GENERATIE TOEPASSELIJK ZIJN GEWEEST.
Desniettemin toonde hij de mens de beste levenswijze,
en geen enkele generatie is vrijgesteld van het werk
om te ontdekken hoe het leven van Jezus het beste kan
worden toegepast op haar eigen problemen. Bega

echter nooit de vergissing dat ge Jezus’
onderricht identificeert met enige
politieke of economische theorie, met
enig sociaal of industrieel systeem.
Laat de dualiteit en de strijd over de
illusoire waarheid en waanzin dus voor wat
het is en richt je op ‘EENHEID’. Gerichtheid
op eenheid is altijd een actie die persoonlijk
en individueel is en is altijd een zaak van
eigen persoonlijke ervaring in de geest
door de realisatie van geloof in en de
samenwerking met de Vader.
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HET BESEF VAN EENHEID LEIDT VIA DE
ZOON TOT DE VADER EN BRENGT JE DUS
TERUG BIJ GOD.
Je kunt de wereld niet veranderen door je ermee
te bemoeien en te roepen dat je het beter weet
en dat jouw gedachtegoed en inbreng gevolgd
moeten worden. Verandering is niet 'het
veranderen van de massa volgens jouw
inzichten’. Veranderen is ‘een zaak van eigen
persoonlijke ervaring in de geest door de
realisatie van geloof in en de samenwerking met
de Vader'. Dat is de enige weg om te veranderen,
te beginnen bij jezelf met als gevolg dat
daardoor ook de wereld zal veranderen.
Opnieuw is dit een bevestiging dat je pas in
staat bent om jouw weg te zien als
persoonlijk, individueel en als een
persoonlijke ervaring in de geest, vanaf een
zeker niveau van bewustzijn.
DEZE ERVARING IS PAS MOGELIJK EN BEGINT ALS
JE HET GRENSGEBIED TUSSEN HET DERDE EN
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VIERDE PAD HEBT VEROVERD EN JEZELF OP HET
VIERDE PAD HEBT VERANKERD. DAN HEB JE DE
WEG NAAR BINNEN GEVONDEN EN HEB JE
BEGREPEN EN BESLOTEN DAT JE DIE WEG ZULT
MOETEN GAAN EN WILT GAAN OM VERDER TE
KUNNEN KOMEN EN DE VOLLE BEREIDHEID HEBT
OM TE WERKEN AAN HET GEGEVEN DAT NIET
MEER ‘MIJN WIL MAAR ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN'.
DAN HEB JE DE GROOTSTE KRACHTINSPANNING
OM JE LOS TE MAKEN UIT HET DUALISTISCH
KRACHTVELD VAN HET COLLECTIEVE
BEWUSTZIJN GELEVERD EN HEB JE DE EERSTE EN
MISSCHIEN WEL MEEST BELANGRIJKE STAP IN
JOUW GEESTELIJKE ONTWIKKELING MET
BETREKKING TOT JOUW EIGEN REIS TERUG NAAR
HUIS, GEMAAKT. DAN HEB JE JE BEVRIJD VAN DE
ZWAARTEKRACHT EN AANTREKKINGSKRACHT
VAN DE DUALITEIT, ZOALS DAT NU STRUCTUREEL
IS VERANKERD IN HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN.
DAN HEB JE DE DERDE CIRKEL VAN BEWUSTZIJN
BEREIKT, WAARDOOR JE TWEE PERSOONLIJKE
BESTEMMINGSBEHOEDERS KRIJGT TOEGEWEZEN
EN WAAROP JE NA JE STOFFELIJKE DOOD HIER OP
AARDE, DIRECT DOOR MAG GAAN OP DE
WONINGWERELDEN EN JE KOSMISCHE REIS KUNT
VERVOLGEN.
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DAT IS HET BEGIN VAN HET NIET MEER ZIJN 'VAN
DEZE WERELD’, MAAR VAN HET UITSLUITEND NOG
MAAR ZIJN VAN 'IN DEZE WERELD’. DAN HEB JE JE
LOS GEMAAKT VAN AL HET MENSELIJKE,
POLITIEKE, ECONOMISCHE EN SOCIALE GENEUZEL.
DIT IS HET BEGIN VAN HET PAD WAAROP JE DE
WENS EN HET VERLANGEN HEBT OM TE
WANDELEN MET GOD. DAT IS DUS NOGMAALS EEN
PERSOONLIJKE EN INDIVIDUELE GEESTELIJKE
ERVARING, DIE NIET MEER SAMENGAAT MET ENIG
DUALISTISCH HANDELEN EN WAARBIJ DE
GEDREVENHEID OM DE MASSA TE VERANDEREN,
VOLKOMEN IS OPGELOST.

Opnieuw realiseer ik mij dat mijn gevoel
en gedrevenheid om mij niet meer naar
het dualistisch drijfzand van het moeras
van het collectieve bewustzijn te richten
en mij naar boven te focussen en te
richten op de invloed van mota en de
volgende kosmische planeet als
thuishaven, voor mij op dit moment de
juiste is. Het is de enige weg, via Jezus,
via de zoon, terug naar de Vader, terug
naar God. Je kunt niet de reis maken
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naar een volgende planeet en deze
veroveren als je nog gevangen bent in de
zwaartekracht van jouw huidige
planeet.
Voor mij is dit de grote bevestiging dat alle
lessen die ik in alle jaren heb mogen ontvangen
en vast heb mogen leggen, zuiver zijn geweest.
Zij hebben mij geholpen in mijn groei in
bewustzijn, worstelend van pad naar pad en
stuwen mij nu naar boven, gericht op mota en
op de morontia-werelden, een horizon voorbij
een horizon.

Jezus en mijn lieve God, ik ben en blijf
bereid, verlangend, hunkerend, gewillig
en beschikbaar.
Op naar de sterren en nieuwe planeten
en daar ver voorbij.
Loop je eigen weg.
Laat het geneuzel het geneuzel, stop de
bemoeienis met de wereld en richt je op:
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‘JOUW EIGEN PERSOONLIJKE ERVARING
IN DE GEEST OM VOORT TE SCHRIJDEN
VAN PAD NAAR PAD, VAN CIRKEL NAAR
CIRKEL, HET UNIVERSUM
DOORKRUISEND, TERUG NAAR HUIS.

Het universum is ons toekomstige doel, groeiend in
bewustzijn en groeiend in EENHEID.
Daar zal onze ziel eeuwig verder leven en haar reis
vervolgen.
Dit is het grote, kosmische avontuur, verkregen door de
Zoon en terug, op weg naar de Vader.
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