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Uit deze uitgave mogen teksten met bronvermelding
worden overgenomen.

Woord vooraf
De geïnspireerde tekening van Meester Morya op de
voorkant, door mij ontvangen en door René, mijn
echtgenoot getekend, behoeft enige uitleg.
Symboliek van de afbeelding op de voorkant:
- Driehoek: basis van de persoonlijkheid en
realisatie hiervan in de stof.
De top leidt tot transcendentie.
- Vleugels: vrije wil vanuit het bewustzijn van geest.
- Kroon met tweekoppige slang: transformatie van
de schaduwzijden van karma tot licht en
bevrijding.
- Boeken met nieuwe inzichten.
- Vuur van de persoonlijkheid berust in deze
afbeelding op de boeken die de vernieuwde
inzichten in het bewustzijn behelzen.
- Zes treden tot hoger bewustzijn.
- Zevende trede: het Ankh, levenskruis, als
volmaakte Zijn.
Zohra Noach
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INLEIDING
In december 1974 kreeg Zohra (mevr. E.W. BertrandNoach) via een innerlijke stem contact met Hazrat
Inayat Khan.
In 1977 kwam de Meester Morya door.
De naam Zohra, die 'Brengster van Licht' 'Morgenster'
betekent, werd aan mevrouw Bertrand door de
Meester Hazrat Inayat Khan gegeven. Hij verscheen
haar in een iriserend groen gewaad, met een
vijfpuntige gouden ster op de linkerschouder.
Om zijn hals droeg hij een gouden keten met een
ronde gouden plak eraan. Hij werd omgeven door een
stralend licht.
Het doel van de hogere machten, de Meesters van
Liefde en Wijsheid, is, om door het begrip van de
Liefde, de wereld van de vernietiging te redden.
Hiertoe worden alle mensen geïnspireerd en gestimuleerd, die gehoor geven aan de eigen innerlijke
oproep. Over de gehele wereld luisteren veel mensen
naar deze innerlijke stem.
Velen verenigen zich, vormen op deze wijze lichtcentra
van mensen zoekend naar hoger geestelijk bewustzijn.
De inspiratie vanuit de hogere geestelijke gebieden,
waar de liefde de basis is van het heelal, verdicht zich
in de materie als uitingen van creativiteit in de mens.
Deze inspiratietrillingen behoeven een resonantie van
de mens, die deze trillingen ontvangt.
Zohra heeft de inspiratietrillingen van de Meester
Hazrat Inayat Khan opgevangen met haar eigen
resonantie, haar eigen ‘couleur locale’.
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Zij geeft op haar eigen wijze, vanuit haar eigen wezen,
gestalte aan deze inspiratietrillingen vanuit hogere
bewustzijnsgebieden in de vorm van gedichten,
verhalen en legenden, brieven en epigrammen van de
Meester Morya, een mysteriespel, vele lezingen,
studiebijeenkomsten en cursussen.
Elke lering in dit boek kan als een afgerond geheel
worden gezien. Bepaalde begrippen komen vaker
terug, zij het met een andere achtergrond, daar zij dan
weer andere aspecten belichten.
De leringen zijn ontvangen in de periode tussen 1978
en 1982.
Ze zijn gerangschikt op grond van bepaalde aspecten
van de verschillende boodschappen.
De lezer wordt geadviseerd niet meer dan één lering
tegelijk door te nemen daar deze genoeg stof bevat
om er een studie van te maken.
Het is aan te bevelen, dit boek af en toe opnieuw ter
hand te nemen; een mens maakt altijd een bepaalde
evolutie door en het kan gebeuren, dat hetzelfde gegeven, wanneer het een jaar later weer gelezen wordt,
plotseling een heel andere inhoud blijkt te hebben.
René Bertrand † 1989

11

12

INKEER
Bewustzijn is als een bloem. Het onbewuste is als een
knop, die in Gods glorie ontluikt door Zijn
zonnestralen.
Kent u uzelf, mens?
Zo neen, kijk naar uw broeder en zuster.
Zo ja, herken uzelf in uw broeder en zuster.
Wat is uw bestemming, mens?
Het herkennen van uw oorsprong in de bron van het
hoogste licht.
Hoelang is de weg die u moet volgen?
Duizenden levens omvatten u in strijd en lijden.
Hoe donker is de weg zonder liefde!
Licht is liefde, liefde is leven.
Hoe groot is úw licht?
U mens, waak over uw gedachten; zij bepalen uw
innerlijke wezen, maar ook uw uiterlijke schijn.
Dat wat u zult zaaien in dit leven, zal uw voedsel zijn in
het volgende leven. Leven na leven, een lange keten.
Gedachten en daden verbinden de schakels.
Is uw ego een waardige tempel van uw geest?
Verfraai uw tempel niet al te zeer, laat uw tempel
waardig zijn, schoon van eenvoud.
Laat de bezoekers van uw tempel hun schoeisel
uittrekken, opdat geen vuil uw tempel zal bezoedelen.
Bezoekers kunt u verwelkomen, maar laat hen niet toe
in uw allerheiligste.
Zetelt daar niet uw oorsprong en uw bestemming,
de troon van de Heer van het Licht?
Geen enkele emotie mag hier binnentreden.
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Stoffelijke emoties, bezoekers van uw tempel,
zullen nimmer uw verbinding met de Heer van het
Licht mogen vertroebelen.
Alleen hij is een meester, die zijn dagelijkse
beslommeringen overwint in de geest.
Verzaak niet, houd het licht van de geest hoog,
opdat het de lange donkere weg zal verlichten,
die zal leiden tot de verlossing.
In uw geest verborgen ligt het wezen van uw
werkelijke zijn. Gedachten bepalen of licht dan wel
duisternis zich zal manifesteren.
Bedenk, dat alles alleen uit uzelf voortkomt.
U zult niet kunnen verkrijgen,
hetgeen u zelf niet uitzendt.
Eerbied voor uw eigen allerheiligste, uw tabernakel,
is de lamp voor uw voet.
Wierook stijgt op, kaarsen zult u branden.
Hier heerst de stilte van de eeuwigheid,
uw oorsprong, uw bestemming.
Zo zeg ik u, bundel u tezamen tot één stralend licht,
opdat u die lichtstralen deelachtig kunt worden,
die u zullen opheffen tot de Bron.
Hoe stralend is de hereniging van uw ego met uw
hogere zelf, uw ziel!
Als u met de trillingen van uw hoger zelf verenigd wilt
worden, hebt u uw schoeisel te verwijderen
en uw tempel, uw innerlijk, te reinigen.
Denk niet dat u de trillingen van uw hoger zelf zuiver
kunt ervaren, als u niet innerlijk leeg, rein en ontdaan
van uw aardse beslommeringen, in uzelf keert.
Alleen door de kosmische vereniging van uw ego en
uw eigen hogere zelf, zult u geest en stof tezamen
voegen, opdat geest de stof zal overwinnen.
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HET PAD VAN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING
Vandaag geef ik u een les over enkele fundamentele
begrippen in uw eigen geestelijk groeiproces.
Iedere vorm van energie bestaat uit trillingen. In alles
wat leeft is deze energie aanwezig. In de verdichting
van de stof is deze energie als levensgeest aanwezig,
ook in mineralen of steen. Hoe hoger de levensvorm is,
hoe bewuster de energie of levensgeest zich
manifesteert. In de mens, die tot het hoogste stoffelijk
niveau behoort, heeft deze energie of levensgeest zich
gesublimeerd tot een persoonlijke verschijningsvorm.
Energie blijft altijd bestaan, vergaat niet. Zo blijven de
energietrillingen van alles wat leeft, altijd bestaan in de
sferen, zelfs als de stof zich heeft ontbonden.
Men duidt deze sferen aan met de naam kosmos en zo
spreekt men inderdaad van kosmische energie.
De Planetaire Hiërarchie die tot taak heeft de mensheid
te inspireren, opdat de mensheid eens tot een hogere
evolutie zal komen, werkt vanuit het universum met
spirituele energieën. Wat zijn spirituele energieën?
Spirituele energieën zijn die trillingen, die niet tot de
materie, de stof, behoren. Hoe bewuster de mens leeft
vanuit het bewustzijn van zijn oorsprong, die wij de
Algeest zullen noemen, hoe bewuster hij van zijn eigen
geest zal zijn.
Het bewustzijn hiervan omvat het begrip, dat er
spirituele energieën bestaan in de mens zelf, doch ook
in alle levensvormen om hem heen.
Alle levensvormen, ook de niet stoffelijke, bestaan uit
gradaties.
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Zo ook de spirituele energieën waar de mens contact
mee kan krijgen vanuit zijn eigen geest, dus vanuit zijn
eigen spirituele energie of niveau.
Vandaag wilde ik u enige van deze begrippen uitleggen.
Het werk met het begrip en het relativeren van de
geestelijke lessen die ik u geef, voert u tot uw eigen
geestelijke verlichting. Wat is geestelijke verlichting? In
deze tijd komt de mens tot persoonlijk besef.
Het persoonlijke besef is de basis waarop de mens het
geestelijk groeiproces kan gronden.
Het is een noodzaak, dat de mens begrip gaat krijgen
over zichzelf als 'ik' in zijn denken, handelen en voelen.
Dit is een hele moeilijke fase, want werkelijke zelfkritiek
kan slechts in volstrekte eerlijkheid geschieden. Vele
mensen blijven hier levenslang mee worstelen en
kunnen pas in opeenvolgende levens hiermee werken.
Dit is de eerste fase van het steile pad dat naar
geestelijke verlichting voert.
De tweede fase is het overdenken en plaatsen, het
relativeren, het uzelf de vraag stellen waarom u denkt,
handelt en voelt zoals u doet.
De moderne menswetenschappen werken hiermede
middels vele therapieën, die de mens bewust doen
worden van zijn eigen 'ik'.
De derde fase is die, waarin een mens tot het begrip
komt, dat hij vanuit de liefde al zijn denken, handelen
en voelen, moet gaan herwaarderen. Wanneer de
mens aan deze fase toe is, begint hij geestelijke
bewustzijn te verkrijgen. Dit geestelijk bewustzijn heeft
vele niveaus, zoals alles in de sferen als wel in de
materie.
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Ieder mens werkt met zijn geestelijk bewustzijn, vanuit
het niveau waar hij in dit leven toe behoort.
Geestelijke evolutie of groei omvat dus het steeds
verder uitdiepen van niveau tot niveau van die
bewustzijnsbegrippen die een mens tot zijn beschikking
heeft. Over de gehele wereld heeft de Planetaire
Hiërarchie haar kanalen, op alle fronten werk ik.
Morya roept de wereld op, luister, relativeer, onderzoek
en onderken met uw intelligentie.
Besef vanuit uw eigen ziel hoe de wereld ten onder
gaat aan liefdeloosheid en agressie. Werk met uw
intelligentie, vorm een eenheid van groepen mensen
die over de gehele wereld slechts één doel zullen
nastreven.
Deze brieven zijn zo universeel, dat ieder mens hier
een wegwijzer in kan vinden om tot hoger geestelijk
bewustzijn te komen. Zij bevatten die fundamentele
begrippen, waar het geestelijke groeiproces van de
mens op gebaseerd is. Alle groeperingen over de
gehele wereld van werkelijk geestelijk bewuste
mensen, zullen eens deze wereld redden.
Weet, dat de Planetaire Hiërarchie met alle macht en
kracht de mensheid van de ondergang wil redden.
De enige basis waarop de mensheid kan blijven
voortbestaan is humaniteit, is liefde als fundament in al
het denken en handelen van ieder individu.
Het is het herkennen en erkennen van uw broeder;
is het werkelijke, diepste innerlijke besef:
'Wat gij de minste der mijnen hebt gedaan,
hebt gij Mij gedaan’.
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EENHEID
Zo zeg ik u, wanneer u elkander waarlijk lief hebt, zal ik
bij u zijn. Zo u elkander geestelijk naar het leven staat,
zal ik mij van u verwijderen.
De basis van het heelal, van alles wat leeft in Gods
genade, is de enige kosmische waarheid, dat al het
werkelijke één is.
Wij allen, u en ik, alles wat leeft,
in de geest zowel als in de stof, is een eenheid,
die bestaat door de hoogste kosmische liefde.
Zo u dan deze ene kosmische waarheid
voor uzelf in de stof wilt realiseren,
zult u vooreerst het basisprincipe
van alles wat leeft moeten begrijpen.
Slechts dan zult u het in uzelf
tot een werkelijke realiteit kunnen maken.
Dan pas zult u het aan uw broeder kunnen doorgeven.
Want ik zeg u dat dit basisprincipe
de spil is waar de hele kosmos,
al wat leeft, geest en stof, om draait.
Dit principe, deze spil, is het gegeven dat al het
werkelijke, al wat leeft, een onlosmakelijke éénheid is.
Leef in Gods genade.
Maar ook de ander, hoe hij uiterlijk ook van u mag
verschillen, leeft in Gods genade.
Wat betekent deze zin:
'Leef in Gods genade,
maar ook die andere leeft in Gods genade?'
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Ik zeg u, dat u allen, ieder mens, de betekenis van deze
waarheid in zijn eigen innerlijk heeft.
U allen bent verantwoordelijk voor elkaar;
dat is uw hoogste kosmische verantwoordelijkheid.
Doch ik zeg u, dat u allen tot deze hoogste
verantwoordelijkheid kunt komen door uw eigen
verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf werkelijk te
beseffen.
De hoogste kosmische liefde is het gegeven, dat ieder
mens zichzelf màg, maar ook kàn verlossen.
Dit betekent dat ieder mens beslist alleen zelf
verantwoordelijk is voor zichzelf, doch daarom juist ook
verantwoordelijk is voor zijn broeder.
Alleen de mens die werkelijk tracht zijn positieve
aspecten naar de ander uit te stralen en ook eerlijk
tracht zijn negatieve aspecten te overwinnen, accepteert en ervaart zijn eigen rol in het kosmische
gebeuren. Wij hebben ieder een eigen rol te vervullen
op dit grote levenstoneel. Iedere rol is uniek en beslist
noodzakelijk in het grote geheel.
Zo weet dan, mijn broeders, dat u geen van allen het
recht hebt uw vinger te leggen op de zwakke plek van
uw broeder. Bent u uw broeders hoeder?
Het recht uw vinger te leggen op de zwakke plek van
uw broeder, kunt u alleen verkrijgen zo hij u daartoe
uitnodigt.
Leef in Gods genade, met al uw positieve en negatieve
aspecten, maar laat ook de ander, uw broeder, leven in
Gods genade, met al zijn positieve en negatieve
aspecten.
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Kijk in uzelf, is uw belerende vinger op zijn zwakke plek
niet de pijl die uw eigen zwakke plek al zo vaak heeft
verwond?
Ik zeg u, mijn broeders, dat de laatste en moeilijkste
stap op het pad van geestelijk bewustzijn, het pad dat
naar de werkelijke eenheid met het kosmische leidt, de
echte broederschap is, het absolute herkennen van uw
broeders zwakke plek in uzelf.
Het niet herkennen in uzelf van het negatieve aspect
van uw broeder is de oorzaak geweest van duizenden
jaren strijd, van het verkeerde begrip van de inspiratie
van tweeduizend jaar geleden.
‘Zo gij uw naaste niet bemint gelijk uzelve,
zult gij het Koninkrijk Gods,
het één worden
met uw eigen hoogste zielevonk,
niet bereiken’.

27

28

MAYA
Het werk van de planetaire Hiërarchie behelst het doel
het goddelijk Plan op aarde te herstellen.
Dit zal gebeuren door duizenden manifestaties van
ons bestaan in de sferen, door mediums, sensitieve en
geïnspireerde mensen in alle facetten van de maatschappij.
Overal ter wereld zullen de lichtcentra, de
groeperingen waar wij mee werken, verrijzen.
Overal ter wereld zal de wet van karma, oorzaak en
gevolg, de leer van reïncarnatie, de hoogste liefdesgave van Hem wiens naam wij niet mogen noemen,
als een Phoenix uit de as herrijzen.
Eeuwen van onbegrip en verkeerd interpreteren van
deze heilige esoterische leringen zullen in de komende
tijden door ons worden veranderd.
De hele hemel in alle niveaus is hiermede bezig,
opdat de mensheid gered moge worden.
Door de liefde en hulp die de spirituele boodschappers
aan de mensheid mogen geven, evolueren zijzelf
verder in de stof, opdat ook zij hier in de sferen positief
werken aan de wet van oorzaak en gevolg.
Degenen die deze boodschap van licht en liefde
ontvangen en mogen doorgeven, zijn geestelijk
verwant aan de spirituele boodschappers, door wie zij
worden begeleid.
Mijn werkers, onthoudt deze grote kosmische
waarheid, u zult nooit en te nimmer contact mogen
hebben met spirituele boodschappers naar uw eigen
goeddunken. U zult geen geesten mogen oproepen of
séances houden vanuit uw eigen wil.
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Alleen wanneer vanuit de sferen de oproep in uw
innerlijk tot bewustwording komt om met ons in contact
te treden, zult u zich geestelijk en in de stof hierop
mogen voorbereiden.
U zult altijd met liefde en eerbied moeten wachten op
dat wat wij u zullen geven.
Wij hebben vanuit de sferen gezien, dat men in uw
wereld uit verlangen naar spiritueel hogere waarden,
maar ook uit zeer lage nieuwsgierigheid en
sensatiezucht, technieken heeft ontwikkeld om in
contact te treden met spirituele boodschappers.
Als u uw eigen innerlijk geestelijk bewustzijn niet eerst
moeizaam strijdend hebt opgebouwd, bent u hiermede
op de verkeerde weg gekomen.
Deze weg, die dan alleen de uiterlijke vorm behelst,
is het pad van Maya, illusie.
Laat deze esoterische lering diep in uw bewustzijn
doordringen, opdat u dat spirituele contact kunt krijgen,
zowel innerlijk, als wel door uiterlijke technieken, die u
zelf beheerst.
Wat niet in de kruik aanwezig is, zal er nooit kunnen
uitkomen, ook niet met behulp van spirituele contacten.
Dit is de kosmische wet van aantrekking en afstoting.
Zo boven, zo beneden, is een duizenden jaren oude
wetenschap.
Wat u niet als trillingen in uw innerlijk aanwezig hebt
en zo kosmisch uitzendt, zal ook nooit tot u komen,
zelfs niet met behulp van spirituele boodschappers.
Want weet, mijn geliefde werkers, dat u soms bewust,
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maar over het algemeen onbewust, bent aangesloten
op dat kosmische niveau, waartoe u volgens uw eigen
geestelijk groeiproces behoort. In de sfeer van Maya,
illusie, leven zeer veel zielen die zich nog aan de
wereld gebonden wanen.
Mensen, die zich met andere energieën bezig houden
dan alleen de grofstoffelijke materie, stralen een
bepaald licht uit, dat deze ongelukkige zielen aantrekt.
Als u dan, zonder u innerlijk maar ook uiterlijk in
eerbied en liefde voorbereid te hebben, door uw stoffelijke technieken, met deze ongelukkige zielen in
contact treedt, zult u door hen bespot en verkeerd
voorgelicht worden.
De planetaire Hiërarchie richt alleen haar trillingen via
haar spirituele boodschappers op mensen, die door
hun eigen innerlijke bewogenheid, moeizaam strijdend
en daardoor lijdend, het steile pad van inwijding
hebben beklommen. Ieder niveau heeft zijn eigen
spirituele boodschappers.
Degenen die u begeleiden, zijn degenen tot wiens
niveau u kosmisch behoort. Ieder mens kan in het
spanningsveld van de kosmische Hiërarchie treden.
Het kosmisch geestelijke niveau van de mens, de
ontvanger, bepaalt van welk kosmisch niveau de
spirituele begeleider zal zijn.
De spirituele inspiratie, de boodschappen, komen allen
vanuit dezelfde bron, maar worden door op veel
verschillende niveaus werkende spirituele begeleiders
getransformeerd. Ieder mens, die werkt voor het heil
van de mensheid, heeft een spirituele begeleider die
hem helpt. Dus waakt ervoor dat u zich niet begeeft op
het pad van Maya, de illusie, maar laat u geleiden door
uw eigen innerlijke meester, die beantwoordt aan dat
kosmisch niveau waartoe u behoort.
33
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NIEUWE AARDE
Alles wat u doet in de stof, is in de geest al geweten.
Uw geestelijke groei bepaalt uw realisatie van de
zaken die in uw onderbewustzijn liggen te wachten op
die realisatie. Wij mogen u stimuleren en inspireren,
maar u zult het moeten realiseren.
Het doel dat de Meesters nastreven is, om door de
mensheid in deze beklagenswaardige wereld, door het
geestelijk bewustzijnsproces van de nieuwe mens, een
nieuwe aarde in de nieuwe tijd te creëren.
Veel mensen, vooral jongeren, worden geboren met
het gevoel iets te moeten doen om de wereld te
redden.
De toekomst van de wereld ligt in uw handen.
Met agressie zal de wereld ten onder gaan, alleen
liefde kan haar redden. Liefde is het herkennen van
uzelf in de ander en alleen daardoor kunt u die ander
begrijpen. Door begrip wordt vooroordeel onmogelijk,
zodat er uitwisseling van gedachten kan komen.
Beheersing van het ego houdt het meesterschap over
zichzelf in.
Eens, over duizenden jaren, zal de mensheid verlost
worden. Tot zo lang hebben de Heer en de Hiërarchie
de geestelijke leiding en stimuleren zij het mensdom.
In de boeken van mevrouw Blavatsky en van mevrouw
Alice Bailey hebt u kunnen lezen hoe de levenscycli
zich voltrekken.
Iedere cyclus heeft zijn verlosser, iedere 2000 jaar zijn
boodschapper. In iedere 2000 jaar is er een verlosser
geweest.
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Deze verlosser had altijd zeer veel mensen,
discipelen, leerlingen en gewone volgelingen om zich
heen.
Zo ook de volgende verlossing: datgene wat ieder van
u kan geven of zijn, hoe onbelangrijk ook, is absoluut
onmisbaar voor het geheel. In alle talen over de
gehele wereld klinkt de Grote Aanroep.
De Christus heeft na de tweede wereldoorlog, door de
geestelijke nood, de haat der mensheid, besloten weer
terug te komen.
Dit besluit werd op een zo hoog kosmisch niveau
genomen, dat hierdoor de mogelijkheid ontstond de
mensheid tot stilstand te brengen in haar haat.
De mensheid kan met haar eigen vrije wil beslissen of
deze stilstand ook werkelijk in de stof zal plaats
hebben. De mens van nu heeft de toekomst van de
wereld in zijn handen. Dus waak en bid dat u niet door
uw weerstand in uw liefde tekort zult schieten.
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SAMENWERKING
Wie bent u? Wie bent u geweest in alle eeuwen?
Het is goed u hierop te bezinnen, opdat u uw eigen
kosmische plaats in het heelal zult kunnen begrijpen.
Want hoe zou een mens zich kosmisch bewust kunnen
zijn als hij zijn eigen rol in het grote geheel niet
accepteert en begrijpt?
Vooreerst zult u uw eigen plaats moeten accepteren in
het kosmisch geheel, opdat u geestelijke verlichting
zult kunnen verkrijgen. Bedenk, mijn geliefden, dat u in
dit heden zult moeten werken aan uw verleden en uw
toekomst, want dat is een ondeelbaar geheel.
Ondeelbaar, niet te scheiden.
De hele kosmos ligt in deze ene zin.
Vanuit dit heden, uw eigen plaats, zult u uw ego
kunnen gaan ontwikkelen, om er daarna afstand van te
kunnen nemen.
Wat is uw ego?
Dat is uw eigen persoonlijkheid met alles wat daar aan
vast zit. Niet alleen uw biologische karaktereigenschappen, de erfelijkheidsfactoren, maar vooral ook
uw verleden in veel levens, het heden en daarop
aansluitend, ondeelbaar, uw toekomst in uw volgend
leven.
Want ik zeg u, dat de mens in het leven dat hij nu leeft,
zijn verleden uitwerkt en zijn toekomst maakt.
Bereidt u erop voor dat het pad van discipelschap er
één zal zijn van strijd. Maar ieder mens kan zijn
geestelijke bergtop bereiken. Op uw weg naar uw
eigen bergtop kunt u uw broeder en zuster laten delen
in uw eigen moeizaam verworven aspecten van verlichting. Ieder mens neemt alleen dat op, wat hem op
dat moment past.
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Niemand in het bijzonder is belangrijk. Wat is één
mens, wie is één mens op de hele mensheid? Ik weet
dat het moeilijk voor u is zo te denken in deze tijd,
want ieder mens in deze moderne tijd is gericht op het
praktisch werken vanuit zijn eigen ego.
Hoewel dit zeer belangrijk is, is dit maar een onderdeel
van het plan op aarde. Dat het goddelijke plan hersteld
moge worden is onze enige taak.
Begrijpt u, kleine mens, dat u uw krachten moet
bundelen, samen zult moeten werken? Zoek naar uw
eigen ego, word meester van uzelf. Ontdoet u niet van
uw eigen ego, want dat is heiligschennis; het is een
foutief begrip van bepaalde esoterische leringen, om u
van uw eigen ego te ontdoen, daar dit uw etherisch
lichaam vernietigt.
Waarom zult u eerst uw ego moeten vinden en dan
weer overwinnen? Een normaal levend mens heeft
een persoonlijkheid, maar is zich esoterisch niet
bewust van deze persoonlijkheid. Wel van bepaalde
karaktereigenschappen, maar niet van de gehele
mens die hij is. Dit begrip is pas mogelijk door geestelijk bewustzijn.
De vicieuze cirkel hiervan is, dat de mens eerst zijn
gehele persoonlijkheid moet vinden, dan zijn negatieve
aspecten positief moet ombuigen, dus overwinnen, om
daarna pas gezuiverd verder te kunnen gaan.
Dan, alleen dan, kan het begrip komen, dat niet de
eigen verlichting en opgang het allerbelangrijkste is,
maar het in dienst stellen hiervan aan de mensheid.
Dan beheerst de mens zijn geestelijk lichaam en
daaruit voortvloeiend ook zijn stoffelijk lichaam.
Door de geest in de stof, met de geest door de stof
heen, terug naar geest.
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HET KONINKRIJK GODS
Maak uw hart daarom leeg, zuiver uw emoties en leg
al uw verlangens aan de voeten van de Heer.
Want ik zeg u, dat alles al is, maar alleen nog in de
stof gerealiseerd moet worden. Weet dan, geliefden,
dat de mens op het pad van inwijding, welk dat ook
moge zijn, veel beproevingen moet ondergaan.
De beproevingen zijn altijd aangepast aan het
geestelijke niveau van de discipel.
Want niets, maar dan ook niets van alles wat u gezegd
is, zult u moeiteloos kunnen verwerven.
Noch in de stof, noch in de geest. Voor u allen ligt de
geopende weg die u uzelf hebt gekozen open, maar
vol obstakels. Onderzoek uzelf, dring door tot diep in
uw ziel; kijk in uw eigen hart, beoordeel uzelf scherp,
kritisch, maar vooral eerlijk. Dan wil ik u tot troost
zeggen, dat alleen diegenen steeds zwaarder worden
beproefd, die al een lange weg hebben afgelegd.
Daarom zeg ik u, dat uw geest gelijk is aan de engelen
Gods. Dus verhef dan uw geest, opdat uw stoffelijk
lichaam daarbij aangepast mag worden zoals de
Christus u geleerd heeft: als u niet wordt als de
kinderen, zult u het koninkrijk Gods niet beërven.
Wat denkt u lieve mensen, mijn geliefde leerlingen, dat
hiermede bedoeld wordt?
Het is een noodzaak dat uw geest, of uw diepste zelf,
in alle onschuld zal zijn als een kind. Een kind dat vol
vertrouwen is en zich wil en kan geven aan degene die
hij liefheeft en vereert. Verering is niet dat waar het op
aankomt, maar de liefde. De liefde die naar buiten
treedt door uw hartchakra.
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Het is voor u allen een dwingende noodzaak om met
uw verstand uw emoties te reguleren, maar het is van
nog groter belang uw intuïtie - uw geest - te laten
prevaleren.
Tracht emoties van zuiver gevoel te onderscheiden.
Tracht te begrijpen, bewust te worden, waarom u
bepaalde emoties hebt en wat u ermee doet.
Uw zuiver gevoel, uw onderbewustzijn moet vrij zijn
van emoties, wat niet wil zeggen dat u gevoelens van
liefde, mededogen of vriendschap niet mag tonen.
De negatieve emoties zoals haat, afgunst, trots op
eigen prestaties, moet u ernstig bestuderen met uw
verstand, waarna u moet trachten er afstand van te
nemen en ze uit uw bewustzijn te verdrijven.
Het is zeer verhelderend uw bewustzijn te gaan
onderzoeken; te weten waarop dit gegrond is.
Wanneer zal de mens het diamantenvoertuig zijn,
waar in de oude geschriften op wordt gedoeld?
Alleen de mens die na een lange weg van lijden zijn
eigen ego heeft overwonnen, mag hopen op de
werkelijke verlichting van zijn geest.
Als u niet uw eigen verlangens en aspiraties telt, als u
uw wezen geheel kunt geven aan de ander, uzelf kunt
opofferen zonder daarvoor iets te willen ontvangen,
zult u wezenlijk het koninkrijk Gods binnengaan.
Uw hogere wezen is dan werkelijk dat helder stralende
vuur, waar u oorspronkelijk vandaan bent gekomen.
Daarom zeg ik u, werk en waak, maar bovenal bid dat
u mag worden als de engelen Gods. Dat u mag zijn,
zuiver en onschuldig als een kind, niets verlangend,
niets verwachtend, alleen uzelf gevend in Zijn naam.
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VOORBESTEMMING?
Een mens beschikt over kosmische krachten.
Energie voor deze kosmische krachten verkrijgt hij uit
de kosmos.
De menselijke bijdrage voor geestelijke krachten
noemen wij kundalinivuur. Het zou goed zijn om u te
informeren over de chakra-werking in de mens.
Hier is reeds veel over geschreven.
De kosmische wedergeboorte is het bewust worden
van het eigen onderbewustzijn, het reservoir.
Hierin wordt de informatie van vele levens bewaard.
Negatieve ervaringen opgeslagen in dit reservoir,
kunnen voor positieve aspecten in volgende levens
zorgen.
Hoe bewuster u de wet van karma, dat is oorzaak en
gevolg, beleeft, hoe positiever u uw negatieve
opgeslagen trillingen kunt hanteren. De trillingen die u
uitzendt, keren precies zo bij u terug, zelfs tot in de
sferen. Zo boven, zo beneden. Slechts uw eigen
trillingen bepalen het niveau van inspiratie.
Alles waar u nu mee bezig bent, ligt reeds in uw
onderbewustzijn besloten. De realisatie hiervan hangt
af van uw eigen geestelijke groei. Soms mogen wij als
Hiërarchie een indicatie geven, inspiratie, opdat het
werk dan iets gemakkelijker kan worden. Liefde is de
macht waarop wij drijven.
Zonder deze liefde zou geen contact mogelijk zijn;
zuiver uw geest, zuiver uw gedachten.
Heb liefde voor elkaar. Weet dat slechts door de liefde
alles mogelijk zal kunnen zijn.
Want ik zeg u, voorwaar, wie de liefde heeft, zal het
Koninkrijk Gods beërven.
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Wij zijn allen dienaren; hoe groter geest, hoe groter
dienaar. Iedere kleine mens kan een zeer hoge geest
zijn. Laat u niet verleiden tot enige hoogmoed.
Wie hoogmoed heeft, kan geen hoge geest zijn.
Zo hoog u denkt te zijn, zo laag kunt u vallen.
Bedenk goed, dat uw eigen geestelijke bewustzijn de
sleutel is tot uw eigen koninkrijk. Verzegel de deur van
het kwaad en bescherm uw eigen koninkrijk. Geestelijke hoogmoed is de sleutel tot het kwaad.
De werkelijke zuiverheid en onschuld is het totaal
ontbreken van hoogmoed.
Laat niet het eigen ego de verhindering zijn, dat de
wereld kan worden gered. U draagt de levende God in
uw eigen innerlijk. Alleen hierdoor bent u gelijk aan
ieder ander levend wezen in de kosmos. Ik zeg u, dat
slechts het werkelijk bewuste weten en beleven van de
levende God in ieder van ons, de wereld kan redden
van een algehele catastrofe. Die catastrofe zal komen,
is onafwendbaar, maar zal kunnen worden gekeerd,
opdat de mensheid verder zal kunnen leven.
Want, wordt werkelijk de hele planeet verwoest, wat
mogelijk is in de akashakroniek, dan zal er nooit meer
een menselijk bestaan kunnen komen.
De zielen die nog niet verlost zijn, zullen gedoemd zijn
de duisternis in te gaan. Ik vraag u, help ons, de
kosmische Hiërarchie, ons werk te doen. Wij vragen
niet zoveel van u. Ieder mens hoeft alleen te geven wat
hij zelf kán geven. Nooit wordt er meer gevraagd.
Alleen door uw vaste wil om te helpen en uw
vertrouwen, mogen wij onze stralen op u richten.
Bidt iedere dag om kracht en energie, want alle
groeperingen over de gehele wereld tezamen, zullen
eens de wereld redden.
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DE SPIRAAL
Wat doet de mens in dit verlichte tijdperk met de
gegevens, die vanuit zijn onderbewustzijn zijn
bewustzijn bereiken? In de wet van oorzaak en gevolg,
de wet van karma, is uw verleden uw heden, wat dan
weer uw toekomst in een volgend leven zal zijn.
En voorzeker niet alleen úw toekomst in het volgende
leven, doch ook die van die anderen waar u mee te
maken heeft.
Deze logische kosmische wet, de wet van oorzaak en
gevolg, is een spiraal, een nooit eindigende spiraal.
U kunt nu deze spiraal steeds positiever, menselijker,
waardevoller voor deze wereld maken.
De herinneringen uit vorige levens draagt u als trillingen
in uw onderbewustzijn bij u. Het bepaalt, samen met de
omstandigheden waarin de mens leeft, het heden
waarin hij verkeert.
Met dit gegeven, moet het voor de mensen nu mogelijk
zijn, om door het licht van het bewustzijn tot de liefde te
kunnen komen. Niet slechts door het begrip liefde, maar
ook de werkelijke realisatie hiervan.
In uw onderbewustzijn is de mogelijkheid al aanwezig
om in uw leven positieve en negatieve aspecten te
ontwikkelen. In ieder mens is het innerlijke weten
aanwezig, dat al wat leeft, het werkelijke, één is,
waardoor al wat leeft in gemeenschap leeft met de
hoogste kosmische kracht, de Algeest.
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Zo kunt u begrijpen, dat ieder mens dezelfde aspecten
heeft meegekregen, die ieder ander mens ook heeft.
U zult in ieder leven weer andere aspecten moeten
ontwikkelen, opdat u in uw volgend leven de vruchten
kunt plukken van uw meestal bittere ervaringen van het
vorige leven. Zo draait het rad van wedergeboorte,
opdat de mens eens door zijn eigen bewustzijn en
geestkracht zichzelf kan verlossen door de liefde.
Dit is de werkelijke mystieke betekenis van de gelijkenis
uit de Christelijke Bijbel:
'Zo iemand u slaat op de rechterwang, zo keer hem dan
de linkerwang toe'. Het hoogste kosmische
Liefdesaspect, wat de basis is van het begrip van het
rad van wedergeboorte, kan voor de mens levend in dit
tijdperk, een verandering van mentaliteit brengen.
Zo zeg ik u, hoe kunt u uw broeder veroordelen en
berechten, indien u weet dat u zelf diezelfde negatieve
aspecten ook bezit? U die in uw huidige leven niet die
extreem negatieve aspecten hoeft te beleven om door
de bittere ervaringen hiervan, ze voor eeuwig uit te
kunnen bannen, u hebt geen enkele garantie dat u die
niet in een vorig leven reeds hebt beleefd, of in een
volgend leven nog zult moeten beleven.
Hij, die hoog staat, zal waken opdat hij niet zal vallen.
Zo keert hem dan de linkerwang toe. De ware mystieke
betekenis hiervan is, dat u uzelf in diegene zult
herkennen, die u sloeg op uw rechterwang.
Wat deed u in een vorig leven, wat doet u nu, wat doet
u in uw volgend leven? Slechts de liefde, het herkennen
van uzelf in die ander, die u slaat, kan het wereldkarma,
dat afhankelijk is van het persoonlijke karma, doen
keren.
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Uw linkerwang toekeren betekent, geen agressiereactie stellen, maar met begrip en liefde uw karma
keren. Hiermede bedoel ik niet de passiviteit, het
ontbreken van enige activiteit. Integendeel, het met
liefde en begrip tegemoetkomen aan degene die u
sloeg is een hele grote activiteit.
Dat is liefde, uw Goddelijke oorsprong terugvoeren naar
uw bestemming.
Het werk van de Planetaire Hiërarchie behelst het plan
op aarde te herstellen.
Dit zal gebeuren middels duizenden geïnspireerde,
sensitieve mensen over de gehele wereld.
Want ik zeg u, zo u zich hier niet op wilt bezinnen,
ondanks alle hogere kosmische trillingen die de
Planetaire Hiërarchie u middels duizenden sensitieve
en geïnspireerde mensen doet toekomen, u uzelf en uw
planeet voor eeuwig zult vernietigen.
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BEWUSTZIJNSVERRUIMING
Innerlijke afstandelijkheid, emoties in de hand houdend,
meesterschap over zijn eigen geest; wat betekenen
deze woorden voor u? Aforismen, slogans of werkelijke
inhoudelijke levenselixers? De nieuwe mens die in de
stof werkt vanuit ruimtelijke ordening, zal dit in zijn
eigen innerlijk zeker moeten doen.
Orde scheppen in de emotionele chaos van het eigen
innerlijk is een zeer moeizaam proces, wat pas na veel
strijd veroverd kan worden. Orde scheppen in de eigen
chaos kan pas worden bereikt indien u tracht u los te
maken van de emoties, die geleid hebben tot die chaos.
Het proces van het losmaken van deze emoties geeft
een bepaalde innerlijke afstandelijkheid.
Deze innerlijke afstandelijkheid schept een ruimtelijke
ordening: dit is relativering.
Nu kunt u de zintuiglijke prikkels, die u tot bepaalde
emoties hebben geleid, bezien vanuit die ruimtelijke
ordening. Dan zult u bemerken, dat het grootste lijden,
de grootste angsten, slechts bestaan uit overwaardering van die bepaalde emoties.
De geestkracht die een mens behaalt met het orde
scheppen, relativerend werkend met zijn emoties, geeft
hem zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen kan de mens,
indien het niet wordt overgewaardeerd, tot geestelijke
bewustwording brengen.
Geestelijke bewustwording kan de mens tot Goddelijk
bewustzijn brengen, tot erkenning van het eigen hoger
zelf. De erkenning van het hoger zelf kan de mens tot
begrip van zichzelf en andere mensen brengen.
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Hieruit ontstaat liefde, harmonie, zuiverheid en spiritueel niveau.
De geest van de mens onderscheidt hem van de
andere levende wezens op aarde. Het geestelijke
bewustzijn van de mens kan de aarde tot een
werkelijke gemeenschap van levende wezens maken.
In het Aquariustijdperk van het heden zal het water der
zuivering de mens tot hoger spiritueel bewustzijn
brengen. In de geest van de mens ligt nog versluierd
verborgen de weg van zijn oorsprong naar zijn
bestemming.
Wat is zijn oorsprong? De lichtvonk van het Goddelijke,
de Gnosis. Wat is zijn bestemming?
De terugkeer naar het Licht. Wat is Licht? Dat is het
ontbreken van duisternis. Wat is in wezen duisternis?
Het ontbreken van liefde, het onbelicht laten van het
Goddelijke aspect in ieder levend wezen. Wat is het
Goddelijke aspect? Het begrip, dat alles wat leeft, een
onverbrekelijke eenheid vormt.
Zo is de cirkel gesloten.
De mens, levend vanuit de overwaardering van het
brein, zal zich gaan bezinnen op zijn dieper liggende
aspecten van bewustzijn. Het brein is onontbeerlijk als
katalysator, doch bestaat niet vanuit zichzelf.
Het vervult slechts een functie en is een onderdeel van
een menselijk wezen. De geest van de mens is zijn
ware Zijn, is de basis van zijn wezen. Zoals het brein de
katalysator is, is zijn intuïtie de stoffelijke vormgeving
van de verbinding met zijn eigen creativiteit.
Deze creativiteit is de tastbare uitingsvorm van zijn
eigen bron van inspiratie, het Goddelijke aspect, het
hogere zelf in ieder mens.
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Dit hogere zelf vormt de onverbrekelijke eenheid met
ieder levend wezen op aarde, is de onuitputtelijke
kosmische zee van hoger weten.
Ieder mens kan putten uit deze zee van hoger weten,
indien hij ook de functie van het brein in de hand leert
houden. Het brein dient niet overgewaardeerd te
worden, doch in de ruimtelijke ordening in het innerlijk
van de mens op de juiste plaats te staan.
Zo zeg ik u, schep orde in uw innerlijke chaos, verdiep
u in hetgeen ik u zeg, opdat door het licht van het
bewustzijn de menselijke, stoffelijke hoogmoed zal
wijken. Zo u werkers van de Nieuwe Tijd zult willen zijn
vanuit de eigen individuele verantwoordelijkheid, laat
dan het licht van het bewustzijn vooral uw eigen
aspecten belichten.
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INWIJDING
Wanneer men tracht inwijding te verkrijgen met de
bedoeling zelf op een hoger geestelijk niveau te komen,
zal men die inwijding niet bereiken.
Al vechtend met uw zwakheden, al werkende voor een
ander, zonder uzelf voorop te stellen, voert het pad u
naar inwijding. In de mysteriescholen van het oude
Egypte waren de beproevingen vaak zo zwaar, dat zij
met de dood werden bekocht, zodat er slechts weinigen
waardig werden bevonden. In dit tijdperk staat de
mogelijkheid van inwijding en discipelschap voor ieder
goedwillend mens open. Ook de beproevingen zijn aangepast aan deze tijd.
Verbeter de wereld en begin bij uzelf, is een veel
gehoorde slogan, die zeer waardevol is. Om uzelf te
kunnen verbeteren, zult u uzelf eerlijk en kritisch
moeten beschouwen, daar deze zelfkritiek een mens
geestelijk doet groeien, mits hij helemaal eerlijk is.
Een werkelijke zelfdiscipline is voor werkers vanuit de
geest onontbeerlijk.
In een geestelijke leefgemeenschap is het van het
hoogste belang het persoonlijke ego te verenigen met
het hogere zelf. De weg tot deze innerlijke, maar
daardoor ook uiterlijke vereniging is een lange en
moeizame weg. U zult eerst uw eigen geestelijke
persoonlijkheid moeten vinden, opdat u die kunt
verenigen met uw ego. De trillingen die u uitzendt,
bepalen uw eigen geestelijke evolutie. De innerlijke
groei is de weg die elk bewust levend mens moet
afleggen. Niet uw brein is op het kosmische aangesloten, doch uw eigen diepste innerlijke gevoel. Het brein
is onontbeerlijk om de emoties te kunnen reguleren.
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Zo u zich slechts op uw emoties verlaat, zonder de
wachter van het brein in te schakelen, bevindt u zich op
de verkeerde weg. Emoties zijn zelden de vertolkers
van uw diepste gevoel, hoewel zij daar wel aan
appelleren, doch zijn daar niet de meest betrouwbare
vertolkers van. De zielevonk kan pas een helder vuur
worden, wanneer uw diepste gevoel niet meer wordt
geactiveerd door uiterlijke prikkels. Harmonie, innerlijke
rust, die zich in uw hele wezen kan manifesteren, is niet
het onderdrukken of beheersen van uw emoties, maar
het geheel in de hand hebben van uw eigen persoonlijkheid.
Iedere zelfoverwinning, iedere positieve verandering
van een negatieve, dus zonder liefde, gedachte, is een
nieuwe stap op deze lange en moeizame weg.
De positieve gedachten die in uw brein opkomen en
uitgezonden worden, zijn slechts voor de helft belangrijk
genoeg om naast de verandering van de uiterlijke vorm,
ook de trillingen te veranderen.
De opgerolde slang van het kundalinivuur in de mens
werkt pas dan, wanneer de mens vanuit zijn werkelijk
diepste gevoel, zijn innerlijk weten, de psychische
krachten laat werken. De harmonie in uzelf kan slechts
verkregen worden, zo u uw kleinste zielekamertje
gesloten kunt houden voor alle emoties, opdat u contact
kunt houden met uw eigen Goddelijke oorsprong.
Wanneer innerlijk weten en het bewustzijn synchroon
werken, is de vereniging en hereniging van het hoger
zelf en het ego een kosmisch feit geworden.
Het analyseren en relativeren van uw emoties zijn uw
mentale hulpbronnen. Uw hoger zelf, waar u slechts
contact mee kunt hebben in innerlijke rust en harmonie
is uw geleider, uw eigen meester.
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CREATIVITEIT
Inwijding betekent alleen het zichzelf bewust worden
van het pad naar hoger weten. Het hogere weten ligt in
ieder mens verborgen; is de som van alle aspecten die
in de mens aanwezig zijn. Dit hogere weten kan zich alleen manifesteren op die wijze en dat niveau wat een
mens zelf heeft.
Er zijn vele niveaus van bewustzijn. Geen enkel mens
hoeft ze allen tegelijk in zichzelf te realiseren; het is een
bergpad dat naar de top voert. Wanneer een mens zich
bewust wordt dat hij niet slechts een stoffelijke mens is,
doch ook een geestelijk wezen, ontwaakt zijn eigen
creativiteit.
Deze creativiteit is een aspect van het hogere weten,
van zijn hogere zelf. Soms heeft het bewust worden
van de creativiteit een uiterlijk hulpmiddel nodig:
een geïnspireerd geschrift, boodschappen, die hem
bereiken van buitenaf.
Deze boodschappen, deze geschriften zijn slechts de
wegwijzers op zijn pad. Zijn eigen creativiteit, zijn eigen
trillingen zullen bepalen of en hoe hij deze
boodschappen wil gebruiken. Wil hij hier passief mee
werken door ze alleen te absorberen, of wil hij zijn
eigen creativiteit daarop laten resoneren?
Doet hij het laatste, dan ontstaat er een zekere
kosmische energie-explosie in hemzelf, waardoor hij
een lichtwezen wordt, zodat hij deze energie kan
uitstralen.
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Inwijding heeft twee aspecten: meesterschap over
zichzelf op een bepaald niveau, door de inspiratie
passief te ondergaan; meesterschap over zichzelf op
een hoger niveau, door de inspiratie te laten resoneren
met de eigen creativiteit, de eigen innerlijke verbinding
met het Goddelijke in zichzelf.
Dit Goddelijke in de mens is het liefdesaspect,
waardoor de schepping de mogelijkheid heeft zich
steeds weer te kunnen vernieuwen. Meesterschap over
zichzelf kan slechts verkregen worden, wanneer men
zijn eigen identiteit heeft herkend en erkend in zichzelf.
Dit betekent, dat een mens heel bewust moet zijn van
wat hij denkt, zegt en handelt. Zijn gedachten bepalen
zijn woorden en daden. Dat is het brein van de mens.
Nu is het brein, dus het functioneren van de hersenen,
de stoffelijke verdichting van het hoger zelf van de
mens.
De wijze waarop de gedachtenwereld van een mens
functioneert, is het niveau waarop die mens verbinding
heeft met zijn eigen innerlijke bron van inspiratie.
Deze inspiratie kan zich op vele manieren realiseren, in
verschillende aspecten van de menselijke creativiteit.
Het pad van geestelijke bewustwording, wat leidt tot
hoger weten, begint met het herkennen van de eigen
identiteit. Deze eigen identiteit zal eerst vastgesteld en
doorleefd moeten worden, wil het zich kunnen
verbinden met andere identiteiten, om met groepswerk
te kunnen beginnen.
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WATERDRUPPEL
Zo stem dan uw geest op mij af, want ik verkondig u het
leven. Weet dan - u mens - dat u zichzelf blokkeert,
zelfs afsluit voor uw innerlijke groei, zo u niet uw
dagelijkse beslommeringen kunt overwinnen in de
geest.
Ik laat u zien de oceaan, haast oneindig groot.
Zo neem dan wat water in uw hand en beschouw één
enkele druppel.
Zie hoe hij fonkelt, van kleur verandert en oplost in het
geheel. Wat is de oorsprong van deze druppel, wat is
haar bestemming?
Probeer uzelf te bezien als een druppel in de
oneindigheid van de kosmische oceaan.
Wat is uw oorsprong, wat is uw bestemming?
De oorsprong van de mens is de Bron van Licht van
God, zijn bestemming is terugkeer naar die Bron.
Daartussen liggen duizenden en duizenden levens.
Ieder leven is een kleine stap verder naar uw oorsprong
en bestemming. In ieder leven zult u één of meerdere
aspecten van uw persoonlijkheid moeten ontwikkelen.
Het ontwikkelen van die persoonlijkheid is uw
levenstaak en -strijd. Want, hebt u na de grootste
moeilijkheden uw persoonlijkheid eindelijk herkend,
wordt u meteen gevraagd deze persoonlijkheid
ondergeschikt te maken aan de Goddelijke vonk in
uzelf.
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Deze vraag kan een mens alleen dan horen in zichzelf,
wanneer hij geestelijk bewustzijn heeft verkregen, door
zich te verdiepen in andere zaken dan de strikt
materiële en stoffelijke zaken die een mens beheersen.
Wanneer uw geest op deze weg is, loopt hij op het pad
van tegenstelling. Want, en begrijp dit goed!
Wil een mens zijn ego, zijn persoonlijkheid in dit leven,
met alle facetten die in deze context bij hem horen,
werkelijk leren kennen, c.q. beheersen, dan zal hij tot
zijn grote schrik bemerken dat zijn ego levensgroot
geworden is.
Zodra u dit bemerkt, is het nodig dat u alles rustig gaat
overdenken, gaat relativeren. Dan is het zaak om al uw
denken, al uw handelen proberen te bezien vanuit het
licht van de geest. Wat betekent dit?
Het betekent dat u al uw persoonlijke verlangens,
ideeën en uitingen vanuit de zuivere, hogere geest
moet bezien. Hoe dit te verwezenlijken? Al wat u
werkelijk innerlijk beroert, al wat u innerlijk in onrust
brengt, hetzij positief, hetzij negatief, op een
onpersoonlijke manier te ondergaan.
Stel uzelf voor, staand aan het strand of in het bos, met
de zon op uw gezicht, uw handen open, wachtend op
datgene wat tot u zal komen. Want alles is genade, uw
strijd, uw zoeken naar het Licht, uw geluk, maar ook uw
ongeluk.
Ja, zelfs uw ongeluk, want dat stelt u in staat uzelf te
overwinnen, uw egoïsche aspecten óm te bouwen tot
ontvangststation voor de geestelijke inspiratie.
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Zelfs uw strijd om die innerlijke rust, sfeer van
schoonheid en harmonie te vinden, temidden van een
kakofonie van onrust en geluiden om u heen.
Geef uzelf over, ook aan die onrust, aan het ongeluk,
aan de strijd vanuit uzelf, toch er een klein beetje,
steeds meer groeiend, afstand van nemend, alsof het u
niet persoonlijk betreft. Dat is Satori, het stille
onberoerde zielemeer, waar de ziel contact krijgt met
zijn hoogste zelf, dus met het Goddelijke.
Daarom zeg ik u,
ik die u begeleidt
uw schreden richt,
waakt en bidt,
stel uw ego op de plaats waar zij nodig is,
in geluk en ongeluk,
maar keer uw ziel naar de Bron van Licht.
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SATORI
Zoals in de natuur niets met schokken evolueert, maar
alles geleidelijk aan vorm krijgt, zo is het ook met de
menselijke geest gesteld. In ieder leven doet de geest
nieuwe ervaringen op, waardoor hij een bepaald
evolutiepunt kan bereiken. Het ego, dat het belangrijkste voertuig van de geest en in hoogste rangorde
ook van de ziel is, kan tot algehele ontwikkeling
gebracht worden in de talloze levens die hem ten
dienste staan.
Wanneer in een leven het integratiepunt van de geest in
het ego wordt bereikt, en men op het pad van
discipelschap komt, moet het ego in zijn totaliteit tot de
eenheid met zijn hoger zelf worden gebracht.
Ook dit vraagt vele levens. In ieder leven waar de mens
zich wijdt aan een eenwording van het hoger zelf met
het ego, zal hij een bepaald integratie- of evolutiepunt
bereiken. Dit is discipelschap aan de innerlijke meester.
Dit pad van discipelschap heeft verschillende niveaus,
die alle verschillende gradaties hebben.
Het integratiepunt van de hogere geest, de innerlijke
meester in het ego, is de algehele innerlijke eenwording
van de mens met het Goddelijk aspect in zichzelf. Het
Goddelijk aspect in de mens is het Zijn. Het Zijn manifesteert zich door een algehele innerlijke rust, Satori,
een Indiaas woord voor totale innerlijke rust.
De leegte die deze innerlijke rust geeft, herbergt de
volheid van het Zijn. Het is niet de berusting aan de wil
van God, die de Christelijke Godsdienst predikt.
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Berusting is de voorloper van Satori. Berusting kan niet
verder komen dan het stil leggen van de emoties door
de wil. Satori is een niveau van bewustzijn dat verder
reikt.
Leven na leven zal de mens moeten strijden om tot
harmonie met zijn innerlijke meester te geraken.
De strijd van de mens om de ban van zijn emoties te
kunnen doorbreken, geeft hem de mogelijkheid tot
Satori te kunnen komen. De emoties van pijn en lijden
zijn wegwijzers. Het lijden is een oorzakelijk gevolg van
emoties. Het begrip, dat pijn en lijden oorzakelijke
gevolgen zijn van liefdeloze emoties, kan de mens tot
verbreking van deze wet van oorzaak en gevolg
brengen.
Dit is verlossing, het vrijmaken van de geest van de
emotionele gebondenheden aan het karma, de wet van
oorzaak en gevolg. Het gevolg van deze verlossing van
de karmische emotionele gebondenheden maakt de
geest vrij om bewust te kiezen. Deze vrije keuze
herbergt in zichzelf nieuwe karmische aspecten, doch
de mens heeft dan de mogelijkheid om vanuit de liefde
zijn keuze te bepalen.
Zo kan de mens de vicieuze cirkel van negatief,
liefdeloos karma verbreken.
De wet van oorzaak en gevolg zal pas in zichzelf zijn
voleindigd, wanneer de slang haar eigen staart heeft
ingeslikt.
Hetgeen betekent dat ieder negatief, liefdeloos
karmisch gegeven eerst moet zijn omgevormd tot een
positief en liefdevol karmisch gegeven.
Dit is slechts mogelijk indien de mens, verlost van zijn
emotionele gebondenheden aan zijn karmische
aspecten, vanuit de liefde, het Goddelijk Zijn wil leven.
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Zo is de cirkel gesloten. In ieder leven kunnen
karmische aspecten worden opgelost in verschillende
gradaties van niveaus. Het ware goed te beseffen, dat
de veelvormige aspecten nimmer in één leven opgelost
kunnen worden.
Hij, die niet wederom wil reïncarneren, heeft het
karmische aspect van de hoogmoed nog niet
overwonnen.
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DE SLUIER DER LIEFDE
De Sluier der Liefde is van een prachtig doorzichtig
gouden weefsel, met zacht roze lichtschijnsels er
doorheen geweven. Een enkele keer wordt deze sluier
aan een mens gegeven door de Meesters van Wijsheid.
De mens die deze sluier draagt, is daaronder heel
naakt, want de Sluier der Liefde wordt zijn tweede huid
en is dan zo vergroeid met zijn hele wezen, dat het
zowel zijn huid als ook zijn kleding wordt.
Deze Sluier der Liefde is een machtige energie.
De mens die deze sluier heeft, kan haar gebruiken om
andere mensen tot innerlijke evolutie te brengen.
De liefde ontsluit iedere poort en zuivert iedere
onzuiverheid; zij leidt tot hoger inzicht.
Deze liefdesenergie is het zuiver Goddelijke in ieder
mens.
Bij sommige mensen is deze liefdesenergie, deze Sluier
der Liefde, zo uitgebalanceerd, dat zij hen totaal
omhullen, zodat andere mensen deze Goddelijke liefde
en kracht herkennen. Boeddha was zo'n mens; Jezus
was zo'n mens. Beiden waren door de Sluier der Liefde
in zijn totaliteit omhuld, evenals enkele andere zeer
grote Meesters.
In ieder levend wezen is een tip van deze
liefdesenergie, deze liefdessluier, aanwezig. Dat zij als
een sluier gezien wordt, is te verklaren door het feit, dat
zij de kosmische geheimen zowel omhult als verhult,
maar ook onthult.
Niets in de kosmos kan bestaan zonder die
liefdesenergie, zij ligt besloten in alle materie.
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In de dieren kan ze tot stoffelijke manifestatie komen,
in de mens kan zij tot de hoogste kosmische kracht
ontwikkeld worden.
Zich steeds weer vernieuwend geven in ieder volgend
leven, zich steeds meer dienstbaar maken aan de
ander, met opoffering van het eigen ik, is de lange
moeilijke weg die tot absolute beheersing van de stof
leidt.
De liefde voor de ander, dus in wezen de liefde tot de
hoogste kosmische kracht, is daar de drijfveer voor.
In ieder mens kan deze liefdesenergie tot werkelijk zeer
grote hoogten stijgen. Het ligt aan de mens zelf, of hij
op het juiste moment, op het juiste kosmische uur, deze
sluier wil zien en zich hiermee wil omhullen, zodat hij
daardoor de hoogste kosmische geheimen onthult.
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DE SFEREN
Zo boven, zo beneden is de grootste esoterische lering,
die ik u kan geven. De hele kosmos is op deze wet
gebaseerd. In werkelijk alles, in ieder klein detail is
deze wet, dit begrip terug te vinden.
Zoals ik u in de vorige brief reeds heb uitgelegd, werkt
de kosmische Planetaire Hiërarchie van sfeer tot sfeer
met de mensen.
Er zijn zeven sferen in de kosmos, waar de aarde ook
toe behoort. Iedere etherische sfeer heeft zeven
niveaus, ieder niveau heeft zeven kringen, iedere kring
heeft zeven leidende wezens. De spirituele energieën,
datgene wat van een mens overblijft na zijn dood, leven
hier volgens ieders eigen spiritueel niveau, in die kring
van dat niveau, in die sfeer waar hij kosmisch, door zijn
eigen spiritueel niveau toe behoort.
In de laagste sferen leven diegenen, die geen enkel
bewust begrip hebben van een hogere, scheppende
liefdesmacht; ook weer verschillend van niveau tot
niveau. In de lagere niveaus van deze laatste sfeer
leven zij, die men spiegelgeesten noemt of astrale
wezens. Zij leven in het aardse spiegelbeeld, zijn
daardoor gebonden aan de materie, zodat zij slechts
vanuit deze context kunnen bestaan. Dit betekent dat zij
degenen zijn die mensen vals voorlichten, de spot met
hen drijven of excessen veroorzaken.
Telekinese wordt veroorzaakt door de spirituele energie
van een in de stof levend mens, in samenwerking met
een in de sferen levend spiritueel levend wezen.
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Het geestelijke niveau van de stoffelijke mens bepaalt
de aard van het geestelijke niveau van zijn
communicator, doch voorzeker het niveau van het
gebodene. Telekinese omvat alles wat met energie te
maken heeft, niet alleen het verplaatsen van
voorwerpen. Dit behoort tot de laagste vorm hiervan.
Telekinese in een hogere verschijningsvorm omvat het
werken met kosmische energieën, zoals o.a. het
paranormale genezen door handoplegging of het
magnetiseren van het menselijke lichaam. Ook deze
vorm van telekinese heeft verschillende niveaus.
Hoe geestelijk bewuster de genezer is, hoe dieper
psychisch hij de blokkades van de patiënt geneest.
Die blokkades zitten in alle niveaus van het
onderbewustzijn. Hoe dieper de genezing van de
blokkades in het onderbewustzijn van de patiënt gaat,
hoe groter de genezing van het etherische lichaam zal
zijn.
Iedere sfeer buiten de aardse sfeer (de materie), dus de
zes andere sferen, heeft een eigen Hiërarchie die
verantwoording verschuldigd is aan de Planetaire
Hiërarchie van de hoogste sfeer. Zo nu en dan vinden
er beraadslagingen plaats van sfeer tot sfeer.
De Hiërarchie vormt de top van de piramide, waar de
Heer Sanat Kumara, die u God noemt, doch die niet
werkelijk God is, als het hoogste lichtwezen van dit
Planetenstelsel in heerlijkheid straalt. In de Heer Sanat
Kumara manifesteert de eenheid zich in de
drievuldigheid, de drie stralen, de Kumara's van
wijsheid. Deze drie stralen of Kumara's van wil,
intelligentie en liefde-wijsheid manifesteren wederom de
eenheid in de veelvuldigheid. Zij manifesteren zich in de
negen hoogste lichtwezens en vormen zo de twaalf om
de troon.
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Vanuit dit niveau kunnen deze lichtwezens niet
incarneren in de stof. Doch vanuit dit niveau stralen zij
zich wederom uit naar dat niveau, waar deze
lichtwezens een etherische gedaante hebben, die zich
steeds weer kan verdichten door de sferen heen naar
de aarde toe. In het spel der engelen was het noodzakelijk dat de twee componenten licht en duisternis
werden aangewend opdat de geest de stof kon
bereiken. Hierdoor was het mogelijk dat door de
duisternis, het lijden, de geest de stof kon doen
evolueren opdat uiteindelijk de geest de materie zou
overwinnen.
Alleen door het evolueren van de geest in de materie,
zal de mens zich zelf kunnen verlossen, opdat hij
wederom zal kunnen terugkeren naar zijn oorsprong,
de Lichtbron. Het spel der Engelen is dan voltooid.
Lucifer, die de lichtdrager is, leidt de mens door de
duisternis naar het licht. Ieder aspect dat de Engelen in
hun hemels spel hebben gemanifesteerd, manifesteert
zich ook in de mens. Zo boven, zo beneden.
Alle kosmische energie komt uit dezelfde bron, doch de
Engelen gaven in hun hemels spel de mens de
mogelijkheid om deze energie zowel positief alswel
negatief te manifesteren. Zonder duisternis kan geen
licht bestaan. Eeuw na eeuw, leven na leven, zal de
mens zijn negatieve aspecten van de oorspronkelijke
kosmische energie moeten doorleven, om uiteindelijk
tot verlossing te kunnen komen.
Lucifer, de Lichtgeest, is degene die de mens door de
duisternis en het lijden daarvan naar het Licht, het
geestelijke bewustzijn moet leiden. Daarvoor was het
nodig dat Lucifer de hoogmoed moest manifesteren.
Hij vertegenwoordigt het Licht, doch versluierd door de
duisternis. Zo zijn licht en duisternis in wezen één.
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DUALITEIT
In de vorige brief heb ik u geïnformeerd over de Heer
Sanat Kumara, de Planetaire Hiërarchie en het Hemels
spel der Engelen, waarvan Lucifer de lichtdrager is, de
drager van de vlam van het geestelijk bewustzijn. Nu wil
ik u nader informeren over Michaël, de Behouder.
Hij is in zijn hogere lichtwezen de Heer Maitreya en in
zijn hoogste lichtwezen de éne Christus. In het spel der
Engelen is Michaël Hij, die de mens behoedt en
behoudt in de duisternis, daar Hij het geweten
manifesteert in ieder levend wezen. Zo draagt de mens
door deze eenheid van licht en duisternis de twee
aspecten van die eenheid in zich mee, leven na leven,
na leven; Lucifer, de toortsdrager, die de mens door de
duisternis van de negatieve aspecten uiteindelijk naar
het licht voert; Michaël, de Behoeder, die de mens door
het geweten, ondanks de duisternis van het lijden door
de negatieve aspecten, behoudt voor de vernietiging
van zijn geest.
De kosmische krachten of energieën zijn van oorsprong
neutraal, de mens beschikt door zijn vrije wil, of deze
krachten positief dan wel negatief gemanifesteerd
worden.
Er zijn geen duivels of demonen. Al het kwaad ligt in de
mens zelf besloten. De mens alleen beslist wat hij zal
zijn, een engel of een demon.
Het is wel een kosmisch gegeven dat, zowel negatieve
trillingen alswel positieve trillingen zich verdichten, die
dan grote krachtvelden worden.
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In ieder leven kiest de mens wanneer hij reïncarneert,
welke aspecten hij zal gaan doorleven.
Zo hebben de twee componenten van de ene waarheid,
dat al het werkelijke één is, licht en duisternis, een
volkomen gelijkwaardige taak.
Slechts het rad van wedergeboorte geeft de mens de
mogelijkheid om Leven na Leven, na Leven, zichzelf
door de liefde te kunnen verlossen.
De liefde die de oorsprong en de basis van de Kosmos
is, zal zich uiteindelijk door de verlossing van het lijden
van de negatieve aspecten, in ieder levend wezen
kunnen manifesteren. Eens zal de hele mensheid door
deze verlossing tot een hogere evolutie van zijn wezen
kunnen komen.
Dan zal de nieuwe mens de nieuwe aarde en zo de
nieuwe hemel bewonen.
Dit zal het zesde wortelras worden. Nog slechts enkele
eeuwen scheiden u hiervan. Doch voordat de mens is
overgegaan tot dit zesde wortelras zal het totale lijden
zijn vuurdoop zijn.
Door vuur en alle gevolgen van dien, zult u uw eigen
beschavingen vernietigen, opdat u mensen u zelf
geheel kunt zuiveren.
Het water zal de maanfase worden, waarin u zich dan
zult bevinden, zoals het vele duizenden jaren geleden is
geschied. Water geleidt en verzacht, de maanenergie
versluiert de zonne-energie, opdat deze planeet niet
voorgoed vernietigd zal worden.
Deze catastrofes waar ik u over spreek, zullen in de
loop der tijden geschieden. Wat onafwendbaar is, zal
geschieden, doch kan door de liefde en de goede wil
der mensen minder catastrofaal worden.
95

96

Ik zeg u, dat de Planetaire Hiërarchie daarom de
hemelse legerscharen heeft gemobiliseerd om de
mensheid te helpen. Door met haar spirituele
boodschappers en boodschappen op alle niveaus van
bewustzijn, de goedwillend gerichte mensen te
inspireren, wil de Planetaire Hiërarchie de planeet
aarde van de totale vernietiging redden.
Zo verhardt niet in uw twijfel en ongeloof, in uw lafheid
en angst, in de bevrediging van uw egoïsche aspecten,
doch keer in, onderzoek uzelf,
kritisch en eerlijk.
Mediteer, werk en volhardt
en Ik zal met u zijn.
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HET LICHTWEZEN DE MENS
De mens is in zijn totaliteit een lichtend hemels wezen,
verdicht tot materie. Vanuit de sferen nedergedaald als
de engel Gods die hij is, werkend van niveau tot niveau
met de energieën die hem ten dienste staan. Van leven
tot leven zijn eigen engel in zich dragend, lijdend door
de verdichting van zijn spirituele energieën, tracht de
mens door de duisternis van de verdichting heen,
wederom het hemelse lichtwezen te worden dat hij al
was.
Waarom deze lange martelgang van licht naar
duisternis, door duisternis tot licht?
Bewustzijn behelst vele niveaus en gradaties van
niveaus.
De engelen die in het eerste licht van de schepping tot
menselijke incarnatie besloten, brachten het bewustzijn
van de Schepper in de materie.
Zij brachten het aangezicht van de hoogste intelligentie
tot leven in de stof. De verdichting van het bewustzijn
der schepping, voert de mens door de duisternis der
materie, geleid door de ervaringen van het lijden, tot het
universele bewustzijn, God in zichzelf, te erkennen.
De engelen ervoeren dit bewustzijn niet, zij erkenden
God en waren gelukkig. De universele liefdeskracht,
bron van alle bewustzijn, zichzelf erkennend in zichzelf,
schepper van geest en stof, gaf de engelen de hoge
moed in de stof te willen incarneren.
De hoge geest van licht, Lucifer, wilde God gelijk zijn.
De hoogste intelligentie gaf Lucifer het bewustzijn, zijn
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spirituele energieën, waarvan begeerte een van de
aspecten was, te manifesteren.
De vuurkracht van de hoge lichtgeest Lucifer werd
vanuit de hoge moed God gelijk te willen zijn, door de
begeerte geleid, van niveau tot niveau in de stof gemanifesteerd.
De onjuist geïnterpreteerde esoterische leringen over
het begrip van goed en kwaad in de mens, vinden hun
oorsprong in de verdichting van het lichtwezen, de
engel, in de stoffelijke mens. Het begrip goed en kwaad
heeft de mens zelf gecreëerd, zoals hij ook zelf de
duivel heeft geschapen. Het totale ontbreken van liefde,
in gedachten, woorden of daden, is het negatieve
gebruik van de spirituele energieën die de mens in zich
draagt. De mens, het lichtwezen, afgesloten van het
weten van zijn hoge afkomst door de verdichting van de
materie, kan slechts door het bewustzijn God in zichzelf
te zijn, de lange gang van terugkeer naar zijn oorsprong
realiseren.
Het begrip van het eigen hogere zelf ligt in ieder mens
verborgen als het geweten, zijn kompas voor goed en
kwaad. In ieder mens leeft ook het intuïtieve verlangen
om boven de grauwheid van het dagelijkse bestaan uit
te stijgen. De ware basis van dit verlangen is het
bewustzijn van de mens in zichzelf de eenheid van zijn
hogere wezen met zijn stoffelijke persoonlijkheid te
willen herstellen. Door de materie versluierd, ondergaat
de mens het verlangen naar zijn hoger wezen als een
stoffelijk begeren.
Dit begeren drijft hem tot prikkels van genot, verdoving,
grootheidswaan, zichzelf willen manifesteren in het ego,
het najagen van luxe en macht, kortom tot de wereld
van begoocheling.
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De mens zal uiteindelijk de eigen emotionele,
zintuiglijke gebondenheden in zichzelf onderkennen als
de beproevingen van zijn stoffelijk wezen.
De veelvuldig onjuiste interpretatie van de
beproevingen van het stoffelijk wezen, heeft de mens
ertoe verleid het kwaad en het lijden van deze
beproevingen buiten zichzelf te stellen. Zo was hij niet
zelf verantwoordelijk, doch legde deze verantwoordelijkheid op God, buiten hem om, of op de satan,
ook buiten hem om.
Leven na leven, stap voor stap, zal hij door de loutering
van het lijden door de verkeerde daden, die hij heeft
begaan, zich zelf steeds regulerend en vervolmakend,
komen tot het universele Godsbegrip in zich zelf.
Hoe groter de loutering door het lijden, hoe groter het
Godsbegrip in de mens.
De ascese die in vroegere eeuwen tot onjuiste
interpretatie der esoterisch lering van ontstijging van de
materie heeft geleid, bracht de mens tot verwaarlozing,
zelfs tot vernietiging van het stoffelijk ego.
Deze onjuiste interpretatie was het kwaad buiten
zichzelf stellen, als de satan die de stof had geschapen.
Zo werd de hoogste intelligentie, God, in alles wat leeft
ontkend en verworpen. De materie die de tegenstelling
is van de geest, noodzaakt de mens diezelfde materie
te onderwerpen aan zijn eigen geest.
De vrije wil die ieder mens heeft, is de geestkracht, het
vuur van Lucifer.
Deze kracht is bepalend voor zijn denken en handelen.
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De kracht van het vuur van Lucifer is de regulering en
het herstel van zijn verkeerd gebruikte spirituele
energieën, door de ervaringen van zijn verkeerde
daden in de vele levens die hem ten dienste staan.
De moderne mens, groeiend vanuit zijn 'ik'-bewustzijn
naar zijn hoger wezen, zal de verantwoordelijkheid voor
zijn eigen denken en handelen niet langer buiten
zichzelf kunnen stellen. Hij is zelf God in zichzelf,
drager van de Christuskracht, doch hij is ook Lucifer,
drager van de luciferische krachten in zichzelf.
Wanneer de liefde hem geleidt, wordt hij de gezuiverde
mens, de Christus; wanneer hij zich slechts door de
materie, in de materie wil verwezenlijken, zal hij slechts
zijn stoffelijk wezen, het ego, drager van de luciferische
krachten, manifesteren.
De mens van deze tijd heeft door zijn groter
denkvermogen een grotere macht in het ego gekregen.
Deze grotere macht in het ego is de totale erkenning
van de vrije wil. De macht van het ego, de vrije wil, zal
de mens van nu door zijn geëvolueerd denkvermogen
tot het enig juiste begrip van zijn eigen spiritualiteit, God
in zichzelf, kunnen brengen.
De duizenden jaren van onjuist geïnterpreteerde
esoterische leringen voorafgaand aan het
Aquariustijdperk zijn noodzakelijk geweest voor de
spirituele evolutie van de mens. Slechts door het kwaad
in zichzelf te onderkennen heeft de mens de macht van
de vrije wil in het ego kunnen begrijpen als het vuur van
Lucifer. Het vuur is de loutering, die de mens ontdaan
van de macht in het ego, door zijn gezuiverde vrije wil,
tot zijn eigen engel, zijn eigen hoger wezen, God in
zichzelf kan manifesteren.
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ZUIVERING
Eeuwen van strijd en lijden zijn voorbij gegaan.
Het vuur van Lucifer in de mens heeft tot nieuw
bewustzijn geleid. In het Aquariustijdperk giet de
waterman zijn kan met zuiverend water over de
mensheid uit. Het vuur heeft het ego van de mens
gelouterd. Na eeuwen van duisternis is de mens in de
derde fase van het spirituele bewustzijn, tot begrip van
zijn gespleten wezen gekomen.
Het Atlantische tijdperk bracht de mens tot begrip van
de kracht van de geest. De Christus bracht de mens tot
het begrip van de liefde, opdat het wereldkarma van het
misbruik der geestkracht vanaf de Atlantiërs opgelost
zou worden.
Het Aquariustijdperk zal na twintig eeuwen van strijd,
door de onjuist gebruikte geestkracht van de mens, de
laatste loutering door het vuur brengen. Daarna zal de
zuivering van het water kunnen intreden.
Door de laatste loutering van het vuur zal de mens door
het lijden tot het begrip komen zijn groeiende kennis en
macht niet slechts tot de materie te beperken. De mens
zal nu nieuwe wegen gaan zoeken om tot grotere
expansie van zijn denkvermogen te komen.
De hedendaagse mens, die een zeer grote beheersing
der techniek heeft, zal deze beheersing tot ongekende
hoogten opvoeren. Door de kracht van het vuur van
Lucifer, tot steeds grotere macht in het ego gedreven,
zal de mens uiteindelijk op een kruispunt komen.
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De evolutie van het denkvermogen van de mens heeft
hem nu ook naar de kennis van de fijnstoffelijke
energieën geleid.
De parapsychologie is tot de wetenschap doorgedrongen.
Het paranormale aspect, de clairvoyance, het werken
met alle aspecten van de fijnstoffelijke energieën, doet
de mens uitstijgen boven de alledaagsheid van de
grofstoffelijke materie. De evolutie van het bewustzijn
heeft de geestkracht tot grote hoogten gebracht.
Welke weg zal de mens volgen?
Hij staat nu op het kruispunt van twee wegen, de brede
heirbaan van de macht en beheersing der geestkracht,
geleid door het ego volgen?
Materie heersend over materie. Of zal hij de smalle,
moeizame weg van de geest in het ego volgen?
Hier zien wij dan het dualisme, de gespletenheid in de
mens tot uiting komen. Wat zal de mens gaan doen, zal
hij de kracht en de macht van Lucifer gebruiken om tot
nog grotere kracht en macht te geraken in zijn ego, zijn
aardse persoonlijkheid?
Hij kan ook, geleid door diezelfde kracht en macht van
Lucifer, dit is de geestkracht van de mens in het ego,
komen tot de Christuskracht in hemzelf.
Daar zal Michaël, de behouder en behoeder, hem
liefdevol opwachten. Michaël, gepersonifieerd door het
geweten, zal de mens behoedzaam en liefdevol door
het vuur van Lucifer tot de eenheid met zijn hoger zelf
geleiden. Dit kan pas geschieden, wanneer de mens
erkent zijn grotere kennis en macht niet slechts door
zijn stoffelijke persoonlijkheid te willen realiseren.
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Doet hij dit niet, dan zal hij beantwoorden aan de
bijbelse voorspellingen over de anti-Christ.
Met de anti-Christ wordt bedoeld, de magie van de
beheersing door het stoffelijke brein, ten bate van de
stoffelijke persoonlijkheid door zijn egoïsche emoties
en verlangens. Dit is de zwarte magie, in gradaties van
niveaus van liefdeloosheid beoefend.
Indien de mens met zijn geëvolueerde kennis en macht
werkt met de fijnstoffelijke energieën vanuit zijn eigen
geweten tot heil van zijn medemens, beoefent hij witte
magie.
Werkt de mens vanuit zijn eigen geweten met de
fijnstoffelijke energieën in de totale eenheid van zijn
eigen hogere zelf en het hogere zelf van hem die hij wil
helpen, verfijnt, zuivert en heiligt hij de witte magie, in
gradaties van niveaus tot de ware spiritualiteit.
Ware spiritualiteit is: zonder emoties of verlangens van
het eigen ego, vanuit het eigen hogere zelf, dus
neutraal, doch met onpersoonlijke liefde, de mens die
hulp vraagt, tot eenheid en harmonie in zichzelf
brengen.
Wanneer de genezer, de helderziende, meester wil zijn
over zijn medemens, met voorbijzien van de hogere
geest van zijn medemens, staat hij op het niveau van
de magiër, die een lager niveau behelst dan de ware
genezer.
Wanneer de mens zonder eerbied koning wil zijn over
de sferen, erkent hij niet zijn eigen hogere wezen,
ontkent hij juist zijn koningsschap, zijn eigen Goddelijkheid.
111

112

Slechts hij die God in zichzelf heeft herkend, zal in
eerbied en zuiverheid, gebruik makend van de
fijnstoffelijke energieën, zijn kracht en macht als dienaar
ten dienste stellen van zijn medemens.
Vele werken zijn er reeds geschreven over de eigen
interpretatie der beheersing dezer fijnstoffelijke
energieën door deze clairvoyanten, magiërs en
dergelijke. Onderzoek alle dingen en behoudt het goede is u gezegd in de Christelijke Bijbel.
Een boom kent men aan zijn vruchten. Hoe waar, hoe
levensecht, hoe modern zijn deze woorden in deze
tijden. Ieder werkelijk spiritueel geïnspireerd persoon
zult u onderkennen van een magiër. De werkelijk
geïnspireerde zal nimmer de meester over zijn
medemens willen zijn door hem zijn eigen wil op te leggen, doch juist de dienaar der mensheid.
Meester is die spiritueel begaafde mens, die zich niet
overgeeft aan wereldse macht, zijn hogere kennis en
kracht vanuit de liefde, in de bloei van zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid, tot heil en healing van zijn medemens gebruikt.
Zo zeg ik u, hoedt u voor hen, die vanuit het eigen
egoïsche verlangen naar macht over zijn medemens,
gebruik makend van zijn fijnstoffelijke energieën, u tot
kennis van de boom van goed en kwaad wil voeren.
Niet op- of omziend naar de verlokkingen van het
koningsschap der materie, beklimt de worstelende
spirituele mens de Jacobsladder van het eigen innerlijk.
In zuiverheid en loutering zal de zoekende mens in zijn
aardse persoonlijkheid uiteindelijk de Christuskracht
kunnen manifesteren.
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HET VUUR
In het vuur van Osiris zult u mensen u zelve, zo ook uw
heilige planeet aarde, louteren. In de duizenden
eeuwen het Aquariustijdperk voorafgaand, hebt u
mensen door het licht van Lucifer, uw vrije wil in uw persoonlijkheid kunnen realiseren.
Het realiseren van de macht van de persoonlijkheid
heeft het brein zodanig doen evolueren, dat het
overgrote deel der mensheid de volle verantwoording
voor de eigen wil kan dragen. Het verstand is de
regulator van de emoties geworden, hetgeen enerzijds
de hoge vlucht van het bewustzijn heeft veroorzaakt,
anderzijds de intuïtie, de eigen bron van creativiteit
heeft versluierd.
Het komende Watermantijdperk zal het vuur van de
persoonlijkheid reguleren. Doch vooreerst zult u
mensen geheel door het vuur gelouterd worden.
Het vuur van Osiris, hetgeen in de oudheid hetzelfde
aspect als het licht van Lucifer heeft vertegenwoordigd,
is de kracht en de macht van het menselijke ego.
Het eigen 'ik' bewustzijn, indien niet beschermd door de
liefde, kan de mens zichzelf doen verbranden.
Hetgeen betekent, dat de macht van het ego, het 'ik', tot
een te grote machtsovername van de menselijke
persoonlijkheid dreigt te verworden. Indien deze te
grote machtsovername door de vrije wil van het ego in
de stof wordt gerealiseerd, zal de mens verworden tot
een vanuit de ratio geprogrammeerde menselijke robot.
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Dit niveau van bewustzijn leidt tot vernietiging van het
contact met de eigen hogere geest, hetgeen leidt tot
opheffing van de dualiteit vanuit de materie, c.q. het
brein. De geestelijke evolutie van de mens zal door de
Geestelijke Hiërarchie van uw zonnestelsel zodanig
worden geleid en beschermd, dat deze grootste ramp
aller tijden niet zal geschieden.
Reeds eerder in de lange historie uwer planeet heeft
deze ramp gedreigd. Driemaal reeds hebben wij de
mensheid voor deze totale geestelijke destructie kunnen behoeden.
De loutering van het vuur, gevolgd door de zuivering
van het water hebben deze planeet reeds eerder
behoed voor de totale vernietiging door het menselijke
brein, handelend vanuit het machtsaspect van het ego.
Er is niets nieuws onder de zon, uw hedendaagse
technologische ontwikkeling heeft ook in de grijze
oudheid de mensheid reeds tot aan de vooravond van
de totale vernietiging gebracht.
Hebt u zich niet afgevraagd waarom juist in deze tijden
van de hoogste technologische ontwikkeling, de
paranormale ervaringswereld in het bewustzijn der
mensheid wordt getranscendeerd? Het voortbestaan
der natuur is gebaseerd op evenwicht en harmonie, de
mens vervult hierin haar eigen evolutieproces.
Het transcenderen van de 'boven' normale
ervaringswereld van vele sensitieve, geïnspireerde
mensen, roept een halt toe aan de te hoge vlucht van
het brein.
Het niet rationeel kunnen benaderen van spirituele
ervaringen in de menselijke geest impliceert het besef
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dat het brein slechts de materie en haar vormgevingen
beheerst. De beperking van het brein ontneemt de
mens de verwijding van zijn horizon, indien de mens
zelf zijn spirituele ervaringswereld niet transcendeert.
In de moderne mens is als component voor zijn
geëvolueerde denkvermogen, het besef van een
hernieuwd Godsbegrip als een intuïtief verlangen
aanwezig. Het besef van een hernieuwd Godsbegrip
ontsluit voor de mens nieuwe werelden van spirituele
ervaringen. Het zijn deze spirituele ervaringen die de
mens de dualiteit van stof en geest doen begrijpen.
Zoals reeds eerder in de grijze oudheid is geschied,
herstelt de natuur zichzelf. Juist nu in de eeuw van
aanbidding van de ratio onderkennen steeds meer
mensen het eigen diepere 'ik', de component van het
ego. Het verlangen naar opheffing van de vervreemding
van het hogere zelf, noodzaakt de nieuwe mens met
gebruik van het verstand de eigen spirituele ervaringen
te onderzoeken.
Het is paradoxaal dat juist het geëvolueerde
denkvermogen van de mens de spirituele ervaringen
kan integreren in zijn wezen.
Het vuur van Osiris, de macht van het ego, gevoed
door het licht van Lucifer, heeft de mens tot het
kruispunt gebracht. De technologische ontwikkeling
snelt voort, er is geen weg terug.
Welke weg zal de mens kiezen? Hij is zelf meester over
eigen en planetair lot en karma. De gevolgen van het
wilsaspect van het ego behelzen destructie van het
hoger geestelijk mens-beleven.
In het wilsaspect, de macht van het ego, is geen ruimte
voor de liefde.
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De liefde is het erkennen van God en het herkennen
van zichzelf in de naaste.
Indien de mens zijn wil vanuit de bevrediging van de
macht van zijn ego aan een ander mens oplegt, ontkent
hij de liefde, God en zich zelf in die andere mens.
Alles geschiedt in gradaties van niveaus.
De mens bepaalt in welke gradaties van welke niveaus
hij het vuur van de macht van zijn ego laat prevaleren.
Zo zullen de politici en machthebbers andere normen,
gradaties van niveaus integreren dan wetenschappers,
sociaal maatschappelijk werkers, opvoeders van de
jeugd, etc. Slechts indien de mens de ander blijft herkennen en erkennen als God in zichzelf, kan het vuur
van Osiris als een helder, stralend, verwarmend vuur
functioneren zonder destructieve elementen.
De mate van destructie van het leven op deze planeet
aarde is afhankelijk van de integratie van uw hogere ik,
uw hernieuwde Godsbeleving in uw menselijke
persoonlijkheid, het ego. Het is absoluut niet genoeg te
preken, ter kerke te gaan, te geloven in de Christus, te
denken dat door het grote liefdesoffer van tweeduizend
jaar geleden alles vanzelf wel goed zal komen.
U mens, slechts u kunt het lot van uzelf, uw naaste,
uw aarde keren. Verzegel de deur waar het kwaad,
liefdeloosheid, verblijft. Herstel in licht en liefde en
macht het plan op aarde.
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VOORBEREIDING GROEPSWERKZAAMHEID
'Zo zal de liefde de grootste zijn.'
Hiermede, mijn geliefden, onthul ik u het geheim
waardoor deze door mij opgerichte geestelijke ashram,
na jaren van strijd en verwarring tot volle bloei zal
komen. In uw aller aura's waren emotietrillingen uit
vorige levens aanwezig, die in uw huidige leven vanuit
de liefde belicht zijn geworden.
Geen mens mag het geestelijk pad betreden vóór er
zuivering heeft plaats gevonden.
De afgelopen jaren heb ik u geleid en geïnspireerd op
dit pad van zuivering. Alle trillingen die in negatieve zin
uzelf hebben geblokkeerd, zijn door uw persoonlijke
strijd en lijden tot positieve mogelijkheden omgebogen.
Niet voor niets heb ik u jaren voorbereid. Het pad van
een discipel is smal. Scherpe stenen hebben uw voet
verwond, doch was ik niet een lamp voor uwen voet?
Zo u mij wilt volgen vanuit uw ziel, werkend met uw
persoonlijkheid, zult u uzelf steeds meer kunnen
belichten.
In de tijd dat u in een groep werd geplaatst, hebt u
kunnen werken aan de integratie van uw hogere zelf in
uw persoonlijkheid.
Nu, na jaren, hebt u in gradaties van niveaus de geest
in de stof kunnen transcenderen.
Een discipel moet kunnen werken vanuit zijn hogere
zelf, met de belichting van het verstand, gedragen door
de liefde.
Vele groeperingen leid ik.
Zij allen hebben als opdracht in het huidige leven de
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persoonlijkheid zodanig te transcenderen dat er een
piramide van licht van de planeet aarde tot in de sferen
zal reiken.
Zo is de punt van de piramide de liefde, de hoogste
Heer.
Dit liefdespunt is de machtigste bron van lichtenergie in
de kosmos.
Uw planeet, die één van de heilige zeven planeten is en
haar eigen lichtweg gaat, heeft een zeer grote opdracht.
Deze opdracht wordt gedragen door de mensen in de
stof, het rijk der engelen, de lichtgeesten en zij die de
geestelijke verantwoording dragen voor deze planeet.
Wij die de verantwoording dragen voor dit zonnestelsel,
begeleiden en inspireren u. Het is wel de menselijke
verantwoordelijkheid die de samenwerking tussen de
lichtsferen en de materie zal realiseren. Na eeuwen van
duisternis is de mens in zijn totaliteit van geest en stof
door de evolutie van de geest tot grotere
bewustzijnsniveaus gekomen.
Het offer van de liefde tweeduizend jaar geleden heeft
de mens tot het bewustzijn van de dualiteit in de
persoonlijkheid gebracht. Deze dualiteit, ziel en ego,
heeft zich kunnen manifesteren vanuit het emotionele,
fijnstoffelijke gebied in de materie.
De religies hebben de mens tot geloof, hoop en
devotionele liefde, somtijds tot boeddhische hoogten
gebracht. De planeet aarde en haar bewoners zullen nu
door het vuur gelouterd, tot de zuivering van het water
komen.
De spirituele groeperingen die nu overal ter wereld zijn
opgericht, zullen de nieuwe levenscyclus inleiden.
Door het geëvolueerde geestelijke bewustzijnsniveau
van de hedendaagse mens, kunnen wij die
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verantwoordelijk zijn voor deze planeet, tot grotere
samenwerking komen. Werkelijke groepswerkzaamheid
is pas mogelijk wanneer de egoïsche belangen van de
werkers niet meer prevaleren.
Het werken voor het licht vanuit de persoonlijke
verantwoordelijkheid heeft het ego nodig om de ziel te
kunnen manifesteren.
De evolutie van het begrip van de dualiteit in de mens
is de basis geweest waarop het offer van de liefde heeft
plaatsgevonden.
Eeuw na eeuw evolueerde de mens geleid door de wet
van oorzaak en gevolg, werkend met de emotionele
aspecten, die als trillingen verborgen liggen in het
onderbewustzijn.
De rationele, door de liefde belichte benadering van de
wet van oorzaak en gevolg, karma en reïncarnatie, kan
een totale positieve ommekeer brengen in de
menselijke samenleving.
Uw wereld zal de trillingen die u in duizenden eeuwen
in haar aura hebt gebracht, nu gaan weerkaatsen.
Dit weerkaatsen is het karma dat u deze planeet zelf
hebt opgelegd.
Hoe groter de piramide van licht wordt, hoe zwakker de
karmische trillingen van deze planeet zullen zijn.
Het vuur dat de aarde zal teisteren is een karmische
loutering. Het water dat de aarde zal zuiveren zullen de
vlammen der gerechtigheid herleiden.
Zo zeg ik u, mijn broeders,
laat het licht toe in uw bewustzijn,
opdat u met ons
een piramide van licht kunt bouwen,
reikend tot in de sferen.
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VAN GROEPSWERKZAAMHEID TOT
GROEPSEENHEID
Door de eeuwen heen hebt u en zeer velen met u tot
een bepaalde groepering behoord. In deze
groeperingen hebt u vele malen het karma doorleefd.
Uw geestelijke evolutie bepaalde de verwezenlijking
van uw karma. In uw huidige leven bent u vanuit
verscheidene karmische verbindingen wederom
samengevoegd om gezamenlijk een grote opdracht te
realiseren.
Deze opdracht, die over de gehele wereld in
verschillende vormgevingen, door velerlei groeperingen
wordt gerealiseerd, omvat de opheffing van het
dualiteitbegrip van de mens.
De bittere ervaringen van het uitwerken der negatieve
aspecten, belichten in de persoonlijkheid van de mens,
de noodzaak tot bezinning en herziening.
In een groep zal de belichting, bezinning en herziening
vanuit de individuele verantwoordelijkheid gezamenlijk
gedragen moeten worden. Dan zal het negatieve
aspect zodanig belicht kunnen worden, dat zij omgekeerd evenredig het licht weerkaatst, waarop dit aspect
positief ten dienste van de gemeenschap gebruikt kan
worden.
Het begrip van de dualiteit in de mens omvat ook de
kennis van goed en kwaad. De geestelijk bewuste
mens van de nieuwe tijd zal vanuit zijn contact met de
innerlijke wereld van de geest tot de werkelijke kennis
van goed en kwaad komen. De toegangspoort tot de
kennis van goed en kwaad, de dualiteit van de mens, is
zijn eigen menselijke persoonlijkheid.
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Ik zeg u, broeders en zusters, er bestaat geen goed en
kwaad; slechts trillingen van oorzaak en gevolg.
De mens die vanuit zijn individuele verantwoordelijkheid zich zal bezinnen op zijn negatieve aspecten, doch
vooral op de diepere oorzaken van deze negatieve
aspecten, zal een totale innerlijke verandering ondergaan. Bezinning in werkelijke eerlijkheid leidt tot
zelfkritiek. Zelfkritiek schept behoefte tot zelfdiscipline.
De trilling van de behoefte tot zelfdiscipline is de roep
om contact met de ziel, diep verborgen in het
menselijke wezen. De ziel kan slechts tot leven worden
gewekt, wanneer de mens is begonnen aan de transformatie van zijn denkpatroon, daar deze transformatie
de poort is voor de spirituele energieën.
De ziel reageert, resoneert op deze spirituele
energieën, vervolgt haar lichtweg door de duisternis van
de menselijke persoonlijkheid, opdat zij zal komen tot
hoger weten. Het hogere weten van de ziel doorstraalt
het ego, de menselijke persoonlijkheid, opdat de mens
zal komen tot het licht van het innerlijke bewustzijn, dat
hij in zijn hoger wezen geen dualiteit is, doch slechts de
eenheid van stof en geest manifesteert.
De mens die vanuit zijn individuele verantwoordelijkheid, zichzelf in een groep heeft geplaatst, kan door de
bezinning op zijn eigen negatieve aspecten, tot
groepsbezinning komen.
De groepseenheid kan een zo grote uitstraling van licht
vormen, dat zij kan leiden tot transmutatie van de
materie, het denkpatroon in de menselijke
gemeenschap. Groepseenheid wordt gedragen door

131

132

de persoonlijkheden van de groep, maar draagt
omgekeerd evenredig ook de groep.
Zo zal zij tweeledig kunnen werken.
Daar zij licht uitzendt door de geestelijke groei van het
gezamenlijke bewustzijn, zal zij steeds meer licht
oproepen vanuit de innerlijke werelden.
Het doel van de opdracht van alle groeperingen over de
gehele wereld is in iedere groepering, hoewel in
verscheidenheid van vormgeving, dezelfde.
De nieuwe mens, levend in contact met de innerlijke
wereld van de geest, zal door de belichting, bezinning
en herziening van zijn persoonlijkheid, kunnen komen
tot de transformatie van zijn huidige mensbeeld.
Het doel van deze transformatie leidt tot zijn
uiteindelijke verlossing. Het totale vrijmaken van de ziel
in de mens, opdat hij in zijn persoonlijkheid kan
uitstijgen boven de dualiteit van geest en stof.
Een groep als de uwe, waar energietrillingen,
persoonlijkheden vanuit vele levens zijn samengevoegd
tot een gezamenlijke opdracht, heeft twee
mogelijkheden. Of zij gaat op in een gezamenlijk licht,
ofwel zij versplintert zich in vele kleine lichtvonken,
werkend op eigen kracht. Ik zeg u, dat u dit reeds in
vele levens hebt gedaan, doch nu krachtig genoeg door
ons werd bevonden om u te bundelen.
Slechts zij, die de vele bittere ervaringen door
negatieve aspecten van vele levens hebben doorleefd,
kunnen rekenen op succes in het samengaan in een
groep. In een groep tellen niet meer uw eigen belangen
en wensen.
De eigen individuele verantwoordelijkheid, geleid door
de eigen hogere geest, moet bepalend zijn.
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Het loslaten van uw egoïsche belangen bepaalt de
lichtsterkte van de groep.
Wie bent u? Bent u zich wel bewust van uw grote
verantwoordelijkheid in deze? Heb ik u niet geroepen, u
tot geestelijk bewustzijn gebracht? Vanwaar uw
aarzeling, uw gebrek aan vertrouwen? Zo u mij niet
vertrouwt, hoe zal ik u vertrouwen?
Want ik zeg u, dat u en allen die zich willen verenigen
om de wereld te redden van de geestelijke vernietiging,
de allergrootste verantwoordelijkheid zullen moeten
dragen.
Laat uw ziel toe in uw ego, omhels uw bruid, vier met
mij de bruiloft der hereniging van de Heilige Geest en
haar stoffelijk omhulsel der persoonlijkheid.
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DE OPGANG
In het heden ligt zowel uw verleden als uw toekomst
verborgen. Ieder tijdperk zal de mens een nieuwe fase
van verlichting brengen. Het tijdperk waarin u zich nu
bevindt, zal door de hoogste vlammen der
gerechtigheid gedragen worden.
Al het karma dat de mensheid heeft veroorzaakt, zal
haar in de komende eeuw worden teruggegeven.
De loutering veroorzaakt door de teruggave van het
karma, zal het vuur van de persoonlijkheid doen
transformeren. Transformatie van het vuur der
persoonlijkheid, de zonnekracht in de mens, kan slechts
geschieden indien de loutering van het lijden heeft
plaatsgevonden.
Slechts het lijden brengt de mens tot de diepere
bewustzijnsniveaus in zichzelf. De mens zal het lijden
niet kunnen onderkennen van zijn naaste, indien hij niet
tot het begrip van de onverbrekelijke eenheid met zijn
naaste is gekomen. Werkelijk begrip omvat verstand,
gevoed door het gevoel.
De moderne mens is vanuit het verstand tot begrip van
de menselijke eenheid gekomen. De rationele
benadering van dit eenheidsbegrip heeft geleid tot het
vastleggen van de rechten van de mens,
ontwikkelingshulp, het onderkennen van rassendiscriminatie, het erkennen van de destructie door
kernbewapening, etc.
Hoewel het begrip van eenheid heeft geleid tot de
vorming van de Verenigde Naties, heeft zij de kleinere
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oorlogen vanuit onrechtmatige machtsovername niet
kunnen voorkomen. De greep naar de macht kan
slechts voorkomen worden, indien het ego der
machthebbers niet langer existeert vanuit de
bevrediging, c.q. bevestiging van het eigen 'ik', alswel
het nationale bewustzijn, waarin het 'ik' der
machthebbers tot glorie zal geraken.
Indien een begrip slechts gevoed wordt door het
verstand met voorbijzien van het gevoel, ontstaat er
een lacune.
De lacune van de moderne mens is het ontbreken van
de werkelijke broederschap in de logica der rationele
benadering van de menselijke eenheid.
Niet uit zelfverdediging kan de mens tot werkelijke
eenheid en broederschap geraken, doch slechts vanuit
de totale acceptatie in zichzelf van die ander, het
andere ras of volk. Welk besef kan de mens van nu
deze totale acceptatie verschaffen?
Ik zeg u, dat u mensen zult moeten komen tot een
hernieuwd Godsbegrip vanuit uw eigen hogere zelf.
Niet uw ego zal u tot hernieuwd Godsbegrip waarin uw
naaste gelijk is aan uzelf, kunnen geleiden.
Slechts de intergratie van uw onsterfelijke ziel in uw ego
zal u door de loutering van het lijden tot de werkelijke
broederschap kunnen voeren.
Zo u niet in liefde uw naaste zult accepteren,
het voedsel der aarde met elkander zult delen,
zult u God niet in u zelve herkennen.
Zo u niet God in uw naaste, in het andere ras,
volk of geloof herkent en erkent,
zult u nimmer tot eenheid en broederschap geraken.
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Zo u niet de wreedheden aan uw jongere broeder,
het weerloze dier misdaan, zult onderkennen,
zult u God niet in u zelve, noch in uw broeder,
herkennen.
Want ik zeg u, God is een onverbrekelijke eenheid met
al het geschapene.
De stoffelijke vormgeving bepaalt het niveau van bewustwording.
Eens zal een straal van licht de hele mensheid
omvatten, dan zal zij zijn een piramide van licht,
waarvan de top zal reiken tot in de sferen.
Zo zult u werken aan het herstel van het plan op aarde,
door het licht, de liefde en de macht van de menselijke
persoonlijkheid.
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