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Inleiding
Eind 1974 werd ik, Zohra Noach, in een indringende
visuele en auditieve ervaring vanuit spirituele dimensies,
uitgenodigd mijn medewerking te willen verlenen aan het
oprichten van een nieuwe spirituele en onafhankelijke
stroming Psychosofia. In 1985 werd deze stroming in
een stichtingsvorm gerealiseerd.
De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap, dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden
aan anderen dan aan onszelf.
Juist in deze tijd dat de zekerheden van een religie en/of
godsdienst ons soms niet zo zeker meer voorkomen,
kan deze stroming, die een zoektocht naar de eigen wezenskern is, een handreiking zijn.
Hiertoe werd tien jaar later een 'Handvest van Psychosofia' aangereikt als een mogelijke wegwijzer. Wie zijn wij
mensen? Wat beweegt ons te zijn zoals we zijn?
‘The Presence of Light’ heb ik in 1997 in het toenmalige
Psychosofia centrum in Velp ontvangen.
De meester El Morya gaf mij aan dat deze Engelse uitspraak de diepste basis en essentie van alle inspiratie is
die ik heb ontvangen.
De vier doorgevingen die ik in maart en april in 2007 heb
ontvangen, zijn gegeven vanuit hogere spirituele dimensies door de geleider El Morya. Deze vier doorgevingen
zijn de basis en tevens de afronding van 25 jaar begeleiding vanuit hogere spirituele dimensies.
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In alle lezingen, studiebijeenkomsten, boeken en
leringen is de leidraad hiervan het ‘Twaalfvoudig Pad’
geweest. Alle inspiratie aan mij gegeven in de afgelopen
vijfentwintig jaar van lezingen, leringen en studiebijeenkomsten, is een wegwijzer geweest voor de mens tot
acceptatie van de eigen lichtkracht, tot verzoening met
en transformatie van eigen innerlijke beperkingen.
De onderwerpen die mij zijn aangereikt voor de volgende
doorgevingen vanuit de hogere geestelijke dimensies,
kunnen hier een wegwijzer voor zijn. Deze doorgevingen
kunnen in gezamenlijke ontvangenis plaatsvinden, met
de betrokkenen uit de genoemde werkvelden.
De dialoog die kan ontstaan vanuit degenen die dat willen, gebruikmakend van de eigen kennis en vormgeving,
kunnen tot vele nieuwe invalshoeken leiden.
In de nieuwe onafhankelijke spirituele stroming die ik
‘Psychosofia’, wijsheid van geest mocht noemen, loopt
de draad van Ariadne, de rode draad van het Twaalfvoudig Pad.
Het is een weg aangereikt vanuit de hogere spirituele
dimensies, door de geleider El Morya, tot herkenning
van de menselijke scheppende kracht, de zogenoemde
‘eigen lichtkracht’.
De innerlijke scheppingskracht kan pas bewust worden
beleefd, wanneer de mens tot erkenning kan komen van
de onverbrekelijke eenheid met Geest, de Godsvonk in
het eigen zelf.
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Niemand en absoluut niets buiten hem- of haar zelf kan
deze innerlijke eenheid van eigen lichtkracht bepalen of
verduisteren, zonder de eigen vrije wil van de mens.
Geen dogma’s, geboden, verboden of regels hebben de
macht de eenheid van de mens met de eigen Geest en
lichtkracht te bepalen.
Dit grote essentiële gegeven is vanuit zeer vele invalshoeken belicht in al mijn lezingen, studiebijeenkomsten
en leringen vanuit de hogere spirituele begeleiding.
De ‘Drie Sleutels’* vastgelegd in het
‘Handvest van Psychosofia’, zijn een wegwijzer voor
het realiseren van de bewustzijnsniveaus van
‘The Presence of Light’. De ‘Zeven Kernkwaliteiten'*
en het ‘Verzoeningsoffensief’’ zijn daar onder andere
eyeopeners voor geweest.
Het is mogelijk om vanuit een eigen diversiteit van invalshoeken, de lijn van het Twaalfvoudig Pad - wat in
alles wat mij is doorgegeven aanwezig is - als een palet
van verschillende perspectieven te herkennen.
'The Presence of Light', de 'Drie Sleutels'
en de 'vier energetische fasen van bewustzijn'
vormen hier een essentieel gegeven in de vrijheid
van de uniciteit van de mens.
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In ‘The Presence of Light’
worden vier bewustzijnsniveaus aangereikt:
Het eigen hoger bewustzijn, geest, ‘The Light’.
Het onderbewustzijn, de ziel, 'The Existence’.
Het bewustzijn, ‘The Presence’.
De vrije wil in de uniciteit van de mens
is de realisatie in The Presence.
De drie sleutels kunnen daar in ieders eigen vrijheid
eyeopeners voor zijn.
De sleutels behelzen:
Innerlijke zuivering van de schaduwkanten
van het eigen denken en de emoties.
Innerlijke onthechting van de overheersing
van de eigen begeerten en dwangmatigheden.
Innerlijke eenheid met de eigen goddelijke
natuur, ‘The Light’.
Het leven en handelen vanuit deze bewustzijnsniveaus,
‘The Presence of Light’, kan tot nieuwe perspectieven
leiden voor mens en maatschappij, naar wetenschap en
religie.
De oprichting van de
'Tempelorde voor Universele Eenheid'
in de beginjaren 1980 en gerealiseerd in een stichtingsvorm, welke mij vanuit geestelijke dimensies is aangereikt, kan de beleving van het eigen zijn verduidelijken.

8

Ook in deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen
lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig.
Wisselende functionarissen vieren met de aanwezigen in
een gezamenlijke ceremonie de innerlijke beleving van
het eigen zijn door een nieuwe liturgie van verbinding.
Ik wens u herkenning in de stroom van inspiratie als
‘Psychosofia’ - wijsheid van geest - gegeven; van uw
eigen lichtkracht en respect voor uw eigen Zijn in liefde
en vreugde.
Moge de vier doorgevingen ons bewustzijn verlichten in
de eenheid van Zijn, in Kosmisch Perspectief.
Zohra Noach
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Nadat de ‘Stichting Psychosofia’ in 2006 officieel was
opgeheven, is eveneens in 2006 de
‘Zohra Noach Foundation’ opgericht.
De ‘Zohra Noach Foundation’ heeft als taak het behouden, behoeden en verbreiden van alle inspiratie die door
Zohra Noach is geschreven of uitgesproken.
Het bestuur van de ‘Zohra Noach Foundation’ bestaat uit
een klein aantal vrijwilligers, zonder macht of gezag, die
zich het bovenstaande als taak hebben gesteld.
Alle inspiratie van Zohra Noach is in beheer van de
‘Zohra Noach Foundation’.

* De ‘Drie Sleutels’, uit ‘Handvest van Psychosofia’
* ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’
www.psychosofia.nl
www.zohranoachfoundation.nl
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/zevenkernkwaliteiten-van-de-mens-herziene-uitgave-2013/
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'Presence of Light'

In your higher consciousness
I am the Light
In your sub-consciousness
I am the Existence
In your consciousness
I am the Presence
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Deel 1
MENS EN KWANTUMSPRONG
IN KOSMISCH PERSPECTIEF

Vier doorgevingen die Meester El Morya in de periode
maart en april 2007 heeft gegeven aan Zohra Noach
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Doorgeving 1
Ontspan u
laat alles los en wees verzekerd
van onze begeleiding in datgene
wat nu staat te gebeuren.
Nu spreekt uw geleider El Morya.
Er zullen u zeer grote kosmische leringen worden
doorgegeven die een directe invloed hebben
op mens en maatschappij.

De kwantumsprong
U mensheid staat nu op het punt tot een zo grote kwantumsprong en doorbraak te komen dat hierdoor de verborgen dimensies, die in de mens en om hem heen in de
kosmos aanwezig zijn, nu het duidelijkst in zijn fysieke
en materiële bewustzijn zullen kunnen indalen.
Vreest niet.
Deze indaling is geen reden tot wat voor angst of ongerustheid dan ook. Het betekent slechts dat u mens, die in
u zelve de drager van het hoogste kosmische licht bent,
nu door deze kwantumsprong, tot het volle bewustzijn
zult kunnen geraken in uw menselijk zijn.
Dit menselijk zijn zal zich dan zo kunnen ontplooien dat
hiervan een geheel vernieuwende, positieve invloed op
de gehele wereld en over de gehele wereld, voor ieder
mens, zal kunnen uitgaan.
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Deze kwantumsprong behelst, zo zeg Ik u, dat zij ten
diepste is gebaseerd op de directe en wezenlijke aanwezigheid van Geest in de menselijke materie.
De evolutie van het Zijn
De evolutie van het bewustzijn van de mensheid is nu
zover gekomen dat zij de zeer sterk ontwikkelde, rationele en technologische linkerhelft van het brein zal kunnen
verbinden met de nu nog diffuse en niet zo sterk ontwikkelde rechterhelft van het brein.
Deze verbinding houdt in dat hierdoor in de mens een
grotere actieradius kan komen in zijn verhouding tot ieder ander medeschepsel, tot ieder ander mens en tevens in zijn begrip en besef van zijn verantwoordelijkheid
in de eenheid van het zijn op deze aarde.
U allen bent ontstaan uit het ene Zijn.
Dit ene Zijn kon uitdijen en zichzelf vergroten totdat zij
met alle mogelijkheden van levensvormen in zich, zich
kon verdichten in het Al.
In uw wetenschap wordt dat het 'Zero Point Field' genoemd. In de oudheid heette dat de Akasha kroniek, die
nu wordt herontdekt door bepaalde groepen wetenschappers.
Dit is een zeer vreugdevolle ontwikkeling die Ons, uw
Broeders in de Geest, tot grote vreugde is.
Het Zijn, het totale Zijn, kon zich gaan ontwikkelen en
zich gaan verdichten vanuit een energie die zo groot was
dat zij tot explosie en exploratie moest gaan komen.
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In dit grote energieveld, zich vorm zoekend in het Al,
waarin alles aanwezig is dat er uit voorkomt en dat er
weer in terugkeert, zo zeg Ik u, in dit grote energieveld,
zijn alle bewustzijnsniveaus verenigd.
In de verdichting van dit grote energieveld, leidend tot
vormgeving, tot uw immens grote diversiteit van vormgevingen, zijn alle bewustzijnsniveaus op materieel niveau,
van het gehele zonnestelsel ontstaan.
Het passe-partout
In elk niveau van dit bewustzijn is alles aanwezig van het
Zijn en het Al. In de mens, het grootste bewustzijn in dit
zonnestelsel, is zij door de evolutie van de laatste duizenden jaren nu gekomen tot het punt dat deze kwantumsprong niet alleen mogelijk, doch zelfs noodzakelijk
is om u mensheid en wereld te redden van de totale ondergang.
Een totale ondergang, in gradaties van niveau, die ook
de Geest bedreigt.
Het verlangen van de mensheid om tot een werkelijke
vernieuwende bewustzijnsvormgeving te kunnen komen
heeft Ons ertoe gebracht over de gehele wereld die kanalen te bevruchten die deze kennis en wijsheid, die zij
ontvangen als lichtende energieën in zichzelf te kunnen
verbreiden.
Zo zeg Ik u dat al datgene dat tot u zal komen een
passe-partout kan zijn om door de moeilijkheden heen te
kunnen komen die door uw rationele en technologische
ontwikkeling zijn veroorzaakt.
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Zo zult u denken, maar wij zijn hierdoor toch tot een grotere ontwikkeling en welvaart gekomen?
Jazeker, in bepaalde niveaus en zeker in de materiële
niveaus.
Doch nu is de tijd aangebroken, juist door de evolutie
van het bewustzijn, dat de integratie plaats kan vinden in
uw beider hersenhelften en daarmee juist in die hogere
geestelijke gebieden die voor u open liggen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat u mens in u zelve zich
zult kunnen gaan richten op het besef van niet een paradijs na dit leven of een hiernamaals waarin u in zoete
rust kunt verblijven, doch dat u zult begrijpen dat elk leven wat u zult leiden, een poort, een toegangspoort is tot
de vernieuwing van uw bewustzijn.
Zo zal het grote energieveld, het Al, dat de lichtende
energieën nu uitzendt, zich kunnen vormen tot persoonlijke energieën, tot het energieveld van de ziel dat ten
dele is gericht naar het Goddelijke, het hogere en dat ten
dele is gericht naar de aarde, naar het menselijke zijn.
Zo zal dit energieveld ooit en eens uiteindelijk terugkeren
naar het Al.
De weg daartoe, die ik noem het passe-partout, is voor
ieder mens in iedere incarnatie een weg van lering, zeer
vaak van lijden, hetgeen nu, met behulp van uw nieuwe
bewustzijnsniveaus, in een zodanige vorm kan geraken
dat zij niet ten dele of totaal zal worden vernietigd.
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Hiermee wordt bedoeld dat de mens is gekomen aan het
plafond van zijn kunnen.
Wanneer dat plafond opengebroken kan worden zullen
er zeer grote mogelijkheden voor u klaarliggen.
De weg hier naar toe, het passe-partout, is zodanig dat u
daarin zelve uw eigen toegangspoorten toegankelijk zult
moeten maken.
Wat zijn deze inwijdingspoorten?
Dat zijn die obstakels die ieder mens in het eigen leven
ondervindt, van de grote gebondenheid aan de eigen
tradities en de vormgevingen van godsdienst en religie,
tot aan zijn emotionele gebondenheden en zijn rationele
wijze van zich uitdrukken.
U zult begrijpen dat het loslaten hiervan niet betekent dat
u dan geheel stuurloos door het leven zult zwalken, doch
dat de gebondenheid aan al datgene wat Ik u zojuist heb
genoemd, zich ten dele kan oplossen in het zuivere denken en weten dat zegt:
Ik mens ben een lichtdrager
en ik draag het eeuwige licht in mij
als zijnde mijn lichtende energieveld.
Het universele weten
Hoe kom ik mens in dit, mijn leven, tot een zo groot
begrip hiervan dat k mijzelf durf en kan en mag plaatsen
in de eenheid van dit universele weten?
Wat is dan dit universele weten?
Is dit wat u God noemt?
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Wat u God noemt is niet een persoonlijkheid met de
menselijke vormgeving ergens in de hemel, doch dat
punt van ontstaan dat wij noemen het Zijn.
De kracht hiervan is zodanig op de Liefde geënt dat er
bevruchting kon plaatsvinden en lichtdeeltjes zich vrij
konden maken opdat het grote verdichtingveld van het Al
zich kon gaan realiseren.
Zo boven zo beneden
Zo is in u mens alles aanwezig vanaf de punt van het
Zijn, Geest in u zelve, tot de realisatie van uw menselijk
zijn op deze wereld.
De realisatie van uw menselijk zijn, zo heb Ik u gezegd,
gaat door vele toegangspoorten heen.
Slechts wanneer u werkelijk in u zelve beseft dat het nu
de tijd is om tot een dusdanige vernieuwing in uw denken en in uw gevoel te kunnen komen opdat u zult zijn
de ‘Drager des Lichtes’ (zo u wilt kunt u het noemen
Gods aangezicht) zult u begrijpen dat er geen menselijke
vormgeving is in de hemelen doch dat deze zich uitsluitend in het aangezicht van de mens kan realiseren.
In het ‘Twaalfvoudig Pad’ dat Ik u heb gegeven zijn vele
van deze toegangspoorten zeer duidelijk geformuleerd
en aangereikt.
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In het boek dat wij met u willen maken worden deze
toegangspoorten belicht en in bepaalde delen van dit
boek zullen ook de werkvelden van de mens tot hun
recht komen opdat werkelijk, voor zowel mens als maatschappij, deze kwantumsprong tot een directe en uitermate begripvolle realisatie kan komen.
Schroom dus niet en volg Ons hierin.
Wij vragen van u niets anders dan u open te stellen voor
uw eigen grootheid en licht.
Besef dat u mens dit aangezicht van God bent, en wat
God is dat heb Ik u zojuist uitgelegd. Dat is het ultieme
Zijn en dat is niet een menselijke vormgeving,
nee, dat ís de mens.
Dit was de inleiding tot het boek.
Ik wens u met het lezen van dit boek juist die stilte, die
innerlijke ontvangst toe die toch wel noodzakelijk is om
tot enig begrip te kunnen komen.
Verzet u niet, er worden geen grootschalige zaken van u
verwacht. Heb geen weerstand.
Het is niet zo dat al uw kennis omver wordt gegooid.
Het is zo dat al uw kennis zich juist zal verdiepen en
vergroten door hetgeen dat Wij u willen geven.
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Wees met Ons
in de Liefde en de verbinding die Wij
uw medeschepselen in de geest
met u hebben
u schepselen in de materie.
Zo laat ons dan ons met elkaar verbinden
in die liefde
in dat respect
in die eerbied die noodzakelijk is
om deze hogere begrippen
in ons menselijk zijn te realiseren.
Ik groet u
Uw geleider El Morya

24

Doorgeving 2
Na alle schrik die vanuit uw eigen emotionele
gebieden in uw bewustzijn is getreden
zal Ik nu uitleggen waartoe dit heeft gediend.
U Zohra moest heel goed begrijpen dat
al hetgeen u is gegeven reeds volkomen
in de juiste staat aanwezig is
niet alleen in uw bewustzijn doch in alles
wat in de materie is vastgelegd.
Uw weerstanden tegen opnieuw hiermee
gaan werken hadden hierop betrekking.
U sprak daar niet over vanuit
verborgen schuldgevoelens
doch Ik zeg u dat het beter ware geweest
wanneer u met Mij hierover had gesproken.
Dat had u veel pijn en moeite kunnen besparen.
Doch dan nu opnieuw.

De uiterste mystieke staat
In de inleiding die Ik heb gegeven en waarvan u vond
dat zij chaotisch was, moet ik u zeggen dat door uw
emotionele uitstoting van energieën de ontvangst, zeker
in het begin, inderdaad wat chaotisch op uzelve overkwam.
Zo werkt dus de lering.
En dit is een zeer grote kosmische lering.
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Wanneer in de mens de ontvangst gehinderd wordt door
de ruis van emotietrillingen is de ontvangst, in gradaties
van niveau, niet in de uiterste mystieke staat.
Dit nu is onderkend en het werd in het vervolg in de inleiding tot herstel en geheel aangepaste niveaus van
energie gebracht.
Het Goddelijk Zijn
Dan nu het volgende.
In de metafysica zoals Ik u die heb onderwezen en nog
verder zal geven is het zodanig dat al hetgeen in de hogere echelons plaatsvindt, zich zelve zal realiseren in de
lagere gebieden zodat zij binnen het bewustzijn van de
mens tot realisatie gebracht kan worden.
In deze hogere echelons waar Ik met u nu wil verkeren is
datgene wat u zult zien als metafysica niets anders dan
de weergave van de directe herkenning in het onbewuste veld van het bewustzijn van de mens, van de oorsprong, dat wat u zult noemen het Goddelijk Zijn.
Dit Goddelijk Zijn, de oorsprong van al het geschapene
in gradaties van niveaus in uw bewustzijn aanwezig, wil
zich nu, gedragen door de evolutie van de laatste 2000
jaar van het bewustzijn van de mens, tot die directe inzichten en realisatie brengen opdat de mens, op deze
basis gestoeld en gedreven door de diepste en hoogste
inzichten in hemzelf aanwezig, tot een werkelijke vernieuwing op deze uw planeet zou kunnen komen.
De vernieuwing die dan zal kunnen zijn bestaat hieruit
dat door het begrip van de eenheid van dit hoogste Zijn,
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u zult het noemen het Goddelijk Zijn in al wat is, een
onverbrekelijke liefdesenergie aanwezig is.
Deze liefdesenergie heeft zodanig kunnen uitdijen dat zij
daardoor de oorzaak werd van wat Ik noemde de explosie en de exploratie van die lichtdeeltjes die zich konden
gaan verenigen en verdichten in het Al.
De diepste basis
Dan staat de mensheid nu voor een zeer groot en diep
gegeven dat geen enkel schepsel, geen enkele schepping van deze planeet, losstaat van het andere.
Dit impliceert dat, zo u datgene wat energetisch aan u
verwant is in de materie zeer doet lijden, u uzelve tot
lijden brengt en zeer grote schade aan uzelve aanricht.
Deze allerhoogste kosmische waarheid is de diepste
basis waarop de vernieuwing van de inzichten voor de
gehele mensheid nu gebaseerd zal worden.
Zij omvat vele, vele niveaus, gradaties van niveaus en
zeer grote kosmische, maar juist daardoor ook materiële
waarden.
Ik heb u die voor een deel, want geen mens kan de gehele waarheid bevroeden, zo zeg Ik u voor een deel, in
het Twaalfvoudig Pad en in al de consequenties daarvan
in de brieven van Morya* en in de afgelopen 25 jaar gegeven.
Nu kan dat een zodanig, duidelijk vol liefde stralend,
gegeven voor u allen zijn. Ik wens u toe, Ik uw geleider,
dat hiertoe de energieën, de goodwill, de vreugde en de
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kracht zal ontstaan die hiervoor nodig is opdat niet alleen
in uw land, maar internationaal, hier ook begrip voor zal
kunnen komen.
Ik zeg u dat zeer kleine deelstukken hiervan reeds dit
jaar tot aanzien zullen komen.
Gelijkwaardigheid en vrije wil
U mens bent in de hoogste bevruchting van de liefde tot
stand gekomen, in het hele grote kosmische bestel met
de liefde en de kracht tot bevruchten.
De basis waarop een verdichting hiervan als lichtdeeltjes, als stamceldeeltjes, zich konden gaan afscheiden
om weer nieuwe stamcellen te gaan vormen waardoor er
een zo grote deling van het Licht kwam dat hierdoor de
realisatie van dat grote energieveld, het Al, kon geschieden.
In dit Al is alles aanwezig dat kon leiden tot de schepping over miljoenen jaren.
In dit Al, in dit grote energieveld, zonder enig oordeel,
voordeel, veroordeel is alles aanwezig opdat zou kunnen
geschieden, met als consequentie van de vrijheid van
Zijn, de ontwikkeling van die vrijheid van Zijn die u noemt
de Heilige Geest, in de materie tot de eigen vrije wil van
de mensheid.
In al wat is, leven positief lichtende, schaduwrijke en
duistere lichtdeeltjes.
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In de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen al wat is zal
elk lichtdeeltje tot zijn hoogste innerlijke gezag hebben
zichzelf te bevestigen.
Het is de vrije wil van de mens, komend vanuit het hoogste Zijn, onbewust wetend hiervan, die zal beslissen
welke lichtdeeltjes zichzelf zullen gaan bevestigen.
De hoogste lichtdrager, Lucifer, kreeg tot taak en verantwoordelijkheid om alle lichtdeeltjes zodanig te verlichten dat ieder deeltje tot het eigen bewustzijn zou kunnen
komen.
Wederom zijn in dit eigen bewustzijn die duistere lichtdeeltjes als zelfde stralende en lichtende deeltjes ingebed.
En Ik zeg u dat de mens, gedreven door het eigen overlevingsinstinct, in miljoenen jaren heeft gekozen voor het
zelf bevestigen, tot ten diepste in de materie, van de
dood en van het lijden van de ander en van zichzelf.
Doch nu is de tijd gekomen dat deze strijdende lijdende
mensheid tot het inzicht zal kunnen komen van die stralen van die lichtende deeltjes die hij in zich zelve heeft.

Stel u daarvoor open, verwonder u niet.
Er is geen noodlot, er is slechts vrije wil.
Wilt u in het licht zijn of in de duisternis?
Soms is het weten hiervan zo versluierd
dat de misleide mens
niet tot een beslissing kan komen.
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Zo heb Ik u over de gehele wereld
die Gezondenen gestuurd die enig licht
in deze duisternis konden brengen.
Niets is verplicht, niets is onvrij.
Wees in uzelve in vreugde en dankbaarheid
voor de mogelijkheid
de ontzaglijk grote mogelijkheid
in uzelve aanwezig
een ‘drager des Lichtes’ te zijn.

Ik groet u
uw broeder El Morya

* ‘Het Gevleugelde Woord’, Brieven van Morya
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/hetgevleugelde-woord/
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Doorgeving 3
Welkom.
Ik, El Morya spreek tot u
en heet u welkom in deze
energetische dimensies
die nu tot u zullen komen
en waartoe uzelf reeds behoort
doch niet geheel in uw bewustzijn.
Vandaag zal ik met u spreken over
de componenten van de lichtdelen
zoals ik u die in de vorige lezing heb gegeven.

Onderscheid in lichtdeeltjes
Lichtdeeltjes onderscheiden zich in stralend licht,
in schaduwvormen en in duisternis, duistere lichtvormen.
U zult denken, schaduw en duisternis is toch geen licht?
Doch ik zeg u dat deze componenten van het licht uiterst
belangrijk zijn voor het begrip, de inzichten, de beleving
en de verlichting van de mens.
Het stralende licht waartoe alles en allen behoort is een,
Ik zou het willen noemen, geboorterecht in Al wat is.
Het duistere licht is de component hiervan en dit bevindt
zich meedeinend, in de energie van de vrije wil.
De schaduwdelen van het licht vormen de brug waardoor duisternis tot licht getransformeerd kan worden en
waardoor licht de duistere aspecten die er zijn, via de
schaduwkanten, tot transformatie kan brengen.
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Verbaas u hier niet over, stel u open en hoor Mij aan.
Het stralende witte licht, het geboorterecht van al wat is,
is een staat van Zijn die zich dóór alles heen en ondanks
alles wat is, altijd zal manifesteren.
De duistere lichtdelen hebben tot taak om via de schaduwvormen van het licht al het geschapene, doch vooral
en voornamelijk het menselijke wezen, tot bewuste verlichting te brengen.
Ik zeg u: Bewuste verlichting.
Het geboorterecht van dit stralende licht geeft geen enkele garantie dat in het bewustzijn van de mens, het
hoogste wezen op deze aarde, op deze uw planeet, dit
stralende licht ook in het eigen bewustzijn tot werkelijke
materiële realisatie gebracht kan worden.
De componenten van de lichtdelen zijn in zijn geheel
absoluut noodzakelijk om tot een zodanige transformatie
door nieuwe inzichten te kunnen komen, dat hierdoor de
individuele verlichting mogelijk kan worden voor de
mens. Het pad naar verlichting is een lang en stenig pad,
geflankeerd door duistere gebieden en schaduwrijke
vormgevingen.
Welnu,
de praktijk hiervan die Ik u wilde geven is de volgende:
De mens, komend uit en behorend tot het ultieme licht,
indalend in de verdichting van de materie, kan niet,
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Ik zeg u kán niet, het bewustzijn van het stralende licht
zomaar in zichzelf tot realisatie brengen.
Hiervoor zijn absoluut nodig
wat Wij noemen de ‘Engelen der Barmhartigheid’.
Dit zijn de Engelen met een zwart masker voor, stralende wezens, stralende energieën, die de mens juist vanuit
de liefde willen geleiden/verleiden tot het grote licht, tot
het bewuste beleven van dat grote licht in zichzelf, door
de duisternis te verduidelijken.
Zo zei Ik u, hiertoe zijn nodig de schaduwvormen.
Vier energetische fasen van bewustzijn
Welnu, hoe speelt zich dit energetisch af in het menselijk
bewustzijn? Het menselijk bewustzijn telt vier fasen:
-

Het hoogste bewustzijn:
‘I am the Light’, is het stralende licht.

-

In 'Your sub-consciousness',
het onderbewustzijn,
waar dit licht verduisterd in aanwezig is,
is ‘The Existence’, het Zijn in de mens.

-

In ieder leven heeft de mens, komend vanuit
het licht, in zichzelf de allerhoogste opdracht
dit licht tot in zijn diepste materie tot uitdrukking te brengen.
U mens, een onvernietigbaar energieveld, zal
zich leven na leven vanuit dit energieveld, in
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de materie biologisch inherent aan al datgene
wat hieraan ten grondslag ligt, steeds weer
opnieuw in de materie realiseren.
In elke incarnatie zal in het onderbewustzijn
van de mens, ‘The Sub-consciousness’, datgene achterblijven dat vanuit vorige levens
nog niet in liefde is getransformeerd en verlost.
-

Het bewustzijn, ‘The Presence’, is de weg van
en de wisselwerking tussen het hoogste, zich
verhoudend tot het laagste, overbrugd door
de schaduwkanten; die schaduwlichten die
zijn achtergebleven in de levens, in de incarnaties, die de mens heeft geleefd.
De vrije wil in de uniciteit van de mens is de
realisatie van ‘The Presence’.

De vrije wil en het Twaalfvoudig Pad
In iedere nieuwe vormgeving van een leven, waarin delen van het grote energieveld, waarvan de ziel de directe
verdichting is en de Geest het ontstaan, zal dat leven
juist datgene in zijn menselijk bestaan tot zich krijgen
wat hem of haar tot transformatie kan brengen.
De vrije wil van de mens, hetgeen ik u in de vorige lezing
zei, ‘de vrijheid van Zijn’ en wat u mensen noemt ‘de
Heilige Geest’, is daar de hoogste component van.
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Deze vrije wil, geboren uit Geest en zich verdichtend in
het onderbewustzijn en het bewustzijn van de mens, zal
zich vanuit die energieën die het heeft ervaren in het
huidige leven en gebaseerd op de ervaringen uit een
ander leven, uit een vorig leven, dan nu in vrijheid kunnen richten op het verkrijgen van diepere spirituele inzichten.
Daardoor zal het pad, het pad van de mens, in uw inspiratie genoemd het Twaalfvoudig Pad, de mens brengen
tot werkelijke innerlijke verzoening waardoor de transformatie kan plaatsvinden van de duistere lichtdeeltjes,
middels de brug van de schaduwrijken tot het werkelijke
licht in zichzelf.
Geen mens is gelijk aan de ander.
Zo zal voor ieder mens dit pad, deze transformatie, op
een geheel andere wijze verlopen.
Mensen zullen zich onderscheiden van elkander doch
een eenheid vormen in deze verscheidenheid.
Het Twaalfvoudig Pad is u gegeven opdat het grote besef, dat ik u heb mogen geven, op een directe en vruchtbare wijze in de materie gerealiseerd mag worden.
Eerst moet het begrip komen.
Het verstand moet zich kunnen openen en zich richten
op datgene wat u wordt aangereikt.
Hierdoor kan er in uw Zijn, in uw bewustzijn, vanuit de
aanraking in het onderbewustzijn van daar aanwezig
zijnde trillingen, herinneringstrillingen, zodanig gewerkt
worden door de nieuwe inzichten die u hebt verkregen,
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dat hierdoor een mate van acceptatie en verzoening in
uzelf kan komen waardoor de weg naar verlichting
steeds verder en dieper belicht zal worden.
Verlichting
Zo vraag ik u: ‘Wat is verlichting?’
Verlichting is dat in de mens het besef gaat komen dat
hij niet gebonden is aan een noodlot, aan een predestinatie.
Dat hij niet gebonden is aan uiterlijke omstandigheden,
aan fysieke eigenschappen, aan patronen, aan gedachtegoed, aan herinneringen, aan regels en dogma’s die
de vrijheid van het Zijn van het grote licht in uzelf, uw
eigen bedding daarin, zal kunnen beperken en eventueel
verhinderen.
Verlichting bestaat dan hieruit, dat vanuit uw innerlijke
kracht - en die kracht ligt daarin dat u steeds en steeds
opnieuw weet te zijn wat Ik mag noemen een ‘drager des
Lichtes’ - en vanuit dit weten, dat vrij staat van al hetgeen u in de duizenden jaren van godsdienst en godsdienstige vormen, nu tot uw uiterste en diepste begrippen zult kunnen brengen, u nu de kracht ontvangt om
datgene niet alleen te dragen in passiviteit, doch dat heel
bewust en heel actief te transformeren tot werkelijke
verzoening en daardoor tot krachtdadige vernieuwing.
Dit is een zeer grote kosmische lering, u gegeven opdat
in deze zo donkere wereld, in deze lijdende en strijdende
mensheid, toch eens die verlichting zal kunnen komen
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waardoor zij de ander en het andere in de schepping, in
liefde zal kunnen herkennen.
In liefde herkennen betekent in respect in haar eigen
waardigheid te laten, opdat al hetgeen u is gegeven in
de schepping tot werkelijke ultieme ontplooiing zal kunnen geraken.
Het Twaalfvoudig Pad zal u en al hetgeen u is gegeven
aantonen waar u zelf de stappen kunt ondernemen die
Wij gemarkeerd hebben met:
‘De drie Sleutels’, ‘De zeven Kernkwaliteiten’
en uiteindelijk ‘Het Verzoeningsoffensief’.
Zij zullen uitgewerkt moeten worden.
Doch bedenk dat dit niet het enige is wat vanuit de
Hemelen aan u wordt geschonken.
Over de hele wereld zijn vele lichtdragers, gezondenen,
die u een pad van verlichting zullen bieden.
Het is uw keuze welk pad u zult kiezen.
In alles ligt waarheid.
U bepaalt hoe u vanuit uw eigen waarheid en waardigheid uw eigen begrippen ‘de Waarheid’
en die u zal geopenbaard worden, kunt verenigen.
Waar Ik u voor mag waarschuwen is het volgende.
Alles wat u wordt aangeboden door geïnspireerde mensen, door mensen die zich beroepen op hun gezonden
zijn, door mensen die zich beroepen op hun grotere
wijsheid en spiritualiteit:
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Ik zeg u, zo de eenvoud niet aanwezig is in al hetgeen zij
propageren, zo daar niet is het respect voor uw waardigheid, zo daar niet is de liefde, waardoor zij u niet aan
zich willen binden, mag Ik u ten diepste adviseren hier
eerst goed over na te denken of dit werkelijk behoort tot
de werkelijke spirituele verlichting die de mens zal kunnen ervaren.
Speelt hierin geen egobelang?
Is hierin veel machtstrilling aanwezig?
Velen zijn geroepen doch weinigen zullen werkelijk
de kracht hebben om het licht te kunnen delen
met de ander.
Ik groet u nu en dank u voor de diepe aandacht en voor
uw zeer grote goodwill in uzelf om datgene wat misschien toch op een abstracte wijze tot u komt, vanuit uw
begrip tot een zodanige realisatie in de materie te brengen dat u voor mens en maatschappij een deel van het
'Pad van Licht' mag brengen.
Ik groet u
uw broeder El Morya
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Ik heb een ster ontvangen
en ik mocht haar in mijn handen houden
en toen weer vrijgeven
aan hen die haar wilden hebben
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Doorgeving 4
Zo heet Ik u welkom,
Ik uw geleider en broeder,
El Moyra

Effecten van uitstraling
In datgene wat zojuist gepasseerd is hebt u beiden datgene kunnen herkennen waarover gesproken werd in de
derde sessie die Ik met u had.
Namelijk de transformatie in het bewustzijn van
‘The Existence’ van datgene wat in de onderliggende
gebieden in het onderbewustzijn en opborrelend naar
het bewustzijn, een zodanige emotionele disbalans heeft
veroorzaakt dat hierdoor de lering zoals Ik u die heb gegeven, uitermate duidelijk in uw bewustzijn kon worden
geplaatst.
Want Ik zeg u dat al hetgeen u is gegeven, alle leringen,
alle diepere inzichten, alle kosmische leringen, bijdragen
zijn aan het spiritueel bewustzijn van de mens om zo te
kunnen geraken tot de eigen verlichting.
Hierdoor, ik herhaal, hierdoor krijgt de mens een dusdanige uitstraling van zichzelf dat ook in de ander een klein
lichtdeeltje kan gaan opgloeien dat kan leiden tot de eigen verlichting.
Dit zal u misschien abstract in de oren klinken, doch Ik
zal het voor u vertalen.
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Het betekent dat al hetgeen in uzelf plaatsvindt in een
mate van straling, zich een weg zoekt buiten uzelf.
Al hetgeen u uitstraalt respondeert met datgene wat in
de ander of in het andere aanwezig is.
Zo kan een lichtuitstraling een nog grotere straling van
licht teweegbrengen.
En zo kan een emotionele uitstraling van boosheid een
nog duisterder straling, een werkelijk totale liefdeloze
straling veroorzaken.
Deze drie stralen kunnen in het zeer grote morfogenetische veld, dat de gehele kosmos omvat, leiden tot niet
alleen een verdubbeling, maar zelfs tot een verdrievoudiging van de duisternis.
De menselijke bevoegdheid:
Het eigen innerlijke bewustzijn
In deze sessie wil Ik u brengen tot het diepste dat voor
uzelf begrijpelijk is en tot de balans en integratie van de
eigen bevoegdheden die de mens als lichtwezen in zijn
macht heeft.
Deze bevoegdheden zijn zodanig dat zij zich niet alleen
uitstrekken naar de mens die deze bevoegdheden naar
eigen goeddunken en eigen vrijheid van Zijn uitstraalt,
maar ze zijn van een even grote importantie, zoals Ik u
net al heb gezegd, naar de ander en het andere.
Wat wil dat zeggen in uw wereld?
Hoe kunnen deze sessies in uw wereld zodanig van invloed zijn dat zij, samen met wat u als inspiratie het
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Twaalfvoudig Pad mocht noemen, de mens brengen tot
een diepte van herkenning van liefde en respect in zichzelf en tot de lichtende werking van de Heilige Geest in
zichzelf?
Zoals Ik u zojuist heb getoond is er ook een duistere en
een schaduwrijke werking van de Heilige Geest in de
mens.
Het is de vrije wil, geleid door het geweten, het innerlijk
kompas, waardoor de mens door de levens heen, zich
een passe-partout kan verschaffen tot een grotere betekenis en een dieper inzicht.
Daardoor kan hij nieuwe perspectieven tot stand brengen in het geheel van mens en maatschappij, doch
vooral en voornamelijk in het godsbewustzijn in de mens
zoals dat in de duizenden jaren is ontstaan.
Zolang in de mens het godsbeeld zich manifesteert in
zijn denken, in zijn bewustzijn en in zijn emotiegebieden,
als een hogere macht buiten zichzelf waarvan hij afhankelijk is, zolang zal de liefde die aan deze hogere macht
wordt toegeschreven slechts resulteren in zonden, in
boetedoening en in schuld en zal dat zich etsen in het
menselijk bewustzijn.
Dit is de reden dat door de evolutie door de jaren en de
eeuwen heen, nu het punt is gekomen dat de mens zich
hiervan los kan maken.
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Er is geen hogere macht die bepaalt hoe het geschapene, de schepping, zichzelf draagt in schoonheid of in
verval.
Datgene wat bepaalt wat schoonheid kan zijn, vertaalt
zich in de mens als liefde, als respect voor het eigen licht
en voor dat van de ander.
In de dieren, planten en mineralenwereld vertaalt zich dit
als een bevestiging van de soort en dat is niet afhankelijk van een hogere macht, doch afhankelijk van het
hoogste bewustzijn op uw planeet.
Let wel: afhankelijk van het hoogste bewustzijn op deze
uw planeet.
Dit betekent dat de mens die het hoogste bewustzijn
heeft op deze uw planeet, verantwoordelijk is - zonder
zich hierdoor te laten verpletteren - en deze verantwoordelijkheid in liefde en respect ter hand zal nemen.
Dat hoogste bewustzijn kan deze uw planeet redden van
een zeer grote catastrofe.
Deze catastrofe zal dan niet alleen in de materie plaatsvinden doch vooral in het innerlijk van de mens en zeker
in de bewustzijnsvormen die hieraan inherent zijn.
Liefde en haar realisatie: De menselijke warmte
Wat is Liefde?
Liefde kent vele vormen en gezichten.
Doch Ik zeg u dat de liefde die hier wordt bedoeld bestaat uit het laten zijn van de anderen en het andere in
waardigheid en respect.
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Ieder mens heeft recht op het eigene en de eigen affiniteiten, doch zij mogen niet dienen om die eigen affiniteiten zo hoog op te schroeven dat zij zullen leiden tot vergroting, winst en liefdeloosheid van de mens.
Dit is een basisregel waardoor de rivieren van tranen en
de zeeën van bloed ooit eens door uw bewustzijn getransformeerd zullen worden tot voedingselementen voor
uw wereld.
In het Twaalfvoudig Pad dat Ik u heb gegeven, worden
elementen aangedragen waardoor er in de mens niet
alleen een vernieuwing van bewustzijn kan ontstaan
door nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven, doch er
ook de kracht kan gaan ontwaken voor een werkelijke,
krachtdadige transformatie.
Het is goed om hogere inzichten te hebben en om nieuwe perspectieven te verkrijgen en hierover te spreken en
te schrijven, doch Ik zeg u, zo dat niet in uw materiële
menselijke zijn gevoed en gedragen en gerealiseerd
wordt door uw menselijke warmte, zij van weinig nut zullen zijn.
In eerdere leringen gaf Ik u aan dat uw menselijke warmte de grootste krachtbron is die de mens tot zijn beschikking heeft.
Menselijke warmte en mededogen zijn vormgevingen
van liefde, zij kunnen bevruchten en tot grote vernieuwingen leiden.
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Ik vraag u, die dit boek zult lezen, u te willen bezinnen
op de diepere achtergronden van de boodschap die Ik u
heb gebracht en of u ze wilt herkennen in datgene wat u
als realisatie wordt aangereikt.
Hoe kan ik, deze kleine mens, in mijn levensomstandigheden zodanig existeren dat ik iets van dit Twaalfvoudig
Pad in mijn eigen leven tot stand kan brengen?
Ten dienste, luister goed, ten dienste van de ander.
Die ander willen overtuigen van uw gelijk of willen bekeren tot uw waarheden, heeft geen enkele zin.
Daarmee ontkent u de eigen heilige geest en het eigen
licht van de ander.
Slechts als u de ander tegemoet treedt vanuit en met uw
menselijke warmte, respect en waardigheid en u dat ook
onderkent in de ander, ontstaat de enige brug die geslagen kan worden tussen religies, godsdiensten, groeperingen, volkeren, rassen, kleuren en de gehele mensheid.
Ik bid u, ga na het lezen en misschien herlezen, van al
deze woorden in uzelf na in hoeverre u dit in uw eigen
kleine context en vanuit uw eigen menselijke zijn, tot
realisatie kunt brengen, waardoor in uw hart een gevoel
kan ontstaan van:
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Ik heb een ster ontvangen
en ik mocht haar in mijn handen houden
en toen weer vrijgeven
aan hen die haar wilden hebben.

Ik groet u in Liefde
El Morya
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Onderwerpen van de komende doorgevingen

Religie en Maatschappij in kosmisch perspectief
-

De kwantumsprong van de mens in het bewustzijn van de eigen plaats in de schepping.
Nieuwe inzichten naar het door de mens gecreeerde Godsbeeld.
Het bewustzijn van de continuïteit van leven na
de stoffelijke dood.
De impact en ethiek voor mens en maatschappij
door de nieuwe perspectieven tot reële spirituele
vernieuwing.

Wetenschap in kosmisch perspectief
-

Fysica en metafysica.
Neurologisch en medisch.
Psychisch.
Afronding: De hele mens in kosmisch perspectief.

Het leven na de dood in kosmisch perspectief
-

Het uiteenvallen van alle atomen, de stoffelijke
dood.
Het vrij worden van het etherisch lichaam.
Hergroepering van alle energietrillingen uit vorige
levens en het huidige leven.
De weg naar het licht door duisternis en schaduwvormen heen.
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De psyche van de mens in al zijn dimensies in kosmisch
perspectief
-

-

-

De geboorte in het huidige leven, na de opstanding uit het vorige leven.
De geboorte in het huidige leven, inherent aan alle biologische gegevens in verbinding met de
herinneringstrillingen uit het vorige leven.
De invloed van het vorige leven als herinneringstrillingen verborgen in het onderbewustzijn,
op de keuze en omstandigheden in het huidige
leven.
Nieuwe inzichten leidend tot verzoening met
zichzelf van de mens en zijn leven, hem voerend
van duisternis en schaduwvormen tot de eigen
levensopdracht: Creator te zijn van de Heilige
Geest.
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Deel 2
MENS EN KWANTUMSPRONG
IN KOSMISCH PERSPECTIEF
gericht naar

Wetenschap, Religie en Maatschappij
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In u is nu de deur geopend
opdat het mentale bewustzijn
de liefdevolle begeleider zal zijn
van uw diepste gevoel
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Inleiding door Zohra
Welkom allemaal.
De kaars die is aangestoken, is een symbool van verbinding. Een verbinding waarvan? Van ons mensen,
maar een verbinding die verder gaat dan wij zo eigenlijk
wel weten in ons gewone dagelijkse leven.
In de laatste 25 jaar dat ik heb mogen werken vanuit het
kosmisch perspectief, wat een bepaald deel was van
datgene wat nu gaat komen, is het vanuit de Begeleiding
vooral gericht naar de spirituele persoonlijkheidsontplooiing van de individuele mens. Hierdoor kon er massaal
een basis van een vernieuwing in het denken, het voelen
en in het intuïtieve weten komen. Het kosmische collectief van alle bewustzijns - daar ergens, boven, beneden,
opzij of waar dan ook - werkt over de gehele wereld.
Dit heeft 25 jaar geduurd. Nu zijn we aangeland op het
punt dat er juist vanuit deze spirituele persoonlijkheidsontplooiing van de mens over de gehele wereld, vanuit
alle mogelijke achtergronden en invalshoeken een brug
geslagen kan worden. Een brug tussen de mens en het
kosmisch collectief van al die bewustzijns met al die
enorme grote kennis van al die ‘hoge heren’ die er in alle
eeuwen door geweest zijn en die zo ontzettend veel gebracht hebben.
Wat mij vanuit dit collectief duidelijk is gemaakt, is dat
het nu de tijd is dat wij mensheid – juist vanuit de kennis,
creativiteit, intuïtie, alles wat de mensheid zich heeft
verworven - een zodanige brug kunnen slaan met de
wereld van de geest - met al die bewustzijns in dat collectief - om vanuit dit grote collectief datgene aangereikt
te krijgen, waardoor juist nu in deze vreselijke turbulente
tijden waar zoveel liefdeloosheid gebeurt, er een veran-
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dering en vernieuwing kan gaan komen, revolutionair en
evolutionair.
Want het is geheel en totaal gericht vanuit de eigen vrijheid. Dus niet meer: er wordt van ‘Boven’ iets gezegd en
dat moet je dan maar gaan doen.
De eigen vrijheid, kennis, waarden, waardigheid, kunnen
nu samen gebracht worden in een samenwerking. Dit is
een heel groot gegeven.
Zonder de 25 jaar hieraan vooraf die over de hele wereld
is geweest vanuit alle mogelijke invalshoeken en alle
mogelijke groeperingen, had dit niet kunnen plaatsvinden. Het is nu de tijd voor deze revolutionaire en evolutionaire vernieuwing.
Er wordt gevraagd dat u, even in stilte, in uzelf duidelijk
maakt wat voor uzelf ten hoogste relevant is en belangrijk is, wat in eenheid kan zijn met uw achtergronden, uw
kennis, intuïtie, creativiteit. Want, en dat is het mooie
hiervan, dan wil vanuit dat collectief daar op ingegaan
worden. Dat is de werkelijke samenwerking.
In de waardigheid, in de vrijheid, in de gelijkwaardigheid
van de mens op aarde en het collectief boven de aarde.
Ik vraag u dus nu heel even in uzelf te willen kijken:
wat wil ik.
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Doorgeving
Zo open uw harten, gij medeschepselen.
Ik spreek tot u, Ik de Geleider, El Morya
en ik zeg u: Hoe stralend van licht bent u
hoe inventief is daar in u van alles aanwezig
om tot die vernieuwing te kunnen geraken.
Vrees niet.
Wees niet bevreesd dat uw kennis
misschien zodanig aangeraakt zal worden
dat zij voor u niet meer die betekenis zou kunnen
hebben die het nu heeft, dat is niet zo.
Want Ik zeg u dat juist nú door uw kennis
door alles wat in u aanwezig is
datgene wat Ons, uw medeschepselen in de
geest voor ogen staat
nú uiteindelijk zal kunnen gebeuren.
Want Ik zeg u dat uw wereld op de rand staat
van zeer grote rampen
die door de mens veroorzaakt worden
door de mens veroorzaakt worden.
En Ik zeg u dat het besef van geest in al wat is
slechts dit besef
in de materie gerealiseerd moet gaan worden
opdat niet alleen deze rampen van nu
afgewend zouden kunnen worden
doch vooral en voornamelijk om u te behoeden
voor de dodelijke eenzaamheid
de verlatenheid van de mens
wanneer zij niet meer is in eenheid met geest.
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Ik verzoek u
om datgene wat hier wordt aangereikt
ten diepste in uzelf
in uw eigen achtergronden tot een directe
en hanteerbare realisatie te brengen.
Hoe zou u dat kunnen doen?
In de zaal hier aanwezig zijn vele artsen
zijn vele vanuit maatschappij gerichte
en werkzame mensen vanuit de psyche.
U allen hebt in de aanraking
diep in uzelf gevoeld
dat juist uw werken nu noodzakelijk
en absoluut ten hoogste belangrijk zijn
voor hetgeen hier, in uw wereld
zal kunnen plaatsvinden.
Richt uw vragen zo dadelijk
vanuit uw eigen achtergronden
kort en duidelijk
dan zullen zij zo beantwoord worden.
En begrijp dan, wil dit werkelijk
tot uw diepste Zijn laten doordringen
dat juist de verbinding tussen u allen, dus naar
al datgene wat uw achtergronden uitmaakt
juist dát noodzakelijk is.
Vooral vanuit een enorme grote diversiteit
van vormgevingen, dat dat juist noodzakelijk is
om deze uw wereld te behoeden
voor niet alleen een materiële vernietiging
doch zeer zeker voor een geestelijke vernietiging.
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Zo de mens geen contact meer zal hebben
met de eigen geest
zich niet meer bewust kan zijn
van de eigen geest
niet meer bewust kan zijn
te behoren tot één groot geheel
het Al, het Zijn, waar alles uit voortkomt
en naar terug gaat
dan zal de materie hand over hand
zo groot worden
en de macht overnemen
waardoor deze vernietiging
waar Wij over spreken, dan een feit zal zijn.
Denk niet dat ik u vrees wil aanjagen
denk vooral niet, dat u onmachtig bent
om dit te keren.
Dat is niet zo.
U mens hebt alle macht in uzelve aanwezig.
Zijt gij niet, juist gij mens
het evenbeeld van het goddelijke
datgene wat gij God noemt
en geen persoonlijke God is
doch is de essentie, de basis van het leven
van het Zijn
van deze gehele schepping
en gij mens zijt het werkelijke
en totale aangezicht van dit Zijn.
Deze korte doorgeving
moge voor u een opening zijn
van hart en hoofd
opdat ook daarin de brug geslagen kan worden.
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Zo wees dan in vrede met hetgene wat tot u komt
ook al is het soms moeizaam voor de rationele
mens om dit werkelijk te kunnen ervaren
diep in zichzelf.
Stel u open, heb geen oordeel
geen vooroordeel, geen veroordeel.
Stel u open en zie dan wat het met u kan doen.
Wees in alle vrijheid
u mens bent in uw waardigheid
het goddelijk aangezicht.
Vergeet dat nimmer
hoe u zich dat ook mag voorstellen.
U mens bent dit goddelijk aangezicht
los van elke religie
vrij van ieder dogma, regel
oordeel, vooroordeel
vrij in uw Zijn
de schepping van Geest in materie.
Laat dan nu zíen, gij mens
toon dan uw waardigheid hierin
en wees verblijd dat wij met u kunnen
willen en mogen samenwerken.
Ik groet u
uw Broeder Morya
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Nou moet ik eerst weer terug van weggeweest. Ik ben
dan ‘half weg’. Dat klinkt wat gek, dan ben ik niet helemaal hier en ook niet meer daar, maar er tussenin.
De dialoog die er nu komt, moet dan zo zijn - nu ben ik
even hier - dat zij opgevangen kan worden vanuit 'daar'
zal ik het maar zeggen. Vanuit het hogere en gerealiseerd kan worden in de materie.
Dat is een ‘kunstje’.
Als hier een psychiater aanwezig is, zou die dat misschien kunnen gaan onderzoeken. Ook in de neurologie
is heel belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt:
wat gebeurt er in dat hoofd, hoe kan dat.
Wat is de bedoeling?
Dit nu is wat er vanuit het collectief gevraagd wordt om
in uzelf te kijken, wat is voor uzelf belangrijk.
Wat, hoe kan ik hiermee?
Stel uw vragen kort en bondig. Geen lange verhalen er
omheen. Wat ik nodig heb is wel een kleine aanwijzing
vanuit uw persoonlijkheid naar de vraag toe.
Dat is belangrijk.
Dialoog
Het jaar 2012
--- Zohra, er wordt heel veel gezegd over 2012. Mensen
hamsteren, zijn bezig met de voorbereidingen voor 2012,
mensen zijn bang voor rampen en dergelijke. Hoe kunnen wij die angsten neutraliseren of voorkomen?
Z: Wat u mensheid kunt doen om deze angst
te reduceren is het volgende:
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Stel u open voor al datgene
wat uit de geest tot u zal komen.
Herken dit in uw eigen achtergrond.
Zie hoe u rationeel
maar vooral ook emotioneel
hiermee kunt werken.
Wat is het wat tot u zal komen?
Is dat de totale vernietiging
van het menselijke leven?
Nee, zo zeg ik u, dat zal niet gebeuren.
Doch de vernietiging waarover is gesproken
zal zich richten naar het totale atrofiëren
van alle waarden, alle normen, die de mens zich
door de eeuwen heen heeft gesteld.
Weet u dit?
Is dit wat u mensheid wilt?
Zo ja, dan zult u verder gaan
op dit ingeslagen pad.
Zo neen, dan zult u in de eenheid van Zijn
met dit hogere kosmische collectief
nieuwe modellen bedenken
nieuwe strategieën bedenken
om hiermee een vernieuwing
te kunnen aanbrengen.
De voorspelling van de Maya’s van 2012
was gericht op het totale atrofiëren en verdwijnen
van het heersende bewustzijn.
In datgene wat ik heb mogen horen is het zo
dat een deel van deze voorspelling
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waarheid bevat
maar de mens is zich zelve gelijk.
De mens is het schepsel
de schepping van geest.
Geest kan zo zij niet gewenst is
nooit vernietigd worden.
Hoe staat u hiertegenover?
Psychiatrie en etherische lichamen
--- Dag Zohra. Ik ben psychiater. Je refereerde net al,
misschien zit er een psychiater in de zaal? Ik heb twee
vragen. Hoe bundelen we in de psychiatrie de krachten.
Er zijn veel mensen, ook psychiaters die hier voor open
staan, die hier wel mee bezig zijn, maar het is erg versnipperd in mijn beleving.
En hoe komt, hoe krijgen we feedback zeg maar, ik bedoel de fijnstoffelijke werkelijkheid, hoe verbind die zich
met het lichaam en hoe kunnen we daar in werken in de
psychiatrie? Ik bedoel hoe kunnen we weten wat, zeg
maar, goeie behandelingen zijn, want je moet een soort
terugkoppeling krijgen of je iets doet wat, terwijl je daar
eigenlijk, tenminste ik, niks voel of zie of, waarneem,
zoals sommige mensen dat wel doen.
Z: Dank u wel. De psychiatrie zou zeer gebaat zijn, wanneer zij kon aannemen, in haar wetenschap, dat de
mens niet alleen bestaat uit de materie, doch dat zij
etherische lichamen heeft. Dat deze etherische lichamen
de lagen zijn die bestaan in het ongeweten bewustzijn
van de mens. Dat de mens vooral geholpen door psychiatrie, psychologie, neurologie, kennis kan nemen van
deze lagen van bewustzijn die zij onbewust in zich heeft.
Wanneer die mens dat zou weten, zou die vanuit het
besef wat daar is gebeurd in de levens die hij gehad
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heeft - het houdt dus in dat deze lagen inherent zijn aan
levens die zijn geweest - dan zou die mens dieper en
duidelijker tot de eigen vernieuwing kunnen komen,
transformatie van de oude negativiteiten.
Het gaat zelfs verder, het gaat heel diep. Het betekent
dat, wanneer in de psychiatrie, in de psychologie, in de
neurologie er besef zou kunnen komen van deze lagen
van bewustzijn die onbewust in de mens leven, dat er
daardoor op een geheel nieuwe wijze, ook medisch, juist
ook lichamelijk gericht, gewerkt kan worden. Want alles
heeft invloed op het lichaam. Al hetgeen er ook onbewust gebeurt, dat weet u natuurlijk zelf, heeft invloed ook
op het lichaam.
Wat kan een mens dan, die zich daar niet van bewust is
en behalve medicijnen krijgt en behandelingen, daar
mee aanvangen? Dat betekent dus dat in de psychiatrie,
in de psychologie en in de neurologie een vernieuwende
wetenschap zou ik haast willen zeggen moet gaan ontstaan. Hoe dat zal plaats vinden weet ik niet, of ik dat
ooit zal meemaken denk ik ook niet, maar het zou kunnen dat hierover, ja, inzicht wordt gegeven.
Dat er, ik zal maar zeggen, lessen komen hiervoor.
Nu spreek ik, lessen hiervoor. Hoe zou dat moeten?
Ik stel mij voor dat vele mensen die een heel stuk gevorderd zijn in dit spirituele bewustzijn daar iets aan kunnen
doen. In de samenwerking met psychiatrie, psychologie,
neurologie, wat gebeurt daar? Hoe gaat dat? Wat kunnen wij daaraan doen, wat is de vernieuwing hierin? En
dit nu is wat daarboven vanuit het collectief gewenst
wordt. Hoe zich dat zal gaan realiseren dat weet ik niet.
Ik zou het dolgraag willen meemaken, maar dat weet ik
ook niet. Maar dat is iets waar, ik denk met een groep,
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schien tot een directere wijze van realisatie kunnen komen. Wat kunnen we er aan doen? Ik wil u dit niet als
opdracht meegeven, maar u kunt er over nadenken wat
u hiermee kunt. Ja?
--- Kun je ook iets zeggen over wat er eigenlijk fysiek in
het lichaam dan gebeurt bij de mens, omdat ik daar zelf
nu mee te maken heb, dus wat er op fysiek niveau in de
hersenen, in het zenuwstelsel, in het heupgebied allemaal gebeurt bij die indaling en hoe dat eventueel ook
over te brengen aan de neuroloog.
Z: Ja, dat is heel moeilijk, maar goed.
Mag ik gebruiken wat ik weet?
--- Ja.
Geestelijke hersenschudding
Z: Oké, dank je wel.
In datgene wat jou is gebeurd, was daar een enorme
swift, daar draaide iets om in het denken, de oude patronen moesten losgelaten worden, de oude wijze van het
rationele er mee bezig zijn moest losgelaten worden,
maar ook het emotionele. En dit is vrij sterk.
Hierdoor ontstond wat ik noem, niet zo wetenschappelijk
misschien, een geestelijke hersenschudding.
Die geestelijke hersenschudding had invloed op je hele
lichamelijke constellatie.
Er is een zin die ik uit het hoofd heb geleerd, uit angst
dat ik het zou vergeten en dat is de zin dat de moleculaire verbindingen in de celmondjes een zeer grote impact hebben, neurologisch, op het wezen van de mens.
Dat nu is bij jou gebeurd. Hoe dat in elkaar zit weet ik
niet, ik heb geen kennis, dus dat kan ik niet weten. Hoe
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dat gebeurd zou kunnen zijn, zouden dus wat ik noemde
deze wetenschappers met mij misschien kunnen uitzoeken, als het ware zo uiteen rafelen.
Want wat gebeurt er bijvoorbeeld.
Nou zit ik hier, wat gebeurt daar in mijn hoofd?
Weet ik niet. Het ene moment ben ik ergens anders, het
andere moment ben ik heel gewoon, het volgende moment ben ik halfweg zoals ik dat noem. Daar is zo’n dorp
bij Haarlem dat is Halfweg, daar lijkt het op.
Hoe kan dat, wat gebeurt daar? Dus die mens beschikt
over veel meer en veel grotere mogelijkheden dan ook in
de wetenschap wordt erkend. En dat die mens dat weet.
Mag ik persoonlijk?
Wat er bij jou gebeurde was een indaling die in het
waakbewustzijn kwam, het waakbewustzijn waar zich dit
ging realiseren, maar wat het bewùstzijn, dus de werking
van de hersens nog niet aankon, want het was groter
dan het weten vàn, rationeel en emotioneel, van datgene
waar je, wat jou mensheid, mens-zijn uitmaakt.
Die indaling, zullen we het maar noemen, was zodanig
en zo groot dat je zelfs voor dronken werd aangezien,
want dan bent je helemaal de kluts kwijt.
En dit gebeurt heel veel, ook juist in de psychiatrie, bij
psychiatrische patiënten, maar niemand weet dat.
Niemand weet waar het vandaan komt.
En dat is dus de vraag van ‘Boven’ zal ik het maar noemen, om dat met elkaar te willen uitzoeken. Want het zal
steeds meer en steeds vaker gaan gebeuren, overal.
--- Ik hou mezelf bezig met onderzoek aan de hersenen,
met name degeneratie, maar daar vallen natuurlijk ook
allerlei stress gerelateerde aandoeningen onder, die
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spelen daar ook een rol bij. Wij kijken meestal op het
niveau van de neuronen zelf en ik denk zelf dus dat het
veel meer de omgeving van de neuronen is.
Z: Ja, hoor ik.
--- Is het zo dat als we de focus leggen, weggaan van
het neuron zelf, naar dat mechanisme en meer gaan
kijken naar de disbalans en de homeostase, we daar het
antwoord kunnen vinden?
Z: Ja, prachtig. Fantastisch. Ik leef helemaal op. Kijk met
zoiets wil ik nou werken. Als er nou wetenschappers
komen die hiermee bezig zijn en de antwoorden worden
dan zo duidelijk.
--- Zohra we hebben het in het verleden wel eens gehad
over dat de indaling van energie dat die langs de hormoonklieren gaan.
Z: Onder andere. Ja.

Neurondegeneratie
-- Om meer achter het proces van neurondegeneratie of
verstoring van het evenwicht in de werking van onze
hersenen zou het dan goed zijn om het onderzoek niet
zozeer te focussen op de neuronen, specifiek in een
bepaald gedeelte, maar de homeostatische controle, ja
ik noem dat homeostatic control, ik weet niet hoe ik het
anders moet noemen, dus de balans van het totale systeem en is daar een antwoord in te vinden?
Z: Het is een hele uitgebreide lange vraag en dan dein ik
gezellig mee hè.
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Wat mij, ‘u zult het zeggen’ heb ik gehoord is:
In de mensheid van nu is de reïncarnatie niet een vaststaand begrip, is niet iets wat nou zo leeft bij de mensheid. Maar, wanneer daar een gedegen onderzoek naar
wordt gedaan, niet of je Madame de Pompadoer bent
geweest of Napoleon, dat is niet zo belangrijk, maar wat
daar speelt in dat diepste onderbewustzijn, waardoor
juist in de celmondjes datgene gebeurt waardoor die
verstoringen optreden.
Ik heb geen idee waar ik het over heb, maar dat weet u
dan hopelijk wel.
Invloed van voeding op het bewustzijn
--- Ik heb twee vragen over voeding. Je zei de dreiging is
dat alle waarden verloren gaan, dat de mens het niet
meer beleeft. Heeft de voeding een rol in het kunnen
waarnemen van die waarden, dat is mijn eerste vraag.
Z: Absoluut.
De voeding verschaft de mens die energieën die hij nodig heeft en een noodzaak zijn voor zijn leven. In de
voeding zitten bepaalde energieën, bepaalde moleculen.
Deze moleculaire aanwezigheid heeft invloed op die
energieën die in de mens spelen vanuit het onderbewustzijn. Meneer de psychiater, kunt u hiermee misschien ook iets doen?
--- Andere, tweede vraag. Mensen eten ontzettend veel
spullen waarvan ze volgens mij een deel maar echt kunnen verteren en een deel onverteerd opnemen.
Z: Ja.
--- Heeft dat onverteerd opnemen van de voeding invloed op je bewustzijn?
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Z: Ja. Het heeft invloed op je, vooral op het emotionele
bewustzijn, de emotionele lagen van het bewustzijn.
--- Zou het belangrijk zijn dat mensen vooral spullen eten
die ze wél kunnen verteren en de spullen die ze niet
kunnen verteren vooral laten staan?
Z: Ja. Het is ontzettend belangrijk dat er bewustzijn komt
over voeding, wat voeding doet met mensen en het is de
totale vrijheid van de mens wat hij daar mee doet.
Maar het is noodzakelijk dat dit bewustzijn aanwezig is.
Ze vragen om een vraag over de embryo selectie.
Selectie van het embryo 1
--- Wat heeft de selectie van het embryo voor gevolgen
voor de indalende ziel?
Z: Ja, dan komt er heel veel informatie en dan moet ik
dus zelf gaan duiden wat nu het meest relevant is en tot
u kan spreken.
Dat is om te beginnen het weten van, het bewustzijn
van, dat iedere cel bewustzijn heeft. Dus datgene wat in
het embryo aanwezig is, heeft bewustzijn. Wat daarmee
gebeurt is de vrijheid, de vrijheid van de mens, die niet
gebonden mag zijn aan religieuze, maatschappelijke of
wat voor achtergronden dan ook. De vrijheid van de
mens die dít bewustzijn heeft. Wanneer hij dit bewustzijn
niet heeft kan hij dat ook niet hanteren.
Wat gebeurt er met die cellen die aanwezig zijn in het
embryo? Het is een indaling van de ziel. De cellen die
daar in dat embryo aanwezig zijn is - ik wou haast zeggen - een conglomeraat van datgene wat in de ziel aanwezig is en wil indalen.
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Wanneer met liefde vanuit dit bewustzijn gehandeld
wordt en gehanteerd wordt met deze embryo’s dan is dat
een karmische vereffening, wat niet foutief is. Ja.
Wanneer daar vanuit een rationeel, wetenschappelijk,
niet verder gaand dan de materiële wetenschap en het
rationele bewustzijn daarvan, dan zal zij dus steeds weer
opnieuw een karmisch effect hebben.
Ik begrijp dat ik dan eerst hier misschien moet uitleggen
wat karma is. Is dat zo? U mag het zeggen.
Het karma is het werk. Karma is Sanskriet en betekent
werk, is het werk wat de ziel, die Existence, die in de
mens aanwezig is, zich steeds weer opnieuw in een leven zoekt, ter transformatie van die aspecten die in een
vorig leven niet in liefde getransformeerd werden
.
Zo zoekt de ziel zich steeds opnieuw, inherent aan de
biologische aspecten, een onderkomen zou ik het willen
noemen om tot vernieuwing en transformatie in liefde te
kunnen komen.
Nu is de wetenschap een zeer grote inspiratie vanuit
geest, maar hier schuilt het grote gevaar in, wat zojuist
werd genoemd als vernietiging, dat de wetenschap, zo
zij alleen is gebaseerd op de ratio van de mens om
macht te kunnen hebben, om over het Zijn, over alles
wat Is, dan zal zij tot vernietiging leiden van de geest.
Hoe dit precies in elkaar zit weet ik niet, daar moeten
vragen over komen, maar wat de bedoeling is, want ik
heb gevraagd waarom die embryo selectie nu zo naar
voren kwam, waarom dat juist nu is, is dat in de mens
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het bewustzijn gaat komen dat wezenlijk in iedere cel
bewustzijn aanwezig is en dat de vrijheid van de mens
bepaalt wat daarmee zal gebeuren.
Zo dit in liefde kan zijn, dan wordt duisternis getransformeerd tot licht. Ik kan het op het moment niet anders
zeggen, misschien verandert dat nog met vragen van u.
Wetenschap die werkt vanuit het hart
--- De algemene vraag die hier achter ligt, hoe kan de
rationele wetenschap ontwikkeld worden tot een wetenschap die werkt vanuit het hart, dat is wat je zegt volgens mij.
Z: Ja.
--- Rationele wetenschap kan heel koud en hard zijn.
Hoe kunnen we die de warmte van het hart daarmee
verbinden opdat wetenschap werkelijk ten dienste van
de evolutie van de mens komt, niet voor de evolutie van
de macht.
Z: Het antwoord hierop is kort en duidelijk. Dat kan alleen wanneer de gehele mensheid tot het absolute inzicht, bewustzijn, komt dat hij is een deel van het grote
algehele Zijn en dat niets buiten hem of haar zelf in wezen anders is dan hij of zij zelf is.
Dit houdt ontzettend veel in. Het betekent dus dat al hetgeen de mens de ander aandoet, vanuit macht, vanuit
gewin, vanuit begeerte, hoe dan ook, hij zichzelf aandoet, want hij behoort tot dit Ene geheel. Als ik een vlieg
doodsla, heb ik gisteren gedaan, heb ik bijna niet van
kunnen slapen, het arme beest bewoog ook nog. Ik sla
iets wat leeft dood, terwijl ik het toch weet, waarom doe
ik dat? Gewoonte, vervelend beest aldoor om mij heen,
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dus dat doe ik. Ik heb iets gedaan tegen de liefde en de
eenheid. Moet je je dan laten opeten door de vliegen, als
je dat soms op TV ziet? Nee, dat kan ook niet.
Wat is het dilemma dat de mensheid dus nu treft. Hij
moet dus kunnen existeren mét de ratio en de emoties,
die niet meer tot de emotiewereld moeten behoren, maar
tot de gevoelswereld in het hart terecht kan komen. Dat
is een verschrikkelijk moeilijke en lange weg, die heb je
niet zomaar. Het is dus iets waar de mensheid als het
ware, ja, het is een evolutie en dat gaat nooit zo vlug.
--- Hoe komt die wetenschapper bij zijn hart?
Z: Door het besef, vooral dus in de wetenschap, dat
geest de basis is van al wat is, van het leven, van de
mens, van het fysieke, van het rationele, dat bewustzijn
los van de functie van de hersenen bestaat en functioneert.
Hoe kan dat dan? Waar komen we dan op uit? En zo
gaan we steeds verder, dat is de evolutie. En daar wil
dat kosmische collectief dan mee bezig gaan en ons
daar als het ware in meetrekken. En dat gebeurt overal
over de wereld. Dit stukje wat ik dan mag doen dat is
maar een heel klein stukje. Maar wanneer de mens tot
het bewustzijn van de liefde komt en dat betekent dus
compassie voor alles wat is en ik met mijn dooie vlieg.
Compassie voor alles wat is, dan pas verandert het. Dan
komt de mens dus op een hoger evolutieplan, maar daar
zijn we nog niet aan toe. Maar ik heb gehoord wat in de
laatste 25 jaar over de gehele wereld bezig was, is de
basis en de mogelijkheid voor groeperingen zoals wat
we nu hebben, voor datgene wat dan kan gegeven worden vanuit dit collectief, overal over de wereld.
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En in de diversiteit van al deze groeperingen en mogelijkheden daar lig juist de hoogste inspiratie in om te komen tot de liefde.
Selectie van het embryo 2
--- Ik denk dat de essentie van het probleem van selectie, in vitro selectie van menselijke embryo’s nog niet aan
de orde is geweest. Het politieke debat was: mag je door
selectie vooraf voorkomen dat een kind geboren wordt
wat ernstig zal gaan lijden aan een erfelijke ziekte en
mag een ouder dan kiezen om een ander kind geboren
te laten worden wat dat lijden waarschijnlijk niet kent.
Mogen wij er als mens over beslissen of moeten we dat
overlaten aan een goddelijke leiding, zoals dat dan gezien wordt?
Z: Nee. De kracht van de mens van nu bestaat daarin
dat hij vanuit het weten en het bewustzijn van wat ik zonet het karma noemde, door de liefde bewogen, die ziel
kan overtuigen dat het beter is zich terug te trekken en in
een andere vorm terug te komen waarin dit lijden niet
noodzakelijk is.
Dat houdt in dat degene die met die selectie wetenschappelijk bezig zijn, dit heel duidelijk moet weten en
dat in hun energetische uitstraling dat dan ook aan die
cellen in dat embryo kunnen mededelen. Dus alles draait
om het bewustzijn.
--- Het gaat dus om de communicatie van de ouders met
die ziel die geboren wil worden?
Z: Ja, dat dit kind, die embryo bij hen is terecht gekomen
heeft dus een karmische, een transformatie achtergrond
om in liefde te verlossen wat ooit niet helemaal ‘koosjer’
was.
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Er zijn ook andere mogelijkheden en dàt kan dus door
de arts of de begeleider of wie er dan ook bij is met die
ouder, zodanig besproken worden dat zij dit kunnen uitstralen naar de ziel die wil indalen.
--- Dus, er staan in de ijskast vijf embryo’s, zo gaat het
en dan kan die arts dus bepaalde embryo’s wel of niet
selecteren om te implanteren en dan zou die ouder met
elke ziel, die met elk van de embryo’s verbonden is,
geestelijk in communicatie moeten kunnen treden?
Z: Nou, dat is wat veel hè, dat is een beetje overdreven
denk ik. Ik denk dat dit gewoon de arts die daarmee bezig gaat dit heel duidelijk in stilte even op moet zenden
en dan is het de volledige vrijheid, ook van die embryo’s,
wat daar mee gebeurt. Het gaat steeds om de volledige
vrijheid van de geest in de materie, dus het menselijke
wezen. In de komende dagen, bij de bijeenkomst over
‘religie en maatschappij’, wordt dit heel erg duidelijk naar
voren gebracht. Ik heb het gevoel dat daar nog een
vraag bij u ligt?
--- Ja. Technisch is er steeds meer mogelijk om cellen te
veranderen, ook genetisch te modificeren. Begrijp ik
goed dat al die technieken eigenlijk toelaatbaar zijn,
ethisch gesproken, als het vanuit liefde een bepaalde
verbetering in de samenleving tevoorschijn kan roepen,
bijvoorbeeld planten modificeren om honger te voorkomen en embryo’s eventueel te modificeren om ernstige
ziekte te vermijden. Dat het allemaal eigenlijk moreel wel
toelaatbaar is mits het gebeurt vanuit liefde?
Het grote belang van liefde
Z: Vanuit liefde, ja en dat héél duidelijk energetisch
wordt overgebracht, dat is wel heel belangrijk. En dat
kan alleen wanneer de betreffende medici dat dus inner76

lijk weten en daar mee willen werken, dat is ontzettend
belangrijk.
--- Het grote gevaar is dat die medici dat vaak helemaal
niet zo beleven, dat meer zien als een technische vernieuwing die steeds verder gaat en dat zou dan het risico kunnen zijn dat, de moraliteit in ons handelen atrofieert, omdat de technologie ons verleidt om die liefdeskant aan het geheel te vergeten.
Z: Ja. En dat is wat genoemd werd de totale vernietiging
van geest. En waarom wordt er zoveel moeite gedaan
vanuit het kosmisch collectief om verandering in ons
mensen aan te brengen? Opdat dit niet zal gebeuren en
dat de mensheid weet dat iedere liefdestrilling, hoe klein
ook, als het ware wonderen kan doen.
Ik heb dat zelf ondervonden toen ik uit het ziekenhuis
kwam, ik heb een vijfvoudig hart probleem, ik was opgegeven. Mijn kinderen, nog al een groot aantal, hebben
toen, helemaal vanuit de liefde, de toewijding, de zorg,
niet gewild dat ik naar een verpleeghuis ging.
Zij hebben mij totaal verzorgd en het wonder is gebeurd.
Door de liefde, de zorg, de toewijding heb ik besloten te
blijven, terug te komen. Want ik had het niet meer zo, ik
was daar al geweest, wat moest ik hier nog?
Maar het wonder zat hem erin hoe die liefde dat bij een
mens kan bewerkstelligen. Dit is nou even een persoonlijk ietsje wat hier kwam, maar zo is het wel gebeurd.
Psychiatrie als wetenschap van macht
--- Ik wilde iets vragen over de verbinding tussen de wetenschap van het hart en de wetenschap van de macht.
Op dit moment wordt de psychiatrie volledig beheerst
door de wetenschap van de macht. Alles wordt vastge77

legd in richtlijnen, dat is de behandeling en er is eigenlijk
nauwelijks een mogelijkheid om daarvan af te wijken.
Mijn vraag is eigenlijk, wat kan een individu als ik of iemand anders doen om dàt te veranderen?
Z: Ja, persoonlijk kunt u alleen vanuit uw eigen zijn en
uw eigen bewustzijn uw uitstraling zodanig richten en
profileren dat de ander die uitstraling kan voelen. Het
werkt helemaal averechts wanneer u die ander wilt overtuigen van uw gelijk, dat kan niet. De macht waar u het
over heeft is een ontzaggelijk grote energie die hand
over hand toeneemt en zich alleen richt op de duisternis.
Op het realiseren van duistere aspecten die in elk ego
van ieder mens aanwezig zijn.
Wanneer wij, vanuit ons evolutionaire denken met dat
bewustzijn wat wij nu krijgen, daar niet een halt aan toeroepen, dan gaat dus gebeuren, wat daar is gezegd,
over die vernietiging en wat de Maya’s hebben voorspeld, de totale wereld vernietiging.
Ik weet niet of zoiets gebeurt, ik heb niet gehoord dat dit
zo is, maar wel dat er erg veel rampen kunnen komen,
veroorzaakt door de begeerte en de macht van de mens.
Het begeertelichaam van de mens
Dan is me gezegd dat ik zou kunnen uitleggen hoe het
begeerte lichaam van de mens werkt.
Het begeerte lichaam van de mens behoort tot de astrale
lichamen en is datgene wat de mens meent te moeten
zijn of te moeten doen om zichzelf te kunnen bewijzen,
te bevestigen als het ego wat hij is.
Dit is ten dele waar, niet helemaal. Onze nieuwe evolutie
kan dit totaal veranderen en duidelijk maken dat juist de
begeerte tot macht in wezen de begeerte is om gelijk te
willen zijn aan wat wij denken dat een God is.
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Wanneer het bewustzijn van de mens heel duidelijk gaat
zien, gaat begrijpen dat er geen godheid is die alles tot
zich heeft, dan zal de begeerte om daaraan gelijk te zijn
af nemen.
Dan gaat hij begrijpen dat hij tot een grote eenheid behoort, wat wij dan kunnen benoemen als goddelijk.
En dat, zo hij de ander kwaad doet vanuit zijn begeerte
naar macht, hij dit zichzelf aandoet.
Dit is een ontzettend groot cruciaal gegeven.
Ik denk dat ik geen honderd wordt, dus ik heb gezegd,
wat kan ìk er dan mee? Oh, nog erg veel; als mensen
met mij samen dit verder willen gaan onderzoeken, vanuit hun eigen zijn, vanuit de eigen waarden, dit is een
ontzaggelijk groot gegeven.
Nou ja, misschien is dat 'wishful thinking'.

Evolutie en involutie
--- Zohra je begon de dialoog over revolutie en evolutie
en een ontsporende evolutie.
Ik vraag me af, wat is de rol van de involutie in dat spel
van evolutie? Zou die involutie iets kunnen zijn van het
indalen juist van dat denken met het hart?
Z: Ik denk dat het precies andersom is.
De involutie is het weten van bewustzijn, los van de
functies van de hersens, dit tot zich trekken en daarin de
macht willen hebben en deze macht daarin bevestigen.
Zie je wat er dan gebeurt?
Dan speel je dus als mens met alles wat je weet, de evolutie van het denken maar ook van het hart om jezelf te
vergroten, ook dat gaat gebeuren.
Wat er nu kan gebeuren en ook werkelijk moet gebeuren
is dat de mens tot deze nieuwe evolutie kan komen door
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zich in de ‘innocence’, de onschuld te geven zonder dat
in zijn ego te willen trekken om daarin groot en machtig
te worden. Er zijn dus twee mogelijkheden.
De onschuld
--- Hoe werkt bewustzijn?
Z: In bijna alles wat hier gegeven werd en ook vanuit de
mensen kwam, was heel duidelijk hoe dat bewustzijn
werkt. U bent allemaal aangeraakt in het hart anders zat
u hier niet. Wat doet u hier als u niet aangeraakt bent,
dat kan niet.
Die aanraking in het hart heeft met dat nieuwe bewustzijn te maken, het bewustzijn wat zich dus tot een vernieuwende, menswaardige realiteit wil brengen.
Dit kan alleen werken vanuit die innocence.
Dus, wat is de onschuld, wat bedoelt u?
De onschuld betekent dat dit bewustzijn zich individueel
op een zeer hoog niveau kan mededelen, maar zeker
collectief, wanneer dit bewustzijn wordt opgevangen,
gekoesterd vanuit die onschuld. Wat betekent dat de
mens zich daar niet in zijn ego macht wil verschaffen,
zich door wil verrijken, op welke wijze dan ook.
In zichzelf de creator zijn
--- Wat betekent het als je zegt: de mens zal in zichzelf
de creator zijn?
Z: Dat kan alleen en dat is heel cruciaal, wanneer de
mens werkelijk tot het inzicht komt dat hij niet een materieel wezen is wat uit zo’n lichaam bestaat en met een
denkbewustzijn, maar dat hij geest is in zichzelf.
Dit is het enige antwoord wat ik hierop mag en kan geven, hetgeen betekent dat de mens in zichzelf dan de
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creator zal zijn van hetgeen geest in hemzelf, hem zal
richten, sturen en hem zal realiseren.
--- Als van de hogere dimensies de collectieve energieen, de twee polariteiten, wat al zolang met ons geweest
is, de steeds maar toenemende begeerte en het doorduwen van de materiële belangen en meer recentelijk de
opkomst van een bewustwording van dat er maar één
menselijke familie is die beter voor elkaar moet gaan
zorgen. Als deze twee velden met elkaar worden vergeleken kan er dan gezegd worden dat er hoop is dat de
positieve energieën zo sterk naar boven komen, dat toch
misschien niet heel veel van wat er nu is vernietigd moet
worden om het allemaal, om grote schoonmaak te houden daarin? Kan er hoop worden aangegeven dat het
energetisch de goede kant uitgaat met de twee polaire
energieën die tegen elkaar inwerken?
Z: Ja, dat kan alleen, nogmaals wanneer de mens vanuit
de liefde zichzelf en de ander wil gaan profileren, zichzelf dus waar wil maken, vanuit de liefde, dat is een heel
groot verschil. Vanuit de liefde betekent in het volste
respect te zijn voor de ander en het andere, de waardigheid van de ander en het andere centraal te stellen,
vanuit het eigen respect naar zichzelf en de waardigheid
die je hebt waardoor je daardoor een samengaan krijgt,
want dat is de invloed van, ja, de heilige geest en dat zijn
wij in onszelf. Nu ben ik de tweede vraag vergeten, dus.
--- Nou de tweede vraag is, ik worstel met het begrip dat
wij hier aan lineaire tijd onderhevig zijn, maar het goddelijk bewustzijn is dat niet, dus ik zou dan denken dat de
uitkomst hiervan al kan worden gezien in de hogere wereld, dat, ik geloof zelf dat het deel uitmaakt van het
goddelijke plan dat de mensheid hier aankomt op dit
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veilige platvorm. Maar is dat nog zo onzeker dat de
mens op dat platvorm aankomt?
Als het van buiten de lineaire vooruitgang van tijd kan
worden bekeken is er dan niet een aanvullend inzicht dat
kan worden gegeven?
Z: Ja, dat is wat nu gebeurt over de hele wereld en ik
heb gevraagd waarom dat juist nu gebeurt. Na 25 jaar
werken aan de basis van het spirituele bewustzijn van de
mens betekent dit dat het zover is opengegaan, in alle
gradaties van niveau, dat kun je op TV ook zien, waardoor het nu mogelijk is dat er werkelijk inzicht gaat komen over de geest, over het Zijn van bestaan, los van
materie. Dat gaat nu komen en dat vindt plaats in alle
mogelijke gradaties en diversiteiten van Zijn, waardoor
er ook verwarring kan ontstaan. En wat vooral, wat ik
hoor, heel erg belangrijk is dat de mens die met deze
diversiteiten in aanraking komt heel goed moet gaan
kijken, voelen of dat gegeven wordt vanuit machtwellust,
begeerte, gewin of hoe dan ook. In elk mens en overal
ter wereld en altijd door spelen deze machtstrillingen.
Daar kunnen we dus op berekend zijn.
Ontstaan van de mens
--- Ik heb een vraag op het raakvlak van antropologie,
evolutiebiologie, paleontologie en mythologie en ik zou
graag van gene zijde willen vernemen wat men daarover
te melden heeft. En de vraag luid: waardoor en wanneer
is de mens in haar huidige fysieke vorm verschenen?
Z: Er zijn vorig jaar vier doorgevingen gegeven. In deze
vier doorgevingen wordt zeer duidelijk uitgelegd dat het
ontstaan van de mens vanuit het Zijn kwam, zonder begin en zonder einde. Ik weet ook niet hoe dat in mekaar
zit hoor, maar goed, dat werd dus uitgelegd.
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Vanuit dit Zijn kwam een zodanige energie die zich wilde
bevestigen en vestigen in wat het Al werd genoemd.
Dat Al is al een verdichting van de energieën.
Kunt u mij nog volgen?
In dit Al, waar dus de verdichting van die energieën
plaatsvond, waar alles uit voortkomt en naar terugkeert,
daar werden vanuit de diversiteit, die vormgevingen gerealiseerd die deze verdichtende energieën daar aanbrachten.
In dat Al waren deze energieën aanwezig en je kunt je
dat als licht en als lichtstralen voorstellen. Deze lichtstralen zochten zich een weg en werden uiteindelijk na vele
‘omzwervingen’ tot schepping, tot materie gebracht.
Hoe dat precies zit weet ik niet, misschien komt dat nog
ooit, maar dat weet ik nu niet.
In deze schepping van deze diversiteiten was in gradaties van niveau bewustzijn aanwezig. Zo heeft een steen
een bepaalde gradatie van bewustzijn die geheel anders
is dan wat een dier heeft of wat de mens heeft.
Stel u dat voor in beeldvorm, want anders is het echt
heel moeilijk vind ikzelf, als licht.
Licht wat zich uitwerkte in allerlei stralen en straaltjes, tot
het uiteindelijk - durf ik dat wel, nou ja, kan mij het schelen, ik durf wel - vanuit een buitenaards bewustzijn tot
materie werd gebracht.
Hoé is nog te vroeg om dat uit te leggen, dit willen ze nu
nog niet. Ik vind het zelf wat griezelig, ik hoor soms dingen dan denk ik, nou ja, zie ik ze vliegen of hoe zit dat,
maar goed. Ik geef dus door wat ik hoor, wat er is.
Dit buitenaardse energieveld zal ik het maar noemen,
heeft door manipulaties in materie ervoor gezorgd dat
uiteindelijk deze materiële schepping zich kon evolueren.
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In de Bijbel staat bijvoorbeeld, ‘in den beginne’.
‘Manipulaties’ kenden ze als woord nog niet, er waren
verschillende vormen van leven, mensen met dierlijke
vormen. Dat waren manipulaties die er geweest zijn.
Hoe we hiermee verder moeten gaan - ik zie humor ‘Boven’ - is mij niet helemaal duidelijk. Maar ik weet wel dat
ik daar verder mee moet gaan en dat kan alleen, want ik
heb de kennis niet, wanneer de mensen zoals u en anderen dat naar voren brengen en mij dié vragen stellen
waardoor er antwoorden kunnen komen.
Nu is wat hier gezegd wordt, is al zover gegaan, ik weet
niet of we hier nog verder op moeten ingaan. Wat ik wel
duidelijk weet is dat in de verdichting, in de diversiteit
van dat licht, de straling, er een enorme verscheidenheid
van realisatie van bewustzijn kon komen. Deze enorme
verscheidenheid van realisatie van bewustzijn heeft geleid tot datgene wat de mensheid nu is.
Nou moet u met een vraag komen.
--- Het wanneer. Wanneer de mens in de huidige fysieke
vorm op de aarde verschenen is.
Is dat gelijk geweest met het ontstaan van de vulkanen
en de eerste gesteente of gelijk met de vissen en het
water of gelijk met de zoogdieren op het land?
Z: Nee, heel duidelijk nee.
--- Maar wanneer dan wel?
Z: Nadat de evolutie zich zodanig had voltrokken dat er
een basis was, basiselementen waren waarin een
schepping van een levend wezen kon existeren, kwam
de evolutie van het levende wezen tot stand.
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Ik hoor zelf dat dit een wat cryptisch antwoord is, maar
dit kan alleen in een studiegroep helemaal uitgewerkt
worden, dat zou hier te ver voeren.
Wat belangrijk is voor de groep mensen die hier zit en
waar wij samen dus hopelijk tot een bepaalde evolutionaire verder kunnen komen, is dat er heel duidelijk alleen de liefde zal zijn. Waar bestaat de liefde uit?
Liefde heeft zoveel gezichten, zij bestaat daaruit dat men
de ander durft te laten zijn zoals hij is, met natuurlijk alle
waarden die daaraan verbonden zijn in de bepaalde
constellatie waarin die ander verkeert.
Hij, El Morya, wil steeds duidelijker maken dat de liefde
het wonder is vanuit dat Zijn toen dit zich in die energieen ging mededelen naar het Al, waardoor het licht zich
verder kon profileren.
Dat wil Hij heel duidelijk stellen.
Dat kan ik nu niet zomaar helemaal naar voren brengen,
dat gaat niet.
Dit moet een soort studiegroep worden.
Ik zou dat heel graag willen. Ik heb eerst gedacht dat ik
toch vrij gauw zou gaan 'hemelen', maar dat is geloof ik
weer uitgesteld, dus dan kunnen we nog even verder.
--- Je hebt gezegd dat een vorm van licht uiteindelijk is
geconcentreerd tot wat nu mensen zijn en waarschijnlijk
ook voorlopers van mensen en mensen met dierenhoofden en mensen met hoofd van een mens en het lichaam
van een dier. Die concentratie van licht tot dat het iets
werd zoals wij eruit zien. Is het zo dat wij als mensen
met een soort van premenselijk bewustzijn er altijd al zijn
geweest, langzaamaan zijn gevormd tot iets wat er zo
uitziet?
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Z: Ja, daar kan je op verder gaan.
--- En dat, heb ik begrepen, met behulp van buitenaardse energieën.
Hoe zit het proces in elkaar wat, ervan uitgaande dat het
zo meteen na 2012 allemaal met een sisser afloopt, dat
onze ontwikkeling doorgaat, wat staat ons te wachten,
wat kun jij ontvangen van El Morya met betrekking tot de
vraag, hoe gaat het de komende 100.000 jaar?
Dan hebben wij geen lijf meer.

Z:
Wanneer de mens zich afkeert
van de totale bevestiging van het ego
en alle begeerte van het ego.
Het betekent niet dat wij van u verlangen
dat u zich in een klooster zult opsluiten.
Het betekent niet dat u in lompen gehuld
over straat zult gaan.
Het betekent slechts dat gij mens
vanuit de liefde uw hoogste begeerten
uw verlangen naar macht
uw willen zijn die u bent, zo denkt u
dat u dit zult willen loslaten in het besef
dat u mens iets najaagt wat niet van u is.
U jaagt na te willen zijn
als datgene wat duizenden jaren lang
tot in de genen van de mens is gebracht
een godheid te zijn.
Gij zijt geen godheid.
Gij zijt wél een goddelijk aangezicht
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hetgeen impliceert dat u mens
in uzelve alle kracht en mogelijkheden hebt
om dit goddelijk aangezicht in liefde
in dit uw wereld te realiseren.
Zodra u dit doet vanuit macht
verlangen naar macht, begeerte naar macht,
te zijn, te willen hebben, te willen overheersen
dan zal uw wereld
een diepe duistere periode tegemoet gaan.
Energiecrisis
--- Wat heeft de energiecrisis ons te zeggen?
De olieprijzen stijgen de pan uit enzovoort. Waar gaat
het heen en wat heeft het ons te zeggen, want alles
raakt op straks en wat is daar de diepere betekenis van?
Z: Mooi, dank je wel. De energiecrisis is een inwijdingspoort voor de mensheid.
De energiecrisis die tot u komt
is een inwijdingspoort
opdat het bewustzijn van de mensheid
zodanig wordt geraakt
zo diep in zijn gehele wezen
dat hierdoor verandering, vernieuwing
en transformatie kan plaatsvinden.
Om dit nu even goed te differentiëren het volgende.
De energiecrisis bestaat hoofdzakelijk uit
het verlangen van de mens
naar steeds grotere welvaart
en het bevestigen van het eigen ego
door macht
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door gewin en door begeerte.
Wij spraken u daarover.
Nu is deze energiecrisis zodanig opgevoerd
dat zij hierdoor de mensheid
ook werkelijk zal bedreigen.
Hoever gaat de mensheid hierin?
Wij kijken en laten toe.
De inwijding bestaat daaruit
dat de mens pas tot vernieuwing en verandering
door de eigen evolutie kan komen
wanneer het water hem
tot aan de lippen is gestegen.
Moet het werkelijk zover komen?
Ik vraag ù
wat is uw begrip van inwijding?
--- Ik denk dat wij allemaal samen moeten delen en
daardoor de wereld redden.
Z: Dat is een prachtig antwoord.
Maar grappig, nou gaan Zij vragen.
En hoe had u zich dat gedacht?
--- Nou allemaal beginnen we maar met onszelf, ieder op
zijn eigen plaats.
Z: Natuurlijk. En hoe zou zich dat moeten plaatsvinden?
--- Dat is een moeilijke vraag.
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Z: Ja.
Het kan pas gebeuren
wanneer de mens individueel tot het besef komt
dat hij eerst in zichzelf
zijn eigen begeertelichaam
dat is een etherisch lichaam
moet herzien.
Hoe kan hij dit herzien?
Door niet zijn ego primair te willen stellen
doch te begrijpen dat hij is
een onderdeel van het geheel
waar dus nooit een eigen ego
primair gesteld kan worden.
Wij vinden deze discussie zeer interessant.
--- Ik denk dat elk mens moet gaan zien hoe die zijn medemens van dienst kan zijn, in plaats van dat het omgekeerd is, dat de medemens hèm van dienst moet zijn.
Wij moeten de medemens van dienst zijn met al onze
vermogens.
Z: Heel goed. Dank u zeer.
Er wordt hierop geantwoord dat het inderdaad een van
de grootste en hoogste echelons is, dat de mens de andere mens van dienst kan zijn.
Maar
en dit is in de voorbije eeuwen teveel gebeurd
dat mag niet gebeuren met voorbij zien
en het loslaten van het eigen zijn.
Want in het eigen zijn zit het goddelijk aspect
de creator van de heilige geest die in ú is
zo goed als in de ander.
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Wanneer u de ander ten dienste wilt zijn
moet dat absoluut gebeuren
vanuit een gelijkwaardigheid
van het uwe en het zijne.
Dan pas zal er een zeer grote evolutie
over de wereld gaan
van compassie, van liefhebben, liefde.
Nieuwe vorm van werken met het
kosmisch collectief
Ik krijg er kippenvel van.
Ik wilde even zeggen dat dit een nieuwe vorm van werken met het kosmisch collectief is zoals ik het noem.
El Morya is zeer geïnteresseerd in wat hier allemaal
leeft, hoe dat allemaal gaat en ik ben verbaasd over hoe
het gaat. Zo ging het nou eigenlijk nooit.
We hadden ons programma vastgesteld, dat moet je met
mij niet doen, dat gaat toch altijd verkeerd.
Profijtbeginsel
--- Een vraag in verband met economie.
U hebt net verteld dat de mensheid in feite gematerialiseerde energie is. Als we kijken naar het systeem op
deze aarde van hoe we met elkaar ons verdragen, dan
wordt dat systeem bepaald door schaarste van goederen
en het profijtbeginsel wat de mensen hebben.
Het profijtbeginsel van de mensen, mijn vraag is, wat is
de reden dat wij op deze aarde in een systeem gedrukt
zijn van schaarste van middelen, goederen en het profijtbeginsel?
Z: Het is een heel eenvoudig antwoord wat er zal komen.
Datgene wat aan voedsel, aan goederen voorhanden is
en waar de mensheid zich mee zou kunnen verbeteren,
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zal ik het maar noemen, wordt ingepikt door juist diegenen die dat vanuit macht en eigen gewin willen doen.
Wanneer de wereld daar gewoon in meegaat en het niet
onderkent, zal het steeds grotere vormen aannemen.
Wat kan de wereld daar dan tegen doen?
Door in groepen zoals deze, honderden groepen overal
over de hele wereld heen, een energieveld neer te zetten dat zich daar niet tégen keert, want weerstanden
roepen weerstanden op, maar het wil transformeren.
Wat betekent, dat men een energie van liefde en compassie uitzendt.
Onderschat niet de kracht van energie die de mens kan
uitzenden, die is heel groot. En wanneer deze energie
bewust door grote groepen mensen wordt uitgezonden
zal zij uiteindelijk, hoelang dat duurt, weet ik niet, de
duisternis van de begeerte naar macht, gewin en bevestiging van het ego overwinnen. En dit bewustzijn zal van
nu tot 2012, steeds meer de overhand gaan krijgen.
Hé, dat wist ik ook nog niet.
Dat zal dus steeds meer de overhand krijgen waardoor
er een kracht vrij gaat komen, juist in dit soort groepen,
om dit tot stand te brengen.
Dan is er de vraag vanuit het collectief:
Bundelt u dan uw krachten tezamen
en zie dan wat dat kan uitrichten.
En naar alle aspecten van de maatschappij
ook in uw wetenschap
in uw kennis
in uw creativiteit
overal in.
Alstublieft.
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Kwantumsprong
--- Ik ben geen wetenschapper, maar ik ga toch proberen
een vraag te stellen omdat ik daar benieuwd naar ben en
dat heeft heel erg te maken met wat zich nu allemaal
aandient. In de kwantumsprong in de natuurkunde heb je
een sprong van molecuul naar molecuul en daar tussen
is niets. Nou heb je vorig jaar dus die vier lezingen gekregen over de kwantumsprong, maar dan in de geesteswereld, in het geestelijke van de mens. Is daar een
relatie en wat betekent dat voor de mens, de individuele
mens en de mensheid? Waar ik vooral benieuwd naar
ben is dat moment van ‘niets’.
Z:
Deze kwantumsprong
die u werd voorzegd in de geest zal zijn
zal een zodanige invloed hebben
op de werking van het DNA
de werking van het DNA
dat hierdoor verschuivingen
veranderingen zullen gaan plaatsvinden
die uiteindelijk de genen zullen beroeren.
Het betekent dat in het fysieke zijn van de mens
een totale verandering zal komen
van het plaatsen van het bewustzijn
in zijn patronen, in zijn tradities
in zijn achtergronden, waardoor er
een zodanige verschuiving zal binnentreden
waardoor de mens even in het niets zal vallen.
Doch het is geen niets.
Het is een zeer grote bevruchtingsrealiteit
waaruit vernieuwde vormen kunnen ontstaan.
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Dat moet even uit mekaar gehaald worden.
Begrijpt u wat ik zeg?
--- Ook vanuit deze opmerkingen.
Waarom ontwikkelen die neuro degeneratieve aandoeningen zich zoals bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer?
Z: Daar zijn zij vanuit karmische achtergronden ontvankelijk voor en dat wordt op deze wijze tot realiteit gebracht door een, niet een defect in de hersenen, maar
een kleine verandering in de hersenen.
Het zou goed zijn om daar op door te gaan.
--- Ja, voor de pauze noemde u de celmondjes.
Dat suggereert dat er iets in en uit de cel kan gaan.
Dus dan is de omgeving van de cel cruciaal voor het in
stand houden van die progressie van de ziekte?
Z: Geweldig.
--- Zal dat binnen de huidige richting binnen de therapeutische benadering leiden tot een vermindering of zullen
we dan een andere weg in moeten gaan?
Z: Je moet een andere weg in slaan.
--- Een vraag die ik uit liefde stel:
Wat kan ik als wetenschapper bijdragen aan het stoppen
van deze neuro degeneratie, ikzelf, wat kan ik bijdragen?
Z: Door datgene wat u zelf weet en dat is heel veel, innerlijk, te stimuleren. Door uzelf in contact te willen
brengen met dit grote collectief en dit vanuit datgene wat
dan tot u komt, uit te stralen.
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En denk erom, ga dit niet de ander wijsmaken zou ik
willen zeggen, want dan krijgt u alleen maar weerstanden. Dat pikt men niet van de ander. Maar straal het uit
in je eigen wezen, dat heeft invloed.
--- Is dan de richting die ik nu al op ga, of die ik nu gekozen heb, is dat de juiste richting?
Z: Ja. Maar daarin kunt u zich steeds verder in ontwikkelen. U heeft een hele grote intuïtie, stel dat open, laat u
niet weerhouden door de oude traditionele, patroonmatige en rationele, ik wou zeggen irrationele, aspecten die
in uzelf tijdens uw studie en in uw contacten hebt opgedaan, die zijn niet van uzelf. Laat los.
Begeleiding bij sterven
--- Ik wil je een vraag stellen vanuit mijn beroep als verpleegkundige waarin ik veel mensen begeleid heb, vooral stervensbegeleiding met daarbij de familie.
Als je overgaat en dus geen lichaam, zintuigen meer
hebt, hoe ga je dan verder als kern van zielsenergie en
hoe gaat het in zijn werk dat je elkaar toch kunt bereiken,
voelen, horen, zien?
Z: Als je over gaat dan ben je gebonden aan de dood,
dus je fysieke lichaam houdt op. Het bewustzijn wat in
de mens aanwezig is, die Existence, de ziel, dit bewustzijn, verlaat dit lichaam wat hem niet meer kan dienen.
Het bewustzijn dat dit lichaam verlaat, kan zich nog niet
voegen in het geheel, want daar is nog teveel in de onbewuste wateren van de ziel, die nog niet in liefde zijn
uitgezuiverd.
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Deze Existence, of de ziel, zal zich dus in een bepaalde
tijdspanne in de aardse sferen ophouden, om tot een
vernieuwing in zichzelf te kunnen komen.
Wat kan de mens die achter is gebleven daarvoor, daaraan doen om die ziel te helpen? Dat is degene die is
overgegaan in liefde te gedenken, te vergeven wat er
niet helemaal, ik noem het dan maar koosjer, is geweest
en die ziel duidelijk maken:
Jij bent licht.
Haal al je kracht bij elkaar en dat is zoveel
want jij bent het licht en keer terug tot het geheel.
Dat is ontzettend belangrijk. Om een stervend mens dit
al op de wijze, zoals jij dat zelf voelt, zelf weet en kunt
interpreteren, mee te geven is al het halve werk.
Begeleid de mens die gaat sterven op deze wijze.
Laat hem begrijpen dat hij niet komt in een niets.
Dat er ook niet een straf, een hel en weet ik wat allemaal
is, zoals wij vanuit het Christendom zijn opgevoed, maar
dat er de vrijheid van Zijn is, het licht in hemzelf waardoor hij tot de werkelijke eenheid van dat licht kan komen. Dat is ontzettend belangrijk.
Maak hem vrij van schuld en van miskenning en dat kun
je alleen door te zeggen en heel duidelijk te stellen:
Wat jij in je leven aan verkeerds hebt gedaan
dat hebben we allemaal
dat is gebeurd in het bewustzijn wat je toen had.
Nu ben je daar vrij van, maak je daar los van
en ga op naar het licht.
Alsjeblieft.
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Rol van journalisten
--- Wat kan de rol van de journalistiek zijn en publicisten? Ik ben al heel lang met die vraag bezig om dat
nieuwe bewustzijn manifest te maken, heel concreet. Er
zijn niet zoveel journalisten met dit nieuwe bewustzijn,
een groeiend aantal, maar hoe kunnen we in Nederland
dit nieuwe bewustzijn, in de pers, in de media, ik ben
toevallig journalist, met collega’s, verder laten ontwikkelen?
Z: Nou vraag je mij iets waar ik niet op mag antwoorden,
want ik mag niet uit maken hoe jij dat gaat doen.
Wat ik wel mag zeggen is dat je jouw bewustzijn wat jij
hierover hebt en wat vrij groot is kunt delen met de ander
zonder die ander daarvan te willen overtuigen, want dat
werkt niet. Je kunt het delen met de andere journalisten
die daar in mee kunnen gaan en als het ware tot een
groepering komen waar deze energie levend is en zich
kan verspreiden. Dit is heel belangrijk.
Medicatie bij dementerenden
--- Ik kom als mantelzorgster vaak in een verpleeghuis
bij dementerende mensen en wat ik daar tegenkom is
dat men mensen heel veel of vaak onder de medicatie
zet. Het betreft een tante van mij die, nou ja, korte vraag:
Wat doet de medicatie bij mensen die in het laatste proces zitten?
Z: Verdooft. De ziel krijgt dan niet de gelegenheid om
zich alsnog tot een vernieuwing te kunnen brengen. Wat
heel erg belangrijk is, is dat men dementerende mensen
toch blijft prikkelen, dat men de hersens blijft prikkelen,
waardoor ook het vermogen van die ziel zich kan gaan
ontwikkelen om tot evolutie, tot vernieuwing te kunnen
komen en niet de dementerende mensen maar op de
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stoel laten zitten en medicatie geven, dat is verdovend.
Dat is ook niet vanuit de waardigheid die men de mens,
ook de dementerende mens, hoort te geven.
--- Heb ik daar een taak in, of wat is mijn taak?
Z: Als jij dit bewustzijn hebt, dan heb je zeker daar een
taak in, maar nog maals, overtuig niemand, dat werkt
niet, maar straal het uit en als men je vragen stelt dan
mag je vanuit jezelf spreken. Dat is wat er gezegd werd,
die innocence, de onschuld.
De onschuld bestaat daaruit dat men de ander laat voor
wat het is, zijn eigen waarden duidelijk kan profileren,
maar niet de ander wil overhalen, of overtuigen tot zijn
waarden.
Werken in de gezondheidszorg
--- In het laatste stuk wat je aanreikt is heel duidelijk:
gedachten zijn krachten. Daarstraks waren er een paar
vragen vanuit de gezondheidszorg. Ik maak me ernstige
zorgen rondom de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Er is een negatieve mentaliteit, een uitermate
groot personeelstekort en een enorme honger naar juiste
en correcte hulp.
Wat kunnen wij daarin doen om vanuit de spirituele ontwikkeling in zachtheid, in liefde, toch die transformatie
binnen de gezondheidszorg werkzaam te krijgen?
Z: Zachtheid en liefde alleen helpen niet. Wat daar ontbreekt is de juiste waardering voor de gezondheidszorg,
voor de mensen die daarin werken. Dat kweekt een zeer
grote miskenning aan, wat zich absoluut wil profileren in
weerstanden, of zich terugtrekken, waardoor de gezondheidszorg dus achteruit gaat.
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--- Met alle gevolgen voor de mensen die de zorg heel
hard nodig hebben, want er is een groot tekort.
Z: Ja. Dat de gezondheidszorg zich zodanig opstelt dat
er veel te weinig waardering is, juist voor de mens die
voor de zieke mens moet zorgen, komt omdat in onze
maatschappij het ego zich profileert als degene die sterk
is en krachtig, de macht en de rijkdom heeft, enzovoort.
Dit is dus een heel, bijna honderd procent, aspect in onze maatschappij. En of dát kan, door wat je eerst zei, de
liefde, zachtheid weet ik niet.
--- Duidelijkheid.
Z: Je bedoelt toch niet alles onder de mantel van de liefde gooien?
--- Nou, daar zit al zoveel.
Z: Ja, ja. De zachtheid moet kracht zijn en de liefde moet
gericht zijn op de absolute waardering en op de waardigheid van de mens. Dan verandert het pas.
--- Ik zit zelf in de terminale zorg. Ik hoorde bij jou ook de
zorg voor de financieel niet draagkrachtige en ik ontmoet
daar in mijzelf enorme weerstand in, ook binnen het collegiale overleg, dat wij ook vaak onze aandacht besteden aan alles, energie geven aan alles wat er niét is. En
als ik dan met een mevrouw spreek die doodeenzaam is
en heel verdrietig en niet weet wie ik ben en welke hulpverlener ik ben, dan weet ik ook vaak niet wat ik moet
antwoorden. Want het is zo’n enorm systeem die zorg,
dat ik zelf ook geen aanreiking kan geven. Maar ja, als je
naar de mevrouw zelf en naar haar leven kijkt en zij kan
er over vertellen, ik kan het niet uitleggen, maar ik heb
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dan in zo’n moment niet een goed gevoel. Ook niet het
gevoel dat ik haar geholpen heb, het blijft dan bij mij
hangen, waarom niet dàt aandacht geven, wat er wél is,
bij die hulpvragende mens. Dat is mijn frustratie die in
me komt en strijd voert. Wat geef ik nou aandacht, dat
wat er niet is en hoe geef ik datgene wat er wél is, bij die
lijdende mens aandacht.
Z: Bedoel je met wat geef ik wat er niet is, aan liefde,
aan compassie, aan waardigheid?
--- Ik denk dat het mijn eigen frustratie is, omdat je natuurlijk in die professionele sfeer zit, altijd maar zit te
bedenken, hoe wij alles kunnen regelen om die lijdende
mens te helpen, allerlei model behandelplannen opzetten. Maar mijn persoonlijke weerstand komt erin dat je
zo mentaal bezig bent en als je in contact bent met die
mens waar het om gaat en blanco raakt, dan vervagen al
die behandelplannen bij mij en komt er weerstand en
dan hoor ik de mens die tegenover mij zit. Dat is continu
een weerstand in de intake gesprekken die ik heb, die de
hele tijd bij mij zeg maar fluctueert.
Z: Ja. Ik denk dat je dan bij jezelf heel duidelijk te rade
kunt gaan van hoeveel van deze weerstanden in jou zelf
niet gebaseerd zijn op de miskenning die je in jezelf hebt
ondervonden. De miskenning niet gehoord te worden,
niet begrepen te worden, niet gezien te worden is ontzaggelijk groot bij ieder mens wanneer dat gebeurt en
leidt dus tot weerstanden naar het geheel.
Je zou dit het beste kunnen doen door jezelf hiervan los
proberen te maken door te gaan analyseren waar die
miskenning uit is voortgekomen. Als je tot dat punt kunt
komen dan ben je al een heel stuk verder.
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Vanuit deze analyse kun je dan beginnen met in jezelf
heel duidelijk te stellen, daar ga ik niet meer in mee,
maar ik kan wel vanuit mijzelf mijn weten, mijn mensbeeld, mijn inzichten naar hoe de mens moet zijn, niet
als een goeroe dat zomaar naar voren brengen, dat
werkt helemaal niet, maar in jezelf zo duidelijk te maken
dat je het gaat uitstralen.
We hebben het over de uitstraling. Dat is wat Hij zonet
wilde zeggen toen iemand anders kwam, dat is de energie die ontzaggelijk belangrijk is voor de mens van nu.
In Gods naam, wérk met die energie.
Wat straal je uit, vanuit je diepste weten en níet om de
ander te overtuigen, níet om die ander beter wegwijs te
maken omdat jij zo geweldig bent, enkel en alleen: kijk
nou, laten we het samen doen. Dus voor jou is heel belangrijk dat je gaat kijken en analyseren waar die miskenning vandaan komt en dit te begrijpen.
Dat je bezig bent om dit te profileren op datgene wat om
je heen is. En dat is aan de ene kant goed, want daardoor zie je het duidelijker, maar aan de andere kant kan
het jezelf pijn doen, knijpen voel ik.
--- Ik ervaar die verschillen heel diep, zonder dat eigenlijk te koppelen aan een behandelplan.
Z: Ja, maar als je dat niet kunt veranderen, kun je alleen
de energie veranderen die vanuit jezelf uitstraalt.
Zolang je nog absoluut gevangen zit zal ik maar zeggen
in je eigen miskenning lukt dat niet.
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Voorbereiden op de dood
--- Hoe kan ik mijn strijd met de dood op dezelfde lijn
krijgen als bijvoorbeeld op vakantie gaan?
Z: Je strijd met de dood? Hoezo dan?
Heb je het gevoel dat je doodgaat of zo?
--- Nee. Maar wel, als heel veel mensen zie ik, zeker op
het laatst, in strijd met de dood.
Hoe kun je dat nu al, nu ik nog gewoon ben, op eenzelfde lijn krijgen als bijvoorbeeld op vakantie gaan, leuke
dingen doen?
Z: Oh, ja, ja. Hoe je de dood moet inschatten bedoel je
en moet plaatsen.
De dood moet een plaats krijgen in het bewustzijn van
de mens van nu.
De dood moet dan niet de plaats krijgen van griezelig en
vreselijk en we zijn iedereen kwijt. De dood is een natuurlijk gegeven en is niet de dood van geest.
De dood is de dood van het lichaam en het afscheid van
de materie van het lichaam is natuurlijk altijd zwaar.
Degene die achterblijft zal de pijn en het verdriet zodanig
kunnen verwerken wanneer hij heel duidelijk in het bewustzijn heeft:
Die dood is niet voor eeuwig.
Ik kom die energie weer tegen
hoe dan ook en waar dan ook.
Jullie allemaal heel hartelijk bedankt en alle mensen die
hebben meegewerkt aan deze middag ook heel erg bedankt.
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En ik ben zo blij hè met mijn beslissing om door te gaan.
Het werd aan mijzelf overgelaten om er toch weer mee
door te gaan.
Ben je tachtig en dan denk je: nou, dat is wel klaar.
Nee, het is prachtig om verder te gaan, ja, mooi hè.
Dank je wel.
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Ik mens ben in mijzelf dit Licht
deze kracht en deze waardigheid
die daarmee samengaat
om mijzelf te kunnen bevrijden
van mijn eigen dualiteit
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Medisch, Neurologisch, Psychisch
Welkom en inleiding
Dag lieve mensen, van harte welkom. Op deze middag
zal er voor ons mensen vanuit het kosmisch collectief
van hogere bewustzijns een aanreiking komen, hoe wij
vanuit onze eigen spiritualiteit naar wetenschap, religie
en gewoon naar de mens en onze maatschappij kunnen
gaan kijken en ermee kunnen werken.
Deze dag, zo was mij aangereikt, zou zich vooral richten
naar de medische wetenschap, want neurobiologie
en de psychiatrie zou heel belangrijk zijn.
Waar het voornamelijk om gaat is dat er in alles wat er in
onze wereld gebeurt, al deze ellende, economisch en op
alle mogelijke manieren, nu wordt gevraagd: mens, kijk
naar jezelf en voel toch naar jezelf. Wie ben je? Wat ben
je? Kun je je verbinden met ons in de geest? Zo ja, stel
je dan open. Leg je eventuele vooroordelen even opzij.
Stel je hoofd en je hart open, dat vraag ik dan ook van u.
Wat er in de doorgeving gaat komen weet ik niet, ik ben
net zo nieuwsgierig als u misschien.
Ik weet wel dat er ‘een aanreiken’ kan komen, waardoor
de diepste spirituele basis en achtergronden van alles
wat wetenschap is, wat de mens beweegt te zijn die hij
is, in bepaalde aspecten hier belicht kunnen worden.
Hoe ver dat gaat weet ik niet, uw vragen, de dialoog en
uw onderlinge contacten hierover zijn ontzettend belangrijk. Dus, lieve mensen, wees met elkaar daarin, deel je
ervaring en je vragen met elkaar.
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Deel ze daarna met mij, zodat ik dát door kan krijgen
wat daarvan verder wordt aangereikt.
Dan zou ik nu even een beetje stilte willen houden,
vragen naar innerlijke opening.
Stel u open, er gaat echt niets griezeligs gebeuren. Weet
dat er vanuit het kosmisch perspectief een groepering,
het collectief van hogere bewustzijns, zich verenigd heeft
om de gehele mensheid te helpen.
Dit stukje wat wij doen is natuurlijk maar een heel klein
stukje, een druppel op een gloeiende plaat zou ik willen
zeggen. Het gebeurt overal ter wereld, maar in dit kleine
stukje kunnen we al heel veel doen.
Dus, wees met mij, wees met ons, wordt er gezegd, stel
u hierop in alstublieft, wees even stil in uzelf en laat
maar komen wat komt.
Doorgeving
Zeer geliefde mensen
tot u spreekt El Morya, uw broeder in de geest
met u verenigd in die universele liefde
die vanuit de geest, tot in het menslijk zijn
zijn werkelijke realiteit kan gaan beleven.
Juist in deze tijden
van zeer grote obstructie van duistere energieën
die het licht willen verdoven
wat u als mens
vertegenwoordiger van het hoogste zijn
in u zelve hebt en kunt uitstralen.
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Zo zeg ik u
dat juist in deze tijden waar het zo noodzakelijk is
om naast al hetgeen uw mensheid
u zelve heeft verworven
juist in deze verworvenheden
uw diepste spirituele basis te kunnen herkennen
en te kunnen realiseren.
Wij zijn ons zeer bewust van het feit
dat de wetenschap geen spirituele achtergronden
wil of kan accepteren
omdat in de mens het belang
van de macht van het ego zo groot is geworden
dat zij wil prevaleren over de geest.
Doch ik zeg u, dat juist nu
nu de materie zo'n grote vlucht heeft genomen
juist ook in uw wetenschap
vernieuwende aspecten kunnen komen.
De kwantumsprong die de mens kan maken
behelst een zo grote vernieuwende
energie van bewustzijn
een zo grote energie
dat zij in uw wereld uw materie
zou kunnen transformeren
zelfs in het fysieke.
Ik zeg u: zelfs in het fysieke.
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Wetenschap zal door dit kanaal
niet gegeven kunnen worden
doch achtergrond van wetenschap
achtergrond van het leven
achtergrond van de schepping
in de hoogste spiritualiteit gegeven
zal zich nu kunnen gaan realiseren.
Zo wees dan open
zo stel u dan op hiervoor
en wees in de ontvangenis als een kind.
In het functioneren van uw hersenen
in het functioneren van uw gehele
menselijke wezen
fysiek als wel psychisch
zo zeg ik u, zal daar
een zeer grote verandering in kunnen komen
zo gij mensheid u daarvoor wilt open stellen.
Wat betekent dit?
Het betekent, zo zeg ik u
dat wanneer in de mensheid
in de gehele schepping
het bewustzijn van geest kan indalen
en niet alleen in uw mentale bewustzijn
niet alleen in uw rationele verwoording
realisatie hiervan
doch heel diep in al uw gevoelslagen
in de diepten van uw eigen zijn.
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Dan, zo zeg ik u
zal ook in het functioneren van de hersenen
in het gehele systeem
van uw menselijke fysieke zijn
die veranderingen kunnen komen
waardoor bepaalde ziekten en kwalen
niet in een keer zich zullen kunnen genezen
doch wel tot vernieuwende energie
kunnen komen waardoor de mens
het beheer daarover zal krijgen
in eenheid met uw wetenschap.
Want gij mens
zijt zeer ver gevorderd in uw wetenschap.
Doch ik mag u waarschuwen
dat uw wetenschap alleen gestoeld
op de materiële waarden daarvan
niet die hoogten zal kunnen bereiken
die wanneer gij mens tot de diepste diepten
in uzelf van uw geest kunt komen
zal kunnen evenaren.
Bewustzijn is een op zichzelf staand gegeven.
Is niet afhankelijk van het functioneren
van de hersenen.
Bewustzijn zit in elke cel van uw fysieke lijf.
Bewustzijn wil zich uitdrukken
opdat juist de mens
de schepping van dit grote geheel
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tot een zodanige eenheid kan komen
in zijn fysieke materie, dat hierdoor
en luister goed
veranderingen zullen kunnen gaan komen
zelfs in de werking van het DNA
zelfs in de transformatie van uw genen.
En wel zodanig dat gij mens in uw materie
zult zijn een drager des Lichtes
zoals ik u in vorige doorgevingen
reeds heb aangereikt.
Wat is voor u het rendement hiervan?
Dat is, dat uw wetenschap
die nu zover gevorderd is
zich zelve niet zal verliezen in de materie hiervan
doch in de eenheid met geest tot een zo groot
bewustzijn zal kunnen komen
dat in uw wereld
op deze planeet die vernieuwingen
die schoonheid zal kunnen komen
die voor u als lichtdrager
in uw mogelijkheden ligt.
Zo verzoek ik u
om in de uitwisseling met hen
die u nastaan in dit gegeven
in de uitwisseling van uw kennis
uw achtergronden en uw wetenschap
juist die vragen te willen formuleren waardoor er
vernieuwende aspecten kunnen komen
112

zo groot dat u hiermede kunt werken
in uw eigen achtergronden
in uw eigen werkterreinen
in uw eigen werkvelden.
En vreest niet
niets van wat uit de geest wordt gegeven
kan u ontzetten uit uw eigen zijn
uit uw eigen kennis, uw wetenschap.
Nee, zij zal u alleen kunnen brengen
tot een grotere eenheid van schoonheid
van liefde, van acceptatie
en van medemenselijkheid.
Dan, en ik mag u noemen
mijn broeders en zusters
is nu het punt gekomen dat u in u zelve
enkele seconden van stilte zult kunnen hebben.
Datgene wat u is aangereikt
is wijd, is grootschalig, denkt u.
Doch zij zal zich absoluut kunnen realiseren
in de grote kleinschaligheid
van uw eigen menselijk zijn.
Wees dan met ons en redt uw wereld
van de vernietiging door de materie.
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Redt de beleving van uw eigen geest
uw eigen zijn met ons
uw verbinding.
En het enige wat van u wordt gevraagd
is u open te stellen
en u met elkander te willen verbinden
juist vanuit die achtergronden die u zelve heeft.

Toelichting kosmisch collectief
Ik dank u voor uw aandacht. Alles wat is gezegd, dat kan
ik voelen, is heel wijd en groot. Hoe kun je dit als mens
zodanig vatten dat het je zo kan raken, dat je daar in
deze wereld iets mee kunt doen?
Dat inderdaad de wetenschap zich niet alleen meer zal
richten op de materiële essentie daarvan - met materieel
wordt in alle opzichten ook lijfelijk bedoeld - maar juist de
diepste achtergronden van het geheel zal kunnen gaan
zien en herkennen.
Uw vragen en verbinding met elkaar zijn zo belangrijk.
Deel het met elkaar en deel het met mij.
Wat hier gebeurt, is nog niet zo eerder voorgekomen.
Vanuit het kosmisch collectief werd een verbinding met
de mens gesteld, niet vanuit religie, godsdienst, of wat
voor stroming dan ook, maar gewoon vanuit onszelf.
Je bent er één mee, dat is toch geweldig en wie weet
wat er nog kan komen?
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Dialoog
Kwantumsprong in het bewustzijn van de mens
--- Wat is kwantumsprong nou precies?
Het is substantieel iets anders dan wat wij gewend zijn.
Hoeven we alleen maar te wachten en worden we wijzer? Kunnen we zelf iets doen, bijvoorbeeld onze intuïtie
volgen of iets dergelijks?
Z: Met de kwantumsprong wordt bedoeld dat er in het
bewustzijn van de mens nu iets van het besef gaat komen dat de mens niet alleen uit materie bestaat en alle
consequenties van dien, maar dat er in hem zelf geest
is. Los van godsdienst, van meneer god op een troon,
dat heeft er allemaal niets mee te maken.
Alleen al het feit dat de mens werkelijk tot in zijn tenen
gaat beseffen dat hij geest is in zichzelf, is een enorme
kwantumsprong. Dat zal deuren openen die de mens nu
nog niet kan bevroeden, waardoor er een totale vernieuwing gaat komen in het hanteren van de fysieke,
natuurkundige aspecten in het leven.
--- Wat is dan het extra fenomeen?
Z: Dat is wat ik zonet zei, geest. Los van vormgevingen,
van patronen, tradities, van hoe dan ook. Geest niet gebonden aan religie, godsdienst of wat dan ook. Geest in
alles wat is. Dat is een enorme kwantumsprong.
--- Is dat reeds in ons en moeten we het zoeken, of komt
het van buiten?
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Z: Dat is in ons, het zoeken is bezig over de hele wereld
en het gaan realiseren, het gaan invullen is wat nu gaat
gebeuren. In Japan, in Amerika, in Rusland, overal zijn
wetenschappers hier mee bezig. Wat is dat iets? Je weet
wel, in de kranten staat dan, mensen geloven dan in iets.
Niemand weet wát dan, maar het is een iets.
Het is niet een meneer op een troon met een Sinterklaasmuts of een mijter, het is niet een vaststaande religie, godsdienst, het is niet een bepaalde stroming, een
bepaalde filosofie. Het is geest in al wat is en in de
mens, omdat de mens de rede heeft en het hoogste bewustzijn. Dat is de kwantumsprong.
Dat kan niet alleen geschieden vanuit het denken, de
ratio. Het kan alleen als het totaal in de mens werkelijk
beklijfd wordt, dat is de poort tot de vernieuwing.
Wat is er dan precies? Daar moeten we met elkaar achter komen, dat kan ik niet alleen zo invullen, dat is niet
gevraagd. Ik moet dit samen met de mensen doen. Want
het gaat er om dat het een heel groot gebied over de
wereld zal bestrijken.
En niet dat bepaalde mediums, of intuïtieve mensen, of
wat dan ook dat allemaal vertellen. Nee, het gaat erom
dat het in ieder mens duidelijk wordt.
In de diversiteit en de uniciteit die wij mensen hebben,
zal dat overal verschillend zijn, maar de eenheid daarvan
is het allerbelangrijkste: Geest.
Aan u.

116

Geest en ziel. De invloed van een trauma
--- Kan er sprake zijn van 'vertrek' van een stuk van de
ziel, door welke oorzaak dan ook, door welke factor dan
ook en hoe krijg ik dat stuk weer terug?
Z: Laat ik beginnen met geest. Al bij de conceptie, waar
het sperma de eicel raakt, komt het bewustzijn. Het is
dan nog niet in vorm gegoten. In de gehele foetus, zal dit
bewustzijn zich steeds meer gaan evolueren. De ziel
treedt in bij de eerste ademtocht.
Wat is die ziel?
Een complex energieveld van herinneringstrillingen uit
andere levens, waarin dit energieveld zich dus steeds
weer opnieuw een stoffelijke vormgeving zocht.
In de ziel blijven die aspecten achter wanneer de ziel
deze aspecten in het huidig leven niet heeft getransformeerd tot liefde en acceptatie. Dan blijven die trillingen
zitten, deze worden in het nieuwe leven weer opnieuw
geactiveerd, opdat zij juist door de duisternis en het lijden, wat daar vaak mee gepaard gaat, in het bewustzijn
gaan komen. Dan kan de mens daar iets mee gaan
doen. Wanneer iemand hier niets van weet, zal dat een
hele moeilijke weg zijn.
Wat beoogd wordt met al dit soort dagen is dat de mens
hier begrip voor gaat krijgen en er kennis van kan gaan
hebben.
--- Het kan zijn dat er een trauma optreedt waardoor een
stuk in iemand geblokkeerd wordt, dat kan hem heel
angstig maken en een beperkend leven teweeg brengen.
Hoe kun je dat dan weer helen?
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Z: In het trauma dat je in een bepaald leven krijgt, zit
altijd een resonantiepunt vanuit een ander leven, hoe
klein dan ook. In dit leven wordt het zodanig gestimuleerd, waardoor het als trauma, lijden, in het bewustzijn
gaat komen.
Een mens is blijkbaar een beetje een dom wezen, pas
als hij lijden ervaart, kan hij er iets mee.
Ik denk dat de 'spiritual healer' van nu en ik hoop ook de
psychische en medische wetenschap, gaat zoeken naar
de diepere achtergronden van dat trauma.
Dat, door het inzicht dat de mens kan krijgen, dit lijden
wordt veroorzaakt door iets wat er al is en wat nu in dit
leven gestimuleerd wordt.
Hij kan dus met zijn eigen lichtkracht, want dat hebben
we, het lijden gaan transformeren.
Daar is wel hulp bij nodig.
--- Vanuit het sjamanisme wordt er gezegd dat je ziel
verdwijnt als je bijvoorbeeld een heel erg trauma of een
ongeluk hebt gehad. Het kan dan zijn dat delen van je
ziel niet meer terug komen, is dat zo?
Z: Nee. Zoals ik het weet niet. Wel dat delen van die ziel
als het ware versluierd worden, dat lijkt op dat vertrek,
maar het is niet zo dat het verdwijnt.
Dat kan helemaal niet, het is één energieveld.
Het kan wel versluierd worden, waardoor die mens dus
niet meer weet hoe hij zich moet verhouden.
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Verandering door kwantumsprong
--- Wat verandert er door de kwantumsprong in de fysieke, zintuiglijke waarneming van alledag, dus merkbaar
voor je eigen waarneming?
Z: De verandering door die kwantumsprong, dus in wezen 'alleen maar’ het besef tot in je tenen van geest te
zijn, is dus heel reëel.
Dit kan in het gevoelsleven van de mens, maar ook rationeel, tot allerlei veranderingen leiden. Hij zal intuïtiever
kunnen worden, meer inzicht kunnen krijgen over vorige
levens, over continuïteit van leven, over wat wij noemen
‘paranormale vermogens’. Het zijn geen paranormale
vermogens, het is het vermogen om in geest te zijn en
dat in je stoffelijke, menselijke zijn te realiseren.
Ontwikkelingen binnen de psychiatrie
--- In de reguliere psychiatrie word ik als psychiater heel
erg beoordeeld of wat wij doen wel wetenschappelijk is.
Als ik in mezelf, vanuit mijn intuïtie, mijn gevoel zou willen werken, geeft dat een spanning. De huidige wetenschap gaat misschien wel meer ruimte krijgen, maar het
is nu nog zo dat je als psychiater heel erg beoordeeld
wordt met andere normen. In hoeverre is nu de tijd rijp
dat er binnen de reguliere psychiatrische instellingen
ruimte komt om meer vanuit mijn intuïtie te werken?
Daar zit voor mij een heel groot spanningsveld.
Z: Ja, ik denk dat het erg moeilijk is. Ik betitel dat als ‘de
inquisitie’ van verenigingen als Scepsis, tegen de kwakzalverij. Daar zit een angst achter, een enorme angst dat
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de oude patronen van kennis weggevaagd zou kunnen
worden door dit nieuwe.
Is uw vraag eigenlijk: moet ik een eigen praktijk beginnen, of blijf ik in de reguliere psychiatrie? Kijk, een eigen
praktijk heeft die voordelen dat u kunt zijn zoals u wilt,
zolang u niet buiten uw eigen wetenschappelijke boekje
gaat. Aan de ene kant is het jammer wanneer dat onttrokken wordt aan de reguliere psychiatrie, want dan
komt dat nooit verder.
Alliantie van wetenschappelijke groeperingen
Ik hoorde vanochtend in mijn meditatie, dat het goed zou
zijn om in dit land een alliantie te beginnen van spiritueel
georiënteerde wetenschappers, werkers, professionals.
Kijk, een eenling wordt niet gehoord.
Ik hoorde een verhaal over een professor, dat hij een
professor van de ‘zweefkunde’ wordt genoemd nadat hij
een prachtig boek heeft geschreven over de ziel en dergelijke. Dit is afbrekend voor de hoge energie die tot ons
komt.
Wanneer men zich gaat verenigen, vanuit de diversiteit
van achtergronden, heeft men een stem, want nu wordt
alles wat spiritueel is toch nog, zeker als het in de wetenschap is, van tafel geveegd.
Ik mag u niet zeggen of u het een of het andere mag
doen, dat is van u, ik mag niet ingrijpen in andermans
leven.
--- Kun je iets meer zeggen over die alliantie?
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Z: Ja, zo'n alliantie zou plaats kunnen hebben en ik weet
bijvoorbeeld dat er in bepaalde landen ook groepen zijn
die zich verenigen vanuit hun eigen diversiteiten.
Dat zou hier ook kunnen, dus vanuit een duidelijk spiritueel besef. Als dat zou kunnen dan krijg je een stem en
krijg je blijkbaar in elk land en zeker hier in Nederland, je
voet aan de grond.
Ik ben een vrij nuchter mens, ik heb negen kinderen
grootgebracht, en houd ook niet van zweeftoestanden. Ik
denk dat wanneer wij werkelijk vanuit geest willen zijn en
leven, we daar ook voor moeten staan.
Sta er dan ook voor en verenig je met elkaar. Dan is het
niet eens belangrijk vanuit welke diversiteiten dat gebeurt, maar natuurlijk moet iedere groepering zich kunnen realiseren in die alliantie.
Wie staat op en gaat dat doen?
Academisch en spiritueel onderzoek
--- Je gaf in de doorgeving aan dat de huidige wetenschap de spirituele achtergronden van het leven niet wil
en kan accepteren, anderzijds wordt er een oproep gedaan. Mijn vraag is: wat is de methode van kennisverwerking om die transformatie te krijgen van academische
natuurwetenschappen naar de spirituele kennis en wetenschap?
Z: Werkelijk onderzoek en dan niet alleen uitgaan vanuit
het reguliere ‘wetenschapsbeleid’, maar juist ook openstaan voor het spirituele en daar onderzoek naar doen.

121

--- Als je onderzoek wilt doen, moet je dat via een bepaalde methode doen?
Hoe zou die methode moeten zijn?
Z:
Die methode zal zijn
zo zeg ik u
dat gij u openstelt voor het besef
dat gij mens en uw gehele schepping
in gradaties van niveau van bewustzijn
uit geest bestaat.
Dit als uw enige en juiste basis stellend
zult gij dan uw medestanders
zodanig moeten verenigen
dat gij u kunt realiseren
in datgene wat gij werkelijk gelooft.
Wat gij werkelijk gelooft.
Gelooft gij dat gij geest zijt?
Of denkt u dat u slechts materie bent?
Er is geen tussenweg.
Volg datgene wat gij in u zelve werkelijk gelooft
en u zult zien hoe de kosmische energieën
met u zullen zijn.

--- Een academische natuurwetenschapper heeft zijn of
haar geloof. Een spiritueel levend mens heeft zijn of haar
geloof. Wat is er nodig om die alliantie tot stand te bren122

gen, zonder dat iemand van zijn geloof hoeft te vallen
om een stap te kunnen zetten in de richting van onderzoek om die spirituele aspecten van het leven tastbaar,
grijpbaar en voelbaar te maken?
Z: Helemaal met je eens, je mag nooit een ander van
zijn geloof doen laten vallen. Want dan grijp je in, in het
kosmisch bestel van een ander. Wat wel wordt aangereikt en aanbevolen is dat in ieder mens de onschuld,
‘The innocence’, tot realiteit gaat komen.
Onschuld of innocence als basis voor onderzoek
--- Wat betekent onschuld of innocence?
Z: De onschuld of de innocence betekent dat de mens
niet vanuit zijn egobelangen, vooroordelen, oordelen of
denken moet handelen om tot vernieuwing te kunnen
komen.
De mens zou juist in zichzelf moeten toestaan om in een
mate van, ik zou bijna zeggen, kinderlijke onschuld en
openheid te zijn, opdat er totaal andere en nieuwe inzichten kunnen gaan komen.
Zonder vrees.
--- Ik heb een vraag over de fysieke zintuiglijke waarnemingen enerzijds en anderzijds de kinderlijke onschuld.
Een kind ziet, voelt dingen die de wetenschap ontkent.
Het hallucineert, het fantaseert, het verzint.
Z: Daar heb je het bijna.
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--- Maar wat is die link? Moeten we de metafysica te hulp
roepen, of een nieuwe gewaarwordingfilosofie tot ontwikkeling brengen. Wat is daarvoor nodig?
Z: Geconditioneerdheden, patronen enzovoorts loslaten
houdt een geweldige stap in. Dat is je referentiekader,
daar ben je in grootgebracht en dat kun je niet zomaar
loslaten, dat is heel erg moeilijk. Maar wanneer in de
mens het besef gaat komen dat hij geest is, zullen de
kosmische energieën hem helpen om tot kinderlijke, eigen innocence, onschuld te kunnen komen.
--- Laat de kinderen tot mij komen?
Z: Ja, en ik heb het niet over meneer god hoor, die bestaat niet. Ik heb het over geest in de mens, die de mens
stimuleert: stel je nou open, want 'Ik' ben jou.
Ik ben geest, daar is alles uit ontstaan.
Het is me ook gezegd dat de kosmische energieën, hoe
u zich dat ook mag voorstellen en iedereen zal een andere voorstelling ervan hebben, zullen meewerken wanneer het bewustzijn van de mensheid daarom vraagt en
zich daarvoor opent. Dat is een wisselwerking. Zolang
dat niet gebeurt, zal dat ook niet zo zijn.
Bewustzijn van eenheid
--- We hebben door de vele eeuwen heen heel veel strijd
en beperkingen gehad vanuit allerlei geloofsovertuigingen. Wij willen eigenlijk uit die strijd en hebben tegelijkertijd de diepe geloofsovertuiging dat we allemaal geest
124

zijn. Hoe kunnen we daar de openheid in bewaren, ontwikkelen, om niet weer in strijd terecht te komen van ‘Ik
heb gelijk?'
Is het een andere soort geloofsovertuiging dan al die
vorige die we tegen elkaar in het strijdperk hebben gebracht?
Z: Bij een religie waar aan de ene kant om de zege voor
de overwinning wordt gebeden en aan de andere kant bij
de vijand net zo gebeden wordt, kan het nooit zijn dat
daar een hoger bewustzijn, geest, de bakermat van zou
zijn. Laat het eigen menselijk nuchtere bewustzijn spreken. Als ik vind dat ik vanuit mijn godsdienst gelijk heb,
hoe kan dan, als ik geloof dat daar een meneer god is,
de ander die een totaal ander geloof en bewustzijn heeft,
dan hetzelfde denken? Dat kan helemaal niet.
Er is dus geen enkele basis van gelijkheid, van waarden,
van waardigheid van geest en materie.
Want de materie, dat is ons eeuwenlang voorgehouden,
heeft niet de waardigheid van geest.
Maar de materie is wel de realisator van geest. Dus
heeft het dezelfde waardigheid.
Wanneer wij zover kunnen komen dat wij als mensheid
dit zo kunnen stellen in onszelf, dan geven de fotonen,
de lichtdragers, andere lichtseinen af in het bewustzijn
van de mens. Door deze andere lichtseinen aan ons
bewustzijn kan er in de mens een geheel nieuwe natuurkundige, medische, menselijke realisatie komen. Juist in
het hele wezen van de mens.
125

De vorige keer is heel duidelijk aangereikt dat de moleculaire verbindingen in de celmondjes een zeer grote
impact hebben op het wezen van de mens. Daar is niet
zo op ingegaan en ik moet dat blijkbaar nu weer brengen. Vanuit het kosmisch collectief wordt gevraagd om
dat uit elkaar te halen, te verifiëren.
Wat is het dan? Hoe kan dat dan?
Moleculaire verbindingen in cellen
--- De mate van ontvankelijkheid voor geest, voor bewustzijn in een individu, bewerkstelligt veranderingen in
de conditie van de celmondjes van de celwanden in de
menselijke cel.
De vraag is in welke richting zou dat onderzoek verder
moeten gaan om daar...
Z: Wacht even, dat is de volgende vraag.
Wat jij zegt van de conditie. Dat het licht in de moleculaire verbindingen van de geconditioneerdheid in de cellen in die celmondjes, dat gaat verder dan wat je nu zegt
en dan is de volgende vraag daar een vervolg op.
--- Dus de relatie tussen ontvankelijkheid voor geest en
moleculaire structuurveranderingen in de celmondjes,
van de celwand van de menselijke cel, vraagt om een
biochemisch onderzoek?
Z: Ja en neurobiologisch zeer zeker ook.
--- Neurobiologisch zou impliceren dat het alleen in de
zenuwcellen zou zijn.
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Z: Onder andere, het zit overal in.
--- In iedere lichaamscel?
Z: Ja. Ik weet wetenschappelijk natuurlijk niet wat jij allemaal weet. Ik zag een keer op TV koralen die net als
bloemen zijn. Die gaan open wanneer er een stroom
langskomt en dan sluiten ze zich weer. Het is de stroom
die er langs komt die het opening- en sluitingsproces
teweeg brengt.
Veranderingen in DNA
--- De vorige keer werd in dit verband ook aangereikt dat
het vooral de stroom buiten de cel is, wat ze noemen de
extracellulaire stroom, die langs die cellen gaat die deze
verandering bewerkstelligt
Z: Ja.
--- Dus dat is iets anders dan dat het vanuit de kern van
de cel, van uit het DNA of RNA zou gaan.
Z: De stroom is inherent aan de kern, doch de kern realiseert zich in verscheidenheid en de stroom is één van de
diversiteiten daarvan.
--- Dus de veranderingen in de moleculaire structuren in
de extracellulaire ruimte, is iets wat tot stand komt door
een veranderende expressie van het DNA.
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Z: Ja, ik heb heel duidelijk gehoord, dat zelfs in het DNA
een verandering gaat komen, waardoor ook de genen
veranderen, waardoor bepaalde ziekten, kwalen en misvormingen kunnen veranderen.
--- Heeft DNA een soort sleutelpositie als het gaat om de
kwantumsprong, die energetische verandering, die nu
gaande is?
Z: Ja
--- Hoe kan die energetische verandering tastbaar en
meetbaar worden gemaakt?
Z: Dat is een proces, wat zowel in de psyche als in het
fysieke, maar vooral ook in het emotionele gebied van
de mens plaatsvindt.
Nieuwetijdskinderen
--- Komen de nieuwetijdskinderen met een andere DNA
code op aarde dan wij gekomen zijn?
Z: Ze hebben niet een andere DNA code maar ze hebben wel invloeden in zichzelf waardoor die verandering
kan gaan komen.
Dat is duidelijker dan voor mensen die al heel lang vanuit hun oude geconditioneerdheden leven.
--- Wat zijn dat dan voor invloeden?
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Z: Dat is heel wijd en groot, dat moet je uit elkaar halen,
dat kan ik niet zomaar geven.
Dit is nou wat er gevraagd wordt: het onderzoek daarnaar. Want als ik zou doorkrijgen hoe dat allemaal is,
dan hoeft de mens dat onderzoek niet meer te doen.
Er wordt dus vanuit het kosmisch collectief gevraagd dat
de mens al zijn kennis, kunnen en wetenschap gebruikt
om hier onderzoek naar te doen. Want het is een reëel
bestaand feit.
--- Hoe kunnen wij dat aantoonbaar maken? Kunnen ze
daar een richting aan geven? Want het probleem is met
deze stellingen dat het waar kan zijn en ook niet waar
kan zijn. Wetenschappers accepteren het pas als het
aangetoond kan worden.
Z: Daar ben ik het helemaal mee eens, tot mijn verdriet.
Het onderzoek wat plaats kan vinden, kan gericht zijn we komen weer op die onschuld terecht - op onbevooroordeeldheid, onbevangenheid en de onschuld. Laat
daar een openheid voor komen, zonder angst om door
‘de inquisitie van de scepsis’ te pakken genomen te worden, of door andere wetenschappers helemaal uitgerangeerd te raken. Daar zit het in.
Waarom gebeurt dat dan niet? Omdat bijna iedere wetenschapper die niet vanuit zijn diepste spiritualiteit leeft,
de angst heeft dat hij geroyeerd zal worden, dat hij niet
erkend zal worden, dat hij, kortom, buiten de boot gaat
vallen. Dat is een zeer slechte vormgeving in onze
maatschappij.
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Methode van onderzoek
--- Vanuit de kwantumfysica wordt gezegd dat een objectief onderzoek niet bestaat.
De onderzoeker heeft altijd een bewuste of onbewuste
subjectieve relatie met het onderzochte.
Z: Ja, dat is de diepte psychologie, dat is in de psychologie bewezen.
--- Je sprak net over de fotonen, de lichtenergieën.
Zou dat een link kunnen zijn wat daaraan gerelateerd
kan worden?
Z: Ja, in de fotonen, de lichtenergieën, is alle kosmische
informatie aanwezig. Hoe dat ontvangen wordt door de
mens in zijn bewustzijn, hangt af van zijn eigen paradigma, van zijn eigen geaardheid.
Fysica en metafysica
--- Ik heb hier een model, waarbij ik het geestelijke van
de mens, van de totale werkelijkheid, als een geel gebied gemaakt heb. Dat groene gebied daarachter is de
materiële wereld, de 'ruimtetijd' en daartussen hangt dan
in mijn visie, een gordijn van het kwantummechanische
reductieproces wat de mensen al ontdekt hebben als het
meest vreemde van de natuurkunde.
Mijn eerste vraag is natuurlijk, kan ik mijn vragen stellen,
uitgaande van dit model? Dat ik het zo zie, dat in de natuurkunde het reductieproces als het ware tussen het
zelf, het ik-achtige, inzit?
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Het laatste stapje is dat alle ervaring, wat dat reductieproces in feite is, in de hersenen naar je bewustzijn toekomt? Dit uitgaande van het ik, wat ik een keuze noem.
Die keuze komt vanuit het totale geestelijke naar de materie toe en dat doet dan een bepaald motorisch iets.
Z: Wanneer de mens - in wezen is dat fysica en metafysica - tot het inzicht gaat komen, dat hij zelf bestaat uit
etherische gelaagdheden, etherische lichamen die hij
heeft, kan de huidige fysica zich zodanig liëren met de
metafysica, waardoor de mens de religie van al de
godsdiensten en een god op een troon, niet meer nodig
heeft.
Daardoor komt in de mens het besef dat hij in zichzelf,
alle kosmische kracht heeft verenigd. Het is noodzakelijk
dat zowel in de medische wetenschap, als in de fysica
en de metafysica en zeker in de religie, duidelijk gaat
worden dat het ‘zelf’ van de mens niet is: ‘geest daar’,
‘ziel hier’ en ‘ego daar’, maar dat het ‘zelf’ uit lagen van
bewustzijn bestaat, die natuurkundig verduidelijkt kunnen worden.
--- Wat zijn die andere lichamen dan? Zoals astraal en
etherisch lichaam, om het zowel natuurkundig, als experimenteel, dus om die liëring, te kunnen aanbrengen?
In de natuurkunde is het niet een idee wat het zou zijn,
althans ik ken dat niet. Terwijl ik denk dat je die verschillende lichamen moet zien aan de kant van de materie,
dat het als het ware deeltjes of zo zijn.
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Z: Het zijn wel deeltjes, maar het is niet materie. Het is
gelaagde materie, in die gelaagdheden zitten deelstukjes
van materie. Hoe meer het ‘naar beneden zakt’, hoe
meer materiedeeltjes daarin zitten.
--- Als ik dan denk dat meteen naast het ‘zelf’, het geestelijke, dat reductieproces is, dan zitten die gelaagdheden dus aan de andere kant? Aan de kant van de soort
deeltjes, is het dan wel materie?
Z: Nee, dat is het nou juist. De wetenschap kan juist nu
gaan concluderen dat het niet aan de één of aan de andere kant zit, maar dat het door elkaar gaat.
Zo goed als er dus verschillende werelden bestaan,
waar alles al is. Terwijl wij, omdat wij hier tijd en ruimte
hebben, het pas ervaren wanneer het in de materie van
deze aarde kan gaan komen.
Ik zie de beelden en het is alsof er steeds bruggen worden geslagen. Die bruggen zijn te traceren in de wetenschap, zowel in de medische als in de fysieke, fysische
wetenschap. Daar moeten we naar dus toe.
Bewust zijn van de brug tussen geest en materie
--- Hoe sla je zo’n brug?
Z: Een brug kan alleen geslagen worden wanneer de
mens zich werkelijk totaal en ik bedoel echt totaal, rationeel, in z’n gevoelsgebieden, in z’n fysieke, overal in,
bewust gaat worden dat hij geest ingedaald in materie is.
Dan kunnen er bruggen geslagen worden, eerder niet.
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--- We moeten zoeken naar mogelijkheden vanuit ons
eigen zijn, om een brug te slaan vanuit de fysieke wetenschappen zoals die nu zijn, en hoe het moet gaan
worden.
Aan de andere kant, de kwantumsprong is gedefinieerd
als een proces wat gebeurt in de mens, individueel en
collectief, het groeit innerlijk omdat er geest in ons aanwezig is.
Dat gebeurt en geeft een grote omwenteling.
Zorgt dat gebeuren er dan voor dat het allemaal in orde
komt? Is de kwantumsprong de oplossing voor de problemen waar we mee worstelen in het vinden van vormgeving van hoe we het allemaal moeten doen?
Z: Ben ik niet helemaal mee eens. De kwantumsprong is
het model daarvoor, de opening, de poort. De consequentie daarvan is datgene wat de mens daar mee doet.
Anders heeft het geen nut.
--- Naarmate de kwantumsprong vordert, wordt het niet
steeds gemakkelijker voor de mens als het inzicht verder
komt dat de mens geest in zich heeft? Dat geeft dan de
omwenteling?
Is het behulpzaam voor dit proces als mensen in meditatie en in gebed hulp vragen bij de acceleratie van deze
kwantumsprong in onszelf?
Z: Ja, daar is even een grens.
In meditatie hulp vragen, aan wie, aan wat?
In gebed, aan wie, aan wat?
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Zodra het buiten jezelf wordt gesteld, komt er een mate
van afhankelijkheid wat als het ware de geestkracht van
jezelf in jezelf, het hoger zelf in jezelf, dicht slaat.
De geestelijke hiërarchie, die ik het kosmisch collectief
van hogere bewustzijns noem, zet zich nu in om de
mensheid de hand te reiken, opdat er een brug geslagen
kan worden, daar gaat het om.
Want het moet in de mens tot absolute realisatie komen.
Door de menselijke wil, door de menselijke lichtkracht.
Niet in een afhankelijkheid aan, ik weet niet van wie of
wat, want dan blijven we op hetzelfde steken, met iets
andere normen.
Verstrengeling in de kwantummechanica
--- In dit beeld, met de kwantummechanica, kan ik me
voorstellen dat wat dan heet, de kwantummechanische
samenhang, of verstrengeling, of entanglement, dus dat
delen op afstand, die een geheel geweest zijn samenhangen. Dit kan bijvoorbeeld de basis zijn van telepathie
of transcendente ervaringen van iets, zonder dat je dat
zintuiglijk ervaart en de vraag is dan eigenlijk, is dat zo
en hoe is dat dan?
Z: De verstrengeling kan pas plaatsvinden, dus beleven
van de parallelle werelden is het in wezen, wanneer in
de mens het besef komt van geest, dus dat het zelf bestaat uit lagen van dat zelf, waarvan de hoogste laag in
de ruimte, in het kosmische bestel is ingebed.
Je had het over transcendente ervaringen. De intuïtie
behoort tot het zelf in die lagen van bewustzijn.
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In de hogere lagen van het bewustzijn is dat helemaal
aanwezig. In de lagere lagen, die zich in de materie realiseren, is dat onduidelijk.
Wat is nou de bedoeling van dit alles en van zo’n dag als
nu? Om juist in die lagere delen, die materiële lagen, dit
bewustzijn duidelijk te laten worden. Want hierdoor gaat
er een deurtje open en kunnen we verder komen.
Parallelle werelden
--- Er wordt ook vaak gesproken over zero-point-field,
genetisch veld en dergelijke. Ik vraag me af, is het waar
dat men daar een connectie mee heeft en waarom dan?
Of is het simpelweg een andere manier om hetzelfde te
zeggen.
Z: Dat Zero Point Field, dat Al, waar alle energieën uit
voortkomen en weer in terugkeren, is datgene wat
plaatsvindt, in gradaties van niveau, in de lagen van bewustzijn. Hoe de mens daar mee werkt en omgaat, is
voor een deel afhankelijk van de levens die hij gehad
heeft. De afhankelijkheden die hij gesteld heeft aan een
macht buiten hem zelf, aan wat voor religie of godsdienst
dan ook, maar in elk geval buiten hem zelf. Dus de afhankelijkheid daaraan schijnt een sluier te leggen.
--- Maar tegelijkertijd kan die connectie met zo’n verticale
dimensie in bijvoorbeeld bidden tot god of zo, een mens
ook weer vanuit duisternis naar licht brengen.
Z: Ja, als het bidden, niet tot een god buiten hem zelf
gebeurt, maar tot de geest waar hij uit voortkomt, om
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hem of haar te helpen, tot een vrijheid te kunnen komen,
dan heeft het zin. Vooral, als dat niet alleen gericht is op
eigen egoïsch belang, maar ten dienste van.
Hypofyse en hersenfuncties
--- Het bidden niet buiten jezelf plaatsen.
Kan het zo zijn, dat als je je hartswens in jezelf laat klinken, de hypofyse daarop reageert met een ontvankelijk
maken van je hersencellen, waardoor kosmische energieën kunnen beklijven? Dus het richten van je idealen
of wensen, vindt plaats in een inkerend proces?
Z: Ja. Heel goed.
--- Komen dan de celmondjes en het moleculaire veranderingsproces aan bod in dat ontsluiten van nieuwe hersenvelden?
Z: Ja, ik heb eens het beeld gehad - misschien is dat niet
echt zo – dat een deel van de hersens grijs is en aan
een ander deel zitten blauwe vlammetjes.
In dat deel dat nog grijs is, zouden enorm veel blauwe
vlammetjes kunnen komen, wanneer dit zou gebeuren,
wat jij nu zegt.
--- Dus als iemand de MRI scanner in gaat, tot inkeer
komt, z’n hartsverlangen laat spreken, zou het kunnen
zijn, dat daar iets zichtbaar gemaakt kan worden?
Z: Ja, de mystici in vorige eeuwen, lang geleden, konden
zelfs tot levitatie komen. Jezus, de Christus, heeft het
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gedaan. Hij moest door het lijden heen gaan vanuit zijn
eigen verlangen en wil om zichzelf te offeren, maar zodanig dat hij daardoor niet vernietigd werd. Dit is een
heel groot iets wat ik nu breng. Maar hetzelfde speelt in
ieder mens.
--- Ik heb een MRI scan en een EEG gehad. Het was bij
mij het meest duidelijk op de EEG dat er hersengebieden actief zijn die bij anderen niet actief zijn. Dit wordt in
de medische wetenschap vertaald als ‘epilepsie’, maar
dat is het dus niet.
Z: Mooi, dank je wel.
Effecten op het zenuwstelsel
--- De kwantumsprong in bewustzijn of de 'wake up call'
die nu over de aarde gaat, doet wat met mensen.
Wat doet het in het zenuwstelsel, in de synapsen en in
de hypofyse?
Z: Het roept weerstanden op in het paradigma van de
mens. De gerichtheid op de eigen patronen, geconditioneerdheden, op alles. Het geeft een gevoel van onveiligheid, wat in wezen juist niet onveilig is, maar tot de veiligheid van geest leidt.
De semiveiligheid die de mens zich heeft verschaft is
gebaseerd op drijfzand, de materie van drijfzand. De
werkelijke veiligheid die de mens nu behoeft en die door
de kwantumsprong langzaamaan bewust gaat worden is
gebaseerd op geest, maar roept in de mens op alle gebieden, fysiek, psychisch, emotioneel, reacties op.
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Ik ken mensen die over hun hele lijf pijn hebben, zonder
dat ze begrijpen waar het uit bestaat en bij wie medici
niets kunnen vinden. Het zijn de weerstanden, de stroom
die langs de 'open bloemen' gaat. Die stroom gaat daarlangs en brengt in deze mensen een zweem van vernieuwing. De mens kan dat niet aan, want daar is hij niet
op gericht en heeft weerstanden vanuit zijn overlevingsinstinct. Dus alles gaat daarin werken.
--- Wat voor effect heeft dat op het zenuwstelsel?
Z: Wanneer de mens niet wordt opgevangen door iemand die hier inzicht in of begrip voor heeft, zal de hulpverlener, door dat zenuwstelsel wat ontwricht lijkt te worden maar het niet echt is, een behoorlijke fout kunnen
maken. Voor de betreffende persoon is de ontwrichting
heel echt.
Wanneer er een hulp bij komt met het inzicht over dit
alles zoals dat hier wordt gegeven, dan kan hij de mens
helpen om door de zwaarten heen te komen, door de
semiveiligheid van de oude geconditioneerdheden los te
durven laten.
Want de sprong in het diepe, het nieuwe, is zeer groot,
rigoureus. Wat zouden een 'spiritual healer', een medicus, een psychiater, een psycholoog niet ontzettend veel
diepere hulp kunnen geven aan de mens die tot hem
komt, wanneer zij deze inzichten kunnen hanteren.
Daar is het dan ook allemaal voor gegeven.
--- Hoe kunnen genezers, ofwel regulier ofwel alternatief,
zich hierin scholen?
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Z: Ik denk dat daar overal al scholingen voor zijn. Maar
nogmaals, alles gebeurt vanuit het bewustzijn wat die
mens als mens heeft. Is dat bewustzijn gebaseerd op
gewin, macht, aanzien, nou noem maar wat, dan is de
hulp die de genezer kan geven van weinig waarde. Hij
zou juist de hulpzoekende nog dieper in de put kunnen
brengen.
Het zijn de energieën die wij ook uitstralen. De energieen die ongezien waarschijnlijk de ander kunnen bereiken
en juist de ander daar raken waar jouw energie een respons vraagt of geeft.
--- Ik kreeg een keer iets aangereikt over 'lijden' met een
lange ij, daarna werd het een 'leiden'.
Toen was het: We willen je brengen naar een andere
weg en het aanreiken van andere energieën en weg
nemen wat allang niet meer bij je hoort en je laten inzien
dat liefde, liefde is.
Het zal je denken transformeren.
Het is een liefdevolle handreiking die jou wil bereiken
vanuit een zuivere energie.
Een doorbraak met dieper inzicht, je houding zal veranderen en je meer zicht geven op wat voorheen onzichtbaar was. De pijnen zullen veranderen in heldere impulsen en je intuïtie versterken.
Het is energie van het zuiverste goud.
Gegeven uit jouw innerlijke bron.
Het kan stromen daar waar het eerst geen bedding
vond. Nu mag het lichtend de weg vinden waarvoor jij
gekomen bent.
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Z: Nou, is dat niet prachtig?
Dit is waar we het nou de hele dag over hebben.
Licht en duisternis
--- Al een tijdje bezig zijnde met deze materie, komt er
heel veel informatie op ons af en daarin wordt gesproken
dat er behalve die hogere hiërarchieën, ook andere hierarchieën zijn, die dit proces, de vergeestelijking in de
materie in de mens, willen doorkruizen en er ook faliekant tegen zijn. Is daar enige kennis over?
Z: Ja, dat is waar.
Licht roept duisternis op, klinkt vreemd hè?
Licht en duisternis zijn elkaars tegenpolen die het kosmisch geheel in balans houden. Wanneer het licht groter
wordt, wordt de duisternis ook groter. Dit zijn de engelen
van barmhartigheid. Ik zag ze met een zwart maskertje
voor, dat is mijn vertaling.
Juist de engelen van barmhartigheid, die vroeger de
duivels werden genoemd, dus het kwaad, zijn noodzakelijk om de mens tot zijn werkelijke bewustzijn te brengen.
Iemand zei zo even over lijden met een lange ij.
Het lijden zal de mens net zolang nodig hebben totdat in
hemzelf het bewustzijn zo groot is geworden, dat dit niet
meer noodzakelijk is.
Deze hiërarchieën werken met elkaar samen en slechts
de onschuld van het bewustzijn van de mens, kan voorkomen dat in de lichtflitsen die de mens krijgt, ook duisternis aanwezig zal zijn.
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In een lezing over ‘wegen en dwaalwegen van channeling’ sprak ik over wat er aanwezig is in het diepste onderbewustzijn in de mens, waardoor hij juist in dat licht
krijgend en gevend, toch duisternis kan brengen.
Dat komt door datgene wat nog niet in liefde is getransformeerd in het eigen onderbewustzijn en vooral wanneer daar de innocence van het ‘niet willen zijn’, ‘niet
willen hebben’ niet is.
Het is de energie van begeerte.
Deze energie van begeerte is niet alleen zwart, maar is
met felkleurige vlammen en dat kan de mens totaal, als
het ware, verslinden.
Juist in dit tijdperk, het Aquariustijdperk, waar de mens
steeds meer opengaat, moet er gekeken worden - en
door de mens die open gaat heel duidelijk in zichzelf
onderzocht worden - of daar in datgene wat hij of zij
brengt niet de liefdeloosheid van machtswellust, van
begeerte, van egoïsche aspecten aanwezig is.
Bewustzijn en zelfbewustzijn
--- Geldt de transformatie voor alle levende wezens die
cellen hebben? Of is het alleen afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn?
Z: Het is wel afhankelijk van bewustzijn en zelfbewustzijn, want ook een plant, een mineraal en dieren hebben
bewustzijn en zelfbewustzijn, alleen is dat van de mineralen, de planten en de dieren groepsgewijs gesorteerd,
zal ik het maar noemen.
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--- Krijgen zij diezelfde beïnvloeding, want ik neem aan
dat zij helemaal innocence zijn?
Z: Zij krijgen dezelfde flitsen, maar staan in hun bewustzijn dus in een totaal ander niveau.
Daar gebeurt ook iets mee, ja.
Hulpverleners en studiegroepen
--- Waarom zijn er zo vreselijk veel hulpverleners in deze
tijd?
Z: In ieder mens leeft toch, dat zou je haast niet geloven
met alle ellende en kwaad wat er gebeurt, een mate van
herkenning van de eenheid waar we uit komen. Vanuit
de mate van herkenning kan in ieder mens de menselijke warmte opgloeien.
Zo is mij ooit gezegd: ‘uw menselijke warmte is de hoogste energiebron op deze uw wereld’.
Waarom daar zoveel hulpverleners zijn, is omdat in ieder
mens die opengaat, dit de ander wil mededelen.
Er is alleen een grens: deel het de ander niet mee vanuit
jouw- maar vanuit de waardigheid van de ander.
--- We hebben het over DNA gehad en even over het
emotionele lichaam en de gevoelsbeleving. Wat is de
relatie tussen het DNA en het emotionele lichaam?
Z: Dit krijg ik nooit in één antwoord. Er zou een groep
vanuit psychiatrie en psychologie kunnen komen, die dit
met mij wil gaan onderzoeken, want dit is een heel groot
142

veld. De relatie tussen het DNA en de gevoelsgebieden
betreft al die lagen van de lichamen die de mens heeft.
Dat is zo groot, wanneer daar onderzoek naar zou kunnen komen in de gehele psychiatrie en in de forensische
psychiatrie, dan kan daar een totale verandering in komen, omdat dan duidelijk gaat worden waar die knooppunten liggen.
--- Ik snap dit wel, daar zitten een hele hoop vragen aan
vast. Alleen op dit moment heb ik daar geen vragen
over.
Onderzoek met geestelijke hulp
--- De hele middag kom je terug op het belang van onderzoek. Wat is ervoor nodig om dat mogelijk te maken.
Moet dat vanuit de bevolking komen? Want er leeft bij de
wetenschap heel veel angst. Wat is er voor nodig om dat
praktisch mogelijk te maken?
Z: Daarvoor zijn twee kanten nodig.
Vanuit de bevlogen, de spirituele wetenschap is het
noodzakelijk dat er natuurlijk de animo voor ontstaat.
Met hun kennis en achtergronden kunnen zij daar een
heleboel aan geven.
Maar het is zeker van heel groot belang dat er bij mensen in de werkvelden van de maatschappij dit bewustzijn
gaat leven en men met elkaar daarover wil praten, het
wil onderzoeken en het dan later wil combineren met de
spirituele wetenschap.
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Ik weet niet wat ik daar tussendoor kan doen, maar als ik
wat kan doen, dan is dat prima. Zo zijn er nog meerdere
mensen die dit ook kunnen.
--- Ik wil hier nog een vraag over stellen die hier op
doorgaat. Er leeft zoveel angst om, zeker vanuit de wetenschap, je op dat gebied te begeven. Wat wordt er
vanuit geest geboden aan bescherming, aan hulp?
Z: Wanneer een mens werkelijk vanuit die innocence,
door onderzoek hierin verder wil gaan en werkelijk tot
diepere inzichten wil komen om, dat klinkt overdreven,
de wereld te verbeteren, dan zal er grotere geestelijke
hulp komen. Hoe dat eruit ziet weet ik niet.
Mag ik het even naar mezelf doen. Ik heb in mijn jeugd
vaak wat stemmen gehoord, of wat schimmen gezien.
Ik heb een auto ongeluk gehad en daarna werd het wat
sterker. Mijn moeder was daar bang voor, want haar
moeder was in Indonesië iemand die daar heel veel van
wist en dat wilde ze van haar dochter niet. Ik ben jong
getrouwd, heb een heleboel kinderen gekregen, had
geen tijd hiervoor en heb alles weggeschoven.
In mijn tweede huwelijk kreeg ik liefde.
Aha, liefde en veiligheid, dat was een basis waardoor het
bij mij open kon gaan. En natuurlijk niet alleen bij mij, bij
iedereen kan dat zo zijn. In dat opengaan, kwam alles
als het ware vanzelf. De televisie stond op de stoep met
het ‘Wat heet beter’ van de KRO, de radio, allerlei bladen en ik kreeg een grote praktijk.
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Ik wist van toeten noch blazen, maar het kwam.
Er was diepte psychologie, daar had ik nooit van gehoord, maar het kwam. Dus vanuit een bepaalde innocence, zal ik het maar zeggen, kreeg ik de hulp die
noodzakelijk was om dat allemaal te kunnen doen.
We zijn allemaal uniek, dus voor ieder mens geldt ditzelfde in zijn eigen context. Dat is een hoopvol gegeven
en daar moet je vertrouwen in hebben.
--- We hebben eeuwen lang de religies gehad, daarna
de esoterische stromingen, spirituele bewegingen en
daar kom je dezelfde dogma’s tegen. Je sprak net over
onbevangenheid. Gaat het er om, om al onze overtuigingen, ook de spirituele en esoterische, los te laten om
opnieuw te kunnen beginnen en te ontwennen?
Z: Ja, prachtig. Dat is wat er beoogd wordt door de begeleiding die ik krijg. En dat kosmisch collectief wil een
brug slaan naar wetenschap, maatschappij en religie van
de mens, dat is:
‘Mens, denk er toch om dat jij bent de geest;
dat in jou is alle waardigheid die je kunt hebben;
dat het respect daarvoor bij eenieder
omhoog moet komen'.
Dat wij daarvoor moeten staan en moeten werken
en in vertrouwen.
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Slotceremonie
Laten we even stil zijn en al die woorden die we hebben
gehoord los laten en gewoon in onszelf zijn.
Deze slotceremonie, die in de wijdingsvieringen van de
Tempelorde die ik heb mogen oprichten, ook de beginceremonie is, is datgene wat juist vandaag heel duidelijk
naar voren kwam hoop ik.
U ziet drie kaarsen op het tafeltje.
De kaars aan uw rechterhand en mijn linkerhand,
symboliseert de 'Eenheid van zijn: Geest’.
De kaars aan uw linkerhand en dus mijn rechterkant,
symboliseert het 'Licht van het Bewustzijn' daarvan.
De kaars die de punt van de driehoek vormt en naar u
gericht is, symboliseert de 'Liefdeskracht' die in de mens
aanwezig is.
Dan wil ik nu drie mensen vragen, twee mannen en een
vrouw, of twee vrouwen en een man, dat maakt niet uit,
die deze kaarsen willen aansteken. Met het kleine kaarsje aan die grote kaars van de 'Verbinding'.
Ziet u de relatie hiertussen?
De grote kaars van de verbinding, die dan gebruikt wordt
als basis voor het symbool van de eenheid van het zijn,
het licht van het bewustzijn daarvan en de liefdeskracht
van de mens. U kunt dat in uw eigen woorden zeggen, of
in uzelf, dat maakt niet uit.
Wie mag ik vragen?
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De linkerkant, de eenheid van zijn, rechts het licht van
het bewustzijn en de derde kaars, de liefdeskracht in de
mens.
Ik dank u wel en dat wij deze slotceremonie die eigenlijk
slechts een symbolische handeling is, toch in ons hart en
ook in ons hoofd, in ons verstand meedragen.
En dat in ons dagelijkse leven, misschien soms zo nu en
dan een flits daarvan kan opkomen.
Ik dank u voor uw medewerking, de prachtige vragen, de
humor die daar ook was en het gezamenlijk zijn hier, wat
een hele grote dragende positieve energie is. Want wij
zenden energie uit en zo’n groep als deze zendt dat ook
uit en zal hopelijk dezelfde energieën ontmoeten waar
dan ook. Dank u wel.
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Gij hebt de Kracht
in dit Licht te willen
en te kunnen Zijn
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Fysica, Metafysica, Religie
Welkom en inleiding
Dag lieve mensen, het is heel fijn om u hier te ontmoeten. Waar gaat deze dag over?
In datgene wat aangereikt zal worden, gaat het speciaal
om fysica, metafysica, religie. Wat hebben die drie met
elkaar te maken?
In de fysica is in wezen de alchemie van het mens-zijn
aanwezig. In de metafysica worden de inzichten en het
begrip van deze alchemie van het mens-zijn aangereikt.
Religie, in het Latijn religare, is het verbinden in het hogere deel van ons mensen - het geestelijk deel - met het
fysieke deel, om dit door de inzichten daarover tot een
eenheid in onszelf te brengen.
Nou weet ik niks van fysica, dus denk niet dat ik u allerlei
bijzondere dingen over fysica ga vertellen, dat is niet zo.
Graag wil ik dat u eerst met elkaar gaat uitwisselen door
groepjes te vormen van gelijkgezinden, vakgenoten, om
met elkaar tot een bepaalde ronding te komen.
Ik vraag u echt met aandacht u met elkaar op juist datgene te willen richten wat voor u van belang is. Om van
daaruit en vanuit uw achtergronden de vragen te stellen.
Daarnaast wil ik u het volgende aanreiken:
De doorgeving die er komt, vindt plaats in een ander
deel van mijn bewustzijn dan mijn persoonlijkheid is. Zij
behelst over het algemeen kennis en inzichten die ik niet
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zo direct bij mijn persoonlijkheid heb, maar wel naar mij
toe krijg en dit dan ook met u kan delen.
De dialoog vraagt weer een andere energie, deze is erop
gericht dat ik ten dele hier ben, anders kan ik de vragen
niet begrijpen, en het andere deel is ‘halfweg’. Ik bevind
mij ergens waar lichtflitsen met informatie tot mij komen.
Is uw vraag heel groot en wijd, dan is het alsof ik zweef
in een bepaalde lichte ruimte en wel flitsen zie, maar ze
niet tot mij kan krijgen.
Is uw vraag gericht, heel duidelijk en niet 'langweilig'
zoals dat in het Duits heet, dan krijg ik een duidelijke flits
en komt het antwoord ook gericht.
Delen met het collectief van hogere bewustzijns
Het is natuurlijk niet zomaar iets, dat er vanuit het kosmisch collectief van hogere bewustzijns een aanreiking
komt naar de mens, opdat de mens juist in de eigen wetenschap en kennis, in al hetgeen hij verworven heeft in
zijn levens, nu kan delen met dit collectief van hogere
bewustzijns.
Dit delen met het collectief van hogere bewustzijns houdt
in dat hierdoor een gelijkwaardigheid kan gaan ontstaan
tussen geest en materie. Tot nu toe is in onze maatschappij toch vrij duidelijk, al hoewel er een grote kentering plaatsvindt, de balans zodanig gelegd dat de materie een grotere actieradius en importantie heeft dan de
geest.
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Het is ontzettend hard nodig dat in de komende tijden, in
de mens van nu, ongeacht wetenschap, achtergronden,
wat dan ook, het besef zal komen dat de mens geest én
materie is.
Dat wij vandaag deze balans, met elkaar, voor misschien
maar een klein deel naar voren kunnen brengen.
Dan vraag ik nu van u, enige rust in uzelf, stilte.
Stelt u zich in op licht.
Op een heel mooi groot, prachtig, licht.
En dat licht is niet alleen buiten u zelf,
maar dat is in u, dat is in ons, dat zijn wij.
En dit licht zal dan nu tot u spreken.
Doorgeving
El Morya, de geleider van alle esoterische
groeperingen over de hele wereld:
Zo groet ik u, mijn broeders en zusters
en reik u vanuit de geest de hand
zodanig, vat mijn hand
en wees dan met ons
uw broeders en zusters in de geest
opdat juist datgene kan komen
wat nu van zo groot cruciaal belang is.
In het domein van de fysica
bent u mens, de alchemie van die fysica
bent u mens, de alchemie van uw mens-zijn.
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Uw medische wetenschap
is gestoeld op deze oude alchemie
heeft zich ontzettend groot ontwikkeld.
Doch ik zeg u
dat in hetgeen nog meer zal kunnen komen
de mens behoeft
om tot een diepere intentie en inzichten
en begrip te gaan komen van deze
universele alchemie in het wezen mens.
Het deel wat vandaag zal gegeven worden
in de fysica is het begrip, het besef
dat in de menselijke geest kan komen
dat hij de fysica
alles wat daarmee te maken heeft in uw wereld
slechts heeft als een hulpmiddel
als een vormgeving
om tot de diepste inzichten
van het eigen zijn te kunnen komen.
Zo reik ik u aan, dat de metafysica
die vandaag ook gegeven zal worden
juist door hetgeen er in uw eigen bewustzijn
zal kunnen komen
door hetgeen er in uzelf plaats zal vinden
in die vragen en in die dialoog
die er zal kunnen plaats vinden
er een zo groot vernieuwd en
verruimd bewustzijn zal kunnen intreden.
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Ik vraag u, mijn broeders en zusters
wees met ons en begrijp dat wij u de hand reiken
opdat uw wereld niet vernietigd zal worden
door de vergroting
de enorme uitdijing van materie
die de menselijke geest dreigt te overspoelen.
Waarom reiken wij u deze hand?
Omdat de vernieuwing die er plaats kan vinden
zowel op aarde als in de hemelen
een geheel nieuw paradigma kan brengen
over de gehele wereld
waardoor er eens in u allen
dat hoogste zijn kan prevaleren
opdat gij uw broeder en uw zuster
van welke aard en diversiteit zij ook moge zijn
zult kunnen herkennen als een deel van uzelve.
Dan zal er komen de verbinding
religie, religare, verbinding.
Want ik zeg u
zo gij u niet verbindt in de geest
met de consequenties daarvan in de materie
zo zal een deel van uw wereld ten onder gaan.
En met ten ondergaan wordt niet bedoeld
dat zij geheel van de aardbodem zal verdwijnen
doch daarmee wordt bedoeld
dat de materie de overhand zal krijgen.
Dan is de balans die er kan zijn
tussen geest en materie niet meer aanwezig.
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Ik bid u mijn broeders en zusters
verbindt u met ons
wees niet bevreesd dat geest buiten u staat
dat geest macht over u zou kunnen hebben
dat geest niet past in uw wereld.
Integendeel.
Zo u zich hiervoor wilt openstellen
zult u aan den lijve ondervinden
hoe er veranderingen zullen komen
in uw bewustzijn
in uw denken
in de consequenties daarvan
in uw maatschappelijk verkeer
in uw wereldbeeld.
Dan zult u merken
dat de ontzaglijk grote kracht van de materie
het ego van de mens
zich in liefde en in eenheid
zal kunnen verbinden met geest.
Verzaak uw geest dan niet.
Blijf in uw bewustzijn.
Juist ook in uw rationele zijn.
Doch verbindt dat met ons
die met u willen werken
met uw eigen geest
in het licht van deze vernieuwing.
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Dit is de kwantumsprong
waarover ik u heb gesproken.
Want deze kwantumsprong
die het bewustzijn van de mens
zodanig zal verlichten
zal de oorzaak zijn van de totale vernieuwing.
Ik verzoek u
om na deze mijner woorden
u met elkander te willen verbinden
juist vanuit uw eigen achtergronden
en u daarin gesterkt te weten door de energieën
die tot u zullen komen vanuit geest.
Want het is zo
dat zo u zich openstelt voor deze inzichten
voor de verbinding met uw eigen geest
u deze energieën haast tastbaar in uzelf
zult kunnen herkennen
en zij zullen u voeren
tot een nieuwe en hoopvolle horizon
tot een nieuwe en hoopvolle
zodanige realisatie in uw wereld
dat er een eind zal komen aan het geweld
aan de liefdeloosheid
aan de zeeën van bloed
rivieren van tranen.
Ik bid u
wees met ons
en stel u hiervoor open.
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Ik dank u voor uw aandacht
en nogmaals vraag ik u
schroom niet
wees niet bevreesd
stel u open
verbindt u met elkaar
en weet dat iedere gedachte
positieve gedachten
een liefdesenergie is die zich in de wereld richt
juist op die energieën die daarmee responderen.
Dan zal uiteindelijk
de duisternis van het kwaad
zich kunnen terugtrekken.
Dan zullen de Elohim
de grote energieën
die zowel ten goede
als ten kwade zullen kunnen werken
zich geheel door het licht tot u kunnen keren
en u verlichten in uzelve.
Dit is de mogelijkheid
tot een werkelijke kwantumsprong
die het bewustzijn in de mens
in een geheel nieuwe context zal plaatsen.
Ik dank u.
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Toelichting
Ik denk dat het goed is om u nu met elkaar in groepjes te
verbinden. Bedenk vooral dat juist uw vragen eruit zullen
halen wat is aangereikt en wat misschien in een wat algemene context is gebracht. Want het is zo dat vanuit
het collectief ieder mens ergens geraakt moet kunnen
worden. Dus dan zal het zich niet gaan specificeren.
Door uw vragen kan dat wel en zo zal eenieder tot zijn
eigen inzichten kunnen komen.
Ik denk dat wij goed moeten begrijpen wat ervoor nodig
is om vanuit de geest zo met ons bezig te zijn:
Hoe kan dat? Hoe gebeurt dit?
Dat kan alleen, omdat er nu over de hele wereld een golf
van energie gaat van:
‘Is dit nou alles, deze materie?'
'Ben ik dit dan alleen maar, is er dan verder niks?’
Dat is een opening voor nieuwe perspectieven, pak ze
en ga erop in.
Dialoog
Kwantummechanisch indeterminisme
--- Over de naar binnengaande waarneming. Bij de actie
heb je denk ik, het kwantummechanische indeterminisme wat de keuze maakt en de vrijheid geeft. Maar heb je
bij de waarneming naar binnen, als input naar het ik, dan
ook die vrijheid om dingen op verschillende manieren
waar te nemen?
Is daar ook datzelfde kwantummechanische proces, dat
indeterminisme, verantwoordelijk voor?
159

Z: Ja, de input is neutraal, dat zijn de lichtdeeltjes, de
fotonen. De kleuring komt dus vanuit de mens.
Kleuring in waarneming van neutrale informatie
--- Ja, precies, want dan zie je dat vooral bij de psychologische ervaringen, bijvoorbeeld een bepaald gevoel of
een gedachte, er erg veel vrijheid in zit. Terwijl er bij de
concrete zaken, de zintuiglijke waarnemingen, niet zoveel vrijheid is.
Z: Nee, wat hier duidelijk wordt aangegeven is dat deze
neutrale input zich gaat kleuren in de mens en dat die
kleuring geschiedt vanuit oude herinneringstrillingen in
het onderbewustzijn, die vorm hebben gekregen in het
bewustzijn in de materie.
--- Maar de normale psychologie kan dat ook verklaren.
Z: Nee, dat is niet waar. In de reguliere psychologie is
niet het besef dat de mens in het onderbewustzijn de
herinneringstrilling heeft vanuit vorige levens. In datgene
wat via mij en heel veel anderen wordt gebracht, is dat
juist die herinneringstrillingen een hele grote invloed
hebben op de kleuring van de neutrale informatie.
Met name de herinneringstrillingen die in het onderbewustzijn aanwezig zijn en nog niet in liefde getransformeerd en verlost zijn, zodat de mens zich daarvan kan
vrijmaken.
--- Wat houdt mystieke eenwording met het goddelijke
in? Tussen het ik, het zelf en de natuur zit als het ware
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die sluier van dat kwantummechanische proces, hoe kan
er dan eenwording ontstaan?
Z: Dat zit er inderdaad altijd tussen. Maar deze sluier
kan steeds doorzichtiger worden wanneer in de mens
het besef komt, dat hij in zichzelf het goddelijke of geest
heeft en daarvan alle kracht en mogelijkheden heeft.
--- Wat bedoelt u met de alchemie van de mens?
Z: In vroegere tijd is er met studiegroepen ook over deze
alchemie, enzovoort, gesproken.
Hiervan zijn readers gemaakt.
Het is vooral van belang in de medische wetenschap.
De alchemie is de diepte van het systeem, de organisatie, waaruit alle fysieke delen bestaan in een eenheid religie, religare - met het diepere besef van dat zijn van
geest in de mens.
Informatieoverdracht in het fysieke lichaam
--- U had het de vorige keer over die huidmondjes van
de cellen. Zijn dat dan de zogenaamde poriën tussen
cellen? Waar wel cellen aan elkaar zitten, hebben ze
bepaalde poriën.
Z: Ja, de moleculaire verbindingen in de celmondjes. De
vorige keer heb ik uitgelegd wat ik daarvan heb gezien.
Ik heb een keer op TV zogenaamde diepzee bloemen
gezien. Daar komt een stroom langs en de bloem gaat
open. De stroom gaat voorbij, de bloem sluit zich.
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Wat mij duidelijk werd uitgelegd is dat in wezen iedere
seconde in ons zijn, er een kernsplitsing plaatsvindt. Bij
deze kernsplitsingen komen lichtdelen vrij.
Deze lichtdelen hebben invloed op het gehele fysieke
wezen van de mens. De moleculaire verbindingen in die
celmondjes zijn niet regulerend, het is ook niet transformerend, zij geven aan wat er in het diepste wezen van
de mens plaatsvindt, waardoor de fysieke lichaamsdelen
beïnvloed worden.
Dit moet je dan wetenschappelijk vertalen, hè.
Dat kan ik niet.
Zij, dat kosmisch collectief, geven nooit meer dan gevraagd wordt. Op datgene wat uit de mens komt, komt
respons. Dat is nu een nieuwe werkwijze. Vroeger ging
ik zitten en dan kwam er een doorgeving en mensen
konden er iets of niets mee doen.
Nu is het zo dat in de doorgeving vele aspecten worden
aangereikt en dat in de mens hard gewerkt moet worden
om daar iets mee te gaan doen.
Dat is die kwantumsprong, de vernieuwing van bewustzijn die er nu kan komen.
--- Als u het hebt over de kernsplitsing, er is altijd kans
dat zoiets gebeurt. Dat klinkt voor een natuurkundige als
een hele willekeurige gebeurtenis. Ergens gaat er iets
vliegen en dan komen ze toevallig ergens.
Z: Niets te vliegen, het is gewoon een heel duidelijk systeem wat er gebeurt. De mens bestaat uit fysica, de inzichten daarvan is de metafysica.
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Wanneer de wetenschap en alle disciplines daarvan, dit
besef heel duidelijk zou krijgen in zichzelf, dan zou er
veel meer kunnen gebeuren in materie, de ratio, de
vormgeving en in de resonantie.
Wat zo-even werd gezegd is, dat er gevraagd wordt om
te werken met de gelijkwaardigheid van geest en materie. Dat de balans niet overslaat naar alleen de materie
en de vormgeving.
--- Moeten neuronen in de hersenen een soort connectie
hebben met elkaar, zodanig dat de kwantummechanica
aan geest vast kan zitten?
Geest, bewustzijn, ziel, materie
Z: Dan moet ik u eerst een andere vraag stellen: wat ziet
u als geest?
--- Het woord geest heeft in het gebruik twee betekenissen. Of een betekenis van, wat ik het ik-achtige noem,
datgene wat ervaart, het pure magische, godachtige,
datgene uiteindelijk wat waarneemt: Zelf, Atman,
Brahman, het eeuwige nu, om het zo maar te zeggen.
Of de tweede betekenis: de geest van ziel die onze evolutie en processen doormaakt, na de dood misschien
naar een volgend leven.
Z: Zo zie ik dat niet. Dat mag hè?
Geest staat los van het functioneren van de hersens. In
dat geweldige boek van Pim van Lommel wordt dat ook
duidelijk aangereikt.
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Het functioneren van de hersens is de vormgeving,
geest zit in de patronen, in de lichtdelen, de fotonen, die
indalen. Geest, zou je zeggen, is abstract, maar dat is
niet waar. Het is heel duidelijk door de mens herkenbaar
en doorleefbaar.
Maar wat u zegt van het andere deel: geest van ziel en
wat daarmee samenhangt, reïncarnatie, meerdere levens, is het energieveld.
De ziel is het energieveld wat zich vanuit het punt wat
geest is, vrijmaakt om in te dalen in de vormgeving van
de biologische mens.
--- Waar bevindt zich de geest, het bewustzijn, het gevoel? In het lichaam? Buiten het lichaam? Zegt u dat de
geest, dus het bewustzijn, losstaat van het lichaam?
Z: Nee, dat zei ik niet helemaal. Geest is het grote deel.
Het bewustzijn, het functioneren van de hersenen, hebben een deel van dat grote bewustzijn, daarmee geven
zij vorm.
--- Zo denk ik er ook over. Het bewustzijn staat los van
het lichaam, het bevindt zich buiten het lichaam en
maakt gebruik van de hersens om iets mede te delen en
dan is de ziel als het ware een tussenfase of een energieveld, zoals u dat dan noemt.
Een energieveld dat eigenlijk tussen het bewustzijn en
het fysieke lichaam in is en als het ware het uitvoeringsorgaan van het bewustzijn is.
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Z: Leuk gezegd, ja, maar dan moeten we uitkijken dat
we niet in de valkuil vallen van dat dit iets aparts is.
--- Nee, dat begrijp ik, het is in zijn totaliteit één.
Z: Er zijn twee componenten, één component van de ziel
is gericht naar geest, het hogere, en de andere naar de
materie.
In het leven van de mens heeft de ziel, het energieveld
van de ziel, tot taak om de mens in balans tussen geest
en materie te brengen.
Informatiedragers en kwantumsprong
--- De tubuli zijn informatiedragers van wat dan ook, dat
komt uit één van de recente onderzoeken van de laatste
paar jaar. Wat voor functie hebben de tubuli in die shift,
in de verandering die gaat komen in de balans tussen
geest en materie?
En wat is dan de kwantumsprong, die verandering, shift,
sprong of gap, er zijn verschillende benamingen voor?
Z: Het is eigenlijk geen shift, het is een logisch gevolg.
--- Wat beïnvloedt het dan? Wat is dan het gevolg? Want
anders krijg je toch een cirkelredenering, namelijk je gaat
met je bewustzijn iets beïnvloeden…
Z: Welk bewustzijn?
--- Misschien het collectief? Stel dat je als individu zegt:
ik ga me heel bewust bezig houden om voor mezelf en
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voor mijn omgeving te kijken of ik een balans krijg tussen
geest en materie. Is dat van invloed op de tubuli?
Z: Ja.
--- Ik kom dan niet verder met dat wat ik al heb en al
weet? Als groepje hadden we het over alchemie en de
verandering die noodzakelijk is. Net zoals Steiner bijvoorbeeld zegt: er zijn iedere keer veranderingen, plus
één, er komt iedere keer een verandering bij. Die maakt
dat er een evolutie plaats vindt.
Z: Ja.
--- Dit is toch een collectieve beïnvloeding? Is het een
collectief die je beïnvloedt? Of gaat de beïnvloeding
vanuit het individu? Ik vroeg mij af of wij allemaal met
elkaar verbonden zijn. De ander als deel van uzelf. Wat
is de connectie?
Collectief en individueel bewustzijn
Z: Het is wél een collectief, maar het wordt individueel
vormgegeven. Dat collectief behelst de eenheid van het
individu met geest.
Vanuit de herkenning daarvan, die de mens kan krijgen,
kan er een totale verandering in de vormgeving van het
bewustzijn komen.
--- Waar ik me zorgen over maak, of, u zegt wel individu,
is de verbinding met het geestelijke. Als het een collectief is, dan lijkt het net een school vissen die allemaal
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beïnvloed worden door iets. Ze gaan bijvoorbeeld allemaal tegelijk dezelfde kant op.
Z: Nee!
--- Wat is dan die alchemie dat het individu door zichzelf
bewust te worden van de wens om te veranderen?
Hoe is dat ten opzichte van uw uitspraak dat wij allemaal
één zijn? Dat wij allemaal de ander zijn?
Z: Dat zei ik niet.
Ik zei niet dat wij allemaal één zijn, ik zei dat het geheel
vanuit eenheid is gekomen, dus de sprong uit het vuur.
De basis daarvan is de eenheid van zijn. Door de sprong
uit het vuur begint de vormgeving zich te individualiseren. Deze individualisering kan alleen plaatsvinden vanuit de unieke eigen kleuring van het individu.
--- Ja, er is dus wel degelijk een verschil als u zegt dat
een gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid?
Z: Nee! Gelijkwaardigheid. Dit is nog geen gelijkheid, dat
kan niet, dan zijn wij allemaal klonen.
Vrije wil en hoger bewustzijn
--- Bestaat er dan eigenlijk geen wil?
Z: Ja, Absoluut!
--- En is dat het individuele aspect?
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Z: Ja, en waarom dan en hoe dan?
De sprong vanuit de eenheid uit het vuur, gaat zich verdichten in het Al. In het Al krijgt het nog in een verdichte
staat, vormgeving. Het daalt in tot in de materie, in mensen, dieren, natuur enzovoort.
--- De kwantumsprong die we dan gaan maken, dat we
in staat zijn, door die hogere energieën, om nu een hoger bewustzijn te krijgen waardoor we ons ook bewuster
worden van eenheid van alles, de keuze die wij maken is
in dit punt de vrije wil?
Z: Ja, absoluut!
--- De vrije wil is er wel degelijk? Dus de keus van: ga je
mee in hetgeen je aangeboden wordt, of niet. Op dat
vlak ligt de keus voor een ieder afzonderlijk?
Z: Absoluut!
--- Als je het hebt over de vrije wil van ieder individu, dat
is je persoonlijke vrije wil. Is de kwantumsprong dan dat
de vrije wil van ieder mens wordt aangelijnd aan de goddelijke wil, van het grote geheel?
Z: Mooi!
--- Is dat de kwantumsprong?
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Z: Ja, maar de kwantumsprong bestaat ten dele dat het
daar naartoe geleid wordt, maar absoluut in vrije wil en
de vormgeving daarvan, dat bepaal jij als mens zelf.
--- Er wordt steeds gezegd dat het bewustzijn heel erg
belangrijk is. We hebben ons bewustzijn tot een bepaald
punt ontwikkeld en dan lijkt het net alsof er een soort
grijs vlies ontstaat waardoor je net niet tot die volgende
stap kunt komen. Wat hebben wij als mens nou nodig
om dat bewustzijn verder te openen?
Z: De mens is gericht op overlevingsinstinct, op datgene
wat zijn materiële bewustzijn als referentiekaders heeft
en hem aanbiedt.
Dat is zijn veiligheid, daardoor kan hij zijn zoals hij is.
Deze kwantumsprong, ik wil niet zeggen dat die het allemaal ondersteboven haalt, maar het betekent wel dat
de mens tot het diepste inzicht gaat komen, dat niet alleen zijn ratio, referentiekaders, het overlevingsinstinct
moet bepalen, maar dat er een heel diepe aansluiting is
met geest, met het hogere in onszelf.
Dat betekent dat de mens vanuit zijn vermeende veiligheid denkt dat wanneer hij toetreedt tot de inzichten van
de kwantumsprong, hij zichzelf daardoor verliest en de
greep op zijn ratio, dus op zijn vormgeving kwijtraakt.
Het besef van ‘ik’
--- Verliest de mens dan een beetje het besef van ik?
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Z: Nee, absoluut niet, het wordt juist duidelijker!
--- Gaat dan wel het besef weg van afgescheiden te zijn
van anderen?
Z: Nee, het besef van deze kwantumsprong, die sprong
uit dat vuur, houdt in dat alles wat is, de hele schepping,
uit dit vuur komt.
De vormgeving heeft zich later ingezet. De diversiteit van
die vormgevingen is noodzakelijk geweest voor de evolutie van de gehele schepping en zeker van de mens,
met de eigen vrije wil, met zijn unieke zijn, enzovoort.
--- Wat mij puzzelt is of inderdaad dat ik-besef toch een
beetje weggaat.
Z: Dat zijn van het ik, dus het egobewustzijn, is een afgeleide vormgeving van dat 'grotere ik'. De diversiteit
van het eigen ik, de uniciteit daarvan, is noodzakelijk
opdat er evolutie kan plaatsvinden. Dus dat eigen ik kan
nooit weggevaagd worden en ondergaan in de massa, of
hoe dan ook.
--- Ik heb toch het gevoel, dat het ik in de zin van je afgescheiden voelen van de anderen, er minder nadruk zal
zijn op: ik vind dit en ik vind dat.
Want het kan niet anders dan dat er veel meer een echt
gevoel van eenheid komt, zoals: dat wat je ziet en wat
een ander doormaakt, dat kan jij ook doormaken. Dit zal
dan sowieso veel meer verbinding geven.
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Z: Dat ben ik niet met u eens.
Als je vanuit dat weten van die verbinding - religare - dat
is de diepste betekenis van religie, in een eenheid bent
met alles wat is, bestaat en dat je op je blote knieën mag
danken voor het zijn van jouw unieke vormgeving, dan
kun je gaan beseffen dat juist die unieke vormgeving van
jou zelf maakt dat jij steeds verder in de grote eenheid
van dat grote ik kan komen.
Anders ga je ten onder in het geheel, dat mag ook weer
niet. Dus de grens is heel subtiel, als er al een grens is.
--- Is het bijvoorbeeld zo dat je door het besef waar je
het over hebt, de 'ik identificaties' een beetje wegvallen?
Ik man, of ik ambtenaar. Dat daar meer vrijheid in zit?
Z: Nee, dat zou niet goed zijn, want dan heeft de mens
eigenlijk zijn vrije wil niet meer.
Kan hij zijn vrije wil eigenlijk niet meer gebruiken, want
dan is hij afhankelijk van alles wat er om hem heen is en
dat mag ook niet.
Individualiteit en uniciteit
--- Je zei eerder dat de kwantumsprong een logisch gevolg is. Een logisch gevolg van wat?
Van het besef van geest te zijn? Maar daar is dan ook
de individualiteit en de uniciteit?
Z: Ja, de kwantumsprong is een logisch gevolg van het
diepste besef van geest in al wat is en in de mens, in het
hoogste bewustzijn, want de mens heeft de rede.
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De kwantumsprong houdt in dat door het diepste besef
van geest in de mens, er zelfs nieuwe krachtvelden ontstaan. Eigenlijk zijn ze er al, maar ze gaan dan werken,
waardoor de mens juist ook in zijn vormgevingen tot nog
grotere hoogten kan komen, zonder dat hij zich afhankelijk stelt van die vormgeving.
Liefdeskracht
--- Wat gebeurt er fysiek, wat verandert er in de mens op
het moment dat dit plaatsvindt?
Z: Op het moment dat dit plaatsvindt, is de alchemie van
het wezen mens - een wezen van de gehele schepping,
maar we hebben het nu over de mens - zodanig in een
bepaalde vrijheid van transformatie gekomen, dat hierdoor vastzittende ziektes, kwalen zich niet kunnen oplossen, maar wel tot een bepaalde transformatie kunnen
komen. De wetenschappers hier moeten dit maar vertalen vanuit hun eigen achtergronden.
Hoe dat in zijn werk gaat, dat weet ik nu niet, ik hoor ook
niet dat dit nu wordt gegeven.
Dit is heel bijzonder, dat de mens, vanuit zijn uniciteit en
zijn vrije wil, maar vooral zijn liefdeskracht tot vernieuwingen kan gaan komen.
Wat is de liefdeskracht?
Dat is het besef van de eenheid van zijn in hemzelf,
waardoor er in zijn bewustzijn zodanige energieën vrijgemaakt worden, dat er ook lichamelijk vernieuwingen
kunnen gaan komen.
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Eenheid van zijn
--- Hoe verhoudt zich de eenheid van zijn tot de individualiteit en uniciteit?
Z: De eenheid van zijn verhoudt zich tot de uniciteit van
de mens, wanneer in de mens het besef gaat komen, dat
hij voortkomt uit die eenheid.
Dat hij zonder angst, zonder zijn vermeende veiligheid te
baat te nemen, of zijn overlevinginstinct te moeten stellen, in het vertrouwen kan komen dat, juist omdat hij uit
die eenheid afkomstig is, in zijn individuele unieke zijn
veranderingen kan gaan aanbrengen die hem positief
zullen vormen.
De angst van de mens dat hij de greep verliest op zijn
ratio, referentiekaders, zijn gehele materiële vormgeving,
houdt hem tegen om in dat grote bewustzijn van de eenheid te kunnen komen. Dit zal hem juist veel meer mogelijkheden kunnen geven en veel meer nieuwe krachtbronnen kunnen openen om zijn leven in een steeds
opgaande lijn te leven.
De focus van het bewustzijn van de mens
--- Kun je kortweg zeggen dat het eigenlijk een shift is in
de focus van het bewustzijn?
Z: Ik begrijp de vraag niet… De focus van het bewustzijn
van de mens bepaalt hoe hij daarop reageert, hoe de
uitwerking is, ook fysiek enzovoort, ja natuurlijk!
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--- Ja, en dat de focus van bewustzijn verandert waardoor men andere dingen binnenkrijgt.
Z: Heel goed!
--- Of op andere dingen gericht is, wil ontvangen, wil
streven enzovoort?
Z: Die focus van het bewustzijn bepaalt ook, hoe ook
absoluut fysiek, dus lichamelijk, ziekten en kwalen zich
verhouden in dat wezen van de mens.
Wanneer de focus door dit besef verandert, eigenlijk is
dit al de metafysica, krijgt hij dus nieuwe krachten, nieuwe energieën, om die verandering zelfs tot in de werking
van het DNA te gaan plaatsen.
--- Ik heb ook horen zeggen, dat men zo evalueert naar
meer bewustzijn van het achtste chakra, klopt dit?
Heeft dat hier ook iets mee te maken?
Z: Ik heb mij nooit zo direct met chakra’s beziggehouden. Wat ik wel weet is dat de indaling van de fotonen,
de lichtdelen, die alle informatie in neutrale staat vertegenwoordigen, in het bewustzijn van de mens komt, dus
in de kruin, het heilige hoofd en dat dit zich door de
mens heen, door alle zenuwknopen, dus de chakra’s, de
kleur aanneemt, die deze mens heeft, focust.
Trillingen, frequenties en genezing
--- Zohra, ik stel de vraag vanuit fysica. Je hebt steeds
gezegd: stof bestaat uit trillingen. Trillingen en frequen174

ties hebben met elkaar van doen. Wat ik op het spoor
ben gekomen is dat, en ik denk dat het de genezingen
van de toekomst zullen zijn, het met name de frequenties zijn waarmee genezen kan worden. Ik zou jou daar
graag een uitspraak over willen laten doen
Z: Ja, is heel mooi. Kijk, dat is nou het logische gevolg.
Het logische gevolg van deze kwantumsprong dat de
mens dus tot het inzicht komt dat geest in hem is.
Dat daardoor de frequentie van zijn energietrillingen gaat
veranderen.
Dat heeft invloed op de werking van het DNA op, wat die
meneer zei, de focus. Dus hoe de mens bezig is zichzelf
te focussen op datgene wat er met hem is, waardoor er
een werkelijke transformatie kan gaan plaatsvinden.
--- Ja, dat is het vleselijke stuk, maar wat ik zie is dat er
in apparatuur en ook in korrelvorming van frequenties
aangereikt kunnen worden aan de mens waardoor hij
grote ziekteprocessen achter zich kan laten, ook psychische ziekteprocessen.
Z: Ja
--- Dus toen dacht ik van hé, nou kijk, dan hebben we
hier Zohra weer, voor mij kwamen dingen bij elkaar, omdat jij steeds over trillingen sprak, dat eigenlijk alle materie uit trillingen bestaat, als dat zo is, dan is het woord
frequentie ook in de buurt, zal ik maar zeggen.
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Ik heb het gevoel dat dit een grote vlucht zou kunnen
nemen in de toekomst, voor betreft de genezingen, fysiek en psychisch naast de geestelijke processen die
ook een transformatie inhouden.
Z: Ja, nou moet ik dus iets vertellen van wat wel twintig
jaar geleden mij werd aangereikt, met behulp van een
paar ingenieurs die vanuit hun kennis konden vertalen,
wat ik aan inspiratie doorkreeg en waaruit twee halve
bollen werden gefabriceerd, die invloed hebben op het
fysiek van de mens. Maar die invloed op het fysiek van
de mens, hing dus samen met bepaalde frequentietrillingen die daarin, als het ware, gevangen waren, zal ik het
maar noemen.
Nou ben ik zelf, hoewel ik dat dus heb doorgekregen en
met die mensen dat is vormgegeven, niet zo’n voorstander van apparaten die het werk gaan doen. Wél wanneer
die apparaten gebruikt zullen worden in eenheid met het
bewustzijn, wat die mens dan zal hebben.
Dus het geestelijk aspect moet duidelijk zijn en dat hij
dan gebruik kan en mag maken van bepaalde apparaten. In studiegroepen die er geweest zijn, werd zeer duidelijk gesproken over de Orgon energieën, wat daar gebeurde en wat mij opviel, ik heb het laatst nagelezen, is
dat er een geestelijk orgasme plaatsvindt, waardoor die
Orgon energie, zich door het hele menswezen kan gaan
richten en positieve veranderingen kan gaan brengen.

176

--- Ja, oké, maar ik spreek van iets anders. Daar waar nu
gewerkt wordt met zware middelen als prednison, antibioticum et cetera, of operaties, heb ik al gezien, dat zowel
apparatuur als ook korrels met frequenties daarin, grote
gewrichtsklachten kunnen helpen overgaan.
Er zijn dus frequenties daaraan verbonden.
Psychische klachten, trauma’s uit de oorlog en dat soort
zaken, die allang aanwezig zijn in iemand.
Hersenkernen kunnen herstellen en toen dacht ik dat jij
daarover iets mag of moet zeggen?
Z: Ja, en wat ik daarover mag zeggen is dat het absoluut
een vereiste is, dat er het inzicht gaat komen vanuit dat
zijn, vanuit die eenheid. Want dat houdt een zodanige
vergroting in van die frequentietrillingen, waardoor het
zou kunnen gaan gelukken.
--- Ja en teveel zou het ook weer verstoren waarschijnlijk?
Z: Ja, maar daar kunnen we nog wel een andere keer
verder op ingaan.
Schepping en scheppingsenergieën
--- Waarom laat de Creator, of God, het plan zo ontwikkelen zoals dat nu gebeurt?
Waarom heeft de Creator het Zijn in 100% aanwezig,
niet een eigen, andere, misschien gemakkelijkere weg
gekozen?
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Z: In het spel der engelen - men noemt dat de gevallen
engelen die het bewustzijn in de mensheid verspreiden had Lucifer de hoge moed om zich daarmee te verbinden.
Dit spel van de engelen had tot gevolg, dat de elohim,
dat zijn de goddelijke krachten, zodanig zouden kunnen
werken, zowel in het positieve als wel in het negatieve,
van schaduw tot duisternis, van het ontbreken van liefde,
tot werkelijk kwaad.
De mens moet in de continuïteit van levens die hij vanaf
het eerste begin op zich heeft genomen, deze krachten
zodanig in zichzelf tot liefde transformeren, dat hierdoor
het bewustzijn van de gehele mensheid, van deze hele
schepping, op een totaal ander niveau, dus frequentietrillingen, kan gaan geraken.
Nou is het zo, dit moet ik nog nader toelichten, dat de
krachten van die elohim - en dat vind ik een beetje onvriendelijk, 'excusé le mot' - juist speciaal gericht worden
op de negatieve, dus duistere of schaduwrijke aspecten
die in de mens en in zijn geheel in onze wereld, onze
maatschappij, op deze planeet aanwezig zijn.
Ik heb nogal verontwaardigd gevraagd waarom dat zo
moet. Elke nacht word ik tegen drieën wakker, dan ga ik
in de keuken zitten, kopje thee erbij en dan komt er kennis die ik net zo vlug weer vergeet, maar door uw vragen
komt het er weer uit. Dit is even een zijsprongetje.
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In mijn nogal verontwaardigde vraag waarom dat zo
moest, waarom kan een mens niet gewoon in zijn eigen
liefde zijn? Dat kan dus blijkbaar niet, want de vreugde
houdt de energie in stand. De vreugde, het positieve,
maakt dat de mens zich steeds weer opnieuw vorm kan
gaan geven.
De donkere, negatieve krachten, de engelen der barmhartigheid, de elohim zorgen ervoor - in de doorgeving
noem ik dat de engelen der barmhartigheid, lichtende
wezens, en ik vertaal dat met een zwart maskertje voor dat juist door het lijden in de mens alles wat liefde,
scheppingsenergie, één zijn met het goddelijke, tot stand
kan komen.
Ik vind dit een contradictie hoor, maar misschien komen
we eruit.
Nou is het aan ons mensen om te vragen, hoe dan?
Hoe zit dat dan in elkaar? Dat weet ik dus ook niet.
Hebt u begrepen wat ik zeg?
Ervaring van liefde en liefdeloosheid
--- Wat betreft het ‘hoe dan’. Hoe kunnen wij onszelf tot
uitvoerder maken van die inspiratie vanuit de elohim?
Z: Daar komen we bij de kwantumsprong. Het besef dat
wij in ons die goddelijke krachten zodanig hebben, niet
alleen vertegenwoordigen, maar hebben en zijn, dat wij
daardoor die negatieve aspecten die de elohim ons geven, kunnen transformeren. Dat is onze opdracht, onze
levensopdracht.
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Levens, levens lang, gaan wij daar doorheen, opdat wij
uiteindelijk een lichtwezen kunnen worden.
--- Dat refereert ook aan de zondeval die er is geweest
waardoor wij eigenlijk de verbinding met die geestelijke
wereld kwijt zijn geraakt en dat religie ons weer opnieuw
daarmee wil verbinden?
Z: Ja, ik wil het niet zo graag de zondeval noemen, als
wel de mogelijkheid tot verlichting. Dat is even anders.
De mogelijkheid tot verlichting bestaat daaruit, dat in de
mens, in zijn hele wezen, onderkend gaat worden wat
liefdeloosheid, het ontbreken van liefde, kwaad, duisternis, werkelijk inhoud. Het schijnt dat we daar ontzaglijk
veel levens voor nodig hebben.
--- Was die zondeval nodig om ons van het ene op het
andere pad te brengen?
Z: Ja. Noem het nou maar geen zondeval, dat vind ik zo
akelig.
--- Waarom moeten wij die weg gaan?
Is er niet een kortere weg waardoor we in die eenheid
hadden kunnen blijven?
Z: Ha ha! Ja, die komt dus nu, omdat over de hele wereld het besef van die kwantumsprong blijkbaar gaat
doordringen. Die lange weg, als je toch de geschiedenis
nagaat vanaf het eerste begin tot nu, is niets anders dan
de vreselijkste dingen die mensen elkaar aandoen.
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Waar zit dat in? Nou ga ik nota bene vragen, waar zit dat
in? Dat zit daarin, dat de kracht van de materie van het
ego, van de menselijke persoonlijkheid, zich wil stellen
boven de kracht van geest.
Wat nu vanuit het collectief wordt aangereikt is dat er
een balans moet komen tussen geest en materie. Dat
niet het ene de overhand mag krijgen boven het ander.
--- Wij hebben daar ook over gesproken in onze werkgroep vanuit die huidige financiële crisis.
Wij kwamen tot de vraag: De financiële wereld heeft dit
over de toezichthouders, die onvoldoende hebben toegekeken op het handelen van de banken enzovoorts.
Maar is eigenlijk de opdracht niet dat wij in onszelf onze
innerlijke toezichthouder zouden moeten kunnen beleven of vinden?
Z: Ja, en dat wij heel duidelijk het besef krijgen dat in
wezen deze hele enorme economische crisis over de
hele wereld is ontstaan vanuit het belang wat het ego
zichzelf in de materie vanuit de begeerte stelt.
Collectief, universeel belang
Dan kom ik bij het volgende, wat de vorige keer ook is
aangereikt. Die innocence van de mens.
Waar bestaat die innocence uit? Deze bestaat daaruit
dat de mens zich niet meer laat overheersen door zijn
gehele begeertelichaam.
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Begeertelichaam betekent:
Het energieveld dat zeer direct met het ego, de persoonlijkheid is verbonden vanuit het overlevingsinstinct, de
vermeende veiligheid, het vermeende overlevingsinstinct. Vermeend betekent dat je denkt dat het zo is.
--- Dus niet vanuit overleving ermee omgaan, maar vanuit religie?
Z: Ja, en dat deze crisis, ik durf het haast niet te zeggen,
noodzakelijk is. Ik had zelfs een paar jonge mensen van
wie ik het nooit gedacht had, die tegen mij zeiden: Ja,
maar dat zit in de begeerte van de mens, iedereen moet
nog meer hebben, nog meer zijn, nog meer doen.
Dat ik dacht goh, dat is hoopgevend, daar zit het dus in.
Hoe kunnen wij daarmee werken?
--- Ja, hoe kan je als mens het vertrouwen krijgen om
vanuit dat collectieve belang je eigen keuzes te maken?
Z: Ja, oh dat is leuk! Hoe krijg je dat vertrouwen om vanuit dat collectieve belang, dat zeg je toch, die keuzes te
maken?
--- Jezelf uitvoerder te maken eigenlijk van het universele belang in plaats van het ego belang?
Besef van Eenheid
Z: Dat kan alleen maar door dat besef dat je vanuit die
eenheid komt. Ik word een beetje een oude grammofoonplaat geloof ik, maar dat is het dus.
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Vanuit dat werkelijke diepe besef, gaat er van alles veranderen. Dat vertrouwen is een kosmische energie die
zich alleen kan gaan nestelen in de mens, wanneer de
mens zich daarvoor openstelt.
Dit besef van die eenheid van het zijn ook werkelijk, niet
alleen rationeel en ook niet alleen emotioneel want dan
wordt het een zweeftroep, heel duidelijk in balans kan
brengen in zijn leven, in iedere kleinigheid.
Ik heb gezegd dat ik wel eens zit te huilen bij de TV als
ik al die verschrikkelijke dingen zie, hoe ze kinderen
handjes afhakken en ... oh, bah! Ik heb zelf negen kinderen, dus dat is nogal wat.
Er werd gezegd dat dit huilen geen barst helpt, dat is
medelijden. Wat wel helpt is een positieve liefdesenergie
uitstoten, zal ik het maar noemen, juist naar diegenen
die dat doen. Ik krijg er helemaal kippenvel van, van oei!
Juist naar degenen die dat doen. Wie kan dat nou opbrengen? Nou, zei ik, nou vraagt u teveel van mij hoor,
maar oké. Toch is het dat, juist daarnaar. Hoe doen we
dat dan? Ja, dat kan dus weer, oude grammofoonplaat,
vanuit dat besef van die eenheid.
Gelijkwaardigheid
Er is de ander, ook al is hij nog zo verschillend, groen,
geel, zwart, bruin, maakt niet uit wat voor religie of achtergrond hij ook heeft. Wanneer je die ander niet kan
zien als een gelijkwaardig fenomeen, wezen, geest, als
jezelf, zal er nooit iets veranderen in deze wereld.
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Dat roept natuurlijk ontzettend veel op, dat zal enorm
veel consequenties hebben, dat kan ik ook niet overzien,
dat kunnen we misschien met elkaar tot verandering
brengen.
--- Ik denk dat we het daarmee niet moeilijk maken, het
kwam ook al zijdelings even ter sprake. De vraag daarbij
in de groep was: zou de kredietcrisis meewerken om de
balans tussen geest en materie, te herstellen?
Z: Te herstellen weet ik niet, maar wel het aan te raken
en tot een bepaalde vernieuwing te brengen, ja dat wel.
--- Zo eenvoudig.…
Z: Ha ja, wel even doen hè!
De macht van de grote godsdiensten
--- Ziet u ook een doorbraak in één van de grootste religies, waar de geestelijkheid zoveel macht heeft en die
zoveel vreselijke wetten heeft, waardoor er veel gruwelijke dingen gebeuren?
Z: Het is nogal vrij groot hè?
Die vreselijke dingen, die wetten.
--- Ja, dan denk ik aan die Sharia wetten. Ik heb niks
tegen moslims, dat zijn gewone mensen net als ik, maar
die geestelijkheid heeft daar de macht en daardoor is er
zoveel onderdrukking.
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Z: Het is aan de mens, wat doet de mens met zijn diepste wezen en zijn diepste kennis van god, zijn inzichten.
Ik wil toch naar voren brengen, dat de Sharia van de
islam een behoorlijk vreselijk voorbeeld daarvan is, maar
in het verleden zijn hier in de Christelijke godsdienst ook
dergelijke voorbeelden geweest.
Het is dus altijd de mens die dat besef van de eenheid,
van dat goddelijke, in zijn eigen ‘straatje’ wil brengen,
waardoor de mens de macht krijgt over de vormgeving
van geest van de andere mens.
--- Ja, maar je ziet het als collectief, dat het daar zo sterk
is…
Z: In de tijd van de inquisitie is dat ook zo geweest.
--- Dus je zou denken dat er een groter bewustzijn komt
en er daar ook een grotere doorbraak zal komen?
Z: Dat zal er ook gaan komen, maar dat gaat niet zo
vlug. Want dat is gebaseerd op het mannelijke element
van de macht. En dit mannelijke element is daar zo sterk
in vertegenwoordigd dat het zich nog niet kan richten
naar een gelijkwaardigheid.
--- Maar wat kunnen wij daaraan doen?
Z: Onszelf zijn en niet meegaan in die stroom.
--- Het is nog een lange weg voordat dat verandert?
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Z: Ja, maar het is niet ónze verantwoordelijkheid.
Onze verantwoordelijkheid is: te zijn, zoals wij zijn vanuit
ons innerlijk weten en onze vrijheid daarin zonder de
ander, hoe verkeerd wij dat ook vinden, te willen dwingen, teveel willen interpreteren wat die ander verkeerd
doet.
--- Ik begrijp het. Ik heb er gelukkig niet direct wat mee te
maken, maar als je eronder woont. Ik heb boeken gelezen van mensen die daaronder wonen, of die daar in dat
bewustzijn iets willen veranderen. Dit is toch heel moeilijk en moeizaam.
Z: Ja en ik mag daaraan toevoegen - er zijn hier heel
veel vrouwen - dat het aquariustijdperk sterk gericht is
op het vrouwelijke. Het vrouwelijke is niet die mevrouw
die u hier bent, maar is vooral de ontvangenis van het
hoogste bewustzijn, de ontvangenis. Hoe zich dat in de
vorm, in de materie zal vormgeven, dat weet ik niet.
Het Christendom en de Islam in Nederland
--- Ik wil je eerst vragen of jij hoort dat je mijn vraag mag
beantwoorden, of wil beantwoorden?
Z: Voor een deel.
--- Ik herinner mij dat je een keer in een lezing zei:
Nederland krijgt een keuze tussen het Christendom en
de Islam? Zou je opnieuw je licht op deze vraag willen
laten schijnen?
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Z: In Nederland is er een tendens om vanuit een bepaalde tolerantie, toe te staan hoe de ander is. Ik vraag me
af wat dat is, zit daar misschien toch een zekere angst
achter?
Ik vind, of ze het er daarboven nou mee eens zijn of niet,
dat de westerse mens, die tot de Christelijke godsdienst
behoort, met het voorbij zien van de vormgevingen daarvan, in zichzelf de verantwoordelijkheid heeft om datgene wat de Christus heeft gegeven aan de diepste waarden, de liefde, het vertrouwen en de acceptatie, in dit
westerse land tot zijn werkelijkheid te blijven houden.
Dat het niet afgekalfd mag worden door andere godsdiensten of andere stromingen of filosofieën of hoe dan
ook.
--- Je zit met de moeilijkheid, je komt op een kruispunt
van tolerant willen zijn of opkomen voor je eigen identiteit?
Z: Ja, en daar is de grens wanneer je dus niet opkomt
voor je eigen identiteit, voor wat jou het diepste beroert,
behelst, dan ontken je de heilige geest in jezelf.
Want wij mensen, zijn de creator van de heilige geest.
Het is niet iemand daar, weet ik waar, het is niet een duif
die rondvliegt.
Wij mensen zijn in onszelf de creator van de heilige
geest en ontkennen wij dat ten behoeve van de ander,
dan ontkennen wij dus het zijn van dat goddelijke zijn in
onszelf. En dat is een werkelijke, als je van zonde mag
spreken, zonde tegen geest.
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De beantwoording van deze vraag houdt ontzaglijk veel
in, waar nu de tijd en de gelegenheid niet voor is om
daar nog dieper op in te gaan en dus word ik moe.
Slotceremonie
Ik mag u dan vragen of u, alsjeblieft, al die woorden en
alles wat is gezegd maar loslaat en in uzelf in de onschuld van een kind wilt komen en gewoon beleven wat
er wordt aangereikt, want het zit in jezelf.
Hier is niets wat je uit jezelf haalt.
De ceremonie die zo dadelijk zal zijn, is de bevestiging
van alles wat hier is gezegd.
Even stil zijn…
Deze drie kaarsen:
De kaars aan uw rechterhand, dus mijn linkerhand, is het
symbool van de Eenheid van het Zijn.
Hier hebben we de hele middag over gepraat:
Het symbool van de Eenheid van het Zijn.
De kaars aan uw linkerhand, dus voor mij rechts, is het
symbool van het Licht van het Bewustzijn.
Zonder dat licht van het bewustzijn kunnen we ook niks.
De derde kaars, de punt van de driehoek die naar u is
gericht, symboliseert de Liefdeskracht die in de gehele
schepping, maar voornamelijk en vooral in de mens,
aanwezig is, want de mens heeft de rede.
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Zo mag ik u dan vragen, om vanuit mijn linkerhand, dus
voor u rechts, de kaars van de Eenheid aan te willen
steken. Met het kleine kaarsje aan die grote kaars van
de verbinding.
Mag ik dan iemand vragen vanuit mijn rechterkant, dus
voor u links, voor het symbool van het Licht van het Bewustzijn.
Mag ik dan iemand vragen - en nu graag een man uit het
midden - die het symbool van de Liefdeskracht wil aansteken.
Met de dover graag het kaarsje doven.
Dit lijkt heel eenvoudig, het is maar een handeling.
U weet niet, wat een enorme golf van positieve energie,
van liefde, wij hiermee realiseren.
Want wij doen dit dus, vanuit de Eenheid van het Zijn.
Dat er, met het licht van dat bewustzijn van ons en de
liefdeskracht die wij hebben, over de hele wereld toch
iets mag komen van gelijkwaardigheid, van respect.
Liefde is misschien nog teveel, maar in ieder geval van
gelijkwaardigheid en respect.
Heb dat voor jezelf, maar heb dat alsjeblieft ook naar de
ander.
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Dan rest mij alleen nog u allemaal te bedanken voor uw
zijn hier, uw participatie hierin. Want zonder u kan ik ook
niets. Dat wil gewoon niet, het is dat wij het met elkaar
opbouwen.
De mensen die mij altijd zo getrouw en helemaal vrijwillig
met alles helpen: Mijn allerhartelijkste dank, voor jullie
nooit aflatende trouw en gewoon het doel in de dienstbaarheid aan iets wat hoger is dan wij zelf zijn hè?
Ik dank u allemaal.
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Betreden wij de brug van hoop
Fonkelend de tranen van kristal
Teder verbindend leven en dood
Helend omvattend het AL
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Het leven na de dood in kosmisch perspectief
Inleiding
Hartelijk welkom. Deze derde keer is mij vanuit de geestelijke begeleiding gevraagd om te spreken over de stoffelijke dood, wanneer de atomen als het ware uit elkaar
vallen en de hergroepering van alle energieën.
Hoe gaat dat allemaal in z’n werk? Dat wordt vandaag
aangereikt. Wat ik weet is dat er juist vandaag bepaalde
onthullende feiten gegeven zullen worden die misschien
niet direct voor een ieder acceptabel zijn.
Het betekent dat wij in ons mens zijn, in het paradigma
wat we nu hebben, de bewustzijnsverruiming die er nu
is, steeds een stapje verder gaan. Dat het vasthouden
aan vormgevingen, aan oude tradities, aan geconditioneerdheden, steeds verder van ons af kan komen te
staan.
Dit is niet verontrustend, dit is juist voor de mens van nu
wijdere en nieuwe perspectieven openend. Mogelijkheden aanreikend, die we eerst misschien niet zo tot ons
durven laten komen.
In al datgene wat is gegeven staat voorop: de liefde tot
het geheel, de eenheid van het zijn waartoe wij behoren.
Wij staan nooit alleen, wij zijn verenigd in één groot geheel. Wanneer wij moeite hebben met de abstractie hiervan en toch nog vormgevingen willen plaatsen, dan kan
dat natuurlijk.
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Het is nu wel zo dat in alle disciplines van de wetenschap, in alles wat met ons is in onze maatschappij en
onze religie, er nu een vernieuwing van vormgeving
komt. Een vormgeving die niet gebonden is aan materiele vormgevingen. Dit is iets wat in ons bewustzijn langzaamaan moet gaan integreren, opdat wij dit kunnen
gebruiken in al onze eigen achtergronden.
De wetenschapper kan dat gebruiken vanuit zijn eigen
kennis en wetenschap als een toegevoegde waarde
vanuit het kosmisch perspectief.
De maatschappelijk georiënteerde mens kan dit gebruiken om degenen die aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd en vaak in zeer moeilijke, vaak ook fysieke omstandigheden moeten verblijven, iets te kunnen aanreiken wat hoop geeft, wat de mens niet meer als verloren
van zichzelf ziet.
Hoop!
In datgene wat ons wordt aangereikt is dan vooral, voornamelijk en nummer één: de liefde van het geheel.
De compassie met elkaar en met onze wereld, de waardigheid van alles wat is en het respect daarvoor, zowel
in onszelf, voor onszelf als dat van de ander.
Dit zijn de basiselementen die ik al 25 jaar heb mogen
brengen in steeds andere vormgevingen en die nu zijn
aangeland op dit stuk waarin mij in 2007 vier doorgevingen werden aangereikt, weergegeven in het boekje
‘Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief’.
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Zij werden zodanig scherp en duidelijk gesteld, dat hierop volgend deze vier bijeenkomsten konden komen.
Ik zou in 2005 het aardse met het hemelse verwisselen.
Dat ging waarschijnlijk door de zorg en de liefde van mijn
kinderen niet door of het was een medische vergissing,
dat weet ik niet, maar ik denk het niet.
En zie hier, de mens herleeft, de geest herleeft. De
geest is ongebonden. Wat nu tot u zal komen en wat u
vanuit uw eigen zijn in alle vrijheid, niets hoeft, niets
moet, in uzelf kunt integreren en er misschien iets mee
kunt doen.
Dan vraag ik nu van u dat u zich, net als ik, wilt concentreren. Te proberen wat leeg te zijn in uw denken, in uw
emoties. Niet oordelen, niet veroordelen. Stil, rustig.
Doorgeving
Gegroet, gij schepselen van liefde.
Gij, mensen, die net zo als wij
uw medeschepselen in de geest
de geest in de materie zult gaan integreren.
En ik zeg u dat in al wat geweest is
in al hetgeen tot u is gekomen
in de duizenden jaren ook vóór het Christendom
de mens steeds opnieuw getracht heeft
het goddelijke zijn
in zijn vormgevingen te plaatsen.
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Dan is nu de tijd aangebroken dat u, mensen
vanuit uw nieuwe bewustzijn de onderzoeken
die overal ter wereld hebben plaatsgevonden,
ik u nu kan zeggen dat de geest in u mensen
zodanig tot realiteit zal kunnen komen
dat zij u in uw levens en in al datgene
dat tot u zal komen in de loop der jaren
zodanig zal kunnen integreren dat gij u niet,
ik zeg u níet,
in de eenzaamheid van uw eigen menselijk zijn
hoeft te gevoelen.
U mens, bent een onderdeel
van het grote geheel.
U mens, bent nooit alleen
want U mens, bent één met het goddelijke zijn.
Wat is dit goddelijke zijn?
Het is niet zoals ik u al eerder heb uitgelegd
in de metafysica die ik u heb onderwezen,
een persoon, een persoonlijke godheid
op een troon.
Het is niet een God die straft en beloont.
Het is het ontstaan van het Zijn,
de liefde waardoor het zich kon delen
zich in vormgevingen van materie kon integreren
hetgeen de basis werd voor het mensdom.
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En ik zeg U mens, dat juist in u
die bent de lichtdrager Gods,
juist in u mens,
de kracht en de mogelijkheid aanwezig is
om in deze zo bloedige wereld
waar tranen van bloed,
rivieren van bloed
zeeën van tranen u omgeven, uw leven bepalen,
ik zeg u mens, dat zo in uzelve
de wil zal ontstaan tot verandering hiervan
door in uzelve te accepteren
dat juist u bent de lichtdrager Gods.
Dat juist u mens bent
het licht in uzelve
met alle kracht en energie daarvoor aanwezig.
Dan zal het bewustzijn in uw omstandigheden
op deze uw wereld zodanig veranderen
dat zij zal leiden tot een algehele vernieuwing
zowel in uw wetenschap,
in uw maatschappelijk verkeer,
in uw religie.
Tot een vernieuwde en vergrote vereniging
van liefde, mededogen, waardigheid
en respect zal leiden.
Ik bid u, mens
wil dan juist vanuit uw eigen vraag en verlangen
naar vernieuwing
naar schoonheid, naar liefde
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naar respect en waardigheid,
dit dan in uzelve
juist in uw kleine omstandigheden
zodanig vanuit uw geestelijk zijn,
uw licht in uzelve te willen realiseren.
En al hetgeen wat is gegeven
en wat nog meer zal komen aan kennis
zowel voor de medische wetenschap
voor de fysica en zeer zeker voor de mens
en zijn maatschappij, alleen zal dienen
om uw levensomstandigheden
zodanig te vernieuwen
dat u zult komen tot het rijk van werkelijke vrede.
Het vernieuwen in uw bewustzijn betekent
dat daar in uzelve vertrouwen moet gaan komen,
acceptatie van datgene wat met u is.
En vanuit deze acceptatie de kracht krijgen
tot vernieuwing, vertrouwen in uzelve.
Dat datgene wat u verbindt met de geest,
uiteindelijk in de materie zich zal realiseren.
Maar daarvoor is nodig dat in u, mens
de wil daartoe zo duidelijk zal zijn
dat zij onze regionen kan bereiken.
Verbind u met ons, wees met ons.
Wat nu van het kosmisch collectief
van hogere bewustzijns aan u wordt aangereikt
is de brug die geslagen kan worden
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vanuit uw menselijk zijn,
uw kennis, uw wetenschap, al hetgeen er van u is
in verbinding en eenheid met ons
die zijn in de geest.
In de afgelopen eeuwen is het zo geweest
dat de geest was hoog en oppermachtig
en de mens was schuldig en het niet waardig.
In dat wat nu gaat komen
zal dit bewustzijn veranderen.
Werk daar aan mee!
Juist in u mens, is alles aanwezig
om tot deze vernieuwing te kunnen geraken.
Schroom dan niet, wees niet bang,
verbindt u met ons
en laten wij deze brug slaan
van gelijkwaardige uitwisseling
van geest naar materie,
materie naar geest
en zie wat er dan zal zijn.
Dan heeft u een ster ontvangen
en moogt dat delen met hen
die daar vanuit de vrije wil toegankelijk voor zijn.
Deze ster van licht en liefde.
Zo deel haar met de ander
en richt haar juist dan ook naar uzelve.
Ik sprak tot u, uw broeder El Morya.
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Dialoog
De overgang van iemand bij suïcide
--- Hoe gaat een ziel over of wat gebeurt er bij de overgang van iemand die zelfmoord heeft gepleegd?
Z: Een familielid van mij heeft suïcide gepleegd en ik heb
helemaal kunnen volgen wat er gebeurde. Daar is na de
daad eerst een periode, ik zou niet weten hoe lang die
periode duurt, van grote verwarring.
Degene die suïcide heeft gepleegd wordt over het algemeen, zoals ik dat heb gezien, opgevangen in een diffuus groene helende, genezende omgeving.
Hij of zij voelt daar een bepaalde rust en stilte maar is
zelf in verwarring.
Dat stuk van de ziel dat is opgestegen, dat zich heeft
losgemaakt van het stoffelijke lichaam, is in verwarring.
In een bepaalde periode komen langzaamaan inzichten,
waardoor in die verwarring enig uitzicht komt. Inzichten
die tot uitzichten werken. Die inzichten zijn over het
waarom hij die daad heeft gepleegd, wat daaraan vooraf
ging en wat daar uiteindelijk de solutie van was.
Dit gaat steeds verder, waardoor er in het verwarde
energiestuk van de ziel, dus niet de hele ziel, langzaamaan inzicht en begrip gaat komen. Dan stijgt dit op en
gaat naar een omgeving, zo zal ik het maar noemen,
waar andere energieën zijn die kunnen helpen bij het
loslaten, het verwerken en tot vernieuwing kan komen.
Dat neemt een behoorlijke tijd in beslag, ik weet niet
hoeveel. Misschien wil je daar nog verder op ingaan?
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De fasen na het overgaan
--- Wat zijn de fasen na het overgaan bij een natuurlijke
dood?
Z: De fasen na het overgaan, ook dat heb ik meegemaakt in mijn eigen familie. Eerst is daar de weerstand
van te moeten overgaan. Daarna neemt dat af, gaat dat
weg. Meestal raakt de persoon in kwestie in een bepaalde bewustzijnsvernauwing, die niet meer gericht is op
zijn fysieke toestand en het zijn in deze fysieke toestand.
Langzaamaan trekt het energieveld zich terug waardoor
er verruiming en blijdschap, klinkt gek, en een gevoel
van vrijheid kan komen.
Wanneer de dood plotseling intreedt door een ongeval of
wat dan ook, dan heeft dat een heel andere vormgeving.
Het is dan niet zoals ik nu heb beschreven, wat ik bij
mijn eigen man gezien heb. Dan is het een plotseling
verscheiden van het één in het ander en daar komt verwarring van. Want het energieveld van de ziel wat zich
daar bevindt, kan dan nog niet begrijpen waarom het
zich daar bevindt:
‘Waar ben ik, waarom ben ik hier, hoe kan dit?’
Daarvoor zouden er vanuit de menselijke kant die helpende energieën opgestuurd kunnen worden die de ziel,
die daar plotseling uit zijn lichaam is weggerukt, tot een
nieuw inzicht, vernieuwing, bevrijding en loslaten kan
brengen. Het is ontzettend belangrijk dat de energie van
de ziel die daar aanwezig is, zich kan vrijmaken, losma203

ken, van alles wat hem nog aan de aarde bindt. Dat
heeft natuurlijk een tijd nodig, dat kan niet zomaar.
In de katholieke kerk werd – en dat vind ik heel goed –
aangereikt om te bidden voor de zielenrust van de overledenen. Het bidden kan dan zo gesteld worden dat zij
aan die overledenen – en dan kan dat in het groot zijn of
specifiek op iemand gericht worden – nu in de bevrijding,
in vrijheid is. Dat die zich nu kan losmaken van alle emotionele, rationele energieën die hem aan de aarde hebben gebonden, dat hij mee kan gaan in de bevrijding.
Er zijn ook gidsen in deze dimensies die de mensen, in
gradaties van niveau, helpen.
Gidsen en hulp in geestelijke dimensies
--- Wat kunt u verder over deze gidsen en de gradaties
aanreiken?
Z: Ik wil dan weer beginnen bij de suïcidale gebeurtenissen. Eerst moet dat stuk energieveld van die ziel tot rust
komen. Dat klinkt gek, stuk energieveld, maar het is een
heel groot energieveld en het is maar een deel van het
energieveld wat zich daar bevindt. Dat is die diffuusgroene omgeving waarin rust is en alles verglijdt. Na een
bepaalde tijdsperiode zullen daar vanuit de wil en het
verlangen van degene die suïcide heeft gepleegd, ook
gidsen komen om te helpen.
Het helpen is altijd zo dat het energieveld van de ziel die
daar als mens suïcide heeft gepleegd, zich langzaamaan
kan vrijmaken van de dwangmatigheid waardoor en
waarom hij die suïcide heeft gepleegd.
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Dit is heel belangrijk!
Ik zou graag willen dat hierop wordt ingegaan. Wat is die
dwangmatigheid, hoe werkt dat?
--- Hoe verkrijgt de ziel inzicht in de dwangmatigheid?
Z: Het inzicht in die dwangmatigheid is iets wat zeer
langzaam gebeurt en gecoacht wordt, zal ik maar zeggen, door die gidsen die zelf tot een dergelijke daad ooit
zijn gekomen.
Dit is mooi! Die gidsen die daar zijn, hebben dus ditzelfde meegemaakt en kunnen vanuit hun beleving en ervaring helpen om degene die daar aanwezig is met die
suïcide, tot nieuwe inzichten brengen.
Alles kost tijd. Daar is geen tijd, dus ik weet niet hoe lang
dit allemaal duurt. Een zeer bekend iemand in mijn leven
heeft ook suïcide gepleegd en pas na een jaar of vijf heb
ik gezien dat daar een mate van vrijheid en weer van
zelfwaardigheid kwam.
De suïcide wordt over het algemeen gepleegd door de
mens die zijn eigen waarden en waardigheid op de één
of andere wijze is verloren.
Hier zouden prachtige vragen op kunnen komen die
vooral naar het sterven, de stervensbegeleiding en
maatschappelijk ook heel belangrijk zijn.
Ook vanuit religieus oogpunt kan daar veel over gezegd
worden.
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Oorzaken van psychische
en psychiatrische problemen
--- Wat wordt er uit een bepaald leven meegenomen wat
in volgende levens aanleiding kan geven tot psychische
of psychiatrische problematiek en hoe werkt dat?
Z: Wat ik zopas allemaal vertelde, over de energie die
zich daar gaat vrijmaken, inzichten gaat verkrijgen, duurt
allemaal lang. Hoe lang weet ik dus niet.
Dan besluit dit energieveld zich weer te gaan plaatsen in
de materie. Dus dat is wat in de aankondiging staat en
wat ik vorig jaar heb doorgekregen. De door de stoffelijke dood uiteengevallen atomen gaan zich weer hergroeperen om tot een vernieuwing te kunnen komen in het
huidige leven.
Wat is die vernieuwing?
Dan worden al die aspecten vanuit vorige levens en juist
het laatste leven, zodanig gegroepeerd dat zij in het huidige leven tot een vernieuwd bewustzijn en transformatie
kunnen leiden.
--- Kunt u hier meer over aanreiken?
U zegt, het wordt opnieuw gegroepeerd zodanig dat het
tot een transformatie leidt, tot een nieuw bewustzijn.
Maar waarom moeten in een nieuw leven mensen dan
weer bepaalde gebeurtenissen meemaken?
Z: In de geest vormen de nieuwe inzichten die verkregen
worden en de mate van vrijheid die daar in de geest
wordt verkregen, als het ware een basis.
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Een basis voor de hergroepering en de vernieuwing van
de nieuwe incarnatie.
Hoe de mens in het huidige leven met deze basisgegevens zal gaan werken hangt heel veel en heel grootschalig af van datgene wat hem in zijn jeugd overkomt.
Altijd zal de mens juist die omstandigheden kiezen - hoe
dat in z’n werk gaat weet ik niet precies – waardoor deze
basisinzichten duidelijk kunnen worden.
Basisinzichten worden niet duidelijk door licht, schoonheid of wat dan ook, maar altijd door de duisternis van
het lijden.
Vragen hierover, dit is zo belangrijk, dit is ook medisch
ontzettend belangrijk.
--- Is het duister dan nodig om tot licht te komen?
Z: Lijden is voornamelijk noodzakelijk opdat de materie
van de persoonlijkheid, dus de mens die wij zijn, zich
daarvan los kan maken.
Het lijkt bijna wel een contradictio. De mens kan zich pas
losmaken van de oorzaken van dat lijden wanneer hij
door dat lijden is heen gegaan.
Dit antwoord is niet volledig, maar dat doen ze nooit
want dan willen ze nog meer uit de mensen trekken.

De invloed van medicijnen bij de overgang
--- Wat is de invloed van medicijnen en drugs op het
overgaan?
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Z: Dat is een heel verschil, medicijnen en drugs, dat zijn
twee verschillende dimensies.
--- Wat is de mogelijke invloed van medicijnen?
Z: De mogelijkheid van medicijnen.
Ik heb na mijn hartinfarcten in 2005 een stapeltje doosjes met medicijnen. Ik vroeg in mijzelf waarom mijn
geestkracht niet voldoende was om het zonder medicijnen te kunnen stellen. Maar toen werd er gezegd dat er
een samenwerking is van het lichaam en de geestkracht,
dus de geest van de mens. Deze samenwerking moet in
een absolute formatie komen van wederzijds vertrouwen
en acceptatie. Hier kunnen prachtige vragen op komen!
De invloed van medicijnen bij het overgaan hangt voor
een heel groot deel af hoe deze medicijnen de geest van
de mens en ook het lichaam prikkelen.
Waartoe prikkelen zij?
Tot genezing, tot loslaten, tot acceptatie, tot wat?
Het is heel belangrijk om te weten welke medicijnen juist
bij het overgaan van belang zijn.
Medicijnen, vanuit het oogpunt om de mens tot dat overgaan in rust te brengen, in acceptatie. Het zijn absoluut
geen medicijnen die prikkelen om weer in het leven te
kunnen komen, om het lichaam weer te stimuleren.
--- Je bedoelt dan valium?
Z: Nee dat bedoel ik niet.
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--- Morfine?
Z: Morfine kan goed zijn om de pijn weg te halen.
Wat ik bij mijn man heb gezien was dat hij de laatste
twee dagen in een halve coma was, het was heel merkwaardig, hij sprak – hij was Frans van afkomst – aan de
ene kant Frans, zo naar rechts en naar de andere kant
Nederlands tegen zijn eerste vrouw.
Hij had toen morfine, je zou kunnen zeggen dat waren
hallucinerende middelen, maar die morfine maakte dat
de pijn draaglijk was waardoor de geest in hemzelf zich
meer kon openstellen. Dus het is van cruciaal belang om
daar de middenweg in te vinden.
Curatief of palliatief
Het spiritueel bewustzijn van de hulpverlener
--- Ik denk dat het een cruciaal punt is wanneer mensen
die werken in de gezondheidszorg een onderscheid maken tussen werken naar genezing en verbetering en tussen palliatief werken.
In beide settings kunnen medicijnen dienstbaar zijn.
Hoe kunnen we dat signaleren als we kijken naar de
stervende mens?
Z: Dat is wat ik zonet al zei, wat ik dan zelf heb meegemaakt, heel duidelijk heb gezien is dat die morfine noodzakelijk was om René in een bepaalde mate van pijnloze
rust te brengen, waardoor er iets in hemzelf zo openging
dat hij contact kreeg met zijn dierbaren in de andere dimensie. Daardoor kwam er een mate van acceptatie en
ik zou bijna zeggen blijheid.
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Ik mocht daaraan meewerken natuurlijk, maar het was
heel duidelijk dat die morfine voor hem de pijn onderdrukte, wegnam, waardoor er iets anders vrij kon komen.
Dus wat jij zegt is helemaal waar en de medici moeten
heel duidelijk kijken welk medicijn nog opwekkend is
voor het lichaam.
Dat moet niet meer als de mens bezig is over te gaan,
dan moet dat lichaam juist in rust komen waardoor het
andere open kan gaan.
--- Wat kunnen wij, vanuit de spirituele ontwikkeling,
concreet bijdragen in de reguliere gezondheidszorg?
Z: Wat ik dan heb gedaan, dat is uit eigen ervaring, was
heel duidelijk zeggen: ‘ga nu maar’, hoewel hij in een
halve coma was. Een halve, dat is heel vreemd, niet
helemaal want hij kon dus nog spreken met beide kanten
zal ik het maar noemen. Ik kon als het even stil was,
want ik ga daar natuurlijk niet tussendoor, dat zeggen.
Wat bij hem vooral heel duidelijk was, was zijn ongerustheid dat hij mij met alles wat ik toen aan het doen was al,
alleen moest laten, achter moest laten.
Dus de ongerustheid hield hem terug en doordat ik kon
zeggen: ‘ga nu maar, ik red mij wel, het gaat wel goed’,
kon hij loslaten.
Dus aan de ene kant de morfine die de pijn weghield en
onderdrukte en aan de andere kant al het contact met de
geest en dan toch nog de menselijke verbinding van
geruststelling: ‘ga maar!’ nodig had.

210

--- Belangrijk is dus wat je zegt dat er kennis en ervaring
komt over de verschillende lagen van bewustwording in
de pijnbeleving? Je hebt fysieke pijn, maar ook pijn van
de emotionele processen. In mijn werkveld kom ik tegen
dat je morfine kunt geven tegen allerlei fysieke pijn, maar
niet tegen de emotionele processen, dat komt er doorheen breken.
Z: Daar is voor nodig, ik hoop dat dit steeds meer gaat
komen, dat er een spiritueel bewustzijn gaat komen van
degene die de stervende verzorgt van:
‘Ga maar, laat maar los, het is niet griezelig,
het is niet eng, je komt in het licht’.
Dus geruststellen, waardoor er emotioneel inzicht,
acceptatie en vertrouwen kan komen. Dat is wat de vorige keer werd gezegd en wat heel belangrijk was hoe de
moleculaire verbindingen in de celmondjes werken, om
tot een gehele vernieuwing te kunnen komen.
Vertrouwen. Ik zou graag willen dat daar vragen over
komen.
--- Je hebt in het verleden veel vrijgegeven in het kader
van de spirituele anatomie en fysiologie, het menselijk
lichaam, dat de mens ook leert communiceren met het
eigen lijf; dat de naasten of de hulpverleners daar ook
mee kunnen leren communiceren. Werken medicijnen
veelal als versluiering voor deze processen?
Z: Ten dele, ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Wat ik heb gezien was dat de morfine mijn man een heel
stuk hielp om zich los te kunnen maken, ook emotioneel,
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en daardoor tot acceptatie te kunnen komen en vooral
ook in zijn beleving van de andere kant. Zonder de morfine was dat niet gelukt, want dan had hij een geweldige
kracht moeten ontwikkelen, die hij toen niet meer had,
om dat de baas te kunnen worden.
--- Hoe kijken ze er vanuit de begeleiding naar de medicijnen die leiden tot sedatie, tot het in slaap brengen en
het onderdrukken, tot echt sederen?
Z: Ik hoor dat daar niet helemaal honderd procent consensus mee is. Ik zeg het heel voorzichtig. Het hangt
dus af van het besef van degene die daarbij is.
Ervaring van je eigen ziel en herinneringstrillingen
--- Hoe ervaar je als mens je eigen ziel tijdens je leven.
Dat kan ook verschillend zijn tijdens verschillende levensfasen kan ik mij voorstellen?
Z: Over het algemeen is hier in onze westerse maatschappij erg weinig interesse in en begrip voor het fenomeen ziel die wij hebben en zijn. Gelukkig begint daar
nu verandering in te komen.
Overal ter wereld wordt duidelijk aangereikt dat de mens
meerdere energielichamen heeft en dat de ziel een conglomeraat is van deze energieën.
Dat betekent zoiets als de Verenigde Naties waar alles
bij elkaar zit.
Wat is daar dan in die ziel, in de mens aanwezig zonder
dat hij zich dat bewust is?
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Daar begint nu dus gelukkig interesse en veel meer kennis over te komen.
In de ziel zijn alle herinneringstrillingen vanuit andere
levens aanwezig, al datgene wat in dit leven in die mens
gebeurt. Deze herinneringstrillingen zijn zodanig gegroepeerd, waardoor de mens in het huidige leven juist
datgene kan verwerken en transformeren. Daar gaat het
om, transformeren, dus veranderen in liefde, in acceptatie, in het loslaten van de dwangmatigheid daarvan.
--- Is dwangmatigheid hetzelfde als karma?
Z: Zo kun je het noemen. De dwangmatigheid bestaat
daaruit dat de mens min of meer en soms heel erg meer,
gevangen zit in de oude aspecten die hij vanuit liefdeloosheid heeft ondervonden of begaan in andere levens
en in dit leven absoluut weer opnieuw moet meemaken.
Dit is vreemd hè, waarom moet hij het juist in dit leven
wéér meemaken. Het is toch al gebeurd zou je zeggen
en in de geest heb je dat al voor een deel kunnen verwerken, maar nu moet het in de materie ook nog gebeuren en dat is een lange en zware weg.
--- Hoe ervaar je als mens je ziel na het overlijden en
hoe gaat die overgang dan precies?
Z: Het woord: 'als mens' is niet helemaal juist want als je
bent overgegaan dan ben je een wezen, een energieveld
en niet meer direct de mens die je op aarde was, dat
verandert langzaamaan.
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Dat is dan het hele verhaal dat ik zopas naar mijnheer
de psychiater heb gedaan over de ziel die langzaamaan
tot vernieuwing en verandering gaat komen, totdat de
inzichten zich zodanig hebben gegroepeerd, gehergroepeerd, waardoor hij een nieuw leven aan kan.
--- De herinneringstrillingen waar u het over hebt, is dat
iets wat zich vastgezet heeft in dit fysieke lichaam, in
cellen of zit het in moleculen of zit het in atomen of zit
het in iets wat nog subtieler is?
Z: Het zit in de atomen. Iedere keer komt dat naar voren
van die celmondjes. Die moleculaire verbindingen in de
celmondjes geven dus aan wanneer de stroom van inspiratie vanuit de fotonen indaalt in de mens. Ik heb dat
op TV gezien dat je in de diepzee van die bloemen ziet
die opengaan. De stroom komt langs dan gaan ze open,
de stroom trekt weg en ze gaan weer dicht.
Zoiets gebeurt er in het wezen van de mens.
Dat houdt in dat de informatie die de fotonen geven bij
de indaling in het wezen van de mens, absoluut neutraal
is, maar dat de kleuring wordt aangebracht door datgene
wat in de mens aanwezig is.
Dit moet je een beetje uit elkaar halen.
Het proces van sterven
--- Als een mens pas is gestorven, blijft het lichaam nog
helemaal in tact, dat verstijft nog niet, het blijft nog warm.
Als u het hebt over celmondjes, betreft dat het fysieke
lichaam, doet de ziel zelf ook nog iets?
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Z: Wat daar langs komt is niet van het fysieke lichaam,
dat zijn de subtiele energieën die de celmondjes opvangen. De vraag die je nu stelt is wanneer de mens nog
warm is: dan hebben de atomen zich nog niet helemaal
losgemaakt van dat stoffelijke lichaam. Dan zijn daar nog
en dit is vreselijk belangrijk voor orgaantransplantatie, bij
een mens waar dit gebeurt, pijn en emoties. Alles is
aanwezig. Ik bevind mij nu op een heel moeilijk punt,
wordt er gezegd, dus ik heb hulp nodig, vragen.
Obductie
--- Mijn vader was doodverklaard.
Hij is heel rustig en vredig overleden. Binnen twee uur is
er obductie gepleegd en toen ik hem terugzag, herkende
ik hem niet meer, zo’n lijden op zijn gezicht.
Z: Hij heeft dit dus lijfelijk meegemaakt.
--- Het is zichtbaar aan iemand die overleden is als het
bewustzijn zich dus blijkbaar nog niet uit het lichaam
heeft teruggetrokken.
Z: De dood, die dus wordt gemeten naar het ontbreken
van hersenfuncties, is niet de werkelijke dood, nog niet.
Het energieveld van de ziel heeft een bepaalde tijdspanne nodig om zich ervan los te maken.
Overlijdensproces bewust beleven
--- Ik persoonlijk zou graag bij dat overlijdensproces willen zijn, dus bewust beleven, ik ben er zo nieuwsgierig
naar wat er dan gebeurt dat ik het zou willen meemaken.
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Z: Je maakt het ook mee, voor een deel.
--- Tegelijkertijd zegt u: dan ben je eigenlijk geen mens
meer, die ziel is alleen energie.
Z: Dat is niet helemaal waar, je bent nog wel de mens en
de energieën van de ziel zijn bezig zich los te maken,
maar beleven nog wel alles wat in die mens aanwezig is,
is daar nog niet vrij van.
Energieën en energievelden
--- Als de mens overlijdt, trekken de energieën zich terug. Ik hoor je steeds spreken over de ziel. Gaan de
energieën terug naar de ziel, blijf je altijd met dezelfde
energieën aan het werk of gaan die energieën over naar
een groter geheel en haal je als je weer gaat incarneren
delen bij elkaar?
Z: Wanneer de mens sterft, trekt het energieveld wat hij
in zich heeft en wat voor een deel zijn ziel vormt, zich
langzaam terug. De atomen vallen uit elkaar, de stoffelijke dood treedt in.
Het overgaan van deze energieën, van dit energieveld
van deze ziel, naar een groter geheel, kan pas wanneer
er in dat energieveld van de ziel een bepaalde vrijheid,
acceptatie en transformatie heeft plaatsgevonden.
Waar blijven dan de energieën die in dit leven deze
mens hebben gevormd? Zij groeperen zich in een bepaalde dimensie en wachten op een nieuwe incarnatie.
Die groepering van de energieën. Wat houdt dat in?
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--- Is het zo dat de energieën van de ziel dan terug gaan
naar een groter geheel, wachtend op reïncarnatie, naar
een zielengroep?
Z: Dat is niet noodzakelijk.
--- Je blijft dus als ziel ergens in de wachtkamer en dan
ga je deze energieën weer verzamelen voor een nieuw
leven?
Z: Wat uiteindelijk de impuls is om het weer bij elkaar te
krijgen, te hergroeperen om in de stof dan weer een
energieveld, dus een mens te kunnen worden, is afhankelijk van:
Uw bereidheid om in uw menselijk zijn
datgene wat in uw vorige leven niet tot verlossing
en tot liefde is gekomen
in dit huidige leven te realiseren.
De bereidheid hiervan is die oproepende kracht
waardoor dit kan geschieden.
--- Waar blijft dan het bewustzijn?
Gaat het bewustzijn wat we nu hebben mee met de ziel?
Z: Dat bewustzijn dat wij als mens hebben, is maar heel
klein in ons menselijk zijn.
Het bewustzijn is oneindig, is zo groot, wij hebben daar
maar een klein facet van en in ons menselijk zijn maar
een klein aspect van dat facet.
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Dit betekent dat wanneer de ziel ontstijgt, dus het energieveld zich losmaakt van de stoffelijke mens, het bewustzijn niet direct heel groot wordt en ook alles omvat,
maar dat het langzaamaan tot een vernieuwende en
nieuwe dimensie, in gradaties van niveau, kan geraken.
Het is heel belangrijk dat er wordt ingegaan op de doorgeving van zonet.
Contact van de ziel met nabestaanden
--- Naar aanleiding van de doorgeving heb ik twee vragen. Eén vraag sluit aan op datgene wat er net gezegd
is. Als het zo is dat de ziel van de overledene hetzij reïncarneert, hetzij anderszins in het lichtveld zijn eigen pad
volgt, met wat ontstaat er dan contact tussen de nabestaanden en de ziel zelf? Als de ziel dan een conglomeraat is van verschillende energieën en je hebt de ervaring dat er contact komt tussen jou en de ziel?
Z: Dat is wat ik vandaag juist gehoord heb. Wanneer er
vanuit de mens een aanvraag wordt gedaan, zal ik het
maar noemen, naar de geliefde die overleden is, gaat
zich vanuit de liefde in het brein van de stoffelijke mens
de vormgeving vormen van de geliefde die is overgegaan. Dus het brein vormt zich de vormgeving zoals je
de persoon gekend hebt. Want een energie kan je niet
liefhebben, ik weet niet hoe een energie eruit ziet.
De ziel kan zich dus een vormgeving aanmeten, zoals je
een jasje aantrekt. Hoe dat gebeurt weet ik ook niet
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stegen meerdere krachten heeft om de eigen vormgevingen te kunnen plaatsen. Daardoor kan er dus contact
zijn met degenen op aarde.
Nog een vraag, dit is heel belangrijk.
--- Ook als die ziel al bezig is op het andere pad, dat hij
als het ware weer incarneert in lagere sferen om contact
met de nabestaande te hebben die daar om vraagt?
Z: Wat gebeurt er, denkt u, als ik doorgevingen krijg van
het kosmisch collectief van hogere bewustzijns?
Ik kan mij niet verstaan met energieën, dat gaat niet.
Dus deze energieën nemen die vormgevingen aan die
mijn brein kan accepteren als zijnde hogere bewustzijns,
hoger geëvolueerde mensen. Dat brein heeft het absoluut nodig om een projectie te kunnen maken.
Daarom heeft de mens door alle eeuwen heen, ook lang
voor het Christendom, in zijn verlangen om tot een bepaalde godsdienst of religie te kunnen komen, een
vormgeving bedacht van de godheden.
Bedacht…want dat brein moet zich ergens op kunnen
projecteren.
In het nieuwe dat nu gegeven wordt aan bewustzijnsverruiming, wordt heel duidelijk gesteld dat het een projectie
van het brein is wat de christelijke mensheid 2000 jaar
lang God als een persoonlijke God heeft gezien, een
meneer op een troon met een witte baard die straft en
beloont.
Want de mens had het nodig, kon daar niet zonder om
een beeldvorm te hebben. Dat is niet verkeerd.
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Dat bewustzijn is nu zodanig dat het dat niet meer nodig
hoeft te hebben, hóeft te hebben. Wanneer hij dat wel
wil, prima, prachtig, maar het bewustzijn is zich zodanig
aan het vernieuwen, juist ook in de wetenschap, in alle
onderzoeken die er gaande zijn naar functies van het
brein, het bewustzijn dat losstaat van de functies van het
brein, dat nu ook dit gebied ontsluierd kan worden.
Oh, er werd mij gezegd dat er onthullingen zouden komen, ik wist niet wat.
Bereidheid tot vernieuwing in het brein
en in het denken
--- Mijn vraag sluit hier op aan. Ik ben wetenschapper en
in de wetenschap zie ik nieuw denken, misschien wel
een projectie van het brein.
De vraag is als volgt: weerspiegelt de opkomst van het
systeemdenken in de medische wetenschap de kwantumsprong die de kosmos voorstaat?
Z: Ja, de kwantumsprong behelst datgene wat vooral
door de medische en de fysische wetenschap, de natuurkunde, duidelijk aangegrepen kan worden om het
bewustzijn van de mens te verruimen en te vernieuwen.
De mens is niet alleen ingebed in het systeem van het
lichaam of in de fysica zoals die is gegeven.
Wanneer er in het brein, in het denken, een opening
komt tot vernieuwing, goodwill en acceptatie van die
vernieuwing, komen er nieuwe krachten en nieuwe inzichten.
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Het hangt dus van de mens af of hij tot de vernieuwing
wil komen.
Maar dan heeft hij de verantwoordelijkheid om in zijn
brein, dus in zijn denken, opening te maken voor die
vernieuwing, dat er dus krachten, energieën bestaan die
niet afhankelijk zijn van het lichamelijke of het natuurkundige systeem, maar dat deze krachten daar nog bovenuit stijgen, maar toch weer ingebed kunnen worden
in dat systeem.
Horen jullie wat er gezegd wordt….
Essentie van vertrouwen en openheid
--- Ik persoonlijk mis dat vertrouwen, hoe ontwikkel ik
dat? Hoe kan ik in dit leven, waar ik zelf voor gekozen
heb, hulp krijgen van die energieën om dat vertrouwen te
ontwikkelen?
Z: Twee wegen, de ene weg is de weg van het lijden,
helaas, de andere weg is zich te willen openstellen voor
deze inzichten. Vanuit het openstellen gaat er al iets
werken in de subtiele energieën die dus niet alleen afhankelijk zijn van het functioneren van de hersenen,
maar wel de hersenen gaan beïnvloeden, waardoor iemand langzaamaan tot dat vertrouwen kan gaan komen.
Hoe meer de moderne mens van nu rationeel grip wil
hebben op alles wat met hem is in dit leven, hoe meer hij
daar de baas van wil zijn, hoe minder kracht er komt en
hoe minder opening er komt tot deze vernieuwing.
Houdt dat dan in dat we allemaal domkoppen moeten
worden en helemaal niet rationeel meer hoeven te zijn
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en alleen maar zweven? Welnee, natuurlijk niet, het
houdt in dat die mens juist vanuit zijn kennis, vanuit zijn
ratio, zijn weten dat hij in zichzelf ‘de baas is’, juist van
dat standpunt uit tot die vernieuwing kan komen door
zich open te stellen. Als het functioneren van de hersenen, het brein, zich niet wil openstellen, kan er geen vernieuwing komen.
Het effect van een gebed om hulp
--- Wat kan het effect van een gebed zijn om hulp vanuit
de kosmische gebieden als je zo in die angst zit van:
‘Ik weet het niet of ik kan die opening niet vinden’.
Heeft het gebed daar zin in?
Z: Ja, een mooie vraag. Ik heb vaker verteld dat ik als
kind in de kerk zat en iets heel bijzonders zag. Ik zag
vlinders omhoog komen, lelijke dikke vlinders met van
die dikke lijfjes, die vielen allemaal plat op de grond.
Er waren andere vlinders, wat anders gevormd, zij hadden een andere kleur en stegen op. Deze kwamen tot
aan het altaar en dan vielen ze weer neer.
En er was nog een derde soort vlinders waar ik als kind
stomverbaasd naar keek.
Die waren bijna doorzichtig, met een prachtige zachtgroen-blauwpaarse kleur en deze vlogen weg, dwars
door de gebrandschilderde ramen van die kerk heen.
Ik heb toen nooit begrepen wat ik daar zag. Pas veel
later toen ik volwassen was en met dit alles begon, heb
ik gehoord wat dit betekende.
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Die dikke vlinders, die lelijk gevormd waren en best wel
griezelig, waren de gebeden van mensen:
‘Heer geef me dit, Heer geef me dat, Heer maak dat ik
zus of zo’, dus willen hebben, hebzucht, een willen zijn.
De vlinders die een andere kleur hadden en lichter waren, dat waren gebeden van mensen die in liefde naar
anderen en met anderen bezig waren, dat was een hele
krachtige energie.
De vlinders die door de ramen heen vlogen, waren de
gebeden van de mensen van dankbaarheid, schoonheid,
acceptatie en van vertrouwen.
Wat is de les hieruit?
Wanneer hij bidt tot het oneindige, hij is zelf een deel
van dit oneindige, en hij doet dat in een mate van onzelfzuchtigheid, acceptatie en vertrouwen, dan komen er
krachten vrij waardoor hij in zijn leven met dat vertrouwen kan gaan werken.
Begrijpt u deze vicieuze cirkel?
De tijd tussen overlijden en cremeren of begraven
--- Vanuit de westerse cultuur wachten we ten minste
drie dagen met het cremeren of begraven van iemand. In
het oosten gebeurt dit vaak meteen. Wat betekent dit
voor de ziel die overgaat? Ik zit meer met de vraag voor
het oosten, als iemand meteen verbrand wordt, hebben
wij vanuit het westen het idee dat dit veel te vlug gaat,
die ziel zal nog wel pijn lijden. Kun je daar wat meer over
zeggen?
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Z: Dat heeft dus te maken met de projecties van het
brein. Deze projecties bepalen hoe een mens leeft, hoe
hij denkt, ook hoe hij sterft en hoe hij denkt dat het heelal
er uit ziet.
In principe is het neutraal.
In het oosten, waar men gewend is meteen gecremeerd
te worden, is het voor de ziel heel gewoon en zal deze
ook geen pijn lijden.
--- Dus pijn is iets van het brein?
Z: Pijn is iets van het brein.
Ha, wetenschappers en psychiaters kom op!
In het westen wordt dus aangenomen dat de ziel nog
een tijd nodig heeft om te acclimatiseren en nog pijn kan
lijden. Dat wordt veroorzaakt door het denken, door de
vorming in het brein van bepaalde projecties.
--- Dan zou het gevolg zijn dat iemand in het oosten, die
dat denken op die manier niet heeft, gauwer orgaandonatie zou kunnen doen, want die lijdt dan niet?
Z: Dat is een hele sprong hoor.
Ik geloof niet dat ik van plan was over orgaandonaties in
de westelijke wereld te spreken.
Wanneer zij vanuit liefde worden gegeven door degene
die sterft en zijn organen beschikbaar heeft gesteld,
heeft zij een andere kracht en een andere energie dan
wanneer dat verplicht is. Wanneer dat zo moet vanuit
onze cultuur of hoe dan ook.

224

Neem het verhaal van zopas, de vader die obductie
kreeg en toen dat lijden had. Zijn denken, zijn stoffelijk
brein, was niet gericht op overgave, loslaten, vrij zijn, de
ziel losmaken van het lichaam, dus voelde hij daar in zijn
lichaam de pijn van. Wat kunt u hier uit halen?
--- Wij scheppen dus ons eigen leven en ons eigen lot.
Z: Wij scheppen onze eigen hemel en aarde, absoluut.
Zelfhelend vermogen
--- Wat is de rol van het zelfhelend vermogen daarin?
Z: Geweldig!
De rol van het zelfhelend vermogen is gebaseerd, ten
diepste en meestal onbewust, op het weten van de eenheid van het zijn en daartoe te behoren.
In het bewustzijn van de hedendaagse mens kan dit
zelfhelend vermogen zodanig gestimuleerd worden dat
de mens van nu weet dat hij vanuit zijn denken, gebaseerd op het weten van de eenheid van het zijn, alles in
zich heeft om tot vernieuwing te kunnen komen. Dus niet
alleen met zijn denken, dat is te vlak.
Hé, daarom ben ik niet doodgegaan!
Tja, dat is ook een ontdekking!
Opgegeven door de wetenschap, niet operabel,
misschien nog een paar weken.
Door de liefde en de zorg van mijn kinderen zodanig
gehergroepeerd in mijn denken en in mijn emotionele
beleving.
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Dit was een erg sterke basis tot zelfhelend vermogen,
dat ik daardoor opknapte en tot stomme verbazing van
iedereen het heb overleefd.
Het was enigszins gênant, want ik had al afscheid genomen van allerlei vrienden en familie en ik bleef leven.
Ik wil nu heel duidelijk stellen dat de liefde en de zorg
van degenen om me heen een ontzaglijk grote invloed
hebben gehad op het zelfhelend vermogen wat ik als
mens heb, wat ieder mens heeft, om tot de selfhealing te
kunnen komen.
Wetenschappers, kom naar voren met uw vragen!
Aandacht en liefde voor de stervende
--- Eigenlijk geef je nu een verder antwoord op het stukje
over de medicijnen van daarnet. In de hospice-zorg is
bekend dat wanneer de zorg met aandacht en liefde
wordt gegeven, de stervende soms niet sterft of op een
ander moment sterft dan voorzien werd.
Waarmee ik eigenlijk zeg dat de medicijnen die gegeven
moeten worden, gekoppeld zouden moeten zijn aan
aandacht en liefde. Waarmee je vaak ook een medicijnbeleid kunt laten varen als de liefde ook gekend wordt in
de stervende en in de naasten, het gaat om die bedding.
Z: Je zegt iets dat heel waar is! Een tien met een griffel!
--- Zohra, is dezelfde liefde en warmte het medicijn zou
ik bijna zeggen, voor de stervende mens om het leven
juist los te laten?
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Z: Dat kan naar beide kanten, ja. Wanneer de tijd nog
niet werkelijk is gekomen zal het leiden tot verlenging
van het leven en wanneer de tijd werkelijk is gekomen
dan zal het leiden tot een goede dood.
Vraag me niet wie die tijd bepaalt, dat doe je zelf, maar
hoe, dat weet ik niet precies.
Ik wil hier nog iets anders aan toevoegen.
In het maatschappelijke leven, op de werkvloer, heb ik
de laatste tijd vanuit de verpleegkundigen die bij mij aan
huis komen verhalen gehoord waarvan ik dan duidelijk
denk en weet: hier ontbreekt werkelijk de menselijke
zorg voor elkaar, de belangstelling, de compassie.
Dan zie je duidelijk hoe door het ontbreken daarvan, ook
juist op de werkvloer, de mens sneller in de ziekten en
aspecten van zijn systeem zal vallen dan anders noodzakelijk was.
Met andere woorden: wanneer de mens de aandacht
krijgt die hij als mens waardig is, dan zal in zijn menselijk
zijn en zeker op de werkvloer in onze maatschappij, een
totale verandering in de gehele 'behaviour' komen.
Vernieuwing van vormgevingen in het denken
--- Wat bij ons in de groep naar voren kwam was de vernieuwing van vormgeving. Ik begrijp daaruit dat dit te
maken heeft met onze projecties van het brein.
Dus wij moeten ons brein anders projecteren?
Z: Ja, als je het zo wilt noemen.
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--- We zijn altijd gebonden aan dit aardse gebeuren. Hoe
kunnen wij dat dan anders projecteren?
Z: Bepaalde vormgevingen die ons leven bepalen zouden wij vanuit deze kosmische inzichten anders kunnen
benaderen, daardoor krijg je al een bepaalde opening.
De opening wordt steeds groter wanneer de mens vanuit
zijn goodwill en zonder vooroordeel daar voor open wil
staan, dan gaan die energieën werken.
Als de mens innerlijk tot een vertrouwen komt, dan zul je
zien dat het net is of alles dan gemakkelijker gaat worden. Dan werken dus alle energieën mee.
Ik heb wel eens gezien hoe energieën werken. Als wij
vanuit onze emoties of vanuit onze ratio de energieën
willen sturen, dan gaan ze langs elkaar heen.
Als wij die energieën in eenheid willen brengen met het
vertrouwen, de acceptatie, het besef van de eenheid van
zijn, dan gaan ze zo in elkaar en dan gebeurt juist datgene wat voor ons blijkbaar nodig is.
Nu de vormgevingen van dat brein.
De mens is gebonden vanuit zijn geconditioneerdheden
en zijn tradities of wat dan ook, aan bepaalde vormgevingen. Wanneer de mens, weer hetzelfde, bereid is om
daar een opening in te maken, dan gaat het langzaamaan veranderen. Dat betekent niet dat je plotseling dan
zonder enige vormgeving op aarde rondzwalkt, dat zou
niet goed zijn.
Het betekent wel dat er vernieuwing gaat komen en
steeds meer energie om tot nieuwe inzichten te kunnen
komen
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Vernieuwde inzichten
in de kruisiging van de Christus
--- De Christus is overleden of misschien ook niet, maar
dat is waarschijnlijk dan ook vanuit het katholieke geloof
een bepaalde projectie geweest.
Kan daar van gene zijde een andere projectie vanuit het
brein over gegeven worden?
Z: Ik zou het geen projectie willen noemen maar vernieuwde inzichten. Deze vernieuwde inzichten geven
aan dat de mens 2000 jaar in zijn christelijke godsdienst
heeft aangenomen dat het kwaad zegevierde over het
licht, het kwaad van hetgeen er met de Christus is gebeurd.
Hij moest door zijn inwijding gaan als Meester der Vijf
Elementen.
Hij moest door de laatste inwijding gaan, de kruisiging.
Ik neem de verantwoordelijkheid op mij van datgene wat
nu gezegd wordt.
De Christus heeft geleden aan het kruis als de inwijding
die de mens heeft, zijnde verticaal vanuit geest en horizontaal vanuit de materie en de mens, de ziel, de stoffelijk geworden mens in de materie.
Dat lijden, het eind van de kruisinwijding, heeft hij gehad.
De stoffelijke dood mocht niet de geest elimineren die
deze Grote Gezondene had, want dan zou het kwaad
hebben overwonnen.
Hij werd van het kruis gehaald, in genezende doeken
gelegd.
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Hij was in coma en kon na drie dagen fysiek in herstelling van zijn atomen en zijn lichamelijke functies komen,
waardoor hij kon verschijnen aan de discipelen.
Ik ben mij bewust dat hetgeen dat nu gezegd wordt ontzaglijk controversieel is naar de godsdienst.
Ik zal de verantwoordelijkheid hiervoor op mijzelf nemen.
Doch Ik zeg u
dat het zo is aangereikt vanuit de geest.
En de geest overwon
over het kwaad.
Wanneer de dood was ingetreden
had het kwaad overwonnen.
Ik wil nu ophouden, ik ben helemaal trillerig.
We gaan nu de slotceremonie doen en denk er vooral
aan dat de geest heeft overwonnen.
Zijn lichtende geest
en dat niet het kwaad, veroorzaakt door datgene wat de
mensheid wilde, zijn stoffelijke dood, heeft overwonnen.
Dit is een ontzaglijk groot gegeven.
Dat de mensheid verlost werd van zijn schulden
is een projectie van het brein geweest.
Dat de mensheid tot vernieuwing
en transformatie kon komen in liefde
is datgene wat Hij heeft gegeven.
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En Ik zeg u dat Zijn hoogste zijn
nog niet was begrepen
en nog niet is ingedaald
in het bewustzijn van de mensen
doch dat dit nu plaats kan vinden.
Vreest niet, Zijn licht is met u.
En dit is het nieuwe Christusbewustzijn.
Slotceremonie
Z: Dan zullen wij nu overgaan tot de slotceremonie.
Dan zou ik graag dat iemand aan mijn linkerkant, voor u
aan de rechterkant, de achterste kaars wil aansteken
met het kleine kaarsje aan die grote kaars, dat is de
eenheid van het zijn, dat is in ons en daarom vraag ik
het aan u.
De eenheid van het zijn, concentreert u zich daarop.
Dan vraag ik nu iemand van mijn rechterkant, dus voor u
linkerkant, om de kaars aan te willen steken: het licht
van het bewustzijn.
Dan vraag ik iemand in het midden om de punt van de
driehoek die naar u is gericht, de liefdeskracht van de
mens om door het licht van het bewustzijn tot die eenheid te kunnen komen, om die kaars aan te willen steken.
Dan dank ik u allen voor uw aandacht en uw participatie.
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Ik wist dat er zoiets zou komen en ik had weerstanden.
Ik wilde dat helemaal niet.
Het is nogal niet al griezelig om zoiets te vertellen, maar
het ging niet. Ik kreeg over mijn hele lichaam pijn.
Ah, wetenschap en psychiatrie, alles deed pijn, elke
spier in mijn lichaam, alles deed pijn.
Weerstanden in mijzelf dus om datgene te brengen
waarvan ik wist dat het gebracht zou worden.
En pas gisteren heb ik het kunnen loslaten, oké, hier ben
ik dan, ik kan niet anders en toen was alles weg, alle
pijnen weg, het ging nu vanzelf.
Ik hoop dat ik u niet verschrikt heb hiermee, niet angstig
heb gemaakt, er is zoveel liefde.
Stel u daarvoor open en wees met hen
die ons de weg wijzen
opdat er vernieuwing kan komen
en onze wereld eindelijk van al die haat
en al het geweld
verlost zal worden.

Dank u wel.
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In de stof werd
ontbonden en gedeeld
opdat in een ruimere en nog grotere
bewustzijnsverruiming
Mijn Zijn zou leiden
tot hetgeen werd
gevoegd te samen
en geheeld
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De psyche van de mens van leven tot leven
in kosmisch perspectief
Inleiding
Hartelijk welkom lieve mensen. Dit is de vierde keer.
Vier is het teken van de verandering. Welke verandering
weet ik niet precies, maar het is wel de verandering
waardoor wij mensen tot die kwantumsprong kunnen
komen, althans enigszins.
Wat houdt dat in?
Dat er in ons bewustzijn een steeds directere verbinding
kan gaan komen met datgene wat ten diepste in onszelf
is, maar juist ook met datgene wat om ons heen is. In de
doorgeving zal dit ook zodanig belicht worden, dat voor
ieder van ons duidelijk zal worden wat nou eigenlijk het
eigen stukje is.
Iedereen heeft zo zijn eigen affiniteiten. Wat is jouw stukje? Waar kun je wat mee? Je moet er per slot iets mee
kunnen, anders praat ik voor niets, dan heeft het allemaal geen zin. Dat zou nog niet zo erg zijn, maar het is
dan wel erg dat onze energie en onze tijd eraan verspild
wordt.
In deze wereld is tijd en energie een kostbaar bezit en
na alles wat ik lichamelijk heb beleefd, heb ik duidelijk
gemerkt hoe kostbaar de energie van de mens is. Hoe
hij daar zeer adequaat mee om moet gaan, in respect, in
waardigheid en in liefde. Dit betekent: om zorg te hebben voor jezelf.
In wat er vandaag zal komen heb ik begrepen, is het
voor elk mens belangrijk om, niet alleen rationeel inzichten en kennis te krijgen en daar misschien emotioneel
mee verbonden te worden, maar dat het vooral van be237

lang is dat de mens van nu dat in zichzelf ervaart en
voelt.
En dan niet zoiets van: ‘Ik voel, ik voel wat jij niet voelt’,
maar werkelijk in jezelf de verbinding, de eenheid voelen
met juist die subtiele dimensies, energieën waaruit wij
bestaan, die om ons heen zijn. Dit is van zeer groot cruciaal belang voor wat er verder nog gaat komen in onze
wereld.
Zo dadelijk komt er een doorgeving vanuit het kosmisch
collectief. Dit zijn de hogere bewustzijns van degenen
die ons zijn voorgegaan en tot een grotere actieradius in
staat zijn dan wij mensen hier op aarde. Maar in de gelijkwaardigheid van geest en materie is het nu van het
allerhoogste belang dat de mens zijn kennis, wetenschap, zijn hele zijn wil verbinden met dat wat vanuit de
geest kan komen.
Dat het niet zal zijn: geest is hoger en van een groter zijn
dan materie. Materie is niet groter en van een groter en
hoger zijn dan geest, nee, natuurlijk niet.
Maar het is wel zo, dat materie kon ontstaan omdat
geest zich in materie wilde gaan bevestigen.
Overdenkt u dit heel even in uzelf.
Laten we ons dan klaarmaken voor de doorgeving.
Dan wil ik u vragen om uw benen niet te kruisen.
Het is gek hè, als kind leerde ik van mijn moeder, je mag
zo niet zitten, dat is niet netjes.
‘Waarom is dat niet netjes? Ja, nou ja dat is niet netjes,
dat hoort niet zo’.
Daar lag dus een heel groot mystiek gegeven in. Als je je
afsluit, doordat je je benen kruist of je armen over elkaar
heen doet, dan sluit je je energiestromen af en dan sluit
je zelfs je bloedcirculatie voor een deel af.
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Kruis uw benen niet, uw handen open in de schoot, want
ik wil zo graag en dat is me ook beloofd, dat vandaag bij
ons allen de energie die gepaard gaat met de doorgeving, voelbaar zal zijn.
Inzicht is prachtig, rationeel alles begrijpen is prachtig,
dat moet ook. Vanuit de wetenschap daarmee werken,
geweldig, maar de ervaring, het innerlijk beleven daarvan in uw diepste zijn, dat is iets waar niets aan kan tippen. Dat is van u, van niemand anders.
Dus wil uzelf in openheid hiernaar richten, probeer dat
wat altijd maar op hol slaat en van alles wil even tot stilstand te brengen, rustig.
Rustig en diep ademhalen, stel u open.

Doorgeving
En ik zal tot u spreken.
Tot u spreekt El Morya, de geleider.
En ik zeg u mijn geliefden
dat de vereniging van uw energieën
de oproep vanuit uw ziel naar ons,
in deze hogere echelons
ons zodanig hebben geroerd
dat wij al ons zijn hebben verenigd
om de mensheid ten dienste te zijn.
En ik zeg u mijn geliefden
dat uw mensheid nu staat aan de grens
van een nieuw tijdperk
een tijdperk in uw eigen bewustzijn
wat u zal brengen tot die vereniging in de geest
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die zijn vruchten zal afwerpen in de materie,
in uw kennis, in uw wetenschap,
in uw achtergronden,
opdat uit deze vereniging de nieuwe mens,
de nieuwe aarde en dusdanig de nieuwe hemel
geboren zal worden.
Vreest niet.
Het is liefde wat u omringt.
Het is liefde waaruit u bent ontstaan.
Het is de liefde die u verbindt
en waardoor het kwaad van de liefdeloosheid,
de macht van de duisternis uiteindelijk zal wijken.
Doch het is aan u, u mens
hoe u met uw eigen vermogens
met uw eigen oproepende kracht
uw eigen liefdesvermogen
zodanig zult werken
dat u, deze lichtende mens
dit wezen van licht wat ook is afgedaald,
nu opnieuw in de materie zult realiseren.
Ja, u hoort het goed.
Alle schepselen
ook Wij hier, in de geestelijke gebieden
zijn diegenen geweest
die in de oude geschriften de Nefilim
werden genoemd.
In uw godsdiensten werden zij aangeduid
als de gevallen engelen.
Doch ik zeg u, dat de moed van deze lichtwezens
zich in de materie te gaan realiseren
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heeft geleid tot de uiteindelijke realisatie
van de mens op aarde.
De grote wetenschappers die de evolutie
tot uw bewustzijn hebben gebracht
hebben daar zo hun eigen aandeel in gehad
doch ook zij zijn, vanuit een ver diffuus punt
tot deze evolutie gekomen.
Dit verre diffuse punt
willen wij nu met u tot vernieuwing
en klaarheid brengen.
Het is niet diffuus, het lijkt zo in ons bewustzijn.
Uw rechter hersenhelft zal zich steeds meer
openstellen en gaan werken met datgene
wat nu nog diffuus lijkt.
Uw wetenschap, die zeer ver gevorderd is
zal kunnen gaan vertalen
ik zeg u, vertalen, tot realisatie brengen
wat nu noch niet begrepen is in uw wetenschap
en uw bewustzijn.
Er is nog niet voldoende kennis bij de mens
in de wetenschap
dat daar zijn parallelle werelden
waar alles is
wat in uw wereld nog moet gaan geschieden
omdat hier tijd en ruimte is.
In uw wetenschap zal opening komen
vooral in de fysica.
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Deswege hebben wij deze doorgevingen
genoemd:
´De kwantumsprong van de mens´.
Daar zal een nieuw bewustzijn komen
dat al wat tot mysteries heeft geleid
nu in uw bewustzijn tot helderheid
gebracht zal worden.
En ik zeg u
dat dit niet alleen vanuit uw ratio zal gebeuren
doch dat juist uw ziel
de verbinding tussen geest en lichaam
zich hierdoor in een ruime mate
kan gaan bewegen
opdat in de menselijke persoonlijkheid
het contact met de ziel zal leiden
tot vernieuwing van zijn liefdesvermogen
zijn mededogen, zijn eenheid met het zijn.
Het is een lange weg
en middagen als deze
boeken over de gehele wereld.
Overal zijn boodschappers die u dit brengen
zoals dat nu gebracht wordt.
Maar ik zeg u, geliefden
dat dit slechts mogelijk zal zijn wanneer u mens
zich daarvoor openstelt
zonder oordeel, vooroordeel, veroordeel
doch uzelve openstelt en wil ontvangen
wat wordt gegeven.
In de waardigheid van het menselijk zijn
in de waardigheid van geest in de mens
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zal niets gebeuren waardoor uw waardigheid
ondermijnt zal worden. Integendeel.
Juist de waardigheid van geest in de materie
die uiteindelijk de mens werd
zal tot zeer grote hoogten worden opgevoerd
daar hierdoor het goddelijk zijn
wat door Zohra wordt genoemd:
´Het goddelijk aangezicht´
tot herkenning en erkenning zal kunnen komen.
En dan, dan zal gebeuren
wat u in uw heilige boeken hebt
dat er een duizendjarig rijk zal komen
van liefde en vrede.
Al hetgeen u is gegeven
in alle godsdiensten, religies en heilige boeken
zult u nu kunnen gaan begrijpen
vanuit een vernieuwd inzicht.
Zij zijn noodzakelijk geweest
opdat de mens zich kon richten op geest.
Doch nu is het verlangen van de mens
om in zijn bewustzijn te kunnen begrijpen
wat de werkelijke mystiek is
te kunnen begrijpen
wat het goddelijk aanschijn betekent.
En ik zeg u
het is niet een eerbiedwaardige man op de troon
doch het is dat allerkleinste atoom
dat allerkleinste liefdesgebeuren
wat heeft geleid tot het ontstaan
van het gehele universum.
Ik kan u dit nog niet uitleggen
zover is het begrip nog niet.
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Langzaamaan zal in uw bewustzijns
het verlangen gaan groeien
om te kunnen behoren ín uw bewustzijn
tot deze eenheid
van deze uw kosmos.
Overhaast het niet
denk niet dat u het pad van verlichting zult vinden
zult kunnen betreden
door u zoveel en zo snel mogelijk
te bekwamen in esoterische waarheden
of mystieke gegevens
of uzelve zodanig af te zonderen van de wereld
uzelve te kastijden
uzelve in schuld en boete te wentelen.
Want ik zeg u, dat de geest van liefde
dit goddelijk aanschijn
in uzelve aanwezig is als een straling van licht
van schoonheid, van vrede
van mededogen en liefde
en juist ook met u zelve.
In de dialoog
die wij zo dadelijk met u zullen hebben
vragen wij u
om juist vanuit uw eigen achtergronden
want dat is zo belangrijk
een vertaling te willen geven aan datgene
wat hier is gegeven
opdat vanuit uw vertaling en datgene
wat is gegeven
die brug geslagen kan worden
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waarop de mensheid tot vernieuwing kan komen
en zich zelve uiteindelijk zal herkennen
als die lichtwezens die wij allen zijn.
Ik groet u.
En in dat wat verder wordt gegeven
is het misschien mogelijk dat u diep in uzelve
datgene zult ervaren, beleven, herkennen
waarover is gesproken.
Wees dan met mij, Ik die tot u spreek.
En wees met diegene
die u gezonden werd
tweeduizend jaar geleden.
Degene die de macht van de geest
zodanig in zich zelve tot herkenning
tot realisatie kon brengen
dat hij de dood kon overwinnen.
In de vorige bijeenkomst heb ik u gezegd
dat de mens Jezus, die de Christus mocht dragen
de duisternis en het kwaad overleefde
niet is gestorven aan het kruis
doch na drie dagen in coma te hebben gelegen
in genezende doeken gewikkeld
de geest overwon over het kwaad in de materie.
Vergis u niet, de materie is niet het kwaad
doch het kwaad zetelt in de dwangmatigheid
en de begeerte van de materie.
Dit is een zeer groot gegeven.
Over de hele wereld is dit gegeven
reeds gegeven.
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Doch ik zeg u
dat zij in datgene wat nú tot u gaat komen
ten duidelijkste in uzelve herkend zal worden.
Geest zal nimmer ondergaan
in de duisternis van het kwaad.
Houdt u hieraan vast
wat er ook tot u zal komen
hoe de tijden ook zullen veranderen
welke crises er ook over de wereld zullen gaan
en dat zullen er zeer vele zijn
houdt het vast in uzelve
put daaruit uw moed, uw vertrouwen
u bent geest in uzelve
u bent licht in uzelve
u bent liefde in uzelve.
Haal dan nu diep en rustig adem
niet snel
langzaam ademhalen.
Ontspan u.
Laat los wat u misschien niet heeft begrepen.
Alles daalt in op de eigen tijd
en de eigen plaats.
Ontspan u.
Wees dankbaar dat dit soort dagen
mogen en kunnen komen
overal ter wereld.
Haal nog eens diep adem.
Laat los en kom terug in uzelf.
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Lichtkracht uitzenden
Ik heb het gevoel dat ik met u tot een gezamenlijk iets
kan komen. Zo u dat in uzelf voelt richt dan uw gedachten juist op die duistere plekken in de wereld waar geen
liefde heerst, waar kwaad heerst, de begeerte naar
macht heerst en zendt daar uw lichtkracht naar toe.
Niet specifiek iets benoemen want dan is het toch teveel
vanuit de eigen persoonlijkheid. Laten we dit met elkaar
doen want dit is een grote kracht die wij dan met elkaar
zullen ontwikkelen.
Laten wij in liefde en vergeving, juist vergeving naar het
kwaad en deze duisternis, ons licht zenden.
Slechts de onschuld kan het kwaad transformeren.
De onschuld van de vergeving zal het kwaad uiteindelijk
transformeren.
Richt u enkele momenten hierop en begrijp dan hoe
groot de kracht is die een mens kan opbrengen wanneer
hij zijn gedachten en zijn emoties in liefde, vergeving en
mededogen richt naar de ander of het andere.
Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u in uzelf hier
iets van geluk mag ervaren, geluk is zo subtiel. Wat is
geluk? Iets daarvan kunnen wij ervaren in het positieve
richten van ons licht. Ik wens u allen veel geluk hierin.
Dank u wel.
Wat is geweest kan niet zomaar verwerkt worden, dat
bestaat gewoon niet. Het is goed om er met elkaar over
te praten, te horen hoe de ander daarmee en daarop
reageert. Herkennend daardoor in jezelf.
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Dialoog
Werken met de eigen lichtkracht
--- Ik worstel heel mijn leven met mensen om mij heen
die depressief zijn. Ik heb daar in het verleden veel van
mijn eigen lichtkracht aan proberen te geven.
Hoe kan ik, zonder al teveel mijn eigen energieën te gebruiken, zuiver naar de ander zijn en een beetje licht
geven in de duisternis?
Z: Ja, u zegt daar iets merkwaardigs: ‘zonder mijn eigen
energie te gebruiken’, dat kan niet. Je moet juist je eigen
energieën gebruiken. Alleen is het de bedoeling dat deze
energieën gericht worden op licht, liefde en mededogen.
Waar ik vooral voor moet waarschuwen is dat de mens
niet denkt vanuit zijn lichtkracht de ander, Jetje, Hansje,
wie dan ook, te moeten veranderen of te moeten belichten, want dan ontken je de eigen heilige geest van die
ander.
Ik kan wel van alles vertellen wat niet moet, maar wat
dan wel? Dat is dat er van ziel tot ziel sprake is van:
’geef elkaar een hand’, en dat is vaak zonder echt te
spreken. Als dat niet mogelijk is, doe dat dan in de geest
en geef juist die ander waarmee je eigenlijk niet zo graag
in contact wil zijn, een hand.
Als de sympathie er nou niet vanaf druipend is, die je
niet voelt voor de ander, doe het juist dan. Dan transformeer je de duisternis. Dan is jouw licht zo groot dat je
daardoor de duisternis kunt transformeren en bij die ander werkt daar onbewust van binnen iets.
Hoe zich dat zal uiten, weet ik niet. Soms zul je dat merken en soms ook niet. Maar dan heb je jouw licht volbracht, gestuurd en ermee gewerkt.
Maar dat kan alleen als je heel duidelijk je energie daarvoor gebruikt.
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Parallelle werelden en wetenschap
--- We hebben de eerste bijeenkomst ook gesproken
over verbinden, de brug slaan tussen natuurkunde en
godsdienst, spiritualiteit, esoterie.
In de natuurkunde heb je alleen maar ruimte en tijd,
deeltjes, materie tot een bepaald niveau, daaronder
kennen we het in de natuurkunde niet. In de kwantummechanica heb je dat reductieproces. Wat zijn van de
spirituele kant de gelaagdheden in de natuurkunde, de
fysica en in termen van de natuurkunde?
Z: In de fysica moet het bewustzijn zich gaan openen
voor de parallelle werelden die er bestaan, de dimensies. De heel subtiele dimensies die er in de kosmos
zijn, die in onszelf spelen, maar ook om ons heen.
Wanneer het bewustzijn zich daar niet voor wil openstellen, kan daar ook niet een wetenschappelijke verklaring
en vertaling van gegeven worden.
--- Nee, maar het enige waar de wetenschap zich voor
open kan stellen, is dat wat ze ontdekt hebben en dat is
dat kwantummechanische reductieproces. Dat houdt dus
de opening in.
Z: Ja, daar is individueel denk ik niet zoveel aan te veranderen, maar er zijn heel veel wiskundigen, natuurkundigen, die al zover geëvolueerd zijn, dat ze weten dat dit
bestaat en als die zich met elkaar zouden verbinden,
dan komt er dus vanuit ieders eigen inspiratie steeds
meer iets vrij, iets open.
Heb je wel eens gehoord van Ervin László?
Wat ik je kan adviseren is, probeer contact te leggen met
anderen. Er zijn er hier in Nederland een paar en in
Amerika zijn er ook een paar die zich hier mee bezig
houden.
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--- Maar dan bedoelt u dus niet de mensen binnen de
wetenschap zelf, zoals Penrose?
Z: Wel, juist die wetenschappers die zichzelf hebben
opengesteld voor de spirituele kant ervan. Want wanneer je je er niet voor openstelt dan glijdt het langs je
heen. Het bewustzijn moet zich daarvoor openstellen.
--- De grote held binnen de natuurkunde, Penrose, stelt
zich daar eigenlijk net genoeg voor open dat hij tot aan
de rand gaat, maar hij blijft helemaal binnen de wetenschap.
Z: Ja en het kan net niet over die grens heen. Wat er van
‘boven’ over wordt gezegd is dat er zodanige veranderingen zullen gaan komen die in het bewustzijn juist van
fysische wetenschap - dat is ook de kwantummechanica
- duidelijkheid gaat komen over die subtiele energieën,
die zich buiten en naast de materie, zoals wij dat nu weten, hebben geplaatst.
Dat kun je niet alleen. Er moet vanuit het spirituele bewustzijn een alliantie komen tussen alle wetenschappers, zodat iedere wetenschap vanuit de eigen achtergrond de vertaling hiervan kan maken.
Dat betekent dat die wetenschappers eerst zich open
moeten stellen voor het feit dat naast deze materiële
wetenschap zich nog vele dimensies bevinden die daar
bovenuit stijgen, maar waar de wetenschap en de gewone mens, alsjeblieft, contact mee kunnen krijgen. Maar
wanneer de mens en de wetenschap zich daar niet voor
openstellen kan er niets gebeuren.
Dus wat er nu duidelijk naar je toe wordt gebracht is:
probeer hierin contact te leggen met anderen. Want wat
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ik zo van je zie is dat je nogal op een eilandje zit en daar
in je eentje ronddobbert. Dat is niet goed, daar word je
ook vervelend van want dan heb je geen respons. We
hebben allemaal herkenning en respons nodig. Dus alsjeblieft, ga dat doen. Je hebt een groot esoterisch bewustzijn dus je kan erg veel geven.
--- Ik vraag me af welke namen dan, want als je die twee
cellen zo hebt, de westerse wetenschappelijke cel en de
godsdienstige, esoterische, spirituele cel …
Z: En de brug daar tussen ...
--- Er zitten maar een paar poriën tussen en je hebt
mensen die of in de ene cel zitten of in de andere.
Penrose zit aan de wetenschappelijke kant. László weet
ik niet zeker, heb ik het idee aan de esoterische kant.
Z: En die String…?
--- Ja, de Stringtheorie, zit weer helemaal aan de wetenschappelijke kant. Sheldrake zit weer helemaal aan de
andere kant ...
Z: Ja, prima. Maar ga dus echt contact leggen. Kijk in de
literatuur. Er is zoveel. Het is echt noodzakelijk dat dit
gaat gebeuren.
Geest in alles en geest als oorzaak van alles
--- Mag ik hier op aan sluiten en een vrij specialistische
vraag stellen?
Z: Ja. Ik heb die kennis toch niet dus dat komt gewoon,
of niet.
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--- Ja, daarom, dat hebben we allemaal niet. De werkelijkheid van het heelal is niet wat de wetenschap zegt,
polair, monopolair, dus de werkelijkheid is niet alleen
materie. Er is een bipolariteit die ten grondslag ligt aan
het heelal en aan de evolutie binnen het heelal en die
twee polen zijn bewustzijn en energie. Die polariteit ontwikkelt zich binnen de evolutie, alleen en het gevolg
daarvan is dat er twee lagen vanaf het atoom en eigenlijk ook vanaf alle subatomaire deeltjes zijn.
Mijn vraag is: wat is de magneet tussen de twee lagen
die bijvoorbeeld al in een amoebe tot stand komt?
Dus zeg maar de subtiele laag die opgebouwd is uit een
aantal elementen die dezelfde zijn als die uit de stof,
alleen een iets andere samenstelling, een iets andere
binding. Wat is de magneet tussen de subtiele laag en
de materiële laag volgens uw inzicht?
Z: Prachtig.
De magneet waar u naar vraagt is het absolute bewustzijn dat geest de oorzaak is van al het gegevene, van
alles wat is. Geest is de brug tussen de beide polen die
u heeft beschreven.
Geest betekent dat er een zo subtiele energie aanwezig
is die beide lagen kan verbinden.
Het bewustzijn van de wetenschapper van nu moet zich
daarvoor kunnen openstellen anders gaat het niet. Wanneer het bewustzijn van de wetenschapper zich daarvoor
openstelt, dan zal hij tot geheel nieuwe inzichten kunnen
komen en de brug kunnen slaan tussen beide polen en
dat is wat bedoeld wordt en waar om gevraagd wordt.
Moleculaire verbindingen
Dan moet ik met u spreken over de moleculaire verbindingen die in de celmondjes in het menselijk lichaam
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aanwezig zijn. Er is al een paar keer over gesproken van
‘boven’. Ik beklaagde mij dat ik het een beetje saai vond
dat aldoor hetzelfde werd gezegd en toen werd er gezegd dat dit van zeer groot belang was wanneer het vertaald zou worden vanuit ieders eigen context van die
wetenschap.
Op de TV heb ik een keer gezien, in de diepzee, diepzee
bloemen, er komt een stroom langs en ze gaan open, de
stroom gaat verder en ze gaan dicht.
In mijn dialoog en stelde ik de vraag wat dit betekende.
In de atomen van de functies van de hersenen is alle
kosmische universele energie en kennis aanwezig.
De fotonen die binnen komen, brengen deze kennis in
een neutrale staat door het menselijk lichaam heen,
maar dus ook door de functies van de hersenen.
Het bewustzijn en de diepste kennis van het geheel - de
diepste wetenschap in de kosmos, het universele - de
polariteit daarvan, zit dus niet in de functies van de hersenen, hoewel die wel een functie hebben van het moeten relayeren, maar zit hem vooral in de atomen die
daarin aanwezig zijn.
Wat hebben die moleculaire verbindingen van de huidmondjes, celmondjes dan te maken met dit geheel? Dit
betekent dat iedere energie uitstoting, dus ook van de
mens, zijn weerga en respons heeft in de totaliteit, in het
universum.
U knikt. Die weerga is in ons menselijk bewustzijn niet
direct bekend. Door het zich kunnen openen in het menselijk bewustzijn voor het fenomeen dat geest in alles in
gradaties van niveaus aanwezig is, kan de geheimenis
tot een volledige reconstructie leiden.
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Hierdoor zal de kennis die nog verder reikt dan de fysische wetenschap, tot in het menselijk zijn en zelfs in het
leven van alles wat is, zijn respons hebben.
U moet het natuurlijk vertalen.
Ik spreek niet zoals u spreekt, dat kan niet want die kennis heb ik niet. Wat ik opvang kan alleen vertaald worden
in uw context van uw zijn en achtergronden.
--- Ja, het is buitengewoon interessant om na te gaan
hoe dat bij mensen, met een ik-bewustzijn dat in staat is
om te reflecteren, werkt. Nog interessanter en nog fundamenteler is hoe dat gaat op het niveau van een
amoebe of cellen nog kleiner dan een amoebe die dan in
de orde van grootte van twintig tot vijftig nanometer liggen. Die zijn niet in staat om te reflecteren vanuit hun
eigen bewustzijn, want dat eigen bewustzijn is nog niet
bewust. Het is interessant om te weten hoe dat in de
natuur werkt. Zij zijn onderdeel van de natuur en een
ontwikkelingsproces. Een evolutieproces vindt daarin
plaats. Hoe werkt de magneet tussen die twee lagen die
ook ongetwijfeld in de hele kleine fundamentele biologische wezentjes aanwezig is?
Z: In de nanotechnologie wordt een heel stuk aangereikt
om dat te realiseren. Die Stringtheorieën komen al heel
dicht bij de brug die tussen de twee polen geslagen kan
worden.
Nu zal de wetenschap zo ver kunnen komen wanneer zij
zich openstelt voor wat ik noem geest, het levensprincipe, het goddelijk aanschijn of wat dan ook, waardoor de
kennis van deze wetenschap zich zal verbreden. Ik zie
ineens dat het net is of er een heel groot raam opengaat
en een kennis die verder gaat dan de materie die er tot
nu toe is, stroomt naar de wetenschapper toe.
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Geest in materie realiseren
--- Zohra wat je net in de doorgeving zei, dat God, het
goddelijk aanschijn, het allerkleinste atoompje is, kun je
daar iets meer over zeggen? Ik snap het niet, hoe kan
dat nou, het allerkleinste deeltje? Het goddelijke zit
overal in, dat weten we inmiddels, maar op sommige
momenten komt het in je gevoel wat het dan is. Het zit in
de hele schepping, dus wij bestaan allemaal uit die allerkleinste onderdeeltjes, maar wat maakt het dat het de
vorm krijgt zoals een mens of de vorm krijgt zoals een
dier, of een boom?
Z: Dat is de evolutietheorie, daar hebben we dan Darwin
gelukkig voor gehad.
De evolutie van dat 'het allerkleinste' zich ging verdichten in vormgevingen. Dan zijn er ontzaglijk veel bijkomstigheden, omstandigheden, een context van alles wat
daar aanwezig is, waardoor de verdichting van dat allerkleinste zich juist in die vormgeving kan plaatsen die er
dan noodzakelijk is.
Dat klinkt heel abstract, ik hoor het zelf.
Er is in de doorgeving gesproken over de Nefilim, wat in
de Christelijke godsdiensten als de gevallen engelen
wordt gezien. De lichtende energieën die zich gingen
verdichten tot wat wij engelen noemen, want dat is wat
ons bewustzijn kan projecteren, kan zien vanuit ons referentiekader, dus hoge wezens die een menselijke vormgeving hebben.
Deze Nefilim, die dus geen menselijke vormgevingen
waren - maar die wij zo projecteren - hadden heel lang
geleden, vanuit de geplande brug die er geslagen moest
worden tussen geest en materie, de opdracht om geest
in materie te realiseren.
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Acceptatie van geest door het bewustzijn van de
materie
--- Wat is de bedoeling van geest in materie?
Z: Deze lichtwezens konden zich dus verdichten tot wezens van licht zodat het menselijk bewustzijn het kon
herkennen.
Met dat menselijk bewustzijn hebben we ook een God
gecreëerd, want anders kon dat niet.
In de tijd die nu komt, waar de wetenschap zover is gevorderd, is dat niet meer nodig.
In zoverre is dat niet meer nodig dat de mens zich kan
openstellen voor het begrip dat licht zich in materie wilde
gaan realiseren, moest gaan realiseren, opdat de materie 'doorgeest' zou worden.
Waarom moet dat zo?
Materie kan alleen doorgeest worden wanneer het bewustzijn van de materie, geest accepteert.
Het is net of we in een vicieuze cirkel draaien. Zolang in
de wetenschap en vooral in de fysische wetenschap, de
kwantummechanica, de natuurkunde, maar ook in de
medische wetenschap, niet wordt geaccepteerd dat
geest de levensadem is van al wat is, van de hele materie, zal het begrip zich niet zodanig kunnen ontwikkelen
en komt die polariteit niet tot een eenheid, waar wel een
brug geslagen kan worden.
Nefilim en buitenaardse wezens
--- Was het nodig in de evolutie van planten, dieren, naar
mensen toe, dat er hulp kwam van buitenaardse wezens
op aarde?
Z: Wat voor buitenaardse wezens?
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--- Die in het oude testament 'goden' worden genoemd
en die de aarde hebben bezocht.
Z: Lang geleden, nog voor de zondvloed zijn er buitenaardse wezens op deze planeet geland.
Wat moet je je voorstellen bij buitenaardse wezens?
Het schijnt dat deze wezens behoren tot een bepaalde
andere planeet ergens, dat zij in een zeer vergevorderde
evolutie waren en dat zij datgene wat hier aanwezig was
aan ‘ruw’ materiaal van geest in materie, konden gaan
ontwikkelen.
Ik heb nog niet gehoord of deze buitenaardse wezens de
Nefilim waren, zoals die genoemd zijn. Dan moet ik even
goed luisteren, ik mag geen onzin vertellen.
De Nefilim waren in een zeer onbewuste staat van licht,
geïntegreerd in de materie.
Datgene wat we als buitenaardse wezens noemen, deze
buitenaardse lichtcentra zal ik maar zeggen, kwamen
naar de aarde toe. Zij waren van een hogere evolutie,
vanuit een hogere lichtconcentratie.
Er kwam toen een brug tussen deze beide polen, wat
resulteerde in een directere en grotere evolutie, wat wij
kennen als het evolutieproces hier op onze aarde.
--- Wat gegeven is in geschriften, in oude doorgevingen,
dat er intelligenties de aarde hebben bezocht zoals we
dat onder andere in het oude testament terug kunnen
vinden.
Z: Ja, de zonen der goden gingen in tot de dochteren der
mensheid.
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--- Exact, maar eigenlijk denk ik dat dit het eindresultaat
is geworden. Dat toen die intelligenties deze planeet
hebben bezocht, dat er toen nog niet wezens waren in
de menselijke vorm zoals wij die nu kennen.
Z: Dan konden ze niet ingaan tot de dochteren der
mensheid. Als ze geen menselijke vorm hadden dan was
dat wel een beetje vreemd.
Deze wezens waren lichtwezens, die dus vanuit een
andere dimensie op aarde nederdaalden en zich vermengden met datgene wat er aan ‘ruw’ materiaal aanwezig was op deze aarde. Daaruit kwam dan - en dat
gaat al verder dan de primaten - de Cro-magnonmens
en zo verder. Waarvoor was dit nodig?
De evolutie zoals gegeven door Darwin was duidelijk dat
uit de stof zich steeds meer vormgevingen gingen realiseren en een eigen vormgeving kregen. Het bewustzijn
van geest was in zeer rudimentaire staat aanwezig in al
deze vormgevingen, dus heel basisgericht.
Deze rudimentaire vormgeving - alles duurde eeuwen en
eeuwen - zou zich niet geheel kunnen ontwikkelen, wanneer die Nefilim, die lichtwezens, zich daarmee niet zouden gaan vermengen. Dus wij mensheid zijn nazaten
van deze Nefilim die uit een wat wij dan een andere planeet noemen, kwamen. Dat weet ik niet zo precies, dat
hoor ik niet, maar wel dat zij vanuit buiten deze aardse
planeet kwamen en indaalden. Dat is wat onbewust.
In alle religies, godsdienstige stromingen en de gnostiek
staat: dat de mensheid waren nazaten van deze Nefilim.
Overal is het in andere bewoordingen anders gerealiseerd. In de christelijke godsdienst en ook wel in andere
godsdiensten, is het steeds gebracht tot de val van deze
hoge lichtwezens en tot schuld en boete.
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In de christelijke godsdienst was het zeer duidelijk aanwezig. Wij waren de schuld dat wij werden verstoten
vanuit het goddelijke.
Nu, in het nieuwe wat over de mensheid komt, wordt het
duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van schuld, maar
van een evolutieproces.
Dan wordt mij duidelijk aangereikt dat juist de fysische
wetenschap dit kan gaan ontrafelen. Hoe u dat zult kunnen gaan doen in samenwerking met andere wetenschappers weet ik niet. Ik weet wel dat mij wordt gegeven, hoewel ik hier helemaal niks van weet, dat daar
heel duidelijke invalshoeken en perspectieven zullen
worden aangereikt waardoor de wetenschappers daarmee kunnen gaan werken. Een vereiste is absoluut de
acceptatie van 'het allerkleinste' en ik noem dat geest,
wat in al het geschapene aanwezig is.
Elohim en het werken met deze lichtkrachten
Dan zijn we nu aangeland bij de Elohim, dus niet de Nefilim die wij zijn, de gevallen engelen, maar de Elohim.
Dat zijn de hogere lichtende krachten die de Nefilim en
wij als de nazaten daarvan, ìn ons hebben. Omdat het
bewustzijn nu door de evolutie, de wetenschap, alles wat
er is gegeven, op het punt staat werkelijk de grenzen te
gaan verleggen, zich open te stellen voor geest, is het
nu mogelijk dat bij ieder mens deze goddelijke krachten,
deze lichtkrachten herkenbaar gaan werken.
--- Als u zegt wetenschap, dan denk ik altijd aan mannen, mannen waar ik helemaal geen contact mee heb.
Z: Speciaal mannen?
--- Ja, ik kan er ook niets aan doen, van die uitvinders,
maar daar heb ik helemaal geen contact mee.
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Ik voel dat ik zelf ook wetenschap in me draag, maar dat
is een wetenschap die anders gekanaliseerd wordt.
Z: Dat is nou wat ik zeg, dat de Elohim, die lichtkrachten,
in ons gaan werken. Nu is blijkbaar door de evolutie van
het bewustzijn de tijd gekomen en dat wordt dan steeds
weer herhaald.
In, ik weet niet hoeveel miljoenen jaren zijn, wij nu op het
punt gekomen dat wij deze lichtkrachten in onszelf ten
eerste kunnen gaan herkennen en ten tweede er mee
kunnen gaan werken. Dat is wetenschap, dat is kosmische, innerlijke wetenschap.
--- Ja, dan kan ik meedoen.
Z: Dat is fijn. Want de opdracht die ik heb is om juist deze hele diepe innerlijke geestelijke wetenschap te verbinden met de materiële wetenschap die er al op aarde
is. In de contacten die ik met de mensen heb wanneer ik
deze middagen houd, is me opgevallen dat bij de mensen een grote openheid aanwezig is om datgene wat
wordt aangereikt te willen en te kunnen bevatten.
Dat is al een heel groot iets.
De wil, dat is de materie van de persoonlijkheid, is noodzakelijk. Het is dus niet een 'vies' gegeven.
In de New age was het van: ‘dat hoort allemaal niet’.
Juist de wil in de persoonlijkheid is absoluut noodzakelijk
om tot die brug te kunnen komen tussen de beide polen.
De wil geleidt door het hogere bewustzijn, de lichtende
krachten in onszelf, de Elohim, geeft ons de impuls om
tot dit begrip te kunnen komen, daarnaar te kunnen leven en om ermee te kunnen werken.
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De eigen lichtkrachten in de mens
--- Het doet bij mij veel vragen oproepen.
U heeft het regelmatig over lichtende krachten.
Licht is zoiets wat je zowel innerlijk als uiterlijk kunt beleven. De zon schijnt op mijn huid en ik beleef licht ook
gewoon prikkelend. Ook van binnen kan het duisterder
of lichter zijn. U heeft het over lichtkrachten en het feit
dat het bewustzijn van de mens meer open gaat staan
om de lichtkrachten van de Elohim te ondervinden.
Maar hoe beleef je dat? Hoe ervaar je dit licht?
Waar is het aan herkenbaar?
Z: Het openen van het bewustzijn, de wil daartoe is een
ontzaglijk groot gegeven en doet ‘het raam open’.
Op mijn boekje: ‘Mens en kwantumsprong’ zie je een
rechthoek. Dat is het raam waar we doorheen kijken. Wij
kijken dan naar de opgaande zon, het licht. Dus de wil
om dat te gaan doen is een ontzaggelijk groot gegeven.
Hou dit vast. Deze wil kan niet alles bepalen, want dan
zou het alleen materie zijn. Maar deze wil is noodzakelijk
als basis om tot een vernieuwing te kunnen komen,
nieuwe perspectieven te krijgen.
Dat licht waar ik het steeds over heb, dat zijn de lichtkrachten in onszelf, wordt de Elohim genoemd. Deze
lichtkrachten werken pas wanneer in de mens het verlangen is ontstaan en daardoor de wil, om in deze lichtkrachten te zijn. Zolang de mens dit niet heeft, zijn deze
lichtkrachten diffuus.
Er wordt ook gesproken over de diffusiteit van de rechter
hersenhelft die daar nog niet voor open staat. Nu is het
tijdperk blijkbaar gekomen, de grenzen zijn verlegd, door
het lijden van de mensheid.
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Hierdoor is het mogelijk dat in de mens de zwaarten van
de eigen schaduwkanten en de eigen duisternis door de
eigen lichtkrachten worden getransformeerd. Hoe je dat
kunt herkennen?
Dat kun je dus in jezelf herkennen, wanneer daar een
mate van - dwars door alle lijden heen, dwars door alle
twijfel heen, is het los willen laten, je er niet meer mee
willen bemoeien - je toch gehoor geeft aan de ziel. Wat
is de ziel? Dat is het energieveld wat diep in jezelf
steeds weer als het ware met een klein stemmetje zegt:
‘Nee, Ik ben er, probeer het nou, Ik ben het licht in jezelf,
denk hierom’.
Uiteindelijk gaat dat werken. Maar het is wel nodig dat
de mens dan zijn wil inspant om het ook te gaan doen,
want anders gebeurt er niks.
Niets is van of voor u alleen.
--- Is het alleen in jezelf?
Z: Nee.
--- Wat je dus fysiek, met de fysica zelfs zou kunnen
meten. Gaat het ook om dat soort licht?
Z: Ja, mooi. Wat een mooie vragen vandaag.
‘Niets is van of voor u zelf alleen’, dat is mij eind ’75 al
gezegd toen ik begon met dit alles, waarschijnlijk om het
egobewustzijn wat te dempen.
‘Niets is van of voor u alleen’, want dat kan niet, want je
behoort tot een geheel, tot één grote eenheid van zijn,
van geest in materie. Dus niets kan van jou of voor jou
alleen zijn.
Jaren geleden werd 'Ethos Neerlandia' gegeven, een
nieuwe ethos.
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Wat is een ethos?
Een nieuw bewustzijn, een nieuw paradigma waar de
mens naar kan leven. Hier wordt duidelijk in aangereikt
dat iedere energietrilling die jij uitzendt zijn weg zoekt.
Het komt precies daar terecht waar het affiniteit mee
heeft, waar het terug gekaatst kan worden.
Er is 'The Secret'. Een DVD en een boekje. De kracht
van de gedachte is een ontzaggelijk groot geheel om tot
vernieuwing te kunnen komen.
Ik heb die DVD gezien en in het begin vond ik het niet
leuk, het was zo Amerikaans gericht op:
'Ik wil een nieuwe fiets hebben en morgen is ie er'.
De bedoeling, de diepste mystiek - mystiek is het goddelijke daarin herkennen - hiervan is dat wanneer er positieve trillingen, gedachten, emoties worden uitgezonden,
deze zich een weg zoeken naar daar waar zij respons
kunnen krijgen, zij zich kunnen gaan vermenigvuldigen.
Dat is de basis van de seksualiteit.
De crisis van de macht van de begeerte
De crisis die er nu over de wereld gaat is de crisis van
de macht van de begeerte. De macht van de begeerte
leidt tot kwaad, tot duisternis. Wanneer de ene mens
macht wil hebben over de ander of over het andere, dan
gaat hij in tegen het 'creator' zijn van de heilige geest
van de ander en het andere. Het ingaan tegen de waardigheid, de waarden van creator te zijn van de heilige
geest van ieder mens en van al het geschapene veroorzaakt chaos en duisternis.
Hoe komen we hier nou uit?
Dat kan alleen gebeuren, wanneer de mens accepteert
dat de subtiele energieën, die in ons mensen en om ons
heen in de gehele kosmos aanwezig zijn, enkel en alleen
263

door het licht van liefde, van vergeving en mededogen,
tot vernieuwing en tot licht kunnen komen. Daar is de
wetenschap weer bij nodig, die dit kan gaan ondersteunen en kan vertalen.
Hierdoor kan de mensheid uiteindelijk ontsnappen aan
vernietiging. Vernietiging, dat klinkt heel akelig, wat is
vernietiging?
Het is niet noodzakelijk - moet je horen wat er gezegd
wordt - het is niet noodzakelijk dat de mensheid als
mensheid vernietigd wordt. Daar zit je toch van te griezelen als je dat hoort?
Het is absoluut noodzakelijk dat in de mensheid een
nieuw besef gaat komen waardoor dit niet hoeft plaats te
vinden. Met alles wat wij onszelf, de ander en daardoor
onszelf, de aarde en alles wat op deze aarde aanwezig
is, aandoen vanuit begeerte naar macht en gewin, veroorzaakt een bepaalde vernietiging van de opname van
geest. Vernietigt dus de potentie van de opname van
geest, van bewustzijn.
Daar bracht ik tegen in dat het overleven van de mens
Jezus die de kosmische Christus drie jaar mocht dragen,
toch het bewijs was, dat het kwaad en de duisternis
daarvan, niet over het licht van de geest kon overheersen, wanneer de geest dat niet zou willen. En de geest
in staat was het niet te willen door de mate van liefde,
vergeving en mededogen, vertrouwen en acceptatie.
Ja, dat is helemaal waar.
Moeten wij dan allemaal door onze eigen kruisinwijding
heen gaan?
Ook dat is waar zolang, tot het in de mens duidelijk is
geworden van:
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‘Maar zo hoeft het niet meer’.
‘Wanneer ik mij openstel voor mijn eigen geest, voor de
kracht van het licht wat ik in mij heb, zonder schuldgevoel, zonder minderwaardigheid, maar wil staan in de
waardigheid van mijn creator van de heilige geest zijn,
verandert alles op deze wereld’.
De eigen wil tot verandering
--- Nog even terug naar het individu. Je zei net als de
mens met de eigen wil bereid is om zich open te stellen
voor de lichtende energie die al ìn de mens is. Dat is een
proces. Als de mens dan zover is, gaat het dan alleen
om dat bewustzijn van wat die mens al ìn zich draagt, of
krijgt bij de kwantumsprong van de individuele mens, de
mens ook vanuit de kosmos, vanuit het goddelijke, nieuwe energie in zijn lichaam, in de materie?
Z: Ja. ‘Klopt en u zal worden opengedaan, vraag en u
zal worden geschonken’.
De woorden die deze grootmeester sprak zijn woorden
geweest die door de eeuwen heen, twintig eeuwen lang,
werden ingebakend in een bepaalde vormgeving. Deze
woorden hebben een ontzaglijk grote en wijde betekenis
die veel verder gaat dan wij vanuit onze achtergronden,
godsdienst of wat dan ook weten.
Het betekent dat wanneer de mens deze energieën in
zichzelf, met zijn wil en verlangen, gekoppeld aan het in
geest willen zijn - dus niet voor eigen gewin of macht - er
dan vanuit de hemelen, vanuit de hogere, lichtende dimensies, de lichtkrachten komen om jou daarin verder te
helpen. Want die lichtkrachten zijn niet alleen daar, zijn
niet alleen hier, maar zijn in een doorlopende polariteit,
doorlopend, altijd weer.
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Dit houdt in dat wanneer er in ons mensheid dit besef
gaat komen, er in de mens verandering kan gaan komen. Als het tenminste niet alleen in je denken blijft van:
‘Ach wat ben je toch lief en ik zal lief over je denken’, dat
is niet voldoende. Het is de vrije wil in je mate van reageren als mens op deze aarde. Dus in jouw eigen kleine
omgeving en in je eigen context.
Niet iedereen is een wereldverbeteraar, dat wordt ook
niet gevraagd.
Maar de energie die wij dan uitstralen is van een zo’n
grote importantie, wordt er gezegd, dat ze niet alleen
gaat naar datgene waar je naartoe straalt, maar dat het
wereldwijd, universeel, zijn weg zoekt. Dan wordt het
steeds groter.
Klinkt allemaal abstract.
Hoe doe je dat nou gewoon, in je dagelijkse leven?
Je komt mevrouw X tegen.
‘Hè, wat een vervelend mens, ik mag haar helemaal
niet’. Zwarte energie.
Je komt mevrouw X tegen.
‘Nou ja, ik heb niet zo’n affiniteit met je, maar je bent ook
een geest Gods. Ik accepteer je zoals je bent’.
Echt een wereld van verschil in de uitstraling die daarvan
komt.
De wil tot vernieuwing en transformatie.
--- Ja, klopt het dat we in de evolutie van ons mensen nu
een stap verder zijn dan tweeduizend jaar geleden?
Z: Absoluut.
--- Wat is het verschil van toen en nu?
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Z: Tweeduizend jaar geleden werd dit besef door de
macht van het kwaad, de duisternis, de begeerte naar
macht zodanig de kop in gedrukt, dat zij zich met de allergrootste moeite en opofferingen en lijden in stand kon
houden. Dat heeft zolang geduurd totdat de mens kon
begrijpen dat wanneer hij zichzelf werkelijk in dit licht wil
plaatsen, het lijden niet meer die enorme invloed op deze mens zal hebben zoals dat is geweest.
Innocence als kracht om het lijden te transformeren
Dat klinkt weer abstract. Het betekent dat slechts de
innocence, de onschuld van het zijn van de mens, het
vertrouwen, de eenheid met het goddelijke in zichzelf,
die enorme kracht zal hebben om het lijden te kunnen
transformeren.
Ik hoor: ‘daalt u dieper in’. Dieper indalen betekent dat ik
nu tot ieder mens, mijzelf incluis, kan gaan die, vanuit de
levens her, die energieën, herinneringstrillingen in zich
heeft die tot duisternis en schaduw hebben geleid.
Hebben de levens die de mens mag leiden in de materie, inherent aan alle biologische aspecten, gevormd uit
de vormgevingen die in andere levens zijn geweest nog
niet tot de transformatie in liefde geleid, dan zal de mens
in het huidige leven, deze innerlijke energieën in zich
dragen.
Deze zullen de nieuwe mens zodanig bepalen, dat het
bewustzijn van deze mens tot herkenning zal komen van
deze schaduwkanten.
Hierdoor zal hij de kracht krijgen, dat is de Elohim, om
zich te verlossen van deze schaduwkanten.
Dat was een hele weg die zo werd afgelegd.
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De verlossing van deze schaduwkanten in zichzelf houdt
in dat het karma van de mens - karma betekent werk uiteindelijk tot vrede, wederom tot liefde en mededogen
hersteld kan worden.
Mogen we dan nu in onszelf dankbaar zijn dat dit allemaal kan komen, dat wij mensen geacht worden zozeer
de creator van de heilige geest te zijn, dat deze begrippen zomaar aan ons worden aangereikt.
Dit betekent dus dat wij wezens van licht zijn.
En dan rest mij u een gezegende advent te wensen.
De advent is de verwachting van het licht dat herkend
zal worden en zal komen, in uzelf en om u heen.
Wees in deze zegen, hou van elkaar, wees in vrede en
als er weer zo’n lelijke vervelende twijfel opkomt zeg dan
in jezelf: ‘Nee, ik ben toch een lichtwezen, ben je mal,
daar geef ik niet aan toe’. Dat helpt en dat helpt ook naar
datgene wat naar je toekomt.
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Slotceremonie
Dan wil ik graag aan u vragen om weer even in stilte te
zijn, maar ook in een vreugde in uzelf.
Er is weer iets binnengekomen van herkenning:
'Ik ben Dat
en niet alleen ik
maar met mij ieder ander'
Dat is de 'Eenheid van het Zijn' en dat is vanuit uw kant
gezien de rechtse kaars, waarvan ik zo dadelijk iemand
zal vragen om die aan te willen steken.
Het is dus heel duidelijk de eenheid van het zijn.
Dan vraag ik u om het kleine kaarsje te willen overhandigen en aan de volgende, die dan de kaars van het
'Licht van het bewustzijn' wil aansteken.
Daar hebben we het nou de hele dag over gehad.
Dan vraag ik iemand uit het midden om het
'Symbool van de Liefde',
de punt van de driehoek aan te willen steken.

'Dat de liefde in ons hart mag branden
en zodanig mag branden
dat de ander er ook iets aan heeft'
'Dat de vlam van de liefde zal branden
en ons tot een betere wereld zal brengen'
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Tempelorde voor Universele Eenheid
De Tempelvieringen vanuit de 'Orde voor Universele
Eenheid' geven direct inzichten in de beleving van de
drie sleutels en de vier bewustzijnsniveaus van ‘The
Presence of Light’.
Vrijheid van vormgeving van deze bewustzijnsniveaus
vanuit de eigen vrije wil is de realisatievorm van het vierde bewustzijnsniveau.
Is niet de mens de creator van de heilige Geest?
Zowel in het maatschappelijk aspect van Psychosofia als
wel in het innerlijk religieuze aspect van de Orde voor
Universele Eenheid, ligt het accent op de verbinding met
de ander in de herkenning van de eigen diepste autonomie.
De essentie van het delen van het brood en de druiven
(in plaats van wijn) met de zo diep ontroerende teksten,
richt een direct appèl op de gemeenschapszin en broederschap van de aanwezigen.
Zo kunnen nieuwe perspectieven naar de eigen levensopdracht tot meer begrip leiden. Ceremoniën, symbolen
en teksten kunnen wegwijzers zijn.
De diepte van de beleving in deze Tempelvieringen kan
gebaseerd zijn op de integratie van het begrip van de
Godsvonk in ons mensen.
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Handvest van Psychosofia
Psychosofia is een nieuwe innerlijk religieuze levensbeschouwing binnen de kosmische orde voor universele
eenheid, vanuit de hoogste spirituele sferen aangereikt
via Zohra Noach.
In Psychosofia is geen macht of gezag, geen lidmaatschap of dwang, geen dogma of onvrijheid.
De aangereikte diepere achtergronden van Psychosofia
hebben als basis:
Eerbied voor de essentie van alle spirituele waarden
vanaf het begin der mensheid gegeven.
De essentie van alle spirituele waarden aan de mensheid gegeven behelst dat er is:
Eén Geest van waarheid en liefde, één Bron waaruit alle
religies en godsdiensten zijn ontsproten.
Deze Bron is het hoogste zijn, door de mens onder andere vertaald in het woord God of de Vader.
De mens bepaalt zelf, naar gelang van cultuurhistorische
en sociaal maatschappelijke achtergronden, op welke
wijze de ontvangen spirituele essentie vorm zal krijgen.
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Psychosofia reikt aan:
I De ene Bron van waarheid en liefde is de oorsprong en bestemming van al het geschapene.
Deze ene Bron van waarheid en liefde heeft een oneindige uitstraling van lichtende energieën.
In de oude religies werd dit gegeven door het menselijke
bewustzijn vertaald als zijnde goden en godinnen.
De monotheïstische godsdiensten vertaalden hetzelfde
gegeven van de oneindige uitstraling van lichtende
energieën als aartsengelen, engelen, hooggeëvolueerde
wezens en heiligen, de machten en krachten rond de
troon van God.
De mens is het hoogst geëvolueerde bewustzijn op de
planeet Aarde.
Hij is de drager van de goddelijke natuur en de realisatie
daarvan in de stoffelijke menselijke natuur.
De hoogste macht van de mens is zijn eigen vrije wil in
de verantwoordelijkheid daarvan.
De mens is in zijn goddelijke natuur onvernietigbaar.
In zijn stoffelijke menselijke realisatie is de mens gebonden aan de dood.
Zo zal de goddelijke natuur van de mens zich steeds
weer opnieuw, daar zij onvernietigbaar is, in een stoffelijke menselijke incarnatie realiseren.
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Het evolutieproces van het bewustzijn der mensheid op
de planeet Aarde zal uiteindelijk bekroond worden door
de werkelijke integratie leidend tot eenheid van de goddelijke natuur in de stoffelijke menselijke natuur.
Dan zal er zijn werkelijke gelijkwaardigheid van alle
mensen in alle volkeren, gelijkwaardige verdeling van
het voedsel der aarde, zonder overheersing door macht
en gezag van persoonlijke belangen.
Zo zal de mensheid door haar eigen inzicht, individuele
en collectieve verantwoordelijkheid, komen tot waarachtige broederschap in waarheid en liefde.
II De goddelijke natuur van de mens is de onsterfelijke ziel van de stoffelijke menselijke persoonlijkheid.
De ziel bestaat uit twee componenten.
De ene component van de ziel is de eenheid met de
goddelijke natuur.
De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van de mens.
In deze op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van
de mens gerichte component van de onsterfelijke ziel,
liggen alle herinneringsenergieën opgeslagen uit de ontelbare levens op Aarde.
Over het algemeen zijn deze herinneringsenergieën onbewust in het stoffelijk denken van de mens.
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Nu het bewustzijn van de wedergeboorte of reïncarnatie
een grotere verbreiding krijgt, opent zich het bewustzijn
van de mens hiervoor.
Veel mensen beleven hun eigen ervaringen hierin.
Iedere emotie, iedere gedachte, iedere handeling heeft
een grote energetische kracht in het bewustzijn van de
mens.
Zo ook in de wijze van realisatie ervan.
Alle emoties, gedachten en handelingen hebben hun
basis in het onderbewustzijn van de mens.
Het onderbewustzijn van de mens is in eenheid met die
component van de ziel, welke is gericht op de stoffelijke
persoonlijkheid van de mens.
Deze component van de ziel is het reservoir waar de
mens in ieder leven op Aarde zijn eigen menselijke persoonlijkheid door kleurt.
De biologische aspecten zullen altijd inherent zijn aan
die aspecten van de ziel die om transformatie vragen.
III Een levensbeschouwing, een weg van lering
om vernieuwde inzichten in het leven te kunnen
realiseren.
Vrij van oude afhankelijkheid aan een persoonlijke God
die straft of beloont.
Eenheid met de goddelijke natuur door de eigen vrije wil
vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
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Psychosofia, een innerlijk religieuze weg, niet gebonden
aan een uiterlijke religie of godsdienst, kan leiden tot een
vernieuwd Christusbewustzijn.
Hiertoe werden drie sleutels gegeven:
1.
2.
3.

Innerlijke zuivering van de schaduwkanten van
het eigen denken en de eigen emoties.
Innerlijke onthechting van de overheersing van
de eigen begeerten en dwangmatigheden.
Innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur.

De avatar (=gezondene) Boeddha bracht het bewustzijn
van de kringloop van levens.
Transformatie van negatieve aspecten van het karma
leidt tot verlossing.
Verlossing wil zeggen, komen tot innerlijke vrijheid door
inschakeling van de vrije wil vanuit de eenheid met de
eigen goddelijke natuur.
De avatar Jezus de Christus bracht de realisatie van de
goddelijke natuur in de mens, door zijn voorbeeld.
Hij bracht de mensheid tot het punt van verlossing van
het karma door zijn realisatie als mens vanuit de goddelijke natuur, door zijn acceptatie en overgave, door
waarheid en liefde in werkelijke vergeving.
El Morya
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Eind 1974 werd ik, Zohra Noach, in een indringende
visuele en auditieve ervaring vanuit spirituele dimensies,
uitgenodigd mijn medewerking te willen verlenen aan het
oprichten van een nieuwe spirituele en onafhankelijke
stroming Psychosofia.
De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap, dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden
aan anderen dan aan onszelf.
In de hedendaagse spiritualiteit aangereikt vanuit de
hogere kosmische gebieden kan de mens zichzelf herkennen en de eigen plaats innemen.
Kan wetenschap, religie en maatschappij zich verbinden
met deze nieuwe inzichten?

