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VOORWOORD 

 

Al mijn boeken gaan over bewustzijn. 
Het niveau van bewustzijn van een individu bepaalt 
waar een mens staat op de Weg. 
Het niveau van bewustzijn van de massa (collectief) 
bepaalt waar een civilisatie staat op weg naar het 
stadium van LICHT en LEVEN. 
In al mijn boeken onderzoek en beschrijf ik wat 
bewustzijn is, hoe ik het kan herkennen en hoe ik 
kan  groeien in bewustzijn. 
Ik heb het bewustzijn mogen beschrijven in vijf 
afzonderlijke, elkaar opvolgende paden, van laag 
naar hoog bewustzijn. 

In mijn boekje ‘Toets en bevestiging’ heb ik 
inhoudelijk de vijf paden vergeleken met de zeven 
cirkels van bewustzijn zoals die worden gegeven 
door het Urantiaboek. Het Urantiaboek noemt de 
zeven cirkels maar meldt daar geen inhoud over. Wel 
beschrijft het Urantiaboek de zeven stadia van een 
civilisatie op weg naar het stadium van Licht en 
Leven. Dit aspect wordt daar wel inhoudelijk 
beschreven. In dit boekje relateer ik de vijf paden 
met de zeven cirkels en de zeven stadia van een 
civilisatie op weg naar het stadium van Licht en 
Leven. 
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Dit boekje is een totaaloverzicht en vat 
de belangrijkste aspecten samen. 
Al mijn boeken dienen gelezen te 
worden om volledig deze samenvatting 
te kunnen begrijpen. Dit boekje is een 
naslagwerk dat gebruikt kan worden na 
het lezen van alle boeken, in ieder geval 
de boeken twee tot en met elf. 
Deze samenvatting is selectief. 
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DE VIJF PADEN VAN BEWUSTZIJN, 
DE ZEVEN CIRKELS VAN 

BEWUSTZIJN (URANTIABOEK), DE 
ZEVEN STADIA VAN CIVILISATIE 

(URANTIABOEK)  EN MORONTIA-
MOTA (URANTIABOEK). 

 

Samenvattend zullen we als laatste nog één keer 
de vijf paden aangeven die de weg van groei in 
bewustzijn kenmerken: 

 

 Het EERSTE PAD is het pad van 'van buiten naar 
buiten’, uitsluitend geregeerd door het EGO en 
geleid door de ervaring van ANGST. Dit is het 
beginstadium van de mens.  
 

 Het TWEEDE PAD is het pad van 'van binnen 
naar buiten’, ook dit pad wordt nog geregeerd 
door het EGO en dus geleid door de ervaring van 
ANGST. Dit is het pad waarop onze wereld zich 
qua collectief bewustzijn op dit moment bevindt. 
De wereld is wel voorzichtig op weg naar de wissel 
van het derde pad. Dit tweede pad wordt nog 
volledig geregeerd door de DUALITEIT. 
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Iedereen formuleert zijn of haar eigen waarheid, 
die de enige juiste is en die alle anderen tot 
leugenaars maken. Wie het met me eens is, zijn 
mijn vrienden, alle anderen zijn de vijand. 
DUALITEIT is het zwaartekrachtveld van het 
collectieve bewustzijn waar het drijfzand van 
het DUALISTISCHE moeras ons gevangen 
houdt. Er is nog geen besef en contact met de 
geestelijke wereld. Iedereen weet het beter en de 
grootste ego’s willen maar wat graag de wereld 
verbeteren, uiteraard omdat zij het beter weten. 
De stap van het tweede naar het derde pad is 
het zwaarst omdat we ons op eigen kracht los 
moeten maken van de dualiteit en de weg naar 
binnen moeten gaan zoeken. Wij zijn ons nog 
niet bewust van onze SERAFIJNEN, engelen die ons 
helpen en beschermen. We moeten dus zelf 
structureel aan de zwaartekracht van de dualiteit 
weten te ontsnappen. 
 

 Het DERDE PAD is het pad van 'van binnen naar 
binnen’, op dit pad gaan we ontdekken dat er 
'GEEST’ is en gaan we voorzichtig, nieuwsgierig en 
verlangend starten met de weg naar binnen. Ook 
dit pad staat nog onder invloed van het EGO en er 
zal dus ook, zolang we dit pad nog bewandelen, 
invloed zijn van de ervaring van ANGST. Het besef 
van eenheid begint te groeien maar is nog niet 
overheersend. Uit eigen ervaring weet ik dat het 
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moeilijk is om de stap ‘op weg naar binnen te 
nemen’. Ik maakte me grote zorgen over wat ik in 
de catacomben van mijn ziel zou tegenkomen, of ik 
niet zou verdwalen in mijn eigen geest en of ik de 
aansluiting met de buitenwereld zou verliezen. 
 

 Het VIERDE PAD is het pad van 'van binnen, via 
naar buiten, terug naar binnen'. We beginnen te 
zien en te voelen dat het contact en de verbinding 
met onze Godsvonk allesbepalend is en dat God 
door ons kan werken in deze wereld als wij onze 
wil volledig kunnen afstemmen op en met ZIJN 
WIL. We onderscheiden nog een binnen, ons 
contact met God en een buiten, de materiële 
wereld waarin wij leven met al onze broeders en 
zusters. Er is een groeiend besef van eenheid maar 
het is nog niet compleet. De ervaring van ANGST 
neemt sterk af en de ervaring van LIEFDE begint 
te groeien. Ook begint er op dit pad een bewustere 
interactie te komen met onze engelen. We gaan 
onze verantwoordelijkheid, voortkomend uit de 
allesomvattende eenheid, langzaam steeds meer 
begrijpen. 
 

 Het VIJFDE PAD, het pad ‘waar geen 
onderscheid meer is tussen binnen en buiten, 
waarin ik de ervaring heb dat IK EN DE 
KOSMOS (DE HELE SCHEPPING) ÉÉN ZIJN. Er is 
nu dus pas een volwaardig besef van eenheid, 
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van het één zijn van alles wat is’. Pas dit pad is 
VOLLEDIG VRIJ VAN ANGST. ‘EIGENLIEFDE EN 
NAASTENLIEFDE ZIJN OPGEGAAN IN LIEFDE 
VOOR HET TOTAAL EN VOOR HET DIENEN VAN 
ALLEN, DUS VOLLEDIGE LIEFDE VOOR GOD'. OP 
HET VIJFDE PAD IS ER EEN VOLLEDIG BESEF 
VAN EENHEID DUS PAS OP DIT DEEL VAN DE 
WEG IS ER EEN VOLWAARDIGE ERVARING VAN 
EENHEID EN LIEFDE, IS DE ANGST VOLLEDIG 
OPGELOST EN NEMEN WE VOLLEDIG ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID. Ook gaan we ons op 
dit pad realiseren dat het niet meer om de 
waarheid van de ‘inhoud’ gaat. Dualistische 
waarheden zijn ‘persoonlijke etiketten die tot 
norm voor allen' worden verheven en waar 
oorlogen over gevoerd worden. 

 

De wereld (het collectieve bewustzijn) is 
thans op weg naar het derde pad. 

 

De vijf paden van bewustzijn komen overeen met 
de zeven cirkels van bewustzijn zoals ze worden 
genoemd in het Urantiaboek. Het vijfde pad is het 
maximale niveau van bewustzijn dat haalbaar is 
op Urantia. Dit komt overeen met de tweede en 
eerste cirkel. 
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Hierna zullen we ons gaan richten op 
‘MORONTIA-MOTA’, zoals het op de morontia-
werelden wordt onderwezen. 

De omschrijving van morontia-mota (mota) is 
volgens het Urantiaboek: 

 

Morontia-mota is de bovenfilosofische 

gevoeligheid voor het onderscheiden van 

WAARHEID en het zien van EENHEID. 

 

Uit deze korte omschrijving blijkt dus zo al dat 

mota bovenfilosofisch is en dus onze 

filosofische waarden overstijgt. Mota is een 

gevoeligheid en raakt dus het hart en niet het 

hoofd. Mota leert ons de waarheid 

onderscheiden en de eenheid kennen. 

Blijkbaar zijn wij op Urantia (nog) niet in staat 

om de waarheid te kunnen onderscheiden en 

weten we niet wat eenheid is. 

Toch wordt er op deze planeet al sinds 

mensenheugenis oorlog gevoerd om de 

waarheid en vinden om de waarheid nog altijd 

ongelooflijke slachtingen plaats. 
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Ook de vijf paden van bewustzijn, het 

bewustzijnsveld op deze wereld 

vertegenwoordigend, kent dus zijn 

beperkingen. 

 

 

Op de afbeelding hieronder zijn in overlapping de 

vijf paden en de zeven cirkels opgenomen. 
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In mijn boeken wordt uitvoerig de overeenkomst 

tussen de vijf paden en de zeven cirkels beschreven. 

Helaas wordt er geen inhoud gegeven in het 
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Urantiaboek over de verschillende stadia van de 

zeven cirkels. 

In het boekje ‘Toets en bevestiging van mijn 

verhaal’ wordt wel aangegeven dat de ‘zeven stadia 

van civilisatie’ in het Urantiaboek inhoudelijk 

worden beschreven. 

Voor beschrijving van deze zeven stadia van 

civilisatie plus commentaar, zie de tekst onder de 

volgende afbeelding. 

 

Als je de zeven cirkels, de vijf paden en de zeven 

stadia in ogenschouw neemt, krijg je grafisch het 

volgende beeld: 
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DE ZEVEN STADIA VAN 

CIVILISATIE (OP WEG NAAR HET 

STADIUM VAN LICHT EN LEVEN) 

 

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 
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voedsel te zoeken, zet hij deze vrije tijd in om zijn 

veiligheid te vergroten. Steeds meer aandacht wordt 

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 
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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.  

 

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. 
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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 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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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 

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 
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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: 

Het zevende stadium komt overeen met het 

bewustzijn van de eerste cirkel en met het volledige 

vijfde pad. Het volledige vijfde 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 
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constant van ons samenzijn en onze samenwerking 

bewust. 
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Onze serafijnen, beschermengelen 

of bestemmingsbehoeders 

 

Deze hele weg over de vijf paden van bewustzijn 

kunnen wij onmogelijk alleen maken. Wij hebben 

daar naast onze Godsvonk ook de hulp van onze 

engelen bij nodig. 

Onze engelen zijn onze leraren. 

 

Wij kunnen niet zonder hun hulp. Zij zijn naast onze 

leraren ook onze grootste vrienden en blijven ons 

vergezellen tot aan het Paradijs. 

Tevens blijft de band met onze engelen bestaan voor 

de eeuwigheid. 
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