
 
 

 

STOFJES IN EEN ZONNESTRAAL 
 

Een nieuw mens- en godsbeeld? 
 

Zohra Noach 
 
 

Bewerkt door Jan Chr. Westerbeek



 

STOFJES IN EEN ZONNESTRAAL 
 
 

Een nieuw mens- en godsbeeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zohra Noach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerkt door Jan Chr. Westerbeek 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
© 2009 Zohra Noach, Zohra Noach Foundation 
Algeheel ontwerp: Zohra Noach 
Foto auteur en foto omslag: Rianne van Heck 
Redactie en bewerking: Jan Chr. Westerbeek 
Eindredactie: Anna Hofkamp 
Vormgeving: Johannes van Wijgerden 
 
 
 
 
ISBN/EAN: 978-90-79551-10-1 
 
 
www.psychosofia.nl 
www.zohranoachfoundation.nl 
www.zohranoachpublicaties.nl 
 
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-
cat/product/stofjes-in-een-zonnestraal/ 
 
 
 
 
Uit deze uitgave mogen uitsluitend de originele teksten 
in ongewijzigde vorm worden overgenomen. 
Tevens dient daarbij zowel de bron als de naam van de auteur 
te worden vermeld.

http://www.psychosofia.nl/
http://www.zohranoachfoundation.nl/
http://www.zohranoachpublicaties.nl/
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/stofjes-in-een-zonnestraal/
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/stofjes-in-een-zonnestraal/




 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 

Stofjes in een Zonnestraal 
Dansend het eigen verhaal 

Ontbindend, verbindend het één 
Stil in het eigen verhaal 

Straling van het één 
 
 

Zohra Noach 
 
 

 
 



INHOUD 
 
Inleiding           9 
 
Het Handvest van Psychosofia       13 
 
Deel 1  Vernieuwde spiritualiteit     19 
Hoofdstuk 1 Psychosofia, een geestelijke wegwijzer    21 
Hoofdstuk 2 De kosmische Christus in onszelf    49 
Hoofdstuk 3 Het vrouwelijk aangezicht van God    81 
Hoofdstuk 4 De nieuwe spiritualiteit    107 
 
Deel 2  Processen van bewustwording   137 
Hoofdstuk 5 Opengaan     139 
Hoofdstuk 6 Eenzaamheid     177 
Hoofdstuk 7 Acceptatie     209 
Hoofdstuk 8 Het Goddelijk Plan op aarde   235 
Hoofdstuk 9 Velden van licht    261 
 
Deel 3  Leren omgaan met geestelijke dimensies 279 
Hoofdstuk 10  Omgaan met spirituele dimensies  281 
Hoofdstuk 11 Kennis van het hoger Zijn   305 
Hoofdstuk 12  Fasen van bewustwording   331 
Hoofdstuk 13  In de stilte van het Zijn    357 
Hoofdstuk 14  Werkzame intelligenties van liefde en wijsheid 365 
Hoofdstuk 15  Daadkracht en spiritualiteit   385 
Hoofdstuk 16 Daadkracht en manifestatie   413 
Hoofdstuk 17 Wegen en dwaalwegen van channeling  435 
Hoofdstuk 18 Uitspraken over elementalen   457 
Hoofdstuk 19 Het verzoeningsoffensief   463 
 
 
 



Deel 4  Gezondheid en welzijn    489 
Hoofdstuk 20 De mens als hulpvrager    491 
Hoofdstuk 21 De mens als hulpgever    511 
Hoofdstuk 22 Jonge mensen in het aquariustijdperk  539 
Hoofdstuk 23 Intimidaties     579 
Hoofdstuk 24 Oorsprong van ziekte en lijden   619 
Hoofdstuk 25 Leven dood leven    653 
 
Deel 5  Basisleringen van Psychosofia   711 
Hoofdstuk 26 Manifest van het diepste Godsbewustzijn 713 
  De zeven stralen van de nieuwe tijd  715 
  Twaalf esoterische leringen van Psychosofia 717 
  Tien wenken voor de ziel 
  in de menselijke persoonlijkheid  719 
  Zeven leringen voor het lichtwezen de mens 721 
  Vijf wenken voor de menselijke  
  persoonlijkheid     723 
 
 
 



9 

 

Inleiding 
 
Dit boek is een compilatie van de vele lezingen en bijeenkom-
sten die ik gedurende meer dan vijfentwintig jaar gehouden 
heb in Nederland en in België. De lezingen zijn mijn persoon-
lijke vertaling van de grote inspiratie die ik vanaf 1975 mocht 
ontvangen. De doorgevingen vanuit de geest zijn in een haast 
archaïsche taal gesteld, geheel zoals ik ze heb opgevangen en 
weergegeven. Ik stel mij persoonlijk verantwoordelijk voor al 
hetgeen ik heb gesproken en/of geschreven. 
 
De inspiratie die ik heb ontvangen, heeft zich gerealiseerd in 
de vrije en onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia.  
De betekenis van deze naam is wijsheid van geest.  
Geen macht of gezag, geen lidmaatschap, regels of dogma’s 
mogen in deze spirituele stroming Psychosofia de eigen men-
selijke vrijheid in spiritualiteit en waardigheid aantasten of 
veranderen.  
 
Ruim vijfentwintig jaar van samenwerking, integratie en reali-
sering met een kleine groep mensen heeft mij nieuwe hoop 
gegeven. Wij mensen kunnen ons niet alleen in onze wel-
vaart, wetenschap en technologie profileren, maar er is 
openheid voor spiritualiteit, liefde, mededogen, belangeloos-
heid en samenwerking in respect.  
In ieder mens is de drang naar eigen waardigheid, respect en 
innerlijke vrijheid zo groot, dat wij mensen ons nu kunnen 
richten op onze individuele spiritualiteit, niet gebonden aan 
een uiterlijke godsdienst. 
Misschien kan het boek ‘Stofjes in een Zonnestraal’ een kleine 
wegwijzer zijn voor de innerlijke beleving van onze eigen spi-
ritualiteit. 
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Mijn grote dank gaat uit naar alle mensen die zich zo hebben 
ingespannen om de inspiratie die kwam in alle lezingen, cur-
sussen, studiegroepen en persoonlijke gesprekken in de ma-
terie te verwerken en op te slaan. Een ervaren archivaris 
heeft van ruim zestienhonderd verschillende audiocassettes, 
videobanden, cd’s, studiemappen etcetera een overzichtelijk 
archief gemaakt. Het heeft mij ontroerd om te zien hoe een 
kleine groep enthousiaste mensen heeft samengewerkt in 
secretariaten, besturen, redacties, werkgroepen en de vele 
bijeenkomsten.  
 
Mijn dank aan de mensen die dit boek hebben samengesteld 
gaat vooral uit naar Anna Hofkamp, Jan Westerbeek, Pauline 
Petrie en Johannes van Wijgerden. 
Anna Hofkamp voor het bijeen zoeken en herkennen van het 
materiaal uit honderden lezingen en studiebijeenkomsten. 
Jan Westerbeek voor al het geduld en werk om van mijn 
spreektaal met behoud van de uniciteit van het gesproken 
woord een gemakkelijk leesbaar geheel te maken.  
Pauline Petrie en Johannes van Wijgerden voor het redigeren 
van de teksten.  
De voorbije vijfentwintig jaar is voor niemand gemakkelijk 
geweest. Niet iedereen was het altijd met elkaar eens.  
Maar altijd bleef de samenwerking en verbinding bestaan.  
In ieder mens is de drang naar eigen innerlijke vrijheid zo 
groot, dat zij zich nu ook in de eigen vormgeving van spiritua-
liteit kan realiseren. 
 
Dan heb ik nu in vogelvlucht mijn hart gelucht. Ik wens ons 
allen een innerlijke herkenning in ‘Stofjes in een Zonnestraal.’ 
 
Zohra Noach 
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Het bewerken van de teksten was voor mij een boeiend 
en helend proces. Soms heftig en zwaar omdat ik wer-
kelijk door alle beschreven processen heen moest gaan 
om bij mijn diepste wezenskern te kunnen komen.  
In liefde bewerkt,  

Jan Chr. Westerbeek.  † 2007 

 
 
Een aantal vragen zijn ingekort, terwijl overeenkomende vra-
gen uit verschillende lezingen tot één vraag zijn samenge-
voegd. De daarbij behorende antwoorden van Zohra zijn zo 
goed mogelijk tot één antwoord geformuleerd. 
In overeenstemming met de opzet van dit boek, zijn uitge-
breide antwoorden eveneens verkort weergegeven. Daarbij is 
zoveel mogelijk de spreektaal en het woordgebruik van Zohra 
aangehouden. De cursieve teksten zijn transmissies ontvan-
gen door Zohra Noach. 

 



13 

 

HET HANDVEST VAN PSYCHOSOFIA 
 
Psychosofia is een nieuwe innerlijk religieuze levensbeschou-
wing 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 heb-
ben 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: 
één Geest van waarheid en liefde, 
één Bron waaruit alle religies en godsdiensten  
zijn ontsproten.  
 
Deze Bron is het hoogste Zijn, door de mens o.a. 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 be-
wustzijn vertaald als zijnde goden en godinnen. 
 
De monotheïstische godsdiensten vertaalden hetzelfde gege-
ven van de oneindige uitstraling van lichtende energieën als 
aartsengelen, engelen, hooggeëvolueerde wezens en heili-
gen, 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 mense-
lijke incarnatie realiseren. 
Het evolutieproces van het bewustzijn der mensheid op de 
planeet Aarde zal uiteindelijk bekroond worden door de wer-
kelijke integratie leidend tot éénheid van de goddelijke na-
tuur in de stoffelijke menselijke natuur. 
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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 per-
soonlijke 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 éénheid met de goddelij-
ke 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. 
 
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. 
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Alle emoties, gedachten en handelingen hebben hun basis in 
het onderbewustzijn van de mens. Het onderbewustzijn van 
de mens is in éénheid 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 ver-

nieuwde inzichten in het leven te kunnen realiseren. 
 
Vrij van oude afhankelijkheid aan een persoonlijke God die 
straft of beloont. 
 
Eénheid met de goddelijke natuur door de eigen vrije wil van-
uit de eigen verantwoordelijkheid. 
Psychosofia, een innerlijk religieuze weg, niet gebonden aan 
een uiterlijke religie of godsdienst, kan leiden tot een ver-
nieuwd Christusbewustzijn. 
 
Hiertoe werden drie sleutels gegeven: 
 

1. innerlijke zuivering van de schaduwkanten van het ei-
gen denken en de eigen emoties 

2. innerlijke onthechting van de overheersing van de ei-
gen begeerten en dwangmatigheden 

3. innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur 
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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 in-
schakeling van de vrije wil vanuit de eenheid met de eigen 
goddelijke natuur. 
 
De avatar Jezus de Christus bracht de realisatie van de godde-
lijke 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 na-
tuur, door zijn acceptatie en overgave, door waarheid en lief-
de in werkelijke vergeving. 
 
Zohra Noach 
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Deel 1 
 
 
 
Vernieuwde spiritualiteit 
 
 
 
- Psychosofia, een geestelijke wegwijzer 
- De kosmische Christus in onszelf 
- Het vrouwelijk aangezicht van God 
- De nieuwe spiritualiteit 
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Hoofdstuk 1 
 
 
PSYCHOSOFIA, EEN GEESTELIJKE WEGWIJZER 
 
 
 
Psychosofia wil zeggen: ‘Wijsheid van geest en ziel.' 
Wijsheid, niet de kennis. Het eeuwig onvergankelijke, onver-
vreemdbare hoogste Ik, wat ieder mens in zich aanwezig 
heeft.  
Dit hoogste Ik is in vele levens gevormd en heeft vaak in leven 
na leven misvormingen opgelopen. De ziel van de mens is 
geknecht, niet bewust ervaarbaar en komt nu in dit Aquarius-
tijdperk tot een ervaarbaar bewustzijn. 
De verbinding met ons dagelijkse ego - de stoffelijke persoon-
lijkheid die wij zijn - ontstaat niet alleen vanuit inzicht, begrip 
of mentale vermogens, maar vooral ook vanuit het werkelijke 
gevoel met het hogere wat wij juist ook zijn. 
 
Het Aquariustijdperk is het tijdperk waarin nu in de mens de 
vonk van de werkelijke, de enige liefde die in al wat leeft be-
staat in de gehele kosmos, om ons heen en in ons, kan gaan 
ontbranden.  
In dit tijdperk zal in de mens een kentering plaatsvinden 
waardoor hij of zij zichzelf en vooral de wereld en dit zonne-
stelsel tot vernieuwing kan brengen.  
Waar het in hoogste instantie om gaat is: dat de mens door 
de ervaarbare gemeenschap met zijn hogere wezen kan ko-
men tot vergeestelijkte stof.  
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Maar dan zodanig vergeestelijkt dat hij daardoor zijn hemelse 
afkomst of oorsprong in de stof, in zijn mens-zijn tot realiteit 
kan brengen.  
U zult wellicht denken: dit hebben wij al 2000 jaar lang ge-
hoord. Het Koninkrijk Gods was dan wel onder ons, maar was 
toch ergens zeer duidelijk buiten ons. Wij konden alleen tot 
het Koninkrijk Gods geraken door God buiten ons te eren en 
te dienen.  
 
Het grote offer, 2000 jaar geleden gebracht door de Meester 
Jezus, heeft de mens wakker geschud. Hij heeft een voor-
beeld gesteld, maar dat heeft niet kunnen leiden tot het in-
zicht dat vanuit het ware gevoel dit grootse en grote voor-
beeld door ieder mens op zijn eigen niveau, in zijn eigen gra-
datie van bewustzijn herhaald moet worden. Moet worden! 
Van leven tot leven herhaalt ieder mens in zichzelf deze grote 
boodschapper. 
 
In al deze eeuwen gebeurde dit door de weg van het lijden, 
de exoterische weg van het lijden. Nu in dit Aquariustijdperk 
komen wij toe aan het inzicht, het begrip om te kunnen ko-
men tot de esoterische weg.  
Wij hoeven dan niet meer door lijden tot een inzicht en het 
ervaren van het eigen hogere Zelf te komen. Het eigen hogere 
Zelf is in wezen de gemeenschap met de heilige Geest.  
Het hogere wezen dat wij ook zijn, is in verbinding met en in 
ons. De heilige Geest is in ieder van ons aanwezig, los van alle 
godsdiensten, los van de christelijke godsdienst. 
 
Eeuwen van duisternis liggen nu achter ons. De mens is af-
hankelijk geworden van zijn gedachtepatronen gevoed door 
zijn emoties en afhankelijk geworden van zijn emoties gevoed 
door zijn gedachtepatronen. Eeuw na eeuw.  



23 

 

Maar nu is in de mens de vonk ontbrand dat de mens het 
begrip heeft: ‘ik ben een zo grote universele totaliteit dat ik 
mij niet meer hoef te identificeren met alleen mijn stoffelijke 
persoonlijkheid. Dat ik mij niet meer hoef te identificeren met 
mijn gedachtepatronen of gevoelsleven. Het emotionele 
daarvan wil ik scheiden van mijn diepere gevoel.' 
Er is in de mens een begrip en een groot verlangen gekomen 
naar werkelijke spiritualiteit. Een groot verlangen naar werke-
lijke ervaarbare innerlijke beleving van de universele kosmi-
sche oorsprong en de waarachtige goddelijkheid in al het 
geschapene. 
 
In de tijden die gaan komen zal er heel veel gevraagd worden 
van de mensheid.  
Zoveel dat vanuit mededogen, erbarmen en liefde vanuit de 
sferen - onze broeders in de sferen, de Meesters van Liefde 
en Wijsheid, de Planetaire Hiërarchie, de Troon, de Wezens 
om de Troon van de Heer - dit gaat leiden en reeds heeft ge-
leid tot inspiratie van duizenden en duizenden mensen.  
 
Deze mensen: sensitieven, mediums en mensen met para-
normale begaafdheden zijn zich bewust van de werkelijke 
spiritualiteit. Dit leidt over de gehele wereld tot een storm 
van affiniteit met de wereld van de geest, het ongeziene, de 
esoterie en nog hoger de mystiek van het leven.  
Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot heel veel humbug. 
Overal zit kaf onder het koren, die tot een negatieve wijze van 
beleving van deze esoterie kunnen leiden. De mens wordt nu 
gebracht tot het werkelijke onderscheidingsvermogen. 
 
Wat is spiritualiteit? Wat is gemeenschap met het eigen ho-
gere Zelf?  
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Door drugs, bepaalde lichteffecten, meditatietechnieken, 
door het zingen van mantra's kunt u komen tot een verhoogd 
bewustzijn. U komt dan in een vernauwd stoffelijk bewustzijn, 
wat leidt tot een verhoogd esoterisch bewustzijn. Dit brengt u 
tot een bepaalde affiniteit met de esoterie in uzelf en om u 
heen.  
 
Maar een werkelijke zielsbeleving en herkenning in uzelf kunt 
u slechts ervaren door de werkelijke spiritualiteit. Wat is deze 
werkelijke spiritualiteit? Deze werkelijke spiritualiteit is niet 
afhankelijk van enige religie of godsdienst. Is ook niet afhan-
kelijk van boodschappers, zelfs niet van de allergrootste 
boodschappers.  
Werkelijke spiritualiteit zit in ieder mens en is volstrekt onaf-
hankelijk van wat van buitenaf naar hem toekomt. Want in 
ieder mens is spiritualiteit zijn recht van bestaan. Zijn enige 
en waarachtige hogere Ik. 
 
In de eeuwen aan ons voorbij gegaan moest de mens komen 
tot zijn individuatieproces, tot zijn ‘Ik ben’ begrip. Dit ‘Ik ben’ 
begrip leidt tot individuatie van de stoffelijke mens.  
Ieder mens weet: ‘Ik ben Jantje, Pietje of Judith.' Ik ben!  
Nu kan de mens vanuit dit stoffelijke basiselement, zo zou ik 
het willen noemen, komen tot een geestelijk ‘Ik ben.'  
Dit geestelijke ‘Ik ben’ is zijn overleving, zijn waarachtige spiri-
tualiteit en heeft invloed op zijn stoffelijke leven. 
Eeuwen van strijd en lijden hebben het geestelijke ‘Ik ben’ 
diffuus, versluierd en bijna onwaarachtig, onwerkelijk ge-
maakt. 
De mens moest beantwoorden aan zijn opdracht om mens te 
zijn. Om in de stof die mens te kunnen zijn, deed hij dit op de 
meest grove manieren geleid door zijn emoties.  
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Hij liet zich leiden door zijn toch nog primitieve gedachtepa-
tronen die gevoed werden door zijn emoties. Deze emoties 
werden weer gevoed door zijn gedachten. Zo leidden zij hem 
in een kringetje rond en brachten hem tot de meest grove 
stoffelijke individuatie van zijn persoonlijkheid.  
 
Dat is wat er gebeurde en ons leidde tot een kruispunt.  
Want deze grove stoffelijke individuatie brengt ons als gees-
telijk mens weinig verder. Wij voelen in onszelf een tekort, 
een ontbreken van…? Van wat? Is het van geluk? Is het vrede, 
vreugde, acceptatie van degene die wij nu zijn? 
Wanneer wij kunnen inzien en begrijpen, maar vooral ook 
kunnen komen tot een voelbare ervaring in onszelf, een diep 
innerlijk weten dat wij meer zijn dan deze stoffelijke mens 
alleen, krijgen wij een lichtuitstorting, worden wij verlicht.  
 
Wij krijgen dan kracht en energie om juist de stoffelijke mens 
die wij nu zijn met al zijn moeilijkheden, mogelijkheden, be-
perkingen en alles wat daar aan vastzit te accepteren.  
Wanneer wij onszelf kunnen accepteren zoals wij zijn, komt 
er geestkracht en energie vrij. Er komt dan verruiming in deze 
stoffelijke mens en hij kan zijn pakkie-an, zoals dat heet, met 
wat meer ruimte, vreugde en dankbaarheid aan. 
Hoe dankbaar zouden wij moeten zijn wanneer wij het werke-
lijke inzicht hadden waarom wij eeuwenlang hebben moeten 
lijden. Waarom wij, ook nu nog, lijden onder onze eigen moei-
lijkheden. Hoe dankbaar zouden wij kunnen zijn wanneer wij 
begrepen dat al dit lijden, ook het lijden van nu, ons leidt tot 
uiteindelijk de bewustwording: ‘Mens wie ben ik? Ik ben een 
mens, groots, goddelijk van oorsprong, levend vanuit geest, 
komend in de stof opdat ik vanuit de geest door de stof heen 
kan gaan. Opdat deze stof uiteindelijk verfijnd en verheven 
zal worden.' 
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Dit is de gang die de engelen hebben verkozen om tot mens 
te geraken. 
Wij, gevallen engelen, hebben deze gang zelf verkozen.  
Maar wij hebben niet kunnen begrijpen waarom wij deze 
gang eeuw na eeuw moesten maken vanuit een zo groot lij-
den en bloed vergieten.  
 
Psychosofia, zoals mij dat is getoond, wil door inzicht en be-
wustwording de mens brengen tot vormgeven via het diepere 
gevoel. Bewustwording is geestkracht. Dat is in de stof denk-
kracht, mentaal vermogen, maar dan nu niet alleen vanuit dit 
mentale vermogen maar ook via en met het gevoel. 
Het gevoel werd eeuwenlang niet erkend, behalve door de 
emoties die daarvan niet de juiste ambassadeurs zijn.  
Deze emoties waren de prikkels die de mens nog harder op-
joegen op de weg van lijden en geweld. De bewustwording 
werd gevoed door de prikkels van de emoties en begeleid 
door de negativiteit van de gedachtepatronen die daar inhe-
rent aan waren. Psychosofia kan voor de weldenkende mens 
die verlangt naar spiritualiteit, verlossing en bevrijding bren-
gen.  
 
In de wijsheid van de geest en de ziel ligt de acceptatie van 
het Zijn verborgen. De acceptatie van het Zijn geeft ruimte en 
brengt innerlijke rust. Vanuit deze ruimte en innerlijke rust 
kan er een doorbraak komen in geconditioneerde, dwangma-
tige gedachtepatronen.  
Deze gedachtepatronen hebben invloed op het gehele ze-
nuwstelsel en de emoties van de mens. Door acceptatie - in 
wezen een overgave aan het eigen hogere innerlijke Ik - kan 
een zodanige kracht vrijkomen dat de mens werkelijk de 
kracht krijgt om het lijden dat hij heeft te transformeren.  
Het lijden wordt dan niet meer alleen als lijden ervaren.  
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De gegevens zullen dan wel als lijden zijn, maar het gevoel 
van de mens zal daar zo mee kunnen werken dat hij of zij daar 
niet helemaal meer door beheerst en bepaald wordt.  
De mens komt daardoor een trapje verder en zal zijn lijden 
zodanig kunnen evolueren dat hij wat afstandelijker kan zijn 
van zijn lijden en anders zal kunnen gaan denken en hande-
len. Het is een heel groot gegeven dat wij als de kleine men-
sen die wij zijn, deze mogelijkheden zelf in onze kleine han-
den hebben.  
 
Wij mensen kunnen door herkenning van het hogere schepsel 
wat in ieder levend wezen aanwezig is, in onszelf en in onze 
naaste, de vernietiging keren.  
Achter de begeerte naar macht staat het hoogste mystieke 
gegeven: de bevestiging van het hogere Zelf in de stof.  
Omdat de stof grover van trilling is, vervormt het dit mystieke 
weten. Het vervormt dit mystieke weten tot egoïsche 
machtswellust en tot bevestiging van het ego. 
Deze vervormingen leiden dan - omdat het komt in de grove 
stoffelijke trillingseenheden die wij zijn en uitzenden - tot 
negatieve uitwerkingen.  
Dit is de reden waarom bijvoorbeeld zelfs in de Verenigde 
Naties, waar gewerkt wordt vanuit de inspiratie om te komen 
tot een eenheid en vernieuwing van de volkeren en de aarde, 
mensen zitten die geleid worden door de begeerte van macht 
en gewin. De geestkracht die in de persoonlijkheid kwam, 
passeerde dan helaas min of meer het diepste gevoel.  
 
De mens begrijpt dan niet dat geestkracht of inspiratie ge-
voed moet worden door het gevoel, het hart en de liefde. 
Gebeurt dit niet dan heeft zij weinig recht van bestaan en te 
weinig kracht om zich te handhaven. 
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In hetgeen de Meesters van Liefde en Wijsheid mij hebben 
getoond en gegeven ligt een wereld van mededogen en liefde 
voor de mens, de aarde en de stervende natuur.  
Daar ligt een aller-verschrikkelijkst diepe oproep:  
 

Mens keer toch in.  
Herken toch in jezelf dit hoogste gegeven.  
Herken toch God in jezelf.  
 
God, niet de man met de baard op zijn wolkje 
niet de boze God 
niet de God die je aanroept wanneer je het zo moeilijk 
hebt en vergeet wanneer je het zo leuk hebt 
maar de God in jezelf 
want dat ben jij!  

 
Wij zijn wezens van schoonheid van goddelijkheid in onszelf, 
van liefde, werkelijke liefde. Geen flauwe frasen, geen hum-
bug, maar werkelijke diepe innerlijke mystieke en daardoor 
reële liefde. 
 
Ga, met mij en nog vele anderen, rond en wek op van stad tot 
stad. Wat betekent dat?  
Het betekent dat de mens het al weet en dat de boodschap-
per die komt het alleen maar aanraakt of laat vibreren.  
U weet het al. U hebt het in u. Misschien hebt u in uw leven 
nog niet zoveel tijd gehad om u daarmee bezig te houden. 
 
Nu in deze tijd, die veel van ons vergt, komen wij tot medita-
tie en boeken als deze. Laat het dan nu vol schoonheid en 
herkenning in uzelf vibreren zodat er in u een groot begrip 
voor uw eigen schoonheid mag ontstaan.  
Begrip voor uw eigen goddelijkheid, kracht en macht.  
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Maar dan nu de macht van de liefde. Laat in u de wil en het 
verlangen ontstaan om vanuit dit inzicht innerlijk te willen 
ervaren dat dit een reële werkelijkheid in uw stoffelijke dage-
lijkse persoonlijkheid kan zijn. 
Misschien raken deze woorden iets in u aan. Misschien gaat 
er iets in u open. 
Bedenk dat niemand van u vraagt om met de voet tussen de 
deur uw inzichten te verkondigen. Niemand vraagt van u 
overdrevenheid of humbug.  
 
Ik vraag u slechts in naam van de Meesters van Liefde en 
Wijsheid, die gehoorzamen aan de goddelijke weg van liefde, 
om de woorden die zijn gezegd en die nog zullen komen diep 
in uzelf te laten indringen.  
Uzelf te vragen: ‘wat kan ik in mijn eigen situatie, in mijn 
plaats hiermede verder doen? Wat kan ik hierin geven?  
Hoe kan ik vanuit mijzelf hiermee werken, zodat ook ik door 
mijn gemeenschap met mijn hogere Ik iets kan toevoegen aan 
de wil tot verandering, tot transformatie, liefde en tot waar-
achtige broederschap in deze wereld?' 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Ik verspil iedere dag wel een paar uur aan negatieve ge-
dachten. Ik wil u vragen of u een hulpmiddel kunt aanreiken 
om uit zo’n vicieuze cirkel te komen? 
 
Z.: De vicieuze cirkel van ons denken voedt ons emotiegebied. 
Emoties zijn prikkels en voeden weer onze gedachten. Het is 
goed als er dan een rustpunt komt. Zo’n rustpunt kun je al-
leen bereiken door in je geconditioneerde gedachten enige 
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stilte aan te brengen en daar een andere energie in toe te 
laten.  
Dus door je te richten op andere zaken dan die negatieve 
dingen die je zo beklemmen. Dat is heel moeilijk en het best 
te bereiken door ontspanningsoefeningen.  
Probeer je gedachten te concentreren op één positief punt.  
 
Chaos neemt energie van je af en jij bent groter dan het stuk-
je negativiteit dat daar in je persoonlijkheid zit. Dit stukje 
negativiteit heb je meegekregen in dit leven omdat je bent 
die je bent en dat aan jezelf niet alleen moet bewijzen, maar 
ook moet bevestigen vanuit jouw hogere Zijn.  
Door dit stukje negativiteit heb je de mogelijkheid om je ho-
gere Ik, deze werkelijke mens die je bent tot werkelijkheid te 
brengen. Dat begint door te zeggen: ‘stop, ik wil hier niet aan 
toegeven.' Door het inzicht dat je hebt gekregen kun je je wil 
gaan richten en sterker laten worden. Dan ben jij de baas. 
 
--- Ik zou wel iets willen weten over het werken met chakra’s 
in genezingen. 
 
Z.: Uw vraag is erg wijd. Chakra’s zijn de psychische zenuw-
centra van de mens. Wanneer chakra’s door een energietoe-
voeging gestimuleerd worden, gaan zij beter werken en bren-
gen dan de mens tot een betere verwerkelijking van de grote 
al-bron energie. Naast het werken met chakra’s, op zich heel 
belangrijk, is vooral van belang te weten dat chakra’s vorm-
gevingen zijn van iets groters namelijk: geest. 
Geest die vanuit de hoogste gebieden vorm heeft aangeno-
men. Geest die ziel en het menselijk leven werd. Het innerlijk 
weten hiervan is een grote basis en een grote krachtbron om 
deze chakra’s weer te voeden. Chakra’s zijn dus hulpmiddelen 
waarvan de krachtbron hoger ligt. 
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--- Kan iemand zo hartstochtelijk naar het licht verlangen dat 
hij daardoor in de problemen komt? 
 
Z.: Verlichting kan de mens brengen tot een totale opheffing. 
Aan de andere kant is daar het zwarte gat waar hij in kan val-
len.  
Wanneer de mens zijn verlichting niet in harmonie kan bren-
gen in zijn bewustzijn en dus niet kan samenvoegen met zijn 
denkvermogen, ontstaat er een zwart gat en kan het vernieti-
ging brengen.  
Geestkracht brengt een enorme evolutie in het denken. 
 
Wanneer dit niet goed wordt opgevangen door het gevoel, 
door de ziel, door het innerlijk weten, dan raak je de weg naar 
jezelf kwijt. Hoe kun je deze mensen helpen? Je kunt hen 
adviseren oefeningen te doen waarmee zij de geconditio-
neerdheid van hun denkvermogen doorbreken. Het is loslaten 
en tot overgave komen.  
Natuurlijk is dit een lange weg. Praten en oefeningen moeten 
gericht zijn op het herkennen van het eigen hoger Zelf.  
Deze mensen zijn vaak alleen vanuit hun denkvermogen bezig 
waardoor zij hun gevoelskant hebben losgelaten, althans niet 
meer ervaren. 
 
Het kunnen loslaten van de dwangmatigheid van het moeten 
denken is heel moeilijk. Toch is het iets wat nu schijnt te ge-
beuren. Het is het gevoel van: ‘ik ben iets kwijt, ik ben iets 
verloren, ik moet ergens naar terug.'  
Dit hoort bij het Aquariustijdperk, het water, de zuivering.  
 
--- U spreekt over de drie-eenheid. Is het mogelijk uw inzich-
ten te vertellen zonder andere godsdiensten hierin te betrek-
ken? 
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Z.: De drie-eenheid heeft niets te maken met godsdiensten. 
De drie-eenheid is een kosmisch gegeven, een universeel 
gegeven aanwezig in de gehele natuur.  
 
--- Er is net gesproken over mensen die teveel in hun denk-
vermogen zitten. Kun je ook teveel in je gevoel zitten? Je bent 
dan ook niet in evenwicht en wat kun je daar tegen doen? 
 
Z.: Ik zou eerst heel duidelijk willen benadrukken dat het in je 
gevoel zitten, zoals men dat noemt, meer is in je emoties 
zitten. Emoties zijn niet de werkelijke vertolkers van je gevoel.  
Emoties worden bijna altijd opgeroepen vanuit negatieve 
prikkels zoals: angst, verdriet, pijn, eenzaamheid, rivaliteit, 
machtsbegeerte, begeerte naar hebben en materieel gewin. 
Deze negatieve emoties beheersen de mens en liggen als 
onbewuste trillingen in het onderbewustzijn.  
 
Omstandigheden van buitenaf roepen deze trillingen op.  
De eigen affiniteit met deze prikkels, vanuit eigen belevenis-
sen uit dit leven of vorige levens, geeft hier respons op.  
Wanneer de gedachten zich hier dan ook nog mee gaan sa-
menvoegen door bijvoorbeeld negatief zorgelijk piekeren of 
negatief gerichte gedachten naar jezelf toe, dan draai je rond 
in een vicieuze cirkel. Dat maakt je labiel. Je hebt dan geen 
energie meer om het positieve te onderkennen. Het maakt je 
afhankelijk en onvrij.  
 
Hiermee bedoel ik niet dat je geen emoties mag hebben, 
want dan ben je levend dood. Emoties heb je nodig, het zijn 
de prikkels waarop de mens leeft.  
Zelfs emoties van haat, eenzaamheid, angst en miskenning 
hebben iets positiefs in zich.  
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Door te onderkennen dat je die emoties hebt, kun je tot ver-
andering en vernieuwing in jezelf komen.  
Nu vraag je: ‘wanneer je teveel in je gevoel zit, hoe gaat dat 
dan?' Hetzelfde als de mensen die teveel in hun denkver-
mogen zitten.  
Wanneer je merkt dat je teveel als een blad in de wind mee-
gaat in je emoties moet je wils- of concentratieoefeningen 
gaan doen. Hetzelfde als met het denken.  
 
Wanneer je heel gauw ontroerd raakt door iets wat van bui-
tenaf op je afkomt, kun je begrijpen dat dat niet een valse 
ontroering is, maar wel een ontroering die te vlug vanuit al-
lerlei andere gegevens in jezelf te voorschijn wordt gehaald.  
Je eenzaamheid, je niet geaccepteerd voelen, je angsten, je 
verdriet, je verlangen naar wat dan ook heeft daar invloed op.  
Door je werkelijk eerlijk naar binnen te keren kun je dan gaan 
ontdekken: ‘hé wat ben ik nou zelf, wie ben ik nou.  
Ik huil omdat die persoon dit of dat zegt of dit of dat doet.  
Ik word dus gedwongen om te huilen omdat die persoon iets 
naar mij toestuurt wat mij raakt. Maar waarom raakt hij of zij 
mij dan?'  
 
Zo kom je dus steeds dichter in kringetjes naar jezelf toe. Je 
zult ontdekken, wanneer je dit doet, dat je helemaal niet zo 
hoeft te reageren.  
Wanneer je tot een bepaalde vrijheid en een bepaalde onaf-
hankelijkheid in jezelf wilt komen, moet je heel duidelijk on-
derscheiden van wat naar je toekomt van een ander is of van 
je eigen onverwerkte emoties.  
Dat is een heel groot verschil. Het allerbelangrijkste is dat je 
bij jezelf gaat denken: ‘ben ik wel bij mijzelf. Ben ik wel echt 
mezelf.  
Of word ik geleefd door het lachen en huilen van een ander.'  
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--- Wij denken in taal dus denken kan nooit meer dan taal zijn. 
Wij hebben denken en taal zo aan elkaar samengeklonken dat 
we daar de intelligentie van mensen aan meten. Is dat geen 
beperking? 
 
Z.: Denken is de bron van vormgeving, dus ook van taal.  
Taal is vormgeving. 
 
--- Taal is een eindigend systeem. De opvatting over denken 
lijkt mij beperkend. Zitten er aan denken geen twee zijden?  
Door denken uitsluitend te zien als vormgeving wordt intelli-
gentie van bijvoorbeeld kinderen uitsluitend gemeten aan 
taal. Daar geloof ik niet in. 
 
Z.: Ik ook niet. Denken is geestkracht. Het hoogste is geest-
kracht. Geestkracht wordt in de verdichting van de geestelijke 
gebieden verstoffelijkt tot denkvermogen.  
Dit denkvermogen heeft twee kanten. Het brengt de mens 
evolutie, want door het denkvermogen is de mens geworden 
tot wat hij nu is. Maar wanneer het denken de mens zodanig 
beheerst dat hij naast het denken, waardoor hij vormgeving 
kan maken, zijn contact met de basis van vormgeving verliest, 
dan is denken eindig. Dan is denken beperkt.  
Denken samengevoegd met de basis van vormgeving is geest, 
ziel en gevoel en maakt denken oneindig.  
De mens gaat dan steeds vernieuwing en verruiming voelen in 
zijn denken.  
 
--- Je had het er over dat lijden overstegen kan worden. In de 
praktijk blijkt dat heel veel mensen verslaafd zijn aan het ei-
gen lijden. Kun je iets zeggen over verslaafd zijn aan je eigen 
lijden? 
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Z.: Verslaving aan het eigen lijden vindt plaats doordat veel 
mensen in hun lijden een bepaald bewustzijn ervaren.  
Een Ik-ben reactie: door mijn lijden ben ik wat ik ben. Er is 
dan angst om het lijden los te laten om tot een hoger Ik-ben 
bewustzijn te komen.  
Waarom heb je deze angst? Het is de angst van het loslaten 
en zich durven overgeven aan het eigen hoger Zelf dat kos-
misch universeel is en alles al in zich heeft.  
De mens beperkt zich dan tot denken en kan zich niet meer 
vrij maken van zijn lijden. Lijden heeft dan een bepaalde func-
tie in het leven. Het geeft als het ware reliëf. Men is iets door 
het lijden en kan en wil daarom dat lijden niet loslaten.  
 
Pas wanneer hij of zij vanuit een ervaarbaar gevoel innerlijk 
weet dat er meer is dan alleen dat lijden, kan men hier af-
stand van nemen. Zolang de mens zich totaal identificeert 
met zijn lijden vanuit een armoe omdat er nog niets anders is, 
kan hij daar ook geen afstand van nemen. 
Alles is in wezen een cirkel. Ergens moet dus een doorbraak 
komen. Indien de mens tot begrip gaat komen, kan die cirkel 
doorbroken worden.  
De mens hoeft niet dwangmatig te blijven lijden.  
 
Zelfs als je de omstandigheden niet kunt veranderen, kun je 
tot een innerlijk besluit komen dat je zelf de macht in handen 
hebt om te veranderen. Wanneer dit werkelijk doordringt kan 
de vicieuze cirkel van dwangmatigheid aan je gedachten en 
emoties doorbroken worden en vernieuwing plaatsvinden.  
Zo neem je steeds meer afstand van je lijden tot er geen lij-
den meer is.  
Dit is Psychosofia, de wijsheid van de ziel vanuit geest.  
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Dit is niet eens kennis of kunde, het is het innerlijk weten 
vanuit geest en ziel waardoor een totale ommekeer in jezelf, 
je omgeving en in de wereld kan plaatsvinden. 
 
--- Als iemand in zo’n cirkel zit en hij of zij vereenzaamt daar-
door en iedere hulp wordt geweigerd. Mag je dan hulp aan-
bieden? 
 
Z.: Dit is een karmisch gegeven. Als iemand absoluut weigert 
hulp te aanvaarden dan heeft die mens bericht gekregen van 
zijn hoger Zelf om hier helemaal doorheen te gaan. Hij werkt 
dan zonder hulp aan zijn opdracht zich hier doorheen te wer-
ken. Toch kun je ook deze mensen wel iets aanreiken. Als het 
maar zo gedaan wordt dat die mens zich daardoor niet be-
heerst of aangeraakt voelt.  
Er zit namelijk een diepe angst onder om zichzelf kwijt te ra-
ken, maar door die angst raakt hij zichzelf toch al kwijt.  
 
--- Ik heb iemand in mijn omgeving die iedere vorm van hulp 
afwijst. Zij staat op geen enkele wijze open voor hulp van wie 
dan ook. Hoe ga ik hier mee om? 
 
Z.: Ook dit moet je respecteren. Het is haar vrije wil. Het is 
haar manier om door dit leven te komen en op deze wijze 
ervaring te krijgen. Als zij heel bewust alles afwijst moet je 
het daarbij laten. Je mag dan niet eens verder gaan want de 
mens die hulp wil hebben moet dat zelf aangeven. Dat is zijn 
of haar eigen vrije heilige wil.  
Wanneer de mens zijn aura afsluit waardoor geen energietril-
lingen van buitenaf binnen kunnen komen, heb je niet het 
recht om vanuit goedwillende begeerte te helpen.  
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Hulp wordt niet alleen geboden vanuit liefde, maar ook vanuit 
miskenning of schuldgevoel omdat je door die ander niet 
geaccepteerd wordt. Deze trillingen die je naar haar toestuurt 
weigert zij pertinent.  
Dat is haar recht. Wanneer je de begeerte om die mens te 
helpen los kunt laten, ervaart zij een andere trilling. Zij is dan 
vrij om misschien te veranderen. Dus je kunt uitsluitend de 
begeerte om haar te willen helpen bij jezelf veranderen.  
 
--- Ja het is een val die ik misschien zelf opbouw. Soms vraagt 
zij heel bedekt: ‘hoe moet ik nou verder?' Dan vraag ik twijfe-
lend: ‘zal ik je daarbij helpen?' 
 
Z.: Als je dat zegt zit er een trilling in die zij niet kan accepte-
ren, daar moet je rekening mee houden.  
Je moet het dus brengen vanuit de gelijkwaardigheid van 
mens tot mens, waardoor ze voelt dat het niet bedreigend is. 
Ze heeft dit in haar leven waarschijnlijk al te veel beleefd en is 
daar bang voor. Als je dat weet, kun je haar met een andere 
trilling benaderen. 
 
--- Wat is er de bedoeling van dat het begrip Psychosofia is 
doorgekomen? Is het een individuele zaak? Hoe komt het 
verder en waar moet het terechtkomen? 
 
Z.: Psychosofia is een geestelijke lering. Die is niet voor mij, 
noch van mij. Zij wordt mij doorgegeven opdat ik het ook 
weer zal doorgeven en opdat ieder ander het zal doorgeven. 
Ieder mens kan in zichzelf Psychosofia tot rijping, inzicht en 
ervaring brengen. 
Ik weet, omdat het vanuit de sferen komt, dat het vanzelf 
verder zal gaan. Daar heb ik weinig in te zeggen. 
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Omdat deze boodschap vanuit de sferen komt is het een zo 
groot gegeven, dat een stoffelijk mens zich daaraan alleen 
kan overgeven.  
Wanneer een mens in zichzelf de waarheid van deze leringen 
herkent zal hij of zij er vanzelf mee gaan werken en daardoor 
kan het vernieuwen en vernieuwing brengen. Het is totaal 
vrij. Psychosofia is niet gebonden aan een groep of een cen-
trum of een vereniging. Het is helemaal vrij. Ik moet het eerst 
vrij brengen.  
 
Daarna, over enige tijd, ik weet niet wanneer, zal er toch ook 
een stoffelijke vormgeving moeten komen. Er zullen mensen 
zijn die het oppakken en ermee gaan werken.  
Die het in cursussen, workshops of wat dan ook verder bren-
gen. Maar eerst moet ik er zelf de verantwoording voor dra-
gen en het zo vrij brengen. Doe ik dat niet dan kan het zijn dat 
het eigendom wordt van een groep. Psychosofia is een spiri-
tuele stroming zonder macht, gezag of dogma’s. 
Psychosofia is niemands eigendom. Het is iets wat zo door me 
heen komt en zo naar buiten gaat zodat iedereen het kan 
opvangen en ermee aan het werk kan.  
Ik denk dat het gewoon vanzelf verder gaat. Wat de mensen 
ermee doen is hun eigen verantwoordelijkheid. Mijn verant-
woordelijkheid is alleen om het te brengen. 
 
--- De term Psychosofia werd gebruikt in samenhang met de 
strijd tegen vernietiging.  
Hoe kunnen wij de dreiging die ons nadert het best gebruiken 
tot spirituele en maatschappelijke groei? 
 
Z.: Deze dreiging is heel reëel, hoor. Deze dreiging heeft de 
mensheid zelf in de hand.  
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Ook hoe dit gegeven - want het is zelfs niet eens een moge-
lijkheid, maar een kosmisch gegeven - in de stof vorm krijgt.  
Dat is een enorm grote verantwoordelijkheid voor de mens, 
hij kan dit namelijk zelf helemaal in handen houden. 
 
Je vroeg hoe Psychosofia zich verhoudt tot deze dreiging. 
Psychosofia is de samenvoeging van de psyche: geest en ziel, 
en de Sofia: wijsheid. 
Ik wil het in hemelsnaam niet als de stok achter de deur of als 
de zwarte piet zien. Dat zou verschrikkelijk zijn. Het is wel een 
mogelijkheid, naast de vele andere mogelijkheden die we 
hebben zoals inspiraties, religies, enzovoort om in de mens 
zijn werkelijke herinnering wakker te roepen.  
 
Zijn werkelijke herkenning en ervaring, zijn innerlijk weten en 
gevoel dat hij dat hoogste kosmische wezen, die goddelijk-
heid in zichzelf is. Wat is de consequentie hiervan?  
Word nu eens heel diep stil in jezelf en voel alleen maar wat 
deze zinnen betekenen. Daar word je duizelig van. Dat kun je 
niet eens bevatten. Als je dan heel langzaam vanuit je gevoel, 
dus niet vanuit je denken maar vanuit je gevoel, tot het be-
grip daarvan komt, moet er een consequentie aan vastzitten 
waardoor je als mens in je mens-zijn verandert. Ik bedoel dus 
ieder mens. 
 
Er komt dan verandering in de eigen negatieve stralingen en 
trillingen en alles wat je in je hebt. Daar hoeven wij ons niet 
voor te schamen. Alles wat je in je hebt kun je vernieuwen, 
verrijken, verfijnen en hervormen.  
Dit is de allergrootste en de enige mogelijkheid om die drei-
ging te reduceren.  
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Ik zeg dus niet dat Psychosofia die dreiging kan reduceren, 
maar dat het de mens door de wijsheid en de herkenning van 
het eigen diepste en hoogste ‘Ik’ tot een zodanige conse-
quentie kan brengen dat de mens zelf daardoor deze dreiging 
kan reduceren. 
 
--- Ik ervaar dat dreiging voortkomt uit een verkeerd begrip 
van liefde. Ontstaat dreiging door kwaadheid in jezelf? 
 
Z.: Alle negatieve emoties waaraan de mensheid lijdt zoals: 
agressie, macht, begeerte naar gewin, eenzaamheid of angst, 
zijn in wezen de negatief opgepikte begrippen - emoties - van 
de waarachtige liefde.  
De vervreemding van deze waarachtige liefde is dus in ieder 
mens aanwezig. 
Wat wij onszelf aandoen is: dat wij zodanig de weg kwijt zijn 
naar onszelf dat wij daardoor in een negatieve spiraal en in 
negatieve energie terecht zijn gekomen die op onszelf en naar 
buiten toe terugslaat.  
Want wanneer de mens de liefde in zichzelf weer kon her-
kennen en ervaren, zou hij geen eenzaamheid meer hoeven 
te hebben, geen angst, geen pijn of verdriet. Dan kan er ac-
ceptatie en eigen waardigheid komen. 
 
--- Hoe vertaal je het gedachtegoed van Psychosofia het beste 
naar andere mensen? Ik vind dat erg moeilijk, het lijkt wel of 
ik allerlei ingangen moet aanboren om anderen te bereiken. 
 
Z.: Je hoeft alleen maar gewoon mens te zijn, dus ook in de 
acceptatie van jezelf met al je positieve en negatieve eigen-
schappen en met al je mogelijkheden en beperkingen.  
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Wanneer je werkelijk jezelf bent, accepteert die ander je zoals 
je bent. Er wordt dan een brug geslagen en de taal die je ge-
bruikt wordt verstaan door die ander.  
Dit is de enige mogelijkheid. Wanneer je je afschermt voor 
jezelf herkent die ander je niet en keert zich tegen je.  
 
--- De ander kan zich toch ook afsluiten? 
 
Z.: De ander kan of zal zich afsluiten wanneer hij of zij geraakt 
wordt door de eigen angsten.  
Ook zal de ander zich afsluiten wanneer hij of zij zich niet 
herkent in degene die met hem of haar wil praten.  
 
--- Misschien is mijn gebrek dat ik de dingen niet goed kan 
uitdrukken. 
 
Z.: Waarom is dat een gebrek? Het is een feit. Je moet het 
legitiem maken en accepteren, dan is het geen gebrek meer. 
Het hoort bij je. Als je denkt dat het een gebrek is, is het een 
gebrek. Een mens blijft net zo lang in zijn dwangmatigheid 
zitten totdat zijn denken het opgeeft. Dus als je denkt: ‘ik kan 
mij niet uitdrukken, ik ben beperkt’, dan kun je je ook niet 
uitdrukken. Andersom is dit ook zo. Als je zegt: ‘ik ben die ik 
ben en ik accepteer mijzelf zoals ik ben’, dan ben je.       
 
--- Jij zegt: ‘inzicht krijg je langzaam maar zeker door het lijden 
en door de strijd die je voert.' Dat is één van de twee moge-
lijkheden om inzicht te verkrijgen. Krishnamurti zegt daaren-
tegen: ‘dat is onzin; tijd, daar houd je jezelf mee voor de gek. 
Inzicht komt ineens en maakt onmiddellijk een eind aan het 
lijden.' Die discrepantie daar zit ik tegenaan te hikken.  
 
Z.: Het is geen discrepantie.  
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Het één is het gevolg van het ander. Het lijden gaat zover 
door totdat de mens door de gemeenschap die hij op dat 
moment krijgt met zijn eigen hoger Zelf plotseling die flits 
krijgt waardoor het lijden ophoudt.  
Dat is gevoel, beleving en inzicht.  
Je kunt dat tegenhouden door jezelf toe te staan in een af-
hankelijkheidspositie te willen blijven aan je denken of emo-
ties. Wanneer je ophoudt om zoiets aan jezelf toe te staan en 
jezelf ruimte in je denken en je emoties gunt, houdt het op.  
Je houdt zelf het lijden in stand.  
Daar kun je eeuwen mee doorgaan, maar je kunt er ook mee 
stoppen. Voor ons efficiënte mensen van deze westerse 
maatschappij lijkt het mij leuker ermee te stoppen.  
 
--- Je kunt je denken voorstellen als een computer. Het cen-
trale zenuwstelsel is eigenlijk een computer geprogrammeerd 
in denkwijzen en denkpatronen. Door middel van onze zintui-
gen krijgen we prikkels en indrukken uit de buitenwereld in 
onze geest en leggen die vast. Dat is eigenlijk het meest typi-
sche in het denken van de mens. 
Vanuit je hoger Zelf en je Ik-ben kun je door middel van 
geestkracht weer op een andere wijze te werk gaan en dat is 
dat je je bewustzijn inschakelt. Dat bewustzijn reikt eigenlijk 
over het gehele denken heen en over het gehele mechanisme 
van de computer in je centrale zenuwstelsel.  
Bewustzijn heeft dus het vermogen om veel verder te reiken.  
Is het de bedoeling om door ontwikkeling van het bewustzijn 
de onwerkelijkheid van deze wereld te zien?  
Is het de bedoeling nog verder te grijpen naar de werkelijk-
heid die een synthese moet vormen tussen de geestelijke en 
de stoffelijke wereld? Hoe denkt u daar over? 
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Z.: Het hoger bewustzijn van de mens kan die synthese ma-
ken. Het geconditioneerde bewustzijn van de mens kan dit 
niet. Daar zit de discrepantie in. Het geconditioneerde be-
wustzijn van de mens kan geëvolueerd, verfijnd en vergeeste-
lijkt worden.  
Dan kan de mens in contact komen met het hogere bewust-
zijn door de innerlijke ervaring van het universele godsbe-
wustzijn in zichzelf.  
Dat godsbewustzijn is zo groot, zo universeel, zo hoog en reikt 
zover boven en buiten het geconditioneerde denkvermogen, 
bewustzijn en verstoffelijking van de mens, dat alleen daar-
door die synthese gemaakt kan worden tussen het hoger 
bewustzijn en het stoffelijk bewustzijn. 
 
--- Lijden is eigenlijk inherent aan de programmering van de 
mens. Als we ons meer bewust gaan worden en die pro-
grammering los kunnen laten, kunnen we ons dan verlossen 
van het lijden? 
 
Z.: De programmering van het lijden, dat is wat wij ook wel 
noemen onze kerfstok of erfzonde, hebben wij onszelf van 
leven tot leven aangedaan en opgeroepen.  
Nu in dit leven, door het begrip hiervan, kunnen wij een stop 
aanbrengen in die oude conditionering van ons bewustzijn en 
ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn stuurt zijn prikkels 
naar ons bewustzijn waarop het bewustzijn antwoordt met 
prikkels via het vegetatieve zenuwstelsel.  
 
Door nu in het werkelijke ervaarbare gevoel te zijn, dit hogere 
universele Zijn dat hoger is dan deze stoffelijke conditionering 
van de mens, kan er een doorbraak komen en een vernieu-
wing.  
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Dit is een heel groot gegeven wat je niet zomaar één, twee, 
drie kunt bevatten, kunt begrijpen of in jezelf herkenbaar 
kunt maken.  
Het is iets dat zich openbaart in een flits - dan is het echte 
verlichting - of zich langzaam openbaart door bewustwording, 
in het herkennen van het eigen Zelf. Dat zijn de mogelijkhe-
den en beide zijn goed.  
 
--- Ik wil even terugkomen op het punt van de vrije keuze of 
de vrije wil. Veel mensen hebben zich afgesloten en wijzen 
alles wat nieuw en anders is en eventueel naar hulp reikt af.  
Houden zij zichzelf vanuit hun angsttrillingen gevangen?  
Bij bewustzijnsverruiming ga je voortdurend over je eigen 
grenzen heen. Hangt dit ook nauw samen met de eigen vrije 
wil? 
 
Z.: Deze mensen zijn dan zo geconditioneerd dat zij als het 
ware dwangmatig beheerst worden door het lijden in zichzelf.  
De mens heeft altijd de keus of hij in dit leven of in een vol-
gend leven tot verruiming en vernieuwing in zichzelf wil ko-
men.  
Dat is de vrije wil van de mens en ieders goed recht.  
Ook heeft ieder mens het recht om in aanraking te komen 
met vernieuwing en transformatie. Wijst hij dit af dan is dat 
zijn eigen vrije wil en zijn eigen recht. 
 
--- Zijn daar geen grenzen in? Soms kan hulp noodzakelijk zijn 
om even door grenzen heen te komen.  
Je respecteert dan even niet zijn of haar vrije wil waardoor er 
iets nieuws kan komen. Je schept dan nieuwe keuzemogelijk-
heden die hij of zij eerst niet hadden omdat zijn of haar be-
wustzijn helemaal dichtgeslibd zat.  
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Z.: Ik ben dit wel met je eens, in zoverre dat je dit niet doet 
door hem of haar niet te respecteren, maar dat je dit doet 
door iets aan te reiken. Ik reik u ook van alles aan. Wat u 
daarmee doet is uw vrije wil.  
Wanneer iemand naar u wil luisteren, betekent dat dat die 
persoon een aanreiking vraagt. Wat hij of zij daarmee doet is 
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet meer van 
jou.  
 
--- Er zijn ook mensen die zichzelf zodanig vastdraaien dat ze 
steeds in inrichtingen terechtkomen. Daar raak je voor mij 
aan de grenzen van de vrije wil. Soms kan het belangrijk zijn 
er helemaal doorheen te breken en dan kun je niet meer vra-
gen van: ‘wil je nou wel?' 
 
Z.: Nooit met geweld en nooit vanuit het ego. Altijd werken 
vanuit de liefde, vanuit dienstbaarheid en vanuit respect voor 
de ander. Juist voor de ander die in zijn laagste en diepste 
diepten zit moet respect worden opgebracht. Dat zijn ook 
grenzen.  
 
--- Voor volwassenen is dit makkelijker te hanteren dan voor 
kinderen. Zelf heb ik twee kinderen die verslaafd zijn aan het 
lijden. Omdat het zo dichtbij is, roept het ook bij mijzelf heel 
veel op. Hoe hanteer je dat en hoe praat je daarover met 
kinderen van acht en drie jaar? 
 
Z.: Dat is inderdaad heel erg moeilijk. Kijk je emotionele bin-
ding en je gebondenheid aan je kinderen, wat iedere moeder 
heeft, is een barrière die bijna niet te overkomen is.  
Beter is dan hulp van derden in te roepen die daar neutraler 
tegenover staan. Kinderen voelen de emoties van hun ouders.  
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Die emoties roepen bij het kind weer andere emoties op die 
daarop beantwoorden. Het kind komt dan in een naar bene-
den draaiende spiraal. Hulp van derden kan dan helpen deze 
problemen op te lossen. 
De laatste jaren heb ik gezien dat veel kinderen incarnaties 
zijn uit oorlogen. Deze kinderen dragen in zich een onvoor-
stelbare wereld van agressie, wanhoop, angst, schuld en van 
niet meer willen luisteren naar discipline. Zij wijzen alle disci-
pline af en toch is discipline, ik bedoel natuurlijk niet een dis-
cipline zoals uit de oude boeken met een rietje of zo, maar in 
werkelijke liefde gegeven discipline één van de grootste 
waarheden en veiligheidsgordels van het kind.  
 
Want heeft het kind deze begrenzingen niet, dan kan het 
deze begrenzingen ook niet herkennen in zijn kinderbewust-
zijn en dan zal het kind ze in zijn volwassenheid nooit meer 
kunnen herkennen, kunnen zien of kunnen ervaren. Dat leidt 
tot vernietiging.  
 
--- Waarom wijzen zij deze discipline af? 
 
Z.: Als zij incarnaties uit de laatste oorlogen zijn, hebben zij 
een kadaverdiscipline ondervonden waar zij van gruwden.  
Zij komen met die gefrustreerdheden in dit leven en kunnen 
daar bijna niet overheen komen. Vanuit de liefde, de wijsheid 
en het inzicht hierin kun je deze kinderen heel voorzichtig tot 
een werkelijke zelfdiscipline brengen. Dat kan alleen wanneer 
ze dat kunnen herkennen in hun kinderbewustzijn van alle-
dag.  
Ik heb van nabij gezien hoe jonge ouders hun kleine kinderen 
vanuit hun eigen onverteerde emoties en frustraties en van-
uit de beste bedoelingen en liefde hun kinderen deze emoties 
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en frustraties wilden besparen en ze daardoor in een nog 
groter gat van ellende stortten door ze totaal los te laten.  
 
Het kind raakt dan geheel ongedisciplineerd omdat zij de 
macht nog niet hebben zichzelf in de hand te houden. Kin-
deren hebben daarbij de leiding en de hulp van de ouder no-
dig. Dat is ook het karma en de verbinding die deze ouders 
met hun kind hebben. 
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Hoofdstuk 2 
 
 
DE KOSMISCHE CHRISTUS IN ONSZELF 
 
 
 
Allemaal hebben we dat onvervulde verlangen naar het hoger 
Zijn in onszelf. Zo'n stil, ongeweten, vaak onvervuld verlan-
gen. Dat verlangen ligt besloten in de materie. Het is goed 
daar aandacht en liefde aan te geven, zonder het geheel op 
de materie te projecteren.  
 
Vanuit de geestelijke begeleiding is mij gevraagd om hier 
nieuwe inzichten over te willen brengen. Nieuwe inzichten 
over hoe je jezelf in deze nieuwe tijd met het oude christen-
dom kunt verhouden. Oude waarden kunnen daarbij behou-
den en in stand blijven. Het is niet de bedoeling om oude 
waarden weg te doen voor nieuwe waarden. Wel is het de 
bedoeling om door de groei van ons spiritueel bewustzijn, van 
ons Ik-bewustzijn, nieuwe ongekende gebieden gezamenlijk 
te verkennen.  
Hetgeen de historische Christus, de Meester Jezus, ons heeft 
gegeven was een ‘poort van genade’ werd mij gezegd.  
Een poort van een zo grote genade dat ieder mens daarin zijn 
eigen genade, liefde, goddelijk Zijn zou kunnen herkennen. 
We hebben nu tweeduizend jaar geploeterd, gezwoegd, gele-
den en gestreden. Er is gevochten, bloed vergoten, macht 
gebruikt en misbruikt. Daarnaast hebben wij enorme schoon-
heid verkregen en vele mystieke belevingen mogen ervaren. 
Echter dit alles vanuit het uitgangspunt: dáár staat de histori-
sche Christus en híer staan wij.  
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In deze tijd, voor de mens van nu, zijn er in het vermogen van 
ieder mens veel grotere optimale mogelijkheden om het 
Christusbewustzijn - niet Hij de historische Christus, maar het 
Christusbewustzijn - in zichzelf te beleven. En wel zodanig te 
beleven dat het hele eigen Zijn, het stoffelijke Ik-bewustzijn 
daardoor hoger en dieper kan gaan leven en bestaan.  
 
Hierdoor krijg je in jezelf een grotere eenheid, een diepere 
mate van gevoel en een hogere wijze van denken. Door dit 
werkelijke bewustzijn van een Christus te zijn in jezelf krijg je 
de kracht en de moed om het leven in al zijn geledingen aan 
te kunnen. Je leert jezelf, hoe je ook bent of mag zijn, in zijn 
totaliteit te accepteren in alle aspecten en facetten. Je ont-
vangt kracht en vernieuwing vanuit een grote liefdevolle, 
genadevolle acceptatie.  
 
U zult u afvragen: hoe komen wij zover? In de afgelopen 
eeuwen hebben wij goed en kwaad geleerd vanuit het besef: 
daar was de Christus, door Hem zijn wij verlost. Ik zeg bewust 
‘wij’, daarmee bedoel ik alle mensen.  
Eigenlijk hoefden wij zelf niet zoveel te doen. Wij legden onze 
verantwoordelijkheid op de schouders van deze Meester en 
mens die Hij is geweest.  
Dat betekent dat wij een levensgroot tweeduizend jaar oud 
karma hebben gevestigd op deze planeet.  
 
In wezen is karma niet negatief. Karma betekent werk, op-
bouwend werk. Het vestigen van karma kan tot onderschei-
ding en vernieuwing leiden.  
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In dit nieuwe tijdperk heeft het bewustzijn van de mens - 
door de volledige Ik-bevestiging en de intellectuele ontwikke-
ling - een basis gevormd waardoor de mens zijn spirituele 
ontwikkeling vanuit zijn diepste Ik ter hand kan nemen.  
 
In al die eeuwen werd ons geleerd dat wij een onsterfelijke 
ziel hebben. Daar werd verder niet zo vreselijk veel over uit-
geweid. Er waren de hel en de hemel en onze onsterfelijke 
ziel zweefde eigenlijk in een soort vacuüm. De ziel ging naar 
de hel of de hemel en in het katholieke geloof ging het ook 
nog naar het vagevuur.  
Verder werd daar niet zo over gesproken, tenminste dat her-
inner ik mij uit mijn eigen zeer leerzame geloofsontwikkeling. 
In deze tijd wordt de onsterfelijkheid van de ziel, het hogere 
energieveld van de mens algemeen geaccepteerd.  
 
De ziel sterft niet bij de stoffelijke dood en zoekt zich van 
leven tot leven een nieuwe stoffelijke vormgeving.  
De ziel, wetend van vervolmaking, is altijd met ongestild ver-
langen op zoek en incarneert steeds weer opnieuw om tot 
vervolmaking door ervaring te kunnen komen.  
Dit is een hele lange weg.  
 
In deze tijd is het Ik-bewustzijn van de mens zo groot gewor-
den dat wij kunnen begrijpen hoe onze ziel van leven tot le-
ven wordt voortgejaagd vanuit een enorme geestkracht om 
zijn hoogste Zijn, zijn goddelijkheid in stof te vestigen.  
Dat weten wij nu. Wij kunnen dus nu met de kennis van dit 
bewustzijn - vanuit ons hoger denken en ons dieper gevoel - 
beginnen met onze ziel te bevrijden van al te grote dwangma-
tige overheersingen om tot vervolmaking te kunnen komen.  
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Hoe bevrijden wij onze ziel? Dat kunnen wij alleen door het 
inzicht dat wij als mens persoonlijk verantwoordelijk zijn voor 
onszelf. In de vereniging van de drie-eenheid: geest, ziel en 
persoonlijkheid hebben wij een groot goddelijk Zijn in onszelf.  
In deze tijd kunnen wij tot het besef komen hoe wij ons hoog-
ste Zijn in ons stoffelijke Ik-bewustzijn tot werkelijk leven 
kunnen brengen.  
 
Dit betekent niet dat bepaalde oude waarden, denkwijzen of 
beelden die wij hebben meegekregen vanuit onze jeugd hoe-
ven te wankelen. Het betekent wel dat wij deze oude waar-
den, denkwijzen of beelden kunnen verbreden, verdiepen en 
verwijden.  
Hetgeen de historische Christus ons heeft aangereikt was een 
poort van genade. Hij deed dit om ieder mens te kunnen to-
nen: ‘Zo zijt gij ook. Gij hebt de kracht om te zijn als goden.'  
 
Hoe gaan wij nu verder met het christendom om?  
Wat doen wij met dit zeer grote besef van verantwoordelijk-
heid? Hij heeft die poort voor ons geopend. Hij heeft als het 
ware het voorbeeld gegeven. Hij heeft in Zijn hoogste Zijn, in 
Zijn enorme grote Zijn als geest, als ziel en als mens een voor-
beeld gegeven. Wij hebben dat voorbeeld vaak als een macht 
gebruikt en misbruikt.  
Wij hebben de verantwoordelijkheid op Zijn schouders gelegd 
en van alles gedaan in Zijn naam en vanuit Zijn naam.  
Daardoor hebben wij ons teruggetrokken van onszelf en ge-
dacht: het is van Hem. We proberen zo goed mogelijk te le-
ven, maar de verantwoordelijkheid is van Hem.  
 
Wat ik nu - en met mij vele anderen - moet brengen is het 
besef: wij mensen hebben een ontzagwekkende grote kracht 
in ons, een vermogen van liefde, genade en vergeving.  
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Een kracht van warmte, van nieuw leven gevend.  
Het karma dat wij mensheid tweeduizend jaar lang op de 
schouders van deze grote mens hebben gelegd, mogen wij nu 
zuiveren, inlossen en wederom opbouwen. Wij zijn opbouw-
werkers, immers karma is werk.  
 
Hijzelf heeft dit karma op aarde gevestigd om de mens tot 
onderscheiding te ‘dwingen’ zou ik haast willen zeggen.  
Liefdevol te dwingen om tot een zodanige onderscheiding te 
kunnen komen dat de mens daardoor zijn eigen goddelijkheid 
uiteindelijk eens zou herkennen. Hierdoor kan dit karma zo-
wel vanuit Zijn kant als van onze kant in een gezamenlijkheid 
verlost worden.  
In een samen opgaan van de historische Christus en ons 
mensheid kan de mens tot de waarachtige kosmische Christus 
in zichzelf komen. Wat uiteindelijk Zijn bedoeling is geweest.  
Er werd mij doorgegeven hoe Hij als mens, want mens was Hij 
ook, tweeduizend jaar lang - ook Hij incarneert van leven tot 
leven - dit enorm grote karma wat Hijzelf had gevestigd met 
zich meedroeg totdat de mens zover zou komen dat hij het 
bewustzijn zou krijgen dat hij in zichzelf de kosmische Chris-
tus is.  
 
Dan zou het karma van de historische Christus ophouden te 
bestaan. Ik denk dat dit ook nog wel tweeduizend jaar zal 
vergen voordat het zover is dat het geheel is verlost en opge-
lost. 
Het betekent dat wij mensen nu toevertrouwd krijgen om 
tezamen met deze historische Christus, deze onvoorstelbare 
grote Meester, tot verlossing van het karma te komen.  
Te kunnen komen tot een dieper bewustzijn van het goddelijk 
Zijn in ieder mens.  
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Want wanneer wij tot een dieper bewustzijn van dit goddelijk 
Zijn in onszelf kunnen komen, wordt ons denken vanuit de 
lagere natuurrijken - zoals wij nu denken - op een hoger ni-
veau gebracht zodat wij gaan denken vanuit onze hogere 
natuurrijken.  
 
Dan kan ons emotiegebied, de emoties die nu nog ‘gedijen’ 
vanuit onze lagere natuurrijken - dus alleen gericht op het Ik-
bewustzijn in de materie -, tot het diepere gevoelsleven ge-
bracht worden waardoor de dwangmatige overheersing van 
deze lagere natuurrijken vrijkomt. De mens raakt daarvan vrij 
en is in staat te transcenderen, te transformeren, te verande-
ren en tot een ander bewustzijnsniveau te komen.  
 
Wanneer de mens dit in zijn eigen religie durft op te pakken - 
daar hoeft helemaal niets aan te veranderen - kan hij of zij nu 
gezamenlijk met deze historische Christus gaan werken om 
tot een dieper bewustzijn, een hoger denken en een dieper 
gevoelsleven te geraken. Er gaat dan ontzaglijk veel verande-
ren in ons wereldbestel.  
Het betekent dat langzaamaan het karma gebaseerd op de 
wetten van de lagere natuurrijken, de lagere emoties van 
macht, het lager denken en het Ik-bewustzijn willen vestigen 
in de stof zal veranderen. Deze begeerten zullen langzaamaan 
overgaan in hoger begeren.  
Wel zal de mens altijd het verlangen in zich hebben om zijn 
hoger Zijn, zijn goddelijk Zijn in de stof te bevestigen, maar 
dat hoeft dan niet meer gebaseerd te zijn op zijn/haar lagere 
natuurrijken.  
 
Beseft u wat een enorme waarheid dit is? Dat dit een enorme 
vernieuwing kan brengen in ons hele Zijn op alle mogelijke 
gebieden.  
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Vernieuwing in alle disciplines van de maatschappij, in alle 
hulpverlenende takken van de maatschappij en in het leven 
van alledag. Het betekent dat de mens van dag tot dag, ik zou 
zeggen van uur tot uur, van seconde tot seconde in zichzelf 
kan voelen, vanuit zijn diepste Zijn kan beleven dat hij werke-
lijk een hoger geestelijk wezen is.  
 
Dit houdt in dat in de mens, die vanuit zijn liefdesvermogen 
eerst was gericht op het bevestigen in de stof, in de materie 
van zijn persoonlijkheid nu de aandrang, het verlangen komt 
om zijn hoger Zijn te bevestigen in zijn geestelijk Zijn.  
Zijn stoffelijk Zijn is dan niet meer afhankelijk van zijn lagere 
begeerten of natuurrijken.  
Dat lagere heeft de mens ik weet niet hoeveel eeuwen al 
meegetorst. Nu is de tijd aangebroken dat hij vernieuwing in 
zichzelf kan aanbrengen.  
Het wordt u hier nu even zo aangereikt, even in uw schoot 
geworpen. Het is niet moeilijk om te begrijpen.  
Moeilijk is wel om het in jezelf toe te kunnen laten want: hoe 
moeten wij dan gaan leven? Kunnen wij blijven leven zoals 
ons werd gegeven vanuit onze opvoeding en onze godsdien-
sten?  
Kunnen wij blijven leven met de tien geboden?  
Zeker. Leven vanuit het geweten is dieper, is het geestelijk 
Zijn. Maar dan nu ook nog het leven vanuit het bewust zuive-
ren van het onderbewustzijn in ieder mens aanwezig.  
 
Het onderbewustzijn is een vat van vele ervaringstrillingen uit 
vorige levens. Een borrelende ketel met vele belevenissen 
met veel pijn en lijden, met veel negatieve en ook veel posi-
tieve dingen. Maar wees gerust, in al wat negatief is zit een 
enorme mate van positieve kracht.  
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Want ware het niet negatief geweest dan hadden wij nooit 
zo’n scherp onderscheidingsvermogen zoals nu kunnen krij-
gen. Wij kunnen nu zelf het negatieve transformeren. Zo diep 
moest de mens vallen om zo hoog te kunnen stijgen.  
Het Zijn van de kosmische Christus in onszelf. Dat is degene 
die wij God noemen en die mij werd aangeduid als zijnde: de 
Zonnelogos, de Heer van het Licht.  
 
God is de Onnoembare, nog veel verder, hoger en onpeil-
baarder dan wij kunnen bevroeden. Deze Heer van het Licht, 
zich verdicht hebbend in de historische Christus, opdat Hij 
kon zijn de materialisatie van de Heer van het Licht, de kosmi-
sche Christus. Deze Heer van het Licht is in iedere vezel van 
ons Zijn aanwezig.  
De mens is reeds eeuwen en eeuwen op zoek naar de vereni-
ging, de hereniging, het kosmisch huwelijk met deze Heer van 
het Licht in zijn eigen Zijn.  
 
Het besef van deze hereniging heeft het christendom - omdat 
Hij in Zijn grote verantwoordelijkheid juist Zijn grote taak en 
het weten van de historische Christus te moeten brengen - 
teveel gelegd op de historische Christus.  
Teveel en ik wil hier niet oordelend over spreken, maar ik 
moet toch zeggen dat vanuit het christendom niet voor de 
volle honderd procent de aandacht, het weten en de liefde 
gericht is geweest op de mensen.  
 
Door het teveel kon de mens die verantwoordelijkheid niet 
aan. Dat kon ook niet anders. Het heeft zo moeten zijn.  
Nu openbaren zich langzaam nieuwe perspectieven.  
Men hoort en leest over reïncarnatie. Men weet: ‘ik ben, ik 
blijf leven, mijn bewustzijn blijft bestaan, ik keer terug, ik ben 
eeuwig, ik ben oneindig, ik ben een eenheid.'  
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Zelfs in de wetenschap, en dan nog maar nauwelijks getole-
reerd, begint het besef te komen van de totale eenheid Gods 
in het gehele universum.  
 
Kunt u zich voorstellen wat een werkelijke eenheid Gods be-
tekent? Wanneer wij dat werkelijk van binnen - ik kan niet 
zeggen begrijpen want dat is te weinig, te kortzichtig - zouden 
kunnen beleven, komen wij in een totaal andere dimensie. 
Wanneer ik één ben met u, zijn wij dan niet één in het godde-
lijke? Kunt u mij dan pijn doen? Kan ik u iets aandoen? Zijn wij 
dan niet één geheel?  
Wanneer dit bewustzijn in steeds diepere lagen van ons 
mens-zijn tot werkelijkheid zou kunnen komen dan pas wor-
den Zijn woorden die Hij, deze grote leraar, heeft gesproken 
waarheid: ‘en wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan dat 
hebt gij Mij gedaan.'  
 
Want daar is geen onderscheid. Het betekent dat wij in al het 
karma dat wij, niet alleen in deze tweeduizend jaar maar in 
wie weet hoeveel miljoenen jaren hebben opgebouwd, zuive-
ring kunnen aanbrengen.  
Zuivering in al het werk dat wij hebben verricht en doen ver-
richten. Zuivering in alles - en nu even het negatieve - wat wij 
elkaar hebben aangedaan om tot besef te kunnen komen dat 
wij dit elkaar niet moesten aandoen. Zuivering - en dat is het 
positieve - in alles wat wij hebben gedaan en juist gelaten.  
 
Het bewustzijn van God, de Heer van het Licht zal hierdoor in 
vernieuwing en in hogere en diepere mate tot het bewustzijn 
van de mens doordringen. Daardoor zal de mens op een ge-
heel andere wijze met de aarde, met zijn jongere broeder het 
dier en met het plantenrijk omgaan.  
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De mens zal daardoor de verantwoordelijkheid die hij heeft 
voor zichzelf, zijn naaste, deze aarde, het hele zonnestelsel, 
voor God eindelijk tot in zijn diepste vezels gaan voelen.  
Want zoals Hij, de Heer van het Licht een immense verant-
woordelijkheid voor ons heeft, zo hebben wij een immense 
verantwoordelijkheid voor Hem. Zoals de historische Christus 
vanuit Zijn verantwoordelijkheid, die Hij toen op Zijn schou-
ders nam, karma moest vestigen om de poort der genade te 
kunnen zijn, zo hebben wij diezelfde verantwoordelijkheid nu 
vice versa naar Hem.  
Een verantwoordelijkheid naar onze naaste, naar elkaar en 
naar het behouden en behoeden van het leven.  
 
Het Luciferiaanse in onszelf, het vestigen van geest in stof, 
het bevestigen van het Ik-bewustzijn in de persoonlijkheid zal 
altijd doorgaan. Dat is noodzakelijk, maar dan zal dat op een 
nieuwe, spirituelere wijze door kunnen gaan. Het zal dan zo 
kunnen worden dat daardoor de vereniging van de twee 
hoogste geestkrachten om de troon van de Heer van het Licht 
- Lucifer en Michaël in de verdichting de Meesters van de 
Hiërarchie - een eenheid van bewustwording zullen zijn.  
Een eenheid zo groots dat er daardoor ook in ons stoffelijk 
Zijn veranderingen kunnen komen.  
 
Er werd mij gezegd dat wanneer de mens door de geest ge-
stuwd, de liefde bewogen, het hoger denken gericht en het 
dieper gevoel geleid wordt, hij of zij tot vernieuwing zou kun-
nen komen. De mens kan dan gebruik maken van nu nog on-
ontdekte gebieden in zijn eigen hersens.  
Hersencellen die nu nog als in een sluimertoestand zijn kun-
nen gaan functioneren. 
Dit zal tot gevolg hebben dat de mens op andere wijze in zijn 
lichaam gaat functioneren.  
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De geestkracht zal zo groot worden dat andere gebieden in 
de stof geopend zullen worden. De wetenschap zal op een 
hoger niveau komen en de creativiteit zal tot de hoogste bloei 
kunnen geraken.  
De mens zal werkelijk voelen als zijnde levend in een paradijs.  
 
Nu denkt u natuurlijk: ‘nou, dat is helemaal ik weet niet 
waar’, toch werd dit zo gegeven. Hoe kan ik u dit uitleggen? 
God is niet uit te leggen. Hetgeen wat je beleeft, kun je niet 
uitleggen. Maar misschien kan ik, ik hoop het, u laten meebe-
leven, diep in uzelf laten meevoelen datgene wat mij zo werd 
aangereikt en ik weer door mocht geven.  
Ik denk dat het goed is om de energie die zich nu langzaam-
aan in uzelf heeft gevestigd tot leven te brengen en zo diep 
naar binnen te brengen dat u daardoor in uw eigen godzijn 
komt.  
Dat godzijn is van u, dat is uw kracht en uw liefdesvermogen, 
uw genade en uw creatie.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Wat houdt het karma van de historische Christus in?  
U noemt karma ‘werk’, dan vraag ik mij af: wat voor werk? 
Hoe kon de historische Christus eigenlijk karma opbouwen? 
Als ik het goed heb wordt karma veroorzaakt door handelin-
gen die niet helemaal schoon of neutraal zijn.  
Handelingen die neutraal zijn en alleen gedaan worden voor 
God hebben toch geen karma tot gevolg? 
 
Z.: Karma is Sanskriet en betekent werk. Werk kun je op alle 
mogelijke niveaus verrichten nietwaar? Je kunt werk met een 
negatieve instelling verrichten of met een positieve instelling. 
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Werk zet je aan het werk en maakt dat je zodanig bezig bent 
dat je je creativiteit en je inspiratie moet laten werken. Ook je 
hersens en je handen moeten gewoon werken.  
 
Alles wat er gebeurt en alles wat bestaat is energie, heeft 
energietrillingen. Als u op dit moment denkt: ‘wat heeft dat 
mens een lelijke neus’, is dat eigenlijk een karmische trilling. 
Want u veroorzaakt daardoor een energie-uitstorting die niet 
positief gericht is. Misschien is het wel waar van die lelijke 
neus, maar het is niet aan u om dat te bepalen.  
Ik zal iets moois zeggen. U ziet iemand met prachtig rood 
haar. Oh, wat een prachtig rood haar! Ook dat is een energie-
uitstorting. Het is een positieve karmische trilling. Wanneer u 
die persoon enkele eeuwen later weer eens tegen zult ko-
men, zult u een positieve, prettige trilling van herkenning 
hebben. Die trilling is er dan nog steeds. Alles is er al, verle-
den, heden en toekomst.  
Alleen wij kunnen dat slechts zien in fasen van ons Zijn.  
 
Dan het karma van de historische Christus. Hij was, zo werd 
mij door Hemzelf uitgelegd, geroepen om de mensheid tot  
bewustwording en onderscheiding te brengen.  
Maar elke bewustwording en ieder onderscheidingsvermogen 
wat de mens verkrijgt, gaat altijd gepaard met een bepaalde 
mate van ervaringsontwikkeling.  
Deze mens van tweeduizend jaar geleden heeft door zijn er-
varing van lijden tot nu toe het diepste en het volledigste 
kunnen leren en onderscheiden. 
Er werd mij uitgelegd dat door het bewustzijn van de mens 
van nu, de mens niet meer alleen door de ervaring van het 
lijden tot vernieuwing en onderscheiding kan komen, maar 
dat het nu ook kan gebeuren door herkenning en vernieuwing 
van inzichten.  
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Met het bewustzijn van die nieuwe inzichten kan men nu 
leren werken in de stof.  
 
--- Ik zie nog niet helemaal wat wij zelf aan werk zouden kun-
nen doen om dat karma op te lossen. Want ik had begrepen 
dat we dat karma moesten oplossen? 
 
Z.: U moet het niet als een stok achter de deur zien of als een 
dwang of zoiets. Dat is helemaal niet de bedoeling, want dan 
hebben we weer een nieuwe hel en dat wordt dus niet be-
doeld. Wat bedoeld wordt is: dat deze grote Meester, de 
Meester Jezus die de Christus werd dit karma heeft moeten 
vestigen om de mensheid tot vernieuwing van bewustwor-
ding, tot nieuwer inzicht en onderscheiding te brengen.  
 
Dat de mens nu, op zijn beurt - en dat klinkt heel gek, ik was 
perplex toen ik het hoorde - deze hele grote Meester kan 
verlossen van dit karma. Gezamenlijk dus.  
Want wat is er al niet in zijn naam gebeurd vanuit de eigen 
begeerten naar macht en gewin, vanuit angsten, bevestiging 
en onzekerheid. Wat hebben wij allemaal niet uitgespookt in 
deze eeuwen. Dat is allemaal in zijn naam gebeurd! Hij werd 
daar niet persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld, maar wel 
kosmisch. Daar zit een verschil in.  
Het is nu aan de mensheid om met de vernieuwing van inzich-
ten en met het begrip van karma en reïncarnatie - de wet van 
oorzaak en gevolg - tot een totale zuivering en vernieuwing te 
komen in gradaties van niveau. 
 
--- Ik wou vragen: wat heeft het lijden van Christus voor bete-
kenis gehad? Wat is daar gebeurd? Waar was dat lijden aan 
het kruis nou voor nodig?  
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TRANSMISSIE 
 
Ik zeg u, u mens, 
dat Mijn lijden heeft kunnen leiden 
tot het werkelijke begrip wat acceptatie  
en totale overgave betekent voor de mens. 
 
En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 
dat het lijden wat Ikzelf heb gewild, wat Ik heb gedaan 
opdat Mijn Vader in Mij tot werkelijkheid kon worden 
voor hen die dit hebben gezien 
en in deze twintig eeuwen in zich hebben opgenomen. 
 
Mijn lijden is de poort der genade geweest 
waardoor u mens uw lijden kunt zien  
als een weg van lering 
waardoor u in uw totale overgave en acceptatie daarvan  
zult kunnen komen tot het loslaten van dit lijden. 
 
Tot het bewustzijn zult komen dat u de macht in uzelve 
hebt uw lijden te kunnen overstijgen 
en los te kunnen laten. 
 
Waardoor u de materie niet meer als ijzers zult voelen, 
als ketenen om uw voet, 
doch zult ervaren dat lijden u brengt, heeft gebracht  
tot dieper bewustzijn en grotere onderscheiding. 
 
Doch nu mens, zij u gezegd dat u nu  
in dit nieuwe tijdperk 
tot vernieuwing zult komen in uzelve 
tot gebruik maken zult komen  
van uw eigen hoogste geestelijke krachten. 
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Want zo zult u worden aan Mij gelijk. 
Heb Ik u niet gezegd:  
na Mij zullen nog groteren komen? 
 
Want zo zult u met Mij samen  
het bewustzijn van de Heer van het Licht 
het goddelijk zijn 
de Geest Gods in hoger bewustzijn  
tot in de materie kunnen brengen. 
Aum 
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U ziet de niveaus. Het niveau dat doorkomt en het niveau van 
wat ik kan uitleggen. 
Natuurlijk zit daar verschil in, ik ben maar een mens.  
De uitleg is:  
‘dat de mens moest komen tot het bewustzijn dat hij in zich 
een goddelijk Zijn heeft en een kracht hieraan gelijk.'  
Dat deze kracht vanuit dit goddelijk Zijn de mens boven de 
materie kan doen uitstijgen, waardoor de materie deze mens 
niet volledig in zijn totaliteit hoeft te beperken en te belem-
meren.  
 
Dat betekent ook dat wat er ook met je gebeurt, wat er ook 
naar je toekomt - en dan laat ik even buiten beschouwing 
waarom dat eventueel naar je toekomt - je zelf de kracht hebt 
om je daarvan niet los te maken, want dat is het juiste woord 
niet, maar om het te kunnen doen transformeren.  
Het als het ware op te dragen. 
Dat opdragen kan pas, hoe verschrikkelijk het ook is, als je het 
in de totaliteit van het Zijn van wat daar gebeurt, durft - en 
daar is een geweldige moed voor nodig - te accepteren. 
 
Doe je dat niet dan is er in jouw energieveld tegenweer, een 
tegengestelde energie. Hetgeen wat er dan naar je toekomt 
aan lijden, ziekte, geestelijke zaken of wat dan ook, werkt dan 
juist nog dieper op je in. Het hoeft dan niet in werkelijkheid 
erger te worden, maar het werkt zo diep op je in dat je het 
dubbel ondergaat. 
 
--- Wie is voor jou Judas? 
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TRANSMISSIE: 
 
Zo spreek ik tot u 
Ik die ben uw hoogste Broeder. 
 
Tweeduizend jaar lang ben Ik voor u mensheid 
diegene geweest  
die u tot voorbeeld hebt moeten stellen. 
 
Ik zeg u, Mijn broeder, Mijn zuster 
dat Mijn aanwezigheid bij ieder mens 
Mijn kracht, Mijn liefde voor u 
de weg vrij maakt om te komen tot uw eigen zijn. 
 
Zo zeg ik u 
Ik die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden 
dat Judas voor Mij was Mijn hoogste broeder. 
 
Slechts hij mocht Mij 
Ik die was Jezus de Christus 
tot dat lijden brengen 
tot al hetgeen Mij moest gebeuren 
opdat zich kon voltrekken die waarheid en  
die gerechtigheid die moest komen. 
 
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u 
dat u mensheid  
Judas altijd vanuit de verkeerde hoek hebt belicht. 
 
Hij, en alleen hij, was het waard 
hij alleen mocht die staf dragen 
die Mij tot lichamelijke vernietiging kon brengen. 
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En Ik zeg u dat gij mensheid 
maar vooral Ik, uw hoogste Broeder 
hem daarvoor eeuwig dankbaar zal zijn. 
 
Hij moest, om het karma in gerechtigheid en waarheid  
te ondergaan, zichzelve datgene aandoen 
wat hem aangerekend werd door de christenheid 
als de grootste zonde. 
 
Doch Ik zeg u, alles was voorzien en voorzegd. 
 
Het was een spel, het was een rollenspel 
van die hoge entiteiten 
die hoge geesten  
die mochten indalen 
opdat er een nieuwe spirituele impuls 
over de mensheid zou gaan 
waardoor in die mensheid die essentiële waarden 
die Ik u mocht geven, herkend konden worden. 
 
Zo bid Ik u, Mijn broeder, Mijn zuster 
richt u nu op een geheel andere wijze 
op wat tweeduizend jaar geleden is geschied. 
 
En zie niet alleen Mijn lijden daarin 
want Ik zeg u dat Ik ben opgestaan 
en dat gij mens zult opstaan 
en dat gij zult worden de nieuwe mens 
bewust van het goddelijk Zijn in u  
de Vader in u. 
 
En u mens hebt de kracht van de Mater 
de vrouwelijke kracht om tot de ontvangenis 
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te komen van deze hoogste geestkracht 
de goddelijke Aanwezigheid in uzelve. 
 
En u mens zijt het enige wezen op aarde 
dat vanuit uw bewustzijn  
dit grote gegeven tot realiteit kunt brengen. 
 
Ik bid u, richt u tot dit goddelijk Zijn in uzelve 
en roep Mij aan in vrijheid als zijnde uw hoogste Broeder 
om u hierin te begeleiden 
want Mijn zegen, Mijn liefde is met u. 
 
Kom tot Mij allen die belast en beladen zijn 
zo sprak de Heer uw God door Mij heen. 
 
Niet Ik, de mens Die was Jezus de Christus 
is de Godheid. 
Dat is de belichting  
die de mensheid daaraan heeft gegeven. 
 
Doch Ik zeg u 
in de vernieuwing van uw bewustzijn, in de geestelijke 
volwassenheid die gij mensen nu hebt bereikt  
dat uw verantwoordelijkheid is 
uw lichtende goddelijke aanwezigheid in uzelve 
tot werkelijke realiteit te brengen. 
 
En zie Mij dan, Ik uw Broeder 
Die u tweeduizend jaar geleden mocht voorgaan 
als uw Begeleider, uw liefdevolle Broeder 
toch niet als uw Godheid 
en maak u los van die dwangmatige afhankelijkheid 
die u tot Mij hebt 
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waardoor gij niet kunt komen 
tot uw eigen hoogste goddelijke Zijn. 
 
Laten wij samen bouwen aan een nieuwe wereld 
waarin waarheid en gerechtigheid  
liefde en vertrouwen zullen heersen. 
 
En Ik zal met u zijn tot aan het einde der dagen.  
Aum 
 
(Uit lezing te Ieper in België op 27 maart 1994)   
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--- Ik ben rooms katholiek grootgebracht en ben ook praktise-
rend. Ik heb begrepen dat Jezus Christus de zonden van de 
mensheid op zijn schouders heeft genomen.  
Mag ik de uitleg die u hebt doorgegeven zo zien dat Hij de 
weg voor ons gebaand heeft? 
 
Z.: Dat is wat anders. Hij heeft de weg gebaand, Hij heeft het 
voorbeeld getoond en Hij heeft door zijn menselijk offer de 
Christus tot werkelijkheid gemaakt.  
Maar dat sluit niet uit dat wij mensen daardoor niets meer 
hoeven te doen en geen verantwoordelijkheid hebben.  
Dat houdt juist in dat wij mensen de grote plicht en het grote 
recht hebben om onze verantwoordelijkheid op te pakken om 
het karma wat wij aan zijn voeten hebben gelegd bij Hem weg 
te halen. 
 
--- Maar dat heeft Hij zelf gewild. 
 
Z.: Wacht even. Vanuit zijn grote bewustzijn wat wij niet heb-
ben kunnen doorgronden heeft Hij dat zelf gewild. Maar nu 
wij tot meer bewustzijn gaan komen en dus uiteindelijk zullen 
worden wat Hij heeft gezegd: ‘zijt gij niet als goden’, hebben 
wij nu dus ook onze rechten en plichten om onze verant-
woordelijkheden op te nemen. 
 
--- Betekent hetgeen je ons hier aanreikt dat je tot een kern in 
jezelf komt die niet meer kapot kan, die toch blijft wat er ook 
gebeurt? 
 
Z.: Ja. Dat probeer ik steeds uit te leggen. De kern in jezelf is 
zo volmaakt dat hij overal tegen kan. Als de mens dat weet 
kan hij wat er op hem afkomt aan ziekte en lijden doorstaan.  
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Hij zal zijn ziekte en lijden waarschijnlijk niet helemaal kunnen 
omdraaien of direct kunnen veranderen, maar doordat hij het 
kan doorstaan gebeurt er iets in het lichaam. Je ervaart dan 
de werking van positieve energieën. 
 
--- Je zegt regelmatig: ‘het offer zal geen offer meer zijn.'  
Wat betekent dat? Was het toen wel een offer en waarom is 
het nu geen offer meer? 
 
Z.: Voor Hem is het tot een bepaald niveau van bewustzijn 
wat Hij als mens moest doorlopen wel een offer geweest.  
De hoogste mystieke achtergrond en de hogere betekenis van 
zijn lijden is de hoogste vergeving in genade geweest. Hij kon 
toen zeggen: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat 
zij doen.'  
Dat was Hij in al zijn gebieden, ook die Hij als mens had.  
Je moet niet denken dat het een profanatie was, ook in zijn 
lagere natuurrijken was Hij één met zijn hoogste Zijn. 
Dit heeft Hij, door hetgeen Hij heeft gedaan, als voorbeeld 
aan de mensheid geschonken. Hij moest daar zelf doorheen 
gaan, dat was zijn offer.  
Hij moest een karma vestigen. Dat was zijn offer. Hij was zo 
hoog dat Hij dat helemaal niet hoefde, maar om de mensheid 
te helpen en hen tot vernieuwing van bewustzijn en onder-
scheiding te brengen, wilde Hij dat offer brengen. 
 
--- Ik ving op: ‘Ik ben de waarheid, de weg en het leven’, dus 
liefde, hoop en leven ook door lijden. Dat wil toch niet zeg-
gen: ga je zelf maar kastijden, maar aanvaardt je karma en je 
persoonlijk lijden.  
Bij die aanvaarding krijg je als het ware een totale vernietiging 
van jezelf. Komt dan het hogere Zelf in je? 
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Z.: U zegt de persoonlijkheid wordt vernietigd. Dat ben ik toch 
niet met u eens, de persoonlijkheid wordt getranscendeerd 
en dus getransformeerd.  
Dat gebeurt niet alleen door het afwerken van karma, maar 
tevens door het onderscheidingsvermogen, de bewustwor-
ding van waarom karma is, wat je ermee doet en wat het 
lijden jou geeft. Door totale acceptatie kom je in contact en 
vaak niet alleen in contact, maar ook in vereniging met het 
eigen hoger Zelf. Hierdoor verandert het lager Zelf. Het wordt 
niet vernietigd, maar verandert wel. 
 
--- Christus heeft ons geleerd over de vergeving der zonden.  
U laat eigenlijk een bijna omgekeerd verhaal zien. Wij moeten 
Hem helpen om zijn karma op te lossen. Die twee dingen kan 
ik heel moeilijk rijmen en begrijpen. 
 
Z.: Fijn dat u dat vraagt. Door de totale acceptatie van wat 
Hem werd aangedaan, door niet zijn macht, zijn hoge macht 
te gebruiken om hetgeen Hem door de mens werd aange-
daan, heeft Hij laten zien dat vergeving de hoogste waarde is. 
De liefde dus, want anders is er geen vergeving. Wanneer de 
mens kwaad met kwaad beantwoordt of vergeldt zal het 
karma eeuwigdurend blijven doorgaan.  
 
Uw tweede vraag was: hoe kun je dat dan rijmen met wat je 
nu brengt, namelijk dat wij Hem moeten verlossen. Hem niet 
als persoon, niet als de grote Meester, de historische Chris-
tus, maar wel het karma wat in de kosmos is ontstaan.  
Dat karma is een geweldig energieveld van trillingen. U weet 
wel wat er in al deze twintig eeuwen is gebeurd.  
Dat hebben wij als mens gedaan en dat zullen wij als mens-
heid ook zelf moeten verlossen.  
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Wij hebben daar Zijn naam in gebruikt, Zijn energie voor mis-
bruikt. Zo bedoel ik dat. Daarvan moeten wij Hem verlossen. 
 
--- Hij heeft ons geleerd en dat is dan toch strijdig met hoe jij 
het zegt: ‘als je zondigt, zal Ik je verlossen.'  
Dat heeft Hij gezegd als historische Christus tweeduizend jaar 
geleden. Ik vind het nog steeds moeilijk te rijmen. 
 
Z.: Dan moeten wij daar samen nog even dieper op ingaan.  
Hij is de verlossing. Hij liet zien aan de mens, dus Hij bracht de 
mens tot bewustwording, hoe je door de liefde kunt vergeven 
en daardoor karma kwijtraakt.  
Het karma blijft dan niet steeds doordraaien waardoor je het 
kwaad continueert en in leven houdt.  
De mystieke betekenis daarvan heb ik net uitgelegd.  
Het verlossen van karma betekent: ‘dat de mens weet dat hij 
een hoger geestelijk wezen is en zijn hoger denken wordt 
gestimuleerd.' Zijn begeerten vanuit het lagere denken ne-
men dan af. Zijn dieper gevoel wordt gestimuleerd en bele-
vendigd waardoor zijn begeerten en zijn reacties vanuit zijn 
lagere emoties niet meer zo'n klemmende greep op hem 
hebben. Dat is de verlossing. Daardoor continueren wij niet 
het karma van ‘oog om oog, tand om tand.'  
Het gebeurt totaal onbewust.  
 
Dit is ook de mystieke betekenis van wat er in het oude tes-
tament in de Bijbel staat over: ‘oog om oog, tand om tand.' 
Onbewust werd de mens gedwongen, vanuit herinneringstril-
lingen in het onderbewustzijn, om het karma in stand te hou-
den en te herhalen. Werd je door een ander een oog uitge-
slagen dan sloeg jij in een volgend leven die ander een oog 
uit. Totaal onbewust, je wist niet eens waarom je dat deed.  
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Nu is er dan het bewustzijn dat je door de liefde, de verge-
ving, de totale acceptatie van het hoger Zijn anders kunt gaan 
denken en anders kunt gaan reageren op je emoties.  
Het karma hoeft dan niet meer te continueren zodat je tot 
vergeving en verlossing kunt komen. Als wij dit niet doen, 
blijven wij oneindig elkaar doodslaan.  
 
--- Wij zijn er in deze tijd toe geroepen om God in onszelf te 
ervaren. Is dat hetzelfde als de kosmische Christus in ons? 
 
Z.: God in onszelf is het ongewetene, het hoogste Zijn in ons-
zelf. Iets waar de mens in het dagelijks leven nauwelijks bij 
komt. De kosmische Christus in ons is de vereniging van het 
hoger denken en het dieper voelen.  
De kosmische Christus is het kosmisch huwelijk van ziel en 
persoonlijkheid, van de mannelijke geestkracht in de vrouwe-
lijke vormgeving, in de liefde, de ontvangenis, de acceptatie. 
Uit dit kosmisch huwelijk wordt de kosmische Christus in ons-
zelf geboren.  
 
--- Is dan de immanentie Gods in mij? Dat onnoembare, aller-
diepste mysterie waarvan de kosmische Christus, als ik het zo 
mag zeggen, iets dichter bij mijn ervaringsmogelijkheid ligt? 
 
Z.: De kosmische Christus is de verdichting daarvan door alle 
niveaus en bewustzijnslagen heen, zodat de mens het kan 
bevatten. Want als je het als mens niet kunt bevatten, kun je 
er ook niets mee doen. 
 
--- Door de Christus kom ik tot het onnoembare  
en allerdiepste? 
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Z.: Het is een vicieuze cirkel. ‘Der Kaiser meiner Seele’ is dat 
onnoembare, dat hoogste goddelijk Zijn. Maar die ‘Kaiser 
meiner Seele’ kan pas tot bewustzijn in ons arme Zijn komen 
wanneer wij - en dat is de vicieuze cirkel - tot vernieuwing van 
onderscheiding, bewustwording, inzichten, tot verhoging van 
ons denken en verdieping van ons voelen kunnen geraken. 
‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ is de diepste mys-
tieke betekenis hiervan. 
Het dieper voelen en het gezuiverde denken is dus niet meer 
gebaseerd op begeerten van lagere orde die te maken heb-
ben met de ik-bevestiging van de mens.  
Dat is om het nog even duidelijker te stellen. 
 
--- Dat zou dus de concrete weg zijn vanuit onze ervaring.  
We kunnen ons dan losmaken van die oude gevoelens en 
denkpatronen en ons innerlijk laten spreken. Komen wij dan 
ergens op het niveau van de levende Christus in ons? 
 
Z.: Ja. Het gebeurt in gradaties van niveau. Als je je arm 
breekt kun je daardoor bepaalde mogelijkheden en aspecten 
van je dagelijks leven niet meer uitvoeren.  
Je wordt dan als het ware gedwongen om op andere ideeën 
te komen. Noodgedwongen word je wat stiller.  
Je moet eens gaan zitten, je wordt moe, die arm wil niet zo 
goed en je wordt haast gedwongen om je naar binnen te ke-
ren.   
Hierdoor kun je plotseling in jezelf ongeweten velden van 
energie gaan ontdekken. Je kunt dan ontdekken dat je in je-
zelf onvermoede mogelijkheden en een geweldige kracht 
hebt waar je in gradaties van niveau mee kunt gaan werken. 
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--- Nu zie ik dat wanneer je tot die innerlijke vrijheid komt, je 
ook beelddrager van de Onnoembare wordt, een Christus.  
 
Z.: Ja. Dan herken jij de ‘Der Kaiser meiner Seele’ in jezelf en 
ervaart deze in jezelf. Je wordt dan zodanig verlicht dat dit 
licht ook in jouzelf uitstraalt. Het activeert en stimuleert 
enorm je liefdesvermogen. Je denkt of verlangt dan niet meer 
zo gauw het kwade.  
Wat is het kwade? Echt kwaad is alleen liefdeloosheid.  
 
--- Wij kunnen hier bij jou komen luisteren naar deze leringen. 
Dat is voor ons een mogelijkheid om de kosmische Christus in 
onszelf te herkennen en te beleven.  
Er zijn heel veel boodschappers op de wereld, maar mij gaan 
heel erg aan het hart al die miljarden mensen die dit niet 
kunnen horen. Je hebt ooit gezegd: ‘er komt toch een aanra-
king bij mensen die het bijvoorbeeld in hun bewustzijn niet 
kunnen bevatten, ook in hen kan de kosmische Christus gaan 
leven.' Ik wou aan je vragen hoe kan dat? 
 
Z.: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Wanneer wij werkelijk 
willen accepteren zullen we ook dit moeten accepteren. 
Wanneer je hetgeen ik mag brengen verabsoluteert en dat 
stelt als: ‘nou ja, zoals je dat zonet zei’, dan wordt daar een 
macht aan verbonden.  
Dat is niet goed. Wanneer je accepteert dat dit er is en dat je 
daarmee in aanraking kunt komen en dat je daarmee kunt 
handelen zoals je zelf wilt, dan is het in vrijheid.  
Maar dat houdt dan tevens in dat er voor de mens die dit 
kleine stuk toevallig niet kan beleven er iets anders is.  
Want energie is een totaliteit.  
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Dat wil zeggen als hier deze energie is, dan is er ergens anders 
een andere energie die hiermee in overeenstemming is en die 
in een andere mate van bewustwording naar die mens toe-
komt.  
Het betekent dat precies datgene naar je toekomt wat jij uit-
zendt of waar jij om vraagt. Dat zijn energietrillingen. In de 
groepen mensen die zo langzamerhand steeds meer hiernaar 
willen luisteren is een bepaalde energie aanwezig die hierop 
aansluit en die hiermee te maken heeft.  
Dat kan karmisch zijn, nou ja daar kunnen we nog een uur 
over praten, maar dat hoeft niet. Het is ook niet belangrijk.  
Je moet maar begrijpen dat door de liefde Gods naast dit ook 
nog heel andere vormen van energie zijn die aansluiten op 
mensen en hen tot vernieuwing van bewustwording en/of 
onderscheiding brengen. 
 
--- Heb ik het goed begrepen dat er in de gehele mensheid nu 
iets van de kosmische Christus indaalt? 
 
Z.: Ja, dat is waar. Als je goed om je heenkijkt en luistert dan 
zie je dat daar ontzaglijk veel mensen door aangeraakt wor-
den. Het doet er helemaal niet toe op welke wijze. De één 
wordt helderziend en de ander helderhorend en weer een 
ander helemaal niets van dit alles.  
Het kan ook zijn dat plotseling je eigen creativiteit gaat ople-
ven of gestimuleerd wordt. Misschien voel je op allerlei ni-
veaus een grotere mate van liefde in jezelf.  
Dat alles is de indaling van de Christusenergie in jezelf.  
 
--- Hoe kun je je de Meesters van Liefde en Wijsheid voort-
stellen? Zijn het krachten? 
 



77 

 

Z.: Het zijn degenen rond de troon van de Heer van het Licht, 
de Sanat Kumara. Het zijn de Kumara's van wijsheid, van lief-
de. Kumara betekent ook vrouwelijk.  
Alles wat in vorm komt, in subtielere vormgeving, heeft het 
vrouwelijke, het ontvangende, het vormgevende en het be-
hoedende in zich. Deze Kumara's staan in verbinding met de 
mensheid. Ik ben echt niet de enige, hoor, want velen, ook 
hier in Nederland, ontvangen beelden en teksten van bepaal-
de Meesters.  
Het wordt steeds meer, want het bewustzijn van de mensen 
wordt er nu op gericht. Er komt dan een opening waardoor 
dit kan gebeuren.  
U vroeg hoe u zich dat moest voorstellen: heel hoog in de 
geest zijn het natuurlijk energieën. Hoe meer het zich ver-
dicht in vorm hoe meer het naar ons beeld en gelijkenis een 
dusdanige vormgeving krijgt.  
 
--- Hoe weet u dat het van die andere mensen komt? Ik neem 
tenminste aan dat ze overleden zijn die Meesters en dat het 
van hen komt en niet vanuit uw diepere Zelf, uw diepere we-
zen? 
 
Z.: Laat ik het zo uitleggen: Mijn dieper wezen, dus mijn hoger 
Zelf is in vereniging met deze geestelijke Hiërarchie zoals men 
dat noemt, deze Meesters van Liefde en Wijsheid. In hun 
verdichting van menselijke vormgeving hebben zij in de loop 
der eeuwen ook als mens geleefd. Zij hebben een zeer hoge 
en grote mate van wijsheid en verdieping verkregen waar-
door zij de mensheid de helpende hand mogen reiken.  
Het is een ‘handreiking geestelijke groei.'  
Deze handreiking geestelijke groei wordt zodanig gegeven dat 
het de mens niet afhankelijk maakt of berooft van zijn eigen 
creativiteit, van zijn eigen Zijn.  
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Integendeel! De groep mensen die zich aangetrokken voelen 
tot Psychosofia, zoals dit genoemd mocht worden, weten 
maar al te goed dat hetgeen wordt aangereikt alleen maar 
een basis is om daar met je hele hebben en houden en met je 
hele kennen en kunnen mee aan het werk te gaan.  
 
Dat valt helemaal niet mee, want vaak is het heel moeilijk om 
daar vanuit je eigen inspiratie en je eigen creativiteit ook 
daadwerkelijk mee aan het werk te gaan.  
Deze Meesters van Liefde en Wijsheid reiken dus aan vanuit 
een hoger weten waardoor je als mens met je eigen verbin-
ding met dat hoger weten, daar met jouw menselijk zijn, mee 
kunt werken. Want anders zou dat eigenlijk geestdodend zijn.  
Ik bedoel als er dingen doorkwamen en verder hoef ik alleen 
maar met mijn armen over elkaar te kijken en af te wachten 
wat er gebeurt, dan werkt er niets meer.  
De eigen inspiratie gaat dan niet meer werken en je bent dan 
niet meer creatief. Dan ga je geestelijk dood. 
 
--- Maar wat ik bedoel is: als u ziet en u bent open als kanaal, 
hoort u dan op een bepaald moment een stem of ziet u iets of 
heeft u een visioen? 
 
Z.: Nou niet als ik bezig ben, hoor. Stel je voor dat ik een stem 
hoorde en het nog verkeerd verstond en weer: ‘wat zegt u of 
zeg het nog eens’ moet zeggen. Ik zie het al, nee dat kan niet. 
Het is wel zo dat als ik in een gesprek ben een stem hoor, 
maar niet wanneer ik moet spreken dan ben ik, ik zal maar 
gewoon zeggen, in de begeleiding.  
Vanmorgen had ik vrij, dat klinkt misschien gek maar er was 
helemaal niemand dus was ik vrij. Ik zat heel stil. Dan komt 
een stem door en ik praat gewoon telepathisch hier in mijn 
hoofd.  
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Tijdens een lezing, een leringavond of een meditatie ben ik 
‘opgenomen.' Wanneer er bijvoorbeeld mystieke teksten 
doorkomen, zie ik in mijzelf eerst dat ik zo recht in een soort 
punt terechtkom, een soort lichtpuntje, dan weet ik het niet 
meer en dan komt het.  
Maar het gekke is: ‘dat terwijl ik die teksten uitspreek ik nota 
bene mijn eigen gedachten heb.' Zo van: ‘hé, hoe kan dat 
nou.' Onderwijl spreek ik iets, dat is heel vreemd.  
Maar dan kun je zien dat de mens bestaat uit niveaus van 
bewustzijn. Het aanwezige bewustzijn spreekt door het stof-
felijk bewustzijn van deze mens en onderwijl is mijn eigen 
dagelijks bewustzijn bezig met te denken: ‘hoe kan dat nou of 
iets dergelijks.' 
 
--- Wat Christus aan dingen heeft gedaan dat hebben toch 
ook de andere grote Meesters gedaan? Bijvoorbeeld Boeddha 
en nog meer grote Meesters. 
 
Z.: Ik zal met de Heer Boeddha beginnen. Heer Boeddha 
bracht vernieuwing van het denken, hoger denken, dus hoger 
bewustzijn. De Christus heeft gebracht eenheid van hoger 
denken en dieper gevoel, de liefde, de vereniging. 
 
--- Dat deed de Heer Boeddha toch ook? 
 
Z.: Zeker, maar de Christus heeft het gematerialiseerd in zijn 
eigen Zijn. Denk nou vooral niet dat wanneer ik over de Chris-
tus spreek dat ik daarmee de grote Meesters van het Oosten 
uitsluit - ik ben juist door de Meesters van het Oosten bege-
leid - maar in de lange weg heeft mijn affiniteit, mijn eigen 
karmische oorzaak denk ik, zich meer naar de Christus ge-
richt.  



80 

 

Naar de vernieuwing en de onderscheiding van bewustzijn, 
naar de mens die de Christus als leidsman ziet.  
In het oosten zijn zo ontzaglijk veel grote Meesters geweest 
die zoveel bewustwording hebben gebracht.  
Ach, wie ben ik dat ik daar dan nog verder mee door moet 
gaan. Wel hier in het westen.  
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Hoofdstuk 3 
 
 
HET VROUWELIJK AANGEZICHT VAN GOD 
 
 
 
Eeuwenlang hebben we geleefd met het mannelijk aangezicht 
van God, nu is het echt de beurt van het vrouwelijke.  
Het is ook dit tijdperk, het Aquariustijdperk, waar de vrouw 
met de kruik de ontvangenis is van de inspiratie die het man-
nelijk element in haar kruik giet. 
 
Om even alle discriminatie weg te halen, dit is zeer grote mys-
tiek. De geestkracht, de geest Gods is mannelijk. Deze geest-
kracht is op weg naar verdichting in materie in gradaties van 
niveau. Geestkracht indalend tot materie in ons denken, in 
het functioneren van onze hersenen en in onze ratio.  
Het vrouwelijk aangezicht van God heel diep in ons verborgen 
is het licht, dat klinkt misschien vreemd, van het onbewuste. 
Het is het licht dat versluierd bestaat in het onderbewustzijn 
van de mens.  
 
In dit komende tijdperk en in hetgeen nu wordt gegeven - 
niet alleen via mij maar ook door zovele andere boodschap-
pers - wordt gezegd dat de mens pas volledig het werkelijke 
aangezicht van God kan zijn wanneer hij het mannelijk en het 
vrouwelijk element tot eenheid heeft gebracht.  
Het vrouwelijk aangezicht van God is de steeds wisselende, 
steeds dichter bij het totale godsbeeld komende vormgeving 
van kosmische energiepatronen.  
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In het vrouwelijk aangezicht van God kan de geest Gods zo 
diep in de materie gebracht worden dat de mens in staat zal 
zijn zich innerlijk, in vrijheid en onafhankelijkheid, te herken-
nen in zijn werkelijke godzijn. 
Het vrouwelijk overheersende element - de grote macht van 
het onbewuste - werd zeker ook in de religies, het matriar-
chaat, in gradaties van niveau van spiritualiteit in materie 
gebracht. Het werd zodanig in materie gebracht dat het een 
macht ging vormen waardoor de geestkracht - dus het man-
nelijk element wat geest in materie brengt - niet tot zijn vol-
ledige recht kon komen. 
Achter de sluier van het bestaan van geest buiten de materie 
- hetgeen het matriarchaat toen bracht - werd zodanig ge-
werkt en geleefd dat daardoor de ontwikkeling van de beves-
tiging van de persoonlijkheid van de mens, dus het mannelijk 
element in de mens, geblokkeerd werd. Dit heeft eeuwen 
geduurd zodat de mens zich daar heel diep van bewust werd. 
En zoals u weet, de mens heeft tot nu toe alleen zijn lessen 
kunnen trekken uit het negatieve. 
 
Toen kwam het patriarchaat en werd het mannelijk aange-
zicht van God heel duidelijk. Daar werden, eeuw na eeuw na 
eeuw, de religie en het sociaal-maatschappelijk leven op ge-
baseerd. Met als consequentie: het wegvagen en de onder-
drukking van het vrouwelijke, zelfs zo dat de vrouw haar ziel 
werd onthouden. 
Nu zijn we aangeland op een zeer groot, haast cruciaal punt, 
een kruispunt van wegen.  
Wanneer de mens - ik zeg dus niet de vrouw - het vrouwelijk 
aangezicht van God niet kan gaan beseffen, ontvangen, in zich 
opnemen en verwerken, dan zal de wereld ten onder gaan 
aan de te grote mannelijke vuurelementen. Dus in vernieti-
ging.  
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Niet bang worden, dit is geen vurenprofetie. Dit heeft vooral 
te maken met de mens in zijn persoonlijkheid. De persoon-
lijkheid van de mens wordt dan werkelijk beknot in zijn God 
‘gelijk’ zijn, in zijn werkelijk Gods evenbeeld zijn. Nu in het 
Aquariustijdperk, een belangrijk moment en een nieuw be-
ginpunt, komt in de vrouw het besef van haar mannelijk ele-
ment zeer duidelijk naar voren, daarbij aanrakend in de man 
zijn mannelijke vuurelementen. De vrouw heeft haar recht 
van Zijn in de maatschappij op de man veroverd, zij het nog 
niet helemaal in de uitoefening van de bestaande religies.  
 
Wat gaat er gebeuren wanneer er door de vrouw maar ook 
door het vrouwelijk element in de man - in zijn innerlijk we-
ten of begrip, zowel rationeel als gevoelsmatig - Gods vrou-
welijk aangezicht in de wereld niet vanuit de diepste ontvan-
genis wordt gezien?  
In de mensheid zal dan niet de juiste vereniging tot stand 
kunnen komen en in de materie zal een te grote overheersing 
van het vuurelement - de mannelijke bevestiging - de over-
hand krijgen.  
 
In de lessen die ik kreeg werd mij getoond hoe de weg van de 
vrouw - maar ook die van het vrouwelijk Zijn van de man - 
moet zijn om deze grote vuurkracht niet te laten schroeien en 
vernietigen, maar om verwarming te brengen. Het vrouwelijk 
aangezicht van God duidt op: het goddelijk Plan op aarde.  
Het goddelijk Plan op aarde is: vanuit geestkracht, vanuit het 
mannelijk goddelijk geestelement in de mens de materie zo-
danig te vormen, te vernieuwen - dus eigenlijk te hervormen - 
dat daardoor het mannelijk en het vrouwelijk element één 
totaliteit zullen gaan vormen. Dan bedoel ik niet alleen man 
en vrouw, ik bedoel vuur en water, licht en duisternis, zon en 
maan.  
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Ik bedoel hiermee dat het goddelijke in de mens, bevestiging 
zoekend en vindend, aarding moet hebben in de persoonlijk-
heid van de mens. Deze bevestiging zal nu kunnen gebeuren 
vanuit genade en werkelijk innerlijke liefde, vanuit een totale 
acceptatie en overgave van de mens aan dit innerlijk goddelijk 
Zijn. Er zijn vele wegen die daartoe kunnen leiden.   
 
Waarom is juist dit nu zo belangrijk? De totaliteit van de een-
heid, het licht van het bewustzijn, het inzicht hierover gedra-
gen door de liefde is de basis waarop de mens zijn wereld kan 
gaan herstructureren. Er kan dan een leven op deze wereld 
komen waarin wij ons niet hoeven te bevestigen door de an-
der te vernietigen. Er kan dan in deze wereld een samengaan 
zijn van alle elementen in de mens.  
 
Wanneer de mens aan dit nieuwe besef - het is natuurlijk 
helemaal geen nieuw besef, het is oeroud, maar het komt nu 
in nieuwe vormen tot ons - in de materie, in de stof wil gaan 
werken, kunnen wij tot een verandering van onze wereld 
komen.  
 
U ziet dat dit nu al overal in verschillende vormgevingen aan 
het gebeuren is. Ieder trekt het jasje aan wat hem het beste 
past.  
Zo zult u in veel esoterische en religieuze groeperingen deze 
zelfde waarheid in andere woorden en vormgevingen horen.  
Waar het nu op aankomt is dat de mens, zich bewust van zijn 
heilige vrije wil, zichzelf zodanig gaat zuiveren dat hij in vrij-
heid - onafhankelijk van zijn dwangmatigheden - zijn werkelij-
ke opdracht om beide aangezichten Gods tot materie te 
brengen, kan gaan vervullen. 
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In Psychosofia wordt één facet, zuivering van het onderbe-
wustzijn, van deze grote weg en waarheid belicht. Door zuive-
ring van het onderbewustzijn kan de mens in zijn bewustzijn 
tot een herwaardering komen en tot vernieuwing van zijn 
werkelijke mens-zijn in dit huidige leven. De mens komt dan 
in een zodanige staat van vrijheid dat hij of zij niet meer in de 
dwangmatige, eeuwigdurende herhalingen van oud en nieuw 
karma terechtkomt. 
 
Wat houdt zuivering van het onderbewustzijn in? Het bete-
kent dat de wereld van de geest, diep verscholen in ons on-
bewuste, langzaamaan in ons bewustzijn komt. Het betekent 
dat onze ratio dit gaat begeleiden en ons denken zodanig 
evolueert dat het mogelijk is dat het bewustzijn van dit on-
bewuste heel langzaam gaat integreren in ons dagelijks leven.  
 
Mystiek wordt dan niet meer gezien als een mistig iets en 
esoterie wordt niet meer gezien als iets voor speciale ‘wat 
zweverige’ mensen. Religie is dan niet meer alleen op zondag 
in de kerk zitten. De mens gaat beseffen dat hij deze planeet 
alleen kan bewonen, bevolken en begeesteren wanneer hij 
Gods mannelijk en Gods vrouwelijk aangezicht in zichzelf tot 
eenheid brengt. 
In deze woorden, die zeer compact zijn, is ontzaglijk veel ge-
zegd. Laat u dit rustig bezinken, dan zullen wij straks achter 
de sluier van al deze woorden gaan kijken.  
De mens heeft alleen maar woorden tot zijn beschikking om 
dingen in het bewustzijn van andere mensen te brengen. 
Maar naast deze woorden is er de grote kosmische energie, 
de grote kracht van het goddelijke in ieder mens aanwezig.  
U kunt dit ervaren in deze woorden die - natuurlijk in de ver-
dichting van mijn persoonlijkheid, dat kan niet anders - vanuit 
de sferen naar u toekomen.  
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Wanneer wij heel langzaamaan - het gaat niet vlug - steeds 
dieper geraakt worden in ons Zijn zullen wij uiteindelijk ‘de 
kus van de bruidegom’ in ons ontvangen.  
Dit betekent dat ieder mens, man of vrouw, werkelijk innerlijk 
diep in zijn of haar gevoel los van allerlei emoties, denken, 
achtergronden, dwangmatigheden, geconditioneerdheden 
kan ervaren dat dit goddelijk Zijn levend in hem of haar be-
staat.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Waarom is er zo'n lange weg van lijden en negativiteit no-
dig om bij het licht te kunnen komen en te kunnen gaan leven 
vanuit je hart? 
 
Z.: Deze lange weg is tot nu toe nodig geweest om de duister-
nis erg goed te beseffen, want in iedere duisternis zit het licht 
verborgen. Door helemaal door de duisternis heen te gaan 
kan de mens tot dat licht komen.  
 
Dat is nu juist de handreiking vanuit de sferen die momenteel 
gegeven wordt.  
Psychosofia brengt: de mens staat nu op het punt, is zover 
gekomen dat hij niet een eind kan maken aan de duisternis en 
aan het lijden, nee, dat zal nog wel een poos doorgaan, maar 
de mens kan wel de mate waarin hij afhankelijk is van die 
duisternis en dat lijden en hoe hij daar doorheen gaat ver-
minderen. Hierdoor wordt de duisternis verlicht. 
Als je niet weet van een mate van harmonie, een mate van 
geluk, dan ga je dat geluk op alle mogelijke manieren probe-
ren te pakken. Op welke wijze dan ook.  
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Je wilt dat geluk hebben en je wilt daar naartoe. Hoe je daar 
dan ook naartoe komt is niet zo belangrijk. Dit betekent dat je 
in wezen dat geluk niet krijgt en het ook niet echt nastreeft. 
Wat je nastreeft is de bevrediging van de eigen begeerten die 
zijn ontstaan uit alle pijnen en lijden die je hebt.  
De mens heeft om tot bewustzijn van het licht te komen de 
weg door de duisternis gekozen. De pijn is nu zo duidelijk 
geworden dat de mens, om geestelijk te kunnen overleven, in 
zijn gevoel de duisternis en de pijn zodanig ervaart dat hij tot 
het besef komt: ‘zo kan het niet langer. Er is iets in mij wat 
kan overleven, iets waardoor ik werkelijk in mijn eigen licht 
kan komen.'  
Zover moest de mens door duisternis en lijden gaan.  
 
--- Hoe maak je het vrouwelijk aangezicht van God in jezelf 
bewust? Doe je dat door mediteren of bidden? 
 
Z.: Door het vrouwelijk aangezicht van God, in ieder mens 
aanwezig, in een staat van begeerteloosheid te laten komen, 
waardoor de bevestiging van geest in de persoonlijkheid de 
mens brengt tot een staat van geluk.   
De begeerte om geluk te hebben, om liefde te hebben, om 
geld te hebben, om iemand te zijn, om iets te zijn, nou ja wat 
dan ook, de begeerte in jezelf dat is de bevestiging van je 
persoonlijkheid, dat is je mannelijk element.  
Wanneer je vanuit dit ene aspect, het mannelijk element van 
de bevestiging, geluk wilt hebben, wat het dan ook voor jou 
betekent, kom je niet in het geluk. Je komt dan in een mate 
van bevrediging van je eigen begeerte en dat is geen geluk. 
 
--- Het is net alsof het feit dat we hier zitten al in tegenspraak 
is met het vrouwelijk aangezicht van God.  
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Want wij zijn steeds bezig in het denken. Als je het over licht 
en duisternis hebt, moet je daar alweer bij denken. Hoe kom 
je tot de liefdeskracht? 
 
Z.: Eerst moest je je denken zodanig ontwikkelen dat je kunt 
denken: ‘hoe kom ik in die liefdeskracht?' Dat is bewustzijn. 
Nu zijn wij zover gekomen dat wij door ons denken ons er 
bewust van zijn geworden dat we ergens nog iets missen.  
Iets in onszelf is nog niet duidelijk, nog niet helemaal in ons 
doorgedrongen. Daar hadden wij het denken ook voor nodig.  
 
Nu komt langzaamaan de tijd dat wij gaan begrijpen - begrip 
is weer wat anders dan denken - dat ons denken een soort 
stok is om verder mee te kunnen lopen, om ergens naartoe te 
kunnen gaan.  
Wij komen nu op een punt dat wij echt gaan ervaren dat ons 
denken niet voldoende is om tot de beleving van het hogere 
Zelf in onszelf, het goddelijk Zijn in onszelf te komen.  
Daar is het denken niet voldoende voor want denken is een 
verdichting, een oorzakelijk gevolg in de stof, in de materie 
van onze hersens. Denken is materie van hogere geestkracht, 
maar blijft toch materieel.  
Het diepere gevoel in ons wat vrij is van prikkels, emoties en 
gebondenheden, dat diepere gevoel, heel diep in onszelf is: 
stilte, echte innerlijke diepte. Vrij. Los van begeerte. Los van 
angst. Los van onzekerheid. Het is alleen maar Zijn.  
 
En heus dat heb je niet de hele dag, dat bestaat niet. Dat heb 
ik ook niet de hele dag, echt niet. Zo even nog dacht ik: ‘oh 
Heer waar praat ik over?' Ja, ik sta hier maar met niets in mijn 
handen en dan komt het wel.  
Maar het is toch iedere keer: ‘ik moet daarover praten en hoe 
kom ik daar?'  
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Op het moment dat ik dat denk weet ik al: ‘ik ben er weer 
helemaal naast! Dit werkt zo niet!’ 
 
Als ik hier sta - en dat gebeurt dan ook - moet ik vrij zijn van 
mijn eigen angsten, mijn nervositeit, mijn onzekerheden en 
noem maar op. Op het moment dat ik mij daaraan overgeef is 
er bevrijding. Dan gebeurt er iets, er komt dan een samen-
gaan van het hogere met de persoonlijkheid. Ik heb het nu 
even op mijzelf betrokken, maar dat gebeurt bij iedereen.  
In wat voor situatie of hoe dan ook. Op dat ene moment dat 
je in jezelf durft te zeggen, durft te geven: ‘ik ben dat godde-
lijk Zijn. Ik laat los al valt heel de wereld in elkaar. Ik laat los, 
want ik ben dat goddelijk Zijn, dus ik ben verbonden met de 
hoogste kosmische energieën. Net als ieder ander mens.'  
Het zijn dus momenten. Maar die momenten geven je kracht. 
Die momenten zijn zo krachtig dat je daardoor dagen van 
ellende, verdriet, eenzaamheid of gekwetstheid aankunt.  
Zo ga je door je leven heen. En omdat je die dagen aankunt, 
zijn die dagen niet zo karmisch beladen.  
 
--- Over het oude en het nieuwe karma. Ik was me er inder-
daad van bewust dat je je eigen karma kunt beïnvloeden. 
Maar ik dacht, pas alleen met goddelijke wil. 
 
Z.: Natuurlijk. Die vereniging met je hoger Zijn is toch godde-
lijke wil! Er is geen andere! Want de wil van de persoonlijk-
heid is altijd gericht op de bevestiging van begeerten in mate-
rie. Wat voor soort begeerten ook, het doet er niet toe.  
 
Dus als jij je daarvan losmaakt en in een totale acceptatie met 
je hoger Zelf komt, ben je in eenheid met de goddelijke wil.  
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Je hoeft dan aan je karma - waar wij altijd allen in zijn, dat is 
ons leven, dat is alleen maar werk hoor en heus niet altijd 
negatief - geen nieuwe kras toe te voegen.  
Want die kras zou je dan weer in dit of een volgend leven 
moeten oplossen.  
Als je zo’n kras niet bewust bent, blijft die spiraal van karma 
net zo lang ronddraaien tot je die kras wel bewust wordt. 
 
--- Dat is duidelijk een hele nieuwe vorm van invulling van 
Gods wilsbeschikking in samenhang van boven en beneden. 
 
Z.: Ja. Dat is nou juist het nieuwe facet in Psychosofia zoals 
het, via mij, wordt gegeven. Hierdoor kan er in de mens met 
het bewustzijn en de vrije wil verandering, vernieuwing, ver-
lossing gebracht worden in het eigen leven.  
Individueel en dus collectief. Want ieder individu is toch een 
onderdeel van het collectieve. 
 
--- Ik zie in onze maatschappij een veel mensen die carrière 
zoeken, op geld uit zijn of naam willen maken in de amuse-
mentswereld of wat dan ook.  
Daar zit iets van een drijfkracht in en daar mis ik nou precies 
het vrouwelijke element van naar binnen gekeerd zijn en dan 
het vanuit je hart laten opbloeien door begrip voor anderen 
te hebben, enzovoort. Ik heb het gevoel dat het heel belang-
rijk is dat in onze maatschappij iets zou kunnen doordringen 
van wat je het vrouwelijk aangezicht van God zou kunnen 
noemen. 
 
Z.: Wat je daar noemt: het carrière willen maken, het iets 
willen of zijn, het iets willen hebben is de kracht van Lucifer. 
Bewustzijn willen hebben in materie is: luciferisch.  
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Wanneer je het negatief richt is het ahrimanisch. Het vrouwe-
lijk aangezicht van God houdt in: de liefde, de overgave, de 
innerlijke herkenning van het eigen hoger Zelf.  
Dit laatste tracht ik u te laten beleven. U kunt daardoor in een 
gevoel komen waardoor de luciferische bevestiging van vuur-
kracht in onze maatschappij op een andere wijze vorm kan 
krijgen. De mens voelt dan niet de noodzaak meer om zichzelf 
met zijn vuur te bevestigen ten koste van de ander.  
 
--- Van binnenuit komt dan als het ware een zachte kracht die 
vorm krijgt op alle mogelijke wijzen. 
 
Z.: Ja, het kan niet anders dan van binnenuit. Wat hier wordt 
gegeven is van buitenaf. Zelfs boven is nog buitenaf. Het 
wordt door de geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Liefde 
en Wijsheid doorgegeven.  
Een persoontje moet dat doorgeven: allemaal van buitenaf. 
Allemaal woorden, soms veel te veel woorden, maar iets in 
jezelf kan dat herkennen en dan wordt het van jou.  
Dan is het jouw eigen liefdeskracht, jouw eigen verdieping, 
verstilling.  
Wanneer je daarmee kunt leven zonder dat de begeerte in 
jezelf wortel schiet, ben je in staat het helemaal te omvatten 
en straal je het ook uit. Die uitstraling is een geweldige kosmi-
sche energie die anderen aanraakt. Deze liefdeskracht zit in 
iedereen en heus niet in speciaal uitverkorenen. Nu gebeurt 
het andersom: de bevestiging door het vuur, door te willen, 
te hebben, te zijn, raakt ook anderen die daar heel hard mee 
bezig gaan. Hierdoor krijg je botsingen waardoor de enorme 
vuurkrachtescalaties, machtsverhoudingen en dualiteiten 
ontstaan.  
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--- Wat moet er gebeuren met onze politieke partijen als je 
het vrouwelijk aangezicht van God in gedachten neemt?  
Hoe moet je je dat gaan voorstellen in de toekomst?  
Hoe moet ons land bestuurd worden als je uitgaat van dit 
principe? 
 
Z.: Ooit werd mij gezegd dat er hervorming moest komen 
vanuit Psychosofia in de politiek, in de medische wetenschap, 
in ziekenhuizen, in de pedagogie, in de theologie, in de we-
tenschap en in de maatschappij. Hoe breng je dat? Met een 
revolutie? Weet je nog de franse revolutie: vrijheid, gelijkheid 
en broederschap? Toen sloegen ze elkaar het hoofd af.  
Waar is de vrijheid? Waar is de gelijkheid? Waar is de broe-
derschap? Wat doen we nu?  
Revolutie heeft dus geen zin want je houdt de oude vormen 
in stand en zet er precies dezelfde vorm met mooiere woor-
den voor in de plaats.  
Dus wat moeten wij dan doen? In mijn boek ‘Zie de leliën’ 
staat: ‘Gemeenschappen zult gij stichten, nieuwe christenge-
meenschappen.'  
Mensen die samen leven en werken vanuit vernieuwing, van-
uit Christus in zichzelf zijn.  
Hoe doe je dat? Op straat gaan staan en van de daken roe-
pen: ‘kijk eens hoe goed ik ben’! In de politiek een nieuwe 
partij oprichten? Je verbinden met elkaar in een nieuwe par-
tij? Dan komen er weer nieuwe machtsverhoudingen.  
Of gaan wij ons verbinden met andere mensen, die al in ver-
schillende partijen zitten en hen de aanraking van het hart 
laten voelen? 
 
Als ik het antwoord niet direct in mijn bewustzijn kan krijgen 
moet ik stil worden. Het antwoord wordt dan anders gege-
ven. 
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TRANSMISSIE: 
 
Deze vraag, voorwaar Ik zeg u 
kan slechts werkelijk in materie beantwoord worden 
wanneer steeds meer, en grotere getale van mensen 
Mijn volk, Mij, de kosmische Christus  
in het eigen hart gaan ervaren. 
 
En zo zal het zich verbreiden 
als water, als levend water zal het door uw gelederen gaan 
door uw maatschappij, in uw politiek komen. 
 
Begrijp o mens dat vernieuwing van vormen 
Mijn aangezicht in u niet kan gebeuren 
door het staan op andermans schouders 
het doen gebeuren over andermans rug, vanuit macht. 
Want dan zult u slechts oude vormen  
in nieuwe bewoordingen kleden. 
 
Ik zeg u dat dit alleen kan geschieden  
indien u in de stilte van uw zijn wilt leven  
zoals zojuist belicht is geworden. 
 
Zo zult u  
een zodanige straal van kosmische energieën verspreiden  
dat deze straal andere, resonerende energieën zal herkennen 
zal doen samensmelten 
opdat uiteindelijk eenheid daaruit zal voortkomen. 
 
Aum 
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Ieder mens is in gradaties van niveau verantwoordelijk voor 
de mate van vereniging met het eigen goddelijk Zijn.  
Niemand kan dat een ander opleggen. Je kunt je niet ge-
dwongen verbinden met elkaar en daartoe een politieke par-
tij stichten of wat dan ook. Werkelijke veranderingen, ook in 
ons land, kunnen alleen komen via de individuele verant-
woordelijkheid van het Zijn in gradaties van niveau van be-
wustzijn van hereniging met het eigen goddelijk Zijn.  
Dan pas kan er een herkenning en verbinding komen tussen 
mensen die zo willen leven.  
 
Iemand zei tegen mij: ‘worden wij dan niet heel erg hoog-
moedig als wij zo willen leven? Als wij dat licht zo in onszelf 
herkennen?' Misschien wilt u van mij aannemen dat deze 
angst voortkomt uit oude geconditioneerdheden en uit onze 
opvoeding. Vanuit deze oude geconditioneerdheden waren 
wij zondaren en boetelingen, eigenlijk verdienden wij nog 
nauwelijks te leven. Als wij dan nu het nieuwe testament 
vanuit onze nieuwe gedachten en bewustwording doorlezen, 
ontdekken wij dat veel dingen nooit zo zijn gezegd.  
We ontdekken dan soms het tegendeel en dat er vaak op 
verborgen wijze - want de mens van toen kon dat zeker men-
taal niet aan - is gegeven:  
‘Zijt gij niet als goden? Ben Ik niet in u?'  
 
Dit aspect lijkt de mens, wel wetend van het licht en zich daar 
naartoe vechtend, vergeten of zich niet duidelijk bewust te 
zijn geweest. Nu komt er een tijdperk dat we ons daar wel 
duidelijk bewust van kunnen worden. Natuurlijk heb je dan de 
kans - een heel grote kans - dat het een extremiteit gaat wor-
den en dat we aan de andere kant van de grens vallen.  
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We kunnen hoogmoedig worden en denken dat we ik weet 
niet wat zijn.  
Laatst hoorde ik een politicus die zich verontschuldigde voor 
het spreken van christenen die altijd denken dat zij veel beter 
zijn dan anderen. Dat is ook in ons christendom geslopen: ‘als 
je christen bent, ben je absoluut beter dan een ander.'  
Niets is minder waar! Want als je een werkelijke christen bent 
en je herkent de kosmische Christus in jezelf, dan zie je jezelf 
als een dienaar. Je herkent een groot licht in jezelf en bent 
daardoor een dienaar. 
 
--- Ik zit midden in het proces mijzelf zo te respecteren, zo 
waardig te achten om gelijk te zijn aan God. Hoe geef ik dit 
vorm in de praktijk? Er komen dan twee dingen door mij 
heen. Het eerste is, dat we van God moeten houden, en het 
tweede is: houden van onze naaste.  
Als de Heer uw God ook de Vrouw uw God is en die twee ben 
je zelf, kunnen wij dan vanuit dit uitgangspunt van een ander 
houden? En kunnen wij vanuit deze basis nieuwe dingen, 
misschien wel een nieuw kabinet, creëren? 
 
Z.: Dat hoop ik dan. Het is natuurlijk helemaal waar, maar ik 
wou heel even ingaan op dat aan God gelijk zijn. We moeten 
natuurlijk wel begrijpen dat wij in onszelf dat goddelijk aspect 
in zijn totaliteit hebben, maar dat wij mensen alleen maar in 
gradaties van niveau van bewustzijn dat godgelijk zijn kunnen 
herkennen. Zolang wij in de materie zijn kunnen wij maar 
onderdelen, aspecten van dat godgelijk zijn realiseren.  
 
Dit houdt tevens nog een verder antwoord op uw vraag in. 
Hierdoor kun je nooit werkelijk in hoogmoed komen, want je 
kunt nooit in je totaliteit aan God gelijk zijn, dan was je geen 
mens meer. Dat is toch wel heel logisch! 
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--- Een belangrijk gebod is: gij zult u van uw God geen beeld 
maken. Als je in je denken een beeld neerzet van God dan kun 
je daaraan gelijk worden. Maar als je dat denken loslaat, kun 
je daar ook niet gelijk aan worden.  
 
Z.: Ja, dat is waar. Maar ik heb al eerder vanuit de begeleiding 
naar voren moeten brengen dat de mensheid in de ban zit 
van een verslaving aan de historische Christus. Daardoor kan 
de mens niet in vrijheid komen om de kosmische Christus in 
zichzelf te herkennen en tot realiteit te brengen.  
Wanneer de mens in vrijheid de historische Christus als een 
ontzagwekkend groot voorbeeld kan zien, zal hij in vrijheid de 
kosmische Christus in zichzelf kunnen ervaren. 
 
--- Dat goddelijke is dus buiten ons gebracht door de leer van 
de kerk. Is dat gebeurd vanuit de verleiding om aan macht te 
komen dat de kerk de mensen afhankelijk maakte van het 
instituut kerk? Of is er een andere reden dat wij het beeld van 
God buiten ons hebben gesteld? 
 
Z.: Het streven naar macht is één van de vele redenen.  
De hoofdreden is dat de mens het besef van het goddelijk Zijn 
in zichzelf te zijn niet aankon in zijn denkvermogen. Er zou 
dan in de mens een enorme grote duisternis van overwaarde-
ring, hoogmoed en vernietiging, zelfs van geest, kunnen ko-
men. De mens is nu zover gekomen dat hij ook mentaal zijn 
eigen verantwoordelijkheid aankan. 
Besef je hoe groot dat is? Dit is een heel groot en belangrijk 
gegeven. Het matriarchaat, de Godin, het onbewuste, de 
macht van het onbewuste, het astrale, de magie, de macht 
van het weten van diepere kennis en dat gebruiken, is een 
enorme lange weg geweest.  
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Deze lange weg is niet goed verlopen, want de mens raakte 
daardoor nog verder weg van het werkelijke godzijn.  
Toen moest het patriarchaat komen, ook dat ging niet zo 
goed. Maar het is wel door dit patriarchaat gekomen dat 
geestkracht in denkkracht kon worden omgezet in steeds 
hogere en diepere frequenties.  
 
De mens is thans met zijn denkvermogen zover dat hij het 
goddelijk Zijn in zichzelf aankan.  
Dat is wat er wordt bedoeld met dat wij nu op een cruciaal 
punt staan ons te verbinden met het goddelijk Zijn in onszelf. 
Dan komen natuurlijk ook alle excessen naar voren zoals: het 
vallen aan de ene of aan de andere kant van de grens.  
Maar we hebben nu een grote mate van bewuste beleving 
van de eigen verantwoordelijkheid. 
 
--- Is dat ook de reden dat de kerk als instituut plaats verliest? 
Komt dat doordat leringen nu bij het individu worden ge-
bracht en niet meer in het instituut als godsdienst? 
 
Z.: Instituten zijn gezagsdragers. Zij bestaan vanuit macht en 
gezag. Macht en gezag horen bij geestkracht in de stof, in de 
materie brengen. Het is vuurkracht, een patriarchaal manne-
lijk element. Dat is geweest.  
Ik zeg niet dat het in één keer moet verdwijnen, want dan 
komt er chaos.  
Wat wel kan gebeuren - ik zeg ook niet moet - is: dit patriar-
chale, deze vuurkracht, deze machtsbevestiging kan lang-
zaamaan worden als levend water waardoor het vrouwelijk 
aangezicht van God herkenbaar wordt. Uiteindelijk wordt 
hierdoor de macht hervormd en zal het instituut niet meer 
nodig zijn. Hoe lang dat gaat duren weet ik niet. Misschien 
wel duizenden jaren, dat is mij niet bekend. 
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--- Ik liep een keer in de stad en zag ik al de mensen daar be-
zig. Ik dacht: ‘het lijkt net of ze allemaal pleisters willen kopen 
voor hun wonden.' Is begeerte eigenlijk het zoeken 
naar een pleister op de wonde die de wonde niet heelt? 
 
Z.: Ja. De mens is ontbonden en gedeeld.  
De mens is in zijn zoektocht naar geluk, naar innerlijke bevre-
diging, geluksgevoel, liefde en alles wat hij daaraan gelijk 
stelt, zodanig bezeten door de drang om dat te krijgen, dat hij 
daardoor het geluk in zichzelf niet meer herkent.  
En omdat hij toch iets moet hebben, zoekt hij inderdaad pleis-
ters op zijn wonden. 
Hij zoekt het overal. Hij blijft het buiten zichzelf stellen.  
Net zoals we God altijd buiten onszelf hebben gesteld, stellen 
we ook onze hereniging met het goddelijke buiten onszelf. 
Wij zoeken het buiten ons eigen ik. Dat is een hele grote 
wond. 
 
--- Ik vind dat de begeerte juist de laatste tijd heel erg is. 
 
Z.: Ja. Dat heeft met kosmische energieën te maken.  
Wanneer de mens zich duidelijker bewust wordt van de kos-
mische energieën en dat er een innerlijk leven, een innerlijk 
licht, een innerlijk geluk is, gaat de mens in zijn vuurelement 
zitten om dat te vinden.  
 
Dan is hij zich al bewust dat zulks bestaat, hij gaat dan in zijn 
vuurelement zitten, dus in zijn begeerte, in zijn strijd, in zijn 
zoeken en in zijn vechten om het te verkrijgen, waardoor hij 
er nog verder vanaf komt. 
 
--- Over het instituut kerk en het vrouwelijk aangezicht: wat 
was nou de plaats van vrouwen die in de middeleeuwen als 
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heks werden verbrand? Welke elementen speelden daar een 
rol in? Waren dat vrouwen die hun tijd vooruit waren? 
 
Z.: Die vrouwen waren hun tijd vooruit, ja. In dat heks zijn 
zitten heel veel elementen.  
Eén van die elementen was: de angst van de man. De angst 
van de man om van zijn troon ontheven te worden, van zijn 
troon afgezet te worden.  
Dat was slechts één van de elementen, hoor. Een ander ele-
ment was: de angst van de mens - niet alleen van de man - 
voor iets waarvan zij dachten dat het buiten hen lag en niet in 
henzelf aanwezig was.  
Een gebrek aan kennis dus en het niet met hun denkver-
mogen ‘op een rijtje kunnen zetten.' Als je het niet op een 
rijtje kunt zetten, blijft het ergens buiten je zweven.  
 
Daarnaast - dat is de reden waarom het matriarchaat ver-
dween - was er de macht van de begeerte van de vrouw om 
zich daarin te bevestigen.  
Juist in het meest heilige ging de vrouw zich bevestigen met 
begeerte, dus vuurkracht, het mannelijk element ook in de 
vrouw. Deze vrouwen waren zich bewust van het heilige, het 
geestelijke in zichzelf, waardoor zij macht kreeg. Ieder mens 
neemt deel aan dit geestelijke, maar deze vrouwen die wij 
heksen noemen waren zich dat heel bewust.  
 
Macht is voor de mens als een beker wijn of appelsap.  
Iets van: ‘hè heerlijk daar word ik groot van, daardoor ben ik 
iemand.' Wat zat daar dan weer onder? Want het gaat steeds 
dieper. Eronder zat angst, miskenning en schuldgevoel.  
Dus wat gebeurde er? De vrouw misbruikte dat geestelijk 
goed door de dwangmatigheid van haar oude emotie-
herinneringstrillingen. Karmisch dus. 
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--- Als mannen in deze tijd toespelingen maken dat bepaalde 
vrouwen een heks zijn, betekent dat dan iets met hun eigen 
vrouwelijkheid? 
 
Z.: Angst. Ik word hier eigenlijk gebracht naar het toespitsen 
op man en vrouw, misschien moet dat ook.  
Wanneer een man zo reageert, is er in die man de angst dat 
hij zijn greep op die vrouw verliest. Hij gebruikt dus zijn 
macht, zijn vuurelement. Wanneer een vrouw op deze manier 
reageert, is dat vanuit de angst dat zij dat geestelijke niet in 
zich heeft.  
Waarom die ander wel en ik niet? Dat heeft natuurlijk met 
rivaliteit te maken, maar waar komt rivaliteit uit voort?  
Rivaliteit komt voort uit: angst, onzekerheid, miskenning, 
schuld en zo verder.  
Dus wat moeten wij doen? Wij moeten die oude troep kwijt-
raken. 
 
--- Je hebt steeds gezegd: ‘de vrouw zal de poort van genade 
zijn en zij zal verpletteren de kop van de slang.' Elke moderne 
vrouw zegt dan tegen jou: ‘maar de man heeft het vrouwelij-
ke ook in zich. Waarom wordt dat niet tegen de man gezegd?' 
Er moet dus iets in de trillingen van een vrouw zijn dat daar 
toegang toe geeft. Ik kan mij voorstellen dat dit tot heden nog 
niet concreet in ons bewustzijn is ingedaald.  
Waarschijnlijk omdat er nog zoveel pijn bij vrouwen zit dat dit 
tot vrouwmacht leidt.  
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Maar misschien ben jij in al deze jaren toch een paar vrouwen 
tegengekomen die niet uit zijn op macht, maar die toch ont-
zettend graag de begenadigde rol van vrouw willen vervullen. 
Mijn vraag is: als dit zo is, wil je dan heel concreet en duide-
lijk, zodat ons huidige bewustzijn het kan vatten, zeggen hoe 
de vrouw de poort van genade kan zijn? Hoe kan de vrouw de 
kop van de slang verpletteren? Hangt dat bijvoorbeeld samen 
met het feit dat vormen doorduren zolang er verlangen is?  
Hangt het samen met het opgeven van het verlangen naar 
het mannelijke? Of heeft het te maken met het losmaken van 
de eigen verlangens zodat dit kan omslaan in een soort er-
barmen? 
 
Z.: Dit is een zeer essentiële vraag. Ik vraag om de genade dat 
het zo mag komen dat ik hieraan kan beantwoorden.  
Waarom de vrouw de kop van de slang zal verpletteren is: 
doordat in de vrouw, door haar mate van vrouw-zijn, het 
vrouwelijk aangezicht van God, de ontvangenis zonder be-
geerte kan zijn.  
Ik zeg niet dat dit nu al zo is, maar wanneer in de vrouw dit 
gaat ontwaken zal zij bij de man de negatieve vuurkracht van 
de begeerte tot staan brengen.  
Dan zal in de man zijn vrouwelijk Zijn ontwaken waardoor hij 
samen met de vrouw tot de eenheid Gods zal kunnen gera-
ken. Dit betekent dat wanneer de vrouw verlangt naar die 
genade, wanneer de vrouw verlangt om deze rol te spelen, de 
vrouw daar nog heel ver vanaf is. Pas wanneer in de vrouw 
doordringt dat zij door haar begeerteloze Zijn, liefde en ont-
vangenis het werkelijk diepste gevoel in het hart van de man 
kan raken, dan pas zal zij verpletteren de kop van de slang, 
zijnde de begeerte.  
De man wordt gedreven door de begeerte. Dat is zijn achter-
grond, zijn basis. Zo moet het, anders sterven wij uit.  
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Maar deze drijfveer van begeerte in de man kan nu tot ver-
nieuwing komen waardoor hij wel in het begeren blijft be-
staan, opdat de wereld blijft bestaan, maar dan niet in zijn 
vernietigende te grote vuurelement komt.  
Dan zal in de man de liefde, dus dat diepste gevoel, het vrou-
welijk aangezicht tastbaar kunnen worden, reëel kunnen 
worden.  
Daar kan hij dan mee werken, mee leven, mee liefhebben. 
Het hoofd levensmotief in de man is dan niet alleen de be-
geerte om zichzelf te bevestigen. Dit kan pas gebeuren wan-
neer in de vrouw de begeerte om de liefde, het mannelijk 
element in haarzelf tot realiteit te brengen, is verstild.  
Begrijp je hoe dat elkaar in leven houdt? Dus je kunt niet zeg-
gen: het komt door de vrouw of het komt door de man.  
Welnee, wij houden het met elkaar in leven.   
 
--- Als je begeren wil loslaten, sla je dan niet gauw door tot 
totale apathie? Waar ligt de grens? 
 
Z.: De grens ligt bij je eigen verantwoordelijkheid. En in je 
hoofd, hè. Voor het begrip en het besef wat je aan het doen 
bent heb je wel je hersens nodig. Daarom moesten wij twee-
duizend jaar lang door de bevestiging van de duisternis gaan 
om nu zover te kunnen komen dat wij onze hersenen kunnen 
ordenen.  
Thans kunnen wij alles op een rijtje zetten en zijn wij in staat 
te beseffen wat wij aan het doen zijn. We kunnen onze ver-
antwoordelijkheid ook heel duidelijk zien en hoeven niet 
meer alleen maar mee te gaan met onze emoties. 
 
--- Het antwoord op de net gestelde vraag betrof de samen-
hang tussen man en vrouw. Ik heb het gevoel dat is blijven 
liggen het specifieke van de vraag: waarom de vrouw? 
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Z.: Omdat de vrouw is de verdichting, de verpersoonlijking 
van de Kumara rondom de troon van de Sanat Kumara, de 
Heer van het Licht.  
Kumara betekent vrouwelijk, vrouwelijke vormgeving.  
Omdat de vrouw is de verdichting van de vrouwelijke vorm-
geving.  
 
TRANSMISSIE 
 
Aangezicht van God, van het goddelijke.  
Omdat in de vrouw is gelegd het Michaëlische.  
Omdat in de vrouw is het behouden en het behoeden.  
Omdat in de vrouw is het leven kunnen geven en behoeden. 
Omdat in de vrouw is de ontvangenis  
het Zijn vanuit de totaliteit zonder afhankelijkheid  
zonder dwangmatigheid, zonder verslaving. 
 
Heer, ik ben de dienstmaagd des Heren 
mij geschiede naar Uw woord. 
 
En zij, die is geweest de moeder Gods  
die is de Kumara rond de troon van de Heer van het Licht 
zij heeft dit tot voorbeeld gebracht aan de mensheid.  
 
Vóór haar waren dat andere zeer grote vrouwen die in de 
religies van oude volkeren tot godinnen werden verheven.  
 
Dit is het Godin zijn, mij geschiede naar Uw woord. 
Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. 
Alleen dit ene aspect is de basis waarop het mogelijk is dat de 
vrouw zal verpletteren de kop van de slang. 
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--- Dat betekent dat nooit het vrouwelijk aangezicht puur naar 
buiten kan komen, maar dat daar steeds via de persoonlijk-
heid het mannelijke bijkomt. 
 
Z.: Ja, helemaal waar. Maar het is een cyclus van drie.  
Het vorige hoofdstuk ging over het mannelijk aangezicht van 
God, de kosmische Christus in onszelf. Dit hoofdstuk gaat 
over het vrouwelijk aangezicht van God in ons mensen.  
Het volgende hoofdstuk gaat over de eenheid, de nieuwe 
spiritualiteit. U begrijpt wel dat mij is gezegd om beide aspec-
ten afzonderlijk te belichten om ze dan tot een eenheid te 
kunnen brengen vanuit de beperkingen die dit persoontje 
bezit. 
 
--- Wanneer we zo puur ontvangenis zijn van het goddelijk 
Zijn, eten we dan van ‘de boom des levens’ die zolang verbo-
den is geweest? 
 
Z.: ‘Dan komen wij in de voorhof des tempels waar wij ge-
nood worden aan de dis des Heren.'  
Dit noden aan de dis des Heren betekent dat men eerst moet 
kunnen komen tot die voorhof van de tempel, daar vindt een 
laatste reiniging plaats. Die reiniging is: jezelf bewust bevrij-
den van je karmische dwangmatigheden en gebondenheden. 
Je komt dan in je eigen vrijheid, in je eigen tempel, in het 
goddelijk Zijn natuurlijk in gradaties van niveau. 
Dan word je genood, uitgenodigd als gast aan de dis des He-
ren. Je bewustzijn wordt dan extra belicht, je wordt je extra 
bewust van in die tempel te zijn, in je eigen vrijheid en toch in 
jezelf te blijven voelen.  
Moet je nagaan wat een verleidingen. Dat is bewustzijn!  
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Er komt daar weer een nieuwe spiraal van inzicht in je eigen 
karmische gebondenheden. Dus weer nieuwe zuivering maar 
nu op een dieper niveau, weer een stuk verder. 
 
--- Voor mij geldt: vrouwelijk is materie, vrouwelijk is lichaam, 
onderbewuste: het is compact geraakt, steeds compacter.  
Er zijn door de inslagen van de geest allerlei ervaringen en 
herinneringen in- en opgekomen laag voor laag. Dat is duis-
ter, dat is donker. Nu moet dat door het bewustzijn belicht 
worden. Als je geest ziet als inslagen komend van buiten, zou 
er nu dus een beweging van onder naar boven moeten ko-
men, denk ik dan. Is dat het vrouwelijke? Het komende van 
onder naar boven? 
 
Z.: Nee, nee, echt niet. Dat zou te simpel zijn. 
Wanneer dat, alleen dat, Gods vrouwelijk aangezicht zou zijn, 
ja vergeef mij, zou dat een zeer, zeer slap aftreksel zijn.  
We hebben altijd geleefd in aftreksels, dat is waar. De vrouw 
heeft geleefd in de verslaving aan haar aftreksels.  
Werkelijk, ze kon slechts koffie zetten. Maar de vrouw van nu 
is bewust geworden.  
De vrouw heeft haar hersens leren gebruiken. De vrouw heeft 
ontdekt dat het mee zwemmen in haar emoties haar niet die 
resultaten brengt, niet die bevrediging, geluksgevoel, genade 
in zichzelf geeft die ze daarvan had verwacht.  
Dus de vrouw is nu zover dat zij afscheid neemt van haar af-
treksels en tot de werkelijke inhoud wil geraken. Dat is het 
vrouwelijk aangezicht van God. Want zij krijgt dan kracht 
doordat zij haar verslaving, haar dwangmatigheid aan geest 
kwijtraakt. 
Het is als een ketel die helemaal vol zit en kookt. Uiteindelijk 
vliegt de deksel eraf. De druk wordt nu zo groot dat ze wel 
moet.  
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--- Betekent dit dat al die laagjes die erop gekomen zijn stuk 
voor stuk aan het licht gaan komen? 
Z.: Ja. En dat is wat ik dan altijd noem: in gradaties van niveau 
van bewustzijn waardoor je in die gradaties een gelijkheid aan 
God krijgt, God ervaart. 
 
Op ieder niveau kom je iets van het diepste gevoel tegen.  
Als dat niet zo was zou de uitzettende kracht niet kunnen 
bestaan. Ik weet niets van wiskunde, maar wat ik zie is: druk. 
Door die druk gaat een raket omhoog. Als die druk daar niet 
zou zijn in al die lagen van bewustzijn en onderbewustzijn is 
de kracht niet groot genoeg om het heelal - want het is uit-
eindelijk een heelal - te laten uitdijen, om die raket omhoog 
te laten vliegen. 
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Hoofdstuk 4 
 
 
DE NIEUWE SPIRITUALITEIT 
 
 
 
Dit is het laatste deel van een cyclus waarin ik u eerst de 
komst van de kosmische Christus in onszelf mocht tonen. 
Daarna de ontvangenis in ons vrouwelijk Zijn vanuit ons diep-
ste gevoel, de liefde, het vrouwelijk aangezicht van God en nu 
het eind de synthese van deze twee: de nieuwe spiritualiteit.  
Het is het verhaal van de mens vragend om licht.  
Dan komt er licht, maar hij herkent het niet, hij verwerpt het: 
‘ik zie het niet, ik voel daar niets voor, het is allemaal onzin.'  
 
Tenslotte komt hij tot herkenning van het licht en dan gaat 
alles ondersteboven. Want door de herkenning van het eigen 
licht ga je vanuit een dieper bewustzijn, een spiritueler grada-
tie van niveau wederom door alles heen, waar je misschien ik 
weet niet hoe vaak al doorheen gegaan bent.  
Je gaat dan weer door al je oude gebondenheden, je oude 
denk-, emotie- en  verwachtingspatronen.  
Je eigen onvervuldheid, je verlangen naar vervulling - ieder 
vult dat in op zijn of haar eigen manier - wordt vreselijk dui-
delijk in jezelf.  
Door dit bewustzijn wordt de wanhoop soms nog groter.  
Maar daarnaast is er ook iets meer onderscheidingsvermogen 
gekomen.  
En door dit onderscheidingsvermogen iets meer kracht om 
door de wanhoop heen te gaan als je jouw gebondenheden 
weer opnieuw herkent: ‘mijn God, kom ik er nooit vanaf?'  
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Dan heb je als gift - door de herkenning van het eigen licht in 
jezelf - een zodanig groot onderscheidingsvermogen gekregen 
dat je deze verslavingen, gebondenheden, dwangmatigheden, 
denk-, emotie- en verwachtingspatronen zelf kunt herkennen. 
Je kunt dan zien: ‘kijk uit! Moet ik weer in mijn oude valkuilen 
vallen? Moet ik mij weer laten pakken door mijn eigen val-
strikken? Ben ik niet dat licht? Ben ik niet een mens met een 
zo hoog innerlijk, een werkelijk goddelijk Zijn in mijzelf?  
 
Heb ik niet absoluut alle kracht, mogelijkheden en werkelijke 
liefde tot het hoger Zijn in mijzelf om mijn valkuilen en val-
strikken niet te ontlopen, maar om er juist weer doorheen te 
gaan? En wel zodanig dat ik niet meer van mijzelf word afge-
haald of mijzelf kwijtraak of in een werkelijke duisternis te-
recht kom.'  
Deze gang die de mens steeds weer opnieuw maakt, heb ik u 
getracht in de voorgaande twee hoofdstukken te tonen.  
In dit hoofdstuk gaan wij gezamenlijk in een universele een-
heid op weg naar vernieuwing, naar de nieuwe spiritualiteit.  
 
Een vernieuwing, niet alleen in het bewustzijn want dat is niet 
voldoende, een vernieuwing die door de liefde van het hart 
gaat en je tot in het diepste van je kern raakt. Een bewustzijn 
waarin het niet alleen voldoende is om te weten van het licht 
en daar de mooiste en de schoonste theorieën over te heb-
ben.  



109 

 

In dat nieuwe bewustzijn zit ook - door ons onderscheidings-
vermogen wat zo langzaamaan is opgebouwd - het begrip en 
het inzicht dat wij als ons hoogste en ons heiligste instrument 
de vrije wil hebben.  
Dat deze vrije wil - het hoogste instrument de mens geschon-
ken - gebruikt kan worden, mag worden door deze naar jezelf 
te richten.  
 
U weet wel hoe makkelijk het is om je vrije wil naar buiten te 
richten en te zeggen: ‘ik wil dit, ik wil dat’ of ‘ik wil dit hebben 
of dat doen.' Dat gaat allemaal makkelijk.  
Maar nu richten wij onze vrije wil naar binnen naar onszelf. 
Vanuit de herkenning en ons onderscheidingsvermogen kun-
nen wij onze vrije wil naar binnen richten naar: ‘hoe kan ik 
dan, vanuit het weten van mijn lichtend Zijn, in mijn dagelijks 
leven van minuut tot minuut in mijn doodgewone Zijn - en dat 
hoeft heus niet in allemaal prachtige theorieën en veel kennis 
- dit lichtende, dit goddelijke in mij tot uitdrukking brengen? 
En wel zodanig dat ik zelf vreugde, liefde en vrede in mijzelf 
wordt.  
 
Zodanig dat ik dit naar anderen ga uitstralen waardoor ik bij 
die ander niet zijn lagere stromingen en onderstromingen 
tevoorschijn roep, maar juist in die ander hem of haar een 
flits geef van zijn of haar eigen licht en eigen hoogheid.'  
Dit is wat nu tot ons komt. Dit is de nieuwe spiritualiteit die 
nu niet alleen in ons maar over de gehele wereld komt. Het is 
een energiespiraal die door de oproepende kracht van de 
mensheid respons krijgt en naar ons terugkeert. Door deze 
energiespiraal krijgen wij de kracht om vanuit ons hoger we-
ten onze heilige vrije wil te richten op ons eigen denken, 
spreken en handelen. Kunt u zich dit voorstellen?  
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Hierdoor ontdekt de mens dat hij een mens is met in zich een 
geheiligd Zijn.  
U zult denken: ‘wat een grote woorden.' En toch is dit waar. 
Een mens met innerlijk een geheiligd Zijn.  
Een mens met een ego die dit geheiligd Zijn net zo goed wil 
bevestigen in de stof als de mens die eerst ik weet niet hoe 
lang getracht heeft om zijn lager Zijn, zijn lagere natuurrijken 
te bevestigen in de stof.  
 
Waar wil ik naar toe?  
De mens die nu opgaat naar de nieuwe spiritualiteit - naar zijn 
innerlijke religiositeit, zijn innerlijke beleving van: ‘je mag het 
God noemen, je diepste kern, je universele Zijn dat doet er 
allemaal niet toe’ - gaat nu op naar de beleving hiervan in 
zichzelf.  
Deze beleving houdt ontzaglijk veel in. Het houdt in dat vanuit 
het besef van dit hoger Zijn in de mens, deze mens toch weer 
- en schrik niet - opnieuw door diezelfde spiraal heengaat 
waar al zijn onderstromingen vandaan komen.  
Dus wederom door al zijn gebondenheden, dwangmatighe-
den, verslavingen, enzovoort en nu dus met een hoger be-
wustzijn en een groter onderscheidingsvermogen.  
Ook zelfs met meer kracht om zijn wil te richten op het hoge-
re, op het goede in hemzelf.  
 
Wat zijn hiervan de consequenties?  
Ik heb gezien hoe zwaar het is om te weten van dit innerlijk 
spiritueel bewustzijn en dit groter onderscheidingsvermogen. 
Ik heb gezien hoe moeilijk het is om je niet oordelend te rich-
ten op de ander en jezelf voorbij te zien.  
Ik heb gezien hoe zwaar het is om al datgene wat je ziet, door 
je bewustzijnsvernieuwing en je grotere onderscheidingsver-
mogen, vanuit liefde te kunnen zien en beleven.  
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Ik gebruik wel eens de zinsnede: ‘hoe groter de geest hoe 
groter het beest.' Hoe groter de geest betekent dat men van-
uit groter bewustzijn en groter onderscheidingsvermogen 
meer kracht heeft om daar iets mee te doen.  
Welke kant dit uit gaat is dan nog niet duidelijk. Wanneer dit 
grotere, hogere bewustzijn en dit grotere onderscheidings-
vermogen niet door het vrouwelijk aangezicht van God in 
onszelf - dus onze vrouwelijke ontvangenis, de grote levende 
liefdeskracht in onszelf - wordt opgevangen, zal dit hoger 
bewustzijn, dit groter onderscheidingsvermogen en de daar-
door krachtiger wil negatief, dus liefdeloos, naar de ander 
gericht kunnen worden en meestal niet naar zichzelf.  
 
Dit is één consequentie, één gevaar. Het andere gevaar is - ik 
voel mij net zo'n moeder van een weeshuis die altijd maar zit 
te waarschuwen - dat de mens in deze verhoogde spirituali-
teit, hoger bewustzijn, groter onderscheidingsvermogen, 
krachtiger wil, oeverloos liefheeft. Raar hè?  
Maar het is dan geen liefhebben, het is dan wederom - en die 
vijand is heel slinks, heel subtiel doet hij zijn werk - de uiting 
van een te groot plichtsgevoel, van een verborgen schuldge-
voel en daardoor wat ik noem: oeverloos liefhebben.  
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.  
Zachte heelmeesters veronachtzamen zichzelf, respecteren 
zichzelf niet en hebben zichzelf niet lief vanwege om of door 
of met die ander. Dat is net zo gevaarlijk.  
Het betekent dat je onder het mom van je spiritualiteit en je 
liefde egoïsch bezig bent vanuit verborgen lagere onderstro-
mingen in jouw Zijn.  
 
Je bent dan bezig je daardoor te laten beheersen waardoor je 
niet één stapje verder komt.  
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Integendeel, zelfs indien je jezelf niet liefhebt, is hetgeen je 
aan de ander geeft geen liefde of liefdevolle, blijde begelei-
ding maar medelijden. Je lijdt dan mee met de ander waar-
door het lijden van die ander zich zelfs kan verdubbelen.  
 
Wellicht vraag je je af: ‘Zou ik nou wel willen meegaan in deze 
nieuwe spiritualiteit met al deze verborgen gevaren er ook 
nog bij?'  
Dat mee durven gaan is de uitdaging voor ons mensen in dit 
nieuwe tijdperk. Het is de uitdaging of wij dit aandurven en 
aankunnen. Wij kunnen het aan wanneer wij in onszelf weten 
dat wij zo’n groot licht zijn en hebben.  
Wanneer wij innerlijk heel diep naar dit eigen Zijn luisteren en 
mét ons onderscheidingsvermogen kunnen wij het aan om 
niet te verzanden in of de ene of in de andere kant van deze 
nieuwe spiritualiteit.  
 
Er is nog een facet en daar weer een aspect van.  
Door het ontdekken van het innerlijk tot jezelf komen in het 
licht en het hogere bewustzijn met je grotere onderschei-
dingsvermogen, kan je met je wil die steeds krachtiger wordt 
een troon voor jezelf vormen. Een troon die je huizenhoog, 
kastelenhoog kunt opbouwen en waar je met een donderen-
de smak weer vanaf valt wanneer je merkt dat deze troon 
gebaseerd is op jouw eigen mistige onderstromen vanuit je 
lagere Zijn. Ieder levend wezen zal alles, ook spiritualiteit, te 
baat nemen om zich te bevestigen in de stof.  
Vaak valt het mij op dat juist spiritualiteitbevestiging in de 
stof plaatsvindt. Spiritualiteit opent namelijk nieuwe dimen-
sies en geeft de ruimte. Men voelt zich daardoor in een ver-
nieuwing.  
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Dat werkt dan mee om zich juist daarin te bevestigen, niet 
door de absolute innerlijke stilte en liefde maar door de 
hoogmoed van de spiritualiteit. 
 
Denkt u alstublieft niet dat deze inleiding een negatieve syn-
these is. Integendeel, want nu ik al het negatieve heb geschil-
derd, komt het beleven van de schoonheid ofwel het beleven 
van de werkelijke eenheid van het werkelijk universeel ver-
bonden zijn met elkaar.  
Wanneer de mens in zijn verhoogde bewustwording en zijn 
vergrote onderscheidingsvermogen zijn krachtiger wil gaat 
richten naar zichzelf en daardoor zijn zwakke plekken gaat 
herkennen, gaat er steeds een belletje rinkelen van: ‘nou daar 
trap ik toch niet meer in, daar ga ik toch niet meer in mee, dit 
behoort toch niet meer tot mijn Zijn.'  
Hij of zij zal dan als mens zodanig veranderen dat er een uit-
straling komt die de ander raakt. En nu komt het: zo goed als 
je bij een ander zijn lagere instincten wakker kunt roepen, zo 
goed kun je ook zijn hoger Zijn wakker roepen.  
 
Door je individuele verhoogde spiritualiteit - je individuele 
herkenning van het licht - je vernieuwde uitstraling roep je bij 
de ander hetzelfde op. Er komt dan een gemeenschappelijke 
verhoging van de spiritualiteit, van bewustzijn, van liefde.  
Je ziet dat je de ander hebt aangeraakt en dat die ander zich 
met je verbindt.  
 
Ik blijf waarschuwen! Want dan is er weer een ander gevaar! 
Het gevaar dat jij vanuit je meest goedbedoelde Zijn, vanuit je 
hoger Zijn meent de ander te moeten wijzen op hetgeen in 
die ander niet goed is en hoe hij of zij zich kan veranderen.  
Nu komen we bij het heiligste recht van de mens: de vrijheid 
van geest en de vrijheid van de vrije wil.  
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Wie meent het recht te hebben om vanuit het eigen hoogste 
Zijn - en het doet er niet toe hoe hoog je bent of waar je ook 
denkt te zijn - de ander te kunnen ‘betuttelen’ of te over-
schaduwen, verduistert in wezen die ander.  
 
Wie heeft dat recht? Niemand! Op deze hele wereld niet!  
Je hebt alleen het recht om zelf in het licht te gaan staan en 
wel zodanig dat jouw licht het licht van de ander niet verduis-
tert. Het is belangrijk dat jouw licht het licht bij de ander vrij-
laat zodat die ander, zonder dat jij met jouw vingertje daarop 
wijst, het eigen licht kan laten schijnen, wakker roepen of 
herkenbaar maken. Dit is de nieuwe spiritualiteit.  
Dit is zo diep, zo vol liefde, zo werkelijk komend vanuit de 
hoogste sferen in onszelf aanwezig. Dit is wat de Meester 
Jezus heeft gebracht en wat Hij in zovele woorden heeft ge-
zegd. En dit is hetgeen mij steeds, door de Meesters van Lief-
de en Wijsheid, gezegd en gevraagd wordt te brengen.  
 
Ik word gevraagd om de mensen op te wekken, op te roepen 
om tot nieuwe christengemeenschappen te komen. Ik weet 
dat deze uitspraken allerlei bijklanken hebben en dat er van 
alles - laat ik het maar noemen - aankleeft. En toch wanneer 
wij dit kunnen bezien vanuit het oogpunt zoals ik u hiervoor 
heb trachten uit te leggen, kunt u begrijpen dat deze nieuwe 
christengemeenschappen de basis zullen gaan vormen van 
een geheel nieuwe maatschappij. Dit is wat de mens vanuit 
de sferen wordt aangereikt in zijn eigen totale vrijheid en 
vanuit zijn eigen hoger Zijn. Dit is de nieuwe spiritualiteit van 
de mens in het Aquariustijdperk. Voor veel mensen gaan de 
hemelen als het ware open. Heel veel mensen krijgen geeste-
lijke begeleiders en krijgen contact met hen die leven zoals 
wij dat noemen ‘aan gene zijde.' Ik vraag u lieve mensen: 
‘denk goed na over wat nu gezegd gaat worden.'  
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Hetgeen in u leeft en in het bijzonder dingen die in uw onder-
stromen aanwezig zijn, dingen die dus niet in uw bewustzijn 
zijn, komen vaak in emoties of in bepaalde denkpatronen in 
uw bewustzijn.  
Deze dingen bepalen wat u uitzendt in uw aura. Dat is ook 
wat u terugkrijgt vanuit de sferen. Dat kan heel verschillend 
van niveau zijn. Het betekent dat alles wat tot u komt door 
uw eigen onderscheidingsvermogen, uw eigen kritische be-
wustzijn in eerlijke zelfkritiek bezien kan worden, nagegaan 
kan worden door uzelf de vraag te stellen: ‘is daar niet iets in 
mij, vanuit een mistige onderstroom, die dit heeft opgeroe-
pen? Wat is er in mij waardoor ik juist dit terug krijg?'  
 
Jarenlang is mij door de begeleiding gezegd: ‘niets kan uit de 
kruik komen wat daar niet in zit.' Dit is ontzaglijk belangrijk, 
want in deze tijd staan steeds meer boodschappers, mediums 
en geïnspireerden op. Zij allen hebben de inspiratie, zij allen 
hebben hun eigen licht en verbinden zich vanuit hun Zijn met 
hetgeen tot hen komt.  
 
Ook hierin ligt weer, zoals in alles, een positieve en een nega-
tieve kant. Want alles wat in uzelf speelt, zendt u uit en dat 
krijgt u onherroepelijk terug, het resoneert naar uzelf. Zo dus 
ook in uw boodschappen, uw inspiratie zelfs in uw eigen spiri-
tualiteit. Het betekent dat wij allen altijd hetgeen wat als 
inspiratie tot ons komt, moeten toetsen aan onze eigen ge-
bondenheden, zwakheden, angsten en onzekerheden.  
Pas als wij kunnen zien dat het daar niet vandaan komt, mo-
gen wij dankbaar zijn voor de begeleiding, de inspiratie die tot 
ons komt. Dan kunnen wij deze inspiratie in vreugde en voor-
al in de levende liefde van het innerlijk Zijn uitwerken.   
Na al deze woorden is het nu de tijd om tot een lichte inkeer 
en ontspanning te komen.  
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Er mag in u niets achterblijven van misschien een wrange 
smaak door al deze waarschuwingen. Ervaar liever de blijheid 
en de dankbaarheid over hetgeen u wordt aangereikt vanuit 
de sferen.  
Want ach, wat weten wij mensen eigenlijk weinig.  
Wij kunnen juist dankbaar zijn voor deze waarschuwingen. 
Wij kunnen in deze waarschuwingen in onszelf de liefdevolle, 
de hogere bescherming en begeleiding herkennen die wij 
allen vanuit de sferen hebben.  
 
 
MEDITATIE 
 
Laten wij ons in een meditatie begeven. Wij verbinden ons 
dan met het hogere in onszelf en hen die aan de andere kant 
van de stoffelijke grens zijn.  
Het bewustzijn dat zo tot ons komt, is het bewustzijn dat in 
de sferen verder gaat waardoor de reïncarnatie van deze 
zielen op een bewustere en een liefdevollere wijze kan ge-
beuren. 
 
Zo vraag ik u: ‘verbind u in broederschap met de wereld van 
de geest. Verbind u in vrijheid, in lichtende blijheid.'  
Loop dan met mij samen een weg, een smal pad soms met 
stenen, soms schaaf je je voeten, soms heb je de hand van 
een ander nodig om verder te kunnen, soms weer je die hand 
juist af en zeg je: ‘ik kan het wel alleen.'  
Toch gaan wij allen over dit pad.  
 
Het pad leidt je verder en verder, steeds hoger de heuvel op. 
Wat eerst stenig en onherbergzaam leek, zal in de verbroede-
ring en in de vertrouwdheid met het eigen innerlijk licht uit-
monden in wat men in de bijbel ‘de grazige weiden’ noemt.  
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Je zal herkennen dat de groenheid van de aarde en het gras 
de bakermat is waarop wij dit leven mogen leven en waar wij 
van leven tot leven steeds verder, steeds dieper tot ons eigen 
goddelijk Zijn worden gebracht. 
 
En wij gaan verder op deze weg en zien hoe mooi en groen 
het om ons heen is. Wij zien hoe wij deze aarde moeten be-
hoeden en behouden door onze liefde. Dat gevoel ervaren wij 
heel diep.  
Dan komen wij aan een water. Dit water schenkt ons verfris-
sing en het zuivert ons. Het water is schoon en helder zoals 
het was lang geleden en zoals het misschien ooit weer zal 
worden.  
Wij gaan door dit water heen en voelen ons zuiver en verfrist 
en we hebben een blij gevoel en voelen dat er een verbon-
denheid, een gemeenschap is.  
En wij gaan verder de heuvel op en zien daar een kleine witte 
tempel. Voor die tempel brandt een vuur. Het is een zacht en 
helder vuur zonder woeste vlammen.  
Wij komen tot aan dit vuur en merken dan dat de reis toch 
vermoeiend is geweest.  
Het vuur verwarmt ons, is vriendelijk en geeft ons een gevoel 
van veiligheid. Bij dit vuur herkennen wij elkaar en trachten 
wij wat uit te rusten en stil te zijn.  
Dan horen wij een stem die zegt: 

 
Werpt uw lasten in het vuur, 
kom tot Mij  
vanuit uw diepste Zijn in volledig vertrouwen 
want Ik ben in u. 
 
Durf Mij in uzelf te ontvangen 
en ga met Mij uw leven verder door. 
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Je werpt nu al je lasten en alles wat je heeft bezwaard en 
verzwaard in dat vuur.  
Dat voelt als een oneindige lichtende bevrijding. Zo word je 
als het kind dat je ooit was, stil en vredig.  
 
En de stem gaat verder en zegt: 

 
Wanneer gij mens  
vanuit uw diepste Zijn in Mij wilt zijn 
dan zult u van dag tot dag 
de lasten die tot u komen 
in de juiste proporties moeten verhouden. 
 
Dan zult u uzelf moeten hoeden 
om uzelf te laten verduisteren door te veel 
te grote emoties 
te grote klemmende gedachten 
gedachten die u onvrij maken 
die uw emoties steeds meer stimuleren  
in negatieve zin. 
 
U zult dan de kracht gaan krijgen  
om vanuit uw eigen lichtend Zijn 
met uw groeiende onderscheidingsvermogen 
in uzelf te kunnen komen tot een halt. 
 
Hier ben ik 
dit lichtend Zijn  
verder ga ik niet mee 
met deze lagere stromingen van mijn lagere rijken 
die mij tot bevestiging in mijn lagere rijken dwingen. 
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Zo zult gij mens Mij steeds met u en in u herkennen 
want dit is de nieuwe spiritualiteit. 
Zo rust nu uit  
en wees enkele seconden  
in de diepste stilte vereend met Mij. 

 
Langzaam keren wij dan weer terug in onszelf.  
Wij ervaren alsof wij een verre reis hebben gemaakt die ons 
geheel heeft ontspannen en ons tot rust heeft gebracht.  
Een reis die ons tot herkenning van ons eigen liefdesver-
mogen heeft gebracht en tot vertrouwen in onze naaste en in 
onszelf.  
Zo keren wij terug op het pad langs de groene weiden en 
door het beekje.  
En het is alsof het stenige pad minder stenig is geworden en 
alsof wij onze voeten niet meer zo vaak en niet meer zo hard 
stoten.  
En zo herkennen wij onszelf weer op onze plek en voelen ons 
bevrijd en stil. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Je had het over inspiratie die door ieder van ons heen 
komt en hoe je daarmee om kunt gaan. Ik worstel zelf erg 
met mijn onderscheidingsvermogen daarin. Wat is van jezelf? 
Wat komt uit het onderbewuste? Kun je daar iets over zeg-
gen? 
 
Z.: Inspiratie die doorkomt gaat altijd door jouw kanaal, dat 
kan niet anders. Dus ook door jouw persoonlijkheid met al je 
boven- en onderstromingen, met jouw slib en jouw kleur.  
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Dat is ook je recht als het geestelijk, verstoffelijkt wezen dat 
je bent. Maak nooit de fout - gelukkig bent u nog niet wegge-
lopen van al mijn waarschuwingen - om datgene wat in het 
ego zit en jouw kleur is niet te respecteren of lief te hebben.  
Heb jezelf lief, juist ook in je eigen kleur en vanuit je eigen 
Zijn. 
Door de groei van je persoonlijkheid in de afgelopen jaren en 
door wat je hebt doorgekregen en hebt kunnen delen met 
anderen is je onderscheidingsvermogen steeds groter gewor-
den. Nu komt er nieuwe inspiratie, wat je verschrikt en onze-
ker maakt. Je twijfelt aan jezelf: ‘hoe kan dat nou? Komt dat 
bij mij? Dat is toch niet mogelijk? Waarom hoor ik deze ge-
dachten?'  
 
Herken dan met je nieuwe onderscheidingsvermogen dat je 
onzekerheid en je twijfel voortkomen uit lagere onderstro-
men, waar wij ‘gezegend’ zijn met schuld, miskenning, angst, 
onzekerheden, faalangsten en nog veel meer.  
‘Gezegend zijn?'  Ja, echt waar, want daardoor kunnen wij iets 
veranderen en duidelijk krijgen. Benader je inspiratie vanuit 
het weten: hier zit een portie angst en daar zit een portie 
miskenning en schuld, maar ik ontvang mijn inspiratie zo en 
zó geef ik het door. Zeg er altijd bij: ‘denk erom, hou je eigen 
kritisch bewustzijn en weet dat mijn twijfels en onzekerheden 
erbij zitten.'  
 
Als je dit in jezelf eerlijk kunt doen, kan de ander er vanuit zijn 
of haar eigen Zijn naar handelen. Je zult merken dat wanneer 
je zo met je eigen inspiratie omgaat er heel heldere momen-
ten komen waarin je duidelijk herkent: ‘gunst, ik zeg het nog 
zo omdat ik nog vastzit aan dit.'  
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De volgende keer zit je daar dan niet meer aan vast. Wel mis-
schien aan iets anders, maar dat ene stukje is tenminste vrij. 
Zo gaat dat.  
Daarom moet ik ook zoveel zeggen over die nieuwe spirituali-
teit. Honderden mensen heb ik de laatste tijd bij mij gehad, 
die allemaal opengaan en in contact komen met het eigen 
hoger Zijn.  
 
Velen komen in contact met begeleiders en worden dan 
doodsbang door hun eigen angsten en komen in allerlei akeli-
ge dingen terecht. Begrijp dat alleen bepaalde stukjes naar je 
toekomen waar jij op dat moment klaar voor bent. Klaar is de 
mens nooit, ook ik moet soms een paar maanden de stilte in 
om weer een stukje verder te kunnen.  
Dit geldt voor iedereen: als je er klaar voor bent, kan het naar 
je toekomen zodat je meer kracht en onderscheidingsver-
mogen in jezelf kunt zien. Je ontvangt dan het vermogen om 
je wil daarop te richten. Door twijfel en onzekerheid kan je 
kracht zich niet ontplooien. Je houdt dan je kracht tegen en 
dus ook je inspiratie. Doe je dit niet dan kan die inspiratie veel 
duidelijker worden waardoor je er ook meer mee kunt doen.  
 
--- Wat ik vaak niet snap is: de ene keer kan ik er heel rustig 
onder blijven dan gaat het vanzelf en voel ik geen angst of 
onzekerheid, maar de andere keer gaat het van pats boem! 
 
Z.: Ik zal mijn antwoord illustreren met een persoonlijk voor-
beeld van mijzelf? In 1982 hoorde ik dat de Meester Jezus 
door mij heen zou spreken. Ik ben toen door alle hellepoorten 
heengegaan. Dat was vreselijk.  
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Er kwam van alles op mij af, de meest gekke gedachten over 
mijzelf, twijfels, angsten, mijzelf onwaardig vinden, het hele-
maal niet begrijpen, enzovoort. Ik ben er doorheen gewor-
steld en geduwd maar vraag niet hoe.  
Toch kwam de Meester Jezus door en iedere keer op het 
moment dat Hij doorkwam kon ik mijn angsten loslaten. Van 
tevoren was ik bibberig, erna nog bibberiger, maar op het 
moment dat Hij doorkwam kon ik alles vrijlaten en loslaten.  
Ik leerde steeds meer door allerlei testen en lessen die ik 
kreeg. 
 
In Utrecht in de Leeuwenbergkerk moest ik voor het eerst een 
’genezingsdienst’ houden en ik wist helemaal niet hoe.  
Alles ging verkeerd. Ik kon toen heel duidelijk zien: ‘nu heb ik 
de keus. Laat ik mij meesleuren door mijn miskenning en 
schuldgevoelens en nog veel meer, dan is die hele avond ka-
pot’!  
En wat gebeurde er? Op zeker moment dacht ik: 'nee! Ik ben 
toch ik vanuit mijn Zijn? Ik heb dit toch gekregen? Ik mag toch 
vanuit mijn eigen Zijn er iets mee doen?'  
Toen kwam de humor boven en kreeg ik de hele zaal mee en 
het werd een fantastische avond. Dat eerst alles tegenwerkte 
was een test:  
‘In hoeverre laat je je meesleuren en vergeet je je eigen 
licht?' Snap je? Ik kan dit alleen beantwoorden vanuit mijn 
eigen bevindingen. Alsjeblieft. 
 
--- Wat gebeurt er met inspiratie die je niet laat doorgaan uit 
angst voor andere mensen? 
 
Z.: Verstopping. Soms ook letterlijk. 



123 

 

--- Komt die inspiratie een andere keer terug? 
 
Z.: Die inspiratie kan ook wegblijven. Als de angst te groot is 
en je het niet wilt toelaten, blijft het weg. Wanneer je toe-
staat dat die inspiratie door je heen gaat en je duidelijk maakt 
aan degene voor wie dit bestemd is, dat deze inspiratie komt 
door al je mogelijkheden en beperkingen, dan is het toch 
goed? Meer kun je toch niet! Een mens kan niet meer geven 
dan hij van zichzelf heeft! Altijd behoudt de mens een kritisch 
bewustzijn en een onderscheidingsvermogen gericht naar de 
lagere regionen van zijn eigen Zijn. Gericht naar het ego. 
 
--- Ik voel me schuldig als ik iets heb nagelaten. 
 
Z.: Dat heeft ieder mens. Ieder mens voelt zich schuldig als hij 
iets heeft nagelaten. Maar dat is tevens een prikkel om het de 
volgende keer wat minder na te laten, dus zo negatief is dat 
niet. Als je erin blijft hangen is het wel negatief. In alles zit 
een kans tot transformatie naar het positieve. Als je erin blijft 
hangen en je er totaal door laat beheersen, is het negatief 
voor je. 
 
--- Kan ik in de nieuwe spiritualiteit de ander als spiegel ge-
bruiken om mijn eigen onderstromen te herkennen? Is het 
goed om mijn irritaties naar anderen te uiten? 
 
Z.: Wacht even, dit zijn verschillende vragen. De eerste vraag 
is: ‘kan ik de ander gebruiken?' Het woord ‘gebruiken’ doet 
mij niet goed aan. Om een ander ergens voor te gebruiken, 
voelt niet goed. Wanneer die ander zijn toestemming geeft, is 
het wat anders. Maar dan is het niet gebruiken, dan is het in 
gemeenschap. Je spiegelen aan een ander gebeurt meestal 
doordat je jezelf in de ander herkent.  
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Wanneer je boos wordt op de ander herken je jezelf in die 
ander. Eigenlijk moet je dan boos worden op jezelf.   
 
--- Mijn vraag gaat over de vrije wil. Daar heb ik heel veel 
moeite mee. Soms denk ik: ‘wat is de vrije wil? Is alles al niet 
in een plan opgenomen?' U kunt bijvoorbeeld schouwen, u 
kunt de dingen van tevoren zien. Als je een horoscoop leest, 
staan daar ook allemaal dingen in. Is de vrije wil datgene wat 
je ooit besloten hebt om terug te komen? Is dat de vrije wil? 
 
Z.: Onder andere. Ik weet een leuk voorbeeld. Een poos gele-
den zouden wij een andere auto kopen en ik zag in mijn geest 
een blauwe Volvo. Ik heb geen verstand van merken dus dat 
zegt me niets, maar hij was blauw zag ik. Mijn man en ik gin-
gen op zoek. We kwamen ergens in een garage en zagen in-
derdaad een blauwe Volvo. Hà, dacht ik: ‘dat is hem.'  
Er bleek van alles loos met die auto te zijn waardoor mijn man 
er geen zin in had en ik voelde duidelijk dat dit hem niet was. 
Wij gingen weg op zoek naar een andere auto en kwamen 
terecht bij een groene Volvo. Het eerste dat in mij opkwam 
was: ‘ja, dit is hem.' Wat wil ik hiermee nou duidelijk maken?  
 
Ik zag in mijn geest een blauwe auto dus ik kreeg een indica-
tie van: het zou een blauwe auto kunnen zijn. Maar mijn vrije 
wil beschikte anders, ondanks die indicatie. Ieder mens be-
houdt dus zelf het recht om zijn vrije wil te gebruiken, ook al 
krijg je een bepaald beeld, een bepaalde indicatie of inspira-
tie.  
U zegt: ‘U kunt schouwen.' Schouwen is het zien van moge-
lijkheden, maar de vrije wil van de mens bepaalt of die moge-
lijkheden tot werkelijke stoffelijke realiteit komen.  
Dat is de heilige vrije wil. Als u verder wilt gaan over dit on-
derwerp moet u vragen stellen. 
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--- Dan kun je je toch weer afvragen: ‘waarom heb je die 
groene gekozen?' Ik wil graag geloven dat je zelf je keuzes 
maakt, maar ik kom steeds tot de ontdekking dat het eigenlijk 
niet zo is. 
 
Z.: Dat is niet waar. Jij maakt zelf je keuzes. Je maakt je keuzes 
naar aanleiding van de trillingen die je uitzendt.  
Die trillingen komen in resonantie naar je terug. Neem het 
voorbeeld met die twee auto's.  
Er werd mij een indicatie gegeven van wat ik zou kunnen 
doen. De blauwe beviel niet, de groene wel en iets in mij zei: 
‘ja, die is goed.' We gingen erin rijden en het was goed. Ik had 
tegen mijn man kunnen zeggen: ‘ik heb een blauwe gezien, 
we moeten toch die blauwe nemen.' Maar waar is dan mijn 
vrijheid? Ik word dan verplicht iets te doen omdat ik het ge-
zien heb. Geen haar op mijn hoofd! 
 
--- Er wordt gezegd dat Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal een eind 
maken aan de werken van de vrouw.' Als ik het goed begre-
pen heb, bedoelde hij daar ongeveer mee: een einde maken 
aan het oude magische, aan het oude astraal emotionele, aan 
het devotionele. Als ik nu naar Psychosofia kijk, heb ik het 
gevoel dat er op een hogere spiraal een eind wordt gemaakt 
aan ‘de werken van de vrouw.'  
Er wordt een eind gemaakt aan de karmische gebondenheden 
en dwangmatigheden zoals zij liggen opgeslagen in de mate-
rie van het onbewuste. Dus eigenlijk wordt er een eind ge-
maakt aan de werken van het ‘vrouwelijke.'  
Mijn vraag is deze: als dit tweeduizend jaar geleden al gezegd 
is door de historische Christus gedragen door de Meester 
Jezus, door wie en in welke hoedanigheid worden deze uit-
spraken dan nu, na tweeduizend jaar, opnieuw gedaan? 
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Z.: Dat zal nu zijn door het hogere vrouwelijk Zijn van de  
Kumara om de troon van de Heer van het Licht, die in de stof 
Maria werd. Het hoger vrouwelijk Zijn zal in het komende 
tijdperk het oude, bindende, negatieve vrouwelijke transfor-
meren waardoor het werkelijk vrouwelijk aangezicht van God 
zich kan manifesteren in de geheiligde, veredelde materie.  
De mens komt hierdoor in zijn diepste liefdesvermogen, ont-
vangenis en gevoel. 
 
--- Is dit wat bedoeld wordt met: ‘het als vrouwelijk verschij-
nen van de Christus?' En ook: ‘tot in de diepste vorm het 
vrouwelijk verschijnen van de Christus?' 
 
Z.: Ja, tot in de diepste vormen. 
 
--- Doordat zij zich vrijwillig leeg en los maakt van alles wat in 
haar is opgebouwd? 
 
Z.: Absoluut. En mét haar dus al wat vrouw is in gradaties van 
niveau van bewustzijn. 
 
--- Kun je het ook voor een man uitleggen? 
 
Z.: Ik zal even met het oog van een man kijken. Het betekent 
dat in de man de dwangmatigheid vanuit zijn onderbewust-
zijn, zijn bevestiging als man in de vrouw vanuit zijn lagere 
onderstromingen zal kunnen transformeren.  
De bevestiging van het mannelijk Zijn in de vrouw - en ik be-
doel met de vrouw niet alleen het vrouwelijk wezen maar ook 
het innerlijk vrouw-zijn in de man - zal nu in de komende tij-
den vanuit een hoger niveau gaan gebeuren.  
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Hetgeen dus betekent dat de geestkracht, de mannelijke 
geestkracht in de man in zijn vrouwelijke ontvangenis, in de 
bevestiging op een hoger niveau komt. Dus niet meer in de 
emoties van de macht van de bevestiging, in wezen een on-
zuivere bevestiging, maar nu in een dieper en daardoor op 
een hoger niveau. Dit diepere en hogere niveau komt voort 
uit de werkelijke liefde en uit de werkelijke vrijheid.  
 
Het betekent dus dat in de afgelopen eeuwen hoger bewust-
zijn, inspiratie in de man maar ook in de vrouw zich vooral 
manifesteerde als denkkracht en rationeel bezig zijn. Zij het 
bij de vrouw in tijd minder lang. Het rationele, onze denk-
kracht, moest in de afgelopen eeuwen steeds meer ontwik-
keld worden. Het rationele Zijn moest tot steeds grotere 
hoogten opgevoerd worden om nu de vernieuwing, de kente-
ring, de transformatie aan te kunnen en te kunnen ordenen, 
waardoor het niet een chaotisch geheel wordt waarin wij 
weer ten onder zouden gaan. 
 
--- Het irriteert mij eigenlijk dat wij ons momenteel zo bezig 
houden om het verschil tussen man en vrouw zo uit te die-
pen. Ik zie ons liever meteen als mens. 
 
Z.: Het feit dat het je irriteert is een prikkel om tot een grote-
re onderscheiding te komen. Waarom het je irriteert zou je 
jezelf moeten afvragen. Waarschijnlijk heeft het te maken 
met oude machtsgevoelens die plotseling worden aange-
raakt. 
 
--- Als man boeit mij juist het vrouwelijk aspect in de man.  
De komende tijd gaat het er vooral om, dat hetgeen wij heb-
ben opgenomen in ons onderbewuste en daar vasthouden 
gaan loslaten. Dat is wat er te gebeuren staat en wat nodig is. 
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Dat loslaten vraagt overgave. Mijn vraag is: ‘loslaten en tege-
lijkertijd verankerd blijven, hoe combineer je dat?' 
 
Z.: Loslaten in vertrouwen op het eigen hogere Zijn houdt in: 
verankering in jezelf, je waarachtige Zelf zijn, niet meer mee-
gesleurd worden door je lagere onderstromen die je erfdeel 
zijn uit vorige levens.  
 
Lagere onderstromen die juist in dit leven extra gestimuleerd 
en geactiveerd worden om je bewust te maken dat jij deze 
lagere onderstromen nog hebt en daar nog te veel door be-
heerst wordt. Dit zijn onze levenslessen.  
Door deze levenslessen te herkennen, krijg je begrip en in-
zicht waaraan en waardoor je wordt vastgehouden, want dat 
is wat ons dag in dag uit overkomt. Er zijn altijd momenten 
dat je niet meer bent in het hier en nu omdat je je laat be-
heersen door oude dwangmatigheden en oude onderstromen 
die je als mistige flarden te pakken hebben. Wat is dan onze 
toekomst?  
Door steeds meer herkenning, steeds meer onderscheidings-
vermogen en steeds meer vrijheid in onszelf te verwerven, 
hoeven wij daar niet meer in mee te gaan. Dat kan alleen 
maar gebeuren door wat dan lijkt als negatieve ervaringen. 
Dan wat betreft het loslaten. Als je met nieuwe opgedane 
kennis blijft zitten in je oude patronen, ga je echt weg van 
jezelf. Je gaat dan weg van je eigen licht, je eigen hoger Zijn. 
Je blijft dan hangen in het oude en dat wordt dan steeds er-
ger.  
 
De spiraal blijft maar doordraaien en vermenigvuldigt zich 
honderdvoudig. Maar door de herkenning kun je nu gaan 
loslaten.  
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Herkenning is je onderscheiding! Je kunt daar mee gaan wer-
ken en je kunt je wil daar op gaan richten, je heilige vrije wil.  
 
---  Je hebt het over verankering in het hoger bewustzijn, 
maar de verankering in de persoonlijkheid blijft toch ook 
noodzakelijk? 
 
Z.: Verankering in het hoger bewustzijn betekent dat je je 
bewustzijn van het hoger Zijn niet meer hoeft te laten ont-
nemen. De volgende stap is die verankering nog helemaal 
hier op aarde in het Zijn van nu in je persoonlijkheid, je ego te 
brengen. Het ego is onderhevig aan allerlei onderstromen, 
dwangmatigheden, gebondenheden en verslavingen.  
Vanuit de verankering in het hoger bewustzijn kun je een 
werkelijk levende verandering tot stand brengen. Dus van 
verankering naar verandering! 
 
--- De kunst is dan om wel verbonden te blijven met de aarde. 
Je hoeft alleen maar ‘lichtvoetiger’ te worden. 
 
Z.: Ja, ondanks alle waarschuwingen heb ik het zeer zeker 
over: de liefdevolle, de vreugdevolle, de blijheid van de ver-
ankering in het hogere en de verandering in het lagere. 
 
--- Ik zie de persoonlijkheid als een regulator tussen het bo-
venbewustzijn, het hoger Zijn en de onderstromen waar je 
regelmatig over praat. Die regulator lijkt mij heel belangrijk in 
dat krachtenspel. Door hoger bewustzijn wordt die functie 
steeds belangrijker zou ik haast zeggen. 
Z.: In veel esoterische groeperingen en religieuze achtergron-
den wordt het ego afgeschilderd als een ondermaats gebeu-
ren, als een ondermaats niet gerespecteerd ding.  
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Deze gedachte behoort absoluut tot een voorbij tijdperk.  
Dat was het tijdperk van het devotionele, het buiten jezelf 
bevestigen. In het huidige tijdperk is het de bedoeling om de 
persoonlijkheid met alles wat erop en eraan zit, dus het ego 
met al zijn onderstromen, te veredelen.  
Het is de bedoeling het ego, laag komend tot het hogere, 
zodanig te transformeren dat juist het ego tot een algehele 
verandering, verhoging en verlichting komt. Alleen de per-
soonlijkheid van de mens met al zijn beperkingen en moge-
lijkheden is in staat om dit grootse, goddelijke gebeuren tot 
realiteit te brengen. 
 
--- Hoe hoger je komt, hoe dieper je komt. Wordt de veranke-
ring in de aarde ook steeds dieper? 
 
Z.: Ja, maar pas op! Daar zijn twee wegen voor. Er is de weg 
waarvoor ik moet waarschuwen, dat is de weg waardoor je in 
je persoonlijkheid ik zal maar zeggen een opgeblazen kikker 
wordt.  
Aan de andere kant is de weg waarin je komt in het Zijn als 
een Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede 
naar Uw woord.'  
Dit betekent dat in de mens de ontvangenis van de geest 
Gods, de geestkracht Gods zodanig door de diepste diepten 
van al je negatieve elementen heengaat, dat je met deze ver-
nieuwing van bewustzijn, deze verhoging van het onderschei-
dingsvermogen, door de liefde gedragen tot werkelijke trans-
formatie en verandering kunt komen.  
 
--- Hoe meer je verwonderd bent over je ogen, je oren, je 
neus dus over het prachtige stukje schepping wat je zelf bent, 
hoe meer je er iemand voor wilt bedanken.  
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Ik wil graag het wonder laten beginnen in de stof en bij het 
ingenieuze daarvan. Je komt dan vanzelf bij waar u meer de 
nadruk op legt. 
 
Z.: Het wonder van de materie is dat deze doorlicht wordt 
door geest.  
Dat zal de mens in dit nieuwe tijdperk tot een zo diepe inner-
lijke religiositeit brengen, dat er een nieuwe wereldreligie zal 
ontstaan: de eigen innerlijke religiositeit. Laat ik het eenvou-
diger zeggen: de hoogste verwondering over de eigen door-
geeste stof. Laat het maar even zakken, dan gaan wij hierop 
verder. 
 
--- Als de geest in de stof komt, word je dan heel stil in je per-
soonlijkheid? Is dat net zoiets alsof je ineens voor ‘het aan-
schijn des Heren’ staat?  
 
Z.: Het is niet als de geest in de stof komt, want de geest is al 
in de mens, maar als je je bewust wordt van geest in jezelf. 
Dat zich bewust worden van geest in jezelf is soms een mo-
ment of een flits van een hele diepe stilte. Je voelt dan een 
soort staat van ‘ruimtelijke ordening’ waarin je je kleinheid in 
je grootheid herkent.  
 
--- Behoudt de mens altijd zijn absolute eigenheid? 
 
Z.: Als je geest in jezelf herkent, herken je dat vanuit je diep-
ste eigenheid, je individuele eigenheid. Het vreemde is dat 
wanneer je geest - dus het goddelijk Zijn in jouw eigen Zijn - 
herkent, je eigenheid je meteen, door die herkenning, in een 
totale eenheid van universaliteit brengt.  
Dat gaat via jouw eigenheid en dat is wat ik noem: ‘de klein-
heid in je eigen grootheid.' 
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--- Betekent dat ook: hoe dieper of beter je geest herkent, 
hoe dieper of beter je materie doorlicht wordt? Gaat dat ge-
lijk op? 
 
Z.: Ja, dat gaat gelijk op. Maar herkenning houdt in dat die 
herkenning langs alle dingen heengaat, langs alle kruispunten 
van de persoonlijkheid zal ik maar zeggen. Van hoog tot he-
lemaal laag en dan weer terug. De herkenning die teruggaat 
bevat tevens hetgeen wat jij vanuit je eigenheid daaraan hebt 
toegevoegd. 
 
---Ik voel heel sterk dat de grote verwondering erbij hoort. 
Het geschiedt als je bent als een klein kind. 
 
Z.: De grote verwondering houdt in dat al je kunstmatig opge-
fokte denken en al je min of meer kunstmatig opgefokte ge-
emotioneerdheden stil vallen. Dat ene moment van stilte is 
een geweldig moment van genezing. Dat moment van gene-
zing bestaat daaruit dat in die flits van verwondering, in die 
flits van stilte het eeuwig malende denken ophoudt en dat de 
gestimuleerde, geactiveerde emoties wegebben.  
Dat moment van stille overgave heeft een geweldige gene-
zende uitwerking: psychisch, geestelijk en lichamelijk.  
Dat moment van grote harmonie heelt alles in jezelf wat ge-
wond, kapot, eenzaam of droevig is; zelfs wat lichamelijk ka-
pot is ontvangt een genezingsimpuls.  
Dat betekent niet dat je kwaal of ziekte op dat moment in-
eens verdwenen is.  
Maar het betekent wel dat er in je komt een grotere en die-
pere aanvaarding en het vertrouwen het weer aan te durven 
en te kunnen. Dit is een enorm groot iets en telkens wordt mij 
gezegd de mensen op te wekken en op te roepen om tot deze 
momenten te komen.  
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In alles wat is gegeven en wat ik heb mogen doorgeven klinkt 
steeds deze liefdevolle, beschermende hulp door.  
Door dit kan de mens zichzelf bewaren en in stand houden, 
want heus, geloof mij, er zal nog heel veel gebeuren met deze 
aarde en alleen op deze wijze kunnen wij dat aan en kunnen 
wij geestelijk overleven. 
 
--- Ik heb geleerd dat je met humor zelfs demonen kunt ver-
slaan. 
  
Z.: Kijk eens, ik moet waarschuwen, ik moet dit soort dingen 
brengen en soms heb ik pijn in mijn hart dat ik dit moet bren-
gen. Dan maakt humor het vaak weer rond en kan ik het weer 
aan. Ik krijg het dan wel door en het gaat wel door mij heen, 
maar ik krijg dan weer iets meer kracht om het aan te kun-
nen. In humor zit een eeuwig durende kracht. 
 
--- Die opgeblazen kikker is een beeld dat mij aanspreekt. Hoe 
weet je of je onderscheidingsvermogen goed genoeg is om te 
kunnen onderscheiden wat een goede input of een opgebla-
zen kikker is? 
 
Z.: Dit onderscheid kan natuurlijk alleen vanuit jezelf komen. 
Tril ik mee met die opgeblazen kikker of niet? Je hoeft daar 
geen angst voor te hebben. De opgeblazen kikker zit in ons 
allen, hoor.  
De opgeblazen kikker in onszelf speelt op wanneer wij datge-
ne wat wij geestelijk verworven hebben in ons eigen ego la-
ten spelen. Wij verheffen ons daardoor eigenlijk boven het-
geen wij zijn. Begrijp je dit?  
Wij gaan ons dan verheffen en doen opgeblazen kikkerachtig. 
Dat gebeurt heel vaak uit angst omdat je je niet waar kunt 
maken of niet kunt bevestigen.  
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Je kunt dan niet datgene geven of naar je toe krijgen wat je 
bedoeling is. Je vlucht dan in je ‘opgeblazen kikker.' 
 
--- Dat sprookje van die opgeblazen kikker eindigt in een 
waarschuwing. Die kikker werd alsmaar dikker en dikker en 
dikker en mooier en mooier; dat dacht ze tenminste. Maar 
het eind van het verhaal was dat je een knal hoorde en die 
kikker was niet meer. 
 
Z.: Dank je wel. Dan wil ik nu met u komen tot een diepere 
acceptatie in uzelf van dat hogere Zijn. Ik wil dat met u doen 
door middel van een oefening. 
 
 
OEFENING 
 
 
Kom dan in een ontspanning en voel u veilig en beschermd. 
Voel u vertrouwd in de liefde die u wordt aangereikt.  
Treedt in contact met dit eigen hogere Zijn in uzelf. Laten we 
het voor het gemak visualiseren anders is het vaak zo moei-
lijk. 
Richt uw aandacht dan recht voor u en zie daar een stralende, 
lichtende, menselijke vormgeving met uw eigen gezicht daar-
in duidelijk herkenbaar.  
Voel de liefde en de oneindige veiligheid en bescherming van 
die vormgeving helemaal door u heengaan.  
Zie hoe een straal van licht zich losmaakt en in uw kruin-
chakra komt. Ontvang dit licht en geef het de ruimte. Durf in 
de ruimste zin van het woord uw oude versleten denkpatro-
nen los te laten en sta toe dat er vanuit die ruimte vernieu-
wing naar u toekomt. Nieuwe perspectieven zullen zich aan-
dienen en uw horizon verwijden. 
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Zie hoe het licht zich verbreidt naar uw voorhoofdcentrum, 
naar uw innerlijk oog opdat u dieper zult gaan schouwen en 
een dieper inzicht in uzelf zult krijgen.  
 
Zie hoe het licht zich verbreidt naar uw keelcentrum en laat 
het daar spelen in uw keel en stembanden. Ervaar dat in de 
komende tijd door de verdieping van uw inzicht en de ver-
nieuwing van uw denken uw uitdrukkingsmogelijkheden be-
wuster, duidelijker en dieper zullen worden. 
 
Zie hoe het licht zich verbreidt naar uw hartcentrum en voel 
in uzelf de levende liefde van dit hoger Zijn in uzelf. Voel hoe 
de gloed en de warmte u zodanig verwarmen dat zij u kracht 
en moed geven om uzelf te zijn in totale acceptatie en aan-
vaarding van wat u nu bent.  
 
Door deze kracht van de levende liefde verbreidt het licht zich 
nu naar uw emotiecentrum. U zult merken dat er een krachti-
ge regulatie van beheersende en beperkende emoties, ang-
sten en pijn in u komt. Deze levende liefde in uzelf geeft u de 
kracht om uzelf los te maken van te grote emotionele gebon-
denheden.  
 
En het licht gaat verder en verbreidt zich naar uw onderbuik, 
naar uw mannelijk of vrouwelijk Zijn in dit leven. Hier ont-
moet het licht vele spelonken van pijn en wanhoop, van ver-
driet en eenzaamheid. Maar dit licht is helder licht, het wordt 
gedragen door de levende liefde in uzelf vanuit uw hart, van-
uit uw hoger Zijn, vanuit uw verdieping van inzichten en uw 
vernieuwing van denken, vanuit de kracht van uw eigen trans-
formatiemogelijkheden. U bent nu in staat uw menselijk Zijn 
met uw eigen heilige vrije wil te accepteren en te transcende-
ren.  
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Dan gaat het licht naar uw stuitcentrum. Uw leven wordt nu 
verlicht en gedragen door het hoogste Zijn in uzelf, levend, 
vreugdevol, liefdevol en in vrede. 
 
Dan stijgt het licht omhoog, goudkleurig door hetgeen u daar 
zelf aan heeft toegevoegd. En zie hoe het licht zich vermengt 
met het stralende witte licht dat vanuit uw hoger Zijn in u is 
gekomen. 
 
Zo wees dan in Gods heilige Naam, 
in uw diepste vergeving en genezing, 
in uzelf, voor uzelf, uitstralend naar uw naasten. 
 
Dat wij mogen zijn en worden de nieuwe spirituele, levende, 
liefdevolle, vreugdevolle mens van de nieuwe tijd in verbin-
ding met elkaar. 
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Deel 2 
 
 
 
Processen van bewustwording 
 
 
 
- Opengaan 
- Eenzaamheid 
- Acceptatie 
- Het Goddelijk Plan op aarde 
- Velden van licht 
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Hoofdstuk 5 
 
 
OPENGAAN  
 
 
 
Vanuit de geestelijke begeleiding is mij gevraagd de mensen 
meer te betrekken in wat in hen leeft en om dat als het ware 
naar boven te halen door middel van een dialoog.  
Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk tot een nieuwe visie 
komen.  
De tijd van consumeren is voorbij. In deze nieuwe tijd wordt 
van ieder mens gevraagd vanuit zijn eigen diepste ik en ver-
antwoordelijkheid te gaan werken met hetgeen hij in zichzelf 
herkent en weet en waarvoor hij opengaat in de totaliteit van 
het Zijn. 
 
Wat is opengaan? 
Opengaan betekent dat in ieder mens het diepste innerlijk 
leven, het geestelijk leven in het bewustzijn komt.  
In onze maatschappij zijn wij min of meer geconditioneerd 
door onze cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke, mili-
eutechnische en religieuze achtergronden.  
Dat drukt een stempel op de mens en geeft een bepaalde 
manier van leven aan, een ‘way of life.' 
In de tijden die nu gaan komen, is het werkelijk van zeer groot 
belang dat in ieder mens de eigen  diepste innerlijke eenheid 
met het goddelijk Zijn, in ieder mens aanwezig, tot bewustzijn 
komt.  
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In ieder mens is een enorme krachtbron aanwezig om met dit 
hogere Zijn, deze geest Gods in onszelf tot een werkelijke 
realiteit te komen, die niet langer geconditioneerd hoeft te 
zijn door alles wat wij in onze opvoeding hebben meegekre-
gen.  
Daarbij gaat het er alleen maar om dat er diep in onszelf iets 
meetrilt met die werkelijke eenheid van schepping, waar wij 
een realisatie van zijn. De bewustwording daarvan kan soms 
heel schokkend zijn. Mensen die opengaan, herkennen de 
eigen innerlijke intuïtie en komen soms in contact met mach-
ten en krachten om zich heen.  
Zij ontdekken en herkennen dan bepaalde spirituele gaven in 
zichzelf. Deze ontdekkingen kunnen de mens in verwarring 
brengen en hem angstig maken. Zijn we niet allemaal opge-
voed met het idee dat zulke dingen duivels, occult en satans-
werk zijn? Echter, het is geen satanswerk want zowel de mens 
als deze machten en krachten zijn uit God geboren. 
 
Wie of wat is God?  
Niet een man op een troon, maar een ontzaglijk grote Een-
heid van licht, van werkelijke liefde, niet gebaseerd op reac-
ties van goed of slecht, maar op zuivere liefde.  
Ik zou bijna zeggen: ondanks onszelf is deze zuivere liefde ook 
in ons vertegenwoordigd. In onze levenswijze komt dit helaas 
niet altijd tot uitdrukking. We hebben daar soms gewoon de 
kans niet toe.  
Wat ik nu beoog te zeggen is: in deze tijd gaat er een herken-
ning komen van alles wat in u leeft, van de macht en de 
kracht in uzelf.  
Wil dit niet blijven ‘zweven’ dan gaat het erom die eenheid 
Gods, die werkelijke eigen gaven, dat hogere spirituele Zijn in 
jezelf tot een bepaalde mate van realiteit te brengen in het 
dagelijkse leven.  
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Er zijn heel veel verschillende vormen. Je kunt je bijna afvra-
gen: ‘hoe vind ik mijn eigen weggetje in dit woud van spiritue-
le vormgevingen?' Mijn taak is het om in u een bepaalde ma-
te van onderscheidingsvermogen wakker te roepen zodat u 
zelf kunt inzien, voelen en ervaren: wat past bij mij en wat 
moet ik maar voorbij laten gaan? 
 
Momenteel gaan er sterkere lichtenergieën over onze pla-
neet, hierdoor wordt bij veel mensen het opengaan gestimu-
leerd. Dat uit zich vaak in kleine en grote problemen omdat 
mensen het vaak heel moeilijk vinden hiermee te werken of 
dit onder woorden te brengen, zowel naar zichzelf als naar de 
ander. Vaak zit het hem in hele kleine nabije dingen.  
Het leren zien van deze kleine nabije dingen maakt het 
meestal eenvoudiger om vooral niet te schrikken van grotere 
impulsen. Het leren contact maken met de vreugde van het 
opengaan en het vooral niet blijven steken in:  
‘help, wat overkomt mij nou’ verzacht het leerproces.  
 
Het hele leerproces is een driedeling. 
In de eerste plaats hebben de sterker wordende lichtenergie-
en, die momenteel over onze planeet gaan, zo'n kracht dat er 
in ieder mens iets gaat meetrillen.  
Door dit meetrillen worden in ons bepaalde, ik zou haast zeg-
gen: ‘uitgesleten paden’ opnieuw belicht en zoekt men naar 
een vrijheid in zichzelf om nieuwe wegen te kunnen betreden 
om zo de eigen spiritualiteit tot werkelijkheid te brengen.  
 
Ten tweede merk je steeds vaker dat je in heel kleine dingen 
plotseling iets herkent van: ‘hé, dit is niet gewoon, dit heb ik 
niet rationeel bedacht, dit komt ergens diep uit mijzelf of dit 
is communicatie met energieën waar ik geen weet van heb en 
die ik niet ken.'  
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Dat is dan de ervaring van de eenheid van de schepping. Soms 
ervaar je dat maar in heel kleine dingen.  
Waar gaat het nu om? Je begrijpt dat ieder mens wordt aan-
geraakt door die grote lichtenergieën. Zo de mens is, is ook 
de realisatie van die aanraking.  
Wanneer de mens angstig is, haatgevoelens heeft of afgunstig 
is, worden juist die energieën gestimuleerd.  
 
Maar wanneer de mens deze energieën probeert te verstaan 
en ervoor openstaat of iets voelt van de eenheid, hoef je het 
nog niet eens te begrijpen of te kunnen realiseren, maar dan 
word je ook gestimuleerd.  
Soms kun je het alleen maar herkennen in de kleine dingen in 
je leven.  
Nu wil ik hier graag vragen over. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- U spreekt over openheid. Er is in mij een groot heimwee 
naar openheid, maar ik heb het idee dat ik ontzettend ge-
blokkeerd ben en dat die blokkade mijn innerlijke groei te-
genhoudt. Hoe krijg ik dat op tafel? Het lukt mij niet. 
 
Z.: Oké. Ik wil graag drie vragen, zodat ik een verbinding kan 
maken en er als het ware een boeketje bloemen van kan aan-
bieden. Wie volgt voor de tweede bloem? 
 
--- Mijn vriend heeft het woord ‘spiritueel’ gelezen in een 
boek en geeft daar erg op af. Hoe ga ik daarmee om, zodat hij 
wat meer openstaat? 
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Z.: Dank u wel, dat is het tweede bloemetje. Dan nu graag nog 
een derde. 
  
--- Ik wilde graag zeggen dat mijn vriendin juist erg opengaat.  
Zij komt in contact met spiritualiteit die zij van binnen er-
vaart. Hoe kan zij leren omgaan met haar angsten? Ik denk 
dat het  juist heel mooi is als je openstaat voor spiritualiteit, 
zeker als het ook steeds positief bevestigd wordt door allerlei 
dingen.  
 
Z.: Dank je wel, dit was het derde bloemetje.  
Nu ga ik jullie een heel klein boeketje aanbieden. Ik begin bij 
het grote heimwee dat er is in ieder mens. Ik noem dat: ‘het 
onstilbare verlangen naar de eenheid met het eigen goddelijk 
Zijn in ieder mens aanwezig.'  
Het tweede is: het woord spiritualiteit dat allerlei angsten 
oproept. En het derde is eigenlijk een positieve benadering 
van dit geheel.  
 
In ieder mens leeft een onstilbaar verlangen om in eenheid 
met God te zijn. Het is onze drijfveer en kracht waardoor er 
zulke immens grote lichtenergieën over deze planeet gaan. 
Het is ook het verlangen van de mens om, los van zijn gecon-
ditioneerde achtergronden, tot een diepere individuele rela-
tie met het eigen godsbewustzijn te komen.  
 
Het is deze enorme oproepende kracht die de hogere wezens 
in de sferen - de machten en krachten om de troon, de mees-
ters van Liefde en Wijsheid, de bescherming en de begelei-
ding van deze planeet - ertoe hebben gebracht om energieën 
naar deze planeet te zenden die stimulerend op het eigen 
verlangen van de mens inwerken. Dat is wat nu gaande is.  
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Het betekent dat het verlangen naar opengaan in de mens 
steeds sterker wordt. Men wil zich innerlijk vrijmaken van al 
hetgeen ons is geleerd. Dat betekent niet dat de schoonheid 
en de waarden daarvan zomaar moeten worden weggegooid. 
Thans kunnen wij indalen tot de diepste diepten van hetgeen 
ons is gegeven in werkelijke eenheid met het goddelijk Zijn.  
De mens is niet een wezen hier en God een ander wezen 
daar. Nee, het goddelijke is in de mens.  
 
Alleen de mens is verantwoordelijk voor al zijn denken, voor 
al zijn gevoelens en voor al zijn daden. Alleen Ik ben verant-
woordelijk en Ik kan niets van mijzelf opleggen aan een Ver-
losser of aan wie of wat dan ook. 
 
In ieder mens is angst voor het nieuwe, voor alles wat ons 
niet vanaf de wieg is geleerd. Er is ook angst voor onze eigen 
verantwoordelijkheid en voor het loslaten van oude patro-
nen. Angst belemmert ons om te kunnen komen tot de wer-
kelijke eenheid in onszelf.  
 
Waar bestaat dat loslaten dan uit? 
Ik heb hier eerst een beetje de negatieve aspecten van angst 
belicht, van de huiver voor het nieuwe, van het niet-weten-
van, maar er is ook vreugde. De mens voelt een grote vreugde 
wanneer hij in het besef komt van: ‘ik kom werkelijk vanuit 
het hoogste, ik heb dat in mij, het is mijn werkelijke kracht-
bron.  
 
Al het lijden dat tot mij komt, alle pijn, alle wanhoop, alle 
eenzaamheid die wij mensen ervaren kan ik vanuit het hoog-
ste Zijn in mijzelf transformeren tot iets goeds. Zelfs, al is het 
maar een klein beetje. Ik heb die kracht in mij want ik ben die 
lichtbron in mijzelf.' 
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Ik zie vaak het volgende: als mensen opengaan, komt daar 
een bepaalde eenzaamheid uit voort. In de omgeving is niet 
veel begrip en ze voelen zich heel alleen. Dat is mij, heel in 
het begin, ook overkomen toen ik hiermee begon.  
 
Ik zei het al: ieder mens is bang voor iets nieuws. Het nieuwe 
ken je niet en het zou wel eens alles omver kunnen gooien 
waar je aan gewend bent. Ook eenzaamheid heeft daar mee 
te maken. Aan de ene kant is er de angst om je te integreren 
met deze nieuwe spiritualiteit, aan de andere kant is er de 
wens je te integreren waardoor je sterk komt te staan en je 
het durft te laten zijn en te tonen.  
Ook is er vaak een teveel proberen om het in je omgeving 
naar buiten te brengen waardoor de ander in zijn persoonlijk-
heid wordt afgeschrikt. 
Wat je zelf ervaart, wat mooi is, waarvan je voelt: ‘dit is het’ 
wil je delen met de ander - en meestal is dat degene van wie 
je houdt, die je lief is - met al je overtuigingskracht. Die ander 
schrikt zich dan een hoedje en trekt zich terug, want hij of zij 
heeft het gevoel niet in de eigen waarde te worden gelaten.  
  
Alles wat wij doen, alles wat wij uitzenden zijn energieën die 
zich met elkaar verbinden of juist niet en elkaar dan afstoten. 
Alles wat wij zijn, elke gedachte die wij hebben, elk woord dat 
wij spreken, elke daad die wij doen, is een enorme krachtsuit-
stoting van energie. Deze energieën zoeken respons bij gelijk-
gestemde energieën.  
 
Kwade gedachten die je uitzendt of gedachten van macht, 
begeerte naar geld, machtswellust vooral, haat, afgunst, zijn 
duistere energiestralen. Zij zoeken zich een weg en verenigen 
zich met dezelfde soort energieën met dezelfde straling. Klei-
ne gedachten van vreugde, van iets leuks dat je die dag hebt 
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meegemaakt, van je open willen stellen voor liefde zijn ook 
ontzaglijk grote krachtuitstotingen die juist daarheen gaan 
waar duisternis is, waar lijden is, waar mensen onderdrukt 
worden. Deze mensen vangen daar iets van op en het geeft 
hen nieuwe moed en een flits van liefde. 
 
Dat is de vreugde van het opengaan, het besef dat wij niet 
allemaal kleine eilandjes zijn, maar dat wij leven in een een-
heid van Zijn. De vreugde hiervan is dat wij vanuit onze eigen 
plaats, onze eigen gewone huiskamer of waar we ook zijn iets 
kunnen doen aan het leed in de wereld.  
  
Je kunt dat leed niet veranderen, je kunt het leed van een 
hongerende bevolking in een derde wereldland niet plotseling 
veranderen, maar door de kracht van jouw vreugde, de kracht 
van jouw gevoel van eenheid en liefde kan er iets meer be-
wustzijn en iets meer inzicht over de wereld gaan. Dat is met 
elkaar bouwen aan een piramide van licht, waardoor wij uit-
eindelijk werkelijk in die eenheid zullen zijn. 
Grote gebeurtenissen in de wereld zijn afspiegelingen van 
onszelf. Dat is wat ik zojuist min of meer zei. Jij bent de we-
reld in het goed en in het kwaad. Als je dit hoort kan dat ver-
warring en ongeloof veroorzaken. Het zou goed zijn als hier 
vragen over komen.  
 
--- Een stuk van uw verhaal over opengaan, herken ik. Wat 
moet ik met de slechte dingen in mijzelf? Hoe kan ik die helen 
of absorberen? Dingen in mijzelf, die ik als slecht zie of niet 
kan accepteren, projecteer ik naar buiten. Hoe ga ik hiermee 
om?  
 
Z.: Ja, dat heeft te maken met acceptatie. Het hangt ook sa-
men met: ‘liefde kunnen geven is liefde kunnen ontvangen’ 
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en omgekeerd: ‘heb je naaste lief als jezelf.' Als je alleen je 
naaste liefhebt en jezelf daar niet bij betrekt, plaats je God 
buiten je.  
 
--- Ik ben ziek geworden en kwam terecht bij iemand die pa-
ranormaal begaafd is. Zij heeft mij ontzettend geholpen. Bij 
haar doe ik hypnotherapie. Ik ben door haar erg opengegaan 
en voel me daar goed bij. Hoe staat u tegenover hypnose? U 
heeft eens gezegd dat u tegen hypnose zou zijn omdat het de 
wil van mensen beïnvloedt en dat je niet aan iemands wil mag 
komen.  
 
Z.: O, dat is iets anders. Ik begrijp al wat u bedoelt. Ik zit even 
na te denken hoe ik deze vragen kan verbinden.  
Maar dat komt wel. De volgende vraag zal wellicht zo zijn dat 
ik ze kan verbinden.  
 
--- Opengaan zou er eigenlijk toe moeten leiden dat je hele-
maal teruggaat naar zoals je geboren bent, zonder hetgeen je 
hier in de wereld hebt geleerd. Dus dat je een aantal dingen 
los moet laten om weer bij de Bron te komen.  
 
Z.: Dat was het derde bloemetje. 
Dat wat kwaad is - laten we het maar niet slecht noemen - 
laten we zeggen wat donker is, schaduwkanten waar het licht 
niet helemaal in doordringt, is om ons heen en zit in ons.  
Het zijn onze eigen angsten, schuldgevoelens, miskenningge-
voelens. Vooral twijfel aan het eigen hoogste Zijn maakt dat 
de mens geen kracht heeft om het hoogste in zichzelf in zijn 
leven te bevestigen.  
Laat ik het anders zeggen. Je kent allemaal je eigen twijfels en 
je eigen angsten. Daarnaast zijn er ook je eigen ego en je ei-
gen machtsgevoelens die maken dat je je groot voelt.  
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Vaak denk je dat je alleen maar door je ego, dus door je per-
soonlijkheid groot te maken jezelf kunt bevestigen.  
Helemaal niet waar!  
 
Je ego, je persoonlijkheid is een deel van de totaliteit die jij 
bent als mens. Wat is die totaliteit?  
De totaliteit is het hoogste licht in jezelf. Het is de eenheid 
met het goddelijk Zijn. Jouw geest is de vonk die uit het kos-
misch vuur mocht springen en zo in verdichting door de sfe-
ren heen uiteindelijk tot een menselijk wezen werd.  
De mens - wij dus - komt in de materie en neemt onmiddellijk 
alle materie aan.  
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Van leven tot leven heeft hij door de liefde Gods de genade 
gekregen om zich steeds meer te transformeren, te kunnen 
veredelen en steeds meer in het licht te komen door het los-
laten van de duisternis. Niemand is een engel, niemand is een 
heilige want dan waren wij hier niet meer.  
 
Van leven tot leven krijgen wij de kans om alle aspecten die 
tot kwaad kunnen leiden te leren onderscheiden. Haat en 
afgunst kunnen leiden tot moord en diefstal. Machtswellust 
kan leiden tot oorlog en begeerte naar gewin. Geld en rijk 
worden brengt de mens tot de meest afschuwelijke dingen.  
Het weten van het hoogste Zijn in ons, onze eigen intuïtie en 
onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van ons gewe-
ten leidt ons tot vernieuwing, transformatie en veredeling. 
 
Dan nu de vraag over het teruggaan zoals je geboren bent. 
Bedoel je dat als je opengaat je weer een baby zou moeten 
worden? Alsjeblieft niet, zonde van de tijd die we al achter de 
rug hebben. Nee, we moeten niet weer zoals een kind in onze 
eigen naïviteit komen. Juist ons opengaan voor het diepste 
spirituele besef doet als het ware een beroep op je om alles 
van jezelf in te spannen om ermee te kunnen werken en le-
ven, want het is niet iets dat zomaar gebeurt, nee, daar moet 
je hard voor werken.  
 
Opengaan houdt in dat er een grotere mate van verantwoor-
delijkheid en zelfkennis komt. Er komt een bepaalde mate van 
inzicht in de problematiek van jezelf en van anderen.  
Er komt een bepaalde mate van verdieping hoe jij met je ei-
gen aspecten naar de ander en met aspecten van de ander 
naar jou moet omgaan. Het geeft je inzicht hoe jij in dit leven 
moet staan, los van het gemak van alles wat we hebben ge-
leerd.  
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Hoor je wat ik zeg? Los van het gemak van alles wat we heb-
ben geleerd. Dus nu ben je op jezelf aangewezen. Eigenlijk is 
dat de nieuwe spiritualiteit.  
 
Nu de vraag over hypnose. Als hypnose niet in volle vrijheid 
wordt uitgevoerd, is het een aanslag op de vrijheid van de 
geest van de mens en op de menselijke waardigheid. Een 
showprogramma waar een hypnotiseur de mensen de meest 
rare dingen laat doen, vind ik een aantasting van de menselij-
ke waardigheid en daar ben ik absoluut op tegen. Als hypnose 
met toestemming van de cliënt wordt gebruikt om in het on-
derbewustzijn bepaalde zaken omhoog te krijgen en te be-
lichten, is hypnose niet verkeerd want die mens heeft daar 
zelf toestemming voor gegeven.  
Waar het mij om gaat is: het respect voor de menselijke 
waardigheid van ieder individu moet altijd voorop blijven 
staan. 
 
--- Wat is je ‘geweten?' Kan een ‘geweten’ ook geconditio-
neerd zijn vanuit je opvoeding of een vorig leven? Wanneer is 
het zuiver en wat is ‘weten?' 
 
Z.:  Psychosofia is de innerlijk religieuze levensleerweg. Een 
innerlijke leerweg die ik al jaren aan de mensen probeer over 
te brengen.  
Innerlijk weten is eigenlijk een neutraal weten, een diepe 
integratie in eenheid met het hoogste Zijn. Het is de realisatie 
daarvan in je huidige bestaan in alles wat je doet, zegt en 
denkt. Het is natuurlijk altijd gekleurd door wat je hebt mee-
gekregen in dit leven. Het is zaak dat je gaat leren onder-
scheiden: waar word ik nou teveel door gekleurd?  
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Wanneer word ik teveel beïnvloed door mijn oude geconditi-
oneerdheden? Het is iets dat ieder mens zelf moet ontdek-
ken.  
 
De leerweg Psychosofia zoals ik heb doorgekregen, is daar 
een mooi hulpmiddel bij, maar het is máár een hulpmiddel, 
het is geen doel op zich. Het doel is om steeds dieper en dich-
ter in die onvoorwaardelijke eenheid te komen en niet langer 
bepaald te worden door oude karmische aspecten die in het 
onderbewustzijn liggen. Deze karmische aspecten heb je no-
dig om je in dit leven te kunnen bevrijden van al datgene wat 
je eigenlijk min of meer dwangmatig bepaalt.  
Het is dus eigenlijk een genade. Je komt in het leven van nu. 
Je krijgt precies datgene aan trillingseenheden naar je toe wat 
in jouw pakket zit, zal ik maar zeggen. Die trillingseenheden 
heb je nodig om je bewust te worden van: ‘hé, hier zit ik nog 
aan vast, daar ben ik nog onvrij in en hierdoor ben ik niet 
helemaal mijzelf.' 
Onze weg gaat over hoge bergen en door diepe dalen. 
 
--- Je rafelt jezelf helemaal uit, het gemak van oude conditio-
neringen laat je los. Dan begint een enorme zoektocht van je 
ego naar je hoger Zelf. Die zoektocht begint eenzaam en van 
lieverlede ga je herkennen en erkennen dat er veel kracht en 
warmte inzit. Iedere keer zoek je weer een richting en komen 
er weer nieuwe dingen op je af, soms door een diep dal en 
dan maar hopen: ‘als ik hier uit ben, zal er wel weer iets an-
ders op mij afkomen?'  
Wil dat zeggen dat iedereen op aarde werkelijk zijn eigen weg 
moet zoeken op eigen kracht? 
 
Z.: Ja, helaas is dat zo. 
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--- Ik heb u regelmatig gevolgd. Laatst was ik bij u op een le-
zing en toen ben ik ontzettend verdwaald, wel 60 km.  
Ik dacht: ‘wat is dit nou?' Hang ik mij te veel op aan Zohra?  
Na een diepe inzinking leek ik toch weer een stukje vernieu-
wing gevonden te hebben. 
 
Z.:  Sorry, maar ik vind dit een prachtig gegeven. Niet dat je 
zolang verdwaald was, maar dit is precies het voorbeeld wat 
ik nodig had. Dank je wel.  
Je verdwaalde en je merkte dat je je eigenlijk te veel aan mij 
ophing. Dat betekent dat er werd ingegrepen vanuit je eigen 
hoger Zijn, de eenheid die je onbewust hebt en waar je je 
misschien ook al bewust van bent. Je hoger Zijn maakte je 
duidelijk: ‘hé mens, wat doe je nu! Jij moet je eigen weg zoe-
ken.'  
Wat ik mag aanreiken, is een hulpmiddel. Gebruik dat maar 
voor zover het je kan helpen. Maar jij moet zelf je weg zoe-
ken. Het is jouw leven, het is jouw weg, het is jouw verant-
woordelijkheid! 
 
Hulpmiddelen die ons worden aangereikt mogen wij gebrui-
ken, maar wij moeten absoluut alleen en zelf onze eigen weg 
vinden. Je zult denken: dat klinkt eenzaam, koud en akelig. 
Maar dat is niet waar. Het is een levensgrote vreugde en een 
levensgrote genade dat je dat mag. Anders zou je nooit vrij 
kunnen zijn of worden. Als mens heb je het recht en de ver-
antwoordelijkheid om je innerlijk werkelijk vrij te maken.  
 
Ik bedoel niet dat iedereen zijn baan moet opgeven omdat 
het geen leuke baan is en jij je daarvan wilt vrijmaken. Ik be-
doel dat je je innerlijk gaat vrijmaken van de druk die dat wat 
je doet op je legt. Die druk wordt van buitenaf veroorzaakt, 
maar ook vanuit datgene wat jezelf uitzendt, dus oproept. 
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Nu even het dal in en dan weer de berg op. Wanneer wij de 
dalen niet hadden om tot bezinning, tot inzicht en tot her-
kenning te komen van het waarom wij in zo'n dal zitten, kon-
den wij de berg niet beklimmen.  
 
Duisternis, of laten we zeggen onze schaduwkanten, hebben 
wij absoluut nodig om plotseling te denken: ‘hé, dat is het 
dus, daar moet ik van loskomen.' Soms zijn die schaduwkan-
ten heel erg donker, soms zijn ze erg pijnlijk, erg eenzaam en 
voel je je verlaten. Niemand begrijpt je meer.  
 
Maar er is ook altijd - onthoud dit alsjeblieft - een deel in je-
zelf dat dat oproept. En laten we dáár eens naar kijken!  
Want meestal kun je je omgeving niet veranderen of kun je 
de ander niet veranderen. Maar dat is je verantwoordelijk-
heid ook niet. Je kunt alleen maar kijken naar jezelf en kijken 
wat er in je is, wat bijvoorbeeld die eenzaamheid oproept, 
continueert en stimuleert. Het kan zijn door je eigen misken-
ning waardoor je juist macht bij de ander oproept.  
Die ander gaat dan boven op je zitten waardoor de druk juist 
toeneemt. Het kan ook twijfel aan jezelf zijn, zo sterk dat een 
ander je helemaal niet meer ziet. Als je jezelf niet erkent, zal 
een ander dat dan wel doen? Vast niet!  
 
Begrijp je hoe dat allemaal werkt? Dat is spiritueel bewust-
zijn! De mens wordt hierdoor steeds bewuster en kan zo op 
een andere manier met het eigen leven en het leven van de 
ander, waar hij mee in relatie staat, omgaan.  
 ‘Heb je naaste lief zoals jezelf.' Als je niet naar jezelf kunt 
kijken, als je niet ziet welke schaduwkanten jouw energieën, 
jouw trillingen bij de ander oproepen, kom jezelf ook in de 
schaduw te staan. Je komt dan terecht in eenzaamheid, in 
pijn en noem maar op. 
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Waar komt dat vandaan? Het heeft te maken met het feit dat 
je jezelf niet liefhebt.  
Wat is dat nu weer? Moet je dan een groot ego hebben, moet 
je dan vreselijk overtuigd zijn van jezelf? Nee. Jezelf liefheb-
ben betekent dat je jezelf accepteert.  
Dat je jezelf kunt vergeven. Dat je al datgene wat je in jezelf 
niet leuk vindt, en wat je al honderd keer van een ander hebt 
gehoord, eindelijk durft te accepteren en er iets aan durft te 
doen.  
 
Tegelijkertijd houdt dit in dat je daardoor een bepaalde mild-
heid in jezelf gaat krijgen naar de ander. Want je herkent in 
die ander toch ook je eigen dingen? Je ziet dan dat wat er in 
jezelf leeft, ook in die ander leeft. ‘Boven’ houden ze onvoor-
waardelijk van jou. Maar niet alleen ‘boven’, ook ‘beneden’ 
hier in jezelf. 
 
--- Ik ervaar het de laatste tijd net andersom. Er komt zoveel 
liefde naar mij toe dat het mij verbaast. Ik denk dan: ‘ik wist 
niet dat ik dat ben.' Dus in plaats van niet kunnen accepteren, 
zit het meer in verwondering en leren ontvangen.  
 
Z.: Dat is de andere kant ervan. Je bent nu in een fase van 
vreugde. Dat straal je ook uit. Het roept bij anderen diezelfde 
trillingen op. Dat voel jij als vriendelijkheid of het lieve van de 
ander. Je moet dan niet naast je schoenen gaan lopen, want 
dat gevaar bestaat.  
Alles is geschapen en bestaat uit een groot energieveld.  
Elk onderdeel van de schepping is een aspect daarvan. Uit-
eindelijk is het de bedoeling van de schepping dat alles in een 
harmonieus geheel zal komen. Hoe lang dit zal duren, weet ik 
niet.  
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Laten we optimistisch blijven. In ieder geval worden de men-
sen die nu in dit spirituele bewustzijn komen zich er bewust 
van hoe wij dat zouden kunnen doen.  
Daar gaat het om en dat komt door jezelf, door hoe jij hier 
zelf mee om zult gaan. 
 
Het spirituele bewustzijn van nu, dat over heel Nederland 
gaat, is een enorm energieveld waardoor er in veel niveaus 
van vormgeving mensen opengaan, transmissies krijgen, in 
contact komen met andere, hogere wezens en soms ook met 
lagere energieën. De tijd is aangebroken dat de mensheid als 
totaliteit zich bewust wordt van de werkelijke eenheid-van-
Zijn. Ieder individu heeft daar een eigen kleuring of vormge-
ving in. Ieder mens zoekt daar zijn eigen weg in.  
 
Bij al deze dingen die naar ons toekomen, in al deze nieuwe 
vormgevingen waar we soms nog nooit van gehoord hebben, 
zijn de enige criteria: laat het je vrij? Wil het jou niet te pak-
ken nemen en laten ondersneeuwen? Is het liefdevol?  
 
Dat betekent dus respect naar jezelf en naar buiten. Dat is 
wat ik jullie vooral wil meegeven. Laat het respect naar jezelf? 
Laat het jou in je eigen waarde? Laat het alles in de eigen 
waarde? Vraag je steeds af: is het geen machtswellust? Is het 
geen begeerte naar gewin of rijk worden? Wil die ander zelf 
groot worden, meester zijn, goeroe zijn of wat dan ook?  
 
Wees steeds verbonden met je intuïtie en stel voorop: word 
ik in mijn eigen waarden en vrijheid gelaten?  
Mag ik zelf beslissen hoe ik het wil? Dat is belangrijk. En pas 
dan kun je je daarmee verbinden.  
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Verbinding, echte verbinding over de gehele wereld kan er 
pas zijn als ieder individu vanuit de eigen geestelijke vrijheid 
in het eigen Zijn wordt gelaten en zich vanuit die vrijheid wil 
verbinden. Dit is echt het criterium.  
 
Er komt veel op ons af. Laten wij ons vooral niet laten beïn-
vloeden door prachtige woorden, door mooie voorstellingen, 
door ‘van de Pleiaden komen, Meesters met ruimteschepen’, 
enzovoort. Wij zijn nu in staat om in ons diepste eigen spiri-
tuele bewustzijn te komen. Ga daar eerst maar mee aan het 
werk, dat is al zoveel, dat gooit al zoveel om. 
 
Het maakt soms ook eenzaam als je merkt dat de omgeving er 
niet in meegaat. Je kunt je dan heel alleen voelen. Ik weet 
precies wat dat betekent. Ik heb het zelf ook meegemaakt 
met mijn kinderen. 
 
Toen ik hiermee begon wilde geen van mijn negen kinderen 
er iets mee: ‘Ma is een beetje ‘eigenaardig’ geworden’!  
Zo gaat dat. Het kost dan veel om in jezelf te blijven geloven 
en niet om te gaan door wat ze allemaal naar je toe brengen.  
 
Als je werkelijk overtuigd bent dat wat met jou is gebeurd 
waarheid is, blijf daar dan in en durf dat aan! Je krijgt dan ook 
de kracht om het aan te kunnen en geen mens zal je kunnen 
raken. Die innerlijke kracht wordt dan zo groot dat je een-
zaamheid wordt opgeheven.  
 
--- U sprak over de vrije wil. Wat is precies de omlijsting van 
de vrije wil? Als ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doe, is het op 
een gegeven moment geen vrijwilligerswerk meer, want er 
wordt op mij gerekend. Dus ik verplicht mij zodra ik iets aan-
neem.  



157 

 

 Z.: U vraagt mij een omschrijving van de vrije wil. De vrije wil 
is dat een mens vanuit zijn diepste Ik niet belemmerd of be-
paald wordt door bijkomstigheden. Bijkomstigheden kunnen 
ontstaan vanuit een vorig leven, vanuit je jeugd, vanuit je 
eigen karakterschaduwkanten, vanuit datgene wat de omge-
ving of de omstandigheden je opleggen. Dit zijn allemaal as-
pecten die de vrije wil beïnvloeden.  
 
Hoe kun je nu echt met je vrije wil in de maatschappij leven? 
Want misschien zou je dan tot heel andere dingen komen dan 
onze maatschappij over het algemeen aangeeft.  
Daartoe moet de vrije wil in de mens zodanig vrij worden dat 
de mens zich innerlijk vrij kan maken van al zijn dwingende 
aspecten. Misschien vraag je je af: ‘wat heb ik eraan dat het 
allemaal innerlijk is, ik moet het ook uiterlijk in mijn gewone 
leefomstandigheden toepassen.'  
 
Vanuit dit beginsel kun je gaan kijken naar je functioneren in 
je omgeving en in de maatschappij. Word je in je functioneren 
beheerst en bepaald door wat er van buiten naar je toekomt? 
Kun je dat in overeenstemming brengen met je diepste Zijn 
en je eigen vrijheid?  
 
Vaak is dat heel moeilijk. Denk maar niet dat de nieuwe spiri-
tualiteit en alles waar we nu mee bezig zijn een makkelijke 
weg is. Het vraagt een heel diepe verantwoordelijkheid, her-
kenning en inzicht naar jezelf en naar je functioneren in het 
geheel. Want daar komt het toch op aan.  
Ik hoor vaak de kreet dat in de nieuwe spiritualiteit de eigen 
groei voorop staat en dat het alleen maar om het ‘eigene’ 
gaat. Dat is niet waar.  
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Het gaat erom om vanuit je eigen groei tot een dieper inzicht 
te komen en daardoor tot een grotere verantwoordelijkheid 
en vreugde in het geheel waarin je geplaatst bent. Dus van 
individu tot collectief.  
 
--- ‘Met elkaar bouwen aan de lichtpiramide.' Wat ik mij af-
vraag is: ‘bouw ik wel voldoende mee?' Zolang ik mij dit af-
vraag, is het nog niet voldoende denk ik. 
 
Z.:  En ook niet vrij. Als je jezelf afvraagt: ‘doe ik het wel 
goed? Doe ik wel voldoende wat ik doen moet?' ben je bij-
zonder onvrij bezig. Het betekent dat er een bepaalde 
dwangmatigheid inzit vanuit een schuldgevoel of een te groot 
plichtsgevoel. Deze schuldtrillingen bestaan meestal uit mis-
kenning of  twijfel aan jezelf. Dat zijn bepaalde onvrijheden. 
Je mag nu in een diep vertrouwen komen in jezelf. Want ieder 
mens is, bewust of onbewust, in werkelijke eenheid met het 
hoogste.  
 
Maar als je daar niet volledig op vertrouwt, blijf je twijfelen 
aan jezelf en dan schommel je steeds door al die aspecten 
heen die ik noemde.  
Een eerste vereiste is dus absolute acceptatie van jezelf.  
Met al je voldoendes en onvoldoendes, je licht en je scha-
duwkanten. Vanuit die acceptatie kun je gaan werken met 
wat er van jou is. Om hiernaar te leven is moeilijk, hoor.  
En toch is dat de piramide van licht die wij met elkaar bou-
wen.  
 
--- Mensen willen graag vrij zijn in hun geestelijke groei en 
daar ook veel voor doen. Vaak voelen zij zich belemmerd 
door hun omgeving, vaak ook door hun partner en dan vinden 
zij het liefdeloos om toch hun eigen weg te gaan.  
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Dat betekent een enorme tweestrijd, terughoudendheid en 
veel compromissen. Kun je iets zeggen over die tweestrijd die 
in heel veel mensen heerst? 
 
Z.:  Dit kom je overal tegen waar mensen in contact komen 
met: de nieuwe spiritualiteit, een nieuw bewustzijn krijgen of 
de eigen groei stimuleren en daar heel hard aan werken.  
Het is vaak zo dat juist de partner dat niet ziet zitten en het 
ervaart als een bedreiging.  
Je kunt nooit voor een ander besluiten nemen. Je bent niet 
verantwoordelijk voor wat een ander zegt of doet. Je kunt 
alleen maar kijken naar je eigen uitstraling, je eigen functio-
neren in jouw relatie.  
 
Het is mij opgevallen - ik ben dat erg veel tegengekomen - dat 
wanneer mensen opengaan en deze innerlijke groeiweg op-
gaan hen dat zo beheerst, zo overweldigt, dat zij een uitstra-
ling krijgen die onbedoeld inderdaad bedreigend is voor de 
partner.  
Waar komt dat door? Wanneer je iets moois ervaart wat je 
helemaal raakt en waar je voor de volle honderd procent 
achter staat en mee bezig bent, is het verschrikkelijk moeilijk 
om dat niet met je persoonlijkheid heel sterk naar buiten te 
brengen. Doe je dat, dan vorm je inderdaad een bedreiging 
voor de ander. Hoe prachtig je het ook bedoelt en wat voor 
mooie dingen je ook hebt ervaren, de ander ervaart dit als 
een hem of haar van zijn voetstuk slaan.  
 
Het is erg belangrijk dat je in jezelf kijkt waar je mee bezig 
bent. Het heeft namelijk te maken met je ego. De schoonheid 
van je eigen geestelijke groei, van je nieuwe spiritualiteit 
wordt door je persoonlijkheid overgenomen. Daardoor wordt 
het te groot en overweldigt het de ander.  



160 

 

Die ander voelt zich plotseling in de steek gelaten en heeft 
geen poot meer om op te staan. Hij of zij wordt daardoor 
agressief en krijgt weerstanden die je eigenlijk zelf oproept.  
 
Hoe moet je er dan wel mee omgaan? Om te beginnen: besef 
in godsnaam dat jouw innerlijke groei, jouw punt van herken-
ning van opengaan absoluut niet dezelfde hoeft te zijn als van 
degene die naast je staat. Dat is zelfs bijna onmogelijk.  
Want we zijn allemaal uniek. Dus degene naast je heeft zijn 
eigen tijd, zijn eigen manier, zijn eigen periodes waarin dat bij 
hem of haar wel of niet zal komen.  
 
Dat is één ding. Het tweede is: wanneer je merkt dat je part-
ner niet op dezelfde golflengte zit, je hem of haar toch durft 
te laten zijn.  
Dat vergt veel van je. Je hebt zelf immers het licht gezien en 
je denkt dat die ander in de duisternis staat. Dat is niet eens 
waar! Zolang die ander dat zo niet ervaart, is hij of zij daar 
ook niet in. Dat houdt dus in dat er een groot mededogen in 
je moet, kan of mag zijn, zodat je daardoor die ander absoluut 
in zijn eigen waarden kunt laten. Dan zal die ander zich niet 
verzetten. Je krijgt dan zelfs dat hij of zij aangeraakt wordt.  
Je zendt namelijk een liefdestrilling uit.  
  
Wanneer je het respect durft op te brengen om de ander in 
zijn eigen Zijn te laten, is dat een immens grote liefdestrilling 
die je uitzendt en die absoluut herkend en vaak gehonoreerd 
wordt door die ander. Maar het vergt moed en terughou-
dendheid van het ego.  
 
Ik werd eens, tijdens een lezing, teruggefloten door ‘boven’ 
en hoorde streng in mijzelf: ‘terughouding past u, Zohra.'  
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Ja, terughouding past ons allen. ‘Niets is van of voor u alleen, 
Zohra’, werd ook ooit gezegd van ‘boven.'  
Voor ons allen gelden dezelfde kosmische wetten. Dit is na-
melijk een kosmische wet. 
 
--- Soms zijn er momenten dat je jezelf moet realiseren: ‘ben 
ik verkeerd bezig?' 
 
Z.: Ja, in zoverre verkeerd bezig: ‘leg ik mijzelf teveel op?' 
Natuurlijk gebeurt het altijd vanuit een bepaald soort liefde: 
‘dat is zo prachtig of daar moet je ook in meegaan.' Of het 
gebeurt uit angst dat je het alleen moet doen, enzovoort. 
Maar dat zijn oneigenlijke motieven, dus wat ik noemde de 
bijkomstigheden. 
 
--- U spreekt over een partner, maar in groepsverband ge-
beurt het ook. De één straalt meer uit dan de ander en de één 
heeft innerlijk meer dan een ander. Dat is soms best moeilijk. 
 
Z.: Dit is de diepste betekenis van de nieuwe spiritualiteit: 
‘mens, kijk ernaar en waak ervoor dat je niet je persoonlijk-
heid, je ego laat prevaleren.' Laat je ego niet groter zijn dan je 
diepste innerlijke Zijn. Want je diepste innerlijke Zijn is in 
grote eenheid met alle andere innerlijke Zijns. Je hoeft niet 
groter, mooier, sterker, machtiger of wat dan ook te zijn dan 
de ander. Dit houdt in dat er in ieder mens een enorme 
kracht en macht is van mededogen. Dat is Liefde, dat is de 
nieuwe spiritualiteit.  
 
In zo'n groep waar mensen hun eigen belangrijkheid duidelijk 
willen laten uitkomen, is bij die mensen niet de werkelijke 
eenheid met het eigen hoger Zijn aanwezig, want het wordt 
geprojecteerd op het groot maken van het eigen ego.  
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Ook hier geldt: ‘terughouding past u.' 
 
--- In mijn dagelijkse leven word ik nogal eens geconfronteerd 
met vandalisme, agressiviteit en negativiteit van jonge men-
sen, met name ook van kinderen. Hoe moet je houding daar 
tegenover zijn, uitgaande van het spirituele en de liefde naar 
de ander toe? 
 
Z.: Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb zelf ervaren dat dit eigenlijk 
alleen maar kan wanneer je openstaat zonder oordeel. Dat is 
verdraaid moeilijk. Iemand doet iets lelijks en vernielt iets van 
een ander. Je ziet dat, je staat erbij en je mag niet oordelen. 
Wat dan wel?  
 
Ik weet dat het bijna heilig klinkt, maar toch hebben wij iets in 
ons waardoor het eventueel een beetje zou kunnen.  
Naast het begrip waarom iemand tot zulke dingen kan ko-
men, moet er in jezelf weer die terughoudendheid zijn en niet 
alleen als ego oordelend. Dat is namelijk een trilling die je 
uitzendt en die de ander onmiddellijk voelt.  
Zeker jonge mensen zijn daar heel open voor. Hoe je er dan 
mee moet werken, is iets wat alleen je eigen intuïtie je op dat 
moment kan ingeven. Maar wel met dit (het niet oordelen) 
als basis.  
Moeilijk, hè? 
 
--- Alles is aan een kosmische wet gebonden. U had het over 
harmonie in jezelf. Ik heb daar veel over gelezen, maar totale 
harmonie is pas mogelijk na dit leven. Dan zijn wij pas in een 
totale harmonie, wanneer wij ons ego geheel kunnen opge-
ven zonder dat de persoonlijkheid in opspraak komt. 
 
Z.: Wat is het essentiële punt dat u wilt vragen? 
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--- U stelt het zo: ‘ik geef u bloemetjes, maar u moet ze zelf 
planten.' Mijn ervaring is, dat we van iets of iemand ge-
schenkjes krijgen.  
 
Z.: Het bloemetje dat ik u aanreik, is er niet alleen maar om 
aan te ruiken of om er naar te kijken hoe mooi het is. Nee, ik 
reik het aan om het in uw hart te planten. Het bloemetje dat 
ik aanreik betekent dat je daar vanuit jezelf, dus niet vanuit 
mij, maar helemaal vanuit jezelf iets mee kunt gaan doen òf 
niet. Dat is jouw eigen vrijheid. Ik zeg dat ik het aanreik als 
een bloemetje omdat ik duidelijk wil maken dat het niet een 
‘must’ van mij is. Het is een aanreiking waar je vanuit je eigen 
diepste vrijheid wel of niet mee kunt werken.  
 
Maar het houdt wel in dat wanneer je dat bloemetje aan-
neemt en het misschien wel in je hart wilt planten, dat het 
dan consequenties heeft. Want het betekent dat je je daar-
voor wilt openstellen en dat je vanuit je eigen Zijn, vanuit je 
eigen vrijheid en alles wat je hebt en bent daar mee kunt 
gaan werken.  
 
--- Uit de geestelijke wereld, die totaal één is, komen af en 
toe tegenstrijdige dingen tevoorschijn. 
Ieder mens ontvangt en mag weer geven. Maar mag dat ge-
ven zonder meer gebeuren? 
Sommigen zeggen: - dat is de tegenstrijdigheid van de geeste-
lijke wereld - houd het voor jezelf, de ziel wordt toch aange-
raakt door je eigen innerlijk zonder dat je woorden hoeft te 
gebruiken. De andere kant van de geestelijke wereld zegt: 
‘vertel, laat horen wat je mag ontvangen.'  
Wat is uw visie hierop? 
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Z.: Dit boek onder andere. Datgene wat wel gegeven mag 
worden komt en datgene wat alleen bereikt kan worden door 
aanraking in je eigen ziel daar zul je zelf voor moeten zorgen. 
Misschien is dit boek dan een hulpmiddel om tot die aanra-
king te kunnen komen. 
 
--- Als mensen een grote uitstraling hebben, moeten zij zich 
dan terughouden? Ik vind het best mooi als mensen een grote 
uitstraling hebben.  
 
Z.: Dat is iets anders. Een grote uitstraling is iets wat uit het 
innerlijk van de mens komt. Maar een hele grote waffel en 
een houding van ‘ik weet het zo goed’ is het ego. Daar zit wel 
een groot verschil in.  
 
--- Hoe kun je de verbinding tot stand brengen vanuit het 
diepste Zijn met het denken? Ik merk dat ik vaak in tegenge-
stelde polen verkeer óf ik denk óf ik ben in mijn Zijn.  
 
Z.: In onze maatschappij, in ons leven, in de rationele mens 
van nu is dat tot nu toe een discrepantie. De bedoeling is dat 
de linker- en rechterhersenhelft verbonden worden met el-
kaar en dat naast het rationele, mentale wat de mens heeft, 
heel duidelijk het diepste gevoel dus het ‘Zijn’ tot uitdrukking 
gaat komen.  
 
De emoties van een mens zijn de prikkels, de energieën die hij 
nodig heeft om bepaalde inzichten te verwerven. Als hij in-
zicht krijgt, gebeurt dat met zijn verstand.  
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Met het inzicht alleen kun je nog niets. Je kunt er pas iets mee 
wanneer je jezelf daarin kunt zien en herkennen en het ook 
helemaal durft te accepteren. Dan kun je proberen je vrij te 
maken van de dwang waarom je zo bent en zo reageert.  
Ik zal een voorbeeld noemen: 
 
Stel, je komt uit een gezin en je bent de jongste. Je wordt 
vaak onder druk gezet door de anderen, iedereen weet altijd 
alles beter en je telt niet zo mee. In jezelf ontstaat dan een 
grote miskenning.  
Door de spirituele lessen die wij krijgen vanuit de begeleiding 
-  ook dit zijn lessen, niet van mij maar van ‘bovenaf’ - kunnen 
wij veel leren. In deze mens die als jongste in een gezin komt, 
zich daar miskend voelt en het moeilijk heeft, zijn de basisas-
pecten van zijn miskenning al sterk aanwezig. Hij heeft dit 
leven gekozen om tot herkenning van deze aspecten te kun-
nen komen en zich daarvan te bevrijden.  
 
Dit klinkt als een mooi lesje in je hoofd. Dat is prima, maar nu 
moet je het gaan doen. Je zult situaties tegenkomen waarin 
het weer aller-duidelijkst wordt hoe miskend je toch eigenlijk 
bent. Wanneer je dan dit inzicht krijgt, kun je daar iets aan 
veranderen.  
Bijvoorbeeld: je komt in een situatie waarin je weer niet ge-
zien wordt door de hele familie. Als je daar heel boos over 
wordt, zend je een enorme energie uit waardoor je eigenlijk 
dat karmische aspect continueert. Je houdt het in stand.  
Nu heb je een ander inzicht gekregen en wil je er anders mee 
omgaan.  
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Maar het doet toch best pijn, want het is flink naar binnen 
geslagen. Aan die pijn kun je weinig doen, dat moet je laten 
gaan. Je mag daar best om huilen of boos om zijn. Maar van-
uit je nieuwe inzichten ga je niet meer aan terugzending 
doen. ‘Terughoudendheid past u.' Het ego van ieder mens 
zou reageren met terugdoen, boem, pats.  
Nee, dat wordt bedoeld met ‘de linkerwang.' Dus dat juist 
niet, zodat je daardoor al iets transformeert. De inslag, de 
boosheid, het huilen en alles, oké, dat is nog een deel van het 
niet kunnen hanteren, maar wanneer je begint met te veran-
deren en niet terug te slaan, niet boos terug te zijn, dus niet 
die karmische uitstraling uit te zenden, dan gaat er al iets 
veranderen in je hele ‘energiepakket.'  
 
Daardoor wordt het steeds, ik wil niet zeggen gemakkelijker 
want eerder worden de testen juist groter, maar je krijgt 
steeds meer kracht. Eigenlijk zijn dit testen die de persoon-
lijkheid aan het hoger Zijn oplegt. Tot je op een gegeven mo-
ment zegt: ‘Hé, ik ben helemaal niet meer miskend. Wat ze 
ook tegen me zeggen of doen, ze doen maar dat is voor hun 
verantwoording.'  
 
--- Kunt u nog iets zeggen over de ‘volledige harmonie’ die 
slechts na dit leven mogelijk zou zijn? 
 
Z.: Kijk eens, een totale overgave heeft de Avatar Jezus van 
Nazareth bereikt. In zijn totale overgave kon hij de liefde rea-
liseren waardoor hij de poort van vrijheid werd voor het 
transformeren van karma van de gehele mensheid.  
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Ik denk niet dat iedereen dat zomaar kan bereiken.  
Misschien in fasen van veel levens. Maar in ieder mens is in 
elk leven een bepaalde mate van overgave bereikbaar.  
In gradaties van niveaus van bewustzijn werd er gezegd.  
 
In ieder leven zijn omstandigheden en aspecten vooral uit de 
lagere natuurrijken, de onverloste delen van de ziel, opgeno-
men waardoor de mens in dit huidige leven, in dit unieke Zijn 
wat hij nu is tot een bepaalde mate van overgave kan komen. 
Wat gezegd werd: dat dit pas na dit leven kan, is niet juist.  
 
Wanneer een mens overgaat, sterft, wordt hij niet plotseling 
een engeltje op een wolkje. Het bewustzijn blijft bestaan zo-
als het op aarde is geweest. Dit bewustzijn blijft, los van het 
biologische en het fysieke functioneren, bestaan met alle 
indrukken die het zich in het leven heeft vergaard.  
 
De mens die sterft, komt eerst in een fase waarin hij een be-
paalde heling krijgt. Ik heb gezien dat dat een zachtgroene 
omgeving is waar grote liefde heerst. In deze omgeving komt 
de pijn, de wanhoop en de eenzaamheid tot een bepaalde 
heling.  
Daarna heeft de overledene de kracht om al datgene te ver-
werken wat in zijn leven niet van licht was.  
 
--- Kan een nabestaande een gestorvene vasthouden omdat 
hij vasthoudt aan het gemis? Belemmert hij dan de ander? 
  
Z.: Zo boven zo beneden. De mens die sterft met een groter 
bewustzijn van leven na de dood, van continuïteit van be-
wustzijn, van geest, wordt minder dwangmatig beheerst door 
de fysieke aspecten tijdens zijn leven dan de mens die nooit 
van dit alles heeft gehoord.  
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De mens die absoluut gelooft dat er na de dood helemaal 
niets is en die gelooft dat hij in zijn graf moet blijven tot de 
opstanding, heeft het als overgegane moeilijk. Maar ook die 
mensen krijgen eerst hulp. Ook zij krijgen eerst het licht en de 
heling.  
 
Daarna begint de ontwikkeling van het bewustzijn.  
Wanneer zij zich dan vasthouden aan al datgene wat hen is 
meegegeven aan tradities, aan patronen, aan geconditio-
neerdheden, is de weg naar het licht vrij moeilijk. Maar ook 
hiervoor is bescherming en liefde.  
 
Wanneer een geliefd persoon overlijdt, heeft de nabestaan-
de, al weet hij nog zoveel van dit alles, pijn en verdriet.  
Wordt dat grote verdriet te persoonlijk, dus vanuit het ego, 
vanuit de eigen pijn, eenzaamheid of  wanhoop uitgezonden 
naar degene die is overgegaan, dan houdt dat de overgegane 
vast na die periode van heling. 
 
Ook daarom is het vanuit de kosmische wetten niet goed om 
geesten op te roepen, om overledenen vast te houden, om 
daar steeds mee bezig te zijn. Hoe groot je verdriet ook is, 
laat niet je ego prevaleren: ‘terughoudendheid past u.' Laat je 
werkelijke liefde overwinnen. Het beste is om degene die nu 
een andere weg gaat los te laten! 
 
Nu het punt wat mediums doen met ‘reddingsseances’, enzo-
voort ten behoeve van overgeganen die zo onbewust zijn dat 
zij eigenlijk niet beseffen dat zij niet meer in de stof leven. 
Deze mediums helpen hen, bidden voor hen en geven hen de 
raad om ‘daar’ om hulp te vragen.  
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Want begrijp goed dat de heling, die ik gezien heb, in die 
zachtgroene gebieden alleen de eerste dagen na de overgang 
plaatsvindt en dat daarna de overgegane vrij wordt gelaten 
om zelf zijn eigen lichtweg te gaan. Ook dáár, juist daar heerst 
vrijheid. 
 
--- Is mijn wezen ondeelbaar? Als ik dit leven verlaat, val ik als 
een druppel in de oceaan. Als ik herboren word zou diezelfde 
druppel dus weer terug moeten komen. Of komt er dan een 
druppel die samengesteld is uit verschillende druppels? 
 
Z.: Ieder mens is een totaliteit van wat is geweest, wat is en 
wat zal zijn. Dat is één eenheid. In ieder leven wordt in de 
materie gerealiseerd wat al is. Dit is mystiek en moeilijk te 
begrijpen. Ik zal proberen het op alle mogelijke manieren uit 
te leggen.  
Het betekent dat ieder mens in zichzelf een totaliteit is met 
veel aspecten. In ieder leven in de materie komt een deel van 
die aspecten van de hele totaliteit in een unieke setting tot 
uitdrukking.  
 
Voordat je terugkeert, nog op de weg naar het licht, raak je 
als het ware schillen kwijt. Die schillen bestaan uit hetgeen je 
in het leven zelf hebt opgebouwd.  
Dus je gaat over met je huidige bewustzijn en je zult daar na 
een korte poos van heling op jezelf worden teruggeworpen 
om je eigen weg naar het licht te gaan. Tijdens die eigen weg 
naar het licht is het je opdracht om hetgeen je in de materie - 
toen je nog deze mens was die je nu bent - hebt vastgehou-
den aan schuld, twijfel, angst, enzovoort uit te werken.  
De vreugde telt niet mee, want dat was de kracht waarmee je 
het leven aankon. Bij iedere vrijmaking is het alsof er een schil 
van je afvalt. 
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Uiteindelijk komt de ziel - jij dus - weer in het grote kosmische 
vuur terecht.  
  
De wedergeboorte, de reïncarnatie is niet iets dat pas bij de 
volgende sprong uit het grote vuur gebeurt, nee, het gebeurt 
al in de tussenperiode waarin je bezig bent met het afleggen 
van je emotieschillen. Na het loslaten van de schillen, die je 
daar aflegt door inzicht, kun je een nieuw leven op aarde rea-
liseren.  
 
Inzicht alleen is niet genoeg. Het is wel de basis voor een 
nieuwe setting van de unieke mens die je zult worden.  
Uiteindelijk - hoelang dat duurt weet ik echt niet - is de mens 
zo bevrijd van al zijn schillen dat hij terug kan in dat grote 
vuur. Wat dan gebeurt, weet ik niet.  
 
--- Mensen op aarde weten niets van hun afgelegde schillen. 
Hoe kunnen ze hier op aarde daar verder mee aan het werk? 
 
Z.: Als wij zouden weten van alles wat wij in andere levens 
uitgespookt hebben, zouden we dit leven absoluut niet kun-
nen dragen. Dat is één van de redenen waarom ik - hoewel ik 
vroeger zelf regressie deed met cliënten - me daar toch van 
teruggetrokken heb. Ik doe het alleen nog maar wanneer het 
echt, echt heel erg noodzakelijk is om iemand te bevrijden 
van een bepaalde druk.  
  
Waar ik toch een beetje voor moet waarschuwen is, dat er 
veel te gauw wordt gezegd: ‘ik zie dat jij de bijvrouw van fa-
rao die en die was en dit of dat deed en grote macht had of 
wat dan ook.' Wat heeft dat voor zin?  
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Daar ga je dan over nadenken en krijg je er allerlei emoties 
van. Je wordt dan weggetrokken van hetgeen  je nu te doen 
hebt en dat is al meer dan genoeg.  
 
Ik denk dat we reïncarnatie op een geheel andere manier 
moeten benaderen. Wij moeten begrijpen dat de eindeloze 
liefde Gods en de Genade ons juist niet laten weten wie we 
allemaal zijn geweest. Komen die beelden op natuurlijke wijze 
bij je naar boven, dan heeft het je iets te zeggen over het 
functioneren van nu. Bepaalde aspecten van jezelf moet je 
dan eens onder de loep nemen. Maar als je van buitenaf ge-
confronteerd wordt met de meest merkwaardige gegevens, 
vind ik toch dat je heel scherp moet kijken naar: wat heb ik 
hier nu eigenlijk aan? Wat heeft het mij te zeggen? Wat kan ik 
ermee doen?  
 
Het is dus van belang dat wij niet al die emotieschillen ken-
nen. Een diepere mystieke reden is wanneer wij alles zouden 
weten, zouden wij ons daarvan bevrijden vanuit ons mentale, 
rationele gebied om ons zo mooi mogelijk te maken. Maar dat 
telt niet, want het moet gebeuren vanuit je diepste Zijn en 
dat is heel wat anders. Dat is vanuit je diepste gevoel, je een-
heid met het goddelijke en dus niet alleen met wat het den-
ken je aangeeft. Want ook het denken is een stoffelijke reali-
satie.  
 
--- Ik ben bang dat je dan weer in dezelfde fouten terecht-
komt.  
 
Z.: Dat gebeurt inderdaad vaak. Het gebeurt als je je niet be-
wust bent van wat je in dit leven onvrij maakt, beheerst en 
overheerst. Je functioneert dan heel gekleurd in dit leven en 
vaak helemaal niet zoals de eenheid Gods die je in jezelf bent.  
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Dus die angst is heel reëel. Je moet het echter niet als een 
angst bij je laten zijn, want dat verstikt juist weer je kracht om 
het te veranderen. Dus doe dat alsjeblieft niet. 
 
--- Ik heb een merkwaardige ervaring gehad. Ik hield erg veel 
van mijn vader die vrij plotseling overleed. Zijn dood kwam 
erg snel. Op een gegeven moment zag ik hem vanuit mijn 
keukenraam in mijn tuin, zoals hij vroeger ook in mijn tuin 
bezig was. Ik weet niet of ik dat opgeroepen heb. Ik heb hem 
twee maanden gezien. Toen is hij weggegaan. Het was heel 
vreemd, ik stond achter het raam, ik was aan het afwassen of 
zoiets, dan keek ik op en zag ik hem.  
Het was net of we elkaar aankeken en even later was hij dan 
weer weg. Het heeft mij erg veel vreugde gegeven dat ik hem 
gewoon nog zag.  
 
Z.: Vanuit de liefdevolle begeleiding vanuit de sferen wordt 
nu aan de gehele mensheid duidelijk gemaakt dat bewustzijn 
blijft bestaan ook na de stoffelijke dood. 
 
Steeds meer mensen zijn paranormaal begaafd. Het is ge-
woon normaal, want in ieder mens leeft dit. Wij komen vanuit 
die sferen. En omdat het collectieve bewustzijn hier steeds 
meer voor opengaat, beginnen we individueel ook steeds 
meer onze eigen ervaringen te krijgen. Overgeganen blijven 
bestaan in een bepaalde fase zoals ik net heb uitgelegd.  
Toen hij u overtuigd had van: ‘kijk, ik ben er, mijn bewustzijn 
is er’, toen dat goed tot u doorgedrongen was is hij wegge-
gaan.  
  
Het is mij ook gezegd dat alles en iedereen in de sferen, zowel 
krachten van licht als van duisternis, samenwerken om in de 
mensheid een nieuw bewustzijn te brengen.  
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TRANSMISSIE: 
 
En zo zeg Ik u, gij broeders en zusters 
dat in u zullen voltrokken worden 
de wonderen van God in u. 
 
Want slechts gij, mens, en Ik spreek u aan met gij 
gij, het Goddelijk Zijn in u, mens 
slechts in u kan tot werkelijke vernieuwing komen 
al het leed, al de duisternis die op deze planeet heerst.  
 
Want slechts gij mens hebt  
door de evolutie van uw bewustzijn 
nu de macht en de kracht in uzelve 
om uw zijn in God, uw eenheid met de Schepper 
tot werkelijke, doorleefde realisatie te brengen. 
 
Zo gij de kracht en de moed en de liefde  
zult kunnen opbrengen 
om niet uw stoffelijke persoonlijkheid te laten prevaleren  
zult gij ondervinden hoe hogere spirituele energieën, krachten 
in uzelve zich vrij maken 
en zich kunnen verenigen  
met deze zelfde krachten en energieën  
van over de gehele wereld. 
 
En gij mens hebt in u de macht en de kracht 
om uw goddelijk zijn tot licht 
en tot herkenning van het licht  
over deze uw planeet aarde te brengen. 
En zo zeg Ik u, dat al hetgeen gij uitzendt 
die resonantie oproept die het behoeft. 
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Zo gij vrede, liefde en acceptatie opzendt 
zo zal zich dat gaan formeren tot zeer grote energiegolven 
die haat en liefdeloosheid en duisternis  
zullen kunnen verlichten.  
 
Terughouding past u. 
 
Wil het niet richten vanuit uw persoonlijkheid  
om de wereld te verbeteren 
dan zal het zo zwaar geladen zijn van uw egoïsche aspecten  
dat het niet zal kunnen opstijgen tot die hoogten 
waartoe het geroepen is. 
  
Gij mens zult vanuit de eenvoud van het hart 
Mij, die tot u spreekt, in uw hart kunnen ontvangen. 
 
Ik ben uw hoogste Broeder. 
Ik mag zijn uw geleider, uw begeleider. 
 
Tweeduizend jaar ben Ik met u geweest 
in een heel andere verhouding dan nu zal kunnen gebeuren  
namelijk dat gij mens vanuit uw hoger zijn 
lichtend in uw persoonlijkheid 
mijn broeder en mijn zuster zult zijn. 
 
En zo zult gij dan met Mij kunnen bouwen 
aan de piramide van licht  
waardoor uw wereld gespaard zal blijven. 



175 

 

Vele rampen zullen nog komen  
doch het licht is sterker dan de duisternis 
de liefde verdrijft het kwaad. 
 
Het begint bij u, in uw kleinste omstandigheden  
in al hetgeen van u is. 
 
Doch het is groot in energieën die gij uitzendt. 
In deze grootheid ligt de kleinheid van het ego verborgen. 
 
Vrede zij u, kracht zij u gegeven  
liefde moge u verbinden. 
 
Aum 
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Hoofdstuk 6 
 
 
EENZAAMHEID 
 
 
 
Veel mensen gaan open voor spirituele dimensies.  
Dimensies zoals: innerlijk weten, geconfronteerd worden met 
innerlijke belevenissen, plotseling begrijpen of weten, voelen 
dat er meer is, allemaal dingen waar ze nooit mee in aanra-
king zijn geweest.  
Wanneer je daarvoor opengaat, geeft dat vaak verwarring en 
een gevoel van eenzaamheid. Het lijkt wel of je ergens bent 
buitengesloten, alsof je op een manestraal zit en niet meer in 
het gewone dagelijkse leven past. Mensen om je heen kun-
nen je niet meer volgen en begrijpen totaal niet waar je toch 
in hemelsnaam mee bezig bent. Het kan gebeuren dat je 
hierdoor in een isolement raakt. 
 
We richten ons op drie aspecten van het eenzaam zijn:  
- fysiek: je bent alleen en voelt je daardoor eenzaam.  
- emotioneel: het alleen zijn heeft invloed op je emo-

ties. Het geeft soms pijn en maakt je verdrietig en 
vaak ook depressief.  

- mentaal: ‘wat doe ik nou helemaal alleen? Ben ik 
 alleen op de wereld?'  
Iedereen kent dit soort gedachten. 
 
Dit hoofdstuk gaat over het leren hanteren van eenzaamheid 
binnen deze drie dimensies van onze persoonlijkheid.  
Waarom voelt een mens die opengaat zich plotseling zo bui-
tengesloten, zo eenzaam?  
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Dat komt omdat in onze haastige, jachtige wereld van mate-
rie weinig of geen aandacht meer is voor het innerlijk beleven 
van diepere gevoelswaarden in onszelf.  
  
Opengaan voor diepere spirituele dimensies in jezelf houdt in: 
het ontdekken van je eigen intuïtie en ervaren hoe er een 
bepaald telepathisch contact kan zijn met andere mensen.  
Je ervaart hoe datgene wat jij uitzendt weer terugkeert naar 
jezelf. Je krijgt in deze dingen steeds meer inzicht en achter-
grondinformatie en je gaat in je gevoel steeds dieper daarin 
mee.  
 
Ik weet, vanuit mijn eigen belevenissen, hoe moeilijk het is 
om in je gewone ‘zijn’ te blijven en in deze diepere belevingen 
in jezelf mee te durven gaan.  
 
Het vergt moed om bepaalde aspecten, die veelal je dagelijk-
se leven bepalen, in je persoonlijkheid los te laten. Voortdu-
rend word je beïnvloed en gemanipuleerd door je denken, je 
emoties en je fysieke lichaam. Dit vraagt in jezelf een mate 
van: ‘ik durf hierin te gaan en ruimte te maken in al datgene 
wat me te diep raakt en teveel bindt aan materie.' Je zult dan 
merken dat er door die ruimte meer plaats, vrijheid en zelfs 
vreugde voor het opengaan komt.  
 
Je hoeft daar niet angstig voor te zijn. Je hoeft je echt niet 
anders te voelen dan een ander of bang te zijn dat je niet 
gezien of herkend wordt.  
Dat we ons zo gaan voelen en de eenzaamheid op die manier 
beleven, komt doordat we gewend zijn om mee te gaan in 
een bepaalde tredmolen en in een bepaalde conditionering 
van ons denken en onze emoties.  
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Wanneer de mens een nieuwe weg wil inslaan, overheerst 
vaak het idee dat hij daarin alleen komt te staan.  
  
Je staat net zolang alleen, totdat je inziet dat je zelf innerlijke 
ruimte moet gaan creëren om je nieuwe weg in te passen in 
het oude. Het klinkt vreemd, je krijgt een nieuwe weg, nieuwe 
inzichten en toch moet je die gaan inpassen in je gewone 
menselijke zijn. Anders heeft het geen nut en vervreem je van 
je eigen menselijke zijn.  
Daar hebben we niets aan! Je beleving van spirituele dimen-
sies blijft dan zweven en krijgt geen voeten op aarde. Daar 
kunnen we in onze maatschappij niets mee! We dragen dan 
ook helemaal geen steentje bij aan een verandering in onze 
maatschappij. 
 
De mens heeft dus absoluut de verantwoordelijkheid om, 
wanneer hij opengaat voor spirituele dimensies, deze in te 
passen in zijn huidige menselijke zijn van iedere dag.  
 
Over de gehele wereld, ook in Nederland, wordt het bewust-
zijn voor nieuwe spirituele dimensies steeds groter.  
In het collectieve bewustzijn is een onstilbaar verlangen ge-
komen naar een diepere dimensie, naar een werkelijk inner-
lijk beleven van wat wij God noemen. Jonge mensen vinden 
dat vaak een ouderwets woord, laten we het de oerbron 
noemen, onze eigen engel, de oerkracht, het innerlijke hoger 
Zijn.  
  
Er is een verlangen om, naast datgene wat je bent en doet in 
de maatschappij, inzichten te verwerven over dat er nog iets 
meer moet zijn. Het is alsof we aan het plafond zitten van al 
ons kunnen, van al ons bezit en van alles wat we hebben, 
weten en doen. ‘Is dit dan alles? Is er niets meer?  
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Is het alleen maar wat wij leren in de kerken? Alleen op zon-
dag en verder is het klaar?'  
 
Nee, het innerlijk verlangen naar meer is iets dat wij altijd in 
onszelf meedragen. Het is onze diepste innerlijke verbinding 
met het hoger Zijn, iets dat werkelijk in ons leeft en bestaat.  
Niet langer krijgen wij het van buitenaf naar ons toe. Het is 
iets wat in ieder mens aanwezig is.  
 
Deze vernieuwende energie die thans over de gehele wereld 
gaat, is zo groot dat het zich gewoon baan breekt. Het gaat 
dwars door alle oude vormen van religie, geconditioneerdhe-
den en alles wat we hebben meegekregen heen. Er komt 
meer ruimte en meer verlangen om méér te weten. 
 
Innerlijk weten is niet alleen weten met je verstand, maar 
vooral voelen: ik ben werkelijk een deel van dit grote geheel, 
een deel van de schepping en de schepper zit in mij.  
 
Ik ben ook mijn eigen creator. Vanuit mijn eigen goddelijke 
oorsprong ben ik mijn eigen creator voor al mijn eigen crea-
ties in dit leven. Alles wat ik heb meegemaakt en meegekre-
gen kan ik zien als hulpmiddelen.  
Soms lijkt ons leven heel negatief door eenzaamheid, door 
dood, door scheiding of gewoon omdat je altijd alleen bent 
en het net lijkt of niemand van je houdt. Toch kan juist deze 
eenzaamheid je verlangen om tot een werkelijke eenheid in 
jezelf te komen dieper en duidelijker in je bewustzijn bren-
gen. 
  
Nu klinkt dit natuurlijk groots: eenheid met dat goddelijk Zijn 
in jezelf. Mooie woorden, prachtig allemaal. Maar wat bete-
kent het werkelijk in ons dagelijkse leven?  
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We zijn toch allemaal gewone mensen, die in ons eigen kleine 
leven dat dan ook moeten kunnen ervaren. Een heleboel 
mooie woorden en heel veel esoterische kennis, prima, maar 
waar gaat het werkelijk om?  
Het gaat erom dat er in de mens zo'n diepe beleving van dit 
werkelijke eenheid-Zijn in zichzelf komt dat hij daardoor 
kracht, moed en durf krijgt om dat ook in de maatschappij te 
realiseren. Hierdoor kan er verandering komen in de maat-
schappij. 
 
Die verandering duurt even, want dat gaat zomaar niet. Maar 
eens, wanneer weet ik niet, komt er in onze energie-
uitzending, in onze uitstraling zo'n grote verandering dat er 
een heel grote kracht gaat komen.  
Hoe kan dat?  
 
Eigenlijk is het kosmische natuurkunde. Het betekent dat wij 
in de energievelden - die wij mensen zijn en creëren door ons 
mentale en emotionele beleven - de energieën zodanig posi-
tief kunnen transformeren dat deze zich een weg gaan zoe-
ken.  
Zij conformeren zich dan met dezelfde soort energieën. Dus 
hoe groter onze durf, ons verlangen en onze moed is om deze 
innerlijke beleving tot werkelijkheid te maken, hoe groter de 
kracht is die daarvan uit gaat.  
  
Uiteindelijk zal daardoor - vraag me niet hoe lang dat duurt - 
verandering komen in de duisternis, in het kwaad, in het ge-
weld en in de liefdeloosheid. U zult zeggen: ‘dat is mooi, maar 
nu mijn eenzaamheid. Toen ik openging, ontviel iedereen mij 
en moest niemand iets van mij hebben. Hoe kan dat dan?'  
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In de jaren dat ik hiermee bezig ben, heb ik gemerkt hoe 
mensen, helemaal goed bedoelend en werkelijk vanuit het 
verlangen naar diepere beleving van deze spirituele dimen-
sies, heel erg vanuit hun ego bezig waren. Hierdoor kregen zij 
precies niet datgene naar zich toe, waar zij zo naar verlang-
den. Waarom? Zij legden zich vanuit hun ego daar helemaal 
op toe. Zij deden dit vanuit hun begeerte om tot hoger we-
ten, meer kennis en een hoger spiritueel niveau te komen.  
 
De ander die deze begeerte ervaart - want dat straal je uit – 
schrikt zich een hoedje en trekt zich absoluut terug. Dat geeft 
pijn en verdriet.  
 
Wanneer je in aanraking komt met spirituele zaken, ben je vrij 
te besluiten of je dit wilt of niet. Iets van die spirituele energie 
blijft altijd hangen. Die energie werkt in je door en je kunt 
zelfs tegen wil en dank opengaan.  
 
Hoe werk je daar dan mee? Hoe maak je jezelf gelukkig?  
Het gaat er toch om dat je gelukkig wordt, dat je dit geluk 
uitstraalt en meehelpt aan het opbouwen van een nieuwe 
liefdevollere wereld. Dit is erg belangrijk, want al hetgeen ons 
wordt aangereikt door de begeleiding, die wij vanuit de sfe-
ren krijgen, is daarop gericht.  
Ieder mens wordt vanuit de spirituele dimensies begeleid. 
Ook al zie je het niet, hoor je het niet en zie je geen beelden 
of visioenen.  
Waarom is dat? 
 
Vanuit de sferen werd mij uitgelegd dat het nu van het hoog-
ste belang is dat de mensheid gaat beseffen dat al wat is ge-
schapen een eenheid is.  
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De ongeziene wereld en de wereld waarin wij leven in de 
materie vormen in wezen een eenheid. De materiële wereld 
is een spiegel van de geestelijke wereld.  
Waarom is het dan nu pas zo belangrijk dat dit besef bij de 
mensen doordringt? Dat komt - en ik vind het vervelend om 
het zo te zeggen - omdat er in de niet zoverre toekomst veel 
gaat gebeuren over de gehele wereld. Daarom moeten wij 
werkelijk alle krachten in onszelf, alle liefde in onszelf, alle 
mededogen met de ander, alle warmte die wij als mens heb-
ben, alle vreugde die wij kunnen opbrengen mobiliseren om 
datgene het hoofd te bieden wat komt. 
 
Deze harde noodzaak wordt gebruikt om in de mens dat grote 
onstilbare verlangen tot bewustzijn te brengen. Het onstilba-
re verlangen naar eenheid in onszelf.  
 
De één zal het vertalen door te denken dat hij nog meer la-
waai, drukte, bezit, bevestiging en liefde moet vinden.  
Voor een deel klopt dit natuurlijk wel. Maar als je je verlangen 
op deze wijze bevredigt, drijft het je juist tot steeds grotere 
vormgevingen. Die grotere vormgevingen geven je dan juist 
weer een grotere energie-uitstraling van begeerte.  
Heus, in het begin denk je dat je het altijd van een ander 
moet krijgen. Dat is niet waar, het zit in jezelf en het kan al-
leen vanuit jezelf komen. Alles wat van buiten naar je toe-
komt, zoals leed en vreugde, zijn alleen hulpmiddelen om 
daartoe te komen. 
 
Hebben wij altijd van buitenaf stilling, satisfactie van onze 
eigen verlangens nodig? Zijn wij eenzaam wanneer wij mer-
ken dat wij dat niet meer zo nodig hebben? Want ook dat is 
inherent aan het opengaan. Je merkt ineens dat van buitenaf 
van alles naar je toekomt.  



184 

 

O ja, dat kan natuurlijk heerlijk zijn en je kunt daar op bepaal-
de momenten heel gelukkig mee zijn.  
 
Toch is er nog iets. Wat is dat iets dan? Hangt je eenzaamheid 
werkelijk af van wat de ander naar je toebrengt? Hangt je 
eenzaamheid werkelijk af van je omstandigheden?  
Is het niet iets dat veel dieper in jezelf ligt? Ben jij zelf niet de 
enig aangewezen persoon om dat te kunnen verlossen of te 
transformeren? Blijf je afhankelijk van de ander, van omstan-
digheden, van esoterische kennis of van inspiratie van bui-
tenaf? 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
 
--- Ik vind eenzaamheid meer iets voor een psychiater. Ik ge-
loof niet dat mensen het zelf kunnen oplossen.  
  
Z.: Ik houd deze opmerking even vast, graag nog twee aanslui-
tende vragen. 
 
--- Ik heb zelf de ervaring dat alleen zijn niet eenzaam hoeft te 
zijn. Maar ik vind alleen zijn wel heel saai. 
 
--- Is het zo dat je eenzaam bent omdat je je eigen pad met 
niemand kunt delen? Wel veel andere dingen zoals vreugde, 
maar je moet toch je eigen weg bewandelen. Dat vind ik een-
zaamheid. 
 
Z.: Het schijnt zo dat eenzaamheid alleen door een psychiater 
kan worden opgelost. Het schijnt zo, zeg ik, want het is niet 
waar.  
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Een psychiater of psycholoog kan natuurlijk bepaalde hulp 
bieden, maar dat gevoel van veiligheid, wat die eenzame 
mens ontbeert, kan niemand anders geven, ook een psychia-
ter of psycholoog niet. 
 
Dat je alleen je levenspad moet bewandelen, sluit hierbij aan. 
De mens van nu gaat langzaamaan beseffen dat hij een pad 
van inwijding gaat. Dat klinkt heel groot, maar wij mensen 
komen op aarde als inwijdelingen, ons leven is één pad van 
inwijding. De mens kan alleen zelf dat ene pad belopen. 
  
Wanneer iemand opengaat en tot inzicht komt, ervaart hij dat 
dit een wat eenzaam pad is. Maar dat hoeft hem niet in pijn, 
leed en dergelijke te storten. Het heeft te maken met hoe wij 
omgaan met het besef dat wij alleen op de wereld komen, 
alleen sterven en in wezen alleen ons eigen pad lopen.  
Daar kan je relatie, je man, je vrouw, je vriend of vriendin bij 
zijn om vreugde en leed te delen, zeker. Maar jouw eigen 
aandeel is alleen. Wij hebben niet voldoende geleerd dat wij 
in wezen mensen zijn met veel innerlijke kracht en een mate 
van hoger Zijn, van scheppingsenergie, zodat wij het leven 
aankunnen en ook juist aanmoeten. 
 
Als je alleen bent, hoef je niet eenzaam te zijn, maar het is 
wel saai. Ja, dat vind ik ook. Ik ben ook alleen. Maar wat is 
saai? Als de omstandigheden zo zijn en je kunt ze niet veran-
deren, kun je ten onder gaan door hier steeds over te pieke-
ren. Denken aan alles wat je mist, is echt negatief. Als je je 
denken richt op wat je wèl hebt en wat er wèl is, krijg je meer 
innerlijke ruimte. Je emoties zullen niet meer zo met je op de 
loop gaan. Dit is het hanteren van je denken. 
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Ik heb gemerkt - psychiaters hebben hierover met mij gespro-
ken - dat er in de psychiatrie, die zeer analytisch werkt, een 
lacune is om het de mensen te leren te werken aan hun pro-
blematiek, hun eenzaamheid vanuit hun eigen krachtbron. 
Dat zal niet overal zo zijn, maar dit is wel iets - zo werd mij dat 
door psychiaters gezegd - wat leeft in de reguliere hulpverle-
ning.  
Wanneer het besef doordringt dat er in ieder mens een inner-
lijke krachtbron is, een oerenergie, een goddelijk Zijn, dan 
hoeft al dat negatieve, die pijn, wanhoop en eenzaamheid de 
mens niet meer zo in zijn greep te houden. 
 
--- Als ik mij openstel voor anderen krijg ik vaak weerklank op 
allerlei gebieden. Als ik denk: ‘ach, daar weten ze niets van, 
dat is van mij’ sluit ik mij als het ware af.  
  
Z.: Wanneer je bezig bent met deze verdieping in jezelf, met 
deze spirituele dimensies, met het krijgen van inzicht, kan het 
gebeuren dat je contacten krijgt en mensen aantrekt die met 
hetzelfde bezig zijn. Je ervaart daardoor helemaal geen ge-
voel van eenzaamheid. Die andere mensen beleven hetzelfde 
als jij. Dit kan alleen wanneer je die ander niet afstoot of tot 
defensie dwingt. Ik zal dit nog anders uitleggen. Blijkbaar heb 
je mensen ontmoet waarmee je hierover kunt praten, waar-
mee een bepaald contact is en jullie voelen je prettig bij el-
kaar. Dat houdt in dat de één het niet vanuit het ego bena-
dert, waardoor de ander zich niet gedwongen ziet zich te 
verdedigen. 
 
Wanneer wij iets hebben dat wij heel erg mooi en groots vin-
den en dat teveel willen poneren of het altijd als nummer één 
in elk gesprek willen inbrengen, dan vinden mensen je bijzon-
der onaangenaam.  
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Wanneer je dat doet met deze subtiele spirituele dingen is 
het effect nog groter. Het is dan niet te vatten voor de ander 
die niet dezelfde beleving heeft.  
Dus wat houdt dit in? ‘Gij zult enige terughoudendheid be-
trachten’, werd mij ooit gezegd. Gij betekent altijd dat Ze je 
op het hogere in jezelf aanspreken. Ik hoorde dit zeggen na 
een periode dat ik het moeilijk had: ik had zo mijn best ge-
daan en dat werd helemaal niet leuk ontvangen.  
 
De terughoudendheid zit hierin dat ieder mens in zijn levens-
inwijding absoluut stap voor stap zijn eigen pad moet volgen. 
Ieder mens moet zelf door alle aspecten van de spiritualiteit 
heengaan. Je mag een ander wel iets aanreiken, dat doe ik 
ook, maar verder is ieder totaal vrij om er wel of niet iets mee 
te doen, dat is van jezelf.  
Als je het op zo'n manier beleeft en het op zo'n manier kunt 
uitstralen, zal je geen afkeer of weerzin wekken. Maar wan-
neer er iets in jezelf belang bij heeft dat de ander het zomaar 
gelooft of iets zomaar zal doen zoals jij dat wilt, dan werkt het 
niet. Dan komt het verdedigingsmechaniek van die ander in 
actie. 
 
--- Ik heb ook een moeilijke periode gehad. Ik zocht de oplos-
sing altijd bij anderen. Nu denk ik: ‘ik zal moeten omgaan met 
wat ik heb, ben en kan.' Ik krijg daar nu vrede mee en kan 
daar beter mee omgaan. Het lost een deel van mijn een-
zaamheid op. 
 
Z.: Waar komt de angst voor eenzaamheid vandaan? Hoe 
komt het dat die angst voor eenzaamheid en de eenzaamheid 
zelf iemand echt tot aan de rand van de afgrond kan bren-
gen? De angst voor eenzaamheid is de mens aangeboren.  
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Want eigenlijk weten we allemaal, bewust of onbewust, dat 
ieder mens een spiritueel wezen is en dat iedereen in zijn 
leven een weg van inwijding volgt.  
  
De angst voor eenzaamheid is aangeboren. De weg van een-
zaamheid is onontbeerlijk. Ik bedoel niet dat we allemaal 
eenzaam moeten worden, maar het Zijn in jezelf, het niet 
meer afhankelijk zijn van omstandigheden of mensen of van 
emoties die negatief of positief van buitenaf naar je toeko-
men, houdt in dat de mens op zijn diepste Zelf is teruggewor-
pen. Hij komt dan in een heel levende, werkelijke verbinding 
te staan met zijn eigen hoger Zijn.  
 
Dat houdt in dat hij zich, in een bepaalde mate, losmaakt van 
zijn persoonlijkheidsverlangens, zijn begeerten en de satisfac-
tie daarvan. Dat valt niet mee. Dat weet ieder mens onbe-
wust. 
Als je met spiritualiteit in aanraking komt, krijg je steeds meer 
inzichten en komt er steeds meer in je bewustzijn. Pas daarna 
komt de tijd dat je het kunt gaan hanteren.  
 
Hoe? Eerst word je overspoeld door emoties. Daarom noem-
de ik die drie aspecten: fysiek, emotioneel en mentaal. Je 
wordt overspoeld door emoties van eenzaamheid. Je denken 
is daar de hele dag mee bezig. Je draait rond in een vicieuze 
cirkel. Hier moet je uitkomen, want je weg van inwijding gaat 
verder dan deze driedimensionale actie. Jij als mens hebt zo'n 
grote mate van innerlijke kracht dat je hier zelf doorheen 
kunt komen.  
Maar, hoe dan? Je kunt nu gaan ervaren - dat is de nieuwe 
spiritualiteit - dat jij in jezelf de kracht hebt om er doorheen 
te komen.  
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Alles wat een ander je aanreikt aan hulp is mooi, daar kun je 
dankbaar voor zijn en het in vreugde accepteren, maar dat 
gaat maar tot een bepaald punt.  
Soms kost dit enkele jaren van verdriet. In wezen is dat verrij-
kend. Want het geeft je dan de kracht, waardoor je het aan-
kan.  Dit geldt voor iedereen. Er kan dan een zodanige kracht 
komen dat je zelf je leven in eigen handen neemt. Je wordt 
dan niet meer geleefd door wie of wat dan ook. 
 
--- Ik heb een beetje moeite met die term ‘hoger Zijn.'  
Wat wordt hiermee bedoeld? Wat moet nagestreefd worden: 
het ‘hoger Zijn’ of het ‘lager Zijn?' 
 
Z.: Het hoger Zijn is in je, dat ben je, dat zijn wij allen. Maar 
we zijn ook het lager Zijn. Termen als hoog en laag lijken erg 
beladen. We moeten het even uit die beladenheid halen, 
onze taal biedt niet meer. Je kunt het ook geest en materie, 
geest en stoffelijke persoonlijkheid of ego noemen. Het gaat 
erom dat bij de incarnatie van de mens, in dit leven van inwij-
ding, getracht zal worden een bepaalde hereniging en vereni-
ging - gemeenschap van geest en persoonlijkheid - te verkrij-
gen. Om op die weg van inwijding tot vereniging te komen, 
ontmoet de mens in zijn ego, zijn persoonlijkheid van alles om 
hem als het ware in zijn persoonlijkheid zo groot te maken 
dat hij daardoor niet meer het hoger Zijn herkent en zich er 
niet meer bewust van is.  
 
Dat moet namelijk want door de weg van lijden, die ook de 
inwijding is, komt hij uiteindelijk door de negatieve aspecten 
tot bewuste inzichten. Hierdoor kan hij tot vereniging, ge-
meenschap komen. 
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Laat ik het nog anders zeggen. Als een mens incarneert heeft 
hij het hoger Zijn - geest - en het lager Zijn - persoonlijkheid -  
in zich. De mens heeft de opdracht om in zijn leven een be-
paalde vereniging tussen zijn hoger Zijn en zijn menselijke 
persoonlijkheid tot stand te brengen. De menselijke persoon-
lijkheid is de spiegel van de geest. In de menselijke persoon-
lijkheid, de spiegel waarin geest weerspiegeld wordt, heeft de 
materie de grootste rol omdat uiteindelijk de mens geest in 
materie zal kunnen brengen.  
 
Dat klinkt paradoxaal. Het betekent dat de mens zich een 
grote mate van inspanning, durf, moed, levensvreugde en 
inzicht moet gaan verwerven om te weten dat hij dit hoger 
Zijn, dit goddelijk aspect in zich heeft.  
Inwijding is de moeite en het lijden dat wij onszelf aandoen 
om het hoger Zijn werkelijk in de materie van onze menselijke 
persoonlijkheid te bevestigen.  
Dat is juist het moeilijke, want de menselijke persoonlijkheid, 
de materie wil de overhand hebben en houden. Het is als een 
strijd tussen licht en duisternis. 
 
Nu moet u niet denken dat het ego, de menselijke persoon-
lijkheid alleen maar duisternis of  kwaad is, welnee, helemaal 
niet.  
 
Wij moeten eerbied en liefde hebben voor onze persoonlijk-
heid, ons ego, want dat is ons enige instrument om geest in 
materie te kunnen realiseren. 
 
--- In de strijd om bij dat hoger Zijn te komen, zijn vaak zoveel 
belemmeringen op de weg dat je er niet in slaagt. Ga je dan 
ten onder in het stoffelijke? Glijd je dan als het ware weg? 
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Z.: Ja, dat gebeurt veel. Dat is nu juist de strijd. De bewust 
spirituele mens in dit nieuwe tijdperk is verantwoordelijk voor 
zichzelf. Hij mag het niet meer projecteren op hetgeen van 
buiten op hem afkomt, zelfs niet op godsdienst, omstandig-
heden, cultuurhistorische zaken of wat dan ook. Alleen de 
mens zelf is verantwoordelijk voor de werkelijke vereniging 
van het hogere met zijn menselijke persoonlijkheid. De strijd 
die geleverd wordt, is alleen maar strijd zolang de mens zich 
in zijn volle totaliteit identificeert met zijn persoonlijkheid. 
 
--- Je hebt het vaak over de geest. Ieder mens heeft zijn eigen 
geest, die binnenin je zit en waar je mee kunt praten en naar 
kunt luisteren. Aan die stem kun je heel veel kwijt. Hoe zie jij 
dat? 
 
Z.: Dit is iets wat de mens in de jaren tweeduizend zeker zal 
gaan ontwikkelen. Wij groeien daar naartoe. Maar de weg 
daar naartoe is geplaveid met rotsblokken en rivieren die je 
moet oversteken. Het is echt een moeilijke weg. Het houdt in 
dat je moet gaan leren onderscheiden wat de stemmen van 
de begeerten van je ego zijn en wat werkelijk je geest is. 
 
--- Hoe leer je dat goed te onderscheiden, zonder de hele tijd 
te verstrikken in allerlei emoties? 
 
Z.: Dit is iets wat iedereen zich afvraagt. Hoe leer je onder-
scheiden? Hoe kunnen wij nu in hemelsnaam gaan leren on-
derscheiden: wat is mijn hoger deel en wat is het deel van de 
materie dat altijd een bepaalde mate van satisfactie wil?  
Het hoger Zijn zal nooit en te nimmer op satisfactie uit zijn. 
Dat is al iets wat je kunt vasthouden. Het hoger Zijn, je godde-
lijk aspect is liefde en dus vrij en belangeloos. Het is ruim en 
het heeft  mededogen.  
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Het heeft zichzelf, dus de persoonlijkheid, lief en heeft ook 
eerbied voor de persoonlijkheid van de ander. 
 
Waarom? Omdat je hoger Zijn tevens de eenheid is met het 
hogere in die ander. Het ego is erop uit - daar moet je niet 
van schrikken, want zo zijn wij mensen nu eenmaal, dat is 
onze opdracht - om de eigen persoonlijkheid in de materie te 
bevestigen. Hoe dan ook en waar dan ook. Het zijn dus twee 
uitersten, twee polen.  
 
Hoe brengen wij deze twee verschillende polen tot een een-
heid?  
Dat is wat ik noem de weg van inwijding, die elk mens alleen 
moet gaan. Dat is een hele leerschool. Wanneer iemand in-
zicht gaat krijgen, komt hij eerst in een heel moeilijke periode 
terecht. Deze moeilijke periode gaat vooraf  aan zijn geluk 
over zijn spirituele inzichten. 
 
In deze moeilijke periode laten zijn inzichten hem zien waar 
zijn begeerten de overhand hebben, waar ze hem knijpen en 
manipuleren. Maar ook waar hij de kans krijgt om zich daar 
een beetje aan te ontworstelen. Dat is zijn leerschool. 
 
Dan zult u zeggen: het leven is al moeilijk genoeg. Kijk eens 
om je heen, wat er allemaal gebeurt. Waarom is het leven zo 
verschrikkelijk moeilijk? Dat komt omdat in ieder mens, in 
hele volkeren en rassen de bevestiging van de materie preva-
leert. Wanneer eerst individueel en dan collectief het preva-
leren van het ego, de materie, steeds minder dwingend 
wordt, kan het hogere in de mens eindelijk ook eens van zich 
laten spreken. 
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Nu even terug naar de vraag: hoe gaan we leren onderschei-
den? Het is duidelijk: je ziet jezelf als de mens die je bent met 
alles erop en eraan. Alles wat er in het verleden met je is ge-
beurd, heeft zowel emotioneel als mentaal een enorme in-
vloed op je.  
Dat is ook hetgeen je vasthoudt in de materie en je een ener-
gie-uitstraling geeft van gebonden zijn aan aspecten die je in 
dit leven tot een bepaalde negatieve invulling hebben ge-
bracht. 
 
Bijvoorbeeld: als kind was je niet geliefd of je moeder wilde je 
niet. Daar kun je je hele leven pijn van hebben en slachtoffer 
van zijn.  
Uiteindelijk heb je daar dan alleen jezelf mee.  
 
Wat is het alternatief? Door steeds meer inzicht te krijgen in 
het weten van je eigen innerlijke krachtbron, het goddelijk 
aspect in jezelf, kun je je eigen kracht gebruiken om je niet 
meer voor de volle 100% te identificeren met al de ellende 
die er in jouw leven is geweest. 
  
--- Ik word vaak geconfronteerd met emoties die mij voortdu-
rend proberen terug te trekken naar de materie. Ik heb moei-
te met verwerken omdat ik bang ben daar weer in weggezo-
gen te worden en dat ik dan niet genoeg tijd heb om met 
mijzelf verder aan de gang te gaan. 
 
Z.: Hierin zit een hele grote valkuil. Een valkuil waar heel veel 
mensen mee zitten. Wanneer je opengaat en het diepere in 
jezelf echt wilt beleven, denk je dat dit gebeuren moet door 
je los te maken van de materie. Maar dat is niet waar!  
Het moet juist gebeuren door wat je beleeft in de materie te 
brengen. Distantieer je daar niet van!  
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Je zult denken: net zei ze iets anders. Dat lijkt alleen maar zo. 
Langzaamaan leer je onderscheiden dat je hoger Zijn, je die-
pere spirituele beleving moet integreren in de materie.  
Dat kan niet als je je distantieert van die materie want dan 
doe je de deur dicht en ben je in je ivoren toren bezig met je 
eigen spiritualiteit. Dat roept weerzin op van anderen, want 
die voelen zich dan miskend en buitengesloten. Het is heel 
moeilijk om hier de gulden middenweg in te bewandelen.  
 
Het hoger Zijn staat voor liefde, levensvreugde, mededogen, 
liefhebben van de eigen persoonlijkheid dus ook de persoon-
lijkheid van de ander.  
 
Eigenlijk zijn wij mensen zielig. Enerzijds moeten wij als inwij-
deling ons hoger Zijn volgen en mogen wij niet meegaan in de 
verleidingen van de materie, anderzijds mogen wij ons niet 
distantiëren van diezelfde materie.  
Dat distantiëren hebben we in de afgelopen tweeduizend jaar 
al heel veel gedaan in onze ascese en in kloosters en dergelij-
ke.  
 
De volwassen mens in het Aquariustijdperk van de jaren 
tweeduizend is iemand die heel bewust door dit alles heen-
gaat. Zich niet afkeert, zich niet distantieert, maar zich ver-
bindt en een brug slaat. 
Hoe ieder mens dat in zijn eigen situatie moet doen, kan ik 
niet zeggen. Alleen met vallen en opstaan kun je dit zelf gaan 
leren. Het enige wat ik kan meegeven is: kijk goed naar jezelf, 
in hoeverre ben je in liefde met de ander?  
Als voorbeeld noem ik: ook al wil je nog zo graag mediteren, 
maar als je dat doet ten koste van je gezin ben je niet goed 
bezig.  
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--- Toen ik een paar jaar geleden bij je kwam, zei je dat er een 
lange weg voor me lag en dat ik aan het eind van die weg een 
aantal prettige dingen bij mijzelf zou kunnen ontdekken.  
De laatste tijd zijn die dingen aan het doorbreken, dan ben ik 
zo ontzettend blij dat ik daar doldriest van word en weer fou-
ten ga maken en weer terugstuiter. Kun je daar iets over zeg-
gen?  
 
Z.: ‘Gij zult enige terughoudendheid betrachten’, weet je wel?  
Driestheid is niet goed. Je gaat daardoor over de ander heen 
en dat mag natuurlijk niet. Je bent dan niet vanuit het hogere 
bezig maar juist vanuit het ego.  
De mens blijft, denk ik, tot zijn laatste snik leren om zowel het 
één als het ander in evenwicht te brengen. Ik denk dat we 
nooit volmaakt zullen zijn, want dan hoefden we hier niet 
meer te zijn, dan hadden we vleugels. 
 
--- Wanneer je tot spirituele bewustwording komt, kunnen er 
rotsblokken en rivieren op je weg komen. Ik herken die rots-
blokken, rivieren en dergelijke niet zo.  
 
Z.: Ik feliciteer je, want dat betekent dat er innerlijk bij jou al 
een bepaalde ruimte is. De beïnvloeding van bepaalde oude 
karmische aspecten op je losmakingsproces is blijkbaar niet 
meer zo groot. Het kan dus ook op deze manier. 
 
--- Waarom moeten mensen soms zo lijden? 
 
Z.: Er zijn heel goede mensen die werkelijk niets kwaads of 
liefdeloos hebben gedaan en die toch veel lijden. Waar is dit 
voor? Welke zin heeft lijden? Waarom?  
Het is een natuurlijk een feit dat wij mensen een beloning 
verwachten.  
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Als we goed leven, verwachten we als beloning dat we een 
redelijk leven zullen hebben. We denken op aarde of in de 
hemel beloond te zullen worden.  
Ik heb begrepen dat lijden soms een weg van vervolmaking is, 
een weg van inwijding. Lijden brengt nog meer losmaking van 
oude gebondenheden teweeg.  
 
Ik ontmoette eens iemand die veel pijn had. Deze persoon 
had in zichzelf een heel grote angst om zich over te geven, om 
in een werkelijk vertrouwen te komen. Angst voor de dood, 
voor het ongewisse weerhield hem los te laten.  
Angst kan alleen getransformeerd, veranderd worden wan-
neer je in vertrouwen in eenheid kunt komen.  
 
Bij een ander, een heel goed mens die ook veel heeft moeten 
lijden, kon ik zien dat in zijn leven - hoewel niet bewust - veel 
oude miskenning aanwezig was. Deze man was een binnen-
vetter en uitte zich weinig waardoor die grote miskenning 
zich ook fysiek tot een gezwel kon vormen. 
 
--- Vertrouwen doet heel veel in mijn leven. Ik kan er veel 
steun uit putten. Ik vraag mij af: is vertrouwen iets wat je 
geschonken wordt door je ouders en dat je aan je eigen kin-
deren kunt doorgeven? 
 
Z.: Vertrouwen is iets dat onbewust in de mens aanwezig is.  
In zijn weg van inwijding leert hij, van leven tot leven, zijn 
vertrouwen te herkennen.  
Hoe kan dat? 
De mens heeft het op zijn weg van inwijding zo druk met het 
bevestigen en vestigen van zijn persoonlijkheid in de materie, 
dat hij geen ruimte meer overhoudt voor het innerlijk Zijn.  
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Hij verliest dan de herkenning van dat vertrouwen. Iets wat je 
niet herkent, spreekt je niet aan. 
Dan vroeg je: krijg je vertrouwen van je ouders mee en kun je 
vertrouwen doorgeven? 
Je krijgt het niet van je ouders mee, maar je ouders kunnen 
het wel stimuleren. Wij kunnen dat ook weer bij onze kin-
deren stimuleren, maar dan zonder dat wij belerend overko-
men, want dan houden ze het af. 
 
--- Ik heb een vraag over het leven in het hiernamaals. Ik heb 
gelezen dat na het overgaan het lichaam nog een heel eind 
meegaat in een aantal sferen. Wilt u daar iets over zeggen? 
 
Z.: Afhankelijk van het bewustzijn van degene die is overge-
gaan, blijft zijn uiterlijke vormgeving in de sferen in gradaties 
van niveau bestaan. Hoe bewuster een mens op aarde is van 
leven na de dood, hoe meer hij zich ervan bewust is dat het 
leven niet ophoudt bij het sterven van het fysieke lichaam. 
Het leven blijft bestaan en de ontwikkeling van zijn bewust-
zijn evolueert in de sferen mee.  
 
Die verdere ontwikkeling hangt wel af van hoe je als mens 
bent geweest, maar het gaat toch zijn eigen weg.  
Hoe duidelijker, hoe dieper je bewustzijn is geweest van het 
goddelijk Zijn, hoe lichter de weg ‘daarboven’ is.  
 
Het goddelijk Zijn bestaat in de geestelijke dimensies van het 
bewustzijn en keert terug van leven tot leven. Steeds op-
nieuw totdat je alle negatieve aspecten in jezelf hebt verlost 
en getransformeerd.  
 
--- Hij, die twee duizend jaar geleden aan het kruis hing, heeft 
ons het onderscheid bijgebracht tussen God en mens-zijn.  
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Hoe verenigen wij dit met elkaar? Hij zond bij het verlaten 
van zijn stoffelijk lichaam zijn leerlingen de Trooster in hun 
midden. Kun je zeggen dat Hij iets van het hogere Zijn van 
bewustzijn in de materie bij hen inbracht? Is dat het onder-
scheid tussen Hij als geest en wij als mensen? 
 
Z.: Dit zijn heel hoge mystieke waarden die je zo even naar 
voren brengt. Ik wil proberen ze stuk voor stuk te beantwoor-
den. 
 
Hij, die tweeduizend jaar geleden als de grote Avatar - avatar 
betekent gezondene - is gekomen, was een zoon Gods zoals 
wij allen zonen en dochters van God zijn.  
In dit opzicht was hij in de hoogste staat van bewustzijn.  
Hij was Meester der vijf elementen werd mij gezegd.  
In dit heel hoge bewustzijn kon Hij dit goddelijk Zijn in zichzelf 
laten indalen, laten integreren, totaal in zichzelf laten plaats-
vinden, waardoor Hij zich in volledige overgave aan Zijn eigen 
opdracht kon geven.  
 
Wat was Zijn opdracht? 
Denk nu niet dat ik het allemaal zo goed weet en dat ik hier 
dingen naar voren breng uit mijn eigen weten, dit is mij heel 
duidelijk in de lessen van ‘boven’ geleerd. 
Zijn opdracht was het karma der wereld te transformeren, te 
veranderen zodat in ieder mens uiteindelijk het goddelijk 
aspect zou kunnen doorbreken, waardoor ieder mens het 
eigen karma zou kunnen transformeren.  
 
Hij heeft dus de punt van de spiraal in de materie moeten 
brengen. Hij was ‘de poort der verlossing.' In zijn menselijk 
zijn kon Hij het goddelijk Zijn ten volle realiseren.  
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In ieder mens is deze mogelijkheid - in de eigen gradaties van 
niveau van bewustzijn - aanwezig. 
 
Vanaf het begin der tijden toen de materie werd gecreëerd, 
werd dit zonnestelsel bestemd tot verlossing via de weg van 
het lijden. Dit lijden heeft eerst plaatsgevonden in de lagere 
regionen, in de dierenwereld, het elkaar verslinden en derge-
lijke.  
Dit zonnestelsel werd gecreëerd opdat in de ‘gevallen enge-
len’, die uiteindelijk de mensheid zouden vormen, onder-
scheidingsvermogen kon komen. 
 
De engelen hadden geen bewustzijn van goed en kwaad.  
Zij leefden in liefde in Gods Zijn.  
De mens werd geschapen ‘naar Gods beeld en gelijkenis’, dat 
betekent: ‘naar Zijn bewustzijn.' Hier wordt dus niet een ui-
terlijke vorm mee bedoeld. God is geen man of vrouw. God is 
beiden, is bewustzijn, is het eerste atoom, is kosmisch vuur.  
De engelen hadden bewustzijn, maar niet van goed en kwaad.  
 
Zij hadden niet het onderscheid. Daartoe moest, wat ge-
noemd wordt: ‘de val der engelen’ komen. Ik noem het liever: 
‘het spel der engelen.' In dit spel werden de engelen uit hun 
in liefde zijnde godsverbinding weggevoerd opdat zij uiteinde-
lijk als mens konden incarneren. Hierdoor kon er bewustzijn 
van goed en kwaad in de creatie van God komen. 
 
Dit was een enorm groot kosmisch gebeuren waardoor geest 
in materie gerealiseerd kon worden. 
In dit grote gebeuren kwam het onderscheid tussen goed en 
kwaad en komt uiteindelijk de dualiteit van geest en materie, 
geest en persoonlijkheid weer in bewuste hereniging en ver-
eniging. 
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Waarom was het dan nodig? Wat een gedoe, wat een lange 
weg en wat een moeilijkheden allemaal. Ben je al een engel 
en moet je weer een ‘bengel’ worden! De engelen hadden 
niet dat bewustzijn van goed en kwaad, dus moesten ze eerst 
‘bengels’ worden. 
 
Ze werden ‘bengels’ om uiteindelijk weer in dat grote be-
wustzijn te kunnen komen. Maar dan vermeerderd en ver-
groot met ook het bewustzijn van het kwaad.  
 
Dit houdt in dat daardoor de mens, de creatie van God, zo'n 
groot bewustzijn kon krijgen dat hij in de materie het godde-
lijk Zijn kon brengen. 
Doordat het bewustzijn van de mens, vanuit de liefde en de 
eenheid van bewustzijn met God, in de materie zodanig door 
de materie werd veranderd en gemanipuleerd, kon hij de 
onderscheiding van goed en kwaad verkrijgen.  
 
Wat doet hij daar dan mee en waarvoor is dat nodig?  
Daardoor en alleen daardoor wordt het bewustzijn van God 
vergroot. Niet van God als persoon, maar het totale Bewust-
zijn.  
 
Wat bereik je ermee dat het totale bewustzijn wordt ver-
groot?  
Daar bereik je mee dat in dit gehele zonnestelsel, uiteindelijk 
helemaal bewust, de liefde zal overwinnen over het kwaad. 
Licht zal dus overwinnen over duisternis. Dat kan alleen door 
het bewustzijn van de mens. 
 
--- Maar er was geen kwaad, volgens mij was het prachtig. 
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Z.: In de ‘hemelen’, ja. Maar zodra geest in verdichting komt - 
dat gaat door de sferen heen - neemt het vorm aan en begin-
nen de begeerten van materie op te treden. Wanneer dat 
gebeurt, krijg je de dualiteit. 
  
--- Horen de begeerten van materie dan niet bij dat kosmisch 
vuur? 
 
Z.: Begeerten van de materie zijn in het kosmische vuur wel 
ingebed, maar existeren niet in de hogere gebieden. Wel in 
de steeds meer neerdalende, vormkrijgende gebieden.  
Het is de bedoeling dat dit gehele zonnestelsel in een zodani-
ge mate van bewustwording komt dat door de gehele mens-
heid - want het gaat om de mens omdat die de rede heeft - 
bewust wordt geleefd en gewerkt vanuit die eenheid Gods, 
de Liefde. Dan is blijkbaar alles volbracht. Hoe lang dat duurt, 
weet ik niet. 
 
--- De begeerte van de materie zit toch ook al in die godheid? 
 
Z.: Begeren uit geest is iets anders dan begeerte van materie. 
Ik heb jaren nodig gehad om daar het verschil tussen te ont-
dekken.  
 
Begeren vanuit geest schijnt van een zodanige dimensie te 
zijn dat het niet in verdichting van vorm hoeft te zijn.  
Begeerte in materie en van materie vraagt om vormgeving in 
materie. We zijn nu in een bijzonder mystiek dispuut gewik-
keld. Ik probeer het altijd zo eenvoudig mogelijk te brengen.  
Het moet niet óver de mensen heengaan, daar heb je niets 
aan. 
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--- Zou je de toestand van die engel kunnen vergelijken met 
een baby die volmaakt gelukkig in zijn wiegje ligt en zich van 
geen kwaad bewust is? Deze baby moet ook een hele weg 
gaan om mens te worden. 
 
Z.: Ja, dat is een goede vergelijking. 
 
--- Wat gebeurt er met het gelouterde bewustzijn, na een x-
aantal levens, dat niet meer hoeft te incarneren? 
Z.: Dat bewustzijn legt dan de vormgevingen af en komt terug 
in het grote kosmische vuur. Zal na zoveel aeonen - ik weet 
niet hoeveel dat is - de sprong uit het vuur opnieuw wagen en 
in een geheel nieuwe ontwikkelingsweg komen. Het verdwijnt 
niet, het wordt weer in die totaliteit opgenomen. 
 
--- In mijn dualistische denken vermoed ik dat als je niet be-
wust bent van kwaad, je ook niet bewust bent van goed. 
 
Z.: Dat is zeker waar. Soms doen mensen kwaad omdat ze 
niet weten dat er ook goed is en liefde bestaat. Dat zijn men-
sen die in vorige levens enorm veel lijden hebben veroorzaakt 
of naar zich toe hebben gekregen.  
Kosmisch is dat hetzelfde, of je hebt het veroorzaakt of een 
ander heeft het jou aangedaan. 
 
Hierdoor is in deze mensen een zodanige vervorming ingetre-
den dat zij als het ware in het huidige leven naar herhaling 
zoeken. Zij kunnen door het uiterste lijden tot werkelijke on-
derscheiding komen. Het is dan hun enige mogelijkheid om 
steeds dieper door het lijden heen te gaan waardoor er uit-
eindelijk bewustzijn kan komen.  
 



203 

 

Soms is het ook zo dat wanneer het ego zo onwillig is dat het 
dat lijden niet kan transformeren, dus veranderen in bewust-
zijn, de atomen als het ware uit elkaar vallen en er een geheel 
nieuw iets moet ontstaan. 
 
In India heb je yogi's die dwars door het lijden door onvoor-
stelbare dingen heengaan omdat zij zich innerlijk daarvan los 
kunnen maken. Wij kunnen dat ook. We zijn dan wel geen 
yogi's, maar ieder mens kan dat in gradaties van niveau.  
Dat is ook wat ik u probeer duidelijk te maken.  
 
Ieder mens heeft een grote kracht in zich waardoor een be-
paalde mate van vrijmaking - emotioneel en mentaal - bereikt 
kan worden. Moeilijkheden hebben dan niet meer zo'n knel-
lende, manipulerende invloed op je. Je kunt dan iets van een 
totale identificatie met je problematiek of lijden loslaten.  
Dat hebben wij nodig, ons hele leven door.  
 
--- Hoe kom je door angst heen? Je ziet het, je weet het, maar 
hoe draai je het om, hoe kun je naar die andere pool kijken? 
 
Z.: Daar zijn hulpmiddelen voor. Wij moeten het hebben van 
hulpmiddelen, want niemand kan dat zomaar. Het is al heel 
veel wanneer je ziet en herkent: dit is mijn angst, nu moet ik 
er doorheen.  
Als je dat kunt erkennen en herkennen, ben je al een stukje 
verder. De meeste mensen sluiten hun ogen daarvoor en 
willen dat niet bewust aangaan.  
Laten we aannemen dat je hier bewust mee bezig bent.  
Je ziet je angst en je wilt daar doorheen om een bepaalde 
mate van innerlijke vrijheid, van ruimte in jezelf te creëren. 
Immers je bent je eigen creator. Je maakt je eigen creaties. 
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Hoe ga je dat dan doen?  
 
Angst heeft een funeste invloed op de mens. Het beheerst je, 
het maakt dat je anders reageert, praat en voelt. Het beklemt 
je. Nu ontdek je je angst en moet je er zelf voor zorgen dat je 
er doorheen komt. Om kennis te krijgen van bepaalde basis-
achtergronden over die angst kan bijvoorbeeld hulpverlening 
je helpen.  
 
Vergeet nooit dat alles wat er in dit leven naar je toekomt een 
basis heeft vanuit andere levens. Die basis ligt heel erg diep 
en de onverloste emoties daarvan zijn nog aanwezig in je 
onderbewustzijn. In dit leven worden die emoties weer ge-
stimuleerd en aangescherpt. Je kunt je er dan van bewust 
worden dat het er is en je kunt ze gaan herkennen waardoor 
je de kans krijgt om je er vrij van te maken. 
Hoe doe je dat?  
 
Denk eens aan oorlogsslachtoffers, mensen die nu nog gillend 
wakker worden wanneer ze aan hun kamptijd terugdenken. Ik 
heb zelf in een jappenkamp gezeten, dus ik weet hoe ontzet-
tend dat is geweest.  
In bepaalde periodes in je leven zullen die angst en ellende 
weer heel sterk naar boven komen. Gevoelens van alleen-zijn, 
van geen vertrouwen meer hebben in de medemens, want 
hoe heeft een medemens jou zoiets verschrikkelijks aan kun-
nen doen? Het totale geschokt zijn van de mens door de lief-
deloosheid van de andere mens geeft een ontzaglijk onveilig-
heidsgevoel.  
 
Ik heb het over het jappenkamp of oorlogsslachtoffers, maar 
het kan natuurlijk van alles zijn.  
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Het kan de dood van je moeder zijn, het ongeluk dat je hebt 
zien gebeuren. Je kunt er ook van kind af aan al mee behept 
zijn. 
  
Hoe verander je je denken? Eerst moet je analyseren waar je 
ellende vandaan komt, herkennen hoe het is ontstaan en zien 
hoe het jou heeft gepakt.  
Wanneer de mens in het negatieve blijft hangen, zit hij altijd 
in de rol van slachtoffer. Wanneer de mens de moed kan op-
brengen om te zien dat hij méér is, dat de som van zijn totali-
teit méér is dan zijn lijden, dan schept hij een bepaalde mate 
van vrijheid en ruimte in zichzelf om het te kunnen gaan han-
teren. Daar begint het mee.  
 
Als je dat niet doet, is er geen ruimte om ermee aan het werk 
te gaan. Wanneer je die ruimte voor jezelf hebt gecreëerd, 
kun je de hulpmiddelen die je in jezelf hebt te baat nemen. 
Probeer je denken ervan los te maken. Dat is iets anders dan 
het verdringen. Wanneer je denken er de hele dag mee bezig 
is, ben je in een onevenwichtige emotionele toestand.  
 
Vanuit het weten van je hoger Zijn en de kracht die je daar-
door hebt, kun je proberen om je denken anders te richten 
door in jezelf te zeggen: ‘nee, ik wil niet, ik ben niet de totali-
teit van al deze ellende. Ik ben nog meer.'  
 
Je richt je denken dan op iets anders. Het kan niet schelen 
waarop, als het maar positief is.  
Als de beelden van je angst en van wat je hebt beleefd blijven 
terugkomen zeg je bijvoorbeeld: ‘nee, ik wil nu aan de glim-
lach van een baby denken of aan een mooie rode roos of aan 
prachtige muziek of hoe iemand van mij houdt.' 
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Dus heel bewust - en dat is ontzettend moeilijk - je denken 
veranderen. Wanneer het denken, doordat je steeds verande-
ringen aanbrengt, ruimte krijgt, worden je emoties ook an-
ders. Ze knellen niet meer zo en je krijgt wat meer vrijheid.  
 
--- Ik heb lang een harde strijd moeten voeren om mijn eigen 
gedachten te leren hanteren. Het is volgens mij een puur 
ontkennen van de Christus in jezelf. Als je weet dat je, elke 
dag opnieuw, geholpen wordt door de Christus, kom je pas op 
het punt van los kunnen laten en andere gedachten toe kun-
nen laten. 
 
Z.: Voor de helft kan ik hierin meegaan, voor de andere helft 
moet ik helaas met je van mening verschillen.  
Zoals steeds gezegd helpt de Christus ons in zijn hoedanigheid 
van de grote Avatar, de Gezondene, de Verlosser.  
Met zijn grote energieën steunt en begeleidt Hij ons om in 
onszélf tot onze eigen verlossing te komen.  
Hij was de poort opdat ieder ander door diezelfde poort heen 
zou kunnen gaan. 
 
Wanneer wij dat alleen op Hem projecteren, ontkennen wij 
onze eigen menswaardigheid, het goddelijke in ons eigen Zijn.  
Ik zeg dus niet dat wij Hem moeten ontkennen. Ik zeg dat wij, 
vanuit ons eigen diepste weten van dat goddelijk Zijn, in inni-
ge verbinding met Hem tot innerlijke kracht kunnen komen. 
Het is ons geleerd dat wij het op Hem moeten projecteren, 
dat Hij alles voor ons zal doen. Dat is niet juist. Wij mensen 
hebben dat goddelijke Zijn ín ons.  
 
Het is nu de tijd van het nieuwe bewustzijn, van de werkelijke 
waardigheid van de mens.  
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De waarden van het goddelijk Zijn in de mens, zodat de mens 
dat in zijn eigen niveau aan kan gaan, waarbij de mens de 
allergrootste liefde, begeleiding en hulp van deze grote Ava-
tar tot zich kan krijgen. 
 
Begrijp vooral dat dit niet is om Zijn waarde kleiner te maken. 
Nee, je kunt je in de hoogste hoedanigheid pas verbinden 
wanneer je zelf ook iets hebt om te verbinden. Voel je de 
kracht hierin? Het is niet zo dat je je alleen op Hem moeten 
richten en projecteren, maar mét Hem in eenheid.  
Dat is iets heel anders. 
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TRANSMISSIE: 
 
'En zo zeg Ik u, broeders en zusters 
dat Ik, die u ben voorgegaan, tweeduizend jaar geleden  
altijd met u zal zijn. 
 
Mijn kracht en mijn licht is in u ingebed 
doch u mens hebt nu in u juist die kracht  
en dat licht tot ontwikkeling gebracht 
dat u nu kunt zijn in een volwaardige vereniging met Mij  
die u is voorgegaan. 
 
Zijt gij niet als goden?  
Hebt u niet al het licht in u? 
 
En ben Ik niet al zolang, van eeuw tot eeuw, met u verbonden  
opdat in uzelve uw licht zodanig zal kunnen schijnen  
dat u uw duisternis zult overwinnen? 
 
Zo zult u dan komen, niet slechts tot uw eigen verlichting 
doch in het samenzijn in de eenheid  
van al deze grote energievelden  
zult u zijn in de eenheid Gods, over deze hele wereld. 
 
En Ik zeg u, eens zal deze eenheid zodanig zijn  
dat zij zal worden een piramide van licht  
waarvan de top zal reiken tot in de sferen.  
 
En dan, zo zeg Ik u, zult u met Mij zijn  
en zal Ik tot u wederkeren.' 
 
Aum 
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Hoofdstuk 7 
 
 
ACCEPTATIE 
 
 
 
Acceptatie waarvan? Van ons leven, ons menselijk Zijn?  
Acceptatie van de nieuwe bewustwording die wij krijgen en 
de consequenties daarvan? Acceptatie van de zoektocht die 
wij doen? Acceptatie van de sleutel, die wij soms denken ge-
vonden te hebben en soms ook nog niet?  
Alles wat je doet, je hele leven lang, vraagt een bepaalde ma-
te van acceptatie waardoor je het bewust kunt gaan doen in 
verbinding met... Met wat?  
 
Met geest, met jezelf, met je hoger Zijn, met het goddelijke in 
jezelf. Zelfs de heel doodgewone, simpele, onnozele dingen 
als stofzuigen of de tuin wieden vragen om verbinding met je 
hoger Zijn.  
Want het spirituele bewustzijn is niet alleen gehuisvest in de 
hoge mystiek of in de grote esoterische kennis, dat zijn 
slechts mogelijkheden om tot diepere inzichten te komen, 
meer niet. Dus verkijk je daar niet op. 
In het vorige hoofdstuk werd de nadruk gelegd op de een-
zaamheid. Nieuwe inzichten vanuit een ander bewustzijn, 
nieuwe spiritualiteit in de zoektocht die wij allemaal onder-
nemen, leiden tot een bepaalde mate van eenzaamheid. 
Want je omgeving ervaart dat niet op dezelfde manier, kan 
het niet helemaal begrijpen of wil er niet in meegaan.  
Dat geeft inderdaad een bepaalde mate van eenzaamheid.  
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Deze zoektocht, het als het ware weggaan uit oude vertrouw-
de achtergronden vanuit je eigen milieu, betekent al dat je in 
een nieuw bewustzijn bent ingebed. Je zit er al in. 
  
Nu ga je die zoektocht beginnen. Dat betekent dat je niet 
alleen het inzicht hebt van: ‘ik ga naar iets nieuws, ik wil een 
nieuw bewustzijn hebben’, maar het betekent ook dat je in 
jezelf de kracht gaat opbrengen om het te doen. 
Het vraagt ontzettend veel om in onze maatschappij, waar wij 
zo geconditioneerd zijn vanuit onze oude patronen en achter-
gronden en vanuit alles wat wij hebben meegekregen, een 
totale verandering aan te brengen. 
 
Een totale verandering houdt natuurlijk niet in dat je een 
anarchist wordt of dat je je helemaal gaat verzetten tegen 
alles wat onze maatschappij te bieden heeft. Wel zul je waar-
schijnlijk een dieper inzicht gaan krijgen in datgene wat in 
onze maatschappij scheef is gegroeid, of waar je in deze 
maatschappij je niet helemaal meer bij thuis voelt.  
Het daar tegenin gaan helpt niet.  
 
Waar het op aankomt is dat in dit nieuwe bewustzijn de 
openheid naar nieuwe dimensies in jezelf naar je eigen ver-
antwoordelijkheid niet meer afhangt van een ‘God de Vader’ 
die alle verantwoordelijkheid op zich neemt.  
Dat het zelfs niet meer afhangt van de historische Christus die 
ons verlost zou hebben, maar dat het wereldbeeld en alles 
wat in onze wereld plaatsvindt enkel en alleen afhankelijk is 
van onze eigen verantwoordelijkheid, ons eigen denken en 
ons omgaan met de aarde, de kosmos, de mens en alles wat 
ons lief is en alles wat ons niet lief is.  
 
Dit is zo'n grote verandering dat het werkelijk revolutionair is.  



211 

 

In de tijden die nu gaan komen, in het opgaan naar een nieuw 
tijdperk, het Aquariustijdperk, zal dat van de mens ontzaglijk 
veel vergen.  
Denk vooral niet dat het bewustzijn van de nieuwe spirituali-
teit iets zweverigs is, waar je gelukzalig in bent en waar je de 
hele dag wierook brandt en kaarsjes aansteekt en mooie lied-
jes zingt en al dat soort dingen. Ach, dat zijn soms alleen maar 
wat gevolgjes daarvan.  
 
Nee, nieuw spiritueel bewustzijn vraagt een volwassen, een 
werkelijk volwassen omgaan met al wat je doet en laat, vaak 
meer in wat je laat dan in wat je doet. Dit houdt dan ook in 
dat er in jezelf een enorme mate van acceptatie moet komen 
om het allemaal aan te kunnen. Heb je die acceptatie niet, 
dan zal je steeds allerlei ‘maren’ hebben zoals: ja maar mijn 
gezin dit, ja maar op mijn werk dat, ja maar dan kom ik mis-
schien in omstandigheden dat ik niet meer alles kan zoals ik 
me heb voorgesteld. 
 
Werkelijke acceptatie houdt onvoorwaardelijke overgave in.  
Wat griezelig hè, een onvoorwaardelijke overgave aan een 
roepstem die je hoort in je eigen ik.  
En, dan mag ik met dit boek misschien wat aanraken of stimu-
leren, maar het gaat erom dat je gehoor geeft aan de eigen 
stem in jezelf.  
 

Mens, zoek Mij, Ik ben in je,  
in alles wat je bent,  
in alles wat je doet,  
in alles wat je denkt,  
in alles wat je voelt,  
daar ben Ik.  
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Maar zie Mij dan ook zo in de ander,  
en heb de moed  
om daar verantwoordelijk voor te zijn  
en het niet meer te stellen op alles van buitenaf. 

 
Acceptatie houdt ook in een acceptatie van het herkennen 
van je eigen positieve en negatieve aspecten. Het meegaan 
met je positieve aspecten is vaak makkelijk, maar kun je dat 
ook met je negatieve aspecten? Die moeten we ook leren 
kennen.  
 
Acceptatie vraagt dus om bewustwording van de mens die je 
zelf bent. Pas veel later mag je naar een ander kijken, eerst 
alleen naar jezelf. 
In de acceptatie van jezelf, dus van je positieve en negatieve 
aspecten, zit ook verweven hoe je deze wilt gaan hanteren, 
hoe je ermee om wilt gaan. Vooral ook hoe je er in relatie met 
anderen, je werk, je gezin mee om wilt gaan.  
Soms is dat een ontzettend zware opgave. Waar ben ik aan 
begonnen? Wat doe ik hier eigenlijk? Hoe moeilijk wordt mijn 
leven?  
Zo erg is het ook weer niet. Wanneer je in de werkelijke ac-
ceptatie komt, wanneer je daar een volledig vertrouwen in 
durft te stellen, zul je merken dat er in jezelf heel veel ruimte 
en openheid komt naar de verbinding met je eigen goddelijk 
aspect, met je eigen intuïtie, je eigen hoger Zelf. Dan komt 
ook de vreugde om de hoek kijken. Je gaat je afvragen: ‘dat 
dit bestaat, dat dit mogelijk is, dat het kan in jezelf.'  
  
Naast die vreugde komt er ook een enorm gevoel van: ‘goh, ik 
kan dat, tjee, ik heb kracht in mijzelf, ik heb zoveel licht in 
mijzelf dat ik ruimte kan maken voor al het negatieve dat ook 
naar mij toekomt.'  
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Die ruimte heb je dag in dag uit nodig in alles wat je onder-
vindt met je relaties, je familie, je lijden, de dood, maar ook 
voor de dingen van buitenaf naar je toekomen. 
 
Er is absoluut in ieder mens, wanneer hij zich durft over te 
geven aan acceptatie, aan vertrouwen, een zo grote mate van 
kracht, van licht in zichzelf dat hij de energie krijgt om het-
geen naar hem toekomt aan te kunnen en er doorheen te 
gaan. 
Je ervoor afsluiten helpt niet. Net doen of het niet bestaat of 
het verdringen helpt ook niet, alleen er doorheen gaan helpt. 
Niet in de ouderwetse berusting zoals we dat allemaal heb-
ben geleerd, maar actief en bewust er doorheen durven gaan. 
Dat brengt ons ‘de rechten van de mens’, dat maakt ons vrij 
en onafhankelijk.  
 
De totale vernieuwing brengt in de mens van nu een grote 
mate van vrijheid, volwassenheid en verantwoordelijkheid. 
De mens van nu is in staat om zelf te handelen en zijn denk-
patronen zodanig te reguleren, te transformeren dat zijn 
emoties op een heel ander niveau komen.  
De mens wordt daardoor niet alleen zelf verlicht, maar straalt 
ook licht uit. 
Door individueel te leren omgaan met al deze aspecten zal in 
het collectieve bewustzijn, dus in het geheel, een totale ver-
nieuwing komen. Dat is waar onze wereld op wacht. 
Vanuit de geestelijke begeleiding van de Hiërarchie van de 
Christus is aangereikt en gegeven dat de mens in de laatste 
tweeduizend jaar een bepaalde mate van, niet zozeer verlos-
sing, dan wel van groot vertrouwen is gekomen in datgene 
wat Hij heeft gegeven. Nu is het tijdperk aangebroken dat de 
mens hier zelf mee gaat werken.  
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Die mogelijkheden behoren nu tot zijn kunnen, tot zijn recht, 
tot zijn verantwoordelijkheid. 
Nu dan weer acceptatie. Wanneer net je vrouw of je man is 
overleden of je kind is verongelukt, wanneer de dood tussen 
jou en degene die je het meeste liefhebt staat, zal het woord 
acceptatie je op dat moment een soort weerstand geven of 
heel moeilijk voor je zijn. Maar geloof mij, wanneer je je durft 
te begeven in het vertrouwen van het goddelijk Zijn in jezelf 
en daardoor ook in het goddelijk Zijn buiten je, komt er kracht 
om daar werkelijk positief, staand in jezelf doorheen te gaan. 
Ik bedoel met positief: ongebroken. 
 
Nu acceptatie in een ander verband.  
Door contact met je eigen innerlijk en daar met vallen en 
opstaan lessen uit krijgen,  kun je inzichten leren aanvaarden. 
Dat anderen dit weten soms niet hebben of zich er nog niet 
bewust van zijn is de eigen verantwoordelijkheid van die an-
der. Je bent dan in staat ook dit te accepteren zonder dat het 
je beïnvloedt en zonder dat het je pakt of van jezelf afhaalt. 
Wanneer wij  ons open en kwetsbaar durven op te stellen, 
kan er veel in ons mogelijk worden. Dat betekent dat ieder 
mens vanuit het eigen licht werkelijk de kracht heeft - als hij 
of zij de wil gebruikt om het ook echt te realiseren - om in 
open verbinding te staan met het hogere in zichzelf en toch in 
relatie te blijven met de omgeving. 
Dit laatste is ontzaglijk belangrijk, want als wij dat niet doen 
en hier moet ik de nadruk op leggen, dan kan het gebeuren 
dat het nieuwe bewustzijn en de nieuwe spirituele inzichten 
een soort subcultuur in onze maatschappij gaan vormen.  
En dat is absoluut niet de bedoeling! De bedoeling is dat het 
nieuwe spirituele bewustzijn een absolute en totale integratie 
in onze maatschappij zal krijgen. Want anders kan onze we-
reld er niets mee. 
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Eerder heb ik al gezegd dat het noodzakelijk is dat er in onze 
wereld - en laten we het bij Nederland houden - een zodanig 
nieuw bewustzijn komt dat wij daar ook menselijk en verant-
woord mee kunnen werken in de realiteit van ons dagelijks 
leven. 
Ik heb gemerkt, in de jaren dat ik hiermee bezig ben, dat het 
heel moeilijk is om deze vernieuwde spirituele inzichten in de 
maatschappij vast te houden of staande te houden. Het is 
heel moeilijk om ermee te leven op een wijze dat het geen 
weerstanden oproept, waardoor het als het ware verwatert 
of verdwijnt. 
 
  
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Als je de negatieve aspecten in jezelf accepteert, dan werk 
je er niet aan. Is het niet-accepteren van je negatieve aspec-
ten juist niet de drijfveer om je te verbeteren? 
 
Z.: Ik moet u helaas teleurstellen. Het niet-accepteren bete-
kent dat je er juist niet mee wilt werken.  
Het wel accepteren is niet een passief: ‘nou ja, dan is maar zo 
en ik ben dan maar zo.' Nee, het is een actief bewust verant-
woordelijk accepteren: ‘ik heb deze aspecten en wil daar iets 
anders mee.' Dan moet je ze eerst accepteren en niet ont-
kennen. 
 
--- Accepteren gaat dus vooraf aan het veranderen? 
 
Z.: Ja, accepteren gaat vooraf aan het veranderen. Dat is met 
alles zo. Ook met ziekte, lijden en pijn.  
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Wanneer je de situatie waarin je je bevindt niet accepteert, 
ontken je die situatie waardoor die situatie een nog sterkere 
en indringender invloed op je heeft dan wanneer je die situa-
tie wel zou accepteren. Bij acceptatie komt er een bepaalde 
ontspanning en rust in jezelf. Je krijgt dan de kracht en de 
energie om die situatie te veranderen, hoe dan ook. 
 
--- Is ontevredenheid hetzelfde als niet accepteren? 
 
Z.: Ontevredenheid is daar een consequentie van.  
  
--- Hoe voorkom je dat acceptatie wordt omgezet in fatalis-
me? 
 
Z.: Dat is een goede vraag, alle grenzen zijn altijd subtiel.  
Wat ik nu ga zeggen is geen discriminatie van bepaalde vol-
keren of wat dan ook. Bij oosterse volkeren heeft het begrip 
reïncarnatie vaak geleid tot een bepaald fatalisme: ‘het is het 
noodlot, het is het karma en ik moet daarin berusten.  
Ik ben een blaadje in de wind, meer kan ik niet.' Dat is een 
verkeerde interpretatie van de begrippen reïncarnatie en 
karma. De mens van nu moet juist leren en weten vanuit zijn 
eigen diepste eenheid met het goddelijke, dat hij in zich alle 
kracht en macht heeft om wel zijn karma te veranderen, te 
transformeren en hoeft dus niet in fatalisme weg te zakken. 
Wegzakken verzwakt!  
 
De grens is heel subtiel. Uit alles wat ik net zei, kunt u voor 
uzelf halen wat voor u van belang is om mee te kunnen wer-
ken. Het is een heel grote valkuil te zeggen: ‘nou ja, het is 
karma, daar kan ik niets aan doen.' Dat is niet juist! Karma is 
om ermee te werken! Het te transformeren! Het positief te 
maken! Karma is werk! 
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--- Vanuit mijn achtergrond heb ik een bepaald godsbeeld. Ik 
ben mij bewust dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons 
leven en dat er geen Vader-god is om goed en kwaad aan op 
te hangen. Daardoor voel ik mij soms zeer eenzaam en heb 
dan geen grond onder de voeten. Hoe kan ik dit in mijn leven 
integreren? 
  
Z.: Dit is precies waar ik het over heb en wat overal ter wereld 
speelt. Zeker in Nederland. Mensen krijgen een verandering 
van hun godsbeeld. De mens heeft zich altijd ingesteld op een 
godsbeeld buiten zich waar hij afhankelijk van is. Een soort 
Vader die oordeelde en goed en kwaad beloonde of strafte. 
Eigenlijk is dit een kinderlijk beeld. Het is iets van de nog on-
volwassen geestelijke mens, waar de mens van nu, de mens 
van het nieuwe tijdperk zich aan ontworstelt.  
Dat betekent niet alleen dat de mens van nu de kracht krijgt 
om zich daaraan te ontworstelen, maar ook dat hij in een 
bepaalde mate van eenzaamheid komt te staan, want de om-
geving is vaak nog vastgeklonken aan het oude. 
 
Uw vraag houdt eigenlijk in: hoe verhoud ik mij vanuit mijn 
nieuwe bewustzijn met degenen om mij heen? Waarom ben 
ik eenzaam? Is dat omdat mijn oude godsbeeld verdwenen is?  
Wat is de basis van die eenzaamheid?  
De basis van die eenzaamheid is een bepaalde onveiligheid in 
jezelf. Basale zekerheden die een mens in zichzelf heeft, ver-
vallen waardoor er een onveiligheid ontstaat.  
Veiligheid kan ik u natuurlijk niet geven. Ik kan u alleen aan-
reiken dat in al wat geschapen is, in al wat bestaat het hoog-
ste Zijn aanwezig is. Dat zie ik niet als een Vader-god, maar als 
het oerprincipe, de oerbron, de hoogste kracht, het hoogste 
liefdesvermogen in alles wat geschapen is.  
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Dus ook in de mens die nu tot nieuwe begrippen en waarden 
komt en die zich genoodzaakt ziet om oude waarden los te 
laten. Dat is zeker een soort vacuüm.  
Er is dan een bepaalde periode waarin je noch tot het ene 
noch tot het andere behoort. Dat houdt in dat je alleen tot 
veiligheid in jezelf kan komen, wanneer je heel bewust in je 
denken en daardoor in je emoties een eenheid vormt: ‘ik ben 
in mijzelf dat goddelijk Zijn en daar wil ik op vertrouwen.' 
 
Je moet wel je wil erbij gebruiken om het te kunnen volbren-
gen.  
Alleen de wil is niet voldoende, want de wil is een materiële 
uiting vanuit een dieper inzicht. Met die materiële uiting, die 
wil, breng je in je eigen materiële aspecten, je denken en je 
emoties een vernieuwing tot stand. Je maakt ruimte voor het 
nieuwe. Er is geen andere wijze. 
 
De fase van eenzaamheid gaat over als je in jezelf daarmee in 
werkelijk vertrouwen durft te zijn.  
Ga je dat aan, dan zul je merken dat die fase van eenzaam-
heid langzaamaan minder wordt. Het is echt waar. Ik heb het 
zelf ondervonden. Ik weet precies hoe het is, want zo ging het 
met mij ook. Je hele wereld stort toch in elkaar! Er is hele-
maal geen Vader-god! Maar wel God: het hoogste Wezen 
buiten je en ook in je.  
Je kunt alleen vanuit je innerlijke verbinding tot de diepste 
relatie met dat hoogste Wezen komen. Niet vanuit macht of 
gezag en niet vanuit al datgene wat is opgelegd.  
Wanneer je hiertoe kunt komen, word je als mens dieper en 
meer doordrongen van het goddelijke. Dus wat lijkt op een 
scheuring is in wezen een zodanige vernieuwing dat het tot 
een grotere eenheid in jezelf kan leiden. 
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--- Als jij zegt: ‘sta in de kracht van het licht’ dan voel ik een 
heel sterke innerlijke kracht. Dat blijft enige tijd, dan ebt het 
weg en ben ik weer vreselijk aan het zoeken. Ergens weet ik 
het, maar het lijkt of mijn gevoel niet meegaat. 
 
Z.: Ja, ik kan dit volkomen begrijpen, dank u wel voor de 
moed om zo'n vraag te stellen. Wat kan helpen is iedere dag 
een lichtvisualisatie te doen. Doe dat een paar minuten per 
dag. Plaats jezelf in het licht en zie dat er binnen in je een 
klein lichtje, een godslampje is. Plaats daar heel bewust iede-
re dag weer opnieuw je eigen gezicht in. Het is moeilijk, ik 
weet het.  
Het is een wilsact, want je gezicht daarin plaatsen is alleen 
maar mogelijk wanneer je jezelf accepteert en in jezelf een 
zekere ruimte creëert. Je wordt je dan bewust van je eigen 
licht en het licht vanuit de kosmos dat bij iedere hartklop 
door je heen stroomt. Dat is de kracht, de basis waarop je 
verder kunt gaan. 
Het zoeken is niet zo erg. We moeten toch blijven zoeken. 
‘Onderzoek alle dingen en behoud het goede.' Maar het zoe-
ken moet wel altijd gebaseerd zijn op het licht in jezelf.  
 
Toets alles wat naar je toekomt en alles wat je wordt aange-
reikt, wat je leest, wat je hoort, wat je ziet altijd vanuit het 
licht en de liefde in jezelf. Kijk of het niet wordt gegeven om 
je vast te pakken, om je te manipuleren, om je tot iets te 
dwingen dat niet van jou is en wat jij niet wilt.  
Toets het daaraan. Je krijgt dan steeds meer onderschei-
dingsvermogen en kracht. Je gaat dan steeds meer licht uit-
stralen, want het licht is in jezelf. 
 
--- Ik ga steeds meer ontdekken dat hetgeen we altijd al wis-
ten nu een andere inhoud krijgt. Eigenlijk de ‘echte’ inhoud.  
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Ooit kreeg ik de dooptekst: ‘Blijf in Mij, gelijk Ik in u.' Die tekst 
heb ik al jaren en nu pas besef ik dat het gewoon letterlijk 
betekent wat er staat. 
 
Z.: Dan zie je dat ook in onze godsdiensten dit gegeven wel 
degelijk aanwezig is, maar het is overvleugeld door de exote-
rische, uiterlijke vormgeving. Nu komt de geestelijk volwassen 
mens tot het inzicht dat het om de esoterische, de innerlijke 
weergave gaat en niet alleen om de exoterische, uiterlijke 
vormgeving.  
Dat bedoel ik met wat ik net zei: losgekoppeld van het Vader-
god-gegeven en het daarvan afhankelijk zijn als een klein 
kind, bestaat er een ontzaglijk grote verbinding met het 
hoogste Wezen, het hoogste Zijn in jezelf. Die verbinding is 
het meest lichtend wanneer je vanuit het god-zijn in jezelf, 
jezelf kunt aanbieden. 
 
--- Als je iets moois ziet, kun je een gevoel van blijheid toela-
ten. Als je daaraan werkt, komen die gevoelens vanzelf. 
 
Z.: Dit sluit aan bij wat ik zei over de simpele dingen in ons 
leven, die wij bewust moeten gaan ervaren. Ook dingen die je 
niet prettig vindt. Als je die heel bewust doet en daar gewoon 
in vertrouwen doorheen gaat, neemt de energie van het ne-
gatieve af. De energie van het negatieve houden wij namelijk 
zelf in stand. Wij creëren deze energie zelf door ons denken 
en onze emoties. 
 
--- Soms komt het negatieve in jezelf opeens sterk naar bo-
ven. Bijvoorbeeld: ik sta voor iemand af te wassen en er ko-
men echt heel nare dingen boven als jaloezie en boosheid. 
Dan schrik ik van mezelf en denk: dit wil ik niet. 
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Z.: Het is heel positief dat je dat zo naar voren durft te bren-
gen. Die gevoelens, die negatieve aspecten wanneer je met 
iets bezig bent, komen voort uit oude karmische gebonden-
heden die in je onderbewustzijn liggen en die in dit leven 
gestimuleerd worden door al datgene wat er in jouw leven 
gebeurt of juist niet gebeurt.  
 
Wanneer er veel eenzaamheid, miskenning, verlangen naar 
liefde en een ontkend zijn vanuit je omgeving is, doet dat heel 
erg pijn. Je hebt dan een gevoel van: ‘ik ben niet geliefd, nie-
mand houdt van mij, wat doe ik hier eigenlijk?'  
Dat heeft een ontzaglijk negatieve - met negatief bedoel ik 
donkere, duistere - energie in jezelf tot gevolg. Want je twij-
felt aan jezelf en je ontkent jezelf nog meer door er in mee te 
gaan. Je ontkent dan het goddelijk licht in jezelf. 
Nu zou je in de knoop kunnen raken met wat ik zojuist heb 
gezegd over acceptatie. Je zou kunnen denken dat dit hier in 
tegenspraak mee is. Toch is dat niet zo. Eerst moet je tot ac-
ceptatie komen dat deze aspecten er zijn in jouw leven.  
Deze aspecten heb je meegenomen toen je in dit leven incar-
neerde. Door wat je in dit leven hebt ondervonden, worden 
deze oude aspecten gestimuleerd. Wanneer je dit kunt accep-
teren, komt er in jou iets van ontspanning. 
 
Als negatieve gedachten opspelen, beïnvloeden ze de emo-
ties. De emoties worden dan zo opgezweept dat ze op hun 
beurt je gedachten weer extra stimuleren. Het is vicieuze 
cirkel, waar je in ronddraait.  
Je kunt dan je heilige vrije wil te baat nemen. Die heilige vrije 
wil wordt ook wel genoemd: ‘de vleugelslag van de heilige 
Geest.'  
Die heilige vrije wil hebben wij mensen gekregen om onze 
negatieve gedachten te veranderen.  
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Dat is heel moeilijk en je hebt daar allerlei ezelsbruggetjes en 
hulpmiddelen bij nodig. Het gaat erom dat je weet dat alleen 
jij vanuit jouw verantwoordelijkheid, vanuit jouw incarnatie 
de kracht en de macht hebt om te veranderen.  
Dat veranderen moet je doen met je wil: ‘ik wil, vanuit mijn 
weten dat ik het licht in mijzelf heb en wetend dat al het ne-
gatieve in mijn leven vanuit oude levens komt, maar ook van-
uit wat hier in dit leven gebeurt, mijn kracht aanwenden om 
dat te veranderen.' 
 
Als je dit heel duidelijk stelt, komt er al iets van verandering in 
jezelf, want het zijn allemaal energieën. Het zijn trillinkjes die 
plaatsvinden in ons innerlijk, zowel in ons denken als in onze 
gevoelswereld. Er komt dan een mate van ontspanning waar-
door je de positieve trillingen, energieën die je hebt kunt 
gaan gebruiken.  
 
Kijk, er is ook erg veel moois om je heen. Bomen en planten in 
prachtige kleuren.  
Ook binnen is altijd wel iets wat schoonheid heeft. Kijk daar 
eens naar, kijk er bewust naar en weet: dit is een stuk van het 
goddelijk Zijn in mij. Dit heb ik in mijzelf. Ik ben licht.  
Zo kom je op een grotere ezelsbrug: ‘ik ben licht in mijzelf, ik 
zie mijzelf, ik zie het licht in mijzelf en ga dat nu bewust han-
teren.'  
Je draait dan als het ware dat negatieve energieveld een 
kwartslag om. Je bent dan al een heel stuk verder. Want je 
hebt in jezelf een bepaalde ruimte gecreëerd waardoor je 
positief met die negatieve dingen om kunt gaan. Wanneer je 
helemaal als slachtoffer in je negatieve energieën meedraait: 
‘dit overkomt mij weer allemaal’, krijg je hoe langer hoe min-
der kracht en verzwak je innerlijk.  
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--- Ik merk dat naarmate ik meer liefde durf te ontvangen, 
mijn angst, pijn en verdriet ook sterker worden. Dat brengt 
mij dan weer aan het twijfelen over mijn zelfvertrouwen of 
die liefde inderdaad sterk genoeg zal zijn. Ik denk zelf dat het 
heeft te maken met faalangst en een heel grote verantwoor-
delijkheid voelen en daar niet mee weten om te gaan. 
 
Z.: Je zegt dat naarmate je meer liefde durft te ontvangen, je 
eigen negatieve aspecten zwaarder gaan drukken. Is het zo 
dat door liefde te ontvangen je jezelf ontkent en teveel mee-
gaat in die liefde, zodat je inderdaad dieper op je eigen nega-
tieve aspecten wordt gedrukt?  
Als je faalangst hebt en de verantwoordelijkheid niet aan-
durft, ontken je jezelf. Kun je je voorstellen hoe dat gaat?  
Je ontvangt liefde. Iets in jou vanuit een heel grote misken-
ning - we hebben allemaal schuldgevoelens, twijfels, angsten, 
enzovoort - is daar eigenlijk bang voor, maar wil toch graag 
die liefde. Je doet het dan op een beetje slinkse manier door 
jezelf daarin te ontkennen, door jezelf niet vanuit de diepste, 
innerlijke relatie te willen geven. Dat is namelijk iets heel an-
ders.  
 
Als je liefde ontvangt vanuit de diepste eenheid met jezelf, 
dus in werkelijke relatie met jezelf ontvang je liefde die niet 
gebaseerd is op je eigen verlangens. Als je liefde ontvangt die 
gebaseerd is op je eigen egoïsche aspecten, je eigen persoon-
lijkheidsverlangens, ontken je in wezen jezelf. Je ontvangt dan 
liefde en wil die in jezelf toelaten vanuit je eigen inzichten, je 
eigen verlangens en zoals jij het zelf mooi vindt. 
 
Daar zit dus een ontkenning van jezelf in. Als je daar zo'n ho-
ge prijs voor moet betalen, doe je dat in een totale afhanke-
lijkheid aan de persoon die je liefde geeft.  
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In een totale ontkenning van jezelf dus. Je bent dan niet in 
het licht, maar in je eigen duisternis. Dat klinkt eng, maar het 
is gewoon dat je dan je eigen licht ontkent. Zelfs van de liefde 
mag je niet afhankelijk zijn. 
 
--- Hoe verloopt de weg van het niet naar het wel durven 
accepteren van je eigen negatieve aspecten? Zijn daar be-
paalde stappen in?  
 
Z.: Ja. De basis van de hele spiritualiteit en van alles wat in dit 
nieuwe tijdperk en in ons nieuwe denken plaatsvindt, is on-
voorwaardelijke overgave. Onvoorwaardelijke overgave bete-
kent dat je in een werkelijk diepste relatie en eenheid komt 
met het goddelijk Zijn in jezelf. Die onvoorwaardelijke over-
gave is dus een samengaan van bewustzijn, waarvan het den-
ken en onze gevoelswereld de materiële consequenties zijn. 
Die moeten een eenheid worden.  
Vanuit die eenheid krijg je kracht om jezelf te kunnen zijn. Je 
hoeft dan niet meer afhankelijk te zijn of te worden van wat 
een ander je geeft. Je bent dan niet meer afhankelijk van zijn 
of haar boosheid en ook niet van zijn of haar liefde.  
Er is dan zo'n grote kracht in jezelf dat je op eigen voeten 
staat in je eigen liefdesvermogen. Je kunt dan wat naar je 
toekomt relativeren en vanuit de werkelijke spiritualiteit in 
jezelf inpassen.  
Inpassen in jezelf is iets anders dan er afhankelijk van zijn of 
er gemanipuleerd door worden. Door afhankelijkheid ontken 
je jezelf of verhef je juist jezelf. Dat is de andere kant en die is 
ook niet goed. 
Het is moeilijk, maar zo moeten wij het leren. 
Afhankelijk zijn van liefde maakt zwak. Je gaat dan twijfelen 
aan jezelf. De negatieve aspecten - die ieder mens heeft - 
komen dan dieper en sterker in het bewustzijn.  
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Als je je afhankelijk opstelt aan iets van buitenaf, zelfs al is het 
liefde, verzwak je jezelf innerlijk. Mensen denken: als het 
liefde is, kan het wel. Dat is niet waar.  
In die zwakte zit een verlangen en een begeerte om door de 
liefde van buitenaf helemaal erkend te worden. Als vrouw 
bijvoorbeeld voel je je begerenswaardig. Je voelt je gewoon 
gedragen als je liefde krijgt, van wie dan ook. Dat is een ver-
keerde interpretatie van de werkelijke Liefde. 
 
Ik heb twee huwelijken gehad. Mijn eerste huwelijk was erg 
moeilijk en na 23 jaar ben ik gescheiden. Mijn tweede huwe-
lijk was prachtig. Deze man is overleden en wat ontdekte ik? 
Ik ontdekte dat ik in dat tweede huwelijk, op een andere ma-
nier, ook afhankelijk was. Ik was in dat tweede huwelijk af-
hankelijk van de liefde, de vreugde en het geestelijk samen-
zijn. Eigenlijk op dezelfde wijze als in mijn eerste huwelijk, 
maar nu juist het tegenovergestelde. 
 
In mijn eerste huwelijk was ik afhankelijk van de negatieve 
aspecten die uit dat huwelijk naar mij toekwamen. Dat heeft 
mij behoorlijk veel pijn gedaan. Toch ben ik daar goed door-
heen gekomen. In mijn tweede huwelijk was het precies an-
dersom. En wat gebeurt er dan? Ik werd weer afhankelijk, 
maar nu van de liefde en de schoonheid daarvan. 
Dit was een levensles waarvan ik vanuit de sferen hoorde dat 
ik die ter harte moest nemen en ook moest doorgeven in mijn 
lezingen en boeken.  
Het is heel belangrijk voor ieder mens in deze nieuwe tijd, dat 
hij gaat begrijpen dat hij innerlijk vrij moet worden. De mens 
mag zich niet meer laten manipuleren, ook niet door het goe-
de, ook niet door het schone, ook niet door de liefde. 
Het is eigenlijk steeds leven op het scherp van de snede.  
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De grenzen zijn heel subtiel. Wanneer je je afhankelijk opstelt 
van negatieve aspecten ben je een blaadje in de wind en ben 
je nooit in je eigen eenheid en nooit in je eigen licht en rust. 
Maar ook wanneer je je afhankelijk opstelt van positieve din-
gen ben je in wezen hetzelfde. Want als het positieve plotse-
ling verandert, ben je ook nergens meer. Is dat duidelijk? 
 
--- Niet helemaal. Want als het je een goed gevoel geeft, zoals 
bij dat tweede huwelijk dan hoeft het toch niet zo te zijn dat 
je daar afhankelijk van bent? 
 
Z.: Het was natuurlijk een heel goed gevoel. Maar toen hij 
overleden was, ontdekte ik hoe een stuk van mij met hem 
was meegegaan. Ik ben twee jaar bezig geweest om dat stuk-
je van mezelf weer terug te krijgen! 
Het is gemakkelijk en verleidelijk om afhankelijk te zijn van 
liefde en vreugde. Als die wegvallen is het hard werken gebla-
zen om jezelf weer terug te krijgen. Dus ook daarin moet de 
mens leren hoe zich daarin te verhouden en hoe ermee te 
werken vanuit het nieuwe spirituele bewustzijn. 
 
--- Hoe speelt dit bij de opvoeding van kinderen? Waar ligt de 
grens van liefde geven? Moeten zij ook door bepaalde dingen 
heen en dat als kind al ervaren? Of kun je zeggen: het begint 
bijvoorbeeld met hun achttiende of zoiets? 
 
Z.: Nee, nee, voor de jeugd van nu begint het zeker niet bij 
hun achttiende, eigenlijk al in de wieg.  
Veel jongeren zijn geweldsincarnaties, die in dit leven oude 
donkere aspecten moeten leren reguleren en transformeren. 
Wij ouders hebben de verantwoordelijkheid om onze kin-
deren in een mate van liefdevolle vrijheid daarin te steunen. 
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Ouders kunnen alleen zelf die grenzen bepalen. Ouders moe-
ten zich ervan bewust zijn wanneer zij een stapje terug moe-
ten doen, zodat het kind de vrijheid bewuster en duidelijker 
kan beleven dan wanneer de ouders die stap terug juist niet 
doen. 
Het kind kiest zijn eigen ouders uit. Het heeft zich als het wa-
re aan jou toevertrouwd, maar het heeft absoluut behoefte 
aan een bepaalde mate en een bepaalde vorm van discipline. 
Discipline is een lelijk woord geworden in onze maatschappij, 
maar met discipline wordt bedoeld dat er een innerlijke disci-
pline komt vanuit de eigen innerlijke waarden.  
Als ouder ben je verantwoordelijk om dit aan je kinderen mee 
te geven. Maar dat kan alleen als je die aspecten in jezelf ook 
hebt ontdekt en ermee bezig bent. 
 
De liefde die ik bedoel is niet de liefde van het ego, dus mate-
rie om de persoonlijkheid satisfactie te geven. De werkelijke 
liefde is de eenheid met het goddelijk Zijn in jezelf, waardoor 
je de Christusenergie ervaart. Door deze Christusenergie er-
vaar je een grote mate van ruimte, kracht en licht, waardoor 
je je leven met alles wat er is vanuit een diepere dimensie, 
vanuit meer kracht en liefde aankunt. 
 
--- U zegt: ‘ik ben God en God is in mij’, heb je dan niet te 
maken met hovaardigheid? Wie denk je wel dat je bent?  
 
Z.: Ja, als je zegt: ‘ik ben God’, dan denk ik dat je niet zo goed 
bezig bent. Als je zegt: ‘ik heb God in mij’, is dat heel wat an-
ders. Je moet daar in je ego, in je materiële mens-zijn aan 
beantwoorden en mee in eenheid komen. Als je hieraan 
werkt, ben je niet egogericht bezig.  
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Maar betrek je het alleen op je materiële mens-zijn, dan ben 
je natuurlijk heel duidelijk bezig je ego groot te maken en 
hovaardig te zijn. Begrijp je het verschil? 
  
--- Door mijn werk als paranormaal genezeres word ik steeds 
meer door mensen benaderd die ondersteuning en hulp no-
dig hebben omdat ze te maken krijgen met zwarte magie. Ze 
worden lastig gevallen door zielen/geesten. Dat betreft vooral 
kinderen en jonge mensen. 
Ik voel dan intuïtief aan wat ik moet doen, maar daarna be-
kruipt me een soort kilte die ik van me af moet schudden.  
Ik voel me daar heel alleen in.  
Ik zou graag een advies willen: wat kan ik daarmee doen? 
 
Z.: In het nieuwe bewustzijn dat we nu allemaal krijgen, en 
voor een deel natuurlijk al hebben, gaan wij open voor de 
geestelijke dimensies die om ons heen zijn. De mate van zui-
verheid in onszelf bepaalt wat tot ons komt.  
Zuiverheid betekent: wanneer je gaat werken met, je gaat 
openstellen voor, je relaties aangaat met of contact zoekt 
met geestelijke dimensies, je precies datgene oproept en naar 
je toe doet komen wat jij als mens uitzendt.  
 
Dat betekent dat wanneer er in jou een banale nieuwsgierig-
heid zit, je een soortgelijke energie naar je toe krijgt.  
Wanneer er in je oproepende kracht een onzuiver gegeven 
aan bijvoorbeeld macht-willen-hebben zit of twijfel aan jezelf 
of grote miskenning of schuldgevoelens, dan komt dit precies 
als respons naar je toe. Waardoor het dus verdubbeld wordt 
in jezelf. 
Het werken hiermee is van een zeer subtiele en precaire ‘sub-
stantie.'  
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Ten opzichte van de mensen die open gaan - ook veel kin-
deren - hebben wij enerzijds de functie om hen bewust te 
maken, waardoor ze nog meer kunnen opengaan, anderzijds 
moeten wij hen heel duidelijk maken dat ze terugkrijgen wat 
ze uitzenden.  
 
Wat is zwarte magie?  
Zwarte magie is het werken met geestelijke energieën om 
een ander afhankelijk te maken, te manipuleren of te beïn-
vloeden. Wanneer je dit doet vanuit heel goede wil en het 
allerbeste voor hebt met die ander, dan is het niet zwart maar 
laten we het noemen grijs.  
Altijd moet primair zijn en voorop staan de vrijheid van geest 
van de andere mens. 
Hier past een waarschuwing! Pas op, want ieder mens heeft 
zijn openingen waardoor dit soort energieën naar binnen 
kunnen komen en je moet dan sterk in je schoenen staan om 
daar weer vrij van te worden.  
  
--- U heeft het over afhankelijkheid. Wat verstaat u daar pre-
cies onder? Mensen afhankelijk maken of je afhankelijk voe-
len vanuit vrije wil of geest? 
 
Z.: Ieder mens merkt in zijn eigen omgeving hoe hetgeen wat 
van buitenaf naar hem toekomt een bepaalde invloed op hem 
heeft. Dat hebben we allemaal. Hoe diep laat je die invloed - 
want dat doe je zelf - bij je binnendringen? Hoe ver ga je 
daarin mee dat je dat toestaat?  
Als je toestaat dat invloeden van buitenaf te diep binnendrin-
gen in jezelf maak je als het ware de tempel van je geest tot 
een soort open huis waar iedereen met vieze schoenen door-
heen kan lopen. 
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Hoe voorkom je dat? Een matje voor de deur neerleggen of 
een bordje plaatsen met verboden toegang?  
Nee, bij verboden toegang ontken je dit aspect in jezelf en 
maak je je afhankelijk van je eigen bescherming en veiligheid. 
Een matje neerleggen voor de vieze voeten is ook niet vol-
doende, want niet iedereen hoeft door jouw binnenste ka-
mertje te marcheren. 
Wat dan wel? Opnieuw ga ik terug naar de werkelijk diepste 
en innige innerlijke relatie met het goddelijk Zijn in jezelf.  
Dat houdt in dat er zo'n grote mate van eenheid komt, dat je 
het niet nodig hebt om invloeden van buitenaf zo diep binnen 
te laten komen. 
 
--- Om hetgeen je zegt te kunnen realiseren, moet je al zo'n 
zekerheid in jezelf hebben. Door angst en gebrek aan ver-
trouwen raak ik het god-ervaren in mijzelf soms kwijt. 
 
Z.: Ja, soms raak je het weer kwijt en kun je het niet herken-
nen. Ik wil nog eens duidelijk uitleggen dat we geboren wor-
den met angsten, twijfels, onzekerheden, miskennings- en 
schuldgevoelens, enzovoort. Dat zit in ons pakket en komt uit 
andere levens. Emotie-inslagen uit andere levens zijn als her-
innering in ons onderbewustzijn bewaard gebleven.  
Daar komen we in dit leven mee aan met de opdracht ons 
daarvan te verlossen. Dat is onze wezenlijke opdracht.  
Waarom is het belangrijk ons daarvan te verlossen?  
Door verlossing van je oude emoties kom je in een diepere 
eenheid met het goddelijke in jezelf. Zit je vol met al deze 
oude emoties, met al deze oude aspecten in je eigen huisje, 
dan heb je geen ruimte om tot een werkelijke eenheid en 
innige relatie van binnen te komen. 
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Hoe leg je het aan om een zodanige ruimte in jezelf te cre-
eren dat je wèl tot die werkelijke innerlijke relatie kunt ko-
men?  
Het is als een vicieuze cirkel. Het begint met het weten:  
‘ik ben dat goddelijke in mijzelf.'  
Niet: ‘ik ben God’ want dat is een soort blasfemie. ‘Ik ben dat 
goddelijke in mijzelf, ik heb dat in mij.' Om dat werkelijk in 
mijzelf te kunnen realiseren, moet ik nu de moed opbrengen 
en de durf hebben om te accepteren dat ik het goddelijke in 
mijzelf ben.  
Voel je hoe groot dat is? Dat echt te kunnen accepteren is de 
opdracht van de nieuwe mens. Om dat te kunnen accepteren 
is weer vertrouwen en overgave nodig, maar je kunt pas ac-
cepteren als je dat vertrouwen en die overgave hebt.  
Het is een soort vicieuze cirkel. Maar hij is niet zo vicieus dat 
hij niet doorbroken kan worden. Hij wordt doorbroken door 
je eigen vrije wil. 
Als je dit in je meditatie of in momenten dat er stilte is in je-
zelf opzendt naar de hogere geestelijke sferen, wordt het 
daar ontvangen en krijg je in jezelf een bepaalde mate van 
lichtenergie om het ook te kunnen. 
 
--- Als je het yin-yang symbool ziet, is het licht en donker sa-
men één. Zij vormen samen een cirkel. Dus licht en donker 
zijn één. Is het zo dat wanneer je je overgeeft aan het licht, je 
je automatisch ook overgeeft aan het donker?  
 
Z.: Dat is de werkelijke acceptatie. Maar het donkere is 
slechts zolang donker als het jou innerlijk beheerst, bepaalt 
en manipuleert.  
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Wanneer je vanuit je eigen licht het inzicht krijgt dat het don-
kere een levensles is, kun je je van de dwangmatigheid daar-
van langzaamaan losmaken, waardoor het donkere wordt 
opgenomen in het licht. Dan is er dus weer een eenheid.  
Het donkere hebben wij altijd nodig om tot bewustzijn te 
komen, om tot nieuwe inzichten te kunnen komen.  
 
Waar leren wij het meest van? Van allemaal mooie leuke din-
gen? Of juist van de negatieve aspecten die naar ons toeko-
men of het lijden dat wij krijgen? Ik wil niet het lijden propa-
geren, maar begrijpt u dit? 
 
Nu wil ik u graag meegeven - dat is ook gevraagd - dat er in u 
een zodanige echte kracht kan komen, dat u in uzelf tot een 
vreugdevolle herkenning van het goddelijk Zijn in uzelf kunt 
komen. U hoeft zich dan niet meer afhankelijk op te stellen 
van andere mensen, van lezingen, van boeken of van wat dan 
ook. Dat is waar het om gaat!  
 
Dit houdt ook in dat er een appèl wordt gedaan op uw men-
selijk zijn vanuit uw hoger goddelijk aspect op uw verant-
woordelijkheid daarin en vooral ook op de liefdeskracht in 
uzelf. Het heeft ermee te maken dat u uzelf echt vergeeft 
waardoor u ook kracht krijgt om de ander te vergeven die u 
kwaad heeft gedaan.  
 
Dat houdt in dat u uw minder positieve aspecten in vrede 
durft te accepteren.  
Daardoor ontvangt u een zodanige lichtende energie dat u 
kunt veranderen en uzelf in een diepere verbinding kunt 
brengen, waardoor die minder positieve aspecten positiever 
en lichtender zullen worden.  
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Ik hoop dat in u de kracht gaat komen dat u in uzelf zo diep in 
liefde en ook in vreugde kunt zijn, dat u het lijden dat tot u 
komt zelf kunt hanteren en er niet in ten onder gaat.  
 
Dat wat u kunt en wat in u tot werkelijkheid wordt, straalt u 
uit en geeft u mee aan een ander, onbewust, niet belerend. 
Zo wordt het een groot veld van lichtenergie en dat heeft 
onze wereld hard nodig. Dat hebben we zo verschrikkelijk 
hard nodig, want alleen daardoor kan de duisternis in licht 
gebracht worden. U heeft het en u kunt het! 
 
 
 
TRANSMISSIE 
 
‘Zo gij Mij in uzelve wilt erkennen 
zal u de kracht worden gegeven Mij in uw hart te plaatsen. 
Zo gij wilt trachten in acceptatie te zijn met al uw zijn,  
al uw aspecten, het lijden,  
uw gevoelens van eenzaamheid of ontkenning,  
wanneer gij werkelijk wilt trachten 
vanuit uw heilige vrije wil in uzelve dit te accepteren 
zult gij Mijn kracht, Mijn licht verenigen met uw licht. 
 
Zo gij in de diepste vreugde wilt zijn van deze vereniging,  
zult gij Mijn licht in uw licht  
tot een zodanige flonkerende ster transmuteren 
dat gij daardoor zult zijn 
een straal van licht 
uitstralend naar uw broeder en uw zuster. 
Zo zult gij medewerken aan de liefde  
waardoor deze, uw wereld, zal gered worden 
van al de zwaarten der materie. 
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Ik bid u, wees met Mij 
waak met Mij en bid met Mij 
want Ik ben in u.  
En zo zult gij dan Mijn naam 
Ik die was Jezus de Christus 
zuiveren van al die onzuiverheden die in de loop der eeuwen 
zijn aangebracht op Mijn naam. 
 
Laat Mij dan zijn uw hoogste Broeder 
en niet uw Meester. 
 
Wees dan met Mij in liefde verenigd 
zo bid Ik u, Ik die u voor mocht gaan.' 
 
Vrede zij u. 
Aum 
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Hoofdstuk 8 
 
 
HET GODDELIJK PLAN OP AARDE 
 
 
 
Het Goddelijk Plan op Aarde is een groots opgezet proces dat 
in wezen een herhaling is in steeds hogere en verdere grada-
ties van niveau van het proces dat al vanaf het begin der 
mensheid gaande is. In de komende tweeduizend jaar wordt 
het Plan op aarde, zoals dat mij door de geestelijke Hiërarchie 
is getoond, ons verder ontvouwd en toevertrouwd. 
 
Hetgeen ons nu wordt ontvouwd en toevertrouwd, is zo groot 
dat ik haast aarzel om vanuit het ontzag hiervoor - los vanuit 
mijn persoonlijke beleving en toch zo duidelijk ook weer wel 
vanuit die beleving – het aan u toe te vertrouwen.  
Alles wat u van mij herkent, kunt u ook herkennen in andere 
boodschappers, waarheden, groeperingen, enzovoort.  
Het onderscheid bestaat alleen uit uw eigen karmische ver-
binding, waardoor u zich juist tot een bepaalde groepering 
voelt aangetrokken. 
In alles wat ik heb mogen doorgeven, werd steeds verwezen en 
werd u steeds weer opnieuw teruggebracht naar het eigen ho-
ger Zelf, naar de verbinding met dat eigen hoger Zelf. Dat eigen 
hoger Zelf is de enige werkelijke basis van ieder leven.  
Een werkelijk geworteld zijn in het goddelijke Zijn vraagt een 
totale acceptatie en overgave aan dat hoger Zelf in jezelf. Het 
vraagt om te luisteren naar de stem van het geweten, naar de 
diepste innerlijke gevoelswaarden.  
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Als men dat doet, gaat men al heel snel het onderscheid tussen 
prikkels van emoties, geconditioneerdheden van denkpatronen, 
gebondenheden aan levenslang opgelegde structuren en af-
hankelijkheden leren waarnemen. Men gaat dan ook zien hoe 
men in zichzelf nog afhankelijk is van de eigen oude karmische 
gebondenheden, die daar als slangen aanwezig zijn in onze 
slangenkuil. Is die slangenkuil nodig?  
Hebben wij niet in onszelf die hoogste kosmische kracht gekre-
gen, als zijnde het evenbeeld van het goddelijke, om onze slan-
genkuil in eigen beheer te krijgen? In een eigen onafhankelijk 
beheer. Dus niet een beheer opgelegd vanuit oude angsten, 
onzekerheden, schuldgevoelens, miskenning of denkpatronen. 
Nee, wij kunnen in vrijheid en schoonheid de nieuwe mens 
worden. 
 
Kosmische energieën zijn van een heel hoge orde. Ze zijn de 
hele dag om ons heen en in ons aanwezig, maar vaak herken-
nen wij ze nog niet.  
Het werken met en efficiënt maken van kosmische energieën 
houdt in dat ieders individuele bewustzijn wordt verhoogd. 
Werken wij daar niet efficiënt mee, vanuit het diepste respect 
in onszelf voor het hoger Zijn in ons en in de ander, dan versto-
ren wij de kosmische orde steeds verder en verder.  
Wij maken dan nieuw karma, nieuwe onordelijkheden, nieuwe 
wanordelijkheden, waardoor de totale verheffing van bewust-
zijn in dit nieuwe tijdperk wederom op een laag pitje komt te 
staan. 
 
De andere mogelijkheid is dat wij wel vanuit het hoogste res-
pect en efficiëntie leren werken met deze kosmische energieën. 
Wij zullen dan gezamenlijk deze planeet verheffen tot een ho-
ger bewustzijn. Deze verheffing wordt dan ook in de sferen 
geïntegreerd in hen die wederom gaan incarneren.  
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Zij incarneren dan met dit hogere bewustzijn om hun broeders 
en zusters hier op aarde vernieuwing van inzichten te kunnen 
geven. Zo blijft de vicieuze cirkel of liever gezegd de spiraal in 
beweging, waardoor in de mens een steeds bewuster en dieper 
leven doorgevoerd wordt.  
U kunt zich afvragen: is dat op te brengen in de haast van alle-
dag, in mijn baan, in alles wat ik doe? Het is op te brengen, 
maar het vraagt om een hoge, intense liefdeswil om dit te kun-
nen doen. Die hoge liefdeswil om je werkelijk te kunnen inzet-
ten voor verandering, voor verhoging van het bewustzijn en 
voor vernieuwing van het geheel vraagt van ons mensen een 
verandering in onze levenshouding en een totale inzet van onze 
gehele persoonlijkheid.  
 
Dat is werken aan het Plan op aarde. Je kunt dit niet bereiken 
door uitsluitend te luisteren naar de leringen - van mij en ande-
ren - en anderzijds maar gewoon voort te leven en te handelen 
vanuit het ego. Dan hebben al deze leringen geen enkel nut.  
Ze brengen u dan in een wereld van illusie en geven u een schijn 
van heiligheid van bewustwording. 
 
Hoe werken wij met kosmische energieën? Hoe gaan wij dat 
doen? Realiseren wij ze in de stof, maken wij ze tot werkelijk-
heid of laten wij ze zweven in de astrale gebieden waardoor het 
een schijn van vernieuwing van bewustwording blijft? Ik moet u 
deze vragen stellen. Ik moet met u, vanuit uw hart en ziel, tot 
een dialoog komen om samen tot een werkelijke realisatie van 
alles wat ons is gegeven te kunnen komen.  
 
Voor mij is het van groot belang om te weten of ik met al deze 
leringen en lessen die mij zijn toevertrouwd moet doorgaan of 
ophouden.  
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Als ik voel dat ik de mens tot een werkelijke herkenning kan 
brengen, durf ik de verantwoordelijkheid aan en wil ik ook 
doorgaan. Is het zo dat ik de mens alleen maar aanraak in de 
astrale gebieden of wanneer het hem past, hem wat brengt of 
succes geeft, dan kan ik hier beter mee ophouden.  
 
Tijdens een vorige lezing vroeg iemand: ‘wat  win ik hierbij?'  
Ik keek die persoon even aan en vroeg: ‘wat bedoelt u met: wat 
win ik hierbij?' Die vraag heeft me toch wel eventjes door elkaar 
geschud. Staan wij mensen echt alleen maar klaar om te vra-
gen: ‘wat win ik erbij? Wat kan ik daarmee krijgen of verbete-
ren? Wat kan ik daarmee hoger of rijker worden?'  
Nou lieve mensen, dan zijn wij niet bezig met het Plan op aarde. 
Wij zijn dan bezig om ons vanuit onze luciferische energieën 
bijna ahrimanisch te bevestigen in de materie. Dat is wel het 
laatste wat ik zou willen. Daarom moet het mij nu van het hart 
dat er vanuit de sferen gevraagd wordt: ‘mensen, die deze les-
sen aanhoren - en naar ik hoop niet alleen aanhoren of lezen 
maar ook in uzelf wortel laten schieten en tot bloei brengen - 
wat doet u daar dan mee?' 
 
Tot zover over het Plan op aarde gericht op het hoger Zelf in 
samenwerking met de aardse persoonlijkheid van de mens.  
Die samenwerking moet gericht zijn op de geïntegreerde per-
soonlijkheid in zichzelf, maar ook op de ander en op alles wat 
leeft op onze planeet en in het gehele zonnestelsel.  
Nu ga ik verder met het mannelijk element en van daaruit naar 
de vrouwelijke vormgeving.  
Vanuit de geestelijke Hiërarchie krijgen wij aanwijzingen hoe 
groots en universeel, maar vooral ook hoe vreugdevol het is om 
onze eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen.  
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Er dalen dan nieuwe inzichten en bewustzijnsverruimingen in 
overal ter wereld. Stap voor stap kunnen wij deze nieuwe in-
zichten in onszelf bundelen en vanuit dit vernieuwde bewustzijn 
aan het werk met de kosmische energieën. De kosmische ener-
gieën houden, toegespitst op onze aarde, het zonnestelsel in 
stand. 
Bij kosmische energieën denken we altijd dat deze ergens an-
ders zijn dan in onszelf. Ergens in de sferen, ergens heel hoog of 
heel laag maar in ieder geval niet in onszelf. Kosmische energie-
en zijn de basis van ons leven, denken, emoties en van alles wat 
wij zijn. Kosmische energieën zijn de totaliteit van het Zijn ten 
hoogste in onszelf aanwezig.  
 
Eigenlijk weet u dit allemaal wel. 
Tijdens het duizenden en duizenden jaren oude Plan om dit 
zonnestelsel tot hoger en dieper bewustzijn te brengen zijn er 
vele fasen geweest die een eigen evolutieperiode hadden.  
In deze tijd komt er een periode waarin het menselijk bewust-
zijn zich zodanig zal verruimen en verdiepen, dat het zich daar-
door zal uitstrekken over alles in dit zonnestelsel. Het totale 
bewustzijn van ons gehele zonnestelsel zal daardoor een niveau 
worden opgewaardeerd, waarna over x-tijd een totale vernieu-
wing van ons zonnestelsel kan plaatsvinden.  
 
Het gezamenlijk bewustzijn van de aarde, juist van de mens - 
eerst individueel en dan collectief - is de basis waarop zowel in 
de sferen als hier op aarde een werkelijke eenheid van Zijn kan 
plaatsvinden. In deze werkelijke eenheid van Zijn kan een zo 
grote bewustzijnsvernieuwing komen dat daardoor de conti-
nuïteit van leven, die er altijd is geweest en er altijd zal zijn, op 
een steeds hoger plan gebracht wordt. Met hoger plan bedoel 
ik: op een steeds hoger niveau van eenheid in liefde.  
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Liefde die niet gebaseerd is op de eigen emotionele grillen en 
grollen, maar op een werkelijke diepe, ervaarbare beleving van 
het totale Zijn. 
Wij kunnen dit alleen realiseren wanneer wij, individueel en dus 
collectief, in onszelf ervaren dat wij - hoewel wij een eigen Ik 
zijn met het recht van een eigen Zijn - absoluut onlosmakelijk 
verbonden zijn met ieders ander Zijn. Dit is een zeer groot ge-
geven! Momenteel hoor je dit in alle toonaarden over de gehele 
wereld. Maar juist door hetgeen ons wordt aangereikt onder de 
naam Psychosofia kunnen wij er dieper op ingaan.  
 
Het heeft te maken - en dat klinkt misschien een beetje gek - 
met het efficiënte gebruik van de  kosmische energieën.  
Efficiënt gebruik klinkt misschien zakelijk en dat hoort niet bij 
een spirituele groep denkt men dan, maar dat is helemaal niet 
waar, efficiënt gebruik hoort daar juist wel in. Het betekent dat 
men denkt, spreekt en handelt vanuit een absoluut respect 
voor het werkelijk hoogste Zijn in zichzelf en daarom in de an-
der. Begrijpt u de samenhang? Wat niet naar jezelf is toege-
keerd vanuit het hoogste respect en liefde voor het totale Zijn 
kan ook niet naar de ander gericht worden.  
De laatste eeuw hebben wij uit morele overwegingen en vele 
schuldgevoelens veel gedaan aan ontwikkelingshulp en de rech-
ten van de mens. Al deze groeiprocessen en fasen van bewust-
wording zijn nodig om de mens tot een werkelijke onderschei-
ding te kunnen laten komen van wat het werkelijke Zijn - en 
daardoor het werkelijke bestaan vanuit dat Zijn - inhoudt. 
 
Efficiënt omgaan met kosmische energieën betekent dat de 
mens eerst in zichzelf het hoogste respect moet verkrijgen voor 
de werking van de eigen energieën en het eigen Zijn.  
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Met ‘de eigen energieën’ wordt bedoeld: alles wat je uitzendt, 
dus je hele uitstraling. Alles wat je uitzendt en alles wat je po-
neert komt verdubbeld terug.  
 
Wanneer er vanuit oude onbewuste ballast te grote angsttrillin-
gen, schuldgevoelens en allerlei ongecontroleerde emoties als 
ongeordende, dus inefficiënte, energietrillingen worden  uitge-
zonden, straal je dat uit. Je uitstraling trekt dan aan wat daar-
mee resoneert en verdubbelt daarmee. Die verdubbelde uit-
straling zoekt zijn weg verder en wordt daar opgevangen waar 
een voedingsbodem ligt. Dit is hier de negatieve kant van onze 
uitstraling.  
De positieve kant van onze uitstraling werkt net zo. Hetgeen wij 
vanuit respect in liefde voor ons Zijn - liefde is misschien een 
misbruikt woord, ik bedoel: eerbied voor ons eigen Zijn en 
daardoor voor het Zijn van de ander - uitzenden, roept hetzelf-
de op. Ook dit verdubbelt en gaat daarheen, straalt daarheen 
waar het opgevangen kan worden.  
 
Vanuit de sferen is mij gezegd: de bedoeling van dit Goddelijk 
Plan op aarde is om het bewustzijn zo groot en ruim te maken 
dat al wat leeft het godsbewustzijn - en dan bedoel ik niet de 
figuur met de baard op de troon zoals wij ons dat vaak voorstel-
len, maar het werkelijke godsbewustzijn, de geest Gods, het 
eerste atoom, het eerste Zijn - als basis heeft in alle bewegingen 
en energie-uitstralingen.  
 
Ik geloof dat ik u nu een paar keer in een kringetje heb rondge-
voerd. Ik wil nu uit dat kringetje komen en een stap verder 
gaan. 
Het bewustzijn van de aarde is niet hetzelfde als het collectieve 
bewustzijn van de mensheid. De hersens van de aarde, dus het 
functioneren zijn het dieren-, planten- en mineralenrijk.  
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Zij zijn vanuit hun organische functie alleen gericht op het in 
stand houden van de eigen soort.  
Zij zijn dus wel een onderdeel van het geheel, maar niet als 
totale eenheid. Daarvoor is het bewustzijn nog te klein. Op deze 
planeet heeft alleen de mensheid het totale bewustzijn.  
 
De mensheid als geheel is het evenbeeld Gods. Vanuit dit totale 
bewustzijn heeft de mensheid de macht en de mogelijkheden 
om zich te richten op het geheel, de samenhang van eenheid. 
Dit is iets dat uitsluitend aan de mensheid is beschoren.  
Nieuwe inzichten brengen steeds meer bewustzijnsverruiming 
over de gehele wereld. Er komt meer individuele verantwoor-
delijkheid en daardoor ook collectieve verantwoordelijkheid.  
Vanuit de eigen verantwoordelijkheid is de mens in staat in 
eerbied voor het kosmische en het eigen goddelijk Zijn werkelijk 
met deze nieuwe inzichten te gaan werken. Zij richt zich dan op 
de lagere natuurrijken van dit zonnestelsel, vooral op de aarde, 
waardoor de lagere natuurrijken tot vernieuwing van bewust-
zijn kunnen komen, wat weer een niveau verder is. 
 
De energieën van de mens, in hem neergelegd vanuit het eerste 
bestaan, worden nu nog niet in haar volle totaliteit gebruikt.  
Er zijn zeer veel lacunes, dat komt omdat de mensheid zich over 
het algemeen nog niet van de eenheid van totaliteit bewust is.  
Wanneer de mensheid zover kan komen dat zij zich vanuit de 
eigen individuele vrijheid - want dat is een eerste vereiste: indi-
viduele, onafhankelijke vrijheid - kan verbinden met het geheel 
en wanneer zij zich met haar denkvermogen kan richten op de 
werkelijke eenheid van Zijn van dit gehele zonnestelsel, dan pas 
kan in het functioneren van de hersenen een ander, hoger en 
dieper aspect naar voren komen.  
De mensheid leert dan omgaan met de consequenties voort-
komend uit het begrip van totale eenheid.  
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Leren omgaan met de consequenties voortkomend uit het be-
grip van totale eenheid is mogelijk omdat in de mens het god-
delijk bewustzijn in zijn totaliteit aanwezig is. In de lagere na-
tuurrijken is dit goddelijk bewustzijn slechts in facetten van 
onderdelen aanwezig.  
Dit betekent dat de mensheid een immens grote, enerzijds be-
angstigende en anderzijds zeer vreugdevolle, verantwoordelijk-
heid heeft om het bewustzijn der lagere natuurrijken verder te 
brengen, te verdiepen en te verruimen. Het bewustzijn van 
deze lagere natuurrijken, dus van het planten-, dieren- en mine-
ralenrijk, zit ook in de lagere natuurrijken van de mens.  
 
Dat betekent dat in de lagere natuurrijken van de mens het 
besef van de werkelijke totaliteit in eenheid van Zijn - dus totaal 
goddelijk bewustzijn - nog nauwelijks ontwikkeld is. Het begint 
te komen. Over de gehele wereld komen vanuit een verschei-
denheid van groeperingen en door alles wat wordt gegeven 
vele nieuw vormgevingen van bewustzijn. Maar het is nog niet 
een zodanig werkelijk tastbaar gegeven dat de mens daar, niet 
alleen vanuit het mentaal vermogen maar juist ook vanuit zijn 
diepere gevoelslagen, mee aan het werk kan en daar gaat het 
juist om!  
 
Wij allen werken veelal vanuit ons mentaal vermogen, vanuit 
ons moreel besef, vanuit onze sociaal-maatschappelijke achter-
gronden, ons religieus milieu, enzovoort.  
Nu is het moment, het ‘Uur U’ aangebroken dat in de mens de 
diepere lagen van het totale bewustzijn niet alleen meer aange-
raakt worden, maar ook zodanig in het mentale bewustzijn 
komen dat wij daar mee aan het werk kunnen. Wij zijn in staat 
een relatie te leggen van het mentale bewustzijn naar het die-
pere gevoelsleven. Hierdoor kan er een synthese plaatsvinden. 
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Wellicht vraagt u zich af: hoe neem je die sprong? Het is name-
lijk een sprong. In Psychosofia wordt daarover het volgende 
aangereikt: in de duizenden eeuwen die achter ons liggen, is de 
mens van onbewust leven naar emotioneel leven gebracht en - 
via eeuwen en eeuwen – van emotioneel leven stap voor stap 
naar mentaal vermogen, het denken.  
Door deze bewustzijnsverruiming van de totale eenheid van de 
werkelijke goddelijkheid in al wat is, kunnen nu de hogere lagen 
van het mentaal bewustzijn, maar ook de diepere, dus de fijne-
re lagen van het gevoel worden aangeraakt. Daar zijn we nu op 
weg naar toe. Dit kan nu gebeuren, begeleid door de leringen 
van Psychosofia die ons worden aangereikt.  
 
Natuurlijk kan dit ook gebeuren via allerlei andere leringen en 
andere wegen. Psychosofia is maar één weg en er zijn vele, vele 
andere wegen die hiertoe kunnen leiden. Iedere weg is goed 
wanneer je jezelf daarin herkent. Dan is het voor jou de goede 
weg. Voor de één kan een bepaalde weg geweldig zijn, maar als 
jij je daar niet in herkent, is die weg voor jou niet de juiste.  
 
In de leringen die mij werden aangereikt, wordt een weg ge-
toond om de mens uit zijn te grote greep van het emotionele - 
komend vanuit het onderbewustzijn - te halen. Deze leringen 
zijn vooral gericht op zuivering van het onderbewustzijn en de 
relatie met het hoger bewustzijn.  
Dus de gang van het hoger bewustzijn via zuivering van het 
onderbewustzijn terug naar het hoger bewustzijn. Daar speelt 
alles in materie zich af, nergens anders. Die relatie kan nu dui-
delijk en bewust door de mens zelf worden gelegd en uitge-
diept. De mens kan die relatie in zichzelf herkennen, waardoor 
hij in meer en dieper contact komt met zijn diepere lagen. 
Hiermee bedoel ik zowel de diepere lagen van het hogere den-
ken als de diepere lagen van het gevoelsleven.  
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Dit is de stok die je wordt aangereikt en waar je op kunt leunen 
om deze weg te gaan. Bedenk, deze weg is niet gemakkelijk.  
 
Het Plan op aarde is iets heel groots. Ieder, zelfs het kleinste 
Zijn, heeft daar een eigen aandeel in. Niets staat op zich. Niets is 
los van elkaar. Alles is één totaliteit. De aangereikte stok verge-
makkelijkt ons het lopen en schenkt ons diepere inzichten in 
ons onderbewustzijn. We kunnen gaan inzien waarom wij van-
uit ons bewustzijn denken, spreken en handelen.  
Vaak is dat niet in harmonie met het hogere in onszelf. We we-
ten dat wel degelijk en voelen innerlijk dat het niet klopt, maar 
durven, kunnen of mogen niet altijd beantwoorden aan het 
hogere in onszelf.  
Door die ‘stok’ als hulpmiddel te gebruiken, kan er vernieuwing 
plaatsvinden. We realiseren dan het Plan op aarde zodat ieder 
wezen, dus ook de ongeziene wezens om ons heen in de wereld 
van de geest, in gradaties van niveaus van bewustzijn tot ver-
nieuwing kunnen komen.  
 
De consequentie is dat het goddelijk Zijn zich op een steeds 
hogere, diepere en wijdere wijze in ons kan openbaren in de 
totaliteit van dit zonnestelsel. Er werd mij gezegd dat de mens-
heid ook genetisch gaat veranderen.  
Er zullen zodanige veranderingen plaatsvinden - zij zeggen nooit 
in welk tijdsbestek, dus dat weet ik helemaal niet - dat er een 
geheel nieuwe aarde en dus een geheel nieuwe hemel zal ko-
men.  
 
Dit houdt tevens in dat de lagere natuurrijken ook in een steeds 
grotere mate van evolutie zullen raken, waardoor uiteindelijk 
de materie niet meer nodig zal zijn om de geest te herbergen.  
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Ik vond dat een heel bijzondere zin en vroeg dus lichtgeraakt: 
‘hoeven wij dan niet meer in stof te zijn, worden wij dan alle-
maal engeltjes, hoe gaat dat dan?'  
Nu begrijp ik dat deze transformatie en transcendatie ons totale 
zonnestelsel inhoudt en dat er in de oneindigheid en conti-
nuïteit van het bestaan steeds nieuwe vormen moeten komen. 
Nieuwe vormen passen in een eeuwigdurende, voortvloeiende 
evolutie, maar zij kunnen alleen komen wanneer de materie 
steeds minder behoefte heeft om geest te ontvangen.  
 
Uiteindelijk wordt geest dan mannelijk en vrouwelijk. Geest 
heeft dan niet meer de materie van ontvangst nodig, maar is 
genoeg in zichzelf. Nu is materie hier op aarde noodzakelijk 
voor de ontvangst van de mannelijke geestkracht en is in wezen 
het vrouwelijk aangezicht van God. Hoe vreemd klinkt dit?  
 
Dus alle materie, alle vormgeving en dat natuurlijk weer in gra-
daties van niveau is het vrouwelijk aangezicht van God. Uitein-
delijk komen wij dan net als bij het man-vrouw zijn in de andro-
gynie: tot de werkelijke totale eenheid van mannelijk en vrou-
welijk, waardoor er alleen maar eenheid zal zijn. Tot nu toe 
hebben wij alle vreselijke controversen en dualiteiten moeten 
verdragen om tot onderscheiding te kunnen komen.  
Nu komt het tijdperk dat de prikkel van de onderscheiding niet 
meer noodzakelijk door lijden veroorzaakt hoeft te worden. 
Door het grotere bewustzijn en het diepere inzicht van de mens 
kunnen de diepere gevoelslagen en het hogere denken het 
werk doen. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Ik proef een beetje zorg in je woorden. Is er iets met het Plan 
gebeurd? Zijn we achterop geraakt? 
 
Z.: Er is altijd zorg geweest vanuit de geestelijke Hiërarchie, de 
Meesters van Liefde en Wijsheid of de luciferische kracht - 
waardoor geest zich in stof kon realiseren - niet te groot werd, 
waardoor de stof niet meer terug kon naar geest.  
 
Dit klinkt wellicht cryptisch. Het betekent dat wanneer de ziel 
van de mens - en het daarmee corresponderende hart, dus het 
werkelijk diepste gevoel - niet meegaat in de vestiging van geest 
in materie, de stof niet werkelijk vergeestelijkt kan worden.  
De stof blijft dan in de lagere aspecten van de materie. In de 
huidige enorme rationele technologische evolutie van mens-
dom en wetenschap zit die kracht helemaal in. Wanneer dat 
niet wordt opgevangen door de liefdeskracht in het hart van de 
mens geleid door de ervaring en de wijsheid van de ziel, zal het 
Plan op aarde niet tot zijn recht kunnen komen.  
 
Het betekent dat het Plan ook uitgesteld kan worden en zelfs 
verlaagd kan worden. Hetgeen inhoudt dat er vernietiging kan 
komen.  
De bescherming vanuit de sferen is echter zo groot dat er nu 
over de gehele wereld door heel veel mensen wordt aangereikt: 
‘zo moeten wij niet verder! Er moet een verandering komen’!  
Hoe kan die verandering tot stand komen? Die verandering kan 
tot stand komen wanneer er in de mensheid een duidelijk ver-
langen aanwezig is van: ‘er moet verandering en vernieuwing 
komen.' Is dit verlangen er niet dan gaan wij absoluut naar een 
mate van vernietiging toe. Ik wil niet zo graag een onheilspro-
feet zijn, maar dit moet ik toch zeggen.  
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Dit mag ook geen stok achter de deur zijn, want dan wordt de 
puurheid, de zuiverheid van de mens die tot spiritueel bewust-
zijn wil komen al aangetast. Dus dat mag ook niet.  
Wij, ons bewustzijn maakt de realisatie van het Plan uit.  
Niet alleen ons rationele denken, maar ons echte bewustzijn 
maakt uit in welke mate het Plan tot zijn recht kan komen.  
Natuurlijk is dat Plan een volmaakt Plan, maar hoe komt het tot 
zijn recht? Wat wij door ons geëvolueerde bewustzijn en onze 
vernieuwing van inzichten kunnen bereiken, is het herstel van 
de materialisatie van geest in stof. 
 
--- Uw zorg over de realisatie van het Plan heeft mij verdriet 
bezorgd. Ik denk dat door het uitspreken van uw zorg de uitvoe-
ring van het Plan wordt tegengehouden. Ik voel dat de uitvoe-
ring alleen van binnenuit en in vrijheid kan gebeuren. Niet met 
een drang daarachter. 
 
Z.: Dat ben ik helemaal met u eens. Ik geef dit in vrijheid voor 
iedereen. De zorg die u daarin proeft is misschien mijn eigen 
zorg, die niet de uwe hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat er 
wel degelijk begeleiding en bescherming is van boven die de 
mensheid willen brengen naar een werkelijke vernieuwing van 
bewustzijn.  
Zij zijn vanuit hun beschermende liefde wel degelijk bezorgd dat 
de mens door zijn onoordeelkundig, onbewust omgaan met de 
eigen hoge kosmische energieën een soort vernietiging teweeg 
zal kunnen brengen. Vernietiging is misschien te zwaar gezegd, 
maar een grote mate van ellende. Het is aan ons, mensen, om 
deze hoge geestelijke zorg niet als dwang te zien en ook niet als 
een stok achter de deur, maar dat wij in de vrijheid van ons Zijn 
deze beschermende zorg kunnen accepteren.  
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Deze beschermende zorg zorgt ervoor dat wij de kans en de 
gelegenheid krijgen om ons bewustzijn steeds spiritueler te 
doen worden en om steeds meer nieuwe inzichten te kunnen 
verkrijgen. Ik denk niet dat mijn zorg u verdriet zou hoeven 
doen. Het verdriet dat u voelde, komt vanuit uw eigen betrok-
kenheid hierin.  
Misschien denkt u aan uw eigen nog niet volmaakte Zijn hierin. 
Maar troost u, niemand, ook ik niet, is daar volmaakt in. Wat wij 
kunnen doen is er samen voor zorgen dat ons bewustzijn steeds 
spiritueler wordt.  
Zorg is niet negatief, zorg is positief. Zorg is behoeden, be-
schermen, liefde geven, in je handen houden, omvatten. Dus zie 
die zorg alsjeblieft niet vanuit een negatief perspectief, probeer 
het positief te zien. 
 
--- Ik ben de laatste weken nogal bezig geweest met voorspel-
lingen omtrent de overgangstijd naar het nieuwe tijdperk toe. 
Daarbij is mij opgevallen dat de overmaat aan voorspellingen op 
deze tijd slaan. Er hadden volgens de aankondigingen allang 
rampen moeten komen. Wat deze mensen gezien hebben moet 
ergens een realiteit zijn in een hoger vlak, alleen heeft het zich 
nog niet neergeslagen in de stof. Ik denk dan: ‘waarom niet?'  
Als ik nu kijk naar wat er gebeurt op het gebied van vredesver-
langen, economisch besef, vrouwenbewustwording en nog 
zoveel andere dingen, dan begint er in mij iets te rijpen van: ‘wij 
mensen reiken onze hand naar de hemel.' Dat zusterschap 
waarin de broederschap zal moeten neerdalen, begint al een 
beetje te groeien. Er komt dan een grote verwachting in mij. 
 
Z.: Op deze vraag kan ik in grote vreugde antwoorden, dat het-
geen wij en vele andere groeperingen doen druppeltjes in de 
oceaan zijn. Uiteindelijk beïnvloedt dat de totale oceaan.  
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Dit is de oplossing van wat net gevraagd werd: ‘hoe kunnen wij 
het Plan op aarde herstellen.' Het gebeurt al!  
Dan wat betreft de voorspelde rampen: om je de waarheid te 
zeggen, heb ik ook van allerlei rampen te horen gekregen.  
Daar mocht ik nog niet over spreken. Het is mijn taak om de 
mensen voor te bereiden om dit nieuwe bewustzijn, deze ver-
nieuwing van inzichten te brengen opdat deze rampen zich niet 
zullen voltrekken. Het is een prachtige uitdrukking als je zegt: 
‘wij mensen reiken onze hand naar de hemel.'  
Wij mensen reiken inderdaad naar de hemel, waardoor de he-
mel dichterbij komt en de materie die rampen niet hoeft te 
verwerkelijken. Maar deze rampen liggen wel als mogelijkheden 
in de Akashakroniek, dat heb ik gezien. Ik wil helemaal niet over 
rampen praten, maar nu kan ik er vanuit vreugde over spreken 
hoe wij mensen er al een heleboel hebben afgewend. In de tijd 
van de koude oorlog met Rusland waren die rampen zeer dui-
delijk dichtbij. Ze zijn afgewend door het bewustzijn van de 
mensheid, door het reiken naar de hemel.  
Er kunnen ook kosmische stralingsrampen komen. Daar is wei-
nig aan te doen.  
Alleen zoveel dat de mens vanuit de vernieuwing van bewust-
zijn het sterven en de dood niet meer als een ramp, een on-
overkomelijk afscheid of het zwarte gat ziet, maar als een over-
gang naar een ander leven waarvan terugkeer mogelijk is.  
Deze kosmische rampen, die mij inderdaad zijn voorzegd, liggen 
niet dichtbij in de Akashakroniek. Zij liggen daar als mogelijkheid 
en kunnen in geestelijk opzicht zodanig getransformeerd wor-
den dat de mens zich daardoor geestelijk niet vernietigt.  
 
Wat er dan eventueel stoffelijk gebeurt, kan ik niets mee. Ik kan 
alleen een zodanige mate van bewustzijn en een zodanige ver-
nieuwing van inzichten doorgeven dat de mens geestelijk alles 
aan zal kunnen. Dat is het herstel van het Plan op aarde.  
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Want daardoor vernieuwt zich het totale bewustzijn. Door die 
vernieuwing van het totale bewustzijn kunnen zelfs kosmische 
rampen overleefd worden, zeker geestelijk. 
 
--- Nog even over die rampen. Er zijn toch een heleboel rampza-
lige dingen gebeurd waar we gewoon naast zijn blijven staan en 
niets mee gedaan hebben. Zullen onze kinderen later ook niet 
zeggen: ‘hoe was dat in godsnaam mogelijk dat de wereld dat 
heeft toegelaten?' 
 
Z.: Dat is zeker waar en het is zeker onze verantwoordelijkheid. 
Maar soms kun je niet ingrijpen. Als maatschappij kun je alleen 
maar ingrijpen door op de verantwoordelijkheid en de vrijheid 
van geest van ieder individu te wijzen, waardoor dingen collec-
tief kunnen veranderen. Het gaat erom dat bij mensen die van-
uit hun begeertes deze dingen in stand houden een zo groot 
bewustzijn komt, dat zij hun begeertes kunnen overstijgen.  
Zij kunnen die begeertes dan loslaten en transformeren.  
Maar dat duurt nog wel even! Geen mens heeft dan meer het 
recht om de ander iets te willen opdringen of ergens toe te 
verplichten, dat kan dan niet. Zo subtiel zijn de grenzen. 
 
--- Kunnen we iets doen aan de lading van gedachtevormen die 
door de mensheid de afgelopen eeuwen zijn geproduceerd?  
De aarde is hier helemaal mee opgeladen! 
 
Z.: Dat is nou het herstel van het Plan op aarde. Het betekent 
dat in de uitwerking van het volmaakte Plan van het hoogste 
Zijn op aarde, natuurlijk in gradaties van niveaus, er op alle ni-
veaus van bewustzijn door mensen bepaalde karmische, dus 
onuitgewerkte aspecten in de verwerking van geest in materie 
zijn gebracht.  
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De mens van nu die tot een hoger bewustzijn raakt en tot de 
werkelijke spiritualiteit in zichzelf komt, krijgt nu de kans om dit 
kosmische-, wereld- en individuele karma op te lossen, te trans-
cenderen en te transformeren. Dat is het herstel van het Plan 
op aarde.  
 
Wat hebben wij in afgelopen duizenden jaren gedaan met al 
onze rituelen? Die hebben wij soms misbruikt tot in de zwartste 
magie. Wat hebben wij gedaan met het christendom?  
Hebben wij van het christendom geen verslaving gemaakt, 
waardoor wij aan de kosmische Christus in onszelf voorbij zijn 
gegaan in onze verslaving aan de historische Christus?  
Hoe groot en ontzagwekkend Hij ook is geweest, Hij was er 
alleen maar om de mensheid het hoogste Zijn, de kosmische 
Christus in zichzelf terug te geven.  
Wat heeft de mensheid daarmee gedaan? Zij heeft zich in de 
afgelopen tweeduizend jaar afhankelijk gemaakt van deze grote 
mens, waardoor zij niet tot zichzelf konden komen.  
Nu groeit het bewustzijn zodanig dat men hieraan kan beginnen 
te werken, maar dat kan alleen omdat die tweeduizend jaar zijn 
gepasseerd op voornoemde wijze. Dus moeten wij toch de ma-
terie liefhebben, want de materie is de vormgeving waardoor 
wij de prikkel van de onderscheiding kunnen verkrijgen en her-
kennen. 
 
--- Als we de kosmische Christus in onszelf herkennen, erken je 
dus ook de eenheid met de materie. Dat is als het ware een 
kosmisch herstel. 
 
Z.: Ja, de materie wordt vergeestelijkt, dus een niveau verhe-
ven. De materie blijft nog wel duizenden jaren bestaan, maar 
wordt zodanig vergeestelijkt dat de mens daardoor niet meer 
alleen - ik zeg alleen - in materie hoeft te zijn.  
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Dat betekent dat de materie haar aantrekkingskracht (dat heeft 
met energie te maken) verliest op de mens, opdat de mens zijn 
hogere kosmische energieën herkent en ze leert gebruiken.  
Wanneer de mens zijn eigen hoogste Zijn als kosmische energie 
gaat herkennen, verliest de materie de dwangmatigheid van de 
begeertes. Wanneer de mens de materie verheft en tot een 
hoger bewustzijn brengt is de mens niet meer afhankelijk en 
verslaafd aan de dwangmatigheid van de materie.  
 
--- De materie verdwijnt toch niet, een steen blijft een steen. 
 
Z.: Door de herkenning van de hoge kosmische energieën raakt 
de mens zijn afhankelijkheid aan de materie kwijt. Hij kan dan 
de dwangmatigheid aan de begeertes van de materie in zichzelf 
transcenderen en transformeren.  
Uiteindelijk - en dat gebeurt wel, maar ik weet niet hoe lang dat 
nog zal duren – zal deze planeet de aarde geheel transparant 
worden en zichzelf opheffen. Dat kan nog ik weet niet hoeveel 
(honderden) duizenden jaren duren, maar uiteindelijk is dat de 
bedoeling. 
 
--- Als je onafhankelijk van de materie wordt, wat doen de bo-
men dan nog met hun vruchten? Die zijn dan zinloos, want we 
hebben ze niet meer nodig. Dan zal er in de natuur ook heel 
veel gaan veranderen. 
 
Z.: Wat je noemt is eigenlijk een tegenstelling. De grenzen lig-
gen heel subtiel. Die boom geeft zijn vruchten, de mens heeft 
die vruchten nodig en kan daarmee werken. Maar in de mens 
leeft een energieveld van begeerte, waardoor hij die vruchten 
zo belangrijk acht dat die vruchten en het verkrijgen daarvan 
hem een zo grote afhankelijkheid geeft dat de mens daardoor 
niet meer in zijn volledigheid, in zijn totaliteit kan zijn. 
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--- Zou je iets kunnen verduidelijken over het belang van het 
stichten van spirituele leefgemeenschappen? 
 
Z.: Het stichten van spirituele leefgemeenschappen is belangrijk 
omdat de vernieuwing van bewustwording die veel individuen 
momenteel krijgen dan ook in gemeenschap, dus in het collec-
tief wordt geplaatst. Kijk, als je allemaal kleine vlammetjes bij 
elkaar houdt, krijg je een groter vuurtje. In leefgemeenschap-
pen wordt de uitstraling van deze kosmische energie, deze ver-
nieuwing van bewustwording ook groter.  
 
In mijn boek ‘Zie de leliën’ werd doorgegeven: ‘gemeenschap-
pen zult gij stichten.'  
Ik denk dat deze gemeenschappen zo moeten zijn zoals de eer-
ste Christenen leefden toen zij pas de Christus navolgden.  
Deze gemeenschappen zullen los van de vormgeving van de 
oude religies zijn en helemaal vanuit het individuele godsbesef.  
 
Steeds grotere groepen zullen bepaalde energieën laten draai-
en en die ook uitstralen. Deze uitstraling kan zo groot worden 
dat anderen daardoor geraakt worden in hun eigen herken-
ningsfase. Dat betekent weer een andere spiraal die gaat draai-
en. Ook is het van belang dat in komende tijden van zwaarte en 
aardse moeilijkheden gemeenschappen worden gevormd waar 
mensen een grotere mate van incasseringsvermogen krijgen.  
Zij krijgen dan een groter gevoel van overgave, waardoor ze 
beter kunnen functioneren en anderen beter kunnen helpen.  
Ik wil hier verder niet op ingaan. De tijd is daar nog niet rijp 
voor. Wel wil ik er nog een keer op wijzen dat het stichten van 
deze gemeenschappen tevens het begin is van een nieuwe golf 
van materialisering, dus het in materie brengen van vernieu-
wing van bewustwording. 
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--- Ik ben klaar om samen met anderen te delen en van daaruit 
nieuwe dimensies aan spirituele vernieuwing te geven en wel 
zodanig dat het ook naar buiten vruchtbaar zou kunnen zijn.  
 
Z.: Ja. Er is mij steeds gezegd in de loop der jaren dat het niet 
goed is om gemeenschappen te stichten die buiten de maat-
schappij vallen. Daardoor kan de maatschappij niet veranderen. 
Die leefgemeenschappen scheiden zich dan af, waardoor de 
controversen en de dualiteiten nog scherper worden.  
Wanneer men spirituele gemeenschappen wil stichten, moet 
het werken in deze gemeenschappen zijn weerslag in de maat-
schappij hebben.  
Er moet dus een verbinding zijn met de maatschappij. Het mag 
er niet apart naast staan, want dan schieten zij hun doel voorbij.  
Het perspectief van het Plan op aarde is: leven vanuit al datge-
ne wat zo-even werd gezegd. Hierdoor krijgt de mens een zo-
danige uitstraling dat hij absoluut de ander raakt.  
 
Want de ander, hoezeer hij ook versluierd is door zijn achter-
gronden, door zijn eigen sociaal-maatschappelijk bestel, door 
zijn gebondenheden en geconditioneerdheden is toch in wezen 
gelijk aan jou en heeft ook dat hoger Zelf. Ook de ander is met 
dat eigen hoger Zelf verbonden, al is hij zich daar misschien niet 
van bewust. Dat hoef je hem niet te gaan leren! Want wie zijn 
wij dat wij dat een ander mogen leren! Wanneer je er zelf naar 
leeft en het uitstraalt, pikt die ander dat wel degelijk op.  
De ander voelt het in zichzelf meetrillen en kan het soms her-
kennen. Vaak levert dat eerst een vreselijk verzet op en daar-
door allemaal akelige dingen, maar dat is de andere pool van de 
herkenning.  
De andere pool van de herkenning heeft te maken met angsten, 
waardoor men hier niet direct in mee kan gaan. Men heeft dan 
het gevoel dat de grond onder de voeten is weggeslagen.  
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Dat mogen wij de ander ook niet kwalijk nemen of persoonlijk 
aanrekenen. Wij kunnen alleen bij onszelf blijven. 
 
--- Wat is nu het perspectief van waar wij naar toegaan?  
Wat zijn de krachten en machten die we tegenkomen? Wat zijn 
onze voetangels en klemmen? 
 
Z.: Laat ik beginnen met het perspectief. Het perspectief waar 
het werkelijk omgaat is: het goddelijk Zijn tot bewustwording 
brengen in de materie.  
De materie wordt dan vergoddelijkt zodat de materie tot zijn 
hoogste kosmische energie kan terugkeren. Materie is in wezen 
een schijnwereld. Materie is opgebouwd om geest vorm te 
kunnen geven, opdat de mens daar met zijn bewustzijn mee 
kan gaan werken. 
 
Er werd mij gezegd dat in de duizenden jaren die wij nog voor 
ons hebben - dus stel je niet voor dat het al gauw gebeurt - het 
bewustzijn van de totaliteit van het gehele universum door de 
mens zodanig opgeheven wordt dat daardoor wederom een 
vernieuwing van het goddelijk Zijn in het universum kan plaats-
vinden. 
 
Stel je daarbij voor dat de gehele mensheid tot een werkelijke, 
innerlijke, innige en ook uiterlijke diepe beleving van de liefde 
komt, dan is het gevolg dat de eenheid in het gehele universum 
wordt hersteld. De mens heeft in zijn gang naar bewustzijn en in 
zijn drang naar gelijk willen zijn aan God nog niet alle aspecten 
bereikt waardoor de liefde de taak van geest in stof kan bege-
leiden. De mens is steeds door Lucifer geleid en komt nu pas 
aan de poorten van het paradijs. Daar zal hij Michaël ontmoe-
ten en Michaël zal hem leiden over het pad der liefde.  
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Uit de synthese tussen de geestkracht van Lucifer en de liefde 
en het behoeden van Michaël zal uiteindelijk de kosmische 
Christus tot herkenning en een werkelijk realisatie in de liefde 
komen in het bewustzijn van de mensen.  
Wanneer dit tot stand is gebracht, kan de materie zich terug-
trekken opdat er wederom vernieuwing in het bewustzijn kan 
komen, niet van God zelf, maar van de verwerking van Hemzelf, 
zodat er nieuwe werelden kunnen gaan ontstaan. Er is mij ge-
toond hoe dat gebeurt. 
 
--- Kun je daar iets over vertellen? 
 
Z.: Ik heb gezien hoe uiteindelijk deze gehele planeet, dit gehele 
zonnestelsel met alles wat er is werkelijk transparant wordt en 
opstijgt naar die oerbron, naar dat goddelijk vuur. Alles ‘ver-
dwijnt’ in dat vuur en er kan een nieuwe ontploffing ontstaan, 
waardoor een nieuwe uitdijing en uitstraling van bewustzijn van 
het goddelijk Zijn in vernieuwing van materie kan komen.  
De materie is dan anders dan de materie van nu. 
Het was een heel mooi beeld. Het betekent dat de wezens die 
er dan zijn een grotere goddelijkheid in zichzelf als vormgeving 
hebben. Het betekent ook dat het totale bewustzijn door de 
liefde is opgeheven. Opgeheven naar God! En wie of wat is dan 
God? God is een atoom, een groot kosmisch vuur. Vanuit dat 
vuur kan een zo grote vernieuwing komen dat de stoffelijke 
vormgeving daaraan inherent is. Meer is er niet te zeggen. 
 
--- Bij  mij kwam de zin op: ‘de Grote Aanroep over het herstel 
van het Plan op aarde.' Is er ooit iets fout gegaan of loopt alles 
volgens het Plan? 
 
Z.: Je weet dat in de Akashakroniek alle mogelijkheden naast 
elkaar liggen. Het Plan ligt er met alle mogelijkheden eromheen. 
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De evolutie vraagt dat het Plan in bepaalde golflijnen tot een 
bepaald punt komt. Die golflijnen worden absoluut beïnvloed 
door de mogelijkheden die in de Akashakroniek aanwezig zijn.  
Hoe komt het dat die mogelijkheden van invloed kunnen zijn op 
het Plan? Dat kan, omdat deze mogelijkheden ontstaan vanuit 
het bewustzijn van de mensheid. De totaliteit van bewustzijn 
maakt dan weer uit welke mogelijkheden er nodig zijn om tot 
evolutie van het Plan te kunnen komen.  
 
--- Lag de vrije wil van de mens in dat Plan ingebed of is dat een 
keuzemoment geweest? 
 
Z.: Dat lag daar in. Maar de ontwikkeling van de vrije wil en het 
bewustzijn daarvan zijn weer van invloed op al die mogelijkhe-
den, dus ook op de evolutie van het Plan. Dus ook een enigszins 
negatief verloop is van invloed. Op lange termijn is het vaak 
helemaal niet negatief. Het is zo dat vanuit de liefde en de een-
heid Gods in al het negatieve absoluut een basis van het posi-
tieve ligt. Daardoor kan het Plan nooit echt verkeerd gaan, maar 
wel via allerlei hobbels en bobbels. 
 
--- Als je spreekt over dieren, planten, mineralen en bewustzijn 
is er een duidelijk onderscheid tussen het mensenrijk en de 
andere rijken. Je hoort vanuit verschillende richtingen verschil-
lende meningen over hoe het met het incarneren gaat.  
Ben je nu eerst alsmaar geïncarneerd als lager bewustzijn en 
uiteindelijk als mens of zijn we echt gevallen engelen die geïn-
carneerd zijn? 
 
Z.: Dat laatste ja, maar dan wel gevallen engelen uit de lagere 
bewustzijnsvormen. 
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--- Is het biologische eerst nodig opdat er lagere bewustzijns-
vormen konden komen? Ontstond daardoor uiteindelijk de 
vorm waardoor de engelen konden incarneren? 
 
Z.: Dat is moeilijk om uit te leggen. Laat ik het zo proberen: een 
deel van het bewustzijn om gelijk te willen zijn aan God is in de 
lagere bewustzijnsvormen gekomen. Nu komt er verdieping van 
bewustzijn in die lagere vormen. 
Dat heeft tot gevolg dat er genetische veranderingen komen.  
En uiteindelijk de transcentatie en transformatie van het ge-
heel. Karma is drievoudig: kosmisch, wereld en individueel. 
Kosmisch karma is dat alles wat in bepaalde niveaus van be-
wustzijn is geweest nu door de verruiming van het bewustzijn 
tot een hogere evolutie kan komen. Het blijft zich dan ook weer 
herhalen, maar dan vanuit de hogere evolutie. 
 
--- Hoe kun je je die vernieuwing van die lagere natuurrijken 
voorstellen? 
 
Z.: Door uitsterving van vormgeving ontstaat er vrijheid voor 
vernieuwing in vormgeving. 
 
--- Klimmen planten dan op tot het dierlijke niveau en de dieren 
tot het bewustzijnsniveau van de mens? 
 
Z.: Nee, zo gaat het niet. 
 
--- Van het dierenrijk naar het mensenrijk is biologisch niet zo’n 
stap, maar in de opklim van het bewustzijn zit een heel groot 
verschil. Is het zo dat een dier door zijn eigen evolutie tot het 
veld van het menselijk bewustzijn kan komen? 
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Z.: Ja, er is mij gezegd: dat is een evolutiegang. Het dier, vooral 
de grotere zoogdieren, heeft een emotioneel energieveld in 
zich. Dit emotionele energieveld is nog niet ontwikkeld zoals het 
bewustzijn van de mens, maar reikt daar al naartoe, waardoor 
ook het nog niet helemaal ontwikkelde lagere denken in wezen 
al aanwezig is. Bij planten is dat nog niet zo. Alhoewel bij plan-
ten ook dit niveau van bewustzijn groeiende is.  
 
--- Gaat die evolutie langs de weg van individuatie?  
Zoals wij een Ik-bewustzijn hebben, kan ook een plant of een 
dier naar individuatie groeien. Of moet je je voorstellen dat de 
lagere rijken in mijn lichaam doorlicht worden door mijn geest 
zonder dat ieder afzonderlijk deel die individuatie heeft.  
Waardoor ‘Ik’ mijn bewustwording in liefde naar hen door-
werk? 
 
Z.: Alleen vanuit individuatie kan de totaliteit komen. De lagere 
rijken hebben een bepaalde vorm van individuatie waardoor zij 
uiteindelijk tot hoger bewustzijn kunnen komen, maar dat indi-
viduatiebewustzijn is dan op een lager niveau dan ons Ik-
bewustzijn.  
Individuatie en ‘Ik’ is verschillend, niet hetzelfde. Die gedachte is 
ook weer te simpel, daar zit een heel veld van niveaus tussen. 
Het individuatiebewustzijn van de lagere rijken is dus nog niet 
het Ik-bewustzijn vanuit het goddelijke Ik, het Zijn, zoals de 
mens dat al heeft.  
Maar de dieren, vooral de grotere zoogdieren, reiken daar nu 
naartoe. Ik weet niet hoelang zoiets duurt, ik weet nooit tijden. 
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Hoofdstuk 9 
 
 
VELDEN VAN LICHT 
 
 
 
Hoe hanteren wij bewust onze eigen velden van licht?  
Hoe kunnen wij een veld van licht zijn? Hoe klein of hoe groot 
zal ons eigen veld van licht stralen in onszelf?  
 
Vanuit de eenheid van Zijn, het bewustzijn daarvan en de 
eigen liefdeskracht kan de mens werkelijk meehelpen aan het 
verdrijven van de duisternis die over onze aarde gaat.  
Een duisternis die zo groot is, dat wij daar dagelijks de gevol-
gen van zien, horen en lezen.  
Hoe bestaat het dat deze duisternis kan plaatsvinden in een 
wereld van mensen die een bewustzijn hebben? Dat kan al-
leen omdat de mens zich niet bewust is dat alles werkelijke 
één is en dat er iets hogers, een meerwaarde in de mens is: 
het goddelijke, de oerbron, de Algeest of hoe je het ook wilt 
noemen.  
 
Vanuit de religies en godsdiensten hebben wij heel veel 
schoonheden meegekregen. Maar we  hebben die altijd bui-
ten ons geplaatst.  
De mens van nu, in dit nieuwe Aquariustijdperk, gaat nu ko-
men in de eigen inspiratie van het eigen bewustzijn en vooral 
in de verantwoordelijkheid van de eigen liefdeskracht.  
De mens van nu komt tot het begrip dat hij werkelijk een 
goddelijk Zijn in zichzelf heeft.  
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Misschien is goddelijk Zijn wel een ouderwets woord. Noem 
het: het hoogste kosmische, de oerkracht of de oerbron. Het 
doet er niet toe hoe je het wil noemen.  
 
Dit hoogste Zijn in onszelf is de meerwaarde die wij mensen 
hebben. In het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk 
is het ook vertegenwoordigd. Natuurlijk. Maar wij mensen 
hebben het bewustzijn, dus wij kunnen er iets mee.  
 
Ver weg van de strijd en de ellende op het wereldtoneel kun-
nen wij met onze handen niet veel doen. Politiek kunnen wij 
daar nauwelijks iets aan veranderen. Wat wel kan is werken 
op, ik wil niet zeggen op het abstracte, maar meer op het 
spirituele niveau. Dat kunnen wij wel. 
 
Wanneer je op het spirituele niveau werkt vanuit twijfel aan 
jezelf, vanuit wanhoop of het niet bewust weten van je eigen 
licht of krachtbron - dus de eigen liefdeskracht - dan verslui-
ert en verduistert het je eigen licht.  
In ons ligt de basis van het vormen van Velden van Licht.  
Dat begint bij het individu, bij ieder individueel mens. Pas dan 
kan het collectief worden en een veld van licht vormen dat 
over de gehele wereld zal gaan.  
Overal ter wereld wordt op deze manier gesproken, mis-
schien in een andere taal of vormgeving, maar overal waar 
vanuit de sferen wordt samengewerkt, wordt gevraagd en 
aangereikt: ‘mens bedenk toch dat je in jezelf een veld van 
licht bent. Ga leren om dit veld van licht bewust te hanteren.' 
 
Hoe hanteren wij velden van licht? Misschien bent u over de 
eerste schrik heen dat u een veld van licht bent en dat u 
wordt geconfronteerd met het feit dat u er ook iets mee kunt. 
Ieder mens levend op aarde kan Geest in materie brengen. 
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Hoe kun je zoiets abstracts hanteren? Dat ik een veld van licht 
ben, wil ik nog geloven, maar hoe werkt dat dan verder?  
Het betekent dat er in ieder mens een groot en diep vertrou-
wen kan komen. Een groot en diep vertrouwen in het hoogste 
wat in ons vertegenwoordigd is. Wanneer wij werkelijk dur-
ven te leven vanuit een diepe overgave daaraan, ontvangen 
wij kracht en vormen zo velden van licht.  
Echter wanneer wij innerlijk overheerst worden door ons 
eigen lijden en pijn, betekent dat er geen ruimte is in jezelf 
om in je eigen licht te kunnen zijn. Je sluit je dan af van de 
werkelijke integratie met het eigen hoger Zijn, met het god-
delijke in jezelf. Het is er wel, maar je kunt het je niet meer 
goed bewust zijn.  
 
Vanuit het bewustzijn van het eigen licht kunnen wij proberen 
te werken aan de ruimte in onszelf. Wij laten ons dan niet ten 
diepste in onze volle identiteit meesleuren door datgene wat 
naar ons toekomt. Wij behoeden dan onze onaanraakbare, 
onaantastbare diepste kern die onze eigen identiteit is.  
Velden van licht zijn morfogenetische velden (morfo is vorm-
geven, genetisch is bepalend). Alles wat wij denken, alles wat 
wij aan bewustzijn hebben, is niet alleen van een individueel 
mens of van een groepje mensen, maar komt uit een eenheid 
van bewustzijn in dit zonnestelsel aanwezig. 
 
Deze eenheid van bewustzijn bepaalt de vormgeving en hoe 
de mens met dit bewustzijn in de materie werkt.  
Conflicten en oorlogen tussen volkeren zijn zo morfogene-
tisch bepaald door oude denkbeelden dat zij zich als een olie-
vlek op het water verspreiden. Oude denkbeelden worden 
omgezet in materie door het niet kunnen loslaten van oude 
patronen van emoties. 
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Nieuw bewustzijn kan alleen gebaseerd worden op het dur-
ven loslaten van die oude denkpatronen die wij vanuit onze 
cultuur-, historische-, religieuze achtergronden gevormd heb-
ben. Deze achtergronden bepalen ons Zijn. Vanuit onze jeugd 
tot onze volwassenheid zijn ze meegegroeid en wij zitten 
daaraan vast.  
Op Pinksteren was de uitstorting van de heilige Geest, inspi-
ratie van het vuur van de Geest. Dit betekent in de mystiek 
van het nieuwe Christusbewustzijn dat deze uitstorting op 
ieder moment kan plaatsvinden wanneer wij dat zelf willen 
en daarvoor openstaan. Ieder moment kan het Vuur van de 
heilige Geest in ons indalen.  
Wat is de heilige Geest? Wat is de drie-eenheid: geest, ziel en 
persoonlijkheid? Hoe kunnen wij van dag tot dag de integratie 
- in gradaties van niveaus van bewustzijn - van geest, ziel en 
persoonlijkheid in ons eigen leven ervaren? Hoe kunnen wij 
dit heilige kosmische vuur - wat verbeeld werd in vurige ton-
gen – integreren in ons dagelijks bestaan?  
 
Wij hoeven niet meer te wachten tot een bepaalde dag in het 
jaar. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf. Wij zijn een deel 
van God. Wij zijn Zijn creatie. God is geen man, maar een ont-
zaglijk grote, onbeschrijfelijke liefdesenergie waar wij deel-
stukken van zijn. Wij kunnen de heilige Geest in onszelf tot 
leven brengen. Wij hebben in ons de vleugelslag van de heili-
ge Geest. Onze eigen vrije wil. Daarom kunnen wij mensen 
juist vanuit ons eigen Zijn - vanuit het diepste bewustzijn van 
het Goddelijke in ons - deze vleugelslag tot werkelijke reali-
satie brengen. Zo boven, zo beneden. Zij die ons zijn voor-
gegaan naar de wereld achter de materie zijn zodanig met 
ons verbonden dat al wat van ons is in de materie ook in het 
bewustzijn is in de geest. De levende mens op aarde kan door 
lijden en strijden tot zelfoverwinning komen.  
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Door lijden en strijden kan hij tot vrede en een werkelijke 
transformatie in zichzelf komen, waardoor zijn licht kan gaan 
schijnen.  
Dit is een heel groot gegeven.  
Een mens is dus niet alleen. De mens is altijd verbonden in 
eenheid. De mens heeft in zich een enorme kracht en onbe-
perkte mogelijkheden aan scheppende energieën en vorm-
kracht. 
De nieuwe Mens van nu is voorbij aan het tijdperk dat er van 
bovenaf gezegd werd hoe je moest denken, voelen, belijden. 
De nieuwe Mens van nu is daar nu zelf verantwoordelijk voor 
en kan vanuit zijn eigen licht in werkelijke eenheid met het 
goddelijke komen. Dus wordt er gevraagd: ‘mens van nu werk 
samen met ons in de sferen en vorm velden van licht.' 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- U zegt: wij zijn allemaal een stukje licht, dat is het nieuwe 
Aquariustijdperk. Waarin zit nu het wezenlijk nieuwe?  
 
Z.: Het nieuwe Christusbewustzijn dat nu over de gehele we-
reld gaat, maakt bij mensen luikjes open om tot vernieuwing 
van bewustzijn te kunnen komen. Er komt een verbinding met 
de wereld van de geest tot stand. Daarnaast - en dat is niet 
echt nieuw maar komt misschien wel vernieuwend tot ons - is 
er het weten dat Geest niet vernietigd kan worden. 
Geest blijft bestaan. Geest is energie. Door onze eenheid met 
Geest is er niet een werkelijke scheiding. Ook is er continuïteit 
van leven.  
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De ziel, verdichting van Geest zoekt zich steeds weer een 
nieuwe materiële vormgeving die correspondeert en reso-
neert met de eigen biologische aspecten. Door Gods liefde 
krijgt de ziel in ieder nieuw leven nieuwe kansen.  
Geen enkel mens kan in één leven alles transformeren tot 
schoonheid en volmaaktheid, dat bestaat niet. Zo krijgen wij 
door de liefde Gods steeds weer de kans om tot een bepaalde 
mate van verlossing, zuiverheid en schoonheid in onszelf te 
komen. 
 
--- Ik vind bewustwording een langzaam en moeilijk proces. 
Als u zegt: ieder mens heeft het licht in zich, ben ik het daar 
helemaal mee eens. Maar zodra mensen denken dat ze be-
wust zijn en licht kunnen gaan uitstralen, heb ik mijn beden-
kingen. 
 
Z.: Wat ik u aanreik, is maar een druppeltje van de oceaan. 
Natuurlijk, het zijn maar aanreikingen. Bewustwordingspro-
cessen gebeuren niet zomaar: één, twee, drie. Dat kan niet.  
Bewustwordingsprocessen kunnen je helemaal omvergooien. 
Ze voeren je stap voor stap naar nieuw bewustzijn en een 
vernieuwd Godsbegrip met vernieuwde inzichten en verant-
woordelijkheden. Vernieuwd bewustzijn brengt met zich mee 
dat je achterom kijkt naar alles wat er is en waar je mee bezig 
bent. Vragen als: ‘wat is er dat mij vasthoudt? Wat is er waar-
door ik niet in mijn eigen ruimte kan zijn? Of, waarom kan 
mijn eigen licht niet stralen?' komen dan naar voren. Dat zijn 
de processen waar wij doorheen moeten gaan. 
Het enige dat werkelijk licht geeft is: een belangeloze gedach-
te van medeleven of vriendelijkheid. Alleen dat is een straal 
van licht. 
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--- U zei: zoek de vrede in jezelf. Realiseer onthechting aan je 
gebondenheden, zodat je licht kan schijnen. Hoe doe je dat?  
 
Z.: Ik denk van alles wat. Meditatie en stilte zijn ontzettend 
belangrijk in ieder mensenleven. Ik moet u dan nog wel even 
waarschuwen voor eindeloos mediteren. Bij lang mediteren 
stelt u zich open voor astrale energieën die je in wezen zelf 
oproept. Je komt dan in een soort ambiance van weemoed 
terecht, waardoor je je droevig kunt gaan voelen. Dat is niet 
de juiste meditatie. 
 
De juiste meditatie is: je innerlijk helemaal leeg te maken, al is 
het maar vijf minuten. Probeer niet te denken, niks te voelen 
en alleen helemaal stil te zijn. In die stilte zit een ontzaglijk 
grote kracht. In die stilte zit jouw ontspanning, waardoor je 
ruimte kunt maken en nieuwe geestelijke kracht in jezelf kan 
laten komen.  
Een kwartier is meer dan genoeg voor een meditatie.  
Want niemand kan een kwartier lang zijn gedachten stilhou-
den. Zelfs dat te bereiken is een langdurig proces en vraagt 
heel veel oefening. Wel kun je in rust en kalmte zijn.  
Kun je je gedachten niet stilleggen? Richt ze dan op iets wat je 
mooi vind. Een bloem bijvoorbeeld, als je daar naar kijkt, 
wordt je vanzelf stil en ontspannen.  
Ontspanning brengt ruimte in jezelf en je kunt je problemen 
dan van een andere kant of vanuit een andere inspiratie be-
kijken. Tijdens ontspanning gaan je creatieve vermogens wer-
ken.  
 
Het realiseren van onthechting is een moeilijke klus. Ik zal u 
een verhaal over mijzelf vertellen.  
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Na de dood van mijn zeer geliefde man ontdekte ik pas na 
een jaar dat ik mij eigenlijk half bewust vasthield aan het ver-
driet om hem, aan het alleen zijn zonder hem en miste hem.  
Eigenlijk hield ik mijzelf voor de gek om aan mijzelf te willen 
bewijzen dat er nog iets van hem was. Ik kon hem zien aan 
gene zijde, maar dat wilde ik niet want dan werd het zo dui-
delijk dat hij daar was en ik hier. Nee, ik wilde in mijn eigen 
verdriet blijven. Ik was toch het slachtoffer! 
Ik wilde hem vasthouden, want dan leek het of ik hem nog in 
de materie had. Pas na een heel jaar zag ik waar ik mee bezig 
was.  
 
Ik kreeg ook geen hulp van boven. Mensen denken wel eens: 
nou ja, Zohra die heeft begeleiding en krijgt alle hulp. Nee, ik 
had leringen doorgekregen en moest ze nu zelf ook maar 
realiseren. Eerlijk is eerlijk. Ik ontdekte dat ik mijn gebonden-
heden vasthield uit een soort weerstand om werkelijk los te 
laten, want dan ben je echt alleen in je denken en bewustzijn.  
Je houdt dus iets vast om nog iets in de materie te hebben, 
terwijl ik hem kon zien! In alle liefde wilde ik mijn verdriet 
vasthouden.  
Dat vasthouden van verdriet gebeurt dan onbewust.  
Waarom gebeurt dit? Daar wil ik even verder op ingaan.  
Het heeft te maken met het feit dat de mens in zijn persoon-
lijkheid niet los durft te laten. Zelfs niet datgene wat hem 
doet lijden. Hij is dan bang identiteitsverlies te krijgen. Dit is 
heel belangrijk. Want de identiteit van de mens baseert zich 
op al datgene wat met hem gebeurt. 
 
Als hij daar iets van los moet laten, komt hij in de onveiligheid 
terecht. Hij heeft dan geen basis meer. Voor ieder mens is het 
belangrijk dat hij of zij dit goed begrijpt. Houdt niet vast aan 
verdriet wat is geweest.  
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Dat maakt zelfs dat je in je persoonlijkheid labiel wordt en dat 
je niet stevig meer met je voeten op de grond kunt staan. Je 
leeft dan eigenlijk in een irreële wereld.  
 
--- Ik voel me geestelijk geconstipeerd. Ik verteer niet. Ik sla 
op, lees een hele bibliotheek, loop lezingen af, maar doe er 
niks mee. Ik zie het ook om mij heen. Mensen slaan maar op 
en slaan maar op. Als je dat lichamelijk doet, neem je een pil 
of een laxeermiddel. Maar geestelijk blijf je gewoon maar 
doorstouwen. 
 
Z.: Ik ben blij dat u dit zegt, want dit is iets wat ik steeds meer 
om mij heen zie. Het opslaan van geestelijke kennis mag maar 
tot een bepaald punt. Blijft u daarin steeds verder gaan, dan 
bent u bezig met begeerte. Weet u met welke begeerte?  
De begeerte om gelijk te willen zijn aan God en dat is iets heel 
anders dan het goddelijk Zijn dat je in je hebt en waar je een 
deel van vormt. 
Begeerte uit geest is dus eigenlijk geestelijk materialisme.  
Dit is een uitwas van onze moderne tijd. Je ziet het overal en 
in alles in de hele maatschappij. Het materialisme - het willen 
hebben, het gewin - is één van de grootste basisaspecten van 
alle ellende die wij in onze wereld hebben. 
Wanneer u bij uzelf gaat ontdekken dat u steeds meer wilt 
opslaan, houd dan alstublieft op. Lees niets meer, ga nergens 
meer naar toe. Laat zakken! Werk in de tuin en spit die maar 
om. Breng maar soep bij mensen in de buurt of zo. Dan kom 
je weer met beide voeten op de grond.  
 
--- Je hebt eens drie sleutels gegeven om dichter bij je godde-
lijk Zijn te kunnen komen. Zou je hier iets over willen zeggen?  
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DE DRIE SLEUTELS 
 
 
Het leren herkennen van en werken met de eigen spirituele 
energieën leidt tot bewustzijnsvernieuwing. 
Daartoe werden er drie sleutels gegeven: 
1. innerlijke zuivering van het eigen denken en de eigen 

emoties 
2. innerlijke onthechting van de overheersing van de 

eigen begeerten en dwangmatigheden 
3. innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur 
 
In het handvest van Psychosofia staan deze drie sleutels aan-
gereikt. 
Sleutel 1: het inzicht, erkennen en herkennen van de eigen 
aspecten, vooral die aspecten die de mens manipuleren. 
Sleutel 2: het leren zich daaraan te onthechten door accepta-
tie en daarna door onthechting. 
Sleutel 3: de eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid, het-
geen betekent dat de geestkracht die je dient aan te wenden 
om hiertoe te kunnen komen in wezen één cirkel is.  
 
De eerste sleutel is de eerste fase van zuivering in het eigen 
innerlijk. Dus van de negatieve aspecten in jezelf. Het vast-
houden aan patronen of emoties in je gedachten die je 
dwangmatig beheersen, plaatsen je in de schaduw in je eigen 
ik, waardoor je innerlijk niet in je eigen straling kunt komen. 
 
De sleutel van zuiverheid werkt alleen wanneer er vanuit het 
eigen ego geen belang meer bij zit. Verdraaid moeilijk en daar 
de hele dag mee bezig zijn is ook niet goed. Wanneer je wer-
kelijk in bepaalde werksituaties, thuissituaties of wat dan ook 
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naar jezelf durft te kijken, zul je merken hoe weinig je uit-
straalt zonder persoonlijk belang.  
 
Als je dit in groter verband ziet, zie je hoe alles in de politiek, 
in de maatschappij en zelfs in de wetenschap gebeurt vanuit 
het eigen persoonlijk belang. Wanneer houdt dat op? Dat kan 
pas ophouden wanneer het eigen persoonlijk belang niet 
meer zo sterk prevaleert. Dat kan slechts individueel bij ieder 
mens persoonlijk beginnen. 
De sleutel van zuiverheid heeft alles te maken met hoe het 
menselijk bewustzijn zich over de wereld en op je eigen kleine 
plek, in je eigen kleine werkomgeving evolueert. Een mens 
kan alleen maar objectief zijn, wanneer hij de moed heeft om 
van binnen, dus innerlijk, naar zichzelf te kijken. Dat vereist 
moed. Een mens kijkt niet zo graag naar zichzelf. Maar goed, 
als hij die moed dan eindelijk heeft opgebracht, kan hij ook 
zien hoe hij handelt, spreekt of denkt. Vooral denken is een 
enorme energie.  
 
Er zijn vier aspecten: - ik noem ze wel de ‘afgoden’ - misken-
ning, schuld, angst en macht die sterk leven in ieder mens. 
Deze vier aspecten leven nagenoeg in ieder mens en kunnen 
weer verder uitgebouwd worden. In het ene leven prevaleert 
het ene aspect en in het andere leven prevaleert weer een 
ander.  
Waar het om gaat is dat je de sleutel van zuiverheid bewust 
wilt hanteren en bewust naar binnen wilt kijken. Dat hoeft 
heus niet in een urenlange meditatie of in diepe inkeer te zijn. 
Nee, het zijn soms maar flitsen en hoe meer je daarmee bezig 
bent, hoe sneller het werkt. 
Niet oordelen is erg moeilijk. Onze opvoeding is erop gericht 
om te oordelen: die hoort in dit vakje en dat hoort in dat vak-
je. Hoe kun je je oordelen transformeren?  
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Wat helpt is wederom het hanteren van de sleutel van zui-
verheid. Als je bewust de sleutel van zuiverheid hanteert, 
betekent dat alleen maar dat je in jezelf gaat kijken: wat zijn 
mijn motieven?  
De herkenning van je motieven gebeurt meestal in een flits.  
In het begin natuurlijk wat langzaam, wat moeizaam maar al 
doende leer je: ‘waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit?  
Wat wil ik hieraan overhouden voor mijzelf?' Als je merkt dat 
hier weinig antwoorden op zijn, ben je vrij zuiver bezig.  
Echter wil je er iets aan overhouden bijvoorbeeld een bepaal-
de macht of het gevoel iets goeds gedaan te hebben, want 
dat geeft een bepaald geluksgevoel, dan is de grens tussen 
positief en negatief weer heel subtiel.  
 
Mag je als mens niet gelukkig zijn als je anderen kunt helpen? 
Zeker wel, maar als het je in je ego zo’n geluksgevoel geeft, 
moet je toch gaan denken: ‘waar komt dit vandaan? Is het 
een soelaas voor mijn miskenning? Voor mijn oude schuldge-
voelens?'  Zo leert een mens bewuster te leven. Alleen al het 
feit dat je hier bewuster mee omgaat, geeft al een andere 
uitstraling. Je uitstraling is het licht dat je verspreidt en dat 
verenigt zich weer in velden van licht met andere uitstralin-
gen van dezelfde kwaliteit en achtergronden. 
 
Wij hebben allemaal onze negatieve gedachten. We hebben 
allemaal schuld-, machts-, of onzekerheidsgevoelens.  
Ieder mens vraagt zich wel eens af: ‘wie ben ik eigenlijk, heb 
ik wel recht van leven?' Dit soort aspecten doen afbreuk aan 
ons hoogste Zijn. Om dit soort aspecten te overwinnen is een 
lange weg nodig. Een weg van lering, beleving en innerlijke 
zuivering. Uitzending van iedere gedachte die niet in liefde is, 
naar jezelf gericht of naar de ander, is een uitstraling van 
schaduwenergie of soms zelfs van duistere energie.  
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Iedere gedachte die gericht is vanuit liefde geeft een licht-
straal. Dat mag ook best naar jezelf zijn. Niet van: ‘wat ben ik 
toch mooi, wat heb ik het goed of wat kan ik van alles’, nee, 
dat is ego. Liefde naar jezelf is: ‘ik ben die ik ben, ik accepteer 
mijzelf en daarom houd ik van mijzelf, want het goddelijke is 
in mij.' Houd ik niet van mijzelf, dan ontken ik het goddelijke 
in mijzelf.  
 
Wanneer je zo kunt denken - en dat is heel moeilijk vooral op 
nare momenten - gaat er een enorme lichtstraling van je uit. 
Waarom zijn lichtuitstralingen, zulke liefdevolle gedachten zo 
belangrijk? Het zijn energieën die zich verspreiden en juist 
daarheen gaan waar zij resonantie krijgen, zodat zij verdubbe-
len.  
‘Waar meer zijn dan twee en spreken uit Mijn naam, daar zal 
Ik in hun midden zijn.' Dit is de mystieke kant hiervan.  
Innerlijke zuivering is milieuhygiëne van denken en emoties. 
 
Inzichten die je krijgt, moeten altijd gericht worden op jezelf. 
Nooit op de ander. Je kunt nooit de ander volgens jouw idee-
en verbeteren of veranderen. Je bent dan ongelijkwaardig 
bezig. In wezen is dat een godslastering. Je ontkent het god-
delijke in de ander.  
Zuiverheid: proberen innerlijk in een staat te komen, waar-
door je niet afhankelijk bent van je begeerten, verlangens en 
datgene wat naar je toekomt. Zuiverheid betekent bijvoor-
beeld echt niet: nooit seks hebben. Het betekent alleen maar 
dat je innerlijk niet vanuit macht of begeerte leeft.  
Begeerte is iets anders dan verlangen naar warmte, tederheid 
of eenheid, ook lichamelijk. Begeerte is: wanneer het dwars 
door alles heen moet of wanneer het over de ander heen-
gaat. Dan ben je onzuiver in jezelf en dat kan echt met van 
alles zijn.  
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De sleutel van zuiverheid is: zelfdiscipline. In onze tijd bijna 
een vies woord, maar toch. Jezelf dus niet alleen beheersen, 
maar ook echt jezelf vanuit je eigen vrijheid in de hand kun-
nen houden. Wie heeft niet soms een lelijke gedachte: ‘mens, 
wat zie jij er vreselijk uit of die wrat op je neus is ook niet 
alles’, ik zeg maar wat. Zulke gedachtes zijn onzuiver.  
Stel daar onmiddellijk een positieve gedachte tegenover, dan 
neutraliseer je de negatieve trilling die je net hebt uitgezon-
den. 
 
De tweede sleutel is: Innerlijke onthechting van de overheer-
sing van de eigen begeerten en dwangmatigheden, aan de 
negatieve aspecten in jezelf.  
 
In kloostergemeenschappen en inwijdingsscholen in oude 
culturen en religies waren innerlijke en uiterlijke zuivering van 
groot belang. Vooral kuisheid, onthechting, armoede waren 
belangrijk. In de mens van nu krijgen deze aspecten een an-
der perspectief.  
 
Innerlijke onthechting kan gericht zijn op het loslaten van de 
dwangmatigheid van innerlijk begeren van gewin en bevredi-
ging en van alles wat in onze maatschappij aanwezig is. 
Onthechting aan de dwangmatigheid van steeds weer op-
nieuw je eigen persoonlijkheid te willen of te moeten beves-
tigen door macht over anderen in je werksituatie of je leven 
thuis. 
Waar is dat op gebaseerd? Hoe kunnen we daarmee leven? 
Wat leert het ons?  
 
Innerlijke onthechting is in wezen een bepaalde mate van 
armoede. Je doet afstand van datgene waarvan je denkt dat 
het jouw ‘Zijn’ uitmaakt. 
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Door een mate van innerlijke onthechting krijg je een grotere 
kracht om jezelf te zijn, zonder dat je daarin de ander mee-
sleurt. Maar alles heeft ook een andere, negatieve kant.  
Als die innerlijke onthechting zo groot wordt dat je daardoor 
los komt van het dagelijkse leven, voldoe je niet aan je werke-
lijke opdracht die mens te zijn die jij moet zijn in dit leven. 
 
Onze levensopdracht is: het onthechten aan onze schaduw-
kanten of aan het vastzitten aan onze eigen gebeurtenissen 
en aan alles wat er in ons leven heeft plaatsgevonden aan 
liefdeloosheid en negativiteit. Maar ook het onthechten in 
onszelf aan een bepaalde mate van rijkdom in onze persoon-
lijkheid. Ik bedoel dan niet zozeer geld, maar rijkdom dat je 
vergaart door spiritualiteit. Je ego wordt daardoor groter en 
komt in een bepaalde mate van hoogmoed.  
Spiritualiteit wordt dan gebruikt en misbruikt om je eigen 
persoon groter en machtiger te maken en glamour te geven. 
Dat is de andere kant. 
Innerlijke onthechting heeft na een mate van zuivering - de 
eerste sleutel - in jezelf zo’n enorme kracht dat het je vrij-
maakt. Het maakt je vrij van je schaduwkanten, je te grote 
begeertes en te grote teleurstellingen. Het maakt vrij van 
eenzaamheid, angsten, wanhoop, twijfel en verdriet.  
Die innerlijke vrijheid is een geweldig veld van licht.  
Een enorm grote basis om in eenheid met het Goddelijke te 
zijn - de derde sleutel - dus de gehoorzaamheid van de vroe-
gere kloosterorden maar dan nu opnieuw vertaald.  
 
Het werken aan de eigen onthechting houdt een portie zelf-
kennis in. Je probeert te onthechten aan de dwangmatigheid 
van dingen die in je spelen door het werkelijk te proberen en 
je daar werkelijk op in te stellen. Het is heel vreemd, ik hoor: 
‘daar ruist al de vleugelslag van de heilige Geest.'  
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Daar ruist al de vleugelslag van de heilige Geest? Wat is dat? 
Ik vroeg eens: ‘wat is dat dan precies?' Wat is de heilige 
Geest?  
De heilige Geest is onze hogere wil. Onze hogere wil is het 
deel in ons wat behoort tot de component van onze ziel die 
naar het goddelijke is gericht. 
 
De derde sleutel, innerlijke eenheid met de goddelijke natuur. 
Is de werkelijke eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid. 
Troost u. Wij mensen kunnen zolang we in incarnatie zijn 
nooit de totaliteit van deze eenheid bereiken.  
Altijd maar een deel. Ik denk dat we gevoerd worden naar 
een zodanige eenheid in onze bewustwording dat wij als 
mens ook op deze wijze kunnen leven. Uiteindelijk zal dit 
leiden tot een werkelijke acceptatie van volkeren, mensen en 
individuen. Niet tot tolerantie, dat vind ik te klein en te be-
perkt, maar tot een werkelijke acceptatie, hoe verschillend 
die ander ook is in cultuur, religie, natuur, kleur of wat dan 
ook. Het houdt in dat er een vorm van broederschap komt. 
Het zal nog lang duren, maar wij krijgen nu deze sleutels in 
handen, deze bewustwording naar ons toe om daar iets mee 
te kunnen doen. 
 
De gelijkwaardigheid met het goddelijk Zijn ligt hierin dat met 
‘niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’ bedoeld wordt dat de 
mens niet de ego-wil, dus de realisatie van het lagere deel in 
de mens, de component die naar de materie is gericht laat 
prevaleren, maar juist het hogere deel, de component die 
naar het goddelijke is gericht. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil’ is 
het hoger Zijn wat in eenheid is met het goddelijke.  
Om dat te kunnen bereiken hebben wij het besef van gelijk-
waardigheid nodig.  
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Alleen onze menselijke persoonlijkheid kan er voor zorgen dat 
wij uiteindelijk in die eenheid van dat goddelijk Zijn komen. 
Tweeduizend jaar is ons voorgehouden: ‘niet mijn wil, maar 
Uw wil geschiede.'  
Er gebeurde dan in de mens zoiets van: ik laat het menselijke 
in mijzelf los met alle positieve en negatieve aspecten daar-
van. Er ontstond een bepaalde mate van ontspanning in zich-
zelf. Het was dan nog wel in afhankelijkheid aan een god bui-
ten hem, maar dat gaat nu veranderen.  
Dat is het revolutionaire, de mystiek van de derde sleutel.  
De gehoorzaamheid aan het eigen Zijn. 
Innerlijke eenheid leidt tot werkelijke, diepste genezing. 
Genezing betekent dat er innerlijk een werkelijk diep door-
voelde eenheid is met je eigen diepste Zijn. Een eenheid met 
de oerkracht in jezelf, met die ene bron van waarheid en lief-
de in jezelf waar we allemaal een deel van zijn en een deel 
van hebben.  
 
Hoe kom je als mens tot werkelijke herwaardering van je 
diepste innerlijke waarden? Hoe ga je jezelf als lichtend we-
zen herkennen? En wat kun je er dan mee? Hoe kun je dat 
toepassen in je dagelijkse leven? Wat doe je ermee ten op-
zichte van de problematiek die naar je toekomt? Aan relaties 
die soms wat stroef gaan? Aan al datgene wat er in je dage-
lijks leven gebeurt? Aan situaties waarmee je geconfronteerd 
wordt, soms zodanig dat het over je heen vloeit en dat je 
denkt: ‘hoe kom ik hier toch ooit weer uit?' 
 
Wat ik u tracht te brengen is: het tot het diepste ervaren en 
beleven van uw eigen innerlijk licht. Begrijp dat alleen uzelf 
en dit licht in uzelf, uw eigen liefdeskracht, uw werkelijke 
basis is in dit leven. Dat alles wat naar u toe komt, hoe erg, 
hoe groots of soms hoe vreugdevol ook een deel is van uzelf. 
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Dat u zich daar niet ten volle mee hoeft te identificeren, want 
dat onttrekt levensenergie aan uzelf. Dat onttrekt zelfs kracht 
aan uw eigen scheppingsenergie. De mens die zijn diepste 
Zijn, ik zou het willen noemen: ’zijn eigen tempeltje diep in 
zichzelf’ vrijhoudt van invloeden van buitenaf en van binnen-
uit, heeft een kracht in zich waar hij steeds weer opnieuw op 
terug kan vallen. En het is deze levenskracht die wij mensen 
allemaal hard nodig hebben in ons leven. 
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Deel 3 
 
 
 
Leren omgaan met geestelijke dimensies 
 
 
 
- Omgaan met spirituele dimensies 
- Kennis van het hoger Zijn  
- Fasen van bewustwording 
- In de stilte van het Zijn 
- Werkzame intelligenties van liefde en wijsheid 
- Daadkracht en spiritualiteit 
- Daadkracht en manifestatie 
- Wegen en dwaalwegen van channeling 
- Uitspraken over elementalen 
- Het verzoeningsoffensief 
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Hoofdstuk 10 
 
 
OMGAAN MET SPIRITUELE DIMENSIES 
 
 
 
Hoe kunnen wij leven en werken met geestelijke energieën? 
Hoe gaan wij om met mensen die contact hebben met 
geestelijke dimensies en die vaak als ‘gestoord’ worden 
ervaren? Hoe gaan wij om met de gehele mensheid in deze 
ontzettend turbulente wereld waar van alles om ons heen 
gebeurt?  
Hoe brengen wij onszelf en anderen weer terug naar de eigen 
diepste innerlijke waarden die niet gebonden zijn aan bepaalde 
patronen, dogma’s of religieuze, cultuurhistorische achter-
gronden?  
Hoe hervinden wij onze diepste innerlijke waarden, verborgen 
liggend in ieder mens? 
 
In deze nieuwe tijd, het Aquariustijdperk is het van wezenlijk 
belang dat de mens zijn eigen waarden in zichzelf durft te 
herkennen, ermee durft te leven en er van daaruit durft te Zijn. 
Te durven Zijn is ontzettend moeilijk.  
Je moet dan werkelijk je nek uitsteken en je durven laten zien 
aan de maatschappij en de mensen om je heen als de mens die 
je bent. ‘Dit zijn mijn waarden, hier ben ik.' En dan ook nog 
zonder dat je deze eigen waarden zodanig etaleert of 
overstraalt naar anderen, dat je hen uit hun eigen waarden 
haalt. Daar is veel moed en kracht voor nodig. Moed en kracht 
zijn in wezen liefde. Vanuit deze eigen liefdeskracht kun je 
leven en staan in de eigen waarden die voor jou in dit leven 
belangrijk zijn.  
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Die eigen waarden zullen voor ieder mens anders zijn, maar de 
basis daarvan is voor iedereen gelijk, ongeacht of je je daarvan 
bewust bent of niet, en dat is: ieder mens heeft een goddelijk 
aspect in zichzelf. Ieder mens heeft een atomair deel van het 
eerste Atoom, het grote Licht, het ene Zijn in zich. Dit wetende 
kan ieder mens in zichzelf zodanige veranderingen aanbrengen 
dat hij vanuit dit gegeven op een geheel andere wijze zijn 
processen, problemen en ziekten kan beleven. 
 
Dit heeft natuurlijk consequenties. Wanneer de mens werkelijk 
tot het besef komt van zijn eigen goddelijkheid, het eigen Licht, 
het Zijn, de Liefde, wanneer ieder wezen dus diep in zichzelf 
gaat ervaren dat hij daar een deel van is, zullen de 
consequenties daarvan zich bij de mens openbaren.  
Er komt dan in zijn gehele wezen een totaal andere levensvisie 
met totaal andere inzichten en begrippen. De mens gaat de 
eenheid zien van al wat is. Het bewustzijn opent zijn deuren en 
vensters, waardoor de mens in zichzelf in aanraking komt met 
andere energieën. Die aanraking geeft hem inzicht en beleving 
van nieuwe geestelijke dimensies, waarvan hij voorheen in het 
gewone dagelijkse materiële leven geen idee had.  
 
Beelden en stemmen brengen hem tot een diep innerlijk 
beleven van niet alleen een materieel mens te zijn, maar ook 
een geestelijk wezen in de materie. Het besef van de eigen 
goddelijkheid brengt de mens nieuwe openheid. 
Het besef van de eigen goddelijkheid is een revolutionaire 
beleving in ons gewone materiële bestaan en kan de mens tot 
aan de rand van de afgrond brengen. Met vragen als: ‘hoe kan 
dit? Wat is dit? Wie ben ik? Waar ben ik? Wat gebeurt hier?' 
kunnen mensen helemaal uit balans raken.  
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Helaas is in onze maatschappij hier nog weinig aandacht en 
deskundigheid voor. Het vraagt een bepaalde kracht om deze 
mensen te kunnen opvangen. Gelukkig komt hier wel steeds 
meer inzicht in, waardoor geïnspireerde, opengegane, 
spirituele mensen een zodanige kracht ontwikkelen dat zij ook 
anderen kunnen helpen.  
 
Dan wil ik nu verder gaan over het omgaan met deze 
geestelijke energieën die in en om ons zijn en waar wij een deel 
van zijn. Hoe gaan wij hiermee om in onze drukke 
materialistische maatschappij? Dat zal natuurlijk voor ieder 
mens verschillend zijn. Maar, zo werd mij aangereikt vanuit de 
geestelijke begeleiding, het is van het hoogste belang dat de 
mens de eigen persoonlijkheid werkelijk stevig opbouwt.  
Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen 
vanaf hun prilste jeugd tot een diepe en werkelijke reële 
verantwoordelijkheid voor het eigen Zijn en de eigen 
persoonlijkheid te brengen. Daar hoort een bepaalde discipline 
bij. Er is een tijd geweest van volledige vrijheid, maar daar 
komt men nu - gelukkig - van terug.  
 
Belangrijk is dat het kind, natuurlijk in kinderlijke taal en in 
kinderlijke symbolen, van jongs af aan heel duidelijk wordt 
verteld over het innerlijk Zijn. Dat kan op alle mogelijke 
manieren en hoeft helemaal niet mystiek te zijn of op een 
manier dat het kind er helemaal niets van snapt.  
Doe het zo dat het kind begrijpt dat het niet alleen materie is, 
maar dat er in hem of haar iets is waar het een bepaalde ver-
antwoordelijkheid voor draagt. Dit is de essentie: ‘wat in jou 
zit, zit ook in een ander kind.' Wanneer het kind hier een 
steeds dieper besef van krijgt, heeft dat weer invloed op zijn 
latere leven. 
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Vanuit de geestelijke begeleiding is mij aangereikt dat de mens 
in onze maatschappij langzaamaan loskomt van de ballast van 
het geloof, de afhankelijkheid aan bepaalde machten, aan 
dogma's, aan patronen en aan oude cultuurhistorische 
religieuze achtergronden.  
 
Pas wel op en gooi niet het kind met het badwater weg. Ik wil 
vooral de nadruk leggen op het punt dat de mens in dit nieuwe 
tijdperk meer vrijheid van geest zal krijgen en dat de mens 
deze vrijheid in volle verantwoordelijkheid tot zich kan nemen.  
Wat is die volle verantwoordelijkheid dan? Die volle 
verantwoordelijkheid is dat de mens vanuit zijn diepste waar-
den dat hij een deel is van het goddelijk Zijn - hoe je het god-
delijk Zijn ook wilt zien, ik zie dat als Licht - tot nieuwere en 
diepere verantwoordelijkheid komt voor zijn leven, zijn werken 
voor zichzelf en anderen 
In de vijftien jaar dat ik een praktijk had als spiritueel 
hulpverlener heb ik veel mensen bij mij gekregen die in een 
diep dal zaten, omdat zij niet meer wisten wie zij waren, maar 
vooral niet wisten wat zij aan moesten met hetgeen zij 
ervoeren en waar geen oog of oor voor was. Ik merkte dat het 
bewustzijn van de eenheid van schepping, in wezen het ho-
listisch gegeven, bij de mens zoveel verandering aanbracht dat 
de maatschappij, de wetenschap en de medische wereld zich 
daar niet langer voor konden afsluiten.  
 
Dit bewustzijn dat alles één is, zal nog veel grotere vormen 
aannemen zodat de gewone maatschappij er niet langer 
omheen kan en er rekening mee moet gaan houden.  
Veel mensen krijgen een groot spiritueel bewustzijn. 
Hulpverleners die hiermee werken, zijn hier duidelijk en 
adequaat mee bezig.  
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Toch wil ik nog even benadrukken dat juist de mens met meer 
inzicht en begrip voorzichtig moet zijn met hetgeen hij ziet, 
ervaart en vooral voor wat hij van de ander naar zich toe krijgt. 
Wees hiervoor altijd in je diepste menselijke warmte. Want 
alleen menselijke warmte kan in dit hele woud van onbegrepen 
zaken enig licht brengen. 
 
Als u direct betrokken bent bij mensen die door dit alles in 
inrichtingen verblijven, moet u dit ontzettend veel pijn en 
verdriet doen. Omgaan met deze mensen kan je werkelijk tot 
aan de rand van de afgrond brengen. Als je dan doorzet en een 
steun kunt zijn voor de mens in deze moeilijke omstandighe-
den kun je een beroep doen op het licht in jezelf.  
Dat geeft nieuwe energie waardoor je de ander een nog 
diepere liefdesenergie kunt laten voelen. Meestal gebeurt dat 
helemaal onbewust, maar die ander ervaart die liefdesenergie.  
 
Er is heel veel leed bij mensen die kosmische ervaringen 
hebben en in contact zijn met geestelijke dimensies in zichzelf. 
Zij weten vaak niet wat zij daarmee aan moeten. Er is geen oor, 
oog of helpende hand voor.  
Wanneer wij zelf van deze ervaringen hebben en je ontmoet 
mensen waarvan je veronderstelt dat zij ook dergelijke 
energieën ervaren, contacten hebben met energieën om hen 
heen, belevenissen hebben uit vorige levens, helderziend of 
helderhorend zijn, laat dat geen taboe voor je zijn en stel je 
open. Overwin jezelf, durf te luisteren en sta daar in je 
menselijke warmte voor open. 
 
De tijd zal komen dat in alle mensen iets van dit alles gaat 
doorbreken. Ieder mens krijgt innerlijke belevingen en plotse-
linge inzichten dat hij niet alleen maar een materieel mens is 
maar geest in materie.  
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Dat is een ontzettend angstaanjagend gegeven voor mensen 
die hier nog nooit van gehoord hebben. Vooral voor mensen 
die helemaal vastzitten in bepaalde vormen van geloof is dit 
wereldschokkend en dit kan hen totaal vloeren.  
Dit gaat steeds meer voorkomen en in uw eigen omgeving zult 
u dit steeds meer gaan merken.  
Wees dan niet bang en sta hiervoor open. Kijk goed, scherp uw 
onderscheidingsvermogen, proef en luister met uw diepste 
gehoor 
 
Niemand is volmaakt en niemand is voor de volle honderd 
procent zuiver. Wat bedoel ik hiermee? Onderscheid of 
hetgeen die ander laat zien past in uw eigen waarden.  
Blijven uw eigen waarden overeind staan? Dat is het enige 
criterium dat telt, want werkelijke liefde is dat ieder mens of 
schepsel in zijn eigen waarden gelaten wordt. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Als je stemmen hoort, komen die dan van buitenaf of uit je 
onderbewustzijn? 
 
Z.: Het kunnen stemmen zijn vanuit je eigen subpersoonlijkhe-
den. In de psychiatrie en de psychologie is dat een heel bekend 
verschijnsel. Vanuit kosmische achtergronden zijn die 
subpersoonlijkheden atomaire deeltjes vanuit vorige levens in 
het onderbewustzijn. In dit leven ben je bijvoorbeeld Jolanda 
en een deel van jou zijn atomaire deeltjes van Sientje.  
Sientje heeft in haar leven van alles meegemaakt en heeft daar 
in haar aura nog enorm grote emotionele flitsen van. Die flitsen 
zijn als het ware energetische blikseminslagen die in het 
energieveld van Sientje terecht zijn gekomen.  
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Toen Sientje lichamelijk werd ontbonden, bleef haar energie-
veld bestaan. Dit energieveld zoekt zich weer een nieuw leven, 
zo komt het energieveld van Sientje in Jolanda.  
 
In Jolanda blijft de herinnering aan Sientje onbewust bewaard. 
In het leven van Jolanda kunnen zich allerlei dingen voordoen, 
waardoor de deeltjes van Sientje kunnen gaan opspelen. Dat is 
dan die subpersoonlijkheid van Jolanda en de mogelijkheid 
bestaat dat dit die stem is. 
 
Het kan ook zo zijn dat de mens door zijn directe verbindings-
mogelijkheden met geest contact heeft met entiteiten. Dat zijn 
dus stemmen buiten je. 
Het is zaak daar onderscheidingsvermogen in te krijgen. Je kunt 
dan zien waar je beheerst en soms overheerst wordt door je 
subpersoonlijkheden.  
Die subpersoonlijkheden zijn deeltjes in jezelf die in andere 
levens, ik weet niet wat voor afschuwelijke dingen hebben 
beleefd en die jou in dit leven tot onveiligheid kunnen brengen. 
Wanneer je contact hebt met entiteiten zijn het energieën bui-
ten je om. Er zijn dus twee mogelijkheden. 
 
--- Kunt u schizofrenie verklaren?  
Is schizofrenie een hersenafwijking? 
 
Z.: Ja, medisch gezien is het een storing in de hersenen.  
De esoterische aanvulling is dat er naast de lichamelijke 
verstoring een te grote dwangmatige beheersing of over-
heersing van gebeurtenissen uit een ander leven is.  
Het zijn atomaire deeltjes die vanuit het onderbewustzijn naar 
boven komen. Ik hoop dat in de komende tijd de reguliere 
wetenschap met de esoterische wetenschap, dus eigenlijk de 
geesteswetenschap, hierover tot een vergelijk kunnen komen. 
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--- U zei: ‘Jolanda heeft atomaire deeltjes van Sientje.’  
Ik ben Els, heb ik dan misschien ook atomaire deeltjes van mijn 
overgrootvader? Omdat u zegt: ‘die energie valt als het ware 
uiteen en een stukje daarvan krijg je weer in dit leven.’  
Of begrijp ik u verkeerd? 
 
Z.: Pardon, dan heb ik dat niet goed gezegd. Het energieveld 
valt niet uiteen, dat blijft bestaan. Maar de materiële 
vormgeving valt uiteen wanneer je overlijdt. De ziel besluit dan 
weer opnieuw te incarneren. De ziel is het gehele energieveld 
en neemt alles mee in zijn nieuwe incarnatie, Els.  
Misschien bent u uw eigen overgrootvader wel geweest, dat 
zou kunnen. Maar nu bent u Els en in uw menselijk Zijn als Els 
bouwt u uw eigen nieuwe energieveld op, dat ook bestaat uit 
atomaire deeltjes van vorige levens. 
--- Er zijn mensen die stemmen horen en daar gehoor aan 
moeten geven. Als deze stemmen een kwade boodschap 
hebben bijvoorbeeld: ik moet iemand kwaad doen, moet je 
daar dan ook naar luisteren? 
 
Z.: Naar die ‘kwade’ boodschappen moet wel gekeken en 
geluisterd worden. In de psychiatrie en bij mensen die zich hier 
medisch mee bezig houden, komt steeds meer begrip voor 
deze negatieve boodschappen. Die negatieve stemmen kunnen 
bijvoorbeeld zeggen: ‘jij moet iemand vermoorden.’ 
De grote boosdoener is dan een onveiligheidsgevoel, een angst 
of een dwangmatigheid uit het onderbewustzijn.  
 
Dit onveiligheidsgevoel wordt geactiveerd en gestimuleerd 
door energieën van angst, agressie en het zich hoe dan ook 
willen wreken. Die onveiligheidsgevoelens worden dan als het 
ware verdubbeld. 
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De hulpverlening moet betrokkene zoveel kunnen aanreiken 
dat hij of zij begrijpt dat er een bepaalde overheersing in hem- 
of haarzelf plaatsvindt van oude negatieve aspecten uit het 
onderbewustzijn. Betrokkene kan dan gaan leren hiermee om 
te gaan. Daarvoor is nodig dat betrokkene in zichzelf een sterke 
persoonlijkheid leert op te bouwen. Daar kan de hulpverlening 
mee helpen. Vanuit die nieuwe sterke persoonlijkheid moet bij 
deze mens het besef komen:  
‘ik ben nu deze mens, in mijn eigen waarden. Ik ben in mijn 
eigen licht en in mijn eigen Zijn. Ik hoef niet te gehoorzamen 
aan stemmen in mijzelf, want ik ben een vrij mens.'  
 
--- Ik begrijp dat er negativiteit is die vanuit het onder-
bewustzijn komt, maar waar komen de andere negatieve 
energieën vandaan die dat zouden versterken? 
 
Z.: Stel een moordenaar heeft bewust iemand vermoord vanuit 
boosheid en agressie. Die moordenaar overlijdt - hij wordt 
doodgeschoten door een agent - het lijkt wel een film. Op het 
moment van overlijden is hij niet plotseling een engel 
geworden.  
Dat energieveld van hem is nog helemaal in hetgeen hij aan het 
doen was in de materie. Hij heeft dan in zijn energieveld een 
energie van moordzucht, boosheid, agressie en alles wat daar 
speelde. Met dit alles komt hij in de subtiele dimensies, 
dimensies die wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. 
Hij zal daar een bepaalde weg van inzicht en verwerking 
moeten volgen. Die weg kan lang of kort zijn, dat is niet 
duidelijk. Op deze weg zal hij zijn emoties van moord, angst, 
boosheid en agressie langzaam kunnen verwerken.  
Onderwijl blijft hij vastzitten en sterk verbonden aan aardse 
elementen. Dus ook aan de mensen op aarde.   
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Ieder mens is op zoek naar ‘companion’, samenzijn met ie-
mand die gelijk gestemd is. Zo ook in de geest. Dus als bij 
iemand op aarde vanuit een verstoring in het onderbewustzijn 
en de dwangmatigheid van de eigen belevingen een soortgelijk 
iets is gebeurd, zal dat naar boven komen en herkend worden. 
Het wordt dan versterkt door hetgeen hij uitzendt en als 
respons ontvangt van een dergelijke entiteit. 
Dit kan heel enge en griezelige vormen aannemen. Ik wil u niet 
verontrusten, maar het is noodzakelijk dat wij leren hiermee 
om te gaan, anders ben je aan alles overgeleverd.  
Daar het bewustzijn van de mens steeds groter en ruimer 
wordt, zullen inzichten en aantrekkingskracht naar geest steeds 
groter worden. Ook geest wil tot vernieuwing van bewust-
wording komen. 
 
--- Is het de negativiteit die negativiteit aantrekt? 
 
Z.: Ja, en de vraag is hoe je dit kunt doorbreken. Hoe kun je 
negativiteit transformeren? Dat kan door het zenden van 
vergevings- en liefdesenergieën naar geest. Zo kunnen wij 
negativiteit veranderen, niet anders. 
Iedere locatie op aarde is niet alleen vol met materiële aardse 
mensen, maar ook met entiteiten die om ons heen in de geest 
zijn. Deze entiteiten snakken naar meer inzicht, begrip en 
bewustwording, opdat wanneer zij weer opnieuw incarneren 
er ook voor hen een totale vernieuwing kan zijn en zij niet 
gedwongen worden op oude thema’s voort te borduren. 
 
--- Hoe geef je deze inzichten vorm in de praktijk van iedere 
dag? Als partner, kinderen of hulpverlener heb je direct met de 
problematiek van mensen te maken.  
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Z.: In de praktijk van iedere dag kun je het alleen vanuit jezelf 
doen. Liefde bloeit eerst in het eigen wezen. Daarom zijn visua-
lisaties gegeven. Visualisaties dienen om in jezelf vergeving, 
acceptatie en liefde aan te brengen. Hiermee bedoel ik niet dat 
je ego vergroot moet worden of dat je moet laten zien hoe 
geweldig je bent, maar dat werkelijke vergeving, acceptatie en 
liefde naar jezelf het allermoeilijkste is wat er bestaat.  
Wanneer de mens daartoe in staat is, krijgt hij een geheel 
andere uitstraling en trekt dan ook andere dingen aan. 
 
Nu de vraag: hoe ga je om met iemand die negatieve stemmen 
hoort? Om te beginnen vind ik dat iemand die negatieve stem-
men hoort een bepaalde begeleiding moet krijgen van hulp-
verleners. Die begeleiding moet gericht zijn op een her-
waardering in zichzelf.  
Wie of wat deze hulpverleners zijn, is niet zo belangrijk, als zij 
maar gericht zijn op de herwaardering van de hulpvrager. 
Naast deze herwaardering is het nodig inzichten te verstrekken 
in de processen van het eigen onderbewustzijn.  
 
Het onderbewustzijn wordt vaak geactiveerd en gestimuleerd 
door dingen van buitenaf. Dit moet heel duidelijk gemaakt 
worden, zodat die mens daar zelf iets mee kan gaan doen.  
Dat zelf doen behoort ook tot de eigen waarden van de mens. 
Ieder mens heeft het recht om met zijn eigen waarden, zijn 
eigen intelligentie en alles wat hij heeft - en dat is best veel - 
aan het werk te gaan. Je kunt alleen iets aanreiken en zo kan 
ieder mens zijn eigen leven vormgeven. Want vormgeven 
moet, dat is onze levens/incarnatieopdracht. 
 
--- Wat gebeurt er als de ander niet wil? 
  



292 

 

Z.: Wanneer de ander niet wil, houdt het op. Ook dat is de 
eigenwaarde van de ander. Wanneer de ander niet wil 
luisteren, houdt het op. Je mag dan zelfs niet stiekem - wat spi-
rituele hulpverleners vaak wel doen en waar ik heel erg op 
tegen ben - die mens onbewust beïnvloeden en stimuleren om 
het toch maar aan te nemen. Dat mag niet, want ieder mens 
heeft recht op zijn eigen leven. 
 
--- Soms weet ik iets van iemand, wat die persoon zelf nog niet 
weet. Ik weet dan niet goed of het de bedoeling is dat ik daar 
met hem of haar over praat. Hoe ga ik hiermee om? 
 
Z.: De grens is heel subtiel. Ik kan u alleen iets aanreiken, maar 
u moet met uw eigen intuïtie, dus met uw eigen innerlijk 
gevoel en uw menselijke warmte zelf bepalen waar de grens 
ligt. 
Wat ik u kan aanreiken is: overstraal die ander niet met 
hetgeen u weet! U verkleint dan zijn eigen licht. Door uw stra-
ling wordt zijn licht zwakker, dus ook zijn inzichten en alles wat 
hij heeft. Als u iets weet en die ander weet dat niet, is dat heel 
moeilijk, hoor. Ik heb dat zelf ook ondervonden met mijn 
kinderen. Het zomaar naar de ander naar buiten brengen is 
niet goed. Als de ander daar niet aan toe is of het niet wil 
horen, valt het toch verkeerd. De ander keert zich dan tegen u 
of hij wordt als het ware van zijn eigen voetjes geslagen. 
Hoe dan wel? Je kunt het alleen vanuit je eigen Zijn brengen. 
Sta vooral toe dat de ander zelf  beslist wat hij wel of niet wil 
weten. Dat voelt die ander feilloos aan en hoef je niet eens met 
woorden te beargumenteren. Wanneer de ander die vrijheid 
voelt, laat hij zijn defensieve maatregelen los en kan hij zich 
openen. Maar de ander moet zelf het seintje geven en u moet 
voelen wanneer en hoe dat kan. Het is jouw weten en de 
vrijheid van de ander 
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--- Dwanggedachten zijn ook een soort stemmen zou je kunnen 
zeggen. Die kunnen ook heel negatief zijn. Men heeft dan de 
neiging, zeker als ze negatief zijn, om die te verdringen en er 
angstig van te worden. Uit uw verhaal begrijp ik dat je deze ge-
dachten met liefde en acceptatie tegemoet moet treden. 
 
Z.: Wanneer je negatieve dwanggedachten te lijf gaat, ontken 
je ze en wil je ze weren. Daar schiet je in het algemeen weinig 
mee op, want zij komen dan steeds weer terug. Wanneer je ze 
op een bepaalde manier leert accepteren: ‘het is zo, maar ik wil 
daar al mijn eigen positieve kracht naast stellen’ of  ‘ik wil ze 
transformeren’ gebeurt er iets heel anders. Er vindt dan een 
werkelijk transformatieproces plaats. Dat transformatieproces 
kan soms heel lang duren, dat moet ik wel zeggen.  
Dwanggedachten komen voort uit het onderbewustzijn. Het 
zijn die subpersoonlijkheden. Ik zelf hoor dus stemmen. Nu zeg 
ik: ‘ik hoor’, maar ik weet helemaal niet of ik het hoor. Het is 
iets wat in mijn hersenen binnendringt en wat ik omschrijf als 
‘ik hoor.' Als ik beelden zie dan zeg ik: ‘ik zie.' Zie ik die 
beelden? Ik vraag mij dat af. Het komt vanuit mijn hersenen 
blijkbaar op mijn netvlies, waardoor ik het vertaal als ‘zien.' 
Maar waar komt het vandaan? Het is geen product wat mijn 
hersenen produceren, het is een energieflits die mijn hersenen 
opvangen en die zij dan vertalen in mijn bewustzijn met het 
gangbare ‘ik zie’ of ‘ik hoor.' 
 
--- Hoe weet ik wat mijn eigen waarden zijn? Er zijn zoveel 
mogelijkheden. Ze kunnen uit een vorig leven, uit mijn biogra-
fie of uit mijn opvoeding komen. Ik weet het niet. Ze kunnen 
zelfs te maken hebben met biochemische dingen of  
hormonale verschuivingen, die je hele wereldbeeld tijdelijk 
kunnen veranderen. Hoe weet ik wat daarvan mijn eigen 
waarden zijn?  
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Z.: Ik ‘hoor’ heel duidelijk:  
‘Het geweten en hetgeen Ik u heb gegeven,  
de tien geboden  
zijn de enige richtlijnen  
waardoor een mens zijn eigen waarden daaraan kan afmeten.’ 
 
--- Mijn dochter van 21 jaar is overleden door zelfdoding. Is dat 
een mankement van de hulpverlening of zat het in haarzelf en 
was er geen hulp mogelijk? 
 
Z.: Ik zag een flits. Probeert u te begrijpen dat hetgeen ik zeg 
maar een fractie is van wat er gegeven kan worden. Ik zie een 
ontzaglijk grote pijn bij u.  
Ook heel veel schuldgevoel, heel veel wanhoop en boosheid. 
Dat is te begrijpen. Wat er met uw dochter gebeurde is dat zij 
een innerlijke flits kreeg vanuit haar diepste onderbewustzijn. 
Die innerlijke flits kwam uit een leven waarin een zo grote 
onveiligheid en liefdeloosheid was, dat daardoor haar 
levensenergieën atrofieerden, ineenvielen. Er is iets aan die 
flits voorafgegaan. Zo’n flits komt nooit ineens. Iets wat u niet 
weet, wat niemand weet, is daaraan vooraf gegaan en heeft 
juist die herinneringsflits bij haar opgeroepen.  
 
Ik mag blijkbaar niet zien wat de aanleiding daartoe is geweest. 
Ik mag wel tot u zeggen dat u zich daar in geen enkel opzicht 
schuldig aan mag voelen. Dat mág niet eens. Want door u 
schuldig te voelen, door in zo’n pijn en wanhoop te blijven, 
brengt u bij haar, in haar ziel aan gene zijde dus ditzelfde nog 
eens extra over.  
Dit zeg ik niet om u bang te maken of om u nog meer verdriet 
te doen, maar om tegen u te kunnen zeggen: alstublieft, pro-
beer het nou te accepteren dat het zo is gebeurd. Probeer het 
in godsnaam los te laten, echt.  
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Dan maakt u haar vrij en geeft u haar de ruimte, waardoor zij 
zoveel lichtenergie krijgt dat zij kan besluiten weer terug te 
komen. Wanneer u vasthoudt aan al hetgeen ik zojuist 
opnoemde, beklemt u haar en houdt u haar vast. 
Het is geen mankement van de hulpverlening.  
Iedere hulpverlener doet wat hij kan. Wat hij niet weet kan hij 
niet.  
 
--- Helpt het om een kaars aan te steken als je bericht krijgt dat 
iemand door zelfdoding om het leven is gekomen?  
 
Z.: Het is heel goed om een kaars aan te steken, maar begrijp 
alsjeblieft dat een kaars aansteken slechts een symbool van 
licht is. Als je zegt: ‘ik laat je los’ moet je dat ook van binnen 
voelen, anders helpt het niet. 
Het zijn allemaal hulpmiddeltjes die wij nodig hebben.  
Door een kaars aan te steken creëer je een bepaalde vrijheid, 
een bepaalde energie van ruimte ook voor die ander. 
 
--- Hoe ga je om met iemand die denkt dat hij paranormaal is, 
maar intussen in een psychose raakt?  
 
Z.: Ik zou heel voorzichtig zijn met het woord paranormaal, 
want dat woord doet soms meer kwaad dan goed als je daar 
ineens mee gaat rondzwaaien. Wanneer iemand in een 
psychose raakt omdat hij bepaalde invloeden in zichzelf voelt, 
herkent of bepaalde dingen om zich heen ziet, moet je daar 
heel voorzichtig mee zijn. Mensen schrikken van paranormaal. 
Toen ik ontdekte dat ik paranormaal was werd ik bang.  
Terwijl ik mijn hele leven dat reeds had en het heel gewoon 
vond. Ik kom uit een land waar dit niet bijzonder is.  
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Maar doordat er de nadruk op wordt gelegd dat het buiten het 
normale staat, kan een mens nog banger worden en nog 
dieper in een psychose raken. Wanneer je er de nadruk op legt 
- en dat is eigenlijk hetzelfde maar dan met andere woorden en 
begrippen - dat ieder mens geest is en dus in eenheid met 
geest is, ook buiten je eigen geest om, komt ‘de klap’ minder 
hard aan. Dus dat beladen woord paranormaal geeft de mens 
al huiver van: ‘ik ben niet normaal.' Dat kan al genoeg zijn om 
in een psychose te raken.  
De andere kant is dat de persoon het juist wel prettig vindt.  
Dat komt omdat die mens in zijn persoonlijkheid niet 
voldoende kracht heeft om het te kunnen dragen. Dus weer 
terug naar dat aspect van licht, van goddelijkheid in jezelf.  
Om het te kunnen dragen, is het goed in eenheid te komen 
met het hogere in jezelf. Dat geeft de mens kracht.  
Die eerdere meditatie - in hoofdstuk 4 - is slechts een 
hulpmiddel, maar geeft de mens kracht. Een kaars branden of 
in stilte zijn geeft ook kracht. Warmte, menselijke warmte en 
die persoon niet eenzaam laten zijn geeft kracht. We hebben 
eigenlijk in onze maatschappij van alles nodig om ons kracht te 
geven, anders worden we gevloerd en kunnen daardoor in een 
psychose raken. 
 
Een derde aspect is, dat mensen die in zichzelf ontdekken dat 
zij ‘spiritueel begaafd’ zijn - dat klinkt veel mooier dan 
paranormaal begaafd zijn - vaak vanaf hun jeugd hun 
persoonlijkheid onvoldoende onderbouwd en opgebouwd 
hebben en teveel daarin meegaan. Hierdoor onttrekken zij 
levensenergie aan zichzelf. Zij hebben dan geen energie meer 
om in het gewone leven de mens te zijn zoals ze zijn.  
Het geheel heeft dus verschillende aspecten en helpen kan 
alleen als de persoonlijkheid van die mens de nodige veiligheid 
en kracht ontwikkelt. 
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--- We weten dat het leven en leerschool is. In hoeverre geldt 
dat nog voor mensen die dementeren?  
 
Z.: Denk vooral niet dat het leven van een dement mens een 
weggegooid leven is. Weet dat een dement mens zich 
geestelijk terugtrekt om datgene te kunnen verwerken wat in 
dit leven nog niet verwerkt is. Alles wat in dit leven nog 
verwerkt kan worden, biedt grotere ruimte en grotere 
lichtmogelijkheden in de sferen. Dat is heel belangrijk.  
Omring een dementerende met liefde en warmte. Lach de 
dementerende niet uit en wees niet lelijk tegen hem of haar. 
Zie een dementerende voor vol aan. Zij voelen dat. Zij kunnen 
het niet meer bewust beredeneren, maar voelen het wel. 
Bovendien is het iemand niet voor vol aanzien karmisch en 
komt het terug op uw eigen brood in een ander leven.  
 
--- Als ik u goed begrepen heb, is er een verbinding tussen ons 
en degenen die in een andere sfeer leven. Is het zo dat de 
manier waarop wij leven invloed op hen heeft? 
 
Z.: Jazeker. En omgekeerd ook. Zo boven zo beneden, dat is 
een al duizenden jaren oud gezegde. De energieën die thans 
over de wereld gaan zoals machtswellust en grote 
economische belangen, vergroten het ego ten koste van alles. 
Dit is een zeer grote negatieve energie. Die negatieve energie 
stralen wij uit en vermengt zich met negatieve energieën in de 
kosmos uit vorige eeuwen, vorige levens, entiteiten, enzovoort. 
Dit klinkt bijzonder droevig en somber. 
 
Nu de andere kant. Door met spiritualiteit bezig te zijn, stralen 
wij een positieve liefdevolle energie uit. Dat doen wij door 
onszelf te accepteren in liefde, onszelf te vergeven in liefde en 
daardoor onszelf te genezen in eenheid.  



298 

 

Wij stralen dat uit en die positieve energie voegt zich weer 
samen met gelijksoortige energieën die toch ook overal ter 
wereld - laten we dat vooral niet vergeten - aanwezig zijn. 
Overal ter wereld zijn mensen bezig positieve energieën uit te 
stralen. 
Waar wil ik met dit betoog naar toe? Ik wil heel duidelijk 
accentueren en belichten hoe belangrijk het is dat mensen 
individueel en collectief in een energetische staat verkeren van 
acceptatie, liefde en vergeving.  
Ook van vreugde, levensvreugde dat je nu leeft. Levensvreugde 
om kleine dingen die er toch ook zijn en die ons zo goed doen. 
Zie die kleine dingen niet over het hoofd en laat ze niet 
wegvlakken. Kijk niet alleen naar de negatieve aspecten in je 
leven, niet alleen naar je pijn en verdriet. Er is daarnaast nog 
zoveel goeds en zoveel moois, maar we willen dat vaak niet 
meer zien en het is juist zo belangrijk dat we dat wel zien, want 
dat geeft die positieve energie.  
 
--- In het antwoord aan die mevrouw wiens dochter zelfdoding 
heeft gepleegd, zei u: het is bijna je opdracht om geen schuld-
gevoelens te hebben. Geldt dat ook voor mijn schuldgevoelens 
ten aanzien van mijn tekortschieten? 
 
Z.: Jazeker. Hebben wij niet allemaal schuldgevoelens? Hebben 
wij ze niet van de wieg tot het graf? Als je klein bent krijg je ze 
al. Je hebt een koekje gestolen, wat verschrikkelijk, en dat blijft 
je ik weet niet hoe lang achtervolgen. Je hebt iets verkeerds 
gezegd tegen een persoon die net op dat moment iets anders 
nodig had. Je wordt er bang en verlegen van. Of je hebt juist 
wel het goede gezegd en je denkt dat je dat best nog een beet-
je anders had kunnen zeggen. Of er is iemand die je lief was 
overleden. Je denkt: had ik nog maar dit gedaan of dat gezegd. 
Dat zijn allemaal schuldgevoelens.  
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Schuldgevoelens zijn negatieve energieën die je helemaal in de 
houdgreep kunnen hebben. En lief mens, heus, ik zie dat nu bij 
je, laat die oude schuldgevoelens toch alsjeblieft los.  
Je hebt zoveel moois, je hebt zoveel licht in jezelf, kijk daar 
eens naar. Want als je niet naar je eigen licht kijkt, wordt dat 
licht steeds zwakker.  
Het atrofieert en valt uiteindelijk uiteen. Alleen het negatieve 
blijft dan over.  
Dus wij moeten echt naar het positieve in onszelf kijken.  
En zoals ik al zei, niet om een geweldig ego te krijgen, maar 
omdat wij altijd het dragende midden zijn tussen het positieve 
en het negatieve. Anders waren wij niet op aarde. Want met 
het positieve kunnen wij het negatieve transformeren. 
Daarvoor zijn wij op aarde gekomen en wij kunnen dat.  
Maar dan moeten wij daar wel steeds alert en op gericht zijn.  
 
--- Wilt u nog een keer het verhaal van de vlinders vertellen?  
En dat in relatie met het werk van de hulpverlener die beseft 
dat het verschil tussen hem en de hulpvrager minder groot is 
dan hij denkt of voelt. 
 
Z.: Het verhaal van de vlindertjes, och dat is gauw verteld. Toen 
ik nog stevig naar de kerk ging, zag ik de gebeden van de men-
sen in de vorm van vlinders. Er waren grijze vlinders en er 
waren witte vlinders. De grijze vlinders vielen zo halverwege de 
hoogte van het altaar weer plat neer. De witte vlinders en dat 
waren er maar heel weinig stegen omhoog. In die kerk had je 
dan van die prachtige glas-in-lood ramen waar het licht 
doorheen kwam. Ik zag die witte vlindertjes in een straal van 
dat licht verdwijnen, maar helaas het waren er maar weinig. 
Dat vond ik erg jammer. 
In mijn vraag aan de begeleiding wat dat betekende werd mij 
het volgende uitgelegd.  
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De grijze vlinders waren gebeden van: ‘Heer geef me dit, Heer 
geef me dat of Heer laat dit gebeuren, o God laat dat ge-
beuren. Heilige moeder Maria bid voor mij dat dit of dat ge-
beurt.' De witte vlinders waren gebeden als: ‘Ik ben dankbaar. 
Hoe moeilijk het ook is, ik heb vertrouwen. God ik dank u.' Er 
waren heel weinig witte vlinders.  
Er werd mij gezegd dat het in de kosmos oneindig vol is met 
witte vlinders die wachten op de positieve gebeden van hun 
broeders en zusters die vanuit de aarde worden opgezonden. 
Daardoor kunnen zij de enorme wolken grijze vlinders wit 
maken.  
Dan nu de link naar de hulpverlener en de hulpvrager. Zo nu en 
dan is de hulpverlener een hulpvrager en soms is de hulpvrager 
een hulpverlener. Want geen enkel mens ontkomt aan de 
eigen aspecten, de eigen moeilijkheden, de eigen onverwerkte 
emoties en de eigen onverwerkte dingen die gebeurd zijn in je 
leven. Wanneer je je niet boven de hulpvrager stelt, wanneer 
je je gewoon naast de hulpvrager opstelt en zegt: hier is mijn 
hand, pak die hand maar, dan ben je in eenheid. Dan ben je 
een witte vlinder die zich vermengt met andere witte vlinders. 
Dan ben je door liefde bezig in het licht van het nieuwe 
bewustzijn. 
 
--- Kun je in het algemeen stellen dat het bewustzijn van de 
mensen is toegenomen? Ook als je het in relatie ziet met de 
duistere krachten die er ook zijn? 
 
Z.: Het bewustzijn van de gehele mensheid is de afgelopen 50 
jaar sterk toegenomen en in de laatste 10 jaar, zo werd mij 
gezegd, het sterkst. Deze toename van bewustzijn heeft weer 
twee kanten: een positieve en een negatieve. Wanneer de ene 
kant sterk omhoog komt, gaat de andere kant net zo sterk 
mee.  
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Hoe komt dat? Dat komt omdat de mens individueel en 
collectief door de vergroting van zijn bewustzijn ook zijn 
verantwoordelijkheid van het daarmee leren omgaan vergroot. 
Die vergroting van zijn verantwoordelijkheid is noodzakelijk om 
het leed, het kwaad en de liefdeloosheid duidelijker te leren 
onderscheiden.  
Door zijn grotere onderscheidingsvermogen krijgt de mens 
meer inzicht in zijn eigen ‘menselijke warmte.' Dit beantwoord 
aan hetgeen mij vanuit de sferen werd gezegd:  

‘uw hoogste en uw grootste energiebron  
is uw menselijke warmte.’ 

Onze opdracht is: met onze werkelijke menselijke warmte het 
leed, geweld en de liefdeloosheid in de wereld te keren.  
 
--- Ik kan begrijpen dat de mens kiest voor een groter 
bewustzijn en een dieper onderscheidingsvermogen. Maar er 
zijn natuurlijk genoeg mensen die daar niet voor kiezen. 
 
Z.: Dan gebeurt dat onbewust. Ik noem dat kosmische trucjes. 
Het betekent dat wanneer het bewustzijn van de gehele 
mensheid in zijn totaliteit toeneemt, alles daarin meegaat.  
Dus ook de mens die het niet in zijn denken heeft, gaat hier 
onbewust in mee. Bewustzijn is een energie. Alleen het leren 
ermee om te gaan of er vanuit te leven en er de 
verantwoordelijkheid voor te willen dragen is een bewuste 
keuze. 
Het bewustzijn wat nu in dit zonnestelsel in de mensheid op 
aarde is - de mens is het hoogste bewustzijn van deze 
schepping - is een energie die, zoals ik hoorde, de laatste 50 
jaar sterk is toegenomen. 
Hoe de mens met dat bewustzijn omgaat, hoe hij dat 
bewustzijn gaat hanteren, is zijn eigen vrije keuze. Het is zijn 
vrije wil en zijn eigen vrije verantwoordelijkheid. 
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--- Is bewustzijn een energetische golfbeweging die kan toe- en 
afnemen? Kunnen we dat toe- en afnemen in het verleden 
plaatsen of ook in de toekomst? 
 
Z.: Het zijn inderdaad golfbewegingen. Heuveltoppen geven 
enorm veel kracht en energie, waardoor de mens ook door de 
dalen kan gaan. Als je niet de energie en de kracht van de top 
hebt, kun je ook niet door het dal heen. 
Ik zeg het misschien een beetje lelijk, maar ik bedoel dat er 
vanuit de oneindige liefde wordt gezorgd voor kracht, 
vergroting en verruiming van het bewustzijn opdat de mens 
door zijn diepste dalen kan gaan. 
 
Het toegenomen en verruimde bewustzijn dat wij allemaal 
hebben en krijgen, houdt in dat de mens een dieper inzicht 
krijgt in zijn verantwoordelijkheid als geest, geïncarneerd in 
materie. 
Dit gegeven speelt inderdaad niet zo in onze materiële 
maatschappij. Wanneer er in de verruiming van ons bewustzijn 
plaats wordt ingeruimd voor het inzicht dat die verruiming niet 
bedoeld is om het ego te vergroten, kan er uit die vrije keuze 
en die eigen verantwoordelijkheid een totale vernieuwing van 
de maatschappij en de gehele wereldorde tot stand komen.  
Het betekent dat wanneer de mens tot het inzicht komt dat 
zijn bewustzijn niet alleen bestaat uit materie, maar afkomstig 
is vanuit geest, hij weer het dragende midden wordt tussen 
geest en materie. Het bewustzijn van de mens is gericht om 
geest in materie te brengen, want dan kan hij pas werkelijk met 
die verruiming van zijn bewustzijn tot een nieuwe wereldvisie 
komen. Er komt dan een nieuwe wereldorde en een nieuw 
maatschappijstelsel. Dat gaat veel verder dan alleen maar 
ontwikkelingshulp.  
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Het is een werkelijke handreiking voor de ontwikkeling van 
volkeren die nu met een aalmoes worden afgescheept. 
 
--- U zegt: een ruimer en groter bewustzijn krijgen. Is het zo dat 
je meer gaat deelnemen aan het goddelijk bewustzijn? 
 
Z.: U schiet precies in de roos. Hier wil ik naar toe. Het goddelijk 
bewustzijn is de drijfkracht, de motor, de basis van die verrui-
ming en vergroting van het bewustzijn die de mensheid 
momenteel krijgt. De mensheid heeft door de eeuwen heen 
het bewustzijn van het goddelijke, de hogere macht, de hogere 
invloed, het licht in vormen gegoten. Door de eeuwen heen 
steeds verschillende, veranderende vormen. 
Nu komt de nieuwe mens in het Aquariustijdperk, waarin een 
zodanige vrijheid van geest gaat komen dat hij zijn gods-
bewustzijn niet meer afhankelijk hoeft te stellen van vormge-
vingen. De mens komt tot het besef dat zijn godsbewustzijn in 
hemzelf zit, als zijnde deel van het goddelijke, en dat hij vanuit 
dit in hemzelf aanwezige godsbewustzijn zijn leven individueel 
en collectief tot realiteit moet gaan brengen.  
Dat gaat nu komen. Deze veranderingen zijn enorm groot.  
 
De mensheid is eeuwenlang tot in al zijn cellen gewend geraakt 
aan afgebakende paden, vaste patronen, afhankelijkheden en 
het niet meer zelf hoeven functioneren daarin. Hij hoefde er 
zelf geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Nu begint het 
te dagen dat de mensheid tot iets nieuws moet komen.  
Alleen dat al roept revoluties op. Wat er thans gebeurt, is 
enorm schokkend voor de gehele mensheid en zeker voor het 
individu. Wij zijn op weg naar een diepe beleving van het 
godsbewustzijn in onszelf, onafhankelijk van vormgevingen, 
gezag, macht, dogma’s of wat dan ook.  
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Het betekent dat de mens zich steeds meer zal losmaken van al 
hetgeen hem in zijn vrijheid heeft beperkt.  
Dat is natuurlijk erg veel en daar kunnen wij regelmatig bij 
uitglijden of omvallen. 
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Hoofdstuk 11 
 
 
KENNIS VAN HET HOGER ZIJN 
 
 
 
De kennis van het eigen hoger Zijn is een wezenlijk bestand-
deel van Psychosofia. Het eigen hoger Zijn in verbinding met 
‘het Gods Zijn, het Gods Atoom.’ Vanuit het weten diep in 
onszelf van deze verbinding, kunnen wij ons denkvermogen 
uitdiepen en ons gevoelsgebied duidelijker gaan ervaren, 
waardoor ons hoger Zelf  integreert in ons bewustzijn. Wij 
kunnen dan loskomen van bepaalde astrale inwerkingen die 
ons vanuit het onderbewustzijn worden aangereikt en kunnen 
in een bepaalde eenheid met het kosmisch Zijn komen.  
 
Het zal niet zo lang meer duren of vanuit de maatschappij zal 
hiervoor een zekere belangstelling komen. Deze belangstelling 
zal ook weerstanden oproepen. Weerstanden zijn noodzakelijk 
- is mij uitgelegd - omdat door wrijving het bewustzijn duidelij-
ker in ons weten gaat komen. De kracht van onze uitstraling 
wordt dan groter en alles wat wij zijn versterkt zich. 
Mensen die zich met deze vernieuwde spiritualiteit bezighou-
den, maken een bepaalde fase van zuivering door. Oude ge-
bondenheden uit het onderbewustzijn worden herkenbaar.  
Wij kunnen nu leren hoe wij met deze oude gebondenheden, 
die in wezen oude machten en krachten zijn, kunnen omgaan.  
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Deze oude machten en krachten komen zowel uit de hogere 
bewustzijnsgebieden als juist ook uit de lagere bewustzijns-
gebieden. Wij zijn als mens het gehele universum, dus in ons is 
alles vertegenwoordigd, zo boven zo beneden. 
De kennis van het hoger Zijn die de afgelopen jaren in de mens 
is gegroeid, is de basis van waaruit wij nu kunnen gaan onder-
scheiden hoe deze machten en krachten werken. Wij hoeven 
ons dan niet langer door deze oude machten en krachten te 
laten meesleuren.  
 
Laat ik uitleggen wat Elohim zijn. Elohim zijn goddelijke krach-
ten en machten die zowel in de hogere als in de lagere bewust-
zijnsgebieden aanwezig zijn.  
Vanuit de sferen is mij gevraagd om van Psychosofia een gees-
telijke stroming te maken in de maatschappij. De leringen van 
Psychosofia zijn een hulpmiddel die de mens kan gebruiken om 
op zijn bewustzijnsniveau een link te leggen tussen hogere en 
lagere bewustzijnsgebieden.  
De mens is een universum op zich en heeft de verantwoor-
delijkheid om wat hem wordt aangereikt een plaats te geven in 
zijn eigen universum, maar dat kan alleen wanneer er bij hem 
een bepaalde kennis is ten opzichte van het eigen hoger Zijn. 
Hij kan die kennis dan hanteren binnen het eigen universum. 
Doet hij dit niet dan blijft dit geestelijk erfgoed naast of zelfs 
tegenover de maatschappij staan en dat is niet de bedoeling.  
 
Wat is die kennis van het hoger Zijn?  
Het hoger Zijn in de mens, het goddelijk Zijn, het atoom Gods, 
de verdichting tot de onsterfelijke ziel is een vormgeving van 
hogere geest, bestaand uit hogere en lagere bewustzijnsni-
veaus.  
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Van leven tot leven trachten de hogere bewustzijnsniveaus 
relaties te leggen met de lagere bewustzijnsniveaus, zodat de 
lagere bewustzijnsniveaus geïntegreerd zullen raken in de ho-
gere bewustzijnsniveaus. Door deze verbinding ontstaat er een 
eenheid en een universaliteit in de persoonlijkheid, waardoor 
de schepping zich kan gaan vernieuwen.  
 
Hoe kunnen wij de kennis van het hoger Zijn in het eigen be-
wustzijn tot helderheid en duidelijkheid brengen, zodat wij 
daar in de maatschappij mee aan het werk kunnen? Het begrip 
hoger Zijn is inmiddels wel bekend, maar wat misschien minder 
bekend is is dat in het hoger Zijn goddelijke machten en krach-
ten werken, waardoor het hoger Zijn in de lagere bewust-
zijnstoestanden tot uitdrukking kan komen. Door de leringen 
van Psychosofia kunnen wij gaan zien, ontdekken en onder-
scheiden op welke wijze dit hoger Zijn zich manifesteert in de 
lagere bewustzijnsniveaus. Dit is een nieuw gegeven dat wij 
verder zullen uitdiepen. 
 
De Elohim, de goddelijke machten en krachten spelen een be-
paald spel. Door dit spel ontstaat een zekere wrijving tussen de 
hogere en lagere bewustzijnsniveaus, waardoor het bewustzijn 
zich kan verhogen en het gevoel zich kan verdiepen. Er ontstaat 
dan een groter onderscheidingsvermogen. Dit onderschei-
dingsvermogen is erg belangrijk en is de basis van waaruit in 
het dagelijks leven gewerkt kan worden. Dit werken en leven 
vanuit je onderscheidingsvermogen noem ik: kennis van het 
hoger Zijn ten opzichte van de goddelijke machten en krachten, 
de Elohim. De leringen van Psychosofia zijn gericht op zuivering 
van het onderbewustzijn. Zuivering vindt plaats door steeds 
vernieuwende vormgevingen gebaseerd op in het onderbe-
wustzijn achtergebleven oude herinneringstrillingen en gebon-
denheden.  
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In deze zich steeds vernieuwende vormgevingen ligt op een 
steeds iets hoger niveau de kennis van het hoger Zijn ten op-
zichte van de Elohim.  
 
Naast het onderscheidingsvermogen begint nu ook in de mens 
het inzicht en de kracht te komen om te kunnen werken vanuit 
die onderscheiding en mét die machten en krachten en dat 
juist in de lagere bewustzijnsniveaus.  
Maar het werken in die lagere bewustzijnsniveaus kan alleen 
gebeuren, wanneer de mens in voortdurende interactie staat 
met zijn hoger Zijn. Anders valt hij terug in oude vormen, los 
van het bewustzijn van het hoger Zijn.  
Vanuit de begeleiding wordt aangedrongen op het doorgeven 
van hogere kennis. Kennis klinkt als denken, maar zie dit in een 
breder perspectief. Deze hogere kennis komt vanuit de hogere 
bewustzijnsniveaus en maakt helemaal de gang door de stof. 
Hierdoor kan deze hogere kennis alle energietrillingen die be-
horen tot de lagere bewustzijnsniveaus aannemen. Er ontstaat 
wrijving, waardoor er in de persoonlijkheid een nog diepere 
vorm van onderscheiding kan komen. 
 
Waartoe dient dit alles? Waarom moet die kennis zo diep 
gaan? Dat moet om in dit kosmisch spel uiteindelijk tot het 
werkelijk hoogste Zijn te kunnen komen door de diepste her-
kenning van de integratie van het lagere menselijk Zijn.  
Dan pas kan alles gereconstrueerd en veranderd worden en 
daar gaan wij in dit tijdperk naar toe. Dat is de opdracht van de 
gehele mensheid.  
Dit vraagt van de mens een absoluut ingaan in God. Echter niet 
in de God zoals wij Hem scheppen of voorstellen. 
Ik moet u heel duidelijk schetsen wat God allemaal niet is en 
dat is een heleboel.  
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Het schetsen van wat God allemaal niet is, zal voor veel men-
sen de grond onder de voeten doen wegslaan. God is vooral 
niet wat wij ons in onze persoonlijkheid voorstellen. God is 
geen persoonlijkheid. God is niet alleen maar een hoge Geest 
en God is geen veld van begeertetrillingen of verlangens. 
 
Wat God dan wel is, kan ik slechts in een kleine aanduiding 
aanreiken: Hij is niets en tegelijkertijd alles. Ik zeg Hij maar het 
moet Het zijn. Het goddelijk Zijn is een ingaan in het alomvat-
tende, het oneindige of het niets. Beide zijn gelijk.  
De mens krijgt nu de zilveren sleutel aangereikt om middels 
bepaalde leerwegen dieper in te gaan in dit goddelijk Zijn.  
Deze uitleg lijkt vreselijk mystiek en ver buiten het dagelijkse 
leven te staan. Toch is dat niet zo. Deze leerwegen zullen diep 
indringen in onze maatschappij en in ons dagelijks leven. Het 
betekent namelijk dat de mens in een oneindige vrijheid en 
ruimte gaat komen. Door middel van meditaties of visualisaties 
kun je die vrijheid en ruimte al voelen, zodat je niet teveel 
schrikt van zo’n grote innerlijke ruimte.  
De mens wordt momenteel, in het besef van het totale Zijn of 
het absolute niets, door de aangereikte kennis van het hoger 
Zijn heel langzaam, heel beschermend en heel liefdevol inge-
voerd in de werking van de goddelijke machten en krachten. 
 
Ik voel hier en daar pijn bij sommige mensen. Het is heel moei-
lijk om verwachtingen, beschermingen en geborgenheden los 
te laten en te worden teruggeworpen op jezelf.  
Maar het is niet het ‘jezelf’ zoals je bent. Het is je oneindige 
Zelf waar je bij kunt komen wanneer je deze weg van bewust-
wording durft te gaan en wanneer je durft te accepteren dat 
het goddelijk Zijn in jouw Zijn helemaal bestaat. Wij worden 
kennelijk momenteel geestelijk zo volwassen geacht, dat wij 
hiermee verder mogen en kunnen gaan.  
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Ik denk dat het goed is om deze woorden even te laten bezin-
ken en deze boodschappen te zien als een oneindige liefdevolle 
bescherming om de mens heel langzaam tot het goddelijk Zijn 
te brengen. Daartoe mag je de steun en de aanwezigheid van 
de Christus aanvaarden die, nadat Hij de gebondenheden van 
de stof had afgelegd, vanuit Zijn bevrijding terugkeerde tot het 
goddelijk Zijn.  
 
Voel je niet verlaten of in de kou gezet. Voel hoe hier iets 
wordt aangereikt, waardoor je in jezelf je eigen oneindigheid 
een klein beetje dichterbij voelt komen.  
Het goddelijk Zijn is de oneindigheid en tegelijkertijd het abso-
lute niets. Belangrijk is dat de mens het diepste Zijn in het ge-
voel tot werkelijke beleving in het dagelijks bewustzijn kan 
brengen. 
 
In de morfogenetische velden om ons heen en in onszelf aan-
wezig zijn deze energieën al aanwezig en zij worden nu heel 
voorzichtig in ons bewustzijn gebracht. Dit heeft te maken met 
onze oproepende kracht. De mens heeft een bepaalde grens 
bereikt, waardoor het mogelijk is aan het werk te gaan met 
deze morfogenetische velden in onszelf. Uiteindelijk zal het 
gehele aardestelsel en het gehele zonnestelsel hierdoor een 
verhoging en verheffing krijgen, waardoor het goddelijk Zijn 
nog weer duidelijker en dieper in onszelf tot herkenning en 
realiteit gebracht kan worden.  
 
Het ontbreken van het bewuste weten van het goddelijk Zijn in 
onze maatschappij en in onze wereld veroorzaakt een afge-
scheidenheid, waardoor de voortgang van de geestelijke evolu-
tie en daardoor ook de materiële evolutie in dit zonnestelsel in 
gevaar komt. De evolutie kan dan geen voortgang vinden en 
ons zonnestelsel komt niet tot een werkelijke verheffing.  
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In deze tijd krijgen wij de mogelijkheden naar ons toe om ons 
zodanig verder te ontwikkelen, dat wij ons bewust kunnen 
worden hoe de goddelijke machten en krachten juist in de 
lagere bewustzijnsniveaus werken. Door de ontstane wrijving 
kunnen wij dan tot een groter onderscheidingsvermogen ko-
men. 
 
Via de klank AUM kunt u nu even tot stilte komen. De klank 
AUM bestaat uit trillingen die voortkomen en gebaseerd zijn op 
de goddelijke machten en krachten. Door deze klanken van 
laag naar hoog en van hoog naar laag te uiten, hebben zij in-
vloed op onze chakra’s die voor de mens de poorten zijn om in 
zijn diepere bewustzijnsvelden te komen.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN  
 
--- Als er geestvonken zijn die in een cluster uit het vuur sprin-
gen en samen een opdracht vervullen en dus in hun zielen ver-
bonden zijn maar in hun persoonlijkheden weer gescheiden, is 
het dan niet veel te individualistisch en dus bezijden de waar-
heid om zo’n grote opdracht vast te pinnen aan één figuur, de 
leider, het doorgeefmedium of de uitvinder van een stroming?  
Kun je in deze tijd van holisme de waarheid ook benaderen, 
wanneer zo’n klus gepresenteerd wordt als een gezamenlijke 
opdracht van een stel wezens die ieder de roep van hun hoger 
Zelf hebben verstaan? 
 
Z.: Voor zover ik mij kan herinneren, heb ik vanaf het begin dat 
mij deze opdracht werd aangereikt niet anders gedaan dan 
hierop te wijzen. Wanneer iets gericht wordt op één persoon, 
komt het in de beperking terecht, waar het juist aan moet ont-
snappen.  
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Deze nieuwe stroming Psychosofia mag niet in de beperking 
komen, omdat deze stroming juist moet leiden tot bevrijding 
en vernieuwing in de maatschappij.  
Wanneer het dan op één persoon wordt geprojecteerd, kan 
dat niet tot bevrijding leiden. 
 
Dat aan mij een bepaalde verantwoordelijkheid is aangereikt, is 
wel een gegeven in dit geheel. Die verantwoordelijkheid be-
staat hieruit dat ik mensen die aangetrokken zijn door het mor-
fogenetisch veld van eenheid van deze zielencluster dingen 
aanreik. Zij kunnen dan tot herkenning van al deze zielen in 
deze gehele cluster komen.  
Dit is hetgeen er in de afgelopen jaren langzaamaan is gebeurd 
en wij zijn nu op het punt gekomen dat de tijd aanbreekt om 
vanuit de eenheid van al deze zielen in deze cluster naar buiten 
te komen.  
Het was mijn taak om hetgeen vanuit de sferen werd aange-
reikt zo te brengen, dat alle zielen uit deze cluster de eenheid 
in zichzelf kunnen herkennen en integreren. Dat is mijn op-
dracht en verantwoordelijkheid. Het betekent dat alles wat is 
doorgegeven niet aan mij mag worden vastgehecht. 
 
--- Begrijp ik het goed dat degene die voorgaat de anderen 
zover brengt dat ze het kunnen overnemen? 
 
Z.: Ja, misschien is overnemen niet het juiste woord, maar de 
ander kan er vanuit het eigen Zijn mee aan het werk.  
Overnemen kan nooit, want je bent nooit een ander. Je bent 
alleen maar jezelf.  
 
--- Psychosofia zal toch gekoppeld aan jouw naam de wereld 
ingaan?  
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Z.: Psychosofia gaat de wereld in als zijnde voortgekomen uit 
een nauwe samenwerking van de geestelijke Hiërarchie met 
deze persoon. Maar het kan pas werkelijk een geestelijke 
stroming worden en een eigen gezicht krijgen, wanneer andere 
zielen uit deze cluster het vanuit het eigen Zijn en inspiratie 
vorm gaan geven. Dat is de bedoeling en iedere vormgeving 
moet in zijn eigen waarde worden gelaten. 
 
--- Je stelt: ‘Psychosofia heeft geen kans van slagen als jullie er 
niet mee aan de slag gaan, als jullie het niet verder uitwerken 
en naar buiten dragen.' Mijn vraag is: waarom zou het niet 
lukken als jij het alleen zou moeten doen en wij het laten afwe-
ten? Wat is het verschil? 
 
Z.: De beperking is het verschil. Psychosofia staat voor innerlij-
ke vrijheid door zuivering van het onderbewustzijn, het her-
kennen van het eigen unieke Zijn en de eigen innerlijke vrijheid 
en ruimte. Wanneer één mens dat alleen moet doen is de her-
kenning van de bevrijding te beperkt en teveel gericht op die 
ene mens. 
 
--- Psychosofia is niet van iets of iemand. Als wij er helemaal 
niets mee doen, ontstaat het dan toch? 
 
Z.: Ja, maar dan gaat het op een andere manier. Het verbreidt 
zich dan als water onder door.  
Weg gaat het nooit, dat kan helemaal niet. Maar het gaat dan 
niet op de wijze zoals vanuit de sferen werd gevraagd. 
 
--- Dan komt er wel weer een andere manier. We hoeven ons 
toch niet te belasten met de verantwoordelijkheid voor deze 
stroming? Psychosofia lijkt mij een universele stroming waar-
van wij maar een heel klein schakeltje zijn. 
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Z.: Dat is absoluut waar. Ieder schakeltje heeft een vrije keus 
en een eigen verantwoordelijkheid. Die hoeven helemaal niet 
zwaar of verpletterend te zijn. Het is maar net hoe je er tegen 
aan kijkt. 
 
--- Als je het bekijkt als een cluster, is dat een holistisch beeld 
dat past in deze tijd. Terwijl het vroeger, het laten uitgaan van 
één persoon die iets brengt, een separistisch beeld was. Nu kan 
die ene persoon slechts iets bereiken dankzij het feit dat er een 
cluster naar de aarde komt, waardoor er een samenspel 
plaatsvindt tussen die ene persoon en deze cluster. Het wordt 
dan een gezamenlijk energieveld. 
 
Z.: Zeker, het is een heel groot energieveld. In de hogere be-
wustzijnsgebieden hebben deze zielen zich verenigd en na hun 
incarnatie hebben deze zielen zich wederom verenigd om deze 
stroming tot realiteit in de materie te brengen.  
Ik wil toch nog even benadrukken waarom hiervoor één per-
soon werd aangezocht. Dit heeft te maken met de speciale 
graad van verbinding van deze persoon met de hogere sferen. 
Hierdoor kan het bij deze persoon doorkomen en zich uitbrei-
den. Het betekent niet dat het ván die persoon is of tot die 
persoon beperkt moet blijven. In geen enkel opzicht. 
 
---  In de bijbel staat: ‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.’ 
Als ik het goed beluister, krijg ik de indruk dat het goddelijk Zijn 
langzamerhand realiteit begint te worden in onszelf. Kunnen 
wij zeggen: ‘wij zijn de wijnstok?' 
 
Z.: Wij zijn ranken en worden wijnstok. Maar dat duurt nog 
duizenden jaren. Dit is wel de aanzet daartoe. De Christus 
sprak over: ‘in de heerlijkheid van de Vader te zijn.’ Nu spreken 
wij over: ‘in de heerlijkheid van de Heer van het Licht te zijn.’ 



315 

 

De Heer van het Licht is een wezenseenheid van energieën 
waartoe zeer hoge machten en krachten behoren. Wij kunnen 
ons daar een voorstelling van maken, omdat zij nog een ver-
dichting hebben. Zij zijn met ons in een bewuste relatie.  
Ik bedoel met bewust: wij kunnen hen nog plaatsen in ons 
menselijk bewustzijn.  
Het gaat nog verder. Het gaat zover dat wij de komende dui-
zenden jaren tot aan de oorsprong kunnen komen. Dat is ook 
de verruiming van de mens. 
 
--- Je had het over de Heer van het Licht. Wat zegt jou de Heer 
der Heerscharen? 
 
Z.: De Heer der Heerscharen is een oneindige, nog hogere en 
diepere verdichting van de Heer van het Licht.  
Met de kennis van het hoger Zijn mogen wij ons niet verliezen 
in al deze hoogheid. Het is de bedoeling dat de mens zeer 
doelbewust en doelmatig dit hoogste Zijn in zijn menselijk we-
zen integreert. 
 
--- Dus worden wij toch een stukje wijnstok? 
 
Z.: Ja, maar ik vind dat je wel iets te vlug daartoe overgaat.  
Het zit reeds in de aangereikte woorden, maar nog niet in het 
Zijn. Je begrijpt dat al die woorden beginstapjes zijn om het te 
laten integreren, anders komen wij in de hoogmoed terecht. 
 
--- Ieder lichaam heeft een ziel. Heeft de aarde ook een ziel?  
Is de ziel van de aarde hetzelfde als de Heer van het Licht of de 
Aardelogos? Heeft het zonnestelsel ook een ziel en is die ziel 
hetzelfde als de Zonnelogos?  
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Z.: Ieder mens heeft een individuele ziel. Met elkaar vormen 
wij dit planetenstelsel en dus de ziel van dit geheel in het zon-
nestelsel. Wij zijn ingebed in de ziel van de Zonnelogos. 
De Zonnelogos is de verdieping, verhoging, verwijding en de 
oneindigheid van al deze zielen bij elkaar.  
 
De Zonnelogos is een verdichting van het goddelijk Zijn in lagen 
van bewustzijnsniveaus. De Zonnelogos heeft het karma op 
zich genomen om vanuit de totale verbinding met alle zielen 
dit planetenstelsel tot een hoger bewustzijn te brengen.  
 
De mate van groei van ons bewustzijn maakt dat het bewust-
zijn van het goddelijke weer dieper kan doordringen en uit-
stralen naar alle zielen op aarde en in de hemelen. Het bete-
kent dus dat wij als het ware de Zonnelogos voeden, niet in 
bewustzijn maar in de uitdrukking van bewustwording. 
 
--- Is de Zonnelogos nog in ontwikkeling? 
 
Z.: Alles is in ontwikkeling en is scheppingsenergie.  
Misschien klinkt het vreemd, maar de hogere bewustzijnsge-
bieden kunnen zich niet verder ontwikkelen - dit is een arm-
zalige vertaling die ik hier geef - dan de lagere bewustzijnsge-
bieden realiseren. 
 
--- Maar nu de Heer van het Licht en de Aardeziel. Wat is de 
verbinding tussen die twee? 
 
Z.: De Heer van het Licht is in een andere verdichting de Zon-
nelogos. De Heer van het Licht heeft een grotere oneindigheid 
van bewustzijn dan de Zonnelogos. De Zonnelogos is daar weer 
een verdichting van. En zo gaat het verder. 
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De mens is daar ook een verdichting van. Verdichting is een 
aangenomen vorm. De mens is één van de vele vormen. 
Je kunt de Heer van het Licht ook het Licht noemen. Maar je 
moet niet vergeten dat, zoals de begeleiding het doorgaf, men-
sen langzaamaan begeleid en geleid moeten worden. De Heer 
van het Licht is voor de mens nog iets waar hij enigszins bij kan. 
Als ik spreek over het oneindige Licht gaat dat meestal voorbij 
aan de mens. 
 
--- We moeten niet meer denken in oude vormen van het gods-
beeld. Je spreekt nu over de Heer van het Licht, dan denk ik dat 
dat een benoeming is naar het oude godsbeeld. 
 
Z.: Nee, want ik zeg duidelijk dat de Heer van het Licht een 
verdichting van het werkelijk oneindige Zijn is. Dat is niet het 
oude godsbeeld. Het oude godsbeeld is God de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. Dat is vrij beperkt eigenlijk. Nu wordt ge-
zegd dat het oneindige Licht zich verdicht in bepaalde hogere 
bewustzijnsniveaus.  
De Heer van het Licht splitst en verdicht zich van daaruit tot de 
Zonnelogos en de wezens daar omheen, waarna het zich ver-
der verdicht in datgene wat wij zijn.  
Er wordt gevraagd een zodanig begrip in mensen te brengen 
hoe je in jezelf kunt loskomen van de beperkingen van het 
oude godsbeeld. Je krijgt dan zoveel ruimte in jezelf dat je ei-
gen goddelijke machten en krachten kunnen gaan werken. 
 
--- In de mystieke teksten worden steeds heilige woorden uit 
de Thora doorgegeven. Je gebruikt het woord Elohim en ik heb 
daardoor het gevoel dat het de bedoeling van de Meesters is 
dat wij de taalimplicaties die daar achter zitten uitdiepen. 
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Z.: In zoverre dat in het Hebreeuws bepaalde hoge goddelijke 
energieën ook in de woorden zijn gelegd. Ik denk dat het terug-
grijpen daarnaar vanuit de Hiërarchie betekent dat alles wordt 
gezien. Om vanuit de onderscheiding over al het gegevene van 
de afgelopen duizenden jaren duidelijk de waarde te herken-
nen van door God gegeven, van het goddelijk Zijn gegeven.  
Ik vergis me daar ook nog in, dus zeg ik God. 
 
--- We staan nu op het punt om vanuit het duistere meer in het 
licht te komen. Dit nieuwe bewustzijn van meer licht ontstaat 
middels wrijving. Kun je daar iets meer over zeggen? 
 
Z.: Die wrijving is tot nu toe in al onze levens vrij onbewust ge-
beurd. Nu worden wij steeds bewuster. Ons onderscheidings-
vermogen wordt steeds groter en wij kunnen die wrijving nu 
ook gaan herkennen. We herkennen dan ook wat daar de posi-
tieve en de negatieve uitstraling van is, waardoor wij in onszelf 
het negatieve positief kunnen maken. Daardoor krijgen wij 
weer nieuwe verruiming, dus weer vernieuwing en verhoging 
van ons bewustzijnsniveau.  
 
--- Wordt ons beperkte godsbeeld groter door wrijving? 
 
Z.: Nee, ons beperkte godsbeeld wordt groter door onder-
scheiding van waarom er wrijving is en wat wrijving veroor-
zaakt. Dat is wat anders. 
 
--- Je sprak altijd over het lijden waar de mens doorheen moet 
gaan en je maakte de vergelijking met het lijden van de Chris-
tus. Nu gebruik je het woord wrijving, wat je voorheen niet 
deed.  
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Is het zo dat het woord lijden meer vertaald moet worden en 
dat het woord wrijving neutraler is en meer inzicht geeft? Zijn 
we nu toe aan een volgende stap van het begrip lijden? Is lijden 
het negatieve aspect van wrijving? 
 
Z.: Ik denk dat het woord wrijving nu wordt gegeven, omdat de 
mens nu zover is dat hij het lijden niet alleen maar als lijden 
ziet. Hierdoor komt er nieuwe ruimte en kunnen wij weer een 
stukje verder. 
 
--- Er wordt voortdurend gesproken over bewustzijn. Wat ik 
mis is het begrip liefde en de ruimte van het hart.  
 
Z.: Het gaat trapsgewijs. Wanneer het bewustzijn over liefde 
niet aanwezig is, kan de werkelijke liefde niet aangeraakt wor-
den. Dus eerst moet ik de mens naar het bewustzijn brengen, 
zodat de werkelijke liefde aangeraakt kan worden. Wanneer de 
mens zijn bewustzijn over liefde niet heel diep integreert, zal 
zijn denken daar allerlei vormgevingen aan willen geven.  
Die vormgevingen gaan dan met zijn niet geïntegreerde be-
wustzijn over liefde op de loop, waardoor de emotiegebieden 
worden aangeraakt en opgezweept.  
De mens komt dan niet in zijn diepste liefdesgebied. In dat 
diepste liefdesgebied zit zijn werkelijke beleving van het godde-
lijk Zijn. Het diepste liefdesgevoel is dus een samengaan van 
het hoger bewustzijn met het dieper gevoel.  
 
--- Eerst werkten wij vanuit de goddelijke liefde, nu vanuit het 
goddelijk bewustzijn. Zijn wij een fase opgeschoven? 
 
Z.: Ja, maar ik wil nog even een restrictie aanbrengen. We heb-
ben vanuit een bepaalde gradatie van niveau van de goddelijke 
liefde mogen werken.  
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Thans komt de mens tot een hoger niveau van bewustzijn. 
Over x-tijd wordt er bij ons weer een nieuwe gradatie van ni-
veau van goddelijke liefde aangeraakt, waardoor er wederom 
een nieuwe hogere gradatie van niveau van goddelijk bewust-
zijn kan komen. Zo gaan we steeds verder. 
 
--- Waarom worden deze hogere bewustzijnsgebieden nu aan-
gereikt? 
 
Z.: Omdat we nu pas in staat zijn uit het emotionele gebied te 
komen. Tot nu toe konden wij niet vanuit de goddelijke liefde 
werken, maar vanuit onze emoties. In onze emotie zit ook een 
zekere mate van liefde, maar die kon zich niet goed manifeste-
ren en zichtbaar maken.  
De goddelijke liefde werd door de gehele mensheid vanuit de 
onderste bewustzijnsniveaus gemanifesteerd. Nu komt de 
mens in aanraking met hoger bewustzijn, waardoor de godde-
lijke liefde niet meer alleen in de lagere bewustzijnsniveaus 
gemanifesteerd hoeft te worden.  
De mens ontgroeit langzaam de zuigkracht van het emotionele 
gebied. 
 
--- Waar huist de liefde? Je spreekt over hoger bewustzijn en 
dieper gevoel, ligt de liefde dan op de bodem van het onder-
bewustzijn? 
 
Z.: Het diepste gevoel ligt in de absolute kracht van de mens 
om zijn vrije wil te richten en te gebruiken om tot goddelijk Zijn 
in zichzelf te geraken. Niets is moeilijker dan dat. 
 
--- Is dat de diepste liefde? 
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Z.: Dat is de diepste liefde. Want het betekent dat de mens al 
zijn facetten van zijn menselijke persoonlijkheid durft los te 
laten om in de oneindigheid van zijn werkelijk goddelijk Zijn te-
recht te komen. Hij ontvangt dan de kracht om zijn wil te ge-
bruiken voor werkelijke veranderingen. Hij kan zich dan losma-
ken van zijn emotionele zuigkracht en beperkende denkvor-
men die hij zich opgebouwd heeft en die zijn veiligheid en zijn 
huis uitmaken. Het betekent dat de mens op een punt komt 
waar hij ook dit los kan laten. 
 
--- Betekent dat dat liefde geen gevoel meer is maar de moge-
lijkheid tot veranderen? 
 
Z.: Dat liefde ‘de mogelijkheid tot verandering’ is, klinkt wel 
heel erg klein en beperkt. De mogelijkheid tot verandering 
komt pas wanneer de mens in zijn liefdesgebied is aangeko-
men na een oneindige strijd. Die oneindige strijd heeft door 
wrijving heel veel lijden opgeleverd.  
Nu gaat de mens inzien dat dat lijden en die wrijving hem juist 
brengen tot de oneindige liefde. De mens gaat zien dat juist in 
zijn lijden de goddelijke krachten en machten hem de gereed-
schappen aanreiken om tot hoger bewustzijn en dieper gevoel 
te komen.  
De mens gaat nu leren onderscheiden dat de vertaling van zijn 
emoties hem tot nog meer lijden kan voeren. Dit gaat net zo-
lang door tot hij tot het punt komt: ‘nu wil ik zijn in het godde-
lijk Zijn. Ik wil met mijn vrije wil het goddelijk Zijn verbinden 
met mijn eigen hoger Zijn.’ Dat punt zijn we nu min of meer 
genaderd. 
 
--- Het lijkt wel alsof wij in de nabije toekomst tot het diepste 
punt komen, wat tegelijkertijd ook het keerpunt is.  
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Z.: In ieder mens vindt van niveau tot niveau de kruisdood 
plaats. Totdat hij zo bevrijd is dat hij de kruisdood niet meer 
hoeft te ondergaan en ook niet meer als kruisdood ervaart. 
 
--- We stappen dus uit onze emoties en komen nu op het ni-
veau van begrijpen en rationaliseren.  
 
Z.: Wij gaan van ons derde naar ons vierde chakra. De eerste 
drie chakra’s bepalen onze persoonlijkheid en in het vierde 
chakra hebben wij contact met ons zielewezen. De eerste drie 
chakra’s bepalen onze gebondenheid aan de aarde tot en met 
onze emoties. Het vierde chakra staat voor broederlijkheid, in 
dit chakra gaat de mens open voor zijn hogere wezen.  
Dat geldt ook voor de gehele ontwikkeling van de mensheid.  
Ik denk dat we daarom nu die verbinding met het goddelijke 
krijgen, het komt ons naderbij. Het is niet langer iets van verre 
waar we tegenop moeten zien alsof we zelf nog in duisternis 
zijn. Het goddelijk Zijn gaat voor ons open, zodat wij zelf kun-
nen ervaren dat wij een hologram van het goddelijke in ons 
dragen. 
 
--- Jij spreekt over de Elohim als de goddelijke machten en 
krachten. Je spreekt ook over morfogenetische velden en dat 
wij naar een nieuwe beleving van God toegaan. We zijn niet 
alleen maar een individu, maar we delen in een grote werke-
lijkheid waarin we opgenomen zijn. Die machten en krachten 
zijn een ruimer, breder, hoger en lager veld door alles heen. 
Het goddelijke is dan nog weer wijder of oneindiger en daar-
door ook diep in ons. Niet in een gerichte relatie, maar in een 
wijde relatie. Daar zit ook onze vrouwelijke kant in. Is dat wat 
je ons wilt aanreiken? 
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Z.: Het is mij gegeven om een geestelijke stroming te brengen 
waarin kennis en gevoel elkaar integreren, waardoor het in het 
nieuwe mens-, maatschappij- en godsbeeld terecht kan komen. 
Mijn aandeel bestaat uit het doorgeven van de mystiek.  
Jullie aandeel is het vertalen van deze mystiek vanuit jullie 
eigen achtergronden en kennis met elkaar of in samenwerking 
met mij. 
 
--- Door de verwijding in het hart kan er een nieuwe mannelijke 
impuls indalen, waardoor er een nieuwe bevruchting ontstaat. 
 
Z.: De ontvangst in het vrouwelijke kan pas plaatsvinden wan-
neer het vrouwelijke zich losmaakt van de zuigkracht van het 
emotiegebied. 
 
--- De liefde is de grootste scheppingskracht van het heelal, het 
is de kracht van het Zijn in alles aanwezig, dus ook in ons.  
De kracht van het Zijn drukt zich uit via lijden. Hoe meer wij dat 
stuk in onszelf tot zuiverheid brengen, hoe meer wij de liefde in 
onszelf kunnen integreren.  
Wij brengen ons Zijn dan in aansluiting met de morfoge-
netische velden, dat de draagkracht is van de scheppingskracht 
met het totale Zijn. 
 
Z.: Ja, ik zal je een voorbeeld geven. Het dochtertje van iemand 
kreeg driftaanvallen. Vroeger zou de moeder daar totaal an-
ders op gereageerd hebben. Nu kon zij onderscheiden waarom 
dit gebeurde en kon zij de zuigkracht van haar emoties, die je 
vooral als moeder hebt, niet alleen beheersen maar ook trans-
formeren. Hierdoor kreeg zij een andere kracht en uitstraling, 
waardoor dit dochtertje door die driftbuien heen kon gaan en 
zich daarvan kon bevrijden.  
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Voorheen was de moeder daar te mentaal of te emotioneel 
mee bezig, waardoor haar dochtertje zich niet kon bevrijden 
van haar driftaanvallen.  
Dit is een duidelijk voorbeeld van het Zijn in liefde.  
 
--- Als gevoel en bewustzijn samengaan, kun je dan afstand 
nemen van de zuigkracht van je emoties? Is dat misschien het 
werkzaam worden van het goddelijke in jezelf? 
 
Z.: Hoe gaan wij om met de machten en krachten in al onze be-
wustzijnsgebieden? Denk maar niet dat je al je emoties zomaar 
kwijtraakt! Helemaal niet. Emoties komen soms verdubbeld 
terug. Alleen krijg je door bewustwording meer zicht en her-
kenning op de wrijving. Je weet waarom en waardoor je soms 
wordt opgezogen door je emoties. Door je hogere bewustzijn 
krijg je dan de kracht om vanuit je werkelijke liefdesgebied je 
wil zodanig te richten, dat je je emotiegebied en je lagere men-
tale gebied kunt veranderen.  
 
De mens is er nu pas aan toe om met de zilveren sleutel in de 
linkerhand de deur van zijn emoties te vergrendelen. Niet uit 
angst en niet vanuit het lager denken, maar vanuit bevrijding. 
Die emoties kunnen best nog wel een keer terugkomen, vast 
wel. En één keer is misschien wel te optimistisch, maar dan sta 
je daarin met een gevoel van bevrijding, los van de zuigkracht.  
Het gaat erom dat de mens heel diep in zichzelf gaat begrijpen 
dat de mate waarin hij meegezogen wordt in de zuigkracht van 
zijn emoties afhankelijk is van wat hij zichzelf toestaat.  
Hij hoeft niet meer in deze zuigkracht terecht te komen en dat 
betekent het vergrendelen van de deur waar het kwaad ver-
blijft. Het kwaad in de verdichting van de stof is het gelijk willen 
zijn aan God, dus hoger bewustzijn willen verkrijgen door lij-
den. 
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--- Waar ligt de oorsprong van de patronen die vanaf het begin 
van de oersprong aanwezig zijn in de onderstroom van de ma-
terie? 
 
Z.: Van kosmisch karma ontstond planetair karma, vanuit pla-
netair karma ontstond collectief wereldkarma en vanuit het 
collectieve wereldkarma ontstond individueel karma. Anders-
om gebeurde dit ook.  
 
De sprong uit het goddelijk Zijn naar de materie diende om in 
bewustzijn gelijk te worden aan God. Dit is de oorsprong van 
de gehele schepping. Tijdens de verdichting in de materie werd 
dat in de bevestiging van de persoonlijkheid vervormd tot 
schuld en kwaad. In deze tijd krijgt de mens hier inzicht in, 
waardoor hij die vervormingen in zijn persoonlijkheid kan her-
kennen. 
Die vervormingen hebben van leven tot leven plaatsgevonden 
in de vorm van schuldgevoelens, twijfel, angst en miskenning. 
Nu kan daar vanuit een andere optiek niet alleen naar gekeken 
worden, maar ook aan gewerkt worden, zodat er begrip komt 
dat wrijvingsaspecten er zijn en blijven.  
Denk maar niet dat je door je nieuwe inzichten je wrijvingsas-
pecten kwijtraakt, God behoede je daarvoor. Want dan heb je 
geen evolutiemogelijkheden meer.  
 
--- Wordt de intensiteit van emoties dan wrijving in plaats van 
lijden? 
 
Z.: Ja, het lijden wordt wrijving, waardoor de zuigkracht van het 
lijden ophoudt. Hierdoor ontstaat vernieuwing van bewustzijn 
vanuit de eenheid van het hoger Zijn.  
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--- We worden gedragen door de Christus, de realisatie van de 
schepping. We doen alsof het uitsluitend om ons proces gaat, 
maar er is toch ook iets van genade?  
 
Z.: De genade van onze lagere bewustzijnsniveaus, die wij altijd 
ondermaats hebben gevonden, gaat nu doordringen in het 
gewone menselijke bewustzijn. Juist in deze lagere gebieden 
zijn de hogere machten en krachten, de Elohim vertegenwoor-
digd. Tegelijkertijd krijg je vanuit die genade de verant-
woordelijkheid om aan het werk te gaan met je lagere bewust-
zijnsniveaus, zodat deze vernieuwd en uiteindelijk gereconstru-
eerd kunnen worden.  
De leringen van Psychosofia gaan over herkenning van het lij-
den en om vanuit die herkenning los te komen van de zuig-
kracht van je emoties. Je gaat dan lijden als wrijving zien. Wrij-
ving is voor de mens net zo noodzakelijk als eten en drinken, 
want zonder wrijving ben je een stilstaand watertje.  
De mens heeft dus absoluut wrijving nodig, maar hoeft niet 
langer mee te gaan in de zuigkracht van het lijden, de pijn en 
de emoties daarvan. Hierdoor komt de mens, juist in de lagere 
gebieden, tot hoger bewustzijn en integratie van het hoger 
bewustzijn in zijn menselijke persoonlijkheid.  
 
---  Is genade het opdragen is van het lagere in ons, zodat het 
overgenomen wordt door de energie van het hogere? 
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TRANSMISSIE 
 
‘Gij zult komen 
tot de genade van de volledige acceptatie.  
Want ook in juist uw lagere Zijns 
ben Ik aanwezig.  
 
Zo ben Ik in U, in de genade van het Zijn 
opdat gij uw lagere gebieden 
in een dieper bewustzijn van Mij  
zult kunnen brengen.’ 
 
Aum 
 
--- Is het luciferische aspect de verdichting van negativiteit in 
de lagere gebieden? Het positieve en het negatieve horen bij 
elkaar. Als je door de lagere gebieden heengaat, help je het 
negatieve omhoog te brengen, waardoor de verbinding tussen 
het michaëlische en het luciferische weer mogelijk wordt.  
Je geeft dan het luciferische aspect zijn waarde terug om op 
een hoger niveau met dat aspect te kunnen omgaan.  
 
Z.: Het luciferische moet je zien als de hoogste oerkracht in de 
schepping. Het is de oerkracht om aan God gelijk te worden, 
dus om hoger bewustzijn te verkrijgen. In de verdichting wordt 
het door de vervorming van het denken en de emoties niet 
michaëlisch, maar ahrimanisch. Het wordt een machtsbevesti-
ging. Ahrimanisch is het kwade en het duistere.  
De mens is nu zover dat hij de vervorming van het luciferische 
aspect niet meer in het ahrimanische hoeft te brengen, maar 
tot het michaëlische, waardoor het tot de kosmische Christus 
in de mens zelf kan komen 
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--- Zijn wij nu op het punt gekomen om de lessen van het  
ahrimanische los te kunnen laten? 
 
 Z.: De mens heeft een zekere mate van vrijheid om zijn wils- 
aspect te richten vanuit zijn hoger bewustzijn naar zijn lagere 
bewustzijnsniveaus. Hierdoor kan transformatie en zelfs recon-
structie plaatsvinden. De mens hoeft het luciferische niet meer 
in het ahrimanische te brengen, maar kan het nu opvangen in 
het michaëlische.  
 
--- Voor mijn gevoel heb je het wel over de afscheidingskracht, 
de oerkracht van Lucifer, maar niet over de heelmakende 
kracht.  
 
Z.: De oerkracht in de sprong van Lucifer is niet de afgeschei-
denheid, maar om tot een grotere heelheid te komen.  
De afgescheidenheid ontstaat pas wanneer de mens die kracht 
in zijn lagere denkvermogen en zijn emotiegebieden opvangt 
en daarmee aan het werk gaat door het in allerlei gekke vor-
men te brengen. Ik zie allerlei gekke vormen zoals: een dwars-
liggende bol, enzovoort.  
 
--- Wat is de oerkracht van Michaël? 
 
Z.: De oerkracht van Michaël zit al in de sprong van het aan 
God gelijk willen zijn. Die oerkracht kan nu opgevangen worden 
in het diepste gevoelsgebied van de mens, waardoor het hoger 
bewustzijn kan gaan werken en tot herkenning en be-
wustwording van de lagere aspecten in de mens kan komen.  
Ik zal u een concreet voorbeeld geven.  
De rijke landen van het westen en Amerika geven ontwikke-
lingshulp vanuit bepaalde morele waarden, schuldgevoelens, 
enzovoort.  
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Vaak zit daar een heel gemeen achterdeurtje in om er zelf nog 
weer beter van te worden.  
Wanneer de mens het hoger bewustzijnsgebied in zichzelf, dus 
dat aan God gelijk willen zijn niet meer in zijn lagere aspecten 
opvangt, kan zijn diepste gevoel gaan werken en komen er 
vanuit zijn hogere bewustzijn andere vormen van ontwikke-
lingshulp. Deze nieuwe vormen van ontwikkelingshulp worden 
dan gericht op de vrijmaking en het goddelijk Zijn van de men-
sen in deze ontwikkelingslanden. Men is dan niet langer uit op 
eigen winstbejag of machtsvergroting. 
 
Het geven van ontwikkelingshulp maakt duidelijk hoe de mens 
handelt vanuit morele begrippen. Ook in zijn lager denken is de 
mens zover gekomen dat hij ontwikkelingshulp geeft aan arme 
landen. Ontwikkelingshulp werkt in wezen niveauverlagend.  
Er is te weinig respect en liefde voor deze mensen. Was dat 
respect en die liefde er wel, dan zouden wij hen in een grotere 
mate van bewustwording brengen. Zij worden dan onafhanke-
lijk en komen niet in een nog lagere bewustzijnstoestand dan 
zij nu al zijn.  
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Hoofdstuk 12 
 
 
FASEN VAN BEWUSTWORDING 
 
 
 
De oproepende kracht van de mens is heel groot geworden. In 
het bewustzijn van de mens gaat nu begrip en inzicht komen 
over het eigen geestelijk Zijn en zijn geestelijke verbinding, zijn 
werkelijke eenheid met het hoger Zijn. Die oproepende kracht 
naar het eigen goddelijk Zijn is een geweldige energiegolf die 
omhoog wordt gestoten.  
 
Ik zeg omhoog, maar die oproepende kracht kan overal heen 
en ik vertaal dit slechts door omhoog. Het totale bewustzijn 
raakt steeds dieper geïntegreerd met de geestelijke gebieden. 
Het is een vicieuze cirkel. Vanuit de hemel, de hoogste kosmi-
sche gebieden komen energieën, dwars door de verdichtingen 
van de sferen heen, samen met de energieën die vanuit de 
mensheid dwars door al hun verdichtingen heen worden opge-
zonden.  
Uit dit samenspel komt nu een echte, reële, stoffelijke ver-
nieuwing van bewustwording. De mens moet leren met deze 
vernieuwing van bewustwording om te gaan, zowel naar zich-
zelf als naar zijn omgeving.  
Overal ter wereld gaan mensen vrij plotseling open en komen 
in contact met de eigen geestelijke gebieden. Door dit open 
contact met de eigen geestelijke gebieden komen antwoorden 
en aanreikingen vanuit de geestelijke dimensies.  
Dit houdt in dat wij nu geacht worden een bepaalde mate van 
innerlijk weten, van acceptatie en van het zelf richten van onze 
heilige vrije wil in de realiteit kunnen brengen.  
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Er zullen diverse vormen van spiritualiteit komen waarmee wij 
door ons toenemende onderscheidingsvermogen leren om-
gaan. De mens zal zich als het ware van niveau tot niveau kun-
nen verdiepen en daardoor spiritualiteit steeds meer kunnen 
integreren in zijn dagelijkse zijn.  
Naast hogere spirituele waarden kan de mens ook in een diepe 
valkuil terechtkomen.  
Die valkuil is, dat in ieder mens die zijn eigen spiritualiteit her-
kent toch weer allerlei aspecten vanuit de tijd toen hij nog niet 
spiritueel bewust was, mee gaan spelen.  
Die aspecten blijven bestaan. Het blijven jouw antennes, jouw 
prikkels, jouw sensoren om steeds meer verdiepings- en ver-
nieuwingsmogelijkheden in jezelf te verkrijgen.  
 
Wanneer we een bepaalde fase van zuiveringen hebben door-
lopen en we oude gebondenheden vanuit het onderbewust-
zijn langzamerhand in onszelf herkennen, kunnen we zien dat 
deze oude gebondenheden in wezen de Elohim zijn.  
De Elohim zijn niet alleen de hogere bewustzijnsgebieden, 
maar zijn ook juist de lagere bewustzijnsgebieden. Wij zijn als 
mens het gehele universum, dus in ons is alles vertegen-
woordigd: zo boven zo beneden. 
Deze machten en krachten, de Elohim zijn vanuit het hoogste 
aanwezig in het laagste.  
Zij spelen waardoor er een bepaalde wrijving kan ontstaan, 
waardoor het bewustzijn zich kan verhogen en het gevoel zich 
kan verdiepen.  
Dat spel is steeds nodig opdat de wrijving plaats kan vinden 
waardoor het bewustzijn groter gaat worden en er een on-
derscheiding gaat komen. Daarna, wat ontzaglijk belangrijk is, 
komt het werken vanuit die onderscheiding. 
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De Elohim werken heel hard in de lagere gebieden, opdat de 
mens de kans krijgt om de nieuwe spiritualiteit nog duidelij-
ker in zijn eigen materie te plaatsen. 
Dat houdt alle oude valkuilen in, die wij allemaal hebben. In 
deze valkuilen zitten nauw verborgen trapjes. Eerst val je er 
helemaal in, later kom je er achter waarom je er bent ingeval-
len. Nu, door je vernieuwde bewustzijn, gaat het allemaal wat 
vlugger en kun je eerder het trapje ontdekken om er uit te 
komen. Wij blijven net zolang in onze valkuilen vallen, totdat 
de spiritualiteit die wij verworven hebben geen weerstanden 
meer opwekt of oproept 
 
Er zijn drie fasen.  
De eerste fase: 'Ik laat mij niet meer meeslepen in mijn emo-
ties.' 
Wij hebben geleerd dat de basis van Psychosofia de zuivering 
van het onderbewustzijn is. Deze zuivering vindt plaats in 
steeds vernieuwende vormgevingen van wat in het onderbe-
wustzijn is achtergebleven aan oude herinneringstrillingen en 
gebondenheden.  
In het hanteren van deze vormen ligt, steeds hoger, de kennis 
van het hoger zijn ten opzichte van de Elohim.  
In de onderscheiding beginnen het besef en de kracht te ko-
men om te kunnen werken met de machten en krachten, de 
Elohim, in de lagere bewustzijnsniveaus.  
 
Dit kan alleen gebeuren wanneer de mens in voortdurende 
communicatie staat met dit hoger zijn. Want anders valt hij 
terug in de oude vormgevingen, los van het bewustzijn van 
dat hoger zijn.  
Dat houdt weer alle oude valkuilen in, die wij allemaal hebben. 
In deze valkuilen zitten nauw verborgen trapjes.  
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Eerst val je er helemaal in, later kom je er achter waarom je er 
bent ingevallen. Nu, door je vernieuwde bewustzijn, gaat het 
allemaal wat vlugger en kun je eerder het trapje ontdekken om 
er uit te komen. Wij blijven net zolang in onze valkuilen vallen, 
totdat de spiritualiteit die wij verworven hebben geen weer-
standen meer opwekt of oproept. 
 
Tweede fase: 
De mens moet door de emotionele gebieden heen naar zijn 
werkelijke diepe gevoelsgebied, waardoor hij het kan ver-
binden met zijn hogere mentale. 
 
'Ja, Heer van het Licht,  
ook juist in de negatieve aspecten van mij herken ik U.  
Herken ik dus mij zelf.  
U is ik.' 
 
Dan is het niet alleen maar: ik laat me niet meer meeslepen, 
ze krijgen me niet gek.  
Nee, je gaat onderkennen waardoor je iedere keer onderuit 
gaat en je daarin meegaat.  
Het is een zeggen:  
 

Mijn zijn is nu zo diep geïntegreerd met U,  
God in mij, Heer van het Licht,  
dat er nu in mij moet zijn  
een zo diepe kracht van liefde,  
dat ik niet alleen maar zeg, 'nee, ik ga niet mee,'  
maar zeg: 'kom maar.' 
En omdat het komt hoef ik niet meer mee. 

 
Je zult je tot een hele diepe acceptatie moeten komen. Als de 
acceptatie er niet is kun je zelfs niet zo duidelijk kijken.  
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In die eerste fase kun je al gaan kijken zonder tot een derge-
lijke diepe acceptatie te komen. Anders kon geen enkel mens 
dat.  
In de tweede fase moet je door een veld van werkelijke ac-
ceptatie heen. Dan pas ga je ook werkelijk zien waar het aan 
ligt dat je weer zo diep wordt meegevoerd. Dat is dan ook nog 
iets van de mens zelf, dat die ziel zich nog op een diepere 
manier offers brengt.  
 
'Een offer brengen op Mijn altaar' werd er gezegd. In een 
eerder aangereikte tekst stond dat deze offers niet meer no-
dig waren. Dat er niet meer naar gevraagd werd. Dat er alleen 
maar gevraagd wordt om jezelf in jouw liefde te accepteren. 
Want daardoor ben je in eenheid met dit hoogste zijn.  
Hoe gaan wij dus om met deze machten en krachten in al 
onze bewustzijnsgebieden? Want denk maar niet dat je al je 
emoties zomaar kwijt bent. Helemaal niet. Die komen soms 
verdubbeld terug.  
Alleen je hebt nu meer zicht op de wrijving en de herkenning 
van ‘het waarom, het waardoor en het hoe.'  
Je hebt de kracht om je wil zodanig te richten vanuit dat ho-
gere bewustzijn, jouw werkelijke liefdesgebied, om het in je 
emotiegebied en het lagere mentale te kunnen veranderen. 
De tweede fase houdt in dat de mens de verantwoordelijkheid 
van zijn bewustwording en de bewustwording van zijn verant-
woordelijkheid erkent. Er wordt als het ware een hogere en 
diepere inzet gevraagd van het geestelijk wezen van de mens 
in zijn persoonlijkheid. 
 
Psychosofia leert dat wij nu werkelijk zijn aangeland in het 
reëel maken en het tot werkelijkheid brengen in de stof van de 
tweede fase van bewustwording.  
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Deze tweede fase is niet meer zo gebonden aan vormgevingen 
als de eerste fase. Deze fase brengt meer inzicht en verdieping 
in het Zelf van de persoon. De mens heeft geleerd zijn vrije wil 
te richten op het mentaal vermogen en zijn emoties.  
De mens komt nu in een nieuwe fase van bewustwording. 
Nieuw verworven spiritualiteit, nieuwe inzichten en nieuwe 
begrippen roepen weerstanden op in het ego. Die weerstan-
den kunnen we dan weer te lijf gaan met onze nieuwe spiritua-
liteit en begrippen.  
Toch blijven die weerstanden aanwezig. Waarom, zul je je af-
vragen?  
 
De weerstanden blijven aanwezig, omdat de mens vanuit zijn 
opdracht geest in stof te brengen zijn bewustzijn verwart met 
het ego. Hij gaat dus zijn persoonlijkheid tot grootheid en uit-
dijing brengen. Dit is een grote valkuil. Je zit dan net in die 
nieuwe fase van bewustzijn en het ego voelt zich geroepen om 
weer groter worden door je nieuwe inzichten, begrippen en 
spiritualiteit. Dit is het verlangen van de persoonlijkheid.  
 
Door grotere bewustwording hoeft het ego niet kleiner te wor-
den, maar moet het in evenredigheid komen met het eigen 
hoger Zelf.  
Evenredigheid betekent dat je de weerstand, de begeerte, de 
wens om het te willen pakken en het uitdijen van het ego, kunt 
zien vanuit de werking van de Elohim. De machten en krachten 
die nog meer, dieper en groter bewustzijn in de stof willen 
brengen.  
Dat gaat maar door. Net zolang tot wij geleerd hebben dat het 
pas werkelijk tot de kosmische Christus in onszelf leidt, wan-
neer wij beseffen dat de weerstanden in ons ego juist groter 
worden door nog meer inzicht en spiritueel besef.  
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Wij moeten leren die los te laten door niet meer te willen, te 
zijn of te hebben. We worden dan heel stil en leeg en de Elo-
him kunnen dan op geheel andere wijze te werk gaan.  
Mensen die zijn aangeland in deze nieuwe fase van bewust-
wording mogen al hetgeen dat naar hen toekomt niet meer be-
zien en ondergaan vanuit de negatieve aspecten. Daar ben je 
nu overheen gegroeid. Je hebt nu de kracht en de mogelijkhe-
den om duidelijk de positieve kanten te gaan zien en te ont-
dekken wat het je te zeggen heeft. Want alles wat tot ons 
komt, komt alleen maar om ons steeds bewuster en dieper in 
eenheid te brengen met ons hoger Zijn. 
 
Je zult zien dat zelfgebouwde geconditioneerdheden, waarin 
wij ons op onze plaats voelden en waarvan wij dachten dat wij 
zus of zo waren of zus of zo moesten handelen, langzaamaan 
gaan veranderen. Er komt ruimte in jezelf voor het spel der 
kosmische energieën. Je weerstanden gaan verdwijnen en alles 
wat naar je toekomt, wordt een neutraal gegeven. Je bent dan 
stevig op pad in deze nieuwe fase van bewustwording. Uitein-
delijk verdwijnt de moeheid en zijn er geen weerstanden meer.  
De Elohim, de krachten en machten, zijn dan geen weerhaken 
met uitsteeksels meer. Je bent in een totale harmonie. Naar 
die situatie gaan wij nu toe.  
Hoe minder weerstand je in jezelf aankweekt, hoe minder 
weerhaken je tegenkomt.  
 
Derde fase: 
Het ego, de persoonlijkheid van de mens, is in de loop der 
tijden, der levens, zodanig klein in het grote en groot in het 
kleine geworden, dat daardoor niet het ego met dit bewust-
zijn aan de haal gaat, maar het ego een ondersteuning gaat 
worden. Het ego van ons, onze dagelijkse persoonlijkheid, 
wordt een voet waar geest op steunt.  
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Hierdoor kan de geest in ons zich in alle duidelijkheid realise-
ren in ons eigen leven, ons eigen zijn. Maar zich ook manifes-
teren en materialiseren. Dit betekent dat daardoor in de 
kosmos een spel van energieën plaats kan vinden, waardoor 
de energietrillingen van Diegene die zal komen in een zekere 
resonantie kunnen zijn met de energieën die wij mensen op-
zenden. Dat is de Ante-Christ, de voor-Christ. 
 
De persoonlijkheid van de mens staat, door de vernieuwing 
van inzicht, voor de drempel die de laatste kleine richel is 
waar je nog overheen moet stappen om echt te accepteren 
dat jij de Zoon bent.  
Als je nou zou willen accepteren dat jij in de Vader bent en 
dat je de heilige Geest in jouw persoonlijkheid zodanig sterk 
kunt realiseren, dat jij daardoor in jouw persoonlijkheid de 
Zoon kunt zijn. Nu op dit moment in jezelf.  
 
Wanneer het ego met de Zoon in ons in conflict komt, dan 
wordt een nieuwe fase van lijden geboren. Dan wordt een 
nieuw karma op de wereld en in de kosmos gebracht. 
Wanneer wij door de heilige Geest in de Vader zijn, wat is dan 
de Heilige Geest?  
Dat is de heilige vrije wil van de persoonlijkheid om werkelijk 
in de Vader te zijn en daardoor de Zoon te kunnen worden. 
Wij maken verruiming, verdieping van geest mogelijk.  
Wij maken in ons bewustzijn, dus ook in het kosmisch be-
wustzijn, geest steeds duidelijker herkenbaar, steeds groter, 
steeds reëler. Dat doen wij met ons bewustzijn. Geest is.  
Geest is op zichzelf onveranderlijk. Maar in het bewustzijn 
kan het allerlei gradaties van niveau doorlopen. 
 
Christusenergie is niet een op zich zelf staand iets. Chris-
tusenergie kan bij de gratie van ons zijn bestaan.  
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Hoor je wat ik zeg? Christusenergie bestaat bij de gratie van 
ons mensen. Want daardoor kon Hij die toch een mens was, 
de Christus worden.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Kunnen we weerstand beter wrijving noemen?  
 
Z.: Zonder weerstand kan niets gebeuren. Uiteindelijk stopt 
weerstand en blijft wrijving achter. Wrijving zorgt er voor dat 
het kosmische spel kan doorgaan zonder dat je daardoor iede-
re keer energie verliest.  
Het kosmisch spel gaat net zo lang door totdat zelfs de wrijving 
ophoudt. Dan ben je heilig en hoef je niet meer te incarneren. 
 
--- Gaat fase één over bewustwording van het ego? Word je je 
dan bewust dat het ego goddelijk is en herken je het eigen 
hoger Zelf in al zijn geledingen. Hoe noem je fase twee?  
 
Z.: Fase twee houdt in dat de liefdeskracht van de mens wakker 
wordt. De liefdeskracht, gezeteld in het hartchakra, geeft de 
mens kracht om zijn wil te kunnen richten vanuit de eenheid 
met het eigen hoger Zijn en dat is heel moeilijk.  
 
--- Waar moet je dan de wil op richten? 
 
Z.: De wil moet je richten naar de eigen persoonlijkheid.  
Je eigen persoonlijkheid is het enige instrument om in werkelij-
ke verbinding te kunnen komen met het hogere.  
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Na het inzicht en de bewustwording van de eigen gebon-
denheden in de mentale- en emotiegebieden, die de mens 
afhouden van zijn ontwikkeling, kan een werkelijke integratie 
met het hoger Zijn plaatsvinden.  
Maar, dat gebeurt nooit zomaar.  
Je moet heel bewust vanuit het weten van het hoger Zijn, je wil 
richten op je mentale- en emotiegebieden, zodat de zuigkracht 
van deze gebieden je niet steeds weer opnieuw weghouden 
van de verbinding met het hoger Zijn.  
 
Je ontvangt nu de macht en de verantwoordelijkheid om je wil 
daarop te richten, maar alleen je wil erop richten helpt weinig 
want als er geen liefdeskracht is, lukt het niet. Zonder liefdes-
kracht blijft het bij willen.  
Door bewustwording van het hoger weten heel diep in de 
mens ontwaakt plotseling de liefdeskracht. Die liefdeskracht 
komt dan in alles wat je tot dusverre hebt meegemaakt.  
Thans zijn wij zover in het weten, nu moet die energie alleen 
nog doordringen in de stof. Het is een energieontlading die 
door die stof heen moet en daardoor de stof meeneemt.  
 
--- In de eerste fase wordt de wil gericht op onze afgoden en 
valkuilen. Door herkenning laat je je niet langer meeslepen 
door miskenning, schuldgevoel, enzovoort. In de tweede fase 
komen die afgoden en valkuilen weer terug, maar ze zijn dan 
anders. Kun je omschrijven wat het verschil is? 
 
Z.: In de eerste fase is het: ‘ik laat mij niet meer meeslepen.'  
In de tweede fase is het: ‘ja, Heer van het Licht, juist in deze 
negatieve aspecten herken ik U. Herken ik dus mijzelf.' Dat is 
meer dan alleen: ‘ik laat mij niet meer meeslepen of zij krijgen 
mij niet zo gek.' Je onderkent dan waardoor je iedere keer on-
deruit gaat.  
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In de tweede fase zeg je: ‘mijn Zijn is nu zo diep geïntegreerd 
met U en het goddelijk Zijn in mij, Heer van het Licht, dat er in 
mij een diepe kracht van liefde is.’ Ik zeg niet alleen maar: ‘nee, 
ik ga niet mee,’ maar ik zeg: ‘kom maar.’ En omdat het komt, 
hoeft het niet meer. Dat is de tweede fase. 
 
--- Maar dan moet je ook erkennen dat het negatieve  
goddelijk is. 
 
Z.: Natuurlijk, anders kan dat niet.  
 
--- Mijn wil is heel vaak verbonden aan mijn ego en dan werkt 
het niet. 
 
Z.: Eerst moet je kunnen zeggen: ‘dat wat ik vroeger zo ellendig 
vond, kan ik nu aan door mijn eigen liefdeskracht.' Dan gaan de 
Elohim werken en krijg je de macht en de kracht om je te rich-
ten vanuit je hoger Zijn en niet meer te werken vanuit je lagere 
egoïsche begeerten. De eigen vrije wil komt dan om de hoek 
kijken. Niet eerder en niet andersom. 
 
--- Omdat ik moeilijk met geld kan omgaan, is dat een grote 
angst voor mij. Ik kreeg een beeld alsof die angst zich als een 
soort atoom voor mij aftekende. Het hart van dat atoom was 
zuiver licht. Als ik mij concentreerde op dat licht en in dat 
atoom trad, kon de angst mij niet meer pakken. Het was er wel, 
maar het diepere perspectief dat ik nooit verloren kon gaan 
prevaleerde.  
 
Z.: Het diepere perspectief van niet verloren kunnen gaan, 
geeft zo’n grote, diepe, ruime liefdeskracht in jezelf dat je 
daardoor dwars door die angst heen kunt gaat. Je wordt dan 
niet geschonden. In ieder mens zit een ongeschonden deel.  
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Je denken en je emoties bepalen of jouw beleving van dat on-
geschonden deel behouden blijft. 
 
--- Het was een ervaring van een enorme ruimte en vrijheid. 
 
Z.: Je kunt het vergelijken met de eerste Christenen, die gingen 
zingend de arena in. Daarmee bedoel ik niet dat we allemaal 
naar de slachtbank hoeven te gaan. Het betekent dat als je je 
zo opstelt, niets je meer kan raken. Je bouwt dan in jezelf een 
kosmisch spel van energieën op, waarin je ongeschonden blijft. 
 
--- Dat kan toch niet zonder emoties. Je kunt die houding toch 
alleen maar bereiken via de dualiteit waarbij negatieve en posi-
tieve emoties nodig zijn.  
Juist het negatieve spel van die emoties is de kern waar de 
energie aan vastzit en dat is niet meer iets wat je doet, maar 
wat is.  
 
Z.: Als je niet in staat bent om in je eigen ongeschonden kern te 
zijn, kost de dualiteit van in het bijzonder je negatieve emoties 
heel veel energie. Wanneer je in je ongeschonden kern kunt 
verblijven, spelen die emoties ook wel mee, maar ze vreten je 
niet op en hollen je niet uit.  
Je wordt dan niet van je ongeschondenheid afgehaald. Je regi-
streert ze, je herkent ze en je zult ze ook nog door je heen voe-
len, maar je kunt nu - ze niet buiten je plaatsen - zelf de waarde 
en de zuigkracht ervan reduceren en reguleren.  
Dat niet buiten je plaatsen en het zelf reguleren en reduceren 
is heel belangrijk. In alles wat ik zeg wordt van het negatieve 
gezegd dat het noodzakelijk is om tot vernieuwing te komen. 
 
--- Wat doe je als je dat niet kunt, doordat er bijvoorbeeld te 
veel gebeurt in een hoog tempo? 
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Z.: Dan is het nodig dat je herkent dat er vanuit je hoger Zijn 
wordt geoordeeld dat het voor jouw evolutie noodzakelijk is 
dat je daar zo diep doorheen gaat. Pluk daar dan de vruchten 
van door te herkennen wat het je aan positiefs geeft. Je bent 
dan een heel stuk verder dan in de eerste  fase, toen je alles 
alleen maar negatief zag.  
Ook in de tweede fase kun je heel diep met je emoties mee-
gaan, maar nu herken je ook de positieve kanten en beseft wat 
je daarmee kunt doen om tot een nog dieper bewustzijn in 
eenheid te komen.  
 
--- Wat gebeurt er als je die positiviteit niet ziet? Je zit dan al-
leen maar in die molen en die gaat maar door en door en door. 
 
Z.: Dan is het de hoogste tijd dat je naar jezelf gaat kijken.  
Maar voordat je naar jezelf kunt kijken, zul je toch eerst tot een 
hele diepe acceptatie moeten komen. Als die acceptatie er niet 
is, kun je niet duidelijk bij jezelf naar binnen kijken. In de eerste 
fase kon je al gaan kijken zonder tot een diepe acceptatie te 
komen.  
In de tweede fase moet je door een veld van werkelijke accep-
tatie heen. Dan kun je pas werkelijk zien waar het aan ligt dat 
je weer zo diep wordt meegevoerd. Het is altijd iets van jezelf, 
waardoor je ziel op deze diepere manier offers brengt.  
In deze tijd wordt niet meer gevraagd om offers. Er wordt al-
leen maar gevraagd om jezelf in jouw eigen liefde te accepte-
ren. Want daardoor kom je in eenheid met het hoogste Zijn.  
 
--- Zit lijden meer aan het emotionele gebied en wrijving meer 
aan het lagere en hogere denkvermogen gekoppeld? 
 
Z.: Ja, want wanneer het emotiegebied in beroering is, wordt 
het lagere mentale vermogen geprikkeld. 
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Die prikkeling brengt weer een nieuw spel van emoties teweeg, 
die weer een nieuwe ordening in het emotionele gebied bren-
gen. Wrijving ontstaat - en dat zijn inderdaad de goddelijke 
krachten, de Elohim - in het emotionele gebied, doorwerkend 
in het lagere mentale gebied, terugkerend tot het emotionele 
gebied in een wisselend spel van energieën.  
 
De vraag is nu of wij door de inspiratie van Psychosofia tot het 
beslissende punt van vuur in de liefdeskracht van de ziel kun-
nen naderen. De kracht van de liefde in de ziel acht zich - ik zal 
het wat eenvoudig zeggen - dan niet meer verplicht om steeds 
weer nieuwe brandoffers op het altaar der liefde te leggen.  
De kracht van de liefde richt zich naar het hoogste vuur en 
komt, indalend in het lagere vuur, in de persoonlijkheid tot 
uitdrukking. 
 
--- Heeft Psychosofia een toekomst en hoe gaat die eruit zien? 
  
Z.: De toekomst van Psychosofia is gegarandeerd. Ieder mens 
zal vanuit de wijsheid van de eigen ziel het kosmische spel der 
energieën herkennen en in vol bewustzijn gaan meespelen. 
Uiteindelijk komt de mens door wrijving door het laagste vuur 
en komt hij in de ongeschonden staat van de liefdeskracht in 
het eigen Zijn. Die liefdeskracht is de poort naar het hoogste 
bewustzijn en het duurt nog wel x-tijd voor we daar zijn.  
 
Thans leven wij in een heel beslissend stadium en de omme-
keer kan juist nu in het begin van het Aquariustijdperk plaats-
vinden. Begrijp hoe verschrikkelijk belangrijk dit is. Het bete-
kent dat het totale bewustzijn van ons gehele zonnestelsel op 
een hogere verdieping van de grote kosmische spiraal komt. 
Een verdieping hoger, een niveau verder.  
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Dat houdt in dat nu eindelijk, en dat kan nog honderden jaren 
duren, de liefdeskracht in de mens zodanig gaat werken dat 
het ego niet meer tot bevrediging gebracht hoeft te worden. 
 
--- Voeg je schakels toe aan de ketting als je dichter bij je lief-
deskracht komt? 
 
Z.: Schakels toevoegen, weet ik niet, maar wel dat je de patro-
nen en vormen in stand blijft houden.  
Soms moet ik iets schokkends brengen of revolutionaire dingen 
zeggen, dat wekt natuurlijk weerstand en agressie op.  
Ik weet dat ik die dingen bewust moet doen om iets los te ma-
ken, om oude patronen en vormen te laten schudden zodat ze 
kunnen vervallen. Dat is een zeer ondankbare rol. Door van 
tevoren in mijn stilte te komen en te proberen om in dat onge-
schonden Zijn te verkeren, krijg ik de kracht om die dingen te 
doen.  
Wat ik doe, kan een ander ook, want het is niet alleen aan mij 
beschoren. Het heeft te maken met angst. Als je merkt dat al je 
zekerheden, al je vastigheden, al je patronen en alles wat je 
hebt opgebouwd op zijn voegen staat te schudden of zelfs ver-
dwijnt, moet je daar juist doorheen gaan! Dan kom je in het 
vuur van de tweede fase terecht en daar zijn wij nu aan toe.  
 
--- Als je af en toe eens flink aan de boom schudt, komt daar 
natuurlijk commentaar op. Dat commentaar heeft je ook iets te 
zeggen. Kun je iets concretiseren wat het jou heeft gebracht?  
 
Z.:  De eerste fase van bewustwording is: ‘ik ga er niet meer in 
mee’! Daar begint het mee. Je herkent een nieuw bewustzijns-
niveau in jezelf en werkt dat uit in je ego. Na verloop van tijd 
heb je hier ervaring mee opgedaan en kom je op het punt dat 
er weerstand komt.  
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Die weerstand kan bestaan uit agressie, pijn, haat, fanatisme, 
macht, enzovoort. Die weerstand doet best pijn en erg is dat 
niet. Je hoeft natuurlijk niet te genieten van je pijn, uiteindelijk 
zijn wij geen masochisten! Die pijn moet je toestaan en daar 
niet alleen de negatieve werking van herkennen. Begrijp je wat 
ik bedoel?  
Wanneer je niet alleen de negatieve werking op jezelf of op 
een ander ziet, kun je vanuit je diepere bewustzijn gaan zien 
wat die weerstand verder inhoudt. 
 
--- Die positieve kant zien is juist het moeilijke stukje. Soms 
vind ik het heel moeilijk anderen daarbij te helpen.  
 
Z.: Er komt iemand naar je toe, die vraagt:  
‘hoe ga ik met kritiek om?' 
Je kunt dan alleen aangeven dat die persoon in zichzelf kan 
herkennen wat van die kritiek waar is. Een andere manier is er 
niet. Die ander moet in zijn vrijheid blijven om de eigen punten 
te herkennen in die kritiek. Dan kan hij of zij die punten naar 
voren brengen en die herkende kritiek accepteren als zijn eigen 
waarheid.  
 
Ik ga hier nog wat dieper op in. De tweede fase van bewust-
wording is de kracht van de ziel, de eeuwigdurende liefdes-
kracht van de ziel waardoor de ziel steeds weer nieuwe moed 
krijgt om opnieuw te incarneren en ik weet niet wat voor leven 
te gaan leiden. Nu, in dit nieuwe tijdperk zijn wij mensen zoda-
nig geëvolueerd dat onze ziel aan één stuk door offers moet 
brengen om onze persoonlijkheid tot rede te brengen.  
Ik zal het eenvoudig proberen te zeggen. De ziel bestaat uit ho-
gere en lagere gebieden. In de hogere gebieden bevindt zich 
het ongeschonden, volmaakte Zijn. In de lagere gebieden zitten 
onverlichte, niet verloste stukken.  
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Die onverlichte, niet verloste stukken kunnen door de ervaring 
van het lijden in de persoonlijkheid, in het materiële leven tot 
bewustwording komen en uiteindelijk tot verlossing, transfor-
matie en zelfs reconstructie leiden.  
In ieder leven kiest de ziel als mens een bepaalde vormgeving 
uit. Bepaalde keuzeaspecten zijn dan al in de ziel aanwezig. Hij 
kan die aspecten bewust worden via lijden en ervaring. In deze 
tijd komt de mens zo ver dat hij de kracht krijgt om zijn gebon-
denheden in de ziel tot verlossing te brengen. 
 
--- Ik begrijp dat er een hoger en een lager deel is in de ziel.  
We zitten nu in de tweede fase van bewustwording en ik kan 
mij voorstellen dat er een totale ontlading van de ziel komt.  
Is het einddoel van de tweede fase de reconstructie van de 
lagere ziel? 
 
Z.: De reconstructie van de dwangmatigheid in de ziel is het 
opheffen van de dwang om steeds nieuwe offers te willen 
brengen om tot verlichting te komen.  
Offers zijn niet meer nodig!  
 
 
 
TRANSMISSIE 
 
‘De offers zijn, Mijn broeders en zusters 
datgene wat gij vanuit uw hoogste zijn 
toen gij zocht naar bewustzijn 
en daarom het rijk der mensen verkoos 
het willen gelijk zijn aan God 
u een zodanig schuldgevoel heeft gegeven 
dat gij daaraan alleen kon voldoen 
door steeds meer offers te leggen op Mijn altaar der liefde. 



348 

 

En zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 
dat gij nu, in de groei 
in de evolutie van uw geestelijk bewustzijn 
nu zover zijt gekomen 
dat gij kunt begrijpen dat deze offers  
op deze wijze 
niet meer van u gevraagd worden. 
 
Hetgeen betekent  
dat gij in het licht van uw liefde 
de kosmische Christus in u hebt. 
 
En dat gij nu kunt komen 
juist door de wonden die de historische Christus 
de offers die Hij in de materie heeft gebracht 
nu het zicht hebt gekregen op uw eigen ongeschonden zijn 
in de liefdeskracht in uw eigen hart. 
 
Dat gij nu, vanuit uw diepste zijn 
in verbinding met Mij, de kosmische Christus in u 
in een zodanige staat, in een huwelijkse staat 
van liefde zult kunnen verkeren 
dat gij niet meer in de oude vormen, vervullend, herhalend 
deze offers hoeft te brengen. 
 
Het enige waar gij mens, Mijn broeder, Mijn zuster 
nu in uzelf tot de diepste verbondenheid  
met uw ongeschonden staat van volmaaktheid zult verkeren is 
dat gij toestaat, in uw persoonlijkheid, uw ego 
een zo diepe liefde  
van werkelijke en totale acceptatie en vergeving te brengen 
dat gij daardoor opgeheven wordt 
tot de zuivering en de loutering van het tweede vuur. 
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En zie, Ik zal Mij aan u openbaren 
en gij zult Mij dan in u herkennen. 
En gij zult Mij in een zodanige liefdesherkenning  
in uw diepste zijn accepteren 
dat niets meer u van uw stuk zal kunnen brengen 
waardoor gij de werkelijke verbinding 
de bewuste verbinding in uzelf 
met deze uw ongeschonden staat zult verliezen. 
 
En dit is wat gij en Wij 
Wij hier in de geest, uw Broeders in de geest 
al degenen die u zijn voorgegaan, en die nu met u zijn 
- kijk toch eens rond en zie hoe velen van Ons hier met u zijn - 
weet dan dat dit bewustzijn 
deze werkelijke diepste acceptatie en vergeving 
uw planeet zal redden van de vernietiging 
dit gehele zonnestelsel in de vernieuwing zal brengen  
van een nieuwe kosmische spiraal. 
 
En zo zult gij dan zijn de stichters van het nieuwe wortelras 
waardoor deze planeet zal zijn  
een stralende gouden troon 
waar deze blauwe planeet  
de troon van de Heer van het Licht zal zijn.’ 
 
Aum 
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TRANSMISSIE 
 
’Gij zijt allen van het huis van David’ 
 
David, de stichter van het huis  
waar de historische Christus uit voortkwam 
David, de niet wetende jongeling, de eenvoudige van geest 
komend tot koningschap 
is de diepere mystiek hiervan. 
 
Maar dan, David gekomen zijnd tot koningschap 
komend in de macht van zijn eigen persoonlijkheid 
daarin werkend in goed en kwaad 
daarin werkend met juist die hoge inspiratie hem gegeven 
heeft daarin bevestigd de gang der mensheid. 
 
De mens, onwetend, komend tot geestelijk bewustzijn 
daardoor het ego versterkend, doen groeiend 
wederom komend tot punt van werken 
in goed, en kwaad 
hoor Mijn vraag: in goed en kwaad. 
 
Uw ego groeit mee  
met de verdieping en de verruiming van uw bewustzijn. 
 
Nu, komend tot de tweede fase, het tweede vuur 
is aan u of het ego zal prevaleren boven het hogere zijn  
ín dat ego. 
 
Welke weg kiest gij? 
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Zo bid Ik u: laat de loutering van dit tweede vuur dan zijn 
het ego doen groeien, ontplooien, sterker makend 
doch ook lichter, stiller, nederig makend. 
 
Met nederig wordt bedoeld: 
acceptatie, overgave, werkelijke overgave aan uw hogere Zijn 
de lichtende kern, diep in uzelf 
in ongeschonden staat bewaren. 
Hoe hoger het bewustzijn 
hoe groter de zuigkracht van de persoonlijkheid, van het ego. 
 
Waarom heb Ik eens gezegd: Zalig zijn de armen van geest? 
Want zij zullen niet door deze verleidingen gaan. 
 
Doch gij mens van nu 
zult door alle deze verleidingen heengaan. 
Want slechts zo zal uw ego  
uiteindelijk de werkelijke realisatie kunnen worden in de stof 
van dit glanzend juweel, uw volmaakte zijn. 
 
En natuurlijk zal dit in gradaties van niveau gebeuren 
in verloop van tijd. 
 
Doch besef mens van nu 
dat gij nu de drempel reeds voorbij zijt  
waarop dit gebeuren plaats zal vinden. 
Het is nu overal ter wereld bezig. 
 
En daarom zal u worden geschonken  
een groter begrip en een dieper inzicht 
waardoor gij het zwaard des onderscheids  
zult kunnen gaan hanteren. 
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Er is u geschonken nu, vanuit uw eigen oproepende kracht 
een groter liefdesvermogen in overgave 
in vergeving naar uzelf toe. 
 
En slechts zo zult gij werkelijk zijn 
de materialisatie van de kosmische Christus.  
 
Aum 
 
 
Z.: Ik hoop dat hetgeen hier wordt doorgegeven en ook de 
teksten en de vragen en antwoorden bestudeerd zullen wor-
den vanuit het nieuwe licht, het nieuwe begrip wat hier wordt 
gebracht. Ik hoop dat de mens daardoor nieuwe herkennings-
punten in zichzelf vindt.  
De energie die hier wordt gegeven, werkt in ieder mens.  
Je komt daardoor in een nieuwe energiespiraal, maar als je 
daarna niet in staat bent om dit werkelijk in de stof te brengen, 
brengt het je verder weg van je werkelijke Zijn als de mens die 
je nu bent.  
 
--- Je noemt de discrepantie tussen de hoge dingen die gege-
ven worden en de passiviteit waar we eventueel in zouden 
kunnen blijven steken. Met andere woorden: we leren het hele 
spoorboekje van buiten en denken dan hoe fijn het is om in de 
trein te zitten. Het blijft praten over liefde en dan voel ik in 
mijzelf zo’n onmacht.  
 
Z.: Liefde is naar jezelf durven kijken, juist naar die dingen 
waarvan je echt wel weet dat die eigenlijk niet kloppen met je 
hoger Zijn. Die dingen helemaal kunnen aanvaarden en in lief-
de in overeenstemming brengen met je hoger Zijn is verschrik-
kelijk moeilijk. Echte liefde brengt een metamorfose in jezelf 
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teweeg, waardoor de liefde die je naar jezelf richt - en dat doet 
oneindig pijn - als een weldadige energiestroom naar de ander 
kan uitgaan.  
Liefde moet helemaal in je menselijke zijn een heel diep her-
kenningspunt bereiken. Er vindt dan een verandering van Zijn 
plaats. Herkennen hebben wij nu al zoveel gedaan, dat is dat 
spoorboekje. Nu moeten wij het ook nog in ons Zijn realiseren. 
En dat staat nu te gebeuren. Het is al aan de gang. 
 
--- Veel mensen wijden zich aan het heil van de wereld.  
Zij doen dat vanuit het diepste van hun hart. Ik schaam mij dan 
een beetje.  
Wat weet ik toch allemaal veel en wat ben ik al in bewustzijn 
geklommen, maar wat doe ik er mee?  
Begrijp je de onmacht die ik hierin ervaar? Juist als ik bij andere 
mensen zie, die zich veel minder met deze verlichting bezig 
houden, denk ik: ‘die zitten in de trein en ik weet het zo goed.' 
 
Z.: Tot werkelijke bewustwording komen vanuit je hoger Zijn, 
werkend in de stof is het belangrijkste. Daar kun je aan toevoe-
gen handelingen die pijn en leed van anderen verzachten.  
De barmhartigheid die wij naar onszelf moeten betrachten is, 
dat wij de vernieuwing in ons bewustzijn zodanig hanteren dat 
wij anderen daardoor niet uit hun waarden halen. Wat ik moet 
doen is jullie alsmaar schudden. Dat is ook werk van barmhar-
tigheid en dat kunnen jullie ook gaan doen naar anderen. 
Daarnaast heb je de absolute liefdesplicht om het zo te doen, 
dat je niemand uit zijn waarden haalt.  
 
--- Wat mij momenteel bevangt is een gevoel van machteloos-
heid. Als ik bij mensen moeilijke situaties zie, komen die heel 
diep bij mij binnen. 
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Z.: Willen jullie een eigen ervaring horen? Enige tijd geleden 
ging ik door een ontzaglijk dieptepunt, een heel diep dal waar 
ik echt snikkend op mijn knieën heb gezegd: ‘dit werk dat ik 
doe, is zo’n klein druppeltje op een gloeiende plaat.’ 
 
Dat gebeurde naar aanleiding van iets op de televisie met vre-
selijk veel geweld, prostitutie en een vertrappen van de schep-
pingsenergie.  
Ik kon het ineens niet meer aan. Ik dacht: ‘wat doe ik hier?' 
‘Alles wat ik doe is zo weinig!' Ik was er helemaal kapot van, 
het ging ontzettend diep. Het heeft bijna een week geduurd en 
ik kreeg natuurlijk weer last van mijn hart en pijn in mijn nek 
van de te grote verantwoordelijkheid, enfin, noem maar op, 
alles wat iedereen ook zo heeft.  
 
Toen werd mij duidelijk - heel liefdevol werd ik daarin binnen-
geleid - dat ik mijzelf alleen kon bewaren voor vernietiging als 
ik daar niet te ver in meeging. Ik kon mij daarvoor behoeden 
door een doorzichtige ‘bol’ te zijn en al het verschrikkelijke wat 
ik had gezien en waarnaar ik dat wat ik doe had gerelateerd op 
enige afstand te zetten en los te laten. 
  
Want het gaat er niet om hoeveel wij doen, hoeveel mensen 
wij bereiken of hoeveel succes wij hebben. Het gaat erom dat 
wij het evenwicht in het kosmische bestel binnen ons eigen 
stukje herstellen. Ieder mens kan maar een klein stukje doen, 
maar alles bij elkaar is het een groot geheel.  
Dat houdt in dat je ook in deze dingen werkelijk en helemaal in 
overgave moet komen.  
Dan komt er rust. 
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--- Ik zie steeds scherper wat er fout is en dat het fout is. Het 
wordt mij steeds moeilijker om dit allemaal aan te zien. 
 
Z.: Onrecht steeds moeilijker kunnen accepteren, heeft te ma-
ken met de verhoging van je bewustzijn en de verdieping van je 
liefdesenergie in jezelf naar je persoonlijkheid. Want als je dat 
niet doet, vernietigt het jou. 
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Hoofdstuk 13 
 
 
IN DE STILTE VAN HET ZIJN 
 
 
 
Kom nu in stilte bij jezelf. Juist door alles wat je de afgelopen 
jaren hebt geleerd, kun je vanuit je eigen herkenning en je 
eigen doorleving in de stilte komen. Weet dat alles wat is ge-
weest en alles wat naar je toe is gekomen jouw eigen leiding 
was vanuit je hoger Zijn. Jouw eigen hoger Zijn brengt, in ver-
binding met het hoogste kosmische Zijn, de persoon die jij bent 
tot werkelijke vernieuwing en ruimte.  
Wij mensen bepalen het bewustzijn van deze planeet. Alleen 
wij mensen kunnen vanuit de diepste innerlijke liefde het be-
wustzijn van deze planeet tot werkelijke vernieuwing en trans-
formatie brengen. Alle kosmische energievelden, waarmee wij 
ons eeuwen hebben belast, kunnen wij zelf reguleren en re-
construeren.  
 
Voel je eigen kleine mens-zijn hierin en weet dat juist door je 
kleinheid je midden in je grootheid staat. En houd ‘in Gods 
heilige Naam’ op met jezelf de liefde te ontzeggen, door steeds 
meer van jezelf te verlangen en steeds meer van jezelf te eisen. 
Door toe te geven aan de druk van je persoonlijkheid om zo ver 
mogelijk, zo diep mogelijk en zo groot mogelijk te functioneren, 
kom je steeds verder af te staan van je eigen goddelijk Zijn.  
Door acceptatie en loslaten - ‘zelfs de begeerte in U te zijn 
Heer, zelfs deze begeerte laat ik los’ - kunnen wij tot een wer-
kelijke afstemming met onze hoogste kosmische energieën 
komen. Wij komen dan terug in onze eigen heelheid en een-
heid, waarin geen afgescheidenheid bestaat. 
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TRANSMISSIE 
 
‘Zo zeg Ik u, Mijn broeder, Mijn zuster 
dat gij allen, ieder vanuit het eigen zijn 
vanuit de verscheidenheid 
de eenheid van de hoogste waarheid 
de eenheid van Gods Zijn in al wat is geschapen 
dat gij vanuit deze eenheid zult leven en werken. 
 
Dat gij zelf in uw oproepende kracht 
vanuit uw persoonlijkheid, hebt gevraagd  
om groter onderscheidingsvermogen, om dieper herkenning 
en om liefdevoller hereniging met dit hoogste Zijn in uzelf. 
 
Daartoe werd u gegeven  
al hetgeen u is geschonken in de afgelopen tijden. 
 
Gij mocht het noemen Psychosofia. 
Doch weet dat al hetgeen u werd gegeven 
u werd gegeven vanuit uw eigen vraag 
opdat gij dit zult delen met uw naaste. 
 
En het delen met uw naaste zal slechts kunnen geschieden 
zo gij de liefde in uzelf primair stelt. 
 
En u niet, vanuit uw subjectieve afgescheidenheid 
in lijden begeeft 
doch uzelve plaatst in uw liefde 
in uw zijn in Mij, in Mijn zijn in u 
opdat er geen u en Ik meer zal zijn, doch slechts Wij. 
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Vanuit dit Wij delen Wij alles met u mee 
hebben Wij vanuit de oneindige bescherming van Gods liefde 
besloten uw planeet te redden van een zeer grote vernietiging 
de vernietiging door het ego aangebracht. 
 
En alle hulpmiddelen hierin wenden Wij aan 
reiken Wij u aan. 
 
Zo wees dan in vrede 
in werkelijke dankbaarheid en nederigheid 
dat gij moogt zijn die broeders en zusters  
die andere mensen, uw naasten, zult kunnen helpen. 
 
Want Ik zeg u 
veel zal komen 
zo groot, zo moeilijk, zo lijdend 
doch daarnaast  
staat een zodanige grote indaling van geestkracht 
daardoor vernieuwing van bewustzijn 
verdieping van het eigen liefdesvermogen van de mens 
dat de balans in evenwicht zal zijn. 
 
Ken uw verantwoordelijkheden 
doch onderga deze verantwoordelijkheden vanuit uw liefde 
en niet vanuit uw plicht 
vanuit uw schuld 
vanuit uw miskenning 
vanuit uw twijfel, vanuit uw angsten, vanuit uw macht 
vanuit uw onmacht. 
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Wees als een kind 
accepteer 
wees stil 
wees niet doorlopend in verzet 
laat het licht toe in uzelf. 
Levend licht. 
 
Zie hoe stralend gij nu zijt in de stilte van het eigen zijn. 
En wees in de stilte van de verwondering 
dat het allemaal zo mocht zijn. 
 
Ervaar nu in uzelf de eenheid met Mij 
Ik, de Christus in u. 
 
En ga met Mij deze weg, en durf te zijn die u bent 
en te staan, werkelijk te staan voor wat u bent. 
Besef dat dit alleen kan, alleen maar mogelijk is 
indien gij in de stilte van de overgave 
in Mij wilt zijn.’ 
 
Aum 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN  
 
--- Je zei eerder: ‘De deur verzegelen waar het kwaad verblijft.’ 
Kun je dat wat verder uitdiepen? 
 
Z.: ‘De deur vergrendelen waarachter het kwaad verblijft’ is het 
komend inzicht in de mens. De mens bepaalt zelf hoe groot zijn 
offers zullen zijn om door lijden tot inzicht te komen. De offers 
die de mens brengt, komen voort uit oude schuldgevoelens.  
De engelen wilden gelijk zijn aan God en kwamen in de materie 
om dit te bereiken. Alleen in de materie konden zij door middel 
van schuld te delgen zichzelf steeds verder tot vervolmaking 
brengen. De begeerte naar vervolmaking brengt de mens in 
steeds diepere niveaus van lijden. Uit de ervaring van lijden 
komen steeds vernieuwende inzichten.  
 
Nu is de mens op het punt gekomen dat het ego tot werkelijke 
rust en werkelijke acceptatie kan komen. Het lijden hoeft niet 
meer in steeds nieuwe vormen en in steeds hogere frequenties 
door te gaan. Dit betekent dat de spiritueel bewuste mens op 
een omslagpunt is aangekomen. De spiritueel bewuste mens 
kan al zijn liefdeskracht op zichzelf richten om tot heelheid te 
komen. Hij hoeft zich niet meer in de afgescheidenheid van het 
lijden te begeven.  
Wanneer de mens de liefde naar zichzelf richt, kan die liefde 
door anderen in het eigen Zijn herkend worden, waardoor ook 
in de ander de liefde kan gaan bloeien. Maar eerst moet zij 
bloeien in het eigen wezen.  
‘De deur vergrendelen waar het kwaad verblijft’ betekent dat 
de mens nu de macht heeft om bewust te leren werken met de 
kennis van het hoger Zijn.  
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Er komt een groot besef hoe om te gaan met de eigen aspec-
ten, de eigen onderstromingen en hoe om te gaan met het-
geen wat van de ander naar je toekomt. Wij geven dan het kar-
ma een andere wending.  
Ken jezelf geen magische werking toe of val niet in de valkuil 
van de hoogmoed. Denk niet dat je ego een bron van kennis of 
grootsheid is. Weet dat je ego een realisatie is van je hoger Zijn 
en ga daar als zodanig mee om. Herken in de ander je absolute 
gelijkwaardige naaste en weet vanuit je diepste Zijn hoe jij je 
moet verhouden tot je naaste. 
 
‘De deur vergrendelen waar het kwaad verblijft’ betekent dat 
wij nu overgaan tot de tweede fase van bewustwording.  
De mens hoeft niet meer in subjectieve afgescheidenheid via 
lijden tot inzicht en vernieuwing te komen. De mens kan in 
zichzelf ontdekken dat lijden een middel is waardoor hij in 
staat is zijn hoger Zijn te herkennen en opnieuw in de heelheid 
en eenheid te komen. Leg het accent van lijden dus anders.  
 
Wanneer je subjectief het accent op lijden legt, wordt je afhan-
kelijk van je eigen lijden. Je wordt dan meegesleurd door je 
lijden en doet jezelf en anderen tekort. Kennis van het hoger 
Zijn betekent dat wij de zin van het lijden inzien. Het klinkt 
misschien gek, maar lijden is een neutraal gegeven dat wij zelf 
subjectief maken. Lijden kan alleen een leerschool worden, 
wanneer wij niet meer in onze subjectiviteit daarmee geïdenti-
ficeerd worden. 
In ieder mens komt nu een nieuwe kracht en ieder mens kan 
dit op zijn eigen wijze vertalen. Er vindt momenteel een inda-
ling van mannelijke geestkracht plaats. Die mannelijke geest-
kracht kunnen wij ontvangen in onze vrouwelijke ontvangenis. 
Onze vrouwelijke ontvangenis is ons vrouwelijk aangezicht en 
ons diepste innerlijk gevoel.  
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Wanneer die mannelijke geestkracht indaalt, zet dat de mens 
aan tot vernieuwing en verandering. Ieder mens zal dit vanuit 
het eigen Zijn en de eigen achtergronden invullen.  
Langzaamaan komt dan over het gehele land meer inzicht over 
hoe de mens moet omgaan met kosmische energieën, hoe de 
mens zich moet verhouden tot zijn schepping, hoe de mens 
zich moet verhouden tot zijn naaste en hoe de mens zich moet 
verhouden tot de maatschappij.  
Dat verhouden tot kan alleen maar gebaseerd zijn op liefde. 
Liefde moet eerst in het eigen Zijn herkend worden en kan 
daarna gaan open bloeien. 
 
--- Het oude aanzien van lijden is:  
‘Ik zie mijn lijden als een noodlot.’  
‘Het overkomt mij nu eenmaal.'  
Het nieuwe aanzien van lijden is: ‘Waarom overkomt dit mij?' 
‘Wat betekent het signaal dat gegeven wordt?'  
‘Hoe kan ik van mijn lijden een leerschool maken?'  
 
Z.: Ja, ik wil nog verder gaan. Tot nu toe in bijeenkomsten en 
gesprekken met mensen op lezingen heb ik dit op deze wijze zo 
naar voren gebracht. Ik breng het nog wel zo naar mensen die 
dit nog niet weten, maar voor ons is het nu niet meer voldoen-
de. Door onze nieuwe inzichten en kracht kunnen wij zeggen: 
‘Wat zegt het mij, wat kan ik ermee?' ‘Ik weet dat ik al dit lij-
den, alles wat ik heb gehad, alle processen waar ik tot op mijn 
knieën op de grond doorheen ben gegaan, nodig heb gehad.’ 
‘Maar nu is werkelijk de tijd aangebroken dat ik mijn liefdes-
kracht gebruik om mij los te maken van mijn lijden, wat ik altijd 
subjectief heb ondergaan, wat bij mij hoorde, wat ik moest 
doen om meer begrip te krijgen en volmaakter te worden.’ 
‘Dat lijden durf ik nu los te laten.’ En wat betekent loslaten?  
Je durft het dan te laten vervloeien door je eigen Zijn.  



364 

 

Er wordt nu heel bewust van ons gevraagd om al dit weten 
vanuit onze eigen plaats in de maatschappij tot realiteit te 
brengen. Niet door de ander te overtuigen, niet door zieltjes te 
winnen, maar door in jezelf in een zodanige staat van ac-
ceptatie en stilte te zijn dat er in jou geen afgescheidenheid 
meer plaatsvindt.  
En natuurlijk gaat dat niet ineens, het zijn allemaal kleine deel-
stukjes die wij aankunnen, maar daar gaan wij nu naar toe.  
Er komt dan een vernieuwende kracht in onze aura, in ons 
energieveld, in onze uitstraling. Die vernieuwende kracht raakt 
anderen aan, waardoor in hen hetzelfde gaat gebeuren vanuit 
hun eigen Zijn, achtergrond, enzovoort.  
 
 
Net zoals alles wat nu over de wereld gebeurt raakvlakken 
heeft in zowel positieve als negatieve herkenningspunten.  
Daar is het nu de tijd voor. En bedenk, niet moraliserend naar 
buiten komend, nee. In liefde en respect omgaan met jezelf en 
de ander. Laat allen en alles in hun waarden. 
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Hoofdstuk 14 
 
 
WERKZAME INTELLIGENTIES VAN LIEFDE EN WIJSHEID 
 
 
 
Tijdens volle maan dalen hoge energieën in op aarde.  
Deze hoge energieën komen in de lagere bewustzijnsgebieden 
van de mens en behoren tot de aardse sferen. Het zijn werk-
zame intelligenties van liefde en wijsheid komend in het gevoel 
van de lagere bewustzijnsgebieden. Zij verlichten die gebieden 
zodanig dat de mens kan indalen in zijn werkelijke gevoel. In al 
de eeuwen die achter ons liggen, zijn juist op deze dagen ver-
banden gelegd met deze indalende energieën. Thans in dit 
tijdperk van verandering komt de mens op een cruciaal punt 
van vernieuwing. Welke keuze zal de mens maken? 
Ik zag twee engelen met bazuinen een berg afdalen. Het gekke 
was dat tegelijkertijd vliegtuigen met een oorverdovend lawaai 
over mij heen vlogen. En tot mijn eigen verbazing zei ik: ‘geluid 
is een lagere energievorm van licht.’ Ook in de geluidsgolven 
die wij uitzenden zit een oproepende kracht verscholen.  
 
Juist nu in deze tijd gaan voor de mensheid hele geestelijke 
gebieden open. De werkzame intelligentie van de Heer Boed-
dha is aangeraakt en wakker geworden en de Christusindaling 
van liefde en wijsheid opent grote geestelijke gebieden.  
Deze geestelijke gebieden komen naderbij en worden beleef-
baar en ervaarbaar in de mens. De mens wordt als het ware 
gedwongen hiermee te leren omgaan. 
Kennis van het hoger Zijn is voor de mens slechts een voorbe-
reiding op de taak van pionier die hij vervult om in contact te 
komen met de hogere geestelijke gebieden in zichzelf.  
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Met zijn dieper inzicht, dieper begrip en hanteerbare werkwijze 
kan hij zonder al te veel schokken en bevingen een totale revo-
lutie in de maatschappij teweeg brengen.  
Wat hier, via mij, wordt doorgegeven is de diepere kennis van 
onze verbinding met het hoogste kosmische Zijn. Het moet 
duidelijk zijn dat de wijze waarop wij zelf met deze inzichten 
werken bepalend is voor hetgeen wij uitstralen en dat wat wij 
uitstralen wordt opgepakt door de mensen die op onze weg 
komen. 
 
De indaling van het hoogste bewustzijn betekent werkelijke 
vrijheid van geest in ieder mens. De mens ontvangt dit hoogste 
bewustzijn in gradaties van niveau. Het is de indaling van de 
werkzame intelligentie van de Heer Boeddha en de aanraking 
heel diep in het gevoel van de mens van de liefde en wijsheid 
door de Christus.  
De mens kan nu in vrijheid van geest zichzelf in het eigen Gods-
zijn herkennen en daar zijn naasten in laten delen. Deze twee 
enorm grote kosmische energievelden komen in een absoluut 
samenzijn naar de aarde. De mensheid is hier van eeuw tot 
eeuw in bepaalde gradaties van niveau op voorbereid.  
De laatste belemmeringen worden nu verwijderd om vanuit 
een heel diep bewustzijn te leren omgaan met deze toever-
trouwde liefdesverbintenis. Deze gebeurtenis is van groot be-
lang voor de gehele wereld.  
 
Hoge energieën verbinden zich nu samen.  
De Heer Boeddha in Zijn grootheid en vrijheid van be-
wustwording indalend en instralend naar de mens.  
De Christus in volle vrijheid, door het offer wat Hij bracht, reikt 
de mens de eigen macht en kracht aan om liefde en wijsheid te 
brengen in het eigen Zijn.  
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De mens heeft tweeduizend jaar nodig gehad om dit te begrij-
pen. Nu kunnen wij, spiritueel bewuste mensen, onze verschil-
len loslaten en tot een diepe verbintenis komen.  
Verschillen hebben te maken met angst. De mensheid gaat ge-
bukt onder angst, individueel en collectief. De mens is zo door 
angst bevangen dat hij noch in zichzelf noch in de ander het 
goddelijke kan herkennen. Dan komt er nu een indaling van 
geestkracht, het mannelijk element wordt opgevangen door de 
Elohim van vrouwelijke energie.  
 
Dit betekent dat dwars door de schokken en afschuwelijke 
dingen heen de ommekeer kan plaatsvinden. Deze ommekeer 
heeft invloed op onze hersenfuncties en zelfs op onze atomaire 
oorsprong. Er gaat een totaal nieuw terrein voor ons open, 
waar wij heel voorzichtig, subtiel en puur mee moeten leren 
omgaan. Wanneer wij dit niet doen - en de grenzen zijn dun - 
kunnen deze energieën omslaan in oude structuurvormen en 
nieuwe machtspatronen. De fijne energieën die wij nu kunnen 
opvangen verdwijnen en vervluchtigen dan. 
 
Ik zie een vallei met een lichtende heuvel. Er staan drie figuren.  
De Verlosser: de Maitreya; de Mahachohan: de Heer van Be-
schaving en de Manoe: de Heer van Ordening.  
Zij staan daar gedrieën in één verbinding: stralend, oproepend, 
resonerend als een heen en weer gaande elektrische stroom. 
Opheffend, indalend, uitdijend, terugkerend, opnieuw inda-
lend, wederom uitdijend en wederom terugkerend.  
 
Besef dat onze oproepende kracht deze indaling van geest-
kracht mogelijk heeft gemaakt.  
Iedere nieuwe ruimte heeft zo zijn eigen consequenties.  
De mens heeft de moed gehad zijn grenzen te verleggen en 
mee te gaan met die innerlijke oproep.  
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Dit is de ware kennis van het hoger Zijn. Het spel der kosmische 
energieën kan zich thans in alle harmonie voltrekken, in jezelf 
en in het totale bewustzijn van het gehele zonnestelsel. 
 
Voel de aanwezigheid van deze hoge energieën. Voel de liefde 
en wijsheid die de Christus ons toont. Voel de bescherming van 
deze hogere bewustzijnsgebieden en hoe daar langzaam, stuk-
je voor stukje, steeds meer verruiming en begrip komt in ons 
bewustzijn.  
Er ontstaat in ons een kracht om onze wil te richten vanuit ons 
hoger Zijn. Die kracht kán alleen komen wanneer wij in vrede 
en harmonie zijn met deze kosmische energieën. De mens 
komt in een steeds diepere universele vrijheid, waardoor de wil 
tot het kwaad verandert en de drang van het bevestigen van 
geest in de stof niet meer vanuit de materie wordt gericht. 
Geest kan dan in materie tot stand komen. 
 
Het zwaard des onderscheids is heel subtiel en dun. Je kunt 
ook aan de kant van de hoogmoed vallen en zeer tevreden zijn 
door alles wat je presteert. Of je komt in een diepe dankbaar-
heid voor alles wat je mócht leren. Bezin je hierop. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Kun je aangeven waar de angst tot werkelijke verbinding 
vandaan komt? 
 
Z.: Deze angst is ontstaan in het begin der tijden, toen geest 
zich een weg zocht naar de materie en zich moest bevestigen 
in de materie. De angst van ieder mens om tot een werkelijk 
diepe verbinding met de ander te komen, heeft te maken met 
het in de materie geïnterpreteerde weten dat wanneer men 
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zich werkelijk openstelt voor de ander, men dénkt afhankelijk 
te worden van die ander en zichzelf daardoor te verliezen.  
 
De spirituele mens van nu komt tot het besef dat het openstel-
len van zijn hart voor de ander niet meer betekent afhanke-
lijkheid aan de ander, maar slechts vrijheid in gemeenschap is 
en komend tot eenheid.  
De diepste angst van de grootmachten om het werkelijke ge-
zicht te tonen, is hier een oorzakelijk gevolg van. 
Tot nu toe was het zo dat wanneer de mens zijn innerlijk toon-
de, hij zijn zwakte liet zien en afhankelijk werd van de ander. 
De kennis van het hoger Zijn leert ons hoe de Elohim werken in 
onszelf. Wij kunnen onze angst nu transformeren en hoeven 
niet langer beheerst te worden door onze oude karmische 
gebondenheden en dwangmatigheden. 
 
--- Ik heb thuis een schilderij met een religieuze voorstelling. 
Mensen staan rondom een tafel met gaven en kaarsen. Er daalt 
een licht neer met een groter licht daar overheen. Het moet 
iets zijn in de etherische regionen. Wat kan ik mij bij dit schilde-
rij voorstellen? 
 
Z.: Zo’n voorstelling is nodig omdat mensen zich daar anders 
helemaal niets bij kunnen voorstellen. Wat daar gebeurt is dat 
er uit de hoogste kosmische gebieden - het witte licht - een 
indaling van geestkracht komt dwars door al de sferen heen, 
zoals het kosmische paarse gebied, het spirituele gebied, enzo-
voort.  
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Die geestkracht wordt door de werkzame intelligentie van lief-
de en wijsheid in werkelijk gevoel tot eenheid gebracht. Geest-
kracht heeft in de loop der eeuwen de mens in macht of on-
macht gedompeld en tot grote vervormingen gebracht.  
 
Die vervormingen uiten zich in onze maatschappij in alle moge-
lijke vormgevingen. Nu is de mens eindelijk zover dat hij die 
indaling van geestkracht op een andere wijze tot werkelijkheid 
in de materie kan brengen.  
Dat kan pas wanneer de angst om zich te laten zien wordt afge-
legd en er voldoende ruimte en openheid komt vanuit het hart. 
Dan is de energie van erkenning, herkenning en acceptatie zo 
groot dat ook een ander daarin betrokken kan worden.  
Eerder kan het niet. Dit is kennis van de hogere energieën. 
 
--- Wat is de relatie tussen de ‘werkzame intelligentie’ en de 
machten en krachten waaruit wij zijn opgebouwd? 
 
Z.: Geestkracht komend vanuit de hogere gebieden, indalend in 
het brein van de mensen, die niet opgevangen en ondersteund 
wordt door de liefde, bevestigt zich in macht en ontkenning 
van de ander en komt niet tot werkzame intelligentie.  
Door het werken met de hoogste energiebron kan in de mens 
een totale verandering komen. Wanneer de mens de liefde laat 
prevaleren boven de eigen materiële bevestiging kan die hoog-
ste energiebron zich verder positief ontwikkelen en komen tot 
werkzame intelligentie in de mens. 
 
--- Betekent dit dat wij door ons af te stemmen op kosmische 
trillingen onze atomaire structuur in trilling kunnen brengen?  
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Z.: Hetgeen de mens werd gegeven en indaalde als geestkracht 
werd zodanig ontbonden en gedeeld, dat daardoor ‘kwaad’ 
ontstond. De geestkracht die nu gaat komen, wordt niet meer 
ontbonden en gedeeld, maar samengevoegd en geheeld.  
Hierdoor verhoogt het trillingsniveau van dit gehele planetaire 
stelsel - frequentie zegt Hij - en wordt liefde de basis.  
Onze atomaire krachten, waaruit wij zijn opgebouwd, verande-
ren dan structureel. 
 
--- Beïnvloedt die indalende energie onze atomaire structuur? 
 
Z.: Natuurlijk. Uiteindelijk zal dat gebeuren. Dat is wat toen 
gezegd werd: ‘niet meer ontbonden en gedeeld, maar samen-
gevoegd en geheeld.’ 
 
--- Ik heb nu voor het eerst de koppeling gehoord tussen het 
begrip Elohim aan zowel de vrouwelijke als de mannelijke 
energievormen. Als je het Elohim-begrip opvat als een drie-
dimensionale samenhang, kom je op negen dimensies.  
Begrijp ik goed dat er een absolute Elohim is die intact moet 
blijven en daarnaast nog een Elohim-begrip verbonden aan die 
twee energievormen? 
 
Z.: Het is de triniteit, de drie-eenheid. De absolute Elohim is de 
eenheid van het geheel, van het goddelijk Zijn. In veel religies 
wordt dit tot uitdrukking gebracht in geest, ziel en lichaam.  
Nu komen de vrouwelijke Elohim, de Kumara's tot werkzame 
intelligentie. De Kumara’s zijn de ontvangenis en het gevoel.  
De ontvangenis en het gevoel komen tot ‘werkzame intelligen-
tie’ en de ‘werkzame intelligentie’ komt tot ontvangenis en 
gevoel. Dat is die eenheid, samengevoegd en geheeld. 
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--- Kunnen we het begrip Kumara’s koppelen aan vrouwelijke 
kracht? 
 
Z.: Ja, Kumara’s zijn vrouwelijke krachten. Het betekent dat de 
mens nu in staat is te komen tot beheersing van zijn vrouwelij-
ke krachten, waardoor zijn lagere gevoelsgebieden niet meer 
aan één stuk door in beroering hoeven te zijn. De werkzame 
intelligentie vanuit de diepere gevoelsgebieden kan dan tot 
werkelijkheid worden. Momenteel zie je enerzijds dat de 
mensheid leeft en werkt vanuit werkzame intelligentie verdicht 
in materie, macht en bevestiging en anderzijds zie je nog primi-
tieve volkeren die de vrouwelijke Kumara's, dus de vrouwelijke 
energieën in hun emotiegebieden uitwerken. In de komende 
tijden zullen tussen deze verschillen fusies tot stand komen. 
 
--- Is het groepsgebeuren de basis voor deze fusie?  
 
Z.: Ja, maar wel met behoud van het eigen ‘Ik’ en de vrijheid 
van het eigen ‘Ik.' Vroeger kon dat niet. Het eigen ‘Ik’ ging ten 
onder in de groep, waardoor er een enorm tekort aan eigen 
indaling van geestkracht en ontvangenis in liefde ontstond.  
Daar kwam nieuw karma uit voort en daar ging die spiraal 
weer. Nu zijn we blijkbaar op een punt gekomen dat het wel 
kan.  
 
--- Is het indalen van geestkracht een constant gegeven? 
 
Z.: Ja, alles heeft te maken met kosmische wetmatigheden. 
Indaling van geestkracht is er altijd geweest, maar de be-
wustwording daarvan was nog niet zover dat die indaling van 
geestkracht op een diepere en meer fuserende wijze kon gaan 
werken. Door de oproepende kracht van de mens is dat nu 
mogelijk. Het is een gevecht om vrijheid.  
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Overal ter wereld is een groot verlangen naar vrijheid en dat 
wordt op allerlei materiële wijzen uitgewerkt. Mensen zijn de 
grenzen van de materiële energieën genaderd en begrijpen dat 
er nog een hoger gebied is waaruit geput kan worden.  
Het heeft heel lang geduurd voor de mens zover was. Nu ko-
men die inzichten. In ieder tijdperk zijn er incarnaties van men-
sen die zich opwerpen als pionier. Overal ter wereld zijn thans 
groepen als pioniers werkzaam.  
 
--- Staan wij op het punt om onze vrijheidsangst los te kunnen 
laten?. 
 
Z.: Wij zitten bijna aan de top om onze angst voor vrijheid hele-
maal te kunnen loslaten. Op weg naar dat punt zijn hier en 
daar nog wat valkuilen, maar de mensheid is als geheel op weg 
daarnaar toe, ja dat klopt. Maar we zijn er nog niet helemaal. 
 
--- Komt er dan een soort ontmoeting met geestkracht tot 
stand? 
 
Z.: Door werkelijke acceptatie van jezelf komt er niet alleen een 
ontmoeting tot stand, maar begeef je je in een kosmisch huwe-
lijk. Een kosmisch huwelijk gaat verder dan een ontmoeting en 
heeft ook grotere consequenties.  
 
--- Zitten de huidige veranderingen meer in de vrouwelijke dan 
in de mannelijke pool? Door alle veranderingen lijkt het alsof 
de vrouwelijke pool zich opricht, waardoor het mannelijke 
ontvangen kan worden? 
 
Z.: Mooi gezegd! Je ziet nu ook in de man dat hij langzaamaan 
tot een werkelijke acceptatie van zijn gevoel begint te komen. 
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Hij durft zich daar in te begeven en ermee naar buiten te tre-
den. Dat is een hele ommekeer. 
 
--- Je zegt: ‘het is nu tijd dat er een ommekeer komt.’ Kan die 
ommekeer zich alleen maar bij individuen voltrekken en kan 
die ommekeer alleen maar tot stand komen door het verwer-
ven van geestelijke vrijheid? 
 
Z.: De ommekeer voltrekt zich individueel, waardoor je angsten 
verdwijnen en je schaduwkanten afnemen. Hierdoor ontstaat 
vernieuwing van geestkracht. Die vernieuwing van geestkracht 
roept weer nieuwe inspiratie op en daardoor ontstaan nieuwe 
consequenties van die inspiratie in het individu.  
Dit gebeurt natuurlijk niet in één keer, maar ontstaat door een 
geleidelijke, constante bewuste of onbewuste indaling van 
geestkracht. Wanneer zich dit constant in het individu herhaalt, 
komt er een moment van doorwerking waardoor het een ‘Zijn’ 
wordt. Het komt dan ook in de uitstraling van het individu naar 
voren. Deze uitstraling raakt anderen en kan zich verbinden 
met anderen.  
 
Kun je je voorstellen wat er gebeurt op het niveau van de fijne-
re trillingen? Kun je je dan ook voorstellen wat er gebeurt wan-
neer hele gebieden van de mensheid, overal ter wereld, tot 
deze verbindingen komen? Begrijp je wat een enorme oproe-
pende kracht dat heeft?  
Door deze oproepende kracht vindt weer vernieuwing van 
inspiratie plaats, die weer consequenties heeft in het uitwer-
ken in materie.  
 
--- Ik voel in mijzelf veel verzet tegen die ommekeer. Wat zit 
daar achter?  
 



375 

 

Z.: Daar zit angst achter. Angst voor nieuwe ruimte waarvan je 
niet weet hoe je die gaat invullen. Ga maar eens in een vreem-
de stad zomaar ergens staan. Dan krijg je op een gegeven mo-
ment een gevoel van: ‘waar ben ik?' of ‘wat doe ik hier?'  
Dat gebeurt nu ook. Aan de ene kant is die angst juist goed, 
want dat voorkomt dat je je oeverloos in deze ruimte stort, aan 
de andere kant houdt die angst je tegen om door werkzame 
intelligentie in liefde-wijsheid in die ruimte te komen.  
 
--- Ik constateer dat meer mannen op zoek zijn naar ‘bewust-
zijn.' Zij willen het niet alleen maar bij de vrouw zoeken, maar 
ook bij zichzelf. 
 
Z.: Van oudsher denkt de man dat emoties te maken hebben 
met alles wat vrouwelijk is. Emoties horen niet bij een man, zo 
zijn wij opgevoed. Nu komt er ook in de man een indaling van 
geestkracht gericht op zijn gevoel. Zijn gevoel komt door deze 
trilling in beweging. Dat is het omslagpunt. 
 
--- Staan wij op dit gebied nog in onze kinderschoenen? Man-
nen ontdekken hun gevoel meestal door middel van een 
vrouw. Daar zit dus nog een hele wereld tussen. Wanneer 
komt de man tot erkenning dat hij de vrouw kan herkennen als 
het vrouwelijke in zichzelf? 
 
Z.: Je koppelt deze mystiek vast aan de materiële vormgeving 
van het vrouw-zijn. Dat is van een latere orde. Waar het nu om 
gaat is dat er een omslagpunt komt, waardoor de man in zich-
zelf tot bewustwording komt van zijn gevoel, dus zijn vrouwe-
lijke ontvangenis in zichzelf. Daarna komt de uitwerking.  
Het oorzakelijk gevolg is dat de man gaat begrijpen dat de 
vrouw in zichzelf, die hij buiten zich stelde, zijn anima is.  
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Maar eerst komt dat omslagpunt, waardoor indaling van geest-
kracht in zijn werkelijk diepste gevoel kan komen. Dat is het 
begin en daarna moet hij nog van alles gaan doen.  
In de vrouw komt nu besef dat haar afhankelijkheid aan de 
mannelijke geestkracht, vertaald aan de man, zijn liefde, af-
fectie, enzovoort nu tot een heel diep mystiek gegeven komt 
naar werkzame intelligentie in liefde-wijsheid. Hierdoor wordt 
de vrouw verheven uit de zuigkracht van haar lagere emotie-
gebieden. Onafhankelijk van de man kan zij dan komen tot een 
fusie van werkzame intelligentie in haar diepste gevoel. 
 
--- Kan het richten van de wil slechts zuiver gebeuren, wanneer 
geestkracht en liefde samengaan? Gebeurt dat richten anders 
vanuit de persoonlijkheid? Hoe zit het met de verantwoorde-
lijkheid voor die nieuwe inspiratie? En hoe zit het met de ver-
antwoordelijkheid van datgene wat er dan uiteindelijk in de 
materie van gevormd wordt.  
 
Z.: Wanneer de fusie van werkzame intelligentie in liefde-wijs-
heid in de verdichting van het denkvermogen plaatsvindt, kan 
de wil, vanuit een zeer hoog energiegebied, gericht worden op 
de materie van de persoonlijkheid. In de persoonlijkheid wor-
den dan consequenties van deze fusie herkenbaar. 
 
--- Kunnen we dan net als Jezus zeggen: ‘je bent genezen’ of 
‘pak je bed op en wandel.' Want dat is denk ik de uiterste con-
sequentie. 
 
Z.: Dat is heel wat anders. Wanneer jij tegen iemand zegt: ‘pak 
je bed op en wandel’, dan richt je je wil op de ander. Ik heb het 
nu over de werkelijke genezing van dit gehele zonnestelsel, 
waarbij genezing betekent in een fusie komen met werkzame 
intelligentie in liefde-wijsheid.  
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Die fusie moet gericht zijn op het eigen Zijn, de eigen eenheid 
en dán pas in verbinding gebracht worden met de ander.  
Dus niet vanuit de wil: ‘pak je bed op en wandel’, want dat kan 
niet. Uiteindelijk kun je dan zover komen, dat je die ander kunt 
aanreiken, ik zal het maar heel gewoontjes zeggen: ‘je kunt je 
bed oppakken en wandelen, want in jou is alles daar klaar 
voor.' Dan blijft het altijd nog de vrijheid van die ander of hij of 
zij dat wil. Daar heb jij nooit over te beslissen. 
 
--- Ook jij reikt ons steeds heling of genezing aan. Het is dan 
aan ons om daar wel of niet iets mee te doen. 
 
Z.: Of je daar iets mee wil doen is je eigen verantwoordelijk-
heid. Het is mijn verantwoordelijkheid om dingen aan te rei-
ken, te waarschuwen, te laten zien, valkuilen te laten zien, 
mooi licht te laten zien, enzovoort. Maar de mens is zelf ver-
antwoordelijk voor wat hij daarmee doet.  
Zo werkt het naar alles. Je bent zelf verantwoordelijk hoe je 
met anderen omgaat, hoe je uitstraalt naar anderen en spreekt 
met anderen. Vanuit de eenheid in jezelf ben je alleen maar 
een dienaar die in vrijheid met zichzelf de vrijheid van de ander 
tot in de hoogste graad respecteert.  
Je kunt hoogstens de ander een eye-opener geven naar diens 
eigen fusie van eenheid en naar diens eigen kracht en mo-
gelijkheden om de eigen wil te richten. 
 
--- Voorheen in het vissentijdperk waren er hulpmiddelen no-
dig om de mens tot bewustzijn te brengen. Ik denk dan bij-
voorbeeld aan devotie. Die hulpmiddelen lagen buiten de 
mens. 
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Nu komt die nieuwe energie, waarin de drie-eenheid van lief-
de-wijsheid en bewustzijn samengaan. Wat is het kenmerk van 
deze nieuwe energie?  
Wat is het verschil met de devotie uit het vissentijdperk? 
 
Z.: Vrijheid. Wat toen als devotie noodzakelijk was om iets van 
de liefde-wijsheid in de mens tot bloei te brengen, zal nu door 
de indaling van geestkracht in werkzame intelligentie in ver-
binding worden gebracht met de liefde-wijsheid in de mens. 
Het is een totaal andere uitwerking, die alleen kan plaatsvin-
den in een absolute, onafhankelijke geest. 
 
--- Die onafhankelijkheid is dus gebonden aan bepaalde ‘voor-
waarden.' Je kunt niet, zoals vroeger in het klooster bijvoor-
beeld, gaan zitten en afwachten wat er komt. Er wordt nu iets 
anders gevraagd. Is dat een structuurachtige wetmatigheid? 
 
Z.: Ja, de mens moet in zijn persoonlijkheid een besluit nemen. 
Het besluit om te willen Zijn en handelen vanuit het hoger Zijn. 
Die oproepende kracht wordt dan beantwoord, waar een in-
nerlijk weten uit voortkomt. Het vraagt van de mens een be-
paalde werkzaamheid. Niet zomaar gaan zitten en afwachten, 
nee, dit vraagt om zelfwerkzaamheid.  
Zelfwerkzaamheid door met alles wat je hebt en alles wat je 
bent vanuit een totale verbinding met je hoger Zijn te willen 
handelen.  
Aspecten die je dan opzendt, komen dan als een fusie, een 
samengaan naar beneden. Je draagt zelf de volle verantwoor-
delijkheid om deze fusie, dit samengaan tot werkelijkheid in de 
materie te brengen. Dus jij doet iets en er volgt een interactie. 
Dat is het omslagpunt en het kind kan geboren worden.  
‘Draag het op uw linkerhand en voed het en bescherm het met 
uw rechterhand’ is gezegd. Dus vanuit je fusie. 
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--- Blijven er dan dingen op je afkomen om je fusie te vervol-
maken? 
 
Z.: Ja, maar ik zie ook hele rijen griezelige beesten. Ook deze 
horen bij de nieuwe mogelijkheden die je zelf hebt geschapen 
door je eigen actie. Er komen dus nieuwe aanslagen op jouw 
fusie. Hoe ga je daarmee aan het werk? Wat doe je daarmee? 
Het is dus een nooit eindigend spel. 
 
--- Hebben die griezelige beesten met je eigen karma te ma-
ken?  
 
Z.: Ja, je schaduwkanten zijn in gradaties van niveau nog werk-
zaam in jezelf. Op de meest ongelegen momenten steken die 
schaduwkanten, emotioneel en mentaal, de kop weer op.  
Dus al je aspecten komen weer terug, maar deze keer vanuit je 
eenheid met je hoger Zijn, dus in een nieuwe constellatie.  
Die nieuwe constellatie is breder en ruimer met meer moge-
lijkheden. Bovendien heb je daar nu meer kracht voor. 
 
--- Zit er in de werkzame intelligentie een hele diepe wetmatig-
heid? Is werkzame intelligentie in wezen neutraal?  
Zitten alle scheppingsniveaus van geestkracht in de werkzame 
intelligentie?  
Komt werkzame intelligentie vormloos in de mens en komt het 
pas tot werkzaamheid, wanneer de mens vanuit zijn verbinding 
die werkzame intelligentie verlevendigt? 
 
Z.: Ja, en de mogelijkheden tot verlevendiging zijn weer afhan-
kelijk van de eigen karmische aspecten en de wijze waarop de 
mens voor een bepaald bewustzijn in zijn karmische aspecten 
kiest. Daarnaast is belangrijk in welke mate hij in eenheid is ten 
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opzichte van deze karmische aspecten. Dat kleurt de intelligen-
tie die werkzaam wordt.  
 
--- De werkzame intelligentie wordt verlevendigd, waardoor je 
het werkgebied in jezelf kunt oplossen. Kun je werkzame intel-
ligentie vertalen in niveaus van geestkracht die een exacte 
ordening hebben?  Breng je die niveaus van geestkracht zelf tot 
activiteit, waardoor er een innerlijk weten ontstaat ?  
 
Z.: De indaling van geestkracht is een continue proces. De mens 
is zich daarvan bewust en wordt zich nu ook bewust dat deze 
geestkracht in samenhang met liefde-wijsheid in een nieuwe 
richting werkzaam kan worden. Er komt dan een nieuwe ge-
richtheid naar de materie, zich uitdrukkend in de menselijke 
persoonlijkheid in nieuwe niveaus van bewustzijn. 
 
--- Komen die nieuwe niveaus van bewustzijn voort uit de or-
dening van geestkracht? 
 
Z.: De hele kosmos is één grote ordening en de mens is de 
kosmos in het klein en heeft dus die hele ordening in zich. 
Wanneer de mens tegen zijn geweten ingaat, veroorzaakt hij 
kernsplitsingen. Dat zijn explosies die bepaalde consequenties 
hebben en zich voortplanten in zijn kosmische ordening. Ik zie 
ineens allemaal radeloos rondvliegende devaatjes.  
Zij zijn hun structuur kwijt. Daardoor komen blokkades en als 
blokkades maar lang genoeg duren, ontstaan ziekten en kwa-
len. 
 
--- Wat is het verschil tussen overgave en afhankelijkheid aan 
het hoger Zelf?  
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Z.: Daar zit een heel groot verschil tussen. Overgave aan het 
hoger Zelf is met behoud van eigen vrijheid, eigen geweten en 
eigen liefdeskracht jezelf verwerkelijken in de materie.  
Afhankelijk zijn van het hoger Zelf is je ‘bewusteloos’ en ‘klak-
keloos’ overgeven aan je inspiratie. Inspiratie vraagt altijd om 
een vertaling en die vertaling is afhankelijk van je angst, je twij-
fel, je miskenning, je schuld, je macht, je onmacht en noem 
maar op.  
 
--- De ziel heeft een drang ter vervolmaking. De ziel wil alsmaar 
leren en groeien. Is de persoonlijkheid de instantie die daar 
grenzen aan stelt? Je zou denken ‘de ziel weet wel beter’, maar 
kennelijk weet de ziel niet beter. 
 
Z.: De ziel wil onverloste gebieden door middel van de per-
soonlijkheid tot verlossing brengen. Daarom zweept de ziel de 
persoonlijkheid op om tot steeds meer vervolmaking te komen. 
Die vervolmaking ging meestal via lijden en kan nu ook door 
bewustwording. De mens is vrij om zijn eigen grenzen te stel-
len. De grenzen worden bepaald door het eigen geweten.  
 
Hoe ver gaat de mens in zijn verbinding met het eigen hoger 
Zijn? Wordt hij afhankelijk van die verbinding, dan zal hij alles 
in het werk stellen om zijn persoonlijkheid te vervolmaken.  
Hij zal zijn wil dan richten vanuit de materie, dus vanuit begeer-
te, willen zijn, willen hebben, willen komen.  
Met de uitspraak ‘zalig zijn de armen van geest’ wordt bedoeld 
overgave aan het eigen hoger Zelf. Het betekent dat de mens 
vanuit de hogere gebieden geacht wordt geestelijk volwassen 
te zijn, zodat hij zelf zijn grenzen kan stellen. Deze geestelijk 
volwassen mens kan begrijpen dat door weten, hogere kennis, 
inspiratie en drang tot vervolmaking in liefde-wijsheid hogere 
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kennis wordt opgevangen. Het is aan de mens zelf om uit te 
maken hoe hij zijn vervolmaking wil doen. 
 
--- De term ‘kosmisch huwelijk’ is iets anders dan de integratie 
van geest, ziel en persoonlijkheid? Is een kosmisch huwelijk het 
samengaan van het diepste gevoel en hogere wijsheid?  
Speelt dit hele proces zich in de ziel af? 
 
Z.: Heel mooi. Eerst moest de mens zich bewust worden van 
zijn ziel. Er moest een bepaalde acceptatie en integratie komen 
van de ziel in de persoonlijkheid. Nu begint dus een nieuw tijd-
perk van werkelijke vrijheid en verlossing van onverloste aspec-
ten in de ziel. Om dat tot stand te brengen heeft de per-
soonlijkheid absoluut een actie nodig.  
Die actie komt tot stand door bewuste, onafhankelijke indaling 
van geestelijke energie, die gaat leiden tot werkzame intel-
ligentie in liefde-wijsheid.  
Op dat punt kan een grens worden gesteld aan de eeuwig 
voortdurende ‘ren’ van de ziel om tot volmaaktheid te komen. 
 
--- Hoe brengen wij de indaling van het licht, energie, bewust-
zijn in de praktijk van het dagelijkse leven?  
Ik ben bang om te veranderen, omdat ik dan dingen kwijtraak 
die mij dierbaar zijn. 
 
Z.: Hier wil ik graag op ingaan. Het is nu de tijd de kennis van 
het hoger Zijn daadwerkelijk te aarden en naar de materie te 
brengen. Wij leven en werken tenslotte in de materie.  
De constante indaling van geestkracht kunnen wij innerlijk als 
een diep feest beleven. De kennis van het hoger Zijn moeten 
wij nu integreren in onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid 
ondergaat dan een transformatie, wordt van een pop een vlin-
der. De persoonlijkheid krijgt prachtige gekleurde lichtende 



383 

 

vleugels en de persoonlijkheid leert vliegen. Maar vliegen is 
eng! Vliegen is ruimte en grenzen worden verlegd. Naar die 
blijdschap en vreugde gaan wij nu toe. 
Dit gehele hoofdstuk gaat over verbinding met het eigen hoge-
re kosmisch Zijn. Het kosmisch huwelijk, integratie, samenzijn, 
verbinding, spelen in de verwerkelijking een belangrijke rol.  
De diepste verwerkelijking is de absolute acceptatie van je 
eigen Zijn, absolute acceptatie van je licht- en schaduwkanten. 
Door acceptatie kan er stilte komen. Na stilte komt er vreugde 
en blijheid en dan komt de werkelijke vrede in jezelf.  
 
De hemel is hier op aarde. Ik kreeg eens een ontzaglijk groot 
gevoel van: ‘God, wat ben ik dankbaar dat ik dit mag doen.' 
Normaal heb ik altijd bedenkingen: ‘doe ik het wel goed?'  
‘Is dit wat U bedoelt?' Maar toen waren er momenten dat ik 
dacht: ‘God, wat ben ik dankbaar dat ik dit mag doen.' Het zijn 
maar flitsen, momenten van geluk. Een nieuwe hemel op een 
nieuwe aarde.   
Wanneer je te veel bezig bent met het hogere in jezelf, raak je 
de verbinding met andere mensen kwijt. Je mist dan de harte-
lijkheid en de gewone menselijke warmte. Dit is een valkuil in 
de uitwerking van het hoger Zijn.  
Door te veel bezig te zijn met het hogere raak je de medemen-
selijkheid, verbinding en warmte kwijt. Dit is één van de aller-
grootste valkuilen. 
 
--- Hoe breng je kennis van het hoger Zijn naar buiten?  
Zelf heb ik een bepaalde angst om het niet goed te doen.  
 
Z.: Een dieper gevorderd bewustzijn moet indalen in het eigen 
geweten zonder belemmerd te worden door het denkver-
mogen. Wanneer je de wijsheid die je hebt opgedaan kunt 
loslaten en de dwangmatigheid van het willen werken met je 
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denkvermogen opzij kunt zetten, kan het geweten in je gewo-
ne menselijke warmte op een totaal andere manier reageren.  
 
Wij weten erg veel. Aan de ene kant is dat een bron van ver-
ruiming en vernieuwing en aan de andere kant is het een zwar-
te, donkere gevangenis wanneer wij met onze persoonlijkheid, 
dus met ons denken, het willen pakken en we er vanuit onze 
emoties mee willen werken. De echte ruimte komt pas wan-
neer wij in nederigheid, dus los van onze persoonlijke belan-
gen, hiermee aan het werk kunnen.  
 
Persoonlijke belangen houden het verlangen in om ons weten 
tot uitdrukking te brengen. Maar, als wij onze wil in stilte naar 
onszelf kunnen richten in werkelijke overgave, dan zakt het 
weten naar beneden en komt het in ons in onze persoon-
lijkheid. De persoonlijkheid heeft dan de macht en de vrijheid 
om vanuit de eigen liefdeskracht hiermee te werken. Niet meer 
gehinderd door kennis. 
 
--- Ik begrijp wat je bedoelt, maar wij zitten momenteel in een 
overgangsfase. Ik probeer deze dingen over te dragen naar 
anderen. Ik draag het op en probeer het los te laten.  
Ik heb vaak het gevoel dat ik voor het eerst schaatsen onder-
bindt en regelmatig ga ik grandioos onderuit. 
 
Z.: Dat is duidelijk geen liefdeloosheid, maar wel menselijk 
falen. Wanneer de mens vanuit de dwangmatigheid van de ziel 
om tot vervolmaking te komen gaat uitdelen naar anderen, 
vindt geen verlossing van de ziel plaats. Het bevordert wel je 
onderscheidingsvermogen waardoor je het probleem beseft en 
leert onderscheiden. 
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Hoofdstuk 15 
 
 
DAADKRACHT EN SPIRITUALITEIT 
 
 
 
Daadkracht en spiritualiteit worden vaak gezien als een duali-
teit. 
Waarachtige spiritualiteit is: in acceptatie van je eigen hoger 
Zijn jezelf in overgave in je stoffelijk zijn begeven om dagelijks 
je hoger Zijn in je stoffelijk zijn tot realisatie te brengen. In dat 
scheppende gebeuren dat zich in ieder mens dag in dag uit 
voltrekt, komen steeds hogere en nieuwere impulsen van 
spiritualiteit. Impulsen die zich eerst kenbaar maken in het 
bewustzijn en zich dan vanuit dit bewustzijn in de dagelijkse 
realisatie van het geestelijk Zijn tot een werkelijke stoffelijke 
realisatie maken.  
 
Dit houdt ontzaglijk veel in en als je dat zo hoort, denk je wel-
licht: ‘dat is zoveel, ik ga eerst maar eens mijn gewone gang.' 
Het lijkt dan net of het buiten je geplaatst wordt. Niets is 
minder waar!  
In al de leringen die ik doorkrijg worden wij - ook ik - steeds 
meer gebracht naar het weten vanuit spiritualiteit en diep 
besef hoe we ons uiteindelijk moeten verhouden in en mèt 
deze spiritualiteit.  
In de leringen van Psychosofia wordt gesproken over accepta-
tie, loslaten en overgave. Een belangrijk aspect van Psychoso-
fia is: zuivering door transformatie van het onderbewustzijn.  
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Ofwel het beëindigen van dwangmatige overheersingen in de 
vorm van emotionele herinneringstrillingen die je in dit leven 
zodanig parten kunnen spelen dat je leven daardoor op be-
paalde momenten dwangmatig wordt beheerst.  
We hebben het dus over acceptatie, loslaten, overgave en 
zuivering van het onderbewustzijn die kunnen leiden tot het 
werkelijk willen en kunnen leven vanuit het eigen Zijn, wat jij 
nu bent in dit leven.  
Als je leven een puinhoop is, is dat vreselijk moeilijk te accep-
teren. Soms zijn er in je leven aspecten waar je beslist niet 
gelukkig mee bent en die je anders zou willen. Waarom schij-
nen die aspecten er dan toch bij te horen? Ergens is er dan 
iets in jouw uitstraling waardoor je dit aantrekt. Wat doe je 
daar dan mee? In deze nieuwe tijd kunnen wij aspecten uit 
ons onderbewustzijn herkennen die maken dat wij steeds in 
dezelfde spiraal doordraaien. 
 
De nieuwe spiritualiteit houdt in: werkelijk durven leven van-
uit de herkende innerlijke geest Gods, het goddelijk Zijn in je 
normale mens-zijn. Dit betekent dat je in jezelf kunt accepte-
ren je positieve elementen, je mogelijkheden, maar ook je 
negatieve elementen, je beperkingen. Door het herkennen en 
erkennen van je eigen beperkingen vergroot je je eigen moge-
lijkheden en krijg je een zo grote kracht dat je daardoor deze 
beperkingen kunt transformeren tot nieuwe mogelijkheden.  
Dit is daadkracht vanuit spiritualiteit. 
 
Daadkracht ontstaat vanuit een innerlijk verlangen om werke-
lijk dat hogere wezen, dat je in jezelf heel goed voelt en heel 
duidelijk weet, te willen zijn. Vaak kun je dat niet in de stof 
brengen.  
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Dat betekent dat je dan nog teveel wordt beheerst door oude 
vormen, gedragspatronen en geconditioneerdheden.  
Door alle lessen en leringen die momenteel naar ons toeko-
men, kunnen wij eindelijk gaan begrijpen dat wij onze beper-
kingen moeten gaan loslaten. Vaak is het dan net of je in een 
gat valt. Je laat los en accepteert jezelf met al je beperkingen 
en wat dan nu? Waar blijf ik? Wat gebeurt er?  
 
Je komt dan op een nieuw en hoger niveau van je eigen kos-
mische energiespiraal! Door zuivering van het onderbewust-
zijn en herkenning van het eigen hoger Zelf door acceptatie 
van jezelf met al je beperkingen voel je nieuwe kracht, ruimte 
en vrijheid. En dat betekent dat je op een punt komt waarin je 
alles wat je geleerd hebt tot werkelijkheid kunt maken. 
Je heilige vrije wil, de vleugelslag van de heilige Geest heb je 
nodig om ook werkelijk van je oude patronen en vormgevin-
gen afstand te kunnen doen. Dat doe je niet zomaar. Vaak 
komt daar heel veel pijn, miskenning, onmacht, angst en on-
zekerheid bij. Ook ben je vaak gehecht aan je negatieve as-
pecten, want die zijn tenminste bekend. Je weet: ‘die zijn nu 
eenmaal van mij. Ik ben nou eenmaal zo.'  
 
Uiteindelijk komt er dan een moment dat je niet meer kunt 
blijven stilstaan bij: ‘ik ben nu eenmaal zo, dat is zeker van 
mij, ik ben nu eenmaal zo geboren of het komt door mijn 
omstandigheden.'.. en dan? Dan lijkt het soms of al die spiri-
tualiteit die we ons dan eindelijk hebben eigengemaakt plot-
seling ophoudt. De mens is dan bang om verder te gaan. Hij is 
bang dat hij in het totaal onbekende zwarte gat valt!  
Wat gebeurt er als ik verander? Wat gebeurt er als ik mijn 
beperkingen tracht te herwaarderen? Wie word ik dan?  
Hoe ben ik dan?  
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Durven wij mensen deze nieuwe tijd aan? Eens komt dan toch 
de tijd dat je door herkenning van je hoger Zijn op het punt 
komt: ‘er is geen weg terug. Ik sta hier en daar is een lichten-
de maar ook een mistige weg en ik weet niet waar hij mij naar 
toe voert. 'Mistig, wazig, versluierd!  
Durven wij mensen dat aan? Hoe meer wij denken wat het 
ons kan brengen, hoe meer wij daar rationeel mee bezig zijn, 
des te meer wij terugvallen in oude gedragscodes en gecondi-
tioneerdheden. Die leggen dan weer onmiddellijk beslag op 
je. Dus hoe kom je hier dan uit?  
 
Door in jezelf in je vrouwelijke ontvangenis te komen. Ook de 
man, juist de man! Wanneer je de greep van alles om je heen 
kunt loslaten, kom je in je vrouwelijke ontvangenis. Je hoeft je 
hersens echt niet op non-actief te zetten, maar wel zodanig te 
begrijpen dat er is een gevoel van: ‘vanuit mijn hoogste Zijn 
zeg ik ja tegen mijzelf, tegen het goddelijke in mijzelf en de 
liefde in mijzelf, waardoor ik dit leven kan accepteren en le-
ven. 'De liefde stimuleert dan een zodanig grote levenskracht 
in je, dat je daardoor durft en kunt Zijn.  
 
We weten allemaal wat goed en kwaad is. We weten heel 
goed wanneer wij in onze beperkingen zitten en ook dat wij 
niet volmaakt zijn. We weten drommels goed wanneer we 
niet het werkelijke goddelijk aspect van liefde in onszelf bele-
ven en uitstralen zowel naar onszelf als naar de ander.  
Maar dàn durven zeggen: ‘ja, het was een beperking, maar ik 
heb de wil en de kracht en de liefde in mijzelf om dat te her-
waarderen en te transformeren.' En dat niet vanuit de enge 
begeerte om steeds hoger te stijgen tot een steeds hoger 
geestelijk niveau en om steeds meer te weten of steeds ver-
der te komen. Nee, helemaal vanuit de zeven kernkwaliteiten 
die ik eens heb doorgekregen. 
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DE ZEVEN KERNKWALITEITEN 
 
 
Zuiverheid 
Het zuiveren van het onderbewustzijn en het herkennen van 
je dwangmatigheden.  
 
Barmhartigheid  
Vergeving voor jezelf en de ander.  
Liefde in jezelf en de ander. Durven zijn die je bent zonder het 
andere of de ander in disharmonie te brengen.  
 
Bescheidenheid 
Hoe groot is de verleiding voor ieder mens om wanneer je 
iets meer weet dan de ander of misschien iets meer kracht 
hebt dan de ander, zowel persoonlijk als geestelijk, om daar 
in een te groot besef mee om te gaan, waardoor je iets van de 
luister van de ander weghaalt.  
 
Onwankelbaarheid 
Je bent zo krachtig in jezelf dat je bent die je bent vanuit je 
eigen hoger Zijn en je durft dit ook te zijn en uit te stralen.  
Je staat voor waar jij in gelooft en herkent jezelf daarin.  
 
Dankbaarheid voor het leven 
Volledige overgave en acceptatie.  
 
Blijmoedigheid 
Juist spiritueel aangelegde mensen zitten vaak in de diepste 
processen en hebben soms de grootste moeilijkheden.  
 
Je zou denken: is spiritualiteit niet iets om blij mee te zijn?  
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Is spiritualiteit en zuivering in jezelf niet een groot vreugdevol 
gegeven? Waarom lopen wij dan vaak met onze lip op onze 
schoenen? Omdat wij nog niet echt kunnen inzien dat door al 
de lessen die wij krijgen en door alles wat in het leven op ons 
afkomt, we juist daar een stuk verder meekomen in de her-
kenning van het eigen hoger Zijn. Dat is de werkelijke blij-
moedigheid, levensvreugde en dankbaarheid voor het leven.  
 
Verdraagzaamheid 
Aan het onverdraagzame gaat de wereld ten onder. Moet je 
dan als schietschijf voor een ander dienen? Mag een ander 
jou bespuwen, beledigen of wat dan ook? Moet je dan ‘ja, 
dank u wel’ zeggen? Nee, want dan laad je karma op je ten 
opzichte van die ander. Je veroorzaakt dat dit karma in een 
volgend leven weer vereffend moet worden.  
Wat doe je dan? De Meester Jezus zei: ‘wie u op de ene wang 
slaat, keer die ook de andere wang toe.' Verdraagzaamheid 
betekent in wezen: herken datgene wat jou kwetst in degene 
die jou kwetst. Wanneer ik jou een klap geef, ga je misschien 
opzij of misschien ook niet. Je hebt zeker de neiging om terug 
te slaan, natuurlijk. Maar wanneer je dat niet doet en je af-
vraagt waarom ik jou sloeg, maak je iets open waardoor dat-
gene wat er bij mij was en waardoor ik jou die klap gaf door 
jou wordt herkend.  
Dus als ik jou een klap geef, moet je proberen te herkennen 
waarom ik dat doe, want het heeft ook iets met jou te maken. 
Je kunt dan tot een gesprek komen waarin je zeer duidelijk 
kunt zeggen: ‘je hebt mij niet te slaan, dat is fout. Je respec-
teert mij niet en daardoor haal je mijn luister weg.'  
Verdraagzaamheid zet de mens op een hoger niveau.  
Dit is een heel moeilijk punt, de moeilijkste van de zeven 
kernkwaliteiten.  
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De zeven kernkwaliteiten bevorderen de daadkracht vanuit 
spiritualiteit. Tot een dialoog kunnen komen vanuit het her-
kennen van het hoger Zijn in jezelf en dus ook in de ander is 
spirituele daadkracht. Je herkent dan het goddelijk Zijn in 
jezelf en in de ander, zelfs op negatieve momenten.  
Mensen die spiritualiteit belangrijk vinden, dus bezig zijn met 
het zuiveren van hun eigen onderbewustzijn, herkennen heel 
wat negatieve aspecten in zichzelf. Deze herkenning maakt de 
spirituele mens vaak bang en mistroostig.  
Eigenlijk vindt hij zich minderwaardig: ‘goh, gaat het dan 
nooit over? Zie je wel, ik krijg altijd ellende naar me toe.'  
Het zou een geweldige kosmische energie geven wanneer 
juist spirituele mensen hun processen vreugdevol konden 
doorleven.  
Immers door zuivering van het onderbewustzijn komt er ver-
nieuwing van daadkracht.  
 
Jaar in jaar uit zeg ik nooit iets anders dan: ‘herken toch dat 
hoger Zijn, je innerlijke krachtbron in jezelf. Dat is de bron van 
je leven. 'Herken dat je juist je lijden en je negatieve aspecten 
nodig hebt om de belemmeringen in jezelf te kunnen trans-
formeren.' Wees daar dankbaar voor.  
Niet in de zin van: ‘hoera, dat dit naar mij is toegekomen’, 
nee, ‘ik ben dankbaar en ik wil ermee werken en van mijn 
beperkingen mijn mogelijkheden maken.'  
De mens is bang voor het licht in zichzelf. Het is alsof wij bang 
zijn om het licht in onszelf toe te laten. Op momenten dat je 
het moeilijk hebt of wanneer je je eenzaam voelt en je niet 
herkend voelt, herinner je dan wat hier gegeven wordt.  
Ieder mens bezit immers een grote innerlijke kracht en he-
lende energieën om het leven aan te kunnen. 
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TRANSMISSIE 
 
‘Mens, in navolging hiervan, wanneer gij dit doet 
ter Mijner gedachtenis 
Ik die ben in u, van dag tot dag 
zult in uw moeizame momenten 
hierdoor nieuwe, daadwerkelijke 
spirituele levenskracht herkrijgen 
opdat gij kunt zijn, mens 
die nieuwe mens, in de tijden die zullen gaan komen. 
 
En zo zult gij vestigen het koninkrijk Gods 
over de gehele wereld. 
 
En als een licht zal zij gaan over de gehele wereld 
de kracht van in liefde te zijn met het hoogste in uzelf 
de kosmische Christus. 
 
Zo doe dit ter Mijner gedachtenis. 
Dit vraagt u uw Broeder Jezus 
Ik die was de Christus op aarde 
aan u, die zult zijn de Christus van morgen. 
En Ik zal met u zijn, vreest dus niet 
ga met mij de nieuwe weg voor de nieuwe mens.' 
 
Aum 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Iemand die zich probeert te bevestigen in de stof loopt 
gevaar om door het vuur vernietigd te worden. Maar er is ook 
een vuur van loutering. Kun je het verschil tussen deze twee 
soorten vuur uitleggen? 
 
Z.: Vuur van de bevestiging is vlammend, heet vuur. Als je dat 
te ver in je laat doordringen, is het verschroeiend en vernieti-
gend. Het vuur van loutering is door je lijden heengaan in 
volledige, totale acceptatie. Hierdoor neemt het lijden af, 
waardoor alleen loutering overblijft.  
Loutering betekent: in een staat van genade komen met je-
zelf. Het is geen schroeiend, verbrandend of vernietigend 
vuur, maar stil wit licht. We noemen het vuur, maar eigenlijk 
is het wit licht. 
 
--- Als wij de materie kunnen loslaten, wordt vuur dan wit 
licht? 
 
Z.: Wanneer wij de dwangmatigheid van de materie en van 
ons stoffelijk lichaam kunnen loslaten, is lijden geen lijden 
meer. Wanneer de materie op ons geestelijk Zijn een te grote 
overheersing heeft, worden wij door de materie vernietigd. 
De materie keert zich dan tegen je. 
 
--- De bevestiging van de persoonlijkheid is het vuur van Luci-
fer. Kun je iets meer vertellen over de kracht van Michaël, het 
stille vuur dat nu over de wereld gaat.  
 
Z.: Ja, de kracht van Michaël is veel subtieler. Lucifer is beves-
tigende kracht in de persoonlijkheid.  
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Zo ongeveer met de vuist op tafel, dat herken je onmiddellijk. 
Michaël is een heel terughoudende, stille, diepe kracht in 
jezelf. Je schaamt je er bijna voor om daaraan toe te geven, 
want het lijkt zwakheid, maar het is kracht. 
 
--- Wat stimuleert je dan om er toch naar te luisteren en je 
ernaar te gedragen? 
 
Z.: Het meegaan in het vuur van Lucifer in de persoonlijk-
heidsbevestiging is maar een gedeelte van het totale Zijn.  
Het bevestigt de gang door de materie. Wanneer mensen 
daar heel diep in meegaan, dus door de materie heenge-
sleurd worden en zich daar totaal door laten beheersen en 
overheersen, bereiken zij uiteindelijk een punt van verzadi-
ging.  
Dat kan heel lang duren, ik weet niet hoeveel levens, maar er 
komt een verzadigingspunt waarin de mens als het ware te-
gen het plafond aanzit en zich onbevredigd voelt. Hij voelt 
dan duidelijk dat iets in zijn leven niet tot realisatie is geko-
men. Dat gaat hij dan weer overal op projecteren om uitein-
delijk, meestal door lijden, bij zichzelf terecht te komen. 
 
--- Is de kracht van Michaël sterk? 
 
Z.: In wezen zijn beide krachten samen een geheel, dus de 
een kan nooit sterker zijn dan de ander. Maar de kracht van 
Michaël werkt sterker om tot de eigen herkenning van het 
goddelijk Zijn te komen. Het zijn twee verschillende wegen 
naar hetzelfde doel. 
 
--- Paulus zegt: ‘Christus is gekomen in water en bloed.'  
Wat betekent dat eigenlijk? 
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Z.: Water is het onbewuste, waarin de mens leeft wanneer hij 
nog in een onbewuste staat verkeert. Bloed is het element in 
de mens dat geestkracht en prana vervoert. Het bloed is ook 
de drager van al het karma en het transformerende deel in de 
mens. Denk maar aan wanneer je koorts hebt, hoe dan de 
bloedlichaampjes vechten. Dit is de mystieke betekenis van 
water en bloed.  
Bloed betekent ook lijden, dood en stoffelijkheid. Zo zijn er 
vele betekenissen van bloed. De hoogste betekenis is dat de 
mens in bloed en water tot God komt. Bloed is vuur en per-
soonlijkheid. Water is het onstoffelijk bewustzijn van de geest 
Gods. Het is onze hoogste en enige opdracht om die twee tot 
een eenheid te maken in ons Zijn op aarde. Dat doen wij op 
de meest verschillende manieren. 
 
--- De uitspraak: ‘het bloed kome over u en uw kinderen’, 
werd altijd negatief uitgelegd. Maar ik begrijp nu dat dit in 
wezen positief is. 
 
Z.: Er zit een basis van positiviteit in. Vroeger in het oude tes-
tament was het: oog om oog, tand om tand. Dat was het ech-
te karma. Ik sla jou de hersens in en het volgende leven doe jij 
mij dat. In de evolutie van de mens komt nu langzaamaan het 
bewustzijn dat wanneer iemand jou kwaad doet, jij niet ver-
plicht bent die ander hetzelfde kwaad te doen.  
 
‘Het bloed kome over u en uw kinderen’ betekent in wezen 
dat een bloedoffer een zelfde offer oproept. In deze nieuwe 
tijd kan dat karma door ons hoger bewustzijn getransfor-
meerd worden, zodat het niet meer hetzelfde bloedoffer 
hoeft op te roepen. Wel aspecten daarvan, want karma is nu 
eenmaal verlossing en aflossing van schulden.  
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--- Ik voel daar toch ook een positieve kant in. 
 
Z.: Ja natuurlijk. In al het negatieve ligt een grote mate van 
vernieuwing van bewustwording, dus van onderscheiding. 
Door onderscheiding kom je tot vernieuwing van bewustzijn. 
Als je geen onderscheidingsvermogen hebt, kun je niet tot 
vernieuwing komen. Dat is het positieve hiervan. 
 
--- Er is voor mij iets blijven liggen rond het vuur en het water. 
Vuur loutert, maar zuivering door water ook. Anderzijds is er 
het vuur van de liefde en de liefde als waterelement dat alles 
aanraakt. Uiteindelijk leidt alles tot het licht.  
 
Z.: Liefde kan een vuurvreter zijn: verslindend, begeertebe-
vestigend en egobevredigend. Ik noem maar even de negatie-
ve kanten. Toch is dit geen echte liefde, maar eigenliefde.  
Als je het water van de liefde in jezelf groot en puur hebt, kan 
degene naar wie jij je liefde richt helemaal openbloeien als 
een bloem. Dat is liefde vanuit het hoger Zijn, die zich heel 
duidelijk in menselijke liefde kan uiten en realiseren.  
 
--- Bij de loutering door het vuur droeg je water mee en zo 
kwam je tot het licht. Ik voel een heleboel mystiek in de ele-
menten water en vuur.  
 
Z.: Door zuivering van het onderbewustzijn komt de mens tot 
bewustwording van zijn karmische gebondenheden. Die ko-
men dan nog eens extra duidelijk in zijn bewustzijn, dus in het 
vuurelement van zijn persoonlijkheid. Zuivering door water 
maakt dat je karmische gebonden- en dwangmatigheden heel 
duidelijk in het vuurelement van je bewustzijn komen.  
Het is dan aan je vrije wil hoe je daarmee omgaat en wat je 
daarmee doet.  
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Niet alleen je negatieve gebondenheden komen duidelijk in je 
bewustzijn, maar ook je positieve mogelijkheden. Je Zijn als 
mens, je kennis en je weten komen allemaal duidelijk in je 
bewustzijn.  
Hoe gaat de spirituele mens hiermee om? De vuurkracht van 
de zuivering door het water leidt de mens tot de kosmische 
Christus in zichzelf. Wanneer de mens in het vuur van zijn 
persoonlijkheid de zuivering van zijn onderbewustzijn laat 
geschieden en zich in waarachtige liefde naar het eigen hoger 
Zelf richt, zal het licht van de kosmische Christus tot hem ko-
men. Dat is de mystiek hiervan en daar zijn we nu naar op 
weg. 
 
--- Je moet het lijden loslaten. Maar ik zie als tegenhanger de 
neiging om te zeggen: ‘het is voor mij klaar, zonder dat je het 
werkelijk hebt uitgewerkt.' Waar is de vrijheid en waar zit het 
mechanisme van wegduwen? 
 
Z.: De vrijheid ligt in jezelf. Het mechanisme van wegduwen 
wreekt zichzelf. De grenzen zijn heel subtiel. Je kunt bij jezelf 
nagaan of je het lijden werkelijk hebt geaccepteerd. Je komt 
dan op de bodem terecht, waarna het zich omkeert en je 
weer omhoog schiet. Durf je niet tot de bodem te gaan, dan 
kun je je niet helemaal bevrijden en druk je het weg. Het 
wreekt zich dan vanzelf en komt later toch weer naar je toe. 
 
--- Waar ligt de grens bij mensen die hulp vragen? 
 
Z.: Die grens moet jij - en ik bedoel iedereen - vanuit jouw 
liefdesvermogen, vanuit jouw kracht, vanuit jouw vuur, vanuit 
jouw water, vanuit jouw goddelijk Zijn zelf aanvoelen.  
Er mag nooit een schuldgevoel ontstaan, wanneer dat niet 
gebeurt.  
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Ik ben mensen tegengekomen die dat punt niet hebben her-
kend en met een geweldig schuldgevoel achterbleven. Dat is 
niet reëel!  
Jouw verantwoordelijkheid gaat zover als die ander dat aan-
wil. Verder kan die verantwoordelijkheid niet gaan. 
 
--- Wanneer weet je dat je op de bodem van je kunnen zit? 
  
Z.:  Door bewustwording kan de mens gaan herkennen: ‘ja, dit 
zijn mijn oude emoties, dit zijn mijn dwangmatigheden die mij 
doen geloven dat ik op de bodem zit.' De bodem is pas daar, 
wanneer je echt kunt accepteren. Die bodem is uiterst flexi-
bel, want over twee jaar heb je een ander bewustzijn dan nu 
en is die bodem heel ergens anders.  
Er is een hemelsbreed verschil tussen dat je vindt dat je op de 
bodem zit door je emoties die uit begeerten en dwangmatig-
heden zijn ontstaan of dat je op de bodem zit vanuit je werke-
lijke gevoel.  
Dat verschil kun je alleen maar zelf langzaamaan leren door 
alles wat je hoort, leest en meekrijgt. 
 
Het niveau van bewustwording van ‘boven’ gaat altijd samen 
met het niveau van bewustwording van ‘beneden’, dus van de 
persoonlijkheid. Dat raakt elkaar op een bepaald punt, waar-
door er in de persoonlijkheid van de mens bepaalde herken-
ningspunten komen, hetzij emotioneel, hetzij in het denken. 
 
--- Zetten kinderen die autistisch of geestelijk gehandicapt zijn 
zichzelf bij de geboorte al op de bodem? 
 
Z.: Autistische kinderen hebben heel veel verschillende ach-
tergronden. De meest voorkomende achtergrond is karmisch.  
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Het kan zijn dat een kind geboren wordt om in een bepaalde 
mate van  eenzaamheid te willen leven, waardoor aspecten 
uitgewerkt kunnen worden.  
Het kan ook zijn dat een kind - met medeweten van het eigen 
hoger Zelf - in een bepaalde situatie van buitenaf terecht 
komt, waardoor er innerlijk in zijn onderbewustzijn oude 
karmische gebondenheden worden gestimuleerd zodat het in 
autisme vervalt door de dwangmatige overheersing van zijn 
beperkingen.  
De geest die dan incarneert kiest deze mogelijkheid. Het 
hoeft niet altijd zo te zijn. Het is geen gegeven maar een mo-
gelijkheid. Je hebt kosmische gegevens en kosmische moge-
lijkheden. Op het moment zelf wordt er door het hoger Zijn 
beslist wat er gebeurt. 
 
--- De bodem is rekbaar, zeg je. Dus overgave aan het hoger 
Zelf eindigt nooit! 
 
Z.: Nee, overgave aan het hoger Zelf kan nooit eindigen, want 
de mens groeit. Alles wat stilstaat vervalt. De mens die op een 
bepaald spiritueel niveau komt en daar blijft stilstaan, valt 
gewoon in elkaar. De mens moet blijven groeien en zijn be-
wustwording van het eigen hoger Zijn en de overgave aan het 
eigen hoger Zijn groeit mee. Hoe meer je weet - ik bedoel 
innerlijk weten, niet alleen kennis - hoe groter je bewustzijn 
wordt en hoe meer je lijdt. Tot je op een bepaald punt komt, 
dat je het lijden niet langer meer toestaat.  
Door bewustwording en het daarop volgende lijden groei je 
steeds verder totdat lijden geen lijden meer is, maar ervaring. 
 
--- De Meester Jezus stierf in totale overgave aan het kruis. 
Wacht ons allemaal zo’n overgave? Misschien niet in die 
vorm, maar wacht ons dat allemaal? 
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Z.: Ja, in de komende tweeduizend jaar gaat de mens zelfs 
verder. Wij leven nu in het Aquariustijdperk, in het tijdperk 
van vernieuwing van bewustwording. Ieder mens gaat daar 
doorheen en krijgt dat naar zich toe. Je mate van bewustwor-
ding bepaalt dat je lijden op den duur geen lijden meer is.  
Wanneer wij tot een steeds hoger bewustzijn raken, zal het 
karma van elkaar pijn doen, laten lijden en het eigen leed in 
die ander manifest maken, uiteindelijk ophouden. Dit is de 
bedoeling van steeds meer bewustwording en daar gaan wij 
nu naar toe. Het duurt nog wel tweeduizend jaar, maar als je 
nu al bang bent kom je die tweeduizend jaar niet door.  
 
--- Het Lam Gods, de Meester Jezus werd letterlijk geslacht, 
maar toch had Hij een heleboel eigenwaarde en zelfrespect 
aan het kruis. 
 
Z.: Heel mooi dat u dat zo zegt, het is goed dat dit zo naar 
voren komt. Het Lam Gods werd geslacht, dat is waar, maar 
dit Lam Gods kon geslacht worden omdat Hij zichzelf vanuit 
een zo hoog Zijn kon accepteren dat Hij in wezen zijn slach-
ters naar de slachtbank voerde.  
Wij hebben nog wel even tijd, hoor. Tegen de tijd dat wij dat 
willen, kunnen wij het ook. Zolang je iets niet wilt, kun je het 
ook niet en wordt het ook niet van je gevraagd.  
Je eigen hoger Zelf vraagt iets van je en niemand anders. 
 
--- Je zei net dat we in de komende tweeduizend jaar nog wel 
verder gaan. Waarom? 
 
Z.: Omdat het bewustzijn van de mens in de komende twee-
duizend jaar een grote evolutie zal doormaken, waardoor het 
onbewuste, dat in de afgelopen tweeduizend jaar nauwelijks 
tot zijn recht is gekomen, nu wel in het bewustzijn komt.  
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De wereld van de geest wordt bewust in de mens.  
Dat gebeurt de komende tweeduizend jaar.  
Het betekent dat de mens in de komende tweeduizend jaar 
nieuwe aspecten van zijn mens-zijn gaat herkennen en door-
leven. Hij gaat de wereld van de geest heel duidelijk in zich-
zelf herkennen en niet meer buiten zichzelf plaatsen, waar-
door nieuwe wegen van evolutie begaanbaar worden.  
Daarom gaan wij verder als toen. Men was zich toen niet zo 
bewust als het nu kan gaan worden. 
  
--- Je zei: ‘ontvangenis kan nu gevestigd worden.' Wat bedoel 
je daarmee? 
 
Z.: Ontvangenis kun je alleen maar vanuit het werkelijk Zijn 
vestigen in jezelf. ‘Niet mijn wil, mijn vuur, geschiede, maar 
Uw wil.' Het hoger Zijn, het vrouwelijk aangezicht van God 
wordt gevestigd. We hebben altijd gezegd: ‘niet mijn wil ge-
schiede, maar Uw wil geschiede,’ dan dachten we aan de man 
op de troon of God met de baard. Nee, ‘Uw wil’ is het eigen 
hoger Zijn, het goddelijk Zijn in jezelf dat in totale harmonie 
en evenredigheid is met het hoogste goddelijke Wezen.  
Begrijp je het verschil? Nu kan de mens in vrijheid, onafhan-
kelijk van bepaalde gebondenheden aan kerk, religie, struc-
turen en geconditioneerdheden in echte vrijheid met het 
eigen hoger Zijn komen.  
Dat is de vestiging van het vrouwelijk aangezicht van God in 
de stof. Uiteindelijk, over tweeduizend jaar wellicht, komen 
we dan tot een samengaan van het mannelijke en het vrou-
welijke in ons. De dualiteit wordt dan opgeheven en er zal 
een eenheid van genade komen, dat weer geheel nieuwe 
vergezichten voor ons zal openen. 
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--- Moeten degenen die ’heilig’ verklaard zijn weer incarneren 
om het nieuwe bewustzijn door te leven? 
 
Z.: Natuurlijk. Want dan komen er weer nieuwe aspecten van 
hun persoonlijkheid, hun bewustwording en hun ‘heilig zijn’ 
aan bod. 
Dat ‘heilig zijn’ is maar een bepaald aspect geweest, wat toen 
nodig was. Wat toen ’heilig’ was, is in het nieuwe bewustzijn 
misschien maar een fractie daarvan. 
 
--- Hoe komt de mens eigenlijk tot inzicht in zijn ware op-
dracht? Je kunt natuurlijk wel bezig zijn met karmische toe-
standen, maar ik heb het gevoel dat ik mij daar niet mee bezig 
moet houden. Ik heb creatieve talenten en heb het gevoel dat 
ik daar mee bezig wil zijn. Het lijkt wel alsof ik op een bewus-
ter niveau ben terechtgekomen, waar ik mijn aandacht wil 
richten op iets wat kleurrijk en sprankelend is. 
 
Z.: Je vervat alles waar het omgaat! Wanneer de mens tot 
werkelijk inzicht in zichzelf komt en ziet wie hij is en wat hij 
doet op deze wereld in acceptatie van zijn Zijn, worden zijn 
mogelijkheden en talenten geactiveerd. De dwangmatigheid 
van zijn karmisch lijden neemt dan af in frequentie, waardoor 
zijn creativiteit, zijn gaven en mogelijkheden duidelijker wor-
den en kleurrijker doorwerken. Dat is de daadkracht van spiri-
tualiteit.  
Die daadkracht is er als je je niet aan één stuk door laat mees-
leuren door je karmische processen. Die karmische processen 
houden je dan niet helemaal in hun greep, waardoor er le-
vensvreugde en dankbaarheid voor het leven overblijft en je 
creativiteit tot ontplooiing kan komen.  
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--- Als ieder mens weet dat hij creatieve vermogens in zich 
heeft en daar aandacht aan geeft, is dat een krachtige impuls 
tot verandering, vernieuwing en bevrijding. 
 
Z.: Ja, maar dat kan pas wanneer de mens ontdekt dat al zijn 
processen en al zijn lijden er alleen maar zijn om hem tot 
vernieuwing te brengen. Hij komt dan op een keerpunt en 
kan de knop omdraaien en zeggen:  

‘Tot zover ga ik mee in mijn lijden 
maar ik weet nu  
dat mijn lijden slechts een onderdeel van mijzelf is  
en niet mijn totale Zijn.  
 
Vanuit mijn totale Zijn heb ik zoveel kracht in mij  
dat ik zelf de knop kan omdraaien en transformeren.' 

 
--- Je bent in dit leven gekomen om een bepaalde taak te 
vervullen. Hoe herkent een mens zijn wezenlijke opdracht? 
 
Z.: De wezenlijke hoofdopdracht van de mens is: het goddelijk 
Zijn tot realisatie te brengen in zijn menselijke persoonlijk-
heid.  
Ieder mens heeft een intuïtie en ieder mens heeft een gewe-
ten. Ieder mens heeft een innerlijk weten en een duidelijke 
leidsstem in zichzelf - die hoef je niet in je hoofd te horen, 
maar in je gevoel - waardoor je weet dat je zus of zo moet 
handelen.  
Wanneer je dat hoort, weet of voelt, ga dan na of je dat in 
liefde kunt laten gebeuren, althans op een zodanige wijze dat 
je jezelf en de ander niet verduistert. Wanneer je vindt dat je 
hierdoor jezelf verlicht en een ander kan helpen, ga dan die 
weg. Dit is een mogelijkheid in jouw leven om jezelf tot je 
levensopdracht te brengen.  
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Ga altijd na of alles wat je weet, hoort, voelt of ziet niet geba-
seerd is op de verduistering van licht in jezelf of in de ander. 
Wanneer je je kennis of je weten teveel uitstraalt, komt de 
ander in de duisternis te zitten. Liefde is altijd de basis. 
 
--- Hoe kun je de ander verduisteren als je zelf licht geeft? 
 
Z.: Je kunt met jouw licht de ander verduisteren, wanneer jij 
je licht zodanig gebruikt dat je je daardoor voor die ander 
afsluit. Dus het gaat om de manier waarop. Jouw persoonlijk 
licht hoeft totaal niet tot verduistering van de ander te leiden. 
Het gaat erom wat je er mee doet en hoe je het doet.  
Kies een weg, waardoor je de ander gunt zichzelf te zijn met 
zijn of haar eigen lichtuitstraling. Daar heeft die ander recht 
op. 
 
--- Ik voel in mijzelf een onderscheid en een soort tweedeling 
in mijn mannelijke en vrouwelijke aspecten, waarbij het 
vrouwelijke aspect de liefde inhoudt die helemaal in de mate-
rie wordt gebracht. Is dit vrouwelijke aspect het aandeel van 
de mens en is het mannelijke aspect het goddelijk aandeel?  
In deze tijd zou dan het vrouwelijke aspect heel belangrijk 
zijn, omdat we in een periode zijn beland om het geestelijke 
stuk in de materie te brengen.  
 
Z.: Geestkracht is mannelijk en heeft in de voorbije eeuwen 
geleid tot bevestiging in materie vanuit het mannelijk vuur-
element: Lucifer. Dit is bevestiging van geest in het rationele 
denken in de persoonlijkheid. Nu komt de mens op het punt 
van het vestigen in de stof - dat is anders dan bevestigen - van 
de vrouwelijke ontvangenis, het vrouwelijk aangezicht van 
God door diep gevoelde innerlijke liefde tot het eigen hoger 
Zijn.  
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De mens komt dan in een staat van genade, van absolute 
acceptatie, van loslating in zuiverheid, van blijmoedigheid in 
onwankelbaarheid, van verdraagzaamheid en ga zo maar 
verder. Dat is hetgeen nu gaat komen. Het betekent een tota-
le ommekeer in ons sociaal-maatschappelijk stelsel.  
Maar dat gaat niet in één keer! We worden morgen niet wak-
ker en alles is veranderd. Het gaat langzaamaan en we zullen 
het zelf moeten doen. Dus wij gaan er naartoe dat wij ons 
niet langer willen bevestigen vanuit de begeerte van het ei-
gen vuur, maar nu vanuit de andere pool, het zonder begeer-
te ontvangen in de materie van het hoogste geestelijk Zijn. 
 
--- Je ziet momenteel in de maatschappij dat juist de mensen 
die in hun macht en begeerte zitten als het ware oprukken 
om de overhand te krijgen. Is het juist dat we een periode 
krijgen waarin het zo donker wordt dat het donker bijna aan 
zichzelf kapotgaat? 
 
Z.: Dat heeft te maken met het zwaard des onderscheids.  
De mens moet zich eerst bewust worden van zijn begeerten 
en macht en erkennen dat die begeerten en macht hem drij-
ven naar steeds meer bevestiging in de stof. Uiteindelijk weet 
de mens dat als hij zo doorgaat zichzelf vernietigt, verschroeit 
en verbrandt. Eerst moet de mens tot herkenning en accepta-
tie van zijn drijfveren komen en dan tot verandering en trans-
formatie. De mens kan zowel geestelijk als stoffelijk overle-
ven, wanneer hij zijn waterelementen lucht, aarde, liefde in 
zijn werkelijke ontvangenis-in-materie kan vestigen, waar-
door geestkracht door liefde in materie wordt omgezet.  
Begeerten worden dan uitgesloten. 
 
--- Dat begrijp ik. Astrologisch zou ik zeggen:  
Pluto woelt eerst alle negativiteit omhoog. 
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Z.: In onze eigen christelijke godsdienst, vooral in het katholi-
cisme, zijn excessen eerst vreselijk op de spits gedreven.  
Denk aan de verbrandingen en alles wat er gebeurde voordat 
men zich in de kerken bewust werd dat het op deze wijze niet 
moest plaatsvinden. Het gebeurde niet vanuit de liefde die 
Christus gepredikt heeft.  
 
Nu zie je in het Midden-Oosten ditzelfde ook gebeuren.  
Het fanatisme wat de oosterse mens drijft tot zulke grote 
excessen staat niet in de koran. Deze excessen gebeuren van-
uit het menselijk vuurelement door bevestiging in de per-
soonlijkheid van macht en begeerte, bewerkstelligt door een 
religieuze projectie.  
Dit gaat net zolang door totdat in het bewustzijn van de oos-
terse mens gaat doordringen: ‘wat doen we hier, dit is fout, 
dit is niet wat Mohammed ons geleerd heeft.' Want de koran 
is vol liefde en daar staat niets in van alles wat nu gebeurt. 
 
--- De behoefte om greep te houden op zaken wordt vertaald 
in organisatiestructuren, het bedenken van systemen en der-
gelijke.  
Als je dat loslaat, kom je natuurlijk wel een beetje in drijfzand 
of in een soort vacuüm terecht. 
 
Z.: Je bedoelt: hoe is de weg van de spirituele mens? Niet in 
het drijfzand en ook niet in vormen van overorganisatie.  
Alles wat in materie komt moet geordend worden, anders is 
het oeverloos en eet het zichzelf op of verslindt het zichzelf. 
Dus geest die in materie komt heeft een bepaalde ordening 
nodig. In de kosmos is alles geordend.  
Kosmische wetten en energieën lopen absoluut geordend. 
Dus ordening hebben we wel nodig. Maar wat gebeurt er dan 
als wij in organisatievormen verpletterd dreigen te raken? 
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Dan speelt de begeerte van de macht van degenen die zich 
daarmee bezighouden om zich daarin te bevestigen een te 
grote rol! Begrijp je het verschil? Het onderscheid is heel sub-
tiel: of je valt aan de ene kant of je valt aan de andere kant 
over de grens. 
 
--- De discipelen rond de Meester Jezus leefden na de kruisi-
ging in een soort van ongeloof en in een enorme diepe wan-
hoop over alles wat er was gebeurd. Toch waren de vrouwen 
- ik denk dan onder andere aan de symboliek van Maria Mag-
dalena - de enigen die in zichzelf de herkenning hadden van 
de diepe mystiek van de Meester Jezus. Kun je hier iets over 
zeggen? 
 
Z.: In de vrouw, maar ook in het vrouwelijk Zijn van de man, 
ligt de werkelijke overlevingskracht. En dan niet alleen de 
overleving aan materiële rampen, maar vooral ook de geeste-
lijke overleving. De geestelijke overleving ligt in het vrouwelijk 
element van de man en in de vrouw.  
Het betekent dat werkelijke ontvangenis in totale acceptatie 
loslaten en bevrijding inhoudt. Dat is dat overleven en de 
onwankelbaarheid van die vrouwen toen! 
 
--- Ik zit nog een beetje met die verdraagzaamheid. Ik begrijp 
best wat je zegt: je moet niet terugslaan maar nadenken over 
hetgeen je opwekt bij de ander. Eigenlijk moet je met die 
ander praten om het weer goed te krijgen, maar in ons gewo-
ne dagelijkse leven is dat ontzettend moeilijk. 
 
Z.: Door terugslaan wordt de spiraal van karma in een ver-
snelde beweging gezet, wat weer nieuwe karmische aspecten 
oproept.  
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Karmisch moet het dus op een andere wijze, misschien kom je 
niet tot een oplossing maar wel in een fase van communica-
tie. Dat lijkt misschien uiterlijke zwakheid, maar innerlijk 
hoeft dat niet zo te zijn. Het is wel zo - en dat is iets wat de 
spirituele mens van nu moet overwinnen - dat jouw innerlijke 
zwakte zich altijd manifesteert in een uiterlijke zwakte.  
Kijk maar naar kinderen op een schoolplein. Een kind dat ang-
stig en onzeker is wordt geheid gepest door andere kinderen, 
waardoor het onzekere kind nog dieper in de ellende wordt 
gedrukt. De innerlijke onzekerheid die het angstige kind uit-
straalt, roept bij anderen machtstrillingen op.  
Die machtstrillingen zijn begeertetrillingen van bevestiging. 
 
Nu vraag je: hoe kan een zwakker iemand zich verhouden tot 
een sterker persoon?  
Dat kan alleen wanneer de zwakkere sterker wordt in zijn 
eigen Zijn. Hij straalt dan zijn zwakte niet meer uit en beves-
tigt daardoor niet meer de kracht van de ander. De ander 
wekt dan geen laaiende vuurvlammen van begeerte naar 
macht meer op. Een ander antwoord is er niet. 
 
--- Ook als je vanuit spiritualiteit probeert te werken, kom je 
in situaties terecht dat het botst met een ander. Je voelt en 
herkent heel duidelijk je eigen aandeel en je wilt daar ook aan 
werken. Hoe kun je daaraan werken zonder dat je de ander 
kwetst? 
 
Z.: Bedoel je dat die ander door jouw wijze van Zijn in jouw 
spiritualiteit tot een bepaalde daad of gezegde komt? Of be-
doel je dat je bij die ander bepaalde dingen ziet, waaraan hij 
of zij volgens jouw spiritualiteit en jouw denkwijze moet gaan 
werken? Dat laatste mag alleen wanneer die ander daarnaar 
vraagt of zich voor jouw denkwijze openstelt. 
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Iets in de ander raakt je en jij vraagt je af hoe je vanuit jouw 
spiritualiteit daar zodanig mee kunt werken dat je toch jezelf 
blijft zonder dat je die ander kwetst en zijn licht verduistert. 
Om te beginnen: praten!  
Praten is een brug tussen mensen en lost vaak iets op.  
Jezelf laten zien zoals jij jezelf ziet en het dan verder aan die 
ander overlaten wat hij of zij met dat beeld dat jij van jezelf 
laat zien doet. Wat hij of zij ermee doet is de verantwoorde-
lijkheid van de ander, daar kun je de ander ook niet mee 
kwetsen. Je kunt jezelf dan nog afvragen: ‘wat gebeurt er in 
mij als ik mijzelf laat zien en het aan de verantwoordelijkheid 
van de ander overlaat om daar wel of niet iets mee te doen?'  
 
Ook kun je je afvragen: ‘wat is mijn respons als die ander op 
een andere wijze handelt?' Zet je jezelf dan in het donker 
vanuit de angst dat die ander anders weet of handelt? Dat is 
niet goed. Je mag jezelf niet in het licht zetten, maar ook niet 
in het donker. De grenzen zijn wederom heel subtiel en het is 
een moeilijke weg om echt spiritueel te leven. 
 
--- Kun je uitleggen hoe daadkracht zich in het geestelijk pro-
ject Psychosofia kan manifesteren? 
 
Z.: Het geestelijk project Psychosofia resulteert onder de 
Meester Koot Humi en wordt helemaal geïnspireerd en bege-
leid door de Christus. Een ieder die zich hiertoe bekent - zoals 
dat heet - vanuit eigen karmische verbondenheid heeft deel 
aan de opdracht van dit geestelijke project.  
De opdracht is: het oprichten in dit land van nieuwe christen-
gemeenschappen die door zuivering van het onderbewustzijn 
tot de wijsheid van de eigen ziel komen en daardoor de spiri-
tualiteit vernieuwen door daadkracht in hun eigen persoon-
lijkheid.  
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--- Het lijkt erop alsof we bezig zijn met de laatste schakel van 
een lang afdalingsproces. Die laatste schakel is geest enten in 
de materie, iets wat altijd moeizaam is geweest. Zijn wij in-
derdaad in dat stadium aangeland? 
 
Z.: Ja, in dat stadium zitten wij nu. Het is als een soort Pink-
sterfeest. De wijdingsdienst van het water op Witte Donder-
dag en de voetwassing van de discipelen door de historische 
Christus kunnen we nu zien als een zuivering van het onder-
bewustzijn.  
De maan en het water staan symbool voor het onbewuste.  
Door zuivering van het onderbewustzijn komt de mens stevi-
ger in de materie te staan. In de verwerkingstijd van Witte 
Donderdag tot Pinksteren zijn de discipelen door alles heen 
gegaan. Door zuivering van ons onderbewustzijn gaan wij ook 
door al onze angsten, onzekerheden, pijnen, enzovoort heen, 
waardoor wij uiteindelijk kunnen accepteren en loslaten.  
 
Wij komen dan tot een bepaalde mate van innerlijke bevrij-
ding en er komt een soort expansie in onszelf waardoor ver-
nieuwing kan ontstaan. Ook wordt onze daadkracht krachti-
ger. Het is steeds weer opbouwen en loslaten en opnieuw 
weer opbouwen en loslaten. Soms denk je in wanhoop: ‘wat 
doe ik toch eigenlijk? Moet het zo?'  
Al deze dingen zijn levende lessen vanuit je hoger weten. 
Merk hoe je vaak verstrikt raakt in allerlei vormen die je onvrij 
maken. Vormen overschreeuwen dan de inhoud.  
Uiteindelijk kunnen wij ook die vormen weer loslaten, opdat 
de inhoud vrij komt. Zo leren wij onze lessen. 
 
--- Waarom spreekt de Meester Jezus door jou heen als hij 
zich lichamelijk kan manifesteren?  
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Z.: In de tweeduizend jaar achter ons heeft de Meester Jezus 
zich op vele wijzen gemanifesteerd door middel van vele 
mensen. Hij spreekt door mij vanuit Zijn verbinding met mij in 
verband met mijn geestelijke opdracht. Die opdracht is: het 
duidelijk maken bij mensen van het eigen goddelijk Zijn door 
herkenning van de kosmische Christus in zichzelf.  
 
De mens kan in volledige vrijheid de historische Christus in 
Zijn waarden laten en vanuit deze waarden respecteren, lief-
hebben en volgen.  
Dat betekent dat wij niet langer vanuit opgelegde dwangma-
tigheden, dogma’s, onvrijheden, zonde, boete en schuld of-
fers hoeven te brengen. Wat door mij gebeurt is in ieder 
mens herkenbaar in zichzelf. Wij komen allemaal zover dat 
wij de kosmische Christus in onszelf kunnen herkennen.  
 
--- Is het juist dat je de kosmische Christus als kind wel er-
vaart, maar dat je dat later helemaal kwijtraakt? 
 
Z.: Ja, als kind leef je nog in de onbewuste onschuld, waar-
door je die herkenning maar laat gebeuren zonder dat je ver-
stand er van alles bij vertelt. Je aanvaardt het zonder emoties 
van: ‘dat kan toch niet met mij, dat is vast duivels of een ver-
zoeking of wat dan ook’!  
Dit zijn voor ons volwassenen opgelegde geconditioneerdhe-
den! Als kind heb je daar nog niet zoveel last van, totdat de 
omgeving begint je vrijheid te beknotten en je herkenning te 
misvormen. 
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TRANSMISSIE 
 
‘Voorwaar Ik zeg u 
zo gij op deze wijze 
uzelve wilt oprichten naar Mij 
Ik de Christus in u 
zult gij in uzelf de kosmische Christus hebben gerealiseerd. 
 
En zo zult gij mens 
van eeuw tot eeuw steeds dieper, steeds groter 
het goddelijk zijn in uw wereld realiseren 
waardoor gij mens, ook in de wereld der sferen 
dit hoge bewustzijn, dit goddelijk Zijn 
zult brengen.  
 
Want Ik zeg u 
bedenk wel: 
geest en stof vormen een eenheid. 
 
Wat gij in uw wereld aan bewustzijnstrillingen uitzendt 
zo zal in de wereld van de geest dat worden opgevangen  
en geresoneerd.' 
 
Aum 
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Hoofdstuk 16 
 
 
DAADKRACHT EN MANIFESTATIE 
 
 
 
Alleen de eigen daadkracht brengt geest in de stof.  
De leringen van Psychosofia zijn gebaseerd op de eigen be-
trokkenheid en de eigen daadkracht waarmee de mens zich-
zelf kan ontwikkelen. De eigen daadkracht kan leiden tot een 
werkelijke stoffelijke vormgeving vanuit het hoger denken, los 
van emoties en begeerten. Zelfs als dit niet helemaal lukt, zal 
er in de mens toch een absolute onwankelbaarheid zijn om 
vanuit het hoger Zijn geest in de stof te willen brengen.  
 
Mensen die met dit aspect - het brengen van geest in de stof - 
in aanraking komen, ondergaan allerlei zuiveringsprocessen. 
Deze zuiveringsprocessen vergen erg veel van de mens en 
soms het kan nodig zijn om ‘stop’ te zeggen en een pas op de 
plaats te maken.  
Diep in ons kunnen wij inzien, hoewel wij op aarde zijn geko-
men om ons te vervolmaken, dat wij zelf  bepalen wat wij 
aankunnen en willen in dit leven. Dat is onze eigen verant-
woordelijkheid. Het is niet nodig om dwangmatig steeds die-
per in je zuiveringsprocessen mee te gaan.  
Doe je dat wel, dan ebt je energie helemaal weg. Zuivering 
vindt plaats zowel in de hogere gebieden als in de lagere na-
tuurrijken. Als je daar al je energie op richt, heeft dat tot ge-
volg dat het vooral in je lagere natuurrijken energie ‘vreet.'  
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Die energie heb je dan niet meer beschikbaar om datgene 
waar je je zo in herkent en waar je je zo bij betrokken voelt te 
realiseren. Het is mij opgevallen, in de jaren dat ik hiermee 
bezig ben, dat veel mensen vanuit hun toch wat dwangmati-
ge, karmische gebondenheden te diep betrokken raken in 
hun zuiveringsprocessen, waardoor die processen veel te 
grote vormen aannemen. Het gaat dan lijken op een soort 
masochisme. De leringen van Psychosofia vertellen hoe de 
mens kan leren omgaan met zijn lijden. Als je helemaal ge-
richt bent op je lijden blijft er weinig van jezelf over en ver-
mindert je levensenergie. 
 
Het is aan jezelf om je eigen plaats hierin duidelijk te bepalen. 
Waartoe zijn wij op aarde? Om onszelf te vervolmaken, maar 
dat is niet iets wat zomaar komt aanwaaien. Daarom kunnen 
wij dankbaar zijn voor alles wat onze Broeders in de geest ons 
aanreiken. De leringen van Psychosofia beschermen ons ook 
voor te grote behoeftes, te grote verlangens en te veel 
dwangmatigheden om onszelf te willen vervolmaken, waar-
door wij in dit leven nauwelijks nog van nut kunnen zijn.   
Wij bepalen zelf ons lijden, dat gebeurt niet van buitenaf.  
Wij kunnen ons van leven tot leven losmaken van onze spiraal 
van lijden en hoeven niet steeds dieper te worden meege-
sleurd. De mens kan van het punt van lijden een punt van 
vreugde maken, zodat plicht geen plicht meer is, maar vreug-
de of spel. Dan richten onze energieën zich naar ons goddelijk 
Zijn en ontvangen wij alle zegen, positieve trillingen en alles 
wat zweemt naar nieuwe kosmische levensenergie. 
 
Nu de daadkracht. Wanneer kosmische energieën niet ge-
bruikt worden voor het daadwerkelijk in stof te brengen van 
hetgeen wij geestelijk hebben verworven, voeren zij ons naar 
een lagere astrale sfeer waar lijden een centrale plek heeft. 
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Die plek kan zelfs een punt van masochistische vreugde wor-
den die verslavend en energievretend is, alsof je verslaafd 
bent aan drugs of alcohol.  
Kosmische energieën zijn uiterst kostbaar en wanneer zij niet 
gebruikt worden waarvoor zij gegeven zijn, kunnen zij zich 
tegen je keren. Je komt dan in een soort morgenland terecht 
waar het prachtig toeven is, maar waar je daadkracht tot nul 
wordt gereduceerd. Dit is een waarschuwing en misschien 
klinkt dit wat negatief.  
 
Nu de positieve kant. Wanneer wij deze kosmische energieën 
gebruiken op de wijze zoals bedoeld, verdubbelen zij. Ze func-
tioneren dan ten volle en brengen ons in diepe aanraking met 
onze creativiteit en inspiratie. Dit is wat bedoeld wordt met: 
‘zijt gij niet als goden’, waar wij uiteindelijk naar toe willen.  
Veel esoterische groeperingen en boodschappers hebben 
ditzelfde doel voor ogen. Wanneer groepen mensen op deze 
wijze werken met deze hoge kosmische energieën vormt zich 
een energetische keten, waardoor er nieuwe geluiden en een 
nieuwe uitstraling in de maatschappij komen. Klein begin-
nend en uiteindelijk steeds verder groeiend en stralend.  
Psychosofia kan aan deze ontwikkeling een belangrijke bijdra-
ge leveren. 
 
De vervulling van het goddelijk Plan is om uiteindelijk tot een 
aarde te komen waar de mens werkelijk zijn broeder en zus-
ter herkent.  
Dit kan pas gebeuren wanneer de mens, aangeraakt door 
geest, zijn eigen menselijke facetten, gaven en creativiteit in 
een positieve spiraal in beweging zet.  
U ziet, ik voer u terug in een kringetje en dit is wat mij voor 
ogen staat toen ik gevraagd werd om Psychosofia te vestigen. 
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Het is belangrijk om ook in de natuur met de kosmische ener-
gieën mee te gaan. In de winter wordt het leven tot het diep-
ste punt gebracht, waardoor het kan gaan uitbotten.  
De lente is de tijd van groei en bloei, van centralisatie en te-
gelijkertijd met een uitstraling van decentralisatie. De lente is 
de beste tijd om hetgeen ons is gegeven daadwerkelijk in stof 
te brengen. 
Hoe diep je ook in je processen zit en hoe diep je door je ei-
gen pijn heengaat, accepteer en weet dat het je vernieuwing 
geeft. Richt je vanuit dit weten met jouw heilige vrije wil 
daadwerkelijk op de transformatie van jouw Zijn als mens. 
Pak die vernieuwing op en richt die vooral op jezelf.  
Aanvaard genade en vergeving in jezelf en straal dat uit.  
Alleen zo kunnen wij de afdalende zichzelf verslindende we-
reld redden. Ieder vanuit zijn eigen kleine stukje. 
 
Dan wil ik u meevoeren naar het belang van lichtmeditaties 
die tegelijkertijd een genezende werking hebben. In een 
lichtmeditatie kunt u duidelijk herkenbaar uw eigen hoger 
Zelf visualiseren. U kunt ondervinden hoe uw hoger Zelf een 
geweldige krachtbron is voor het leven van alledag. Als u het 
licht van deze krachtbron door u heen laat gaan, worden uw 
chakra’s verlevendigd, wordt uw denken vernieuwd, uw in-
zichten verdiept en uw keelcentrum geopend opdat u de juis-
te woorden kunt spreken die uw hoger weten en uw dieper 
inzicht u ingeven.  
Uw hartcentrum wordt daarbij zodanig geraakt dat u daarin 
de kracht van de liefde herkent en daarmee aan het werk 
kunt gaan. Besef dat deze liefdeskracht eerst naar het eigen 
Zelf gericht moet worden om tot vergeving, acceptatie en 
daardoor tot dankbaarheid in onwankelbaarheid van het ei-
gen leven te kunnen komen.  
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U kunt dan het licht uitstralen naar uw emotiecentrum waar u 
door de kracht van de liefde, het diepere inzicht en het ver-
nieuwde denken uw heilige wil kunt gebruiken om uw emo-
ties te reguleren en in harmonie te brengen.  
 
Dan kunt u het licht verder laten uitstralen naar uw man- of 
vrouwgebied met alle pijn en vreugde die daar aanwezig is. 
Het verlevendigt daar uw Zijn als man of vrouw.   
Laat dan het licht weer opstijgen naar waar het vandaan 
kwam. Het licht is dan goud van kleur geworden en u bent nu 
zodanig gesterkt door het eigen hoger Zijn dat u met uw ei-
gen heilige vrije wil zonder begeerte en juist vanuit acceptatie 
van uzelf tot een vreugdevol goddelijk leven kunt komen.  
U maakt dan zelf de kosmische Christus in uzelf voelbaar, 
ervaarbaar en erkenbaar waardoor grote stukken karma wor-
den opgelost. 
Hierdoor brengen wij ook de historische Christus in Zijn waar-
heid terug en kunnen wij bewust de historische Christus naar 
dat niveau brengen waar Hij in werkelijkheid hoort.  
 
 
TRANSMISSIE 
 
‘En zo, gij mens, zult gij met Mij voortschrijden 
van eeuw tot eeuw, in uw en Mijn gezamenlijke evolutie. 
 
Want zo zal Ik met u mogen zijn 
Ik de historische Christus 
met u in steeds vernieuwing van bewustzijn 
in steeds verdieping van uw diepste gevoelsleven 
in steeds vernieuwing van hereniging 
met de kosmische Christus, waardoor gij Mij zult zien 
als uw hoogste Broeder.  



418 

 

Zodanig onafhankelijk van Mij 
en toch in getrouwheid met Mij verder willen gaand. 
 
Zo roep Ik u op, gij mens van nu 
deel alles wat u is gegeven, met elkaar 
vanuit die staat van genade 
waarin Ik u heb kunnen leiden, zolang  
totdat gij het nu in uw eigen verantwoordelijkheid 
zult kunnen overnemen. 
 
Want nu zijt gij sterk en krachtig genoeg 
om deze leiding  
in uw eigen verantwoordelijkheid in zijn totaliteit 
te realiseren. 
 
Want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 
dat slechts zo, gij mens, van uw planeet een werkelijk oord 
van liefde en van genade zult kunnen maken. 
 
Ik dank u 
en Wij allen, uw Broeders en Zusters in de geest 
Wij danken u en Wij smeken u 
om met Ons samen deze evolutie van het bewustzijn  
tot in het diepste gevoel 
op uw planeet te doen plaatsvinden. 
 
Verlos Ons uit ons isolement. 
Betrek Ons in al wat gij zelf zijt en beleeft. 
 
Weet dat er is geen grens  
tussen gene zijde en uw materiële kant. 
Dat er slechts is één geest, één goddelijk zijn 
in verschillende dimensies van uitvoering. 
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Gij mensen zijt het vrouwelijk aangezicht van God 
want gij zijt de materie 
de verdichting van de Kumara’s om de Troon.  
 
Gij mens, besef uw verantwoordelijkheid 
besef uw vreugde  
om in deze verantwoordelijkheid te mogen staan. 
 
En Ik zeg u dat de hemel voor u is, kan zijn op aarde 
totdat gij allen, met Ons  
in het laatste der dagen verenigd zult zijn.' 
 
Aum 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
  
 
--- Ik vraag mij af of inwijdingsscholen en dergelijke in de een-
entwintigste eeuw nog nodig zijn. Biedt het leven van iedere 
dag ons niet alles aan? 
 
Z.: Het gaat om het pad van innerlijk discipelschap. Het zit 
hem in de levenshouding die de discipel aanneemt. Datgene 
wat hem of haar is gegeven in bewustzijn en gevoel kan men 
in bezinning in inwijdingsscholen uitwerken. 
 
--- Vormt het dagelijks leven geen innerlijk discipelschap? 
 
Z.: Ja, maar door bezinning kun je nieuw bewustzijn in je 
mens-zijn brengen. Daardoor gaat er een krachtveld in jezelf 
stromen, waardoor je via je eigen werkterrein dit in de maat-
schappij kunt brengen. De maatschappij is harder en het is 
werkelijk zaak om hetgeen je in jezelf tot eigendom hebt ge-
maakt daar ook echt te brengen.  
Om tot deze bezinning te kunnen komen, is ook mij gevraagd 
daar een gelegenheid voor te scheppen. Die gelegenheid 
heeft nog geen vaste vormen en ik weet ook echt niet hoe dat 
gaat, maar als mij zoiets gevraagd wordt, denk ik dat ik daar-
aan moet voldoen en laat ik het verder aan de mensen over 
hoe of wat zij daarmee willen doen.  
 
--- Zo’n bezinningsplek voelt als een hogedrukpan of een snel-
le kweekreactor. Je wordt dan even uit je vaste patronen 
losgemaakt om beter naar binnen te kunnen kijken. In de 
maatschappij is dat heel moeilijk, vooral als je aan veel patro-
nen vastzit.  
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Z.: Een bezinningscentrum als broedplaats. Het mag absoluut 
geen vluchtplaats zijn, waar je heengaat om te vluchten en in 
haveloze toestand aankomt om weer bij te tanken. Dat bij-
tanken mag wel en waarschijnlijk zul je ook altijd een bepaal-
de haveloosheid meenemen, maar het gaat primair om het 
bewustzijn. Als je je daar helemaal in begeeft, zal je leven 
weer kracht krijgen om je taak in de maatschappij voort te 
zetten. Wanneer je het als een vluchtoord beschouwt, ont-
vang je niet de kracht om terug te gaan in de maatschappij. 
 
Iets anders is het wanneer je weet dat het een vlucht is, dan 
heb je dat in jezelf al gereguleerd door jezelf toe te staan 
eens een keertje te mogen vluchten. Dat kan wel en schept 
vergeving naar jezelf. Mijn wandelingetjes op een dag dat ik 
praktijk had, zou je kunnen zien als vluchten, maar daardoor 
kreeg ik juist bezinning en een hergroepering van mijn ener-
gieën. Dus als je bewust ‘vlucht’ naar een bezinningscentrum 
geeft dat niet. 
 
--- Het zuiveren van het onderbewustzijn heeft toch zijn gren-
zen en je moet oppassen dat je niet psychotisch wordt. Als je 
heel erg lang en erg veel aan het zuiveren bent, blijft er van je 
persoonlijkheidsenergie weinig over. Ik heb geen zicht op al 
wat er aan droesem in mijn onderbewustzijn zit en ik heb 
ook, bij lange na, geen zicht op wat mijn hoger Zelf van plan 
is. Hoe kan ik dan een grens bepalen? Waar houdt het op en 
hoe kun je dat weten? 
 
Z.: De mens heeft godzijdank bescherming in zichzelf en een 
verdedigingsmechaniek als grensbepaler. Die grensbepaler 
bewaakt dat je te ver meegaat in de droesem van je onder-
bewustzijn. Je verdedigingsmechaniek heeft te maken met 
gezond verstand, inspiratie en creativiteit.  
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Je gaat dan voortdurend in jezelf na: ‘hoe ben ik bezig?  
Werk ik zonder begeerte en in liefde naar mijzelf?' 
 
--- Gezond verstand en een beschermingsmechaniek van: ‘tot 
hier en niet verder’ kwam ik vaak tegen vlak voor het punt 
van totale overgave. Waar ligt dan het psychotische of het te 
ver gaan in jezelf. 
 
Z.: Dat bepaal je absoluut zelf. Wanneer je toch wijzer wilt 
worden door alles wat je krijgt aangereikt en je ziet dat je 
creativiteit en je menselijk Zijn in gevaar komt door steeds 
dieper en verder te willen zuiveren, dan moet je heel duidelijk 
het rode licht zien.  
Want jij bent Gods evenbeeld omdat jij de mens bent die je 
bent en daar heb je rekening mee te houden. Als je daaraan 
voorbij gaat, ben je verkeerd bezig met de kosmische ener-
gieën. Dan stop je het ene gat met het andere. Vraag maar 
verder. 
 
--- De grens van ‘nu is het genoeg geweest’ heb ik herhaalde 
malen in mijn leven bereikt. Toch ging het steeds verder en 
achteraf gezien was het goed dat het verder ging. Zo moeilijk 
is de praktijk van het leven. 
 
Z.: Je komt aan een grens: ‘nou is het genoeg geweest.' Dat is 
een grenspaal in een gradatie van niveau. Dat stukje is klaar. 
Door die grens komt je bewustzijn op een nieuwe gradatie 
van niveau, die kun je aan omdàt je tot die grens was geko-
men. En zo gaat het steeds verder.  
Zo wordt je bewustzijn stapje voor stapje verder ontwikkeld, 
waardoor je je steeds meer van je eigen te grote emotionele 
gebondenheden kunt zuiveren. Je gaat van bewustzijnsniveau 
tot bewustzijnsniveau.  
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En in ieder niveau is een bepaalde zuivering mogelijk. Je kunt 
als het ware steeds meer en dieper dragen in je persoonlijk-
heid. Dat is het evolutieproces, dat maakt dat jij uiteindelijk 
de kracht krijgt om te zijn wie jij bent. 
 
--- Vóór een totale overgave is er vaak een grens van: ‘tot hier 
en niet verder.' Je zit dan als het ware op de bodem. Op het 
moment dat je zegt: ‘tot hier en niet verder’ volgt vaak:  
‘Heer, Uw wil geschiede.' Hoe weet ik dat mijn onderbewust-
zijn nog droesem heeft en dat mijn hoger bewustzijn nog wil 
zuiveren? 
 
Z.: In de loop der tijden hebben wij kunnen leren hoever wij 
in onze emoties en in onze denkpatronen gebonden zijn ge-
raakt aan oude droesem. Als je een grens kunt stellen van: ‘nu 
kan ik niet meer verder’, komt de overgave. Je springt dan als 
het ware over op een nieuw niveau van bewustzijn.  
Daardoor ontstaat meer kracht. Niet door die sprong maar 
omdat je tot de grens bent gegaan, ontstaat er een nieuw 
krachtveld waardoor je op een hoger bewustzijnsniveau die 
droesem verder kunt uitwerken. 
Soms is daar begeleiding bij nodig. Een begeleider heeft dan 
de verantwoordelijkheid om duidelijk te zien en te ervaren 
hoe er bij de hulpvrager bepaalde grenzen worden verduide-
lijkt, anders kan de hulpvrager in een psychose terechtkomen. 
De begeleider moet dat kunnen onderkennen.  
De hulpvrager die in een psychose komt kan zijn persoonlijk-
heid niet meer ervaren als zijn werkelijke vormgeving van zijn 
of haar hoger Zelf. De mens moet altijd op zijn basis kunnen 
blijven staan temidden van al zijn zuiveringen. ‘Ik ben hier en 
ik ben die ik ben, al maak ik dit allemaal door.  
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Ik kan dat omdat ik een grotere totaliteit ben dan dit stuk van 
mijn persoonlijkheid wat hier doorheen gaat.' Dit is de enige 
basis waarop je zuiveringen kunt doorstaan.  
 
--- Ik heb het gevoel dat ik soms grenzen niet meer hoef te 
bereiken omdat ik de kracht heb om uit het lijden te blijven. 
Hoe werkt dat? 
 
Z.: Dat geldt - mag ik even een beetje elitair stellen - voor 
mensen die door heel veel heen zijn gegaan en daardoor zo-
veel bewustwording hebben gekregen dat ze dieper in hun 
gevoel zijn gekomen. Maar in het algemeen moet heel duide-
lijk gezegd worden dat er grenzen zijn. Anders wordt het oe-
verloos en dat is niet de bedoeling van alles wat gegeven 
wordt. 
Vanuit de totaliteit moet de mens begrijpen en dat niet alleen 
met het verstand maar ook met het gevoel, dat het eigen 
hoger Zelf een absolute kracht in zich heeft. Je totaliteit is je 
krachtbron, waardoor je niet helemaal door je lijden heen 
hoeft te gaan. 
 
--- Heeft dat te maken met de wil? Als je vanuit je wil weer-
standen doorbreekt, is er het gevaar van een psychose.  
Maar als je je eigen wilsaspect kunt onderkennen, ga je er 
mee naar een hoger bewustzijn waarop overgave volgt?  
 
Z.: Die onderkenning is het punt van ommekeer. Het gouden 
licht gaat dan omhoog. Je beslist zelf: ‘nu is het genoeg.'  
Nu wil ik niet meer in de koestering, het genot en de veilig-
heid van mijn lijden blijven. Dat klinkt misschien vreemd maar 
lijden geeft ook een bepaalde identiteit en veiligheid, het 
bevestigt jezelf in het vuurelement van je persoonlijkheid. 
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Het wilsaspect moet gebaseerd zijn op het absolute innerlijke 
diepste weten dat jij een totaliteit van licht bent. Het lijden is 
dan maar een onderdeel van je totale Zijn. Je bent dan zelf 
meester over je lijden en je lot. 
 
--- Mensen hebben een levensthema. Hoe intenser je dat 
levensthema herkent, hoe meer je weet wat je wil. Je weet 
dan waar je wil uitkomen, hoewel je vaak dat punt nog niet 
hebt bereikt. Is er ook een weg waardoor je volledig vorm 
kunt geven aan het thema in je leven? 
 
Z.: Wanneer je volledig vorm wilt geven aan het thema van je 
levensopdracht en je doet dit vanuit de begeerte volmaakt te 
willen zijn zonder aanzien des persoons, ben je nog niet voor 
de helft met je werkelijke spiritualiteit bezig. Wanneer je 
vorm geeft aan je levensthema vanuit het diepste besef van 
het eigen hoger Zelf en met respect voor de eigen persoon-
lijkheid die dit hoger Zelf moet dragen, ben je een stuk verder 
in je beleving van spiritualiteit.  
Ook daar zijn gradaties van niveau van bewustzijn in.  
Het stellen van grenzen heeft te maken met het je niet oever-
loos laten meesleuren door je levensopdracht, waardoor je 
door lijden gaat blokkeren. 
 
--- Je zegt: ga niet helemaal mee in je lijden. Daar proef ik iets 
van weinig respect voor het lijden in. Bedoel je dat ook? 
 
Z.: Lijden is, vanaf het ontstaan van de mens, de enige weg 
geweest om tot bewustzijn, overgave en herkenning van het 
eigen goddelijk Zijn te komen. De leringen van Psychosofia 
zeggen dat de weg van lijden niet in een eeuwigdurende spi-
raal tot op de bodem van de persoonlijkheid hoeft door te 
gaan. De mens kan het lijden zien als een fase in zijn Zijn.  
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Het lijden is niet zijn totaliteit en zolang de mens, vanuit zijn 
drang tot vervolmaking, door zijn begeerten wordt meege-
sleurd, zal lijden de overheersende factor in zijn bestaan zijn. 
Wanneer de mens door leringen en belevingen tot hoger 
bewustzijn raakt, kan hij zijn eigen staat van genade ervaren. 
Gestimuleerd en gedragen door zijn vrije heilige wil kan hij uit 
zijn te diepe staat van lijden raken, want die te diepe staat 
van lijden is in wezen een afscheiding van zijn goddelijk Zijn. 
De basis van spirituele genezing is door bewustwording tot 
acceptatie en aanvaarding van het lijden komen. Door absolu-
te acceptatie van het lijden kun je je wil richten op je mense-
lijk Zijn, waardoor je creativiteit en je inspiratie tot volle bloei 
kunnen komen. Dat is de bedoeling.  
 
--- Je zegt: lijden wordt bevestigd door het vuurelement. Kun 
je daar wat dieper op ingaan? 
 
Z.: Lijden bevestigt het vuurelement in de mens omdat het de 
mens in steeds nieuwe ervaringen tot hoger bewustzijn 
brengt. Die hogere bewustzijnsniveaus gaan wederom ge-
paard met lijden, maar uit dat lijden worden weer nieuwe 
bewustzijnsniveaus geboren. Dat is bevestiging vanuit het 
vuurelement, dus de mannelijke geestkracht in de stof.  
Nu zijn wij in het tijdperk van de vrouwelijke ontvangenis.  
Dit betekent dat wanneer de mens tot werkelijke totale aan-
vaarding en acceptatie van het eigen Zijn durft te komen er in 
de mens een besef komt dat juist zijn lijden een onderdeel is 
waardoor hij die hogere niveaus van bewustzijn heeft kunnen 
verkrijgen. Wanneer de mens helemaal meegaat en zich ver-
liest in zijn lijden raakt hij zichzelf en zijn verbinding met het 
eigen goddelijk Zijn kwijt. 
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--- Kun je iets zeggen over de mannelijke vuurkracht? In het 
bijzonder ten aanzien van de seksualiteit?  
 
Z.: De diepste bevestiging, wat nog niet het hoogste is, van 
het mannelijk element is het brengen van de geest Gods in de 
verdichting of vormgeving van het denken. In de seksualiteit 
is deze mate van bewustzijn gericht op het zich willen beves-
tigen in de ontvangenis van de vrouw.  
Seksuele problemen ontstaan vaak bij mannen als zij zich 
door een te geringe liefdeskracht alleen maar kunnen beves-
tigen door hun vuurelement.  
De kosmische levensenergie die zich verdicht tot seksuele 
energie wordt dan gebruikt om de eigen bevrediging te reali-
seren en gaat niet tot het diepste aspect van vereniging.  
Er is dan geen gelijkheid tussen de man en de vrouw. 
 
--- Is de diepste liefdesaanraking alleen mogelijk wanneer de 
mens zijn eigen goddelijkheid ervaart in zichzelf en in de an-
der? 
 
Z.: Ja natuurlijk, er moet iets van herkenning zijn. Wanneer in 
de vrouw haar mannelijk element, haar geestkracht speelt om 
zich te willen bevestigen in de begeerte van haar vrouw-zijn 
herkent de man haar vrouwelijk Zijn niet.  
Hij wordt dan innerlijk niet aangeraakt in zijn diepste liefdes-
aspect. Zowel de man als de vrouw zitten dan op het niveau 
van begeerte en bevestiging. 
Wanneer de man en de vrouw hun seksuele gemeenschap 
beleven in de grootste eerbied gebaseerd op het weten wat 
zij aan het doen zijn, geven zij de hoogste kosmische levens-
energie vorm in de stof. Dit kan leiden tot wederom een 
nieuwe evolutie in het bewustzijn van de gehele mensheid. 
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--- Wat is de samenhang tussen pinksterenergie en daad-
kracht? 
  
Z.: Kosmische energieën moeten met de grootste eerbied 
bejegend worden. De energie van het lijden is in wezen niet 
kosmisch van oorsprong, maar vanuit de stof en het denken 
voortgekomen.  
 
De mens die leeft in afgescheidenheid van zijn goddelijk Zijn - 
dat is wat Christenen in zonde leven noemen - kan door pink-
sterenergie, het vuur van de heilige geest aangeraakt worden. 
Door het vuur van de heilige geest kan de mens duidelijkheid 
krijgen dat hij niet is afgescheiden van God. De mens heeft in 
zich het goddelijk Zijn, de hoogste liefdeskracht.  
Vanuit dit weten kan het lijden op een totaal andere wijze 
beleefd en gezien worden. Zijn lijden komt niet van God, 
maar is door de mens zelf geschapen om tot bewustzijn van 
het eigen goddelijk Zijn te kunnen komen.  
Door het evolutieproces van de mens hoeft het bewustzijn 
om tot God te komen thans niet meer via de weg van het 
lijden te gaan en hoeft het lijden wat alsnog naar de mens 
toekomt niet die pijn aan te raken waardoor hij zich afge-
scheiden voelt van God. 
 
--- Heeft daadkracht te maken met scheppingsenergie? Kun je 
daar wat dieper op ingaan? 
 
Z.: Wanneer de mens ziet en erkent dat door de afgeschei-
denheid van het eigen goddelijk Zijn zijn lijden steeds dieper 
op hem inwerkt, kan hij tot het besef komen dat hij werkelijk 
het goddelijk Zijn in zich heeft. Vanuit dit besef kan hij tot 
vernieuwing van zijn creativiteit komen. Die vernieuwing van 
zijn creativiteit is het oorzakelijk gevolg van de vereniging met 
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het eigen goddelijk Zijn. Door de eeuwige weg van het lijden 
wordt onze creativiteit in gradaties van niveau van het be-
wustzijn geblokkeerd. Die blokkades kunnen nu ontsluierd 
worden, waardoor de kosmische levensenergie in creativiteit 
en inspiratie vorm krijgt.  
De mens komt dan tot een diepere beleving van het eigen 
goddelijk Zijn. Het is een vicieuze cirkel die altijd doordraait. 
 
--- Als het vuur van Pinksteren daadkracht is, wat gebeurt er 
dan? 
 
Z.: Hoe geef ik dit oude liedje weer nieuwe woorden?  
Het betekent dat de mens door Pinksteren - en dat heeft niet 
alleen met het pinksterfeest van toen te maken, maar ook 
met de kosmische energieën, met de natuur, met de wisseling 
van de seizoenen en met de levensenergie op deze planeet - 
de verdichting van zijn denken en emoties kan durven losla-
ten, waardoor de mens zichzelf in bepaalde patronen heeft 
gestopt.  
De pinksterenergie geeft je de kracht om de wortels van je 
bestaan en van al datgene waarvan jij denkt dat dat je be-
staan is los te durven laten. Ieder mens schept zich een be-
paald beeld van zijn eigen Zijn, zowel van zijn denken, zijn 
emoties, zijn leven en zijn werken. Dat beeld zal nooit vol-
maakt kunnen zijn, want het Zijn zit in een altijddurend groei-
proces en in een eeuwigdurende evolutie.  
Wanneer er dus vernieuwing komt in je denken en je emoties 
gaat je dieper gevoel spreken en komen je creativiteit en je 
intuïtie naar boven. Je vrije wil wordt dan op een hoger ni-
veau gestimuleerd om dit hogere weten tot volledige beleving 
te kunnen brengen.  
Dit houdt in dat je eerst de moed moet hebben, vanuit je 
totale acceptatie, om jezelf los te laten in jezelf.  
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TRANSMISSIE 
 
‘Zie hoe Ik óver u ben 
in Mijn zijn van de heilige Geest in u allen. 
 
Zie hoe Ik ín u ben, verborgen, gebonden 
door uw eigen affiniteiten 
door hetgeen gij uzelf hebt geschapen. 
 
Doch Ik zeg u 
dat hetgeen gij uzelf hebt geschapen 
niet meer beantwoordt aan datgene wat gij zijt. 
 
Zo zeg Ik u dat gij van eeuw tot eeuw 
toeneemt in bewustwording van het goddelijk Zijn 
waardoor de beelden die gij uzelf hebt geschapen  
van steeds minder nut en waarde zullen zijn. 
 
De tijd is nu gekomen  
dat gij u nieuwe beelden schept van uw eigen zijn 
in zodanige vereniging met uw goddelijk zijn 
dat gij daardoor nieuwe wegen zult gaan bewandelen 
wijdere horizonnen zult zien 
waardoor gij juist datgene wat nu naar u toe is gekomen 
het bewustzijn dat gij zijt Gods evenbeeld 
in nieuwe vormen, zowel van denken als van gevoel 
uitwaaierend in emoties 
in beelden van creativiteit en inspiratie  
tot een totale vernieuwde mens zult kunnen brengen. 
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In datgene wat Wij u hebben geschonken  
hebben Wij u steeds begeleid en beschermd 
in uw aanvaarding van uw eigen zijn. 
 
Zo aanvaard dan ook uw begeleiding en uw bescherming 
want gij zijt één met Ons. 
 
Zo gaan Wij samen  
op een nieuwe weg  
volgend tot een vernieuwing  
van dit gehele zonnestelsel. 
 
Door de vernieuwing in uw bewustzijns 
zult gij Mijn goddelijk bewustzijn tot hogere vernieuwing  
in uw eigen zonnestelsel kunnen brengen 
zo ook op uw planeet, in uw mens-zijn. 
 
En hiervoor is nodig  
dat gij vanuit de te grote emotionele vuurkracht 
waarmede ooit uw hoogste lichtdrager Lucifer  
Mijn naam in uw bewustzijn heeft gegrift 
de mens heeft geleid door duisternis naar licht 
nu het tijdperk is aangebroken 
dat al het licht vanuit duisternis tot u gekomen 
door de begeleiding van Mijn hoogste lichtdrager Lucifer 
nu het einde in zicht is van deze vorm van evolutie. 
 
Nu is komend het tijdperk van Michaël 
de behoeder en de begeleider. 
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En zo, onder Zijn begeleiding 
in totale vereniging met de hoogste lichtdrager Lucifer 
zult gij komen tot de kosmische Christus in uzelve 
wanneer gij durft te zijn 
het stralend wezen van licht 
u losmakend uit de duisternis 
u niet meer wentelend in de vlammen 
van deze duisternis 
doch in uzelve het vuur 
dat u zo eeuwenlang heeft verschroeid 
terug te brengen tot een stil, wit vuur 
u warmend vanuit de liefde  
en de tederheid en de bescherming 
opdat nu zal kunnen zijn Michaël uw geleider. 
 
Zij die is de Kumara van de ontvangenis 
Zij die staat om de troon van de Heer van het Licht 
Zij die zich heeft verdicht in de stof, opdat Zij kon zijn 
de totale ontvangenis van Hem  
die was de historische Christus 
Haar kracht 
Haar zijn in de stof is nu tot de mensheid gericht 
en is onder u. 
 
Zo herken dit licht en deze kracht 
deze blauwe mantel van liefde en bescherming 
want in uzelf  
is deze zelfde vrouwelijke ontvangenis in grote mate aanwezig 
zo gijzelf uw vlammen van duisternis  
wilt keren tot het witte licht 
van bezinning, van diepe erkenning van goddelijk zijn in uzelf. 
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Uw weg was lang 
en de weg die voor u ligt is ook heel lang. 
Maar in u is het zwaard des onderscheids 
uw onderscheidingsvermogen 
zodanig gestimuleerd en verlicht 
dat gij zelf kunt kiezen 
te willen zijn onder de hoede van Michaël de geleider 
in het licht en de kracht van de Kumara  
die was de grootste ontvangenis in de stof 
of door te gaan in uw duisternis van lijden. 
 
Lijden is slechts lijden en heeft slechts nut  
zolang gij uzelf 
door dat lijden tot rede wilt brengen. 
 
En Ik zeg u dat de prijs zeer, zeer hoog is geweest 
en nu, vanuit de kracht die nu in u allen is 
in een andere stille ontvangende vormgeving  
geplaatst zal worden.' 
 
Vrede zij u 
Aum 
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Hoofdstuk 17  
 
 
WEGEN EN DWAALWEGEN VAN CHANNELING  
 
 
 
Dit hoofdstuk gaat over channelen. Ik vind dat een onmogelijk 
woord en zou het liever willen noemen: je bevinden in een 
open verbinding met de geestelijke dimensies. Die beschrijving 
is natuurlijk weer te lang, maar ik weet niet wie hiervoor een 
Nederlands woord kan verzinnen. Ook het woord ‘trance’ is 
vreselijk beladen en een beetje ouderwets.  
 
Mediumschap ook al zo’n woord waar veel aan kleeft. Al deze 
woorden gaan over de mogelijkheid dat de mens in een open 
verbinding met de geestelijke dimensies kan staan. Die open 
verbinding heeft iedereen, maar niet iedereen heeft dat in zijn 
bewustzijn. Die open verbinding met geestelijke dimensies 
manifesteert zich heel vaak onbewust en intuïtief bijvoorbeeld 
door: voorspellende dromen, regressiebeelden, déjà-vu 
ervaringen en talloze andere mogelijkheden. Ieder mens heeft 
dus een open verbinding met de geestelijke dimensies, alwaar 
zijn oorsprong en bestemming liggen. 
 
Ik wil het nu speciaal met u hebben over geestelijke dimensies, 
die een verandering in het bewustzijn van het medium 
veroorzaken. Vaak moet een medium in een soort trance zijn 
om in een bewuste open verbinding met geest te komen. 
Wanneer de mens zich bewust is dat geest bestaat, hoe 
bewuster zijn staat van Zijn wordt. Het is dan steeds minder 
nodig om in een trance te moeten verkeren. 
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Zelf heb ik de afgelopen 25 jaar vanuit de geestelijke 
begeleiding esoterische wetenschap doorgekregen en 
doorgegeven. Ik merkte dat de wijze waarop dit gebeurde 
afhankelijk was van de groei van mijn persoonlijkheid.  
 
Het medium moet de eigen aspecten van angst, twijfel, 
miskenning, schuldgevoelens, onmacht en noem maar op 
kunnen en willen loslaten. De eigen acceptatie van de mens die 
je nu bent is van het grootste belang. Je wordt dan innerlijk 
ruimer en vrijer, zowel in je persoonlijkheid als ook in je open 
verbinding met geest. 
Aan mediumschap zitten zowel positieve als negatieve kanten. 
De negatieve kanten kunnen gevaarlijk zijn en diepe valkuilen 
bevatten. 
 
In de tijden die komen, zullen heel veel mensen opengaan en in 
zichzelf een contact met geestelijke dimensies ervaren.  
Dit gebeurt momenteel reeds heel veel. Soms worden mediums 
voor een beetje gestoord aangezien en er zijn ook mediums die 
deze open verbinding niet aankunnen en daardoor in 
inrichtingen terecht komen. In het algemeen kan de 
gezondheidszorg daar dan weinig mee.  
Wanneer er in de wetenschap en de gezondheidszorg meer oog 
en oor komt voor de geestelijke achtergronden van deze 
mensen kan er een diepere en grotere hulpverlening 
plaatsvinden. 
Ik wil u duidelijk maken hoe channelen werkt. Daarom zal ik u 
een kleine levensschets van mijzelf geven. Vanaf mijn jeugd ben 
ik wat men in de volksmond noemt ‘paranormaal begaafd.'  
Ik wist toen absoluut niet wat ‘paranormaal zijn’ betekende en 
vond mij heel ‘normaal.' Gelukkig maar, want hoewel ik door 
mijn gaven wat eenzaam was, heb ik mij nooit als buitenbeentje 
gezien of gevoeld.  
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Mijn jeugd, het jappenkamp, mijn eerste huwelijk, mijn leven 
was ontzettend druk. Ik heb zeven kinderen moeten opvoeden 
en kreeg te maken met een vastgelopen huwelijk.  
 
Vanaf mijn jeugd had ik genezende krachten. Ik noemde dat 
toen ‘Indisch masseren.'  
Pas in mijn tweede huwelijk kon ik rust en veiligheid ervaren. 
Dit is voor een medium een heel belangrijk punt. Als je rust en 
veiligheid ervaart, geeft dat een basis om je open te durven 
stellen voor geestelijke dimensies. Want als je channelt, lijkt het 
alsof er in je dagelijkse leven een dimensie bijkomt. In 
werkelijkheid is dat niet zo, maar als je met channelen begint, 
lijkt het zeker zo.  
Het begon bij mij met een hele duidelijke stem. Ik schrok niet 
echt van deze stem, want in mijn jeugd had ik wel eens een licht 
gefluister om mij heen gehoord. Ik kom uit een oosters land, 
Indonesië, en daar waren mystieke ervaringen heel gewoon. Als 
kind zag ik reeds allerlei mooie beelden.  
Die stem was zeer duidelijk en legde mij uit dat hij uit een hoge 
geestelijke dimensie kwam en dat ik met deze dimensie nu 
bewust contact ging krijgen. 
 
Wanneer iets onbewust gebeurt, ben je daar nooit bang voor. 
Het is dan net alsof het van jezelf is. Gebeuren dingen vanuit je 
bewustzijn, dan lijkt het alsof ze van buitenaf op je toekomen.  
Ik voelde geen angst, het was een hele liefdevolle stem, en ik 
accepteerde deze liefdevolle begeleiding.  
Er werd mij gezegd dat in een open verbinding met geest het 
eigen bewustzijn hier kritisch mee om moet leren gaan.  
Dat betekende dat ik niet in een afhankelijkheidspositie met 
deze stem of geestelijke dimensie mocht komen. 
Ik heb jaren les gehad van een verschijning:  
de Meester Hazrat Inayat Khan.  
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Deze verschijning was heel levensecht, maar het was niet zo dat 
ik hem echt met mijn ogen zag. Ik noem het maar ‘zien en 
horen’ omdat ik daar geen andere woorden voor heb. Het is 
alsof zo’n verschijning op een beeldscherm wordt geprojecteerd 
en dat het in je hersenen als een ‘weten’ wordt gegeven. In de 
lessen die ik van deze hoge Meester kreeg, werd uitgelegd dat 
geestelijke energieën uit ijle gebieden zich verdichten en zo 
indalen in de mens.  
 
Dit gebeurt net zolang tot het bewustzijn van de mens ze 
onbewust kan opvangen, waardoor het medium ze kan 
‘vertalen.' Ik denk niet dat ze in de sferen Nederlands spreken. 
Iets in mijn bewustzijn vertaalt het in het Nederlands. Ik hoor 
ook wel eens dingen in het Engels, Russisch, Chinees of een taal 
waarvan gezegd werd dat het Aramees was. Het waren altijd 
flitsen.  
Er is mij gezegd dat heel veel mensen zullen opengaan en dat 
dit ook grote gevaren met zich meebrengt. Ieder mens die 
functioneert als een kanaal - dat noemen we dan een kanaal - 
heeft in zijn diepste onderbewustzijn alle positieve en negatieve 
aspecten meegenomen toen hij in dit leven incarneerde. 
Hiermee wordt bedoeld dat ieder bewustzijn meerdere 
materiële levens kiest.  
Het bewustzijn functioneert buiten de hersenfuncties.  
Ons bewustzijn is een staat van Zijn en maakt zich, wanneer de 
dood intreedt, los van het lichaam.  
Het bewustzijn stijgt op, dat woord gebruik ik even voor het 
gemak, totdat de tijd aanbreekt dat het zich wederom een 
nieuwe materiële vormgeving, dus een lichaam aanmeet. In de 
bijbel staat: ‘ieder mens is eenmalig en uniek.' In het huidige 
leven is de mens alleen zoals hij nu is, uniek, met al zijn 
aspecten en alles wat hij in dit leven heeft.  
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Daarnaast heeft hij onbewust in zijn bewustzijn alle aspecten uit 
oude levens die hij eerder heeft geleefd. 
 
Door de eeuwen heen zijn er altijd boodschappers, kanalen en 
mediums geweest. Deze boodschappers kregen lessen en 
leringen door, die zij weer doorgaven aan de mensheid. Denk 
maar aan de oude profeten zoals: de Grootmeester Jezus die de 
Christus mocht zijn, de Heer Boeddha, Zoroaster, de Baha’Allah, 
de profeet Mohammed en nog vele anderen. Zij stonden allen 
in een open verbinding met geest. 
In deze tijd komen mensen steeds meer in aanraking met 
geïnspireerde boodschappers. Belangrijk hierbij is: richt u niet 
op de persoon, maar op hetgeen doorgegeven wordt. Natuurlijk 
is die persoon het alleszins waard om gezien en gerespecteerd 
te worden, maar het is vooral belangrijk dat u kritisch blijft en 
uw onderscheidingsvermogen scherpt.  
Kijk of hetgeen via een geïnspireerd persoon wordt gegeven 
ook werkelijk in overeenstemming is met een groot respect 
voor alles wat leeft en is. 
 
Ieder medium doet het anders en zegt andere dingen. Dat heeft 
te maken met de wijze waarop zo’n medium de inspiratie die hij 
of zij ontvangt, vertaalt en uitspreekt. Ontvangen inspiraties zijn 
geestelijke energieën die onbewust indalen. Als het goed is, is 
het kanaal daar zo mee verbonden dat het in wezen niet meer 
van buitenaf komt. Het is dan iets wat in de mens zelf zit.  
Ieder mens is aangesloten en in verbinding met het hoogste 
Zijn, met dat wat wij God noemen. Ieder mens heeft die 
verbinding in zich. In de verschillende levens die wij leven, 
komen onze eigen kwaliteiten en aspecten tot duidelijkheid.  
Zo zal de één een groot kunstenaar worden, de ander een 
geleerde en weer een ander een, wat men noemt, paranormaal 
persoon die bepaalde inspiratieve kwaliteiten en gaven bezit. 
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Van leven tot leven blijven die kwaliteiten in het onder-
bewustzijn aanwezig. 
In het huidige tijdperk, het Aquariustijdperk, is het van belang 
dat de mensheid opengaat voor de eigen verbinding met 
geestelijke dimensies. Daardoor kan de mens in een werkelijke 
liefdesverhouding met het eigen goddelijk Zijn komen, want 
alleen deze liefdesverhouding met het eigen goddelijk Zijn kan 
de wereld redden van vernietiging. Je ziet momenteel ook veel 
kinderen opengaan en in verbinding komen met geest.  
Het krijgen van onderscheiding in alles wat naar je toekomt is 
dan ook van het hoogste belang. 
 
Het positiefste aspect is natuurlijk dat wij opengaan en contact 
maken met de hogere geestelijke dimensies. Vanuit deze ijlere 
gebieden komen bepaalde boodschappen in ons bewustzijn en 
die kunnen wij weer doorgeven aan andere mensen. 
Negatieve aspecten van opengaan zijn: het ontstaan van macht, 
beïnvloeding naar anderen en het ontkennen en niet 
respecteren van de eigen waarden van anderen. Daarnaast zijn 
er problemen mogelijk, wanneer het kanaal boodschappen uit 
geest foutief vertaalt.  
Voor een kanaal is het belangrijk te weten dat door zijn of haar 
mogelijkheden invloed uitgeoefend kan worden naar derden. 
Afhankelijkheid van derden aan een kanaal betekent dat het 
eigen hoger Zijn, de eigen kwaliteiten en de eigen verbinding 
met de hogere geestelijke dimensies ontkend worden.  
In dit Aquariustijdperk is vrijheid van geest en materie van 
wezenlijk belang. Vrijheid van geest, onafhankelijk van wat of 
wie dan ook.  
Soms is dat moeilijk te realiseren in de uiterlijke vormgeving. 
Verplichtingen of leven in een bepaalde context kunnen 
belemmeringen oproepen.  
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Je bent dan niet in staat datgene te zeggen of te doen wat je 
zou willen. Maar we hebben het hier vooral over innerlijke 
onafhankelijkheid en innerlijke vrijheid. 
Een medium of een kanaal geeft dingen door. Mensen komen 
naar een medium en willen de toekomst weten. Begin daar 
alsjeblieft niet aan. Het weten van de eigen toekomst gaat ten 
koste van de eigen creativiteit en de eigen mogelijkheden om 
van je leven een werkelijk levende creatie te maken.  
Door het willen weten van je toekomst laat je anderen jouw 
eigen levende creatie bepalen. Hierdoor stagneren je eigen 
inspiratieve en creatieve vermogens.  
 
Als medium kunnen er mensen naar je toekomen die vragen of 
je hen alsjeblieft wilt helpen door dit of dat te zien of te 
voorspellen. Je kunt deze mens dan helpen door een bepaalde 
rode draad aan te reiken die je ziet in de levens van deze mens. 
Verder kun je alleen maar de eigen creativiteit, de eigen 
geestwerking, de eigen spiritualiteit en de eigen inspiratie 
stimuleren van de hulpvrager.  
Overal ter wereld worden boodschappen doorgegeven.  
De geesteswereld is ontzaglijk hard aan het werk om bewogen 
door de liefde, zoals mij werd gezegd, de mensheid de helpende 
hand te reiken. De mensheid gaat open en de geestelijke 
wereld gebruikt hiervoor alles wat maar enigszins mogelijk is.  
Mensen krijgen impulsen om te spreken, te zien en om dingen 
aan te reiken. Door de veelvoud van alles wat naar ons 
toekomt, kan het soms zo zijn dat de mens in het woud der 
verwachtingen de juiste bomen niet meer kan onderscheiden.  
De enige richtlijn die ik u daarvoor kan aanreiken is: wees 
kritisch in hetgeen u hoort. Gaat het tegen je eigen normen, 
waarden, moraal, ethiek in of beantwoordt het niet aan je eigen 
liefdesvermogen, waar jij als mens je hoop op hebt gevestigd, 
wees dan voorzichtig.  
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Kijk dan goed waarom dat zo is. In alles wat vanuit geest 
gegeven wordt, zit altijd een punt van waarheid. Maar hoe 
verhoudt zich dat punt van waarheid tot hetgeen het medium 
of het kanaal als vertaling geeft? Dit is heel erg belangrijk! 
Houdt hier rekening mee! 
 
U gaat allemaal open. Ieder mens komt in een innerlijk contact 
met de geestelijke dimensies. Hoe gaan wij als moderne 
mensen daar dan mee om, zonder dat wij in de war raken of dat 
het ons buiten de maatschappij plaatst? Er zijn een paar criteria 
die wij kunnen hanteren. Ik denk dan aan aspecten als: liefde, 
ethiek, moraal, enzovoort. Ieder mens is in zijn persoonlijkheid 
gevormd door hetgeen hij in zijn onderbewustzijn meedraagt.  
 
Het onderbewustzijn is gevormd door ervaringen vanaf de wieg 
tot heden, ook biologisch natuurlijk en ervaringen vanuit vorige 
levens. Wat in het onderbewustzijn ligt, bepaalt de aspecten die 
in dit leven belangrijk zijn en waaraan gewerkt kan worden. 
Bijvoorbeeld: je hebt reeds vanaf je jeugd een groot gevoel van 
miskenning, een gevoel van niemand ziet mij.  
 
Hoe kom je aan dit gevoel? De rode draad in dit leven wordt 
dan gevormd door iets wat ooit in een ander leven gebeurd is 
en wat een groot lijden heeft veroorzaakt. Dit grote lijden zit als 
een herinneringsenergie in je onderbewustzijn en incarneerde 
mee toen je dit leven uitzocht. Die rode draad zit niet in je 
denken, maar in je onderbewustzijn. Het is de basis voor 
hetgeen er in dit leven gaat gebeuren, zodat je de 
mogelijkheden krijgt om je hiervan vrij en onafhankelijk te 
maken. Je verlost je dan van de dwingende invloed van de 
miskenning die je ooit hebt gehad. 
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Deze processen spelen ook bij een medium. Dus wanneer bij 
een medium zaken als macht, onmacht, twijfel, miskenning, 
schuldgevoel niet in een bepaalde staat van zuivering zijn 
gebracht, zal dat doorklinken in hetgeen hij of zij vanuit geest 
doorkrijgt en doorgeeft. Dit is voer voor psychologen.  
Het is heel interessant en belangrijk hoe je deze dingen leert 
onderscheiden. Door onderscheiding kun je zien hoe dit werkt 
en hoe je daarmee om kunt gaan.  
 
De duizenden mediums over de gehele wereld hebben in wezen 
maar één opdracht: maak de mens wakker en verdiep zijn 
bewustzijn. Bewustzijn staat buiten materie en kennis.  
Ieder onderdeel van de schepping is een afsplitsing van het 
grote kosmische geheel. Dit is ontzettend belangrijk en de wijze 
waarop en op welke niveaus dit allemaal plaatsvindt, is hetgeen 
de mens momenteel naar zich toe krijgt om te onderzoeken.  
De mens is dan vrij om zelf te bepalen wat hem aanspreekt of 
hem afstoot. Afhankelijk hiervan kun je met jezelf in gesprek 
gaan over het waarom dingen je aanspreken of afstoten. 
Hoe gaan wij nu om met deze wegen en dwaalwegen van 
channelen?  
 
De wereld wordt thans overspoeld door spirituele en semi-
spirituele gebeurtenissen. Hoe integreren wij dit in ons 
dagelijkse leven? Ontkennen kan niet meer en er achteraan 
hollen zonder enige onderscheiding is niet waardig.  
De mens is daarvoor te ver geëvolueerd in zijn denken en 
bewustzijn.  
Vanuit ons vrije, onafhankelijke, spirituele bewustzijn kunnen 
wij met onderscheiding naar deze gebeurtenissen kijken en zien 
wat belangrijk is voor ons eigen Zijn. 
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Wanneer je dingen herkent die belangrijk zijn voor je eigen Zijn, 
komt het volgende belangrijke moment, namelijk: in hoeverre 
maken wij ons afhankelijk van deze gebeurtenissen en in 
hoeverre pakt die afhankelijkheid ons zodanig in dat er steeds 
minder van onszelf overblijft? 
 
Wees je altijd bewust van je eigen diepste goddelijk Zijn.  
Noem dat maar God, hoewel dat inmiddels een wat ouderwets 
woord is geworden, maar kosmisch Zijn of iets dergelijks klinkt 
zo abstract. Het is dus van groot belang om niet om te vallen bij 
alles wat naar je toekomt. Blijf jezelf en weet dat jij net zo goed 
bent als een medium of kanaal. Ieder mens is een goddelijke 
eenheid in zichzelf.  
Kijk naar hetgeen wordt aangereikt en bepaal of je dat kunt 
gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Kun je er iets mee vanuit 
je eigen Zijn en niet vanuit het Zijn van die ander? 
 
Hoe gaat het nu verder met het spirituele bewustzijn dat de 
mens heeft of gaat krijgen? Veel mensen weten daar nog geen 
raad mee.  
Onze maatschappij, de wetenschap, de gezondheidszorg en 
noem verder maar op zijn daar nog niet op ingesteld.  
Wat kunnen wij daar dan mee doen?  
De tijd van het alternatieve zijn wij nu wel voorbij. We hoeven 
ons niet meer eigenaardig te kleden of bijzondere 
eetgewoontes te krijgen. In het nieuwe godsbegrip is gegeven 
dat de mens begrijpt dat onze godsdienst en hetgeen is 
gegeven in de bijbel slechts een deelstuk is van de totale 
waarheid.  
 
De Grootmeester Jezus, een Avatar die voor drie jaar de 
Christus mocht zijn, heeft de mensheid de realisatie van de 
liefde gegeven ten opzichte van het wereldkarma.  
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De liefde was een poort van herkenning, zodat ieder mens op 
zijn eigen niveau en in zijn eigen context en omstandigheden 
die liefde kan ervaren. Het heeft tweeduizend jaar geduurd 
voordat de mens zover kon komen om dit enigszins te kunnen 
begrijpen. Daarvoor hadden wij het Christendom nodig. Ik zeg 
dan ook niet dat wij in dit nieuwe tijdperk het Christendom 
moeten verlaten.  
 
Het nieuwe van deze tijd is dat er vanuit de sferen 
boodschappen worden doorgegeven om de mens te wijzen op 
de mogelijkheden om een dieper inzicht en een nieuw 
godsbegrip te krijgen. Deze boodschappen zijn niet van: het 
oude is versleten, gooi dat maar weg, maar van: het oude 
behoudt zijn waarden en laat ze in deze waarden.  
De boodschappen die thans vanuit de sferen worden gegeven 
voegen daar nog een nieuwe dimensie aan toe. Dat is de reden 
dat er zoveel mensen opengaan en als kanaal gaan 
functioneren.  
Dit betekent dat de mensheid een nieuw, ontzaglijk belangrijk 
gegeven naar zich toe krijgt, waar wij mee aan het werk 
kunnen. Naar deze boodschappen kan nog veel onderzoek 
verricht worden en dan niet alleen naar de lagere gebieden van 
het occultisme en het paranormale. Deze diepgaande 
onderzoeken moeten als uitgangspunt hebben: ‘welke 
vernieuwingen wil geest ons doen weten?'  
 
Het nieuwe godsbegrip dat nu over de wereld gaat komen, 
krijgt een grootse en baanbrekende invloed op onze opvoeding, 
in onze omgang met elkaar, op ons leven van alledag, op ons 
werk, huishouden, school, enzovoort. Wij worden allemaal 
kanaal, ieder van ons in zichzelf. 
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Daarnaast zullen er mensen zijn, zoals ik en nog vele anderen, 
die bepaalde geesteswetenschappen doorkrijgen.  
Sommige mediums hebben vanuit vele vorige levens een 
bepaalde toegang tot de geestelijke dimensies. We zijn nu op 
weg naar een openheid voor geestelijke dimensies voor 
iedereen. Vaak begint die openheid bij vrouwen, omdat zij 
hiervoor iets ontvankelijker zijn en een bepaalde mate van 
acceptatie en overgave in zichzelf hebben, wat een absolute 
voorwaarde is. Het heeft mijzelf heel wat angstige momenten 
gekost om zover te kunnen komen. Pas toen ik besefte en 
accepteerde dat ik een medium was, verdwenen mijn angsten 
en begon mijn werkelijke persoonlijke spirituele groei. 
 
Ik wil hier nog aan toevoegen dat het doel van mijn 
mediumschap is: het doorgeven van leringen en inzichten 
vanuit het hoogste spirituele niveau over de geestelijke 
achtergronden van hetgeen zich in de maatschappij afspeelt. 
Een ander medium zal u weer heel andere dingen vertellen. 
Maar altijd zult u een punt van waarheid kunnen herkennen. 
Sommige mediums hebben zich gespecialiseerd in 
voorspellingen en zo zijn er nog honderden mogelijkheden. Zelf 
ben ik een medium die een nieuwe - ach wat is nieuw, in wezen 
zal het wel zo oud als de wereld zijn - weg van lering, inzicht en 
verdieping door mag geven. Bijvoorbeeld over: hoe werkt 
karma biologisch en psychologisch in de mens?   
 
Door deze leringen kunt u uw eigen creativiteit niet verliezen.  
U hoeft niet bang te zijn dat uw eigen ontwikkeling of kennis 
teniet wordt gedaan. Vanuit geest wordt u verdieping 
aangereikt in hetgeen al in u is.  
U zult dan merken dat geestelijke zaken worden doorgegeven 
die zo diep ingrijpen dat je je soms afvraagt: ‘hoe kan dit?  
Hoe bestaat dit?'  
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Wanneer u daar dan met onderscheiding naar kijkt en luistert 
en uzelf steeds in de hand houdt, leidt dat tot nieuwe 
bewustwording, diepere inzichten en een grotere herkenning 
van het eigen liefdesvermogen. Vergeving en acceptatie naar 
uzelf en vergeving en acceptatie in eenheid met de ander. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Zijn de voorbereidingen die u doet een voorbereiding op de 
komst van Christus? 
 
Z.: De wederkomst van de Christus houdt in dat in ieder mens 
een heel groot en diep bewustzijn komt dat de kosmische 
Christus in ieder individueel mens aanwezig is.  
De historische Christus heeft de kosmische Christus tot leven en 
herkenning gebracht. Wie of wat is de kosmische Christus?  
De kosmische Christus is de verdichting van het hoogste 
kosmische Zijn.  
 
Het is datgene wat wij God noemen, de verbinding van de 
Machten en Krachten om de Troon met de materie.  
De Heer van het Licht, de Sanat Kumara, de Zonnelogos en nog 
een heleboel andere namen. De mensheid heeft een verbinding 
met de kosmische Christus.  
De Grootmeester Jezus droeg drie jaar de kosmische Christus en 
heeft Hem tot realiteit gebracht in het denken, de emoties en 
het gevoelsleven van de mensen. Tweeduizend jaar heeft de 
mens nodig gehad om hetgeen Hij heeft gebracht werkelijk te 
kunnen integreren.  
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Nu in dit nieuwe tijdperk krijgt de mens een bepaalde vrijheid 
en onafhankelijkheid om hetgeen de historische Christus, dus 
de Grootmeester Jezus heeft gebracht in zichzelf te kunnen 
realiseren.  
Die realisatie kan in de diepste en hoogste liefdesverbinding 
met de historische Christus plaatsvinden zonder daarmee in 
afhankelijkheid te zijn. 
 
--- Zal de wederkomst van Christus werkelijk in een lichaam 
gebeuren? 
 
Z.: In deze tijden zullen overal ter wereld herkenningspunten 
van de Christus zijn. In de komende 200 jaar zullen steeds 
aspecten van Hem in bepaalde vormgevingen tot realisatie 
komen. Geleidelijk kunnen mensen in deze vormgevingen de 
Christus herkennen.  
Over circa 200 jaar zou de Christus als Verlosser kunnen ko-
men, omdat dan het bewustzijn van de mensen een landings-
baan vormt voor Zijn komst.  
 
--- Is het van belang te weten vanuit welke bron wij onze 
inspiratie krijgen?  
 
Z.: Ik denk het wel, anders zou je dit niet vragen. Mijn inspiratie 
wordt vaak met hoofdletters doorgegeven. Deze inspiratie komt 
vanuit hoge geestelijke dimensies. Uiteindelijk is de bron van 
alles de Christus in Zijn rol als drager van de kosmische Christus. 
Hij spreekt tot de mensheid.  
Zijn karma, dat Hij reeds tweeduizend jaar draagt, is 
veroorzaakt door de afhankelijkheid van de mensheid aan Hem 
door hetgeen Hij heeft gebracht.  
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De opdracht die Hij nu heeft, zoals mij dat werd uitgelegd, is dat 
Hij de mensheid tot vrijheid in zichzelf brengt in de diepste 
verbinding met Hem. 
 
--- Als ik mij openstel, zoekt de geestelijke dimensie mij dan uit? 
Of zoek ik een geestelijke dimensie op? 
 
Z.: Het is altijd een oproepende kracht en een indalend 
geestesbewustzijn. Het is nooit een eenrichtingsverkeer.  
In mijn geval komt het niet alleen van mij naar u toe, maar door 
uw vragen is er een oproepende kracht, waardoor 
geestesbewustzijn kan indalen. We dragen het dan samen.  
Het is altijd een tweerichtingsverkeer. 
Er is mij uitgelegd dat er vanuit de geestelijke Hiërarchie, de 
Meesters van Liefde en Wijsheid gekeken wordt, welke mens 
ongeveer zover is dat er een bepaalde begeleiding of een 
bepaalde inspiratie kan komen. 
 
--- Als mensen verlangen naar een opening met de geestelijke 
dimensies en zij ervaren dat niet, wat is daar de oorzaak van? 
 
Z.: Daar zit een grote valkuil. Wanneer de mens vanuit zijn 
emoties, eenzaamheid, onmacht, angst of het leven niet 
aankunnen ernaar verlangt om in contact te komen met de 
geestelijke dimensies, is dat geen goede basis. 
De oproepende kracht naar verbinding met geestelijke 
dimensies wordt altijd beantwoord. Die beantwoording hoeft 
niet altijd bewust te zijn. Het kan zich in allerlei aspecten uiten. 
Bijvoorbeeld in bepaalde gevoelens van eenheid, in gevoelens 
van liefde met iemand of in gevoelens van iets goeds willen 
doen naar een persoon die je helemaal niet aardig vindt.  
Ik noem maar enkele voorbeelden om je duidelijk te maken: 
wat je opzendt, krijg je terug.  
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En begrijp goed, geen mens is gelijk. Ieder mens is uniek en 
gelijkwaardig, maar de één is vioolspeler en de ander tekenaar, 
weer een ander is wetenschapper of toneelspeler. De inspiratie 
die tot u komt is uniek voor u. Wat tot mij komt is uniek voor 
mij. Je kunt daarmee in volle acceptatie van het eigen Zijn 
komen. 
Alles wat u doet en tot u neemt, helpt mee aan uw eigen 
spirituele groei. U bepaalt zelf hoe groot en hoe ver die 
spirituele groei gaat en welke creativiteit daaruit voortkomt.  
U maakt daar uw eigen creaties in. 
 
--- Hoe ligt de verhouding tussen onze eigen creativiteit en de 
eigen inspiratie tot het zijn van een kanaal? In welke mate 
horen zij bij elkaar en in welke mate moet je daar innerlijk 
onafhankelijk van blijven terwijl het toch een deel van je is? 
 
Z.: Dat is een hele mooie vraag, hier had ik al op gehoopt. 
Nummer één is je eigen Zijn, je eigen inspiratie. Daar leg ik heel 
sterk de nadruk op. 
Dan het zijn van een kanaal. Laten we ons tweeën nemen.  
Aan de ene kant jij, een uniek mens met jouw eigen inspiraties, 
jouw eigen creativiteit, jouw eigen mens-zijn en de vormen die 
je daaruit voortbrengt. Anderzijds ik, als kanaal.  
Wanneer jij vanuit jouw inspiratie, vanuit jouw hele Zijn, jouw 
hele hebben en houden van alles wat je hebt en bent in vrijheid 
naast mij kunt staan, kun je mij ook accepteren als kanaal.  
Je kunt dan zonder enige afhankelijkheid hetgeen bij mij 
doorkomt gebruiken of niet. Het is je eigen vrijheid mijn 
doorgevingen te gebruiken voor wat jij aan het doen bent of 
voor je eigen spirituele groei. 
 
--- Dus essentieel voor alles, wil ik werkelijk zuiver en 
verantwoord bezig zijn, is zelfacceptatie. 
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Z.: Zelfacceptatie is de enig mogelijke landingsbaan. Ik beschrijf 
het nu op een veel lager niveau, maar in wezen komt hetgeen ik 
zonet heb geschetst van de Grootmeester Jezus. Vanuit een 
groot zelfrespect kun je met Hem in een liefdesverbinding 
komen. Als je zelf niets hebt te geven, kun je niets verbinden.  
Er moet altijd iets bij jezelf zijn wat zich verbindt met het 
andere. Als je jezelf ontkent of niet accepteert, ben je niets en 
niets kan zich niet verbinden met iets. 
 
--- Kan een stem of een persoonlijkheid mij op het verkeerde 
pad leiden? Er zijn in de loop der tijden veel mensen gegrepen 
door stemmen, die eigenlijk eerder door de duivel bewogen 
waren dan door God. 
 
Z.: Ja, ik ben blij dat u deze vraag stelt, want dit is één van de 
dwaalwegen van channeling. Iemand zei: ik hoor stemmen en 
die zijn allemaal negatief. In deze persoon zat ontzettend veel 
onverwerkte pijn, veel onmacht en twijfel aan zichzelf.  
Hierdoor was de basis voor hetgeen vanuit geest naar haar 
toekwam als een moeras. Deze vrouw was erg open en ze had 
veel negatieve herinneringen aan een ander leven.  
 
Die negatieve herinneringen zaten nog in haar onderbewustzijn. 
De gevolgen zijn dat door haar openheid haar inspiratie wordt 
getransformeerd in een bijna negatieve substantie. Dit wordt 
veroorzaakt door hetgeen in haar onderbewustzijn aan 
negativiteit aanwezig is. Zij was absoluut geen slecht mens of 
iemand met allemaal slechte eigenschappen.  
Er was hoofdzakelijk een grote twijfel en ontkenning van 
zichzelf door miskenning. Het kan dus heel wisselend zijn hoe 
datgene wat vanuit geest komt in de mens tot materiële 
realisatie komt.  
Je straalt uit wat er in je onderbewustzijn speelt.  
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--- Je hebt het over de geestelijke Hiërarchie en geest in 
gradaties van niveau. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen, 
zowel naar het goed als naar het kwaad? 
 
Z.: Geest is geen uniforme soepketel. Geest bestaat in gradaties 
van niveau van godsbewustzijn. Stel je dat in laagjes voor.  
Ieder mens heeft contact met bepaalde laagjes.  
 
U weet hoe de aura van een mens eruit ziet. Het paarse is het 
kosmische gebied, het blauwe het spirituele gebied, het groene 
het astrale gebied, het gele het mentale gebied, het rode het 
emotionele gebied en het grijze het etherisch veld rondom de 
materie van de mens. De mens heeft in gradaties met al deze 
niveaus contact. Dat contact is afhankelijk van het spirituele 
godbewustzijn in zichzelf. 
 
Godbewustzijn, is dat flowerpower, lief zijn voor elkaar of 
hartstocht? Nee, godbewustzijn is de absolute erkenning van 
het eigen goddelijk Zijn. Die erkenning van het eigen goddelijk 
Zijn maakt uit met welke lagen en in welke niveaus van die 
lagen je contact hebt met spirituele dimensies. 
Hoe dieper je in jezelf het eigen goddelijk Zijn herkent, hoe 
dieper het contact en de verbinding met geest.  
Hoe groter de angst, twijfel, miskenning en ontkenning van 
jezelf, hoe minder je contact hebt met geest.  
 
--- In hoeverre betekenen levenden iets voor mensen aan gene 
zijde? 
 
Z.: Wij betekenen in ons Zijn en in onze verbinding met de 
universele eenheid van geest ontzaglijk veel voor hen die aan 
de andere kant van de materie staan.  



453 

 

Aan gene zijde wordt werkelijk gesmeekt om vanuit de materie 
niet langer met angst en griezel en rare enge donkere kamertjes 
met griezelige dingen bezig te zijn. Dat brengt een verlaging van 
het totale bewustzijn teweeg. Ga nuchter om met spiritueel 
bewustzijn.  
Als je werkelijk inziet dat je een eenheid vormt in de totaliteit 
van het universele Zijn, ga je daar respectvol, adequaat en in 
liefde mee om.  
Dus doe geen laagstaande, banale, op sensatie beluste dingen, 
want daardoor haal je juist hen die proberen tot een mate van 
verlichting te komen naar beneden. 
 
--- Is er een open kanaal mogelijk tussen iemand die leeft en 
iemand aan gene zijde die hem dierbaar is? 
 
Z.: Wanneer men gestorven mensen, dus zielen van 
overledenen, oproept vanuit het eigen verlangen, verdriet of 
banale nieuwsgierigheid, onthoud je hen eigenlijk hun eigen 
weg van verlichting. Je dwingt hen dan om met jou in jouw 
bewustzijn te verkeren, wat misschien helemaal niet van hen is. 
Andersom is dit ook mogelijk. Vanuit een hoger niveau van 
bewustzijn doen zij dat door in de totaliteit van verbinding 
bepaalde boodschappen in te laten dalen. Dat kunnen ook 
negatieve elementen zijn. Net zoals er op aarde goede en 
kwade mensen zijn, zijn er ook goede en kwade zielen. Je wordt 
niet ineens een engel! Als je doodgaat zit je niet plotseling op 
een wolkje harp te spelen, nee, je bent in het bewustzijn zoals 
je bent doodgegaan. Ik zeg met opzet doodgegaan, want dood 
mag geen taboe meer zijn. 
 
--- U zei dat we de zielen van gestorvenen naar beneden 
kunnen halen als we negatief aan hen gekoppeld zijn.  
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Kunnen zij zich daar dan niet aan onttrekken? Is het niet zo dat 
als een van de partijen loslaat en accepteert, de ander mee 
moet gaan? 
 
Z.: Het gaat om de diepte van de emotionele verbinding tussen 
de overgegane en de mens op aarde. De emotionele verbinding 
van de in de materie levende mens en de mens in de sferen 
bepaalt op welke wijze bewustzijn wordt toegevoegd vanuit de 
materie naar geest of vanuit geest naar materie. 
 
Mensen die zijn overgegaan, leven in een andere dimensie en 
moeten daar hun eigen lichtweg vinden.  
Dat moeten zij los kunnen doen van emotionele bindingen die 
zij op aarde hadden. Anders lukt het gewoon niet. Wij kunnen 
hen daarin helpen door hen in onszelf vrij te laten. Het helpt 
niet of je dat duizend keer zegt, als je dat innerlijk niet zo voelt 
en uitstraalt, gebeurt het niet. Het kan niet alleen vanuit het 
denken gebeuren. Het gebeurt vanuit het gevoel. 
Dat heb ik zelf moeten ontdekken in het jaar na de dood van 
mijn man. In het begin - ondanks alles wat ik dan toch weet en 
heb doorgekregen - had ik heel veel moeite om te accepteren 
dat hij daar was en ik hier. Daar was ik erg boos over en dan zag 
ik hem ook nog. Dat was om mij nog eens extra duidelijk te 
maken: hij was daar en ik was hier. Dat heeft net zolang pijn 
gedaan totdat ik zijn overgang echt vanuit mijn hart kon 
accepteren. Toen kon ik hem loslaten. Het was niet zo dat hij 
altijd aanwezig was. Hij ging zijn eigen weg.  
Hij is een geëvolueerde geest en heeft dus zijn eigen lichtweg te 
gaan. 
 
--- Verdichting in de stof is nodig om tot bewustzijn te komen. 
Waarom moet dat via deze weg? 
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Z.: Toen de engelen onder aanvoering van Lucifer besloten om 
aan God gelijk te willen zijn, is dat in ons christendom uitgelegd 
als de opperste hoogmoed. In wezen was dat de hoge moed 
van geestelijke wezens om via de weg van lijden en ervaring tot 
bewustzijn van goed en kwaad te kunnen komen.  
 
In de wereld van de geest is alleen het bewustzijn van het 
goede, van God, van liefde. Ik bedoel hiermee de hogere 
geestelijke wezens en niet de zielen die overgegaan zijn.  
Deze hogere geestelijke wezens stelden zich ter beschikking om 
in de verdichting van de materie, in de persoonlijkheid van de 
mens te komen, opdat er in het totale bewustzijn 
onderscheiding en inzicht kon komen tussen goed en kwaad.  
Kwaad is het ontbreken van liefde en in wezen het ontkennen 
van jezelf. Je ontkent dan het hoogste kosmische Zijn, datgene 
wat wij God noemen, in ieder mens aanwezig.  
 
Als wij onszelf ontkennen, ontkennen wij God in ons. Alles heeft 
gradaties van niveaus. Dit kwaad is natuurlijk niet hetzelfde, 
wanneer u bijvoorbeeld uw buurvrouw iets aandoet. Dat is 
weer op een ander niveau. 
 
--- Welke rol speelt het woord onschuld in deze? 
 
Z.:  Alleen onschuld kan het kwaad verlossen. Hiermee wordt 
bedoeld: de absolute overgave aan het hoger Zijn, het 
goddelijke in jezelf, in datgene wat voor jou leven is.  
De onschuld van hen die lijden en sterven onder de vreselijkste 
omstandigheden is een enorme transformatie van het kwaad. 
Die onschuld houdt in dat de mens zich in onbewuste toestand 
overgeeft aan de goddelijke wil. Wat is de goddelijke wil?  
De goddelijke wil zit in ieder mens. Het is niet de man op de 
troon die zegt: nu ga jij dood of nu gebeurt er dit of dat.  
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Nee, de goddelijke wil is de eenheid in jezelf. Onschuld is: je 
overgeven aan de goddelijke wil zonder dat het je 
persoonlijkheid vergroot, gewin geeft of je ergens in bevestigt.  
 
In de bijbel staat: zalig zijn de armen van geest. Dat betekent 
niet dat wij zalig worden als we het allemaal een beetje minder 
hebben. Nee, zalig zijn de armen van geest betekent: zich aan 
de wil van het eigen goddelijk Zijn durven overgeven. 
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Hoofdstuk 18 

 
 
UITSPRAKEN OVER ELEMENTALEN 
 
 
 
Wanneer je werkelijk dit besef diep tot jezelf zal kunnen laten 

doordringen, dan ga je toch op een heel andere manier le-

ven?  

De zo vaak gehoorde kreet ‘Ik leef maar eens en ik haal alles 

eruit dat erin zit’, krijgt dan een heel ander perspectief. 

Wat nu vooral wordt aangereikt vanuit Psychosofia, de wijs-

heid van de Geest, van de Ziel, is dat voor de mens van nu, de 

zo hoog geëvolueerd mens die wij zijn, nieuwe tijden gaan 

aanbreken die zeer veel van die mens zullen vergen. 

 

Want denkt u maar niet dat het gemakkelijk is om al je oude 

vormen, denkvormen, patronen, achtergronden waarin je 

bent opgevoed, hetgeen je hebt meegekregen, de manier van 

denken zelfs, om daar iets van los te laten. Ik denk niet dat 

het ineens kan. Maar toch om daar iets van los te laten zoda-

nig dat er nieuwe openingen kunnen komen in het denken.  

Wij mensen zitten als het ware vast aan die denkvormen die 

we ons geschapen hebben, die ons overgeleverd zijn per tra-

ditie en van daaruit geconditioneerdheden. Deze vormen 

hebben zich zodanig verhard dat ik ze nu noem elementalen. 

Elementalen zijn in wezen elementen van gevormde energie-

en die wij zelf hebben uitgezonden, gevormd dus. Deze vor-

men gaan ons beheersen.  



458 

 

Deze vormen regeren ons. Wij leven vanuit dat wij zelf den-

ken. Ik bedoel niet dat u alles wat u denkt moet opgeven. 

Ik bedoel wel dat u misschien kunt kijken naar wat u in uw 

denken vasthoudt, hetgeen u in uw denken beperkt.  

In uw denken iets is van alleen volgzaam in tradities en over-

leveringen en geconditioneerdheden meegaan. Dat daar eni-

ge soepelheid in kan komen. Enige opening in kan komen 

waardoor er vernieuwing kan ontstaan. 

 

Ik had het over het vormen van elementalen, van gedachten-

vormen, beeldvormen die wij doen. De directe omgeving 

heeft een bepaald beeld van jou gevormd.  

Een elementaal waar je aan ontgroeid bent. Dus je beant-

woordt niet meer aan hun beeldvorming. Dat geeft een be-

paalde mate van onveiligheid bij de directe omgeving en 

daardoor een zekere mate van vijandigheid. Wanneer je daar 

nu tactisch mee omgaat dan houdt het in dat je niet teveel 

accentueert die verandering van jou zelf. Hen als het ware de 

mogelijkheid geeft om langzaam te wennen aan de verande-

ring in jou zelf. Dat betekent dat dus niet een gewilde veran-

dering van die ander moet gaan komen van jou uit. Want dat 

roept die weerstanden op.  

 

Dat je het niet kunt delen geeft een gevoel van eenzaamheid. 

Dat is heel herkenbaar. Maar ik weet gewoon dat je daar 

langzaamaan over heen gaat groeien.  
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Die mate van eenzaamheid. Alsof je tot een apart iets bent, 

niet behoort tot de anderen. Dat dit langzaamaan kan weg-

vloeien. Weet je wat de beste manier daarvoor is? Door niet 

te willen dat de ander net zo gaat denken als jij en van daaruit 

gaat leven.  

Als je dat kunt loslaten, dan begint het dus weer tot een brug 

te komen naar het andere toe. 

Dan heb je ook niet meer de neiging om je in je eigen heilige 

huisje te verschansen. Want dat wordt het dan ook. 

Dat is een van de valkuilen die deze nieuwe bewustwording 

ook bedreigd, dat wij ons gaan verschansen in het nieuwe 

heilige huisje. Dat betekent dan dat wij een nieuwe elemen-

taal opbouwen.  

 

Een nieuwe verhandeling van ons eigen denkpatroon, die het 

dan moet opnemen tegen de andere elementalen. Dat is ook 

niet de bedoeling. 

De bedoeling is dat deze vernieuwing van bewustwording die 

in ons mensen plaatsvindt in ons zelf een mate van vrijheid 

aanbrengt; ik hoop ook vreugde daarin. En vooral het besef 

dat je niet mag verlangen vanuit jouw eigen zijn dat die ander  

- en vaak de ander van wie je het meeste houdt - ook zo zal 

denken of zal leven. Dat is niet goed, want dan zijn we met 

hetzelfde bezig als waaraan we ons nu willen ontworstelen. 

 

Wij kunnen niet dienstbaar zijn aan het geheel als ik niet in 

mijzelf besef hoe groot mijn eigen verantwoording is voor 

mijn zijn, mijn leven en daardoor - dan kom je in het wij - voor 

de ander. Ben ik mijn broeders hoeder?  
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Het ‘dienstbaar zijn aan’ betekent werken vanuit het diepste 

zelfrespect - niet voor mijn dagelijkse persoonlijkheid, mijn 

ego - voor dat diepste dat in mij zit. Dat is mijn diepste oor-

zaak, mijn diepste oorsprong, mijn bron. 

Vanuit dat respect kan ik mijzelf herzien in alles wat ik denk, 

spreek en doe. Maar dat houdt tevens in dat ik daardoor pas 

kan komen in een ‘wij.' Eerder kan het niet. 

 

Het dienstbaar zijn van het ‘wij’ houdt in dat er nu over de 

gehele wereld - dat zijn de morfogenetische velden van licht - 

een vernieuwd bewustzijn komt in alle mogelijke vormen, 

bewoordingen, uitdrukkingen.  

Deze nieuwe bewustwording wordt gedragen door het ‘wij’, 

als het ik daar stevig in kan staan zonder dat het ik van dat 

‘wij’ nieuwe elementalen en verhardingen opbouwt. 

 

Met datgene wat je bij jezelf herkent als een negatieve ele-

mentaal, kun je werken vanuit het inzicht wat je hebt, dit is 

een heel subtiele grens die natuurlijk niet voor iedereen het-

zelfde is.  

Uit eigen ervaring weet ik dat je die negatieve elementaal zelf 

hebt opgebouwd. Ik heb een paar keer uitgelegd over het 

verdriet na de dood van mijn man, dat ik het verdriet vast-

hield, waardoor het eigenlijk een negatieve elementaal werd. 

Want dat verdriet was nog iets wat mij met hem verbond. 

Ondanks alle inzichten en alle leringen die ik heb gehad, heeft 

het toch een tijd geduurd voor ik mezelf zo ver kon krijgen om 

in mijn emotionele gebieden daar ook werkelijk mee te wer-

ken.  
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Daar zijn in de psychotherapie allerlei kunstgrepen van be-

kend, trucjes en foefjes voor jezelf hoe je dat kunt doen. 

Maar eerst moet je het inzicht hebben. 

 

Het komt er in het kort op neer, dat wanneer je merkt dat je 

emotioneel helemaal wordt meegezogen in het geheel van 

wat jou zo heeft geraakt en gepijnigd, je jezelf dan eerst con-

centreert op het licht, dat inzicht te voorschijn haalt. Dat kan 

alleen werken als je emotioneel daarmee bezig bent. Inzicht 

alleen is niet genoeg.  

Je dwingt jezelf dan om je denken, je gedachten op andere 

dingen te richten, want daardoor komt er rust in het emotie-

gebied.  

 

Zodra de gedachten op iets anders worden gericht, ontstaat 

er rust in het emotiegebied. Dat is een lange weg. Maar het is 

wel de enige weg die we kunnen gaan. Daardoor brokkelt het 

elementaal af. Dat hoort bij de discipline. 
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Hoofdstuk 19 
 
 
HET VERZOENINGSOFFENSIEF 
 
 
 
Leed, geweld en pijn ontladen zich momenteel over de gehele 
wereld. Het is erg tegenstrijdig om op deze wijze tot nieuw 
bewustzijn te moeten komen. De eigen krachten, mogelijkhe-
den en beperkingen worden door dit leed sterk aangeraakt en 
het bewustzijn van ‘zo moet het niet’ wordt gestimuleerd.  
 
Sinds ik in 1974 met deze geestelijke opdracht begon is er 
heel veel gebeurd. Mensen zijn tot geheel nieuwe inzichten 
gekomen en hebben vooral de eigen mogelijkheden en be-
perkingen in zichzelf ontdekt. In de komende tijd zullen spiri-
tueel bewuste mensen hun innerlijke kracht hard nodig heb-
ben om medemensen bij wie de innerlijke krachten misschien 
versluierd of weggeëbd zijn door alle moeilijkheden heen te 
sluizen. Om in staat te zijn dit te kunnen, vraagt het van de 
spiritueel bewuste mens een onvoorwaardelijke, absolute 
acceptatie van de eigen krachten, mogelijkheden en ook be-
perkingen.  
 
Zo wij onze beperkingen niet herkennen, zullen onze moge-
lijkheden altijd diffuus blijven. Door de onvoorwaardelijke en 
absolute acceptatie van onze eigen krachten verandert onze 
uitstraling en dat is weer van cruciaal belang voor het grote 
morfogenetische veld. In het grote morfogenetische veld 
spelen alle negatieve en positieve elementen hun eigen rol. 
Negatieve elementen zijn noodzakelijk om positieve elemen-
ten te kunnen herkennen.  



464 

 

De mens gaat steeds meer het belang beseffen van de eigen 
scheppingsenergie, de eigen kracht en de eigen mogelijkhe-
den, diep in ieder mens aanwezig. In de integratie van deze 
aspecten naar de maatschappij is het van het hoogste belang 
dat wij in alle eenvoud en bescheidenheid onze innerlijke 
krachten gebruiken.  
 
In mijn conclaaf met de begeleiding vroeg ik waarom dit zo 
belangrijk is. Er werd mij toen een heel duidelijk profiel ge-
schetst van dingen die in onze wereld kunnen gaan gebeuren. 
De islam rukt op. In deze godsdienst zitten absoluut prachtige 
elementen. Echter, de realisatie van de islam in cultuurhisto-
rische maatschappelijke structuren verschilt sterk met de 
vormgeving van de westerse religies. Het zou daarom niet 
goed zijn als de islam de overhand kreeg op het christendom.  
 
Het traditionele christendom zegt de doorsnee westerling 
niet zo veel meer en ebt langzaam weg. Wat resteert er dan 
voor de westerse mens? Er werd mij heel duidelijk getoond 
dat alle godsdiensten uit één en dezelfde bron komen. Er is 
geen andere bron. De realisatie van iedere religie is geba-
seerd op de eigen cultuurhistorische sociaal-maatschappelijke 
achtergronden. In het westen is het nu noodzakelijk dat er 
een verbinding van gelijkwaardigheid komt tussen het chris-
tendom en de islam. Het is van belang dat het één niet weg-
gevaagd wordt door het ander.  
Maar hoe lost de mens, die zich niet meer in het traditionele 
christendom kan vinden, dit op? Daartoe worden vanuit de 
sferen momenteel nieuwe mogelijkheden en perspectieven 
aangereikt.  
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Deze nieuwe mogelijkheden en perspectieven zijn gebaseerd 
op het werken met de eigen geestelijke gaven en de eigen 
talenten. De mens van nu herkent het goddelijk Zijn in zichzelf 
en daardoor in de ander.  
Na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 kreeg ik 
het verzoeningsoffensief door. In eerste instantie schrok ik 
daar vreselijk van. Immers verzoening is verzoening en offen-
sief is strijd, dus strijd om verzoening. Gelukkig werd daar een 
prachtige uitleg aan gegeven: ‘de mens voert een innerlijke 
strijd om tot zijn eigen verzoening te kunnen komen.' Dit is de 
ware betekenis van het verzoeningsoffensief.  
 
Door deze innerlijke strijd verandert je uitstraling en kan de 
ander daaruit oppikken wat misschien in hem of haar nog 
slapend of overwoekerd is. Onze uitstraling bestaat uit kosmi-
sche energieën, die voor een groot deel gevormd worden 
door onze oude aspecten. Herkenning en acceptatie van onze 
oude aspecten spelen een enorm belangrijke rol in de wijze 
waarop wij onze energieën uitstralen.  
 
Het grote morfogenetische veld wordt gevormd door ons 
bewustzijn. Onze energieën van haat, pijn en wraak bepalen 
voor een groot deel dit veld. Hoe brengen wij daar verande-
ring in? Met onze, vaak verborgen, kernkwaliteiten kunnen 
wij een platform van hoop en vertrouwen in onszelf opbou-
wen, waardoor er een geheel nieuwe visie in ons denken en 
in onze emoties komt. Onze beperkingen ebben dan lang-
zaam weg. Wanneer je je beperkingen kunt loslaten, kom je 
in de diepte van de verzoening.  
Die diepte van de verzoening betekent dat je eindelijk jezelf 
werkelijk kunt accepteren.  
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Door jezelf wérkelijk te accepteren, met al je positieve en 
negatieve kanten, komt er een geweldige energie vrij die je 
gaat uitstralen. Mensen vóelen dat en zullen naar je toeko-
men.  
 
Er gaat momenteel een geheel nieuw bewustzijn over de hele 
wereld. Het goddelijk Zijn is in alles en ieder mens aanwezig. 
Het eigen goddelijk Zijn is de énige krachtbron die de mens 
zal redden van de totale vernietiging. Bij die totale vernieti-
ging moet je niet denken dat we bijvoorbeeld allemaal weer 
opnieuw door de zondvloed worden verzwolgen.  
Totale vernietiging betekent dat hoge luciferische krachten, in 
de mens aanwezig, zich zullen manifesteren en materialiseren 
in het kwaad. En wat is het kwaad? Het kwaad is liefdeloos-
heid. De mens wil dan vanuit zijn ego zijn macht zo groot mo-
gelijk profileren, ongeacht en ongezien de ander. Het zal dan 
van kwaad tot erger gaan en om deze redenen is er nu vanuit 
de geestelijke dimensies een enorm groot project, het ver-
zoeningsoffensief gestart om dit te voorkomen.  
 
De verantwoordelijkheid voor dit verzoeningsoffensief zit in 
de mens zelf en kan alleen vanuit ieders eigen kleine Zijn ge-
realiseerd worden. Over de hele wereld zijn mensen hiermee 
bezig. Overal worden hulpstukken aangereikt in de vorm van 
boeken, programma’s en dergelijke. Wat ieder daar wel of 
niet mee wil doen, is weer ieders eigen vrijheid. 
 
Laten we dan nu in een actieve stilte onze eigen hoop en ons 
eigen verlangen opladen door middel van een visualisatie. 
Alles zit in u, in mij, in iedereen.  
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VISUALISATIE 
 
 
Stel je open en zie dat je heel bewust op een wit kiezelpad 
wandelt. Ieder steentje dat je wegschopt of waar je tegenaan 
loopt, is ooit iets in je leven geweest en zit nog vaak onbe-
wust in je.  
 
Je stapt stevig door, want je durft het leven aan.  
Links en rechts van het pad zie je groene weiden. In die groe-
ne weiden groeien kleine witte bloempjes met een gouden 
hartje. Dat gouden hartje staat voor de onschuld in ieder 
mens. Die onschuld was er toen je geboren werd en je nog 
helemaal was ingebed in geest. 
Dat gouden hartje is nu heel diep verborgen in jezelf.  
Je bent vanuit het licht gekomen om in de schaduw van dat 
licht je leven te leven en toch het licht vast te houden.  
 
Je loopt verder en komt bij een riviertje met snelstromend 
water. Je bent een beetje moe en hebt het warm. Je gaat aan 
de oever van dat riviertje zitten en laat het water over je han-
den en je gezicht gaan.  
Symbolisch vernieuw je nu je inzichten en breng je nieuwe 
perspectieven in jezelf aan.  
Je wast je handen waardoor oude beperkingen die je zo vaak 
hebben tegengehouden los kunnen komen. Je ziet ze ver-
dwijnen met de stroom van de rivier.  
Na een poosje sta je op. Je bent verfrist en ziet heel duidelijk 
je leven voor je.  
Je loopt verder en ziet een vuurtje waar mensen omheen 
zitten. Je gaat ook naar dat vuur en gaat daar zitten. 
Het vuur verwarmt je.  
Opeens voel je dat je rugzak zwaarder en zwaarder wordt. 
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Dan klinkt er een stem: 
 

Werp uw lasten in dit vuur 
en laat Mij als licht in u zijn. 
 
Ik die ben in ieder mens. 
 
Vrees niet, zo u uw lasten wegwerpt  
zult u komen in een directe  
ruimtelijke innerlijke vernieuwing  
en zult u mens de kracht hebben 
te ordenen wat daar in u aanwezig is. 

 
Na enige aarzeling leg je heel bewust je rugzak in dat vuur.  
Het vuur reinigt en verpulvert en het wordt stil en leeg om je 
heen.  
 
Dan zie je, wat je eerst nog niet had gezien, een kleine heuvel 
met een prachtige witte tempel. Opgelucht en verlicht, want 
de zwaarte is van je afgevallen, loop je naar die kleine heuvel 
toe en denkt: ‘wat heerlijk die tempel, daar ben ik veilig.'  
Je komt bij die tempel en gaat naar binnen en dan gebeurt er 
een wonder.  
Alle muren vallen weg en er is geen tempel meer.  
Je bent nu je eigen tempel.  
Je staat op die heuvel, diep verstild in jezelf.  
Je voelt de werkelijke diepte van je verzoening en de onvoor-
waardelijke acceptatie en overgave aan de krachten in jezelf.  
Dan breekt de zon door de wolken heen en voel je de zonne-
stralen vol liefde, mededogen, warmte en veiligheid.  
Haal dan maar diep adem en kom terug in de realiteit van 
iedere dag. 
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Wanneer je deze visualisatie regelmatig doet, zul je merken 
dat er steeds meer kracht, vertrouwen en blijheid in jezelf 
komt.  
Wees in je eigen innerlijke vrede.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Ik ben bezig een bijeenkomst te organiseren tussen chris-
tenen en moslims. Kunt u iets meer zeggen over de noodzaak 
hiervan? 
 
Z.: Alle godsdiensten, religies en esoterische waarheden ko-
men voort uit één enkele bron. De wijze waarop godsdien-
sten, religies en esoterische waarheden zich realiseren in de 
materie gebeurt door de mens. Alles heeft zijn eigen waarden 
en waardigheid en is aan de mensheid geschonken, opdat de 
mens tot een godsbewustzijn kon komen.  
De wijze waarop dit vorm wordt gegeven - dat staat ook in 
het Handvest van Psychosofia - is cultuurhistorisch en sociaal-
maatschappelijk gebonden.  
De mens heeft de vormgeving aangebracht in álle religies, 
godsdiensten en esoterische waarden. Dus ook in het chris-
tendom en de islam. Godsdiensten, religies en esoterische 
waarden zijn in wezen universele, neutrale, geestelijke ener-
gieën gegeven vanuit de hogere sferen.  
 
De mogelijkheid bestaat dat in het westen competitie, rivali-
teit en concurrentie tot stand komt tussen het christendom 
en de islam. Dat is niet de bedoeling, want beide godsdien-
sten zijn noodzakelijk voor de mens die zich tot de een of de 
ander aangetrokken voelt. Vernieuwing van vormgeving van 
beide godsdiensten is geheel afhankelijk van de mens zelf.  
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Het christendom zou in het Christusbewustzijn nieuwe di-
mensies en nieuwe perspectieven kunnen aanbrengen. Ik zeg 
dus niet in het christendom, maar in het Christusbewustzijn.  
 
Of de uiterlijke vormgevingen van het christendom daar dan 
nog bij passen en of je met deze vormgevingen nog affiniteit 
hebt, is van de mens zelf. Mijn laatste taak op aarde zal zijn 
het doorgeven van nieuwe openingen, waardoor het Chris-
tusbewustzijn in de mens op een geheel ander niveau kan 
komen en hij zich niet meer afhankelijk hoeft op te stellen 
aan de vormgevingen van het Christusbewustzijn of het chris-
tendom.  
 
Ik ga nog even verder. Het is niet de bedoeling dat het hele 
christendom weg ebt op wat fundamentalistische stromingen 
na, want dat zou betekenen dat de islam de overhand zou 
krijgen.  
Volgens de leer van de energieën waarin alles zijn eigen 
waarden behoudt, moeten het christendom en de islam naast 
en met elkaar in verbinding komen.  
Vanuit het vroegere karma van het christendom naar de islam 
kun je nu heel duidelijk de omgekeerde versie zien van de 
islam naar het christendom. Zo blijft het karma dus in stand 
volgens het principe: ‘oog om oog, tand om tand.' Het ver-
zoeningsoffensief gaat uit van respect naar beide kanten.  
 
De christelijke westerse mens moet daarbij oppassen dat hij 
zich niet alleen beroept op uiterlijke vormgevingen, want dan 
staat hij niet sterk in zijn eigen Christusbewustzijn. 
Uiteindelijk wordt beoogd dat er een verzoening komt tussen 
het christendom en de islam.  
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Een grote kosmische verzoening in de materie tussen het 
christendom en de islam zal, vanuit eeuwen en levens van 
verschil en agressie, een verzoening in het gehele wereldbe-
stel tot stand brengen. Deze verzoening zal dan in alle dimen-
sies van geest indalen in de materie.   
 
--- Komt er dan ook meer liefde in de islam? 
 
Z.: Ja, dat is uiteindelijk het gevolg. Wanneer je elkaar respec-
teert en vrij laat en het maakt niet uit of dat een godsdienst, 
een individueel mens of een groepering is, zal er vernieuwing 
en liefde ontstaan. Men profileert zich dan niet meer aan het 
ongeluk, de ellende of de minderwaarden van de ander en 
onze hoogste liefdesintelligentie en liefdesenergie kan dan 
indalen.  
Dit betekent een realisatie van datgene waar de Christus voor 
stond: ‘het koninkrijk Gods is onder u.' Als dát de overhand 
krijgt, verandert de aarde en dat is dringend nodig. Zo dit niet 
gebeurt, zal de mens zélf zijn aarde ‘bijna’ vernietigen. Bijna, 
hoorde ik duidelijk.  
Durven wij zo ver te gaan of kunnen wij daar vanuit onze 
nieuwe inzichten nog veranderingen in aanbrengen?  
Veranderingen beginnen natuurlijk altijd bij jezelf!  
 
--- Waarom is Mohammed op aarde gekomen? Waarom heeft 
hij de islam gesticht, terwijl het zo’n strijd zou worden? 
 
Z.: Mohammed kreeg zijn inspiratie, zo werd in de geschiede-
nis verteld, van de aartsengel Gabriël. Je kunt dit metaforisch 
of symbolisch opvatten, maar ook in werkelijkheid. Hij was 
wat men nu zou noemen een paranormaal begaafd iemand. 
Hij ontving dus boodschappen.  
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Hij moest een monotheïstische godsdienst stichten, waardoor 
de volkeren verenigd zouden worden. Bij het vestigen van 
een godsdienst spelen altijd alle aspecten van het volk mee 
die de vormgeving realiseren. In die tijd was alles nogal te 
vuur en te zwaard. Alles heeft een bepaald doel.  
Niets is zomaar, niets is vanzelf.  
 
Door de verschillen en de uiterlijke vormgevingen konden 
mensen hun eigen waarheid herkennen in hun eigen religies. 
Iedere godsdienst is gebaseerd op de achtergronden die in 
een volk leven, dat kan niet anders. Het nieuwe van dit tijd-
perk is dat de waarheid, die in wezen alleen maar liefde, wijs-
heid, respect, acceptatie en overgave is, overal ter wereld 
door de mens herkend kan worden.  
De manier waarop dit gebeurt is blijkbaar voor de ‘Hoge He-
ren van Boven’ niet zo belangrijk. Ik denk dus dat wij ons 
moeten bepalen tot hetgeen binnen onze mogelijkheden ligt. 
Deze nieuwe inzichten zijn te groot om door één mens te 
worden aangereikt.  
We hebben allemaal mogelijkheden tot nieuwe inzichten in 
ons en over de hele wereld is men hier mee bezig. Het is be-
langrijk, dat wij ons dit bewust zijn.  
 
--- Zou het geweld, zoals dat nu al gaande is, blijven toene-
men? U zegt: ‘er gaat heel wat gebeuren.' 
 
Z.: Ja, ‘in de diepste duisternis herkent men het licht.' Ik weet 
niet hoe diep die duisternis nog moet worden, daar zal ik me 
ook maar niet over uitlaten, want dat lijkt mij nogal griezelig. 
Ik weet het ook niet, maar dat wat wij kunnen doen en voor-
komen is toch onze verantwoordelijkheid.  
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Daar ontkom je niet aan. Ook spiritueel bewuste mensen 
spelen daar een klein rolletje in, maar ieder rolletje moet er 
zijn.  
 
--- Heeft het zin om licht te visualiseren naar landen waar 
geweld is?  
 
Z.: Dat vind ik altijd een heikel punt. Licht visualiseren kan 
alleen vanuit neutraliteit. Je kunt je aanbieden als lichtkanaal, 
waardoor jouw licht verenigd en opgenomen wordt in het 
grote licht, zodat uiteindelijk het licht zegeviert.  
Je opent je dan vanuit het neutrale, het kosmische, het uni-
versele en niet vanuit je eigen emoties of egoïsche belangen. 
Als je uitgangspunt is: ‘nou moet het daar toch maar eens 
ophouden’ of ‘die partij is verkeerd en dat moet zus en zo’ 
heeft licht sturen geen enkel nut.  
 
Je stuurt dan duisternis met je voorkeur of je tegenzin, die 
daar de duisternis en niet het licht versterkt. Wat absoluut 
niet kan, is dat je zegt: ‘ik stuur wel even licht naar je toe.'  
Je ontkent dan het licht van de ander en denkt dat jouw licht 
veel groter, mooier en directer is dan het licht van die ander. 
Alleen zo denken is al een zonde tegen de geest, want je ont-
kent dan het goddelijk Zijn in die ander. Het werken met licht 
komt heel nauwkeurig en moet uitermate subtiel gebeuren.  
 
Wanneer je, goed bedoelend, licht wilt sturen naar iemand 
anders, zitten daar ook jouw schaduwkanten in. Die ander 
pikt dus ook jouw schaduwkanten op. En helaas zijn onze 
schaduwkanten meestal sterker dan onze lichtkanten.  
Veel mensen werken momenteel hard om hun lichtkanten te 
versterken. Zij worden dan minder beïnvloedbaar en trillen 
minder hard mee met de schaduwkanten van de ander.  
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Dat is de leer van de energieën. De leer van de energieën gaat 
steeds dieper en kan een hele sterke basis in de mens krijgen. 
 
---- Creëren wij dan misschien zelf het conflict met de islam?  
 
Z.: Daar zit iets van waarheid in. Neem nu een land als Neder-
land, ook daar zijn mensen die op de vuist willen gaan voor 
hun eigen denkbeelden.  
Zolang de mens gebonden is aan materiële begeerten en 
economische binding, laat hij zichzelf prevaleren. Je werkt 
dan vanuit je schaduwkanten, wat in wezen erger is dan al die 
conflicten die overal plaatsvinden.  
 
--- Heeft de islam ook een Christusbewustzijn? Noemen zij dat 
anders? 
  
Z.: Ja, zij noemen dat anders, maar kennen dat bewustzijn 
wel. Mijn eerste leermeester was Hazrat Inayat Khan, de gro-
te meester van de soefi.  
Wat hij mij de eerste twee jaar heeft geleerd aan Godsbe-
wustzijn, aan liefde en schoonheid van de schepping is met 
geen pen te beschrijven. De vraag is echter wat doe je daar-
mee in het dagelijks leven, want dat is een heel ander chapi-
ter! Denk eens aan het christendom, het uitroeien van de 
Katharen, de inquisitie, de bekeringswoede, enzovoort.  
 
Momenteel vindt er een kentering plaats. Ik ken een aalmoe-
zenier die mij vertelde dat soldaten toch naar iets anders en 
diepers verlangen. Die aalmoezenier moet dat vooral niet op 
de ouderwetse, traditionele, christelijke manier vertellen, 
want zo willen zij dat niet horen. Maar wanneer zij spreekt 
vanuit nieuw bewustzijn en nieuwe perspectieven is er veel 
belangstelling en dat is het nieuwe van deze tijd.  
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--- Ik las in een tijdschrift om ‘Bloemen van het hart’ te zen-
den naar het morfogenetische veld. Wat wordt daar precies 
mee bedoeld?  
 
Z.: ‘Bloemen van het hart’ zijn liefdesenergieën. Ik hoorde 
eens vanuit de sferen: ‘dat de bloemen van het hart mogen 
bloeien.' Die ‘Bloemen van het hart’ kunnen pas werkelijk 
gaan bloeien, wanneer de mens niet meer in het donkere 
kamertje van zijn beklemmende aspecten zit.  
Wanneer je niet genoeg innerlijke ruimte en vrijheid hebt, zijn 
die bloemen een beetje zielig. Ze krijgen dan niet genoeg 
water, niet genoeg ruimte en niet genoeg vrijheid.  
‘Bloemen van het hart’ zijn liefdesenergieën die gaan bloeien, 
wanneer de mens in zichzelf tot acceptatie en vergeving kan 
komen. Acceptatie en vergeving naar jezelf is het allermoei-
lijkste wat er bestaat.  
Niemand op aarde is een engel. Ik ook niet. We hebben alle-
maal wel eens, in dit of vorige levens, dingen gezegd of ge-
daan waar we nog niet klaar mee zijn.  
 
Alle schaduwkanten van ieder individu zitten ook in het grote 
kosmische veld. Als de mens zijn schaduwkanten geheel of 
gedeeltelijk oplost, komen er in het grote kosmische veld 
lichtenergieën voor in de plaats.  
Wanneer het grote kosmische veld wordt volgestopt met 
lichtenergieën, raakt de duisternis in onbalans.  
Momenteel heeft de duisternis een grotere en hogere balans 
dan de lichtenergieën. Straks wordt dit waarschijnlijk anders 
en dat brengt ook weer chaos teweeg.  
 
‘Ik breng u niet de vrede maar het zwaard’ werd ooit gezegd. 
Uiteindelijk zullen alle energieën in balans komen, maar dat 
zullen wij wel niet meer meemaken.  
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Mensen vragen mij wel eens: ‘hoe kan ik met mijn licht de 
duisternis in de wereld verlossen?' Ik antwoord dan: ‘zolang jij 
denkt dat jouw licht de duisternis verlost, maak je hem juist 
donkerder.' Je stimuleert dan op een negatieve wijze de 
schaduwkanten die ieder mens in zich heeft. Maar wanneer je 
in jezelf zegt: ‘ik draag mijn licht op naar het grote geheel, 
opdat het daar terecht zal kunnen komen waar er behoefte 
aan is’, dan is het een heel ander gegeven.  
 
--- Houden wij met onze gedachten alles in stand? 
 
Z.: Wij houden inderdaad onze schepping in stand met ons 
bewustzijn. Onze gedachten zijn de consequenties van ons 
bewustzijn.  
De materie voegt zich naar onze gedachten, dus als onze ge-
dachten negatief geladen zijn of in een bepaalde donkerte 
verblijven, houden wij de materie negatief in stand.  
Wanneer in onze gedachten, die dus een consequentie zijn 
van ons bewustzijn, het licht doorklinkt, beginnend bij de 
mens individueel, dan wordt dit voelbaar in de materie.  
De mens is dus zelf verantwoordelijk voor het niveau van de 
schepping. Hij kan de schepping zelf sturen, verlossen en ver-
anderen. Wanneer de lichtflitsen maar groot genoeg worden, 
gaat de materie meer in balans komen. 
 
--- Als de media niet zouden bestaan, zouden wij dan een heel 
andere wereld hebben?  
 
Z.: Alles heeft twee kanten. De media versterkt vaak de duis-
tere kant, maar zonder die duistere kant zouden wij het licht 
niet kunnen zien. Als je niets weet of ziet, kun je niet tot het 
bewustzijn van je eigen licht komen.  
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Ik hoorde net van boven de zin: ‘in de diepste duisternis 
wordt het licht herkend’ en alleen door herkenning kun je 
dingen veranderen. Al is het nog zo weinig en nog zo klein!   
Wanneer de mens tot een actief bewustzijn komt van zijn 
eigen licht en daardoor van zijn mogelijkheden, kan hij zich 
verlossen van zijn beperkingen. Je blijft dan helemaal bij jezelf 
en laat je niet meer omvergooien door dingen van buitenaf. 
Je wordt dan niet meer gemanipuleerd door de media of wie 
of wat dan ook. Je raakt je eigen inzichten door het licht in 
jezelf niet meer kwijt. Dit is een heel bewuste manier van 
leven, werken en denken.  
 
--- U zei net: ‘jongeren verlaten de kerk, omdat ze de oude 
ballast van het christendom niet meer willen ervaren.' Waar-
om staan de kerken hier zo sceptisch tegenover en waarom 
hebben zij het zo moeilijk om nieuwe inzichten te aanvaar-
den? 
 
Z.: Dat heeft te maken met een tweeduizend jaar lange tradi-
tie. Die traditie is ontstaan na het vergoddelijken van de per-
soon Jezus in het concilie van Nicea. Op dit concilie is de ver-
goddelijking ontstaan en alle dogma’s zijn daar uit voortge-
komen. Die dogma’s zijn tot op heden zo gebleven.  
En hoe is de mens? De mens baseert zich op hetgeen hem is 
overgeleverd, zijn achtergronden en zijn tradities. Want als hij 
zich daarvan losmaakt, voelt hij zich onveilig en krijgt hij een 
soort identiteitscrisis. In die identiteitscrisis word je dan he-
lemaal op jezelf teruggeworpen met vragen als: ‘wie en wat 
ben ik als ik niet meer behoor tot die oude tradities en vorm-
gevingen.'  
Het nieuwe dat nu gaat komen, is het besef dat de mens in-
ziet dat hij niet langer gebonden is aan deze oude tradities en 
vormgevingen.  
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Hij ziet in dat hij vrij is om zijn eigen innerlijk goddelijk Zijn te 
ervaren. Dat is een enorme omschakeling en verschrikkelijk 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de mens.  
 
Soms denk ik wel eens: ‘snappen jullie het nou, ik ben toch 
niet de enige die het snapt.' Maar dan hoor ik een stem die 
zegt: ‘foei, iedereen snapt het op zijn eigen tijd en eigen ma-
nier.' En dat is zo! Hoe gaat het dan verder? Alles wat wij 
doen zijn druppeltjes op een gloeiende plaat, maar al met al is 
het een groot geheel.  
En het is vooral belangrijk dat mensen, die met deze nieuwe 
inzichten bezig zijn, elkaar steunen en beschermen. Die on-
dersteuning en bescherming van elkaar betekent dat je het 
goddelijk Zijn in jezelf en de ander erkent en de ander het 
recht en de waardigheid geeft die je zelf ook wilt krijgen.  
Soms kloppen dingen niet en is en denkt de ander totaal an-
ders dan jij. Maar tóch, als je met elkaar praat, zul je merken 
dat er altijd punten van overeenstemming zijn. Want dat is 
een kosmisch gegeven. 
 
--- Ik begrijp dat, maar ik vind het moeilijk in de praktijk te 
brengen als ik bijvoorbeeld met jongeren praat die met drugs 
experimenteren. Vaak zijn er gezamenlijke links, maar toch 
gaan ze vaak het drugscircuit in. 
 
Z.: Drugsverslaving is in wezen een vaak onbewuste onder-
drukking van emotionele innerlijke aspecten.  
Emotionele aspecten die men niet wil kennen of aangaan. 
Eigenlijk geldt dit voor alle verslavingen. Het begeertelichaam 
richt zich dan heel sterk op je donkere aspecten, zoals niet in 
liefde verloste miskenning, schuldgevoelens, haat, afgunst, 
macht of onmacht. Drugs halen je dan even uit deze donkere 
aspecten en geven je een soort pep.  
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Zelf ben ik bijvoorbeeld gek op sambal, terwijl ik heel goed 
weet dat sambal niet goed voor mij is. Het geeft mij een soort 
energie om de dingen even kwijt te raken. Zolang je er maar 
niet door beheerst wordt en zelf de baas blijft, is dat niet zo 
erg. Maar als je er helemaal door beheerst wordt, is het wel 
erg. Je ontkent dan in feite je hoogste waarden en dat heeft 
weer invloed op je fysieke lijf, je emotionele patronen en je 
denken.  
 
--- Heeft in het christendom de doop eigenlijk nog enige 
waarde? 
 
Z.: Op zich heeft de doop zeker waarde. Op voorwaarde dat 
daar geen afhankelijkheid en geen vreselijke ideeën aan wor-
den vastgehecht. Ideeën zoals: ‘de mens die niet gedoopt is, 
gaat naar de hel’, enzovoort.  
Dit soort ideeën zijn machtsattributen van religieuze institu-
ten. De doop is meer dan een metafoor of een symbool.  
Het is een esoterische, innerlijke reiniging van het onderbe-
wustzijn, opdat je weer kunt zijn in de onschuld.  
Wanneer de doop zo gebruikt wordt, is het prachtig om te 
zien en een heel hoog rituaal met mystieke achtergronden en 
waarden.  
Helaas heeft de mens de doop vaak in het machtsdenken 
betrokken.  
 
--- We zijn momenteel in een nieuwe geestelijke dimensie. 
Geest wordt werkzaam in en door ons. Dat brengt verande-
ringen in ons energiepatroon teweeg. Ik ken mensen die hier 
heel veel last van hebben. Kun je hier iets over zeggen? 
 
Z.: Wat nu gebeurt is een absolute bewustzijnsvernieuwing, 
die steeds dieper indaalt.  
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Dit vindt plaats over de gehele wereld. Die bewustzijnsver-
nieuwing uit zich in allerlei vormen. De mens die daar voor 
openstaat, zendt een zodanige oproepende kracht uit dat 
hem daardoor de mogelijkheden worden aangereikt tot alge-
hele vernieuwing.  
 
Die algehele vernieuwing kan pas plaatsvinden wanneer hij 
zijn oude ballast loslaat. Door het loslaten van zijn oude bal-
last krijgt hij innerlijk ruimte, waardoor hij de vernieuwing van 
bewustzijn in zichzelf kan integreren en realiseren.  
Dat gaat natuurlijk niet zo maar. Het is een processuele weg 
en dat is nogal wat! Je moet van alles in jezelf loslaten en je 
krijgt een geheel nieuwe kijk op het leven. Dit kan geestelijke 
en fysieke problemen tot gevolg hebben. Door verzoening 
met jezelf kunnen deze problemen ophouden en kan die ver-
nieuwing een vreugdevol samenzijn worden.  
Dat betekent niet dat iemand die kanker heeft plotseling die 
kanker kwijtraakt, maar wél dat er iets in hem of haar ge-
beurt, waardoor hij of zij die kanker anders kan gaan beleven. 
Niet meer zo verslagen en onwaardig, maar op een andere 
positievere wijze.  
 
--- Zou je kunnen zeggen dat de mens kijk krijgt op de dingen 
achter de dingen?  
 
Z.: Ja, de wetenschap is hier al voor een klein deel mee bezig 
om aan te tonen dat er werelden naast de werelden zijn.  
Mij is altijd aangereikt dat met kwantumfysica het paranor-
male verklaard kan worden. Aangezien ik niets weet van 
kwantumfysica kan ik dat niet verder uitleggen, tenzij men mij 
gerichte vragen stelt. De werelden van de energieën lopen 
door, naast en met elkaar.  
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De wereld van de materie houdt op zeker moment op. Dat zal 
nog wel heel erg lang duren, dus denk maar niet dat de aarde 
vandaag nog in rook opgaat, zo erg is het niet. Maar op een 
dag is het zo ver dat de materie in dit zonnestelsel en op de 
aarde ophoudt. Maar de energie blijft bestaan. Die energieën 
zullen zich dan weer op een of andere wijze gaan realiseren 
en er zal een geheel nieuwe ontwikkeling op gang komen.  
De energieën zullen zich weer opnieuw in materie gaan vesti-
gen.  
De wijze waarop die energieën zich gaan vestigen, is afhanke-
lijk van de wijze waarop wij er nú mee omgaan. Dus alles is 
een kwestie oorzaak en gevolg.  
 
--- Hebben energieën een bepaalde volgorde? Kun je hier iets 
over vertellen, zodat wij beter met onze energieën kunnen 
omgaan?  
 
Z.: De aura van de mens heeft zeven herkenbare energetische 
gebieden. Daarnaast zijn er nog twee gebieden die vager zijn, 
omdat de mens daar tot nu toe nog niet aan toe was.   
Eigenlijk bestaat onze aura dus uit negen energetische vel-
den.  
Ik zal deze gebieden van beneden naar boven bespreken. 
Meestal bespreek ik ze van boven naar beneden, maar deze 
keer ga ik lekker tegen de draad in. Helemaal beneden is het 
fysieke gebied met daar omheen het etherisch veld. In het 
etherisch veld liggen al onze mogelijkheden, beperkingen, alle 
punten van fysieke aanrakingen en onze begeerten.  
Zonder het etherisch veld zouden wij niet kunnen leven.  
Boven het etherisch veld is het emotionele gebied. Dit gebied 
bepaalt hoe wij emotioneel de aspecten uit ons etherisch veld 
realiseren. Daar weer boven ligt het mentale gebied.  
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Het mentale gebied bevat het denken en het bewustzijn van 
de mens en bepaalt hoe de mens met zijn bewustzijn reageert 
op zijn emotionele- en begeertegebieden. Daar boven liggen 
de hogere astrale gebieden waar wij allemaal toe behoren en 
die in feite ons thuis zijn. Deze hogere astrale gebieden bevat-
ten de component van de ziel die gericht is naar de materie. 
Deze component van de ziel kan herkend worden door het 
bewustzijn en het denken, dus het mentale gebied.  
De emoties vanuit het emotiegebied bepalen dan hoe men 
met deze component van de ziel omgaat. Dan komt deze 
component van de ziel in het etherisch veld, ons begeertege-
bied met het bewustzijn wat de mens op dat moment heeft.  
 
In dit gebied wordt bepaald hoe zijn begeerten hem dwingen, 
weerhouden of juist tot het hogere astrale brengen. Ik hoop 
dat u deze uitleg begrijpt. Dus eerst gaan wij van beneden 
naar boven en dan weer terug naar beneden.  
Deze energetische velden zijn de meest belangrijke gebieden 
voor de mens op aarde. Wanneer hij deze - op en neer - reis 
steeds maar weer maakt, zal hij op zeker moment zover in 
zichzelf komen dat hetgeen in zijn etherisch veld speelt, dus 
om het fysieke heen, niet meer zo’n invloed op hem heeft.  
De kracht daarvan wordt zwakker, zowel in het fysieke li-
chaam als in het denken als in zijn emoties. De mens wordt 
dan innerlijk vrijer en kan zichzelf brengen tot de hogere as-
trale gebieden. Daar komt hij in aanraking met de component 
van de ziel die naar het goddelijke is gericht.  
 
Eerst liet ik u dus die reis van beneden naar boven maken en 
toen weer terug, want het is echt een ‘unvollendete’, waar je 
leven na leven mee bezig bent tot het moment dat er genoeg 
bewustzijn en inzicht is. Ik denk dat de mensheid, ieder op 
zijn eigen manier, nu op dat punt gaat aankomen.  
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Dat betekent dat de mens nu het bewustzijn en het inzicht 
heeft om in contact te komen met het hogere astrale en zich 
kan keren naar het goddelijke.  
 
--- Wat is de functie van het kundalinivuur? 
 
Z.: Het kundalinivuur is een heel hoge ijle, subtiele energie die 
zich steeds meer verdicht.  
De goddelijke component van de ziel pikt het kundalinivuur 
op. Het gaat dan neutraal door al je lagen heen en stimuleert 
van beneden naar boven je inspiratie dwars door al je oude 
aspecten, beperkingen en belemmeringen heen.  
Die oude aspecten moeten eerst in liefde en blijmoedigheid 
verlost worden, voordat het kundalinivuur volledig kan gaan 
werken. Op zijn weg van beneden naar boven komt het kun-
dalinivuur in je lijf, in je denken en in je emoties al je weer-
standen tegen en botst het overal tegen op.  
Uiteindelijk kom je dan door bewustzijn en inzicht toch in je 
vertrouwen.  
 
--- Wat mij opvalt is dat ik in uw aura geen schaduwkanten 
zie. Als ik om u heen kijk, is het overal licht. Het is de eerste 
keer dat ik zoiets zie. Ik vraag mij af hoe dat mogelijk is. 
 
Z.: U ziet mijn aura, bedoelt u? Leuk om te horen. Wat moet 
ik hier op antwoorden?  
Er is een zekere transparantie in mij, omdat in de komende 
tijden, daar ben ik dus voor gewaarschuwd, nog heel veel 
nieuwe dingen tot mij zullen komen. 
Twee jaar geleden kreeg ik een lichte hartinfarct. Ik heb een 
aangeboren hartkleplekkage. Waarom kreeg ik deze lichte 
hartinfarct?  
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Het drong ineens intens tot mijn bewustzijn door wat mij 25 
jaar geleden over mijn geestelijke opdracht is gezegd.  
Toen dat tot mij doordrong, ging ik helemaal onderuit, want 
je bergt zulke dingen meestal ergens in een klein donker plek-
je op.  
 
De afgelopen twee jaar heb ik dus heel bewust steeds meer 
kunnen loslaten.  
Al mijn angsten en onzekerheden van: ‘hoe moet dit nu alle-
maal verder’ en ‘ kunnen ze niet beter een jongere zoeken’ 
kwamen naar boven. Er werd toen vanuit de sferen heel lief-
devol op gereageerd: ‘het komt vanzelf, heb vertrouwen.'  
 
En hopelijk heb ik in die twee jaar allerlei angsten afgelegd. 
Daardoor ontstaat een zekere transparantie. Die transparan-
tie kan in gradaties van niveau bij ieder mens komen.  
Het is afhankelijk van hoeveel innerlijke ruimte je kunt ma-
ken, zodat je helemaal openstaat voor die vernieuwende 
enorme energieën. Waarschijnlijk hebt u dat zo even gevoeld.  
 
Het kan in ieder mens gebeuren, want geen mens wordt be-
voorrecht. Het zit in ons allen.  
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TRANSMISSIE 
 
In de indaling van dit licht  
gij zuster en dochter van het licht 
zo zeg Ik u dat in deze indaling van licht 
uw bewustzijn zodanig vernieuwd zal worden 
dat al hetgeen gij in uw werken reeds hebt gegeven 
nu op een directere en diepere wijze 
tot uitdrukking gebracht zal worden  
in dit uw leven en uw werken.  
 
Zo is dit licht voor u nu 
en voor al degenen die tot u komen 
in eenheid met de werkelijke verzoening van het Al. 
 
Zo is licht, liefde, wijsheid en inzicht in uw denken 
in uw bewustzijn van een zo grote importantie 
dat u nu in de vreugde van het zijn 
uw verantwoordelijkheid hierin  
in werkelijke vrede en vreugde zult kunnen dragen.  
 
Dan zal er nu komen een diepe acceptatie in uzelve 
een zo grote ruimte dat er zal zijn 
een werkelijke vergeving in uzelve en naar anderen 
in de diepste liefde waardoor nu zal zijn 
verzoening met het Al.  
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Zo daalt licht in 
in liefde, in wijsheid, in werkelijke overgave 
in het los durven laten  
van de materiële bindingen in uzelve  
waardoor uw hoogste verantwoordelijkheid nu zal zijn 
in de diepste overgave. 
 
Zo vergeef dan al hetgeen u is geweest, gebeurd 
over de levens heen 
en kom in uw diepste vertrouwen 
want elk mens, zo ook u, gij dochter van het licht 
zijt één met Mijn aangezicht. 
 
Dan kom nu in uw diepste verzoening met het Al  
en met Mij, Ik die ben in uw zijn. 
 
Dan is dit bewustzijn nu zo diep in uw inzichten gekomen 
dat daardoor het zicht hierop versterkt zal worden 
dat uw innerlijk gehoor zich steeds weer opnieuw  
zal openen en keren naar dat wat tot u zal komen. 
 
Dan zal uw bewustzijn vanuit uw denken 
spreken en handelen 
heel diep in uzelve indalen en zodanig uitstralen 
dat de liefde van het hart zo groot zal zijn 
dat zij de kracht zal hebben in uzelve  
en naar anderen die naar u toekomen 
in licht, in liefde en verlossing tot verzoening te brengen. 
 
Zo wees dan nu in God’s heilige naam 
in uw diepste eenheid met Mijn aangezicht in uw zijn. 
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Zo wees dan nu in uw diepste vergeving  
naar uzelve en anderen 
in de liefde die Ik u heb geschonken.  
 
Dan zult gij nu, gij dochter van het licht 
in een zodanige eenheid zijn met Mijn licht in uzelve 
dat gij in de ander die tot u komt 
nu het eigen licht zodanig zal stimuleren 
dat in ieder mens Mijn licht en aangezicht 
tot de diepste liefde en wijsheid een mens zal brengen. 
 
Aum 
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Deel 4 
 
 
 
Gezondheid en welzijn 
 
 
 
- De mens als hulpvrager 
- De mens als hulpgever 
- Jonge mensen in het aquariustijdperk 
- Intimidaties 
- Oorsprong van ziekte en lijden 
- Leven dood leven 
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Hoofdstuk 20 
 
 
DE MENS ALS HULPVRAGER 
 
 
 
Alle mensen zijn zoekend, hulpvragend, hulpverwachtend, 
hulpafketsend, vragend om een uitgestoken hand, vragend 
om een blijk van belangstelling, in afwachting van genegen-
heid, teleurgesteld, afwerend. In ieder mensenleven spelen 
angsten, onzekerheden en emoties waar je geen weg mee 
weet en conditioneringen vanuit je jeugd een belangrijke rol.  
 
Voor de hulpvrager zijn er twee aspecten bij het vragen om 
hulp van belang.  
Het eerste aspect is, dat hij van de hulpgever een indicatie 
verwacht hoe hij met zijn overhoop liggende emoties en zijn 
vaak kapotte of zichzelf niet kennende leven om kan gaan.  
 
Het tweede aspect is, dat de hulpvrager zo in de knoop zit en 
zichzelf zo heeft verloren, dat hij de hulpgever niet kan accep-
teren als degene die hem hulp kan bieden. Hij sluit zich dan 
af, waardoor de hulpgever geen toegang verkrijgt. 
In het eerste geval kan het ook nog zo zijn dat de hulpvrager 
zich te kwetsbaar opstelt of te veel verwacht van de hulpge-
ver. Hij of zij geeft zich dan als het ware weg. De mens heeft 
het recht om hulp te vragen, maar niet het recht om zichzelf 
weg te gooien.  
Dit zijn de twee verschillende aspecten van de mens die hulp 
zoekt. Uiteindelijk brengen beide aspecten hem of haar niet 
veel verder.  
 



492 

 

Ik zal bij het eerste geval beginnen. De mens kan zo desolaat 
zijn, zo in de ellende zitten dat hij zijn hulpgever te veel toe-
gang geeft in zijn eigen wezen. Hij wordt dan een projectie 
van de hulpgever, zonder dat hij tot een werkelijke herken-
ning van het eigen Ik komt.  
Dit gegeven speelt vaak in allerlei therapieën. Het is een ge-
vaarlijk gegeven, want de hulpvrager is kwetsbaar omdat hij 
van zichzelf vervreemd is en om hulp vraagt. Vaak grijpt de 
aangeboden hulp dan te diep in in zijn aura, waardoor de 
hulpvrager nog meer vervreemd van zichzelf. Het is de bedoe-
ling dat de hulpvrager wordt teruggebracht naar het eigen Ik. 
Hierdoor kan hij de vervreemding in zichzelf opheffen. 
 
Wanneer de hulpvrager de hulpgever een te diepe toegang in 
zichzelf verschaft, gebeurt er in wezen hetzelfde als waar hij 
hulp voor vraagt. Hij vraagt hulp omdat hij van zichzelf ver-
vreemd is, maar omdat die hulp te veel ingrijpt in zijn diepste 
wezen raakt hij nog meer vervreemd van zichzelf.  
 
In het tweede geval heeft de hulpvrager door zijn negatieve 
ervaringen, zijn angsten, zijn frustraties en alles wat er met 
hem is gebeurd, zich zodanig afgesloten, dat hij geen toegang 
kan geven aan hulp. Deze mens  heeft dan zo’n afgesloten-
heid, dat zijn emotionele ontwikkeling verstoord is. 
 
De hulpgever moet deze mens dan terugbrengen naar zijn 
emoties, want de mens moet weten welke emoties hij heeft, 
waarom hij ze heeft en welke rol zij in zijn leven spelen. Als de 
mens met zijn verstoorde emoties wordt geconfronteerd, kan 
hij werkelijk door een hel gaan.  
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Wanneer hij in dit dal blijft zitten en zijn emoties zodanig de 
overhand krijgen dat hij zich daar niet meer van kan bevrij-
den, maar daar als het ware in blijft rondhangen, is er net 
zo’n groot gevaar als in het eerste geval, wanneer hij de hulp-
gever een te diepe ingang geeft.  
U vraagt zich misschien af wat de synthese is tussen deze 
twee aspecten?  
De synthese is, dat wanneer je werkelijk hulp nodig hebt, je 
eerst in jezelf kunt nagaan waarom je deze hulp nodig hebt. 
Kom je tot de conclusie dat je vervreemd bent van jezelf en 
hulp nodig hebt, moet je, wanneer je die hulp gaat zoeken, 
jezelf vrijhouden van een te diepe afdaling in zelfbeklag, 
schuld en jezelf niet waardig achten.  
Je hebt altijd het recht om hulp te vragen, maar niet het recht 
om jezelf weg te gooien.  
 
Mensen die hulp vragen, denken nogal eens dat zij waarde-
loos zijn en niets waardevols hebben. Dat is niet waar.  
Ieder mens, u en ik, heeft op zijn tijd van een ander hulp no-
dig. Die hulp kan bestaan uit liefde, belangstelling, een hand, 
een vriendelijk woord, enzovoort. Zelfs de Meester Jezus had 
tweeduizend jaar geleden in de Hof van Olijven hulp nodig. 
Dus waarom wij dan niet?  
 
Het is geen schande om hulp nodig te hebben van een ander. 
Het is wel erg wanneer je die ander hoger acht dan jezelf. 
Hier wil ik mee zeggen, dat wanneer je niet genoeg liefde en 
respect voor jezelf hebt en de ander toestaat te diep in jou 
binnen te dringen, je niet meer jezelf kunt zijn. Je beweegt je 
dan in een kringetje, waardoor je opnieuw geconditioneerd 
wordt, maar nu door je hulpgever. Je vervreemdt dan op-
nieuw en nog meer van jezelf.  
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Nu het andere geval, de hulpgever brengt de hulpvrager naar 
zijn emoties en de hulpvrager is niet in staat die emoties te 
doorleven. Het gevaar bestaat dan dat de hulpvrager blijft 
steken in zijn emoties.  
Verwerkte emoties kunnen een soort bevrediging, zelfkennis 
en zelfverwerkelijking geven en dat is goed, maar wanneer 
men daarin te ver gaat en vanuit een afhankelijkheid te lang 
in zijn emoties blijft hangen, is men weer een stuk verder van 
huis. Want door te blijven hangen in je emoties groei je niet 
en je gaat naar een hulpgever om een stukje heelheid te krij-
gen.  
 
Het pad van een hulpvrager is niet zonder gevaren. Het is een 
nogal glibberig pad. Ik zou willen dat de mens begreep dat hij 
soms een stukje van zijn levenspad begeleid kan worden door 
een hulpgever, maar dat hij grotendeels zijn pad absoluut 
alleen en zelf moet gaan. De mens zou moeten begrijpen dat 
iedere aanvaring, iedere pijn en iedere gebeurtenis die hij 
tegenkomt op zijn levenspad een bedoeling heeft. Door deze 
ontmoetingen kan hij weer een stukje verder groeien en 
nieuwe ervaringen rijker worden.  
 
Wanneer de mens alles wat hem gebeurt en wat op hem af-
komt vanuit deze invalshoek durft te bekijken, durft hij het 
leven aan, hoe moeilijk en onzeker ook. Toch durf je dan het 
leven aan, want het leven is de leerschool die wij nodig heb-
ben om ons te kunnen verfijnen. Uiteindelijk komen wij dan in 
een werkelijk contact met het hogere in onszelf.  
Eerder in dit boek heb ik reeds het lager en het hoger Zelf in 
de mens beschreven en hoe het hoger Zelf bestaat uit de 
twee componenten van de ziel. De ziel tracht zich door de 
levens heen te manifesteren in de persoonlijkheid van de 
mens. 
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Zonder ontmoetingen en ervaringen kan het transformatie-
proces in de persoonlijkheid van de mens niet plaatsvinden. 
De persoonlijkheid van de mens kan zich dan niet zodanig 
verfijnen dat er een werkelijke eenheid met de componenten 
van de ziel komt. Dit betekent dat er in ieder leven ontmoe-
tingen en ervaringen nodig zijn. Een leven kan niet glad zijn, 
want een glad leven waarin niets gebeurt, alles vanzelf gaat 
en geen moeilijkheden zijn, is een nagenoeg nutteloos leven, 
hoewel ik dit laatste eigenlijk niet zo mag zeggen.  
 
Om in een leven vol ontmoetingen en ervaringen toch precies 
de juiste weg te vinden, is niet zo eenvoudig. Er zijn geen pas-
klare antwoorden. Hoe meer je in jezelf ontdekt en begrijpt 
en hoe meer je in jezelf tracht uit te zoeken hoe het werkelijk 
in elkaar zit en dat niet alleen in je dagelijkse persoonlijkheid, 
maar vooral ook heel diep in jezelf waar de verbinding met je 
hoger Zelf zit, hoe meer je zult merken dat je niet veel hulp 
van anderen meer nodig hebt. Je zult merken dat je zelf alle 
mogelijkheden om je leven te leven in je hebt en je kunt je 
ontmoetingen en ervaringen rustig over je heen laten komen.   
 
Ontmoetingen en ervaringen kunnen ontzettend pijnlijk zijn. 
Je bent dan in staat die pijn zelf te reguleren, totdat je zulke 
ontmoetingen en ervaringen niet meer nodig hebt. Weliswaar 
komen er dan weer andere aspecten aan bod, waardoor je 
wederom ontmoetingen en ervaringen krijgt. Ontmoetingen 
en ervaringen gaan net zolang door, totdat je jezelf onafhan-
kelijk hebt gemaakt. Je voelt die ontmoetingen en ervaringen 
dan niet meer als belemmeringen. Je stijgt er als het ware 
bovenuit.  
Eerst moet je heel goed onderzoeken waarom je hulp wilt 
vragen. Waarom ga je naar die hulpgever?  
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Wat denk je daar te vinden? Wat heb je nodig van die ander? 
Wat vind je niet in jezelf?  
 
In ieder mens zitten alle mogelijkheden. Soms kun je in een 
bepaalde situatie komen, waardoor je jezelf niet meer ziet 
zitten. Je hebt dan hulp van anderen nodig. Probeer dan zelfs 
op dat moment te begrijpen dat je een uniek wezen bent en 
dat die hulpgever je alleen iets kan aanreiken om je verder op 
je pad te helpen of om je over een drempel heen te duwen.  
Uiteindelijk ben je het zelf en niet die ander die alles bepaalt. 
Dat laatste is verschrikkelijk belangrijk. Als ik zie hoe makke-
lijk mensen naar hulpgevers gaan en verkregen hulp zó diep 
in zichzelf laten inwerken dat er van henzelf weinig overblijft, 
doet mij dat pijn. De taak van de hulpgever is om de ander tot 
een werkelijke hoogte en begrip in zichzelf te brengen.  
 
Nu wil ik het hebben over mensen die geremd zijn in hun 
emotionele ontwikkeling. Deze mensen zijn meestal gefrus-
treerd door conditioneringen om hen heen. Zij kunnen dan 
niet op de juiste wijze bij hun emoties komen.  
Deze mens verwacht dan een bepaalde hulp van zijn hulpge-
ver(s), maar is vaak zodanig afgesloten dat hij soms werkelijk 
een harde therapie nodig heeft, voordat hij bij zijn eigen emo-
ties kan komen.  
 
Deze harde therapieën hebben zeker nut. Ik ben daar niet 
tegen, maar wil wel de nadruk leggen op het feit dat wanneer 
u zo’n harde therapie volgt en u komt tot uw eigen emoties, u 
moet begrijpen dat die emoties slechts mijlpalen op uw le-
venspad zijn. Emoties zijn nodig om in jezelf begrip en her-
kenning te brengen, maar emoties zijn geen doel op zich.  
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De mens moet het niet als doel zien om in een bepaalde emo-
ties te verkeren. Nee, emoties zijn slechts een hulpmiddel.  
Ik ben met veel mensen in aanraking geweest die dit soort 
therapieën volgden. Zij kwamen dan in een enorm groot 
emotiegebied terecht en vonden dat fijn en bevredigend.  
Natuurlijk is het fijn om met anderen allerlei emoties door te 
maken, het is een gezamenlijk iets en je voelt je niet meer 
eenzaam. Maar bedenk dat emoties geen doel op zich zijn, 
maar slechts hulpmiddelen.  
 
Tot op zekere hoogte zijn emoties heel goed voor de mens, 
maar dan komt het gevaar dat je er afhankelijk van wordt en 
ze niet meer kunt missen. Je voelt je dan alleen maar als een 
vis in het water te midden van je emoties.  
Gezamenlijk emoties opbouwen is een aanslag op je eigen 
unieke ‘Zijn.' In onze wereld worden dag in dag uit, haast van 
uur tot uur aanslagen gepleegd op ons unieke ‘Zijn.' Dit unie-
ke ‘Zijn’ wordt dan steeds minder uniek, omdat wij toestaan 
dat er allerlei emoties binnendringen. Hierdoor kunnen wij 
ons unieke ‘Zijn’, heel diep in onszelf, niet meer als zodanig 
herkennen. Dit betekent dat wij onszelf steeds meer kwijt-
raken en dat wij een massaproduct worden, dat geleefd 
wordt door anderen.  
 
Waar kun je dan als hulpvragende mens naartoe? Ik denk dat 
het heel belangrijk is als je iedere dag een paar minuten met 
jezelf alleen kunt zijn. Je kunt dan proberen werkelijk zo ob-
jectief mogelijk naar jezelf te kijken. Dat objectief naar jezelf 
kijken is ontzettend moeilijk, want niets is subjectiever dan 
een mens die naar zichzelf kijkt. Maar het is mogelijk om per 
dag een klein graadje meer objectiviteit te bereiken.  
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Als je probeert afstand te nemen van alles wat je beheerst, in 
je speelt en op je afkomt, neem je tegelijkertijd afstand van je 
emoties. Probeer niet gevangen te raken door dingen in de 
minuten dat je met jezelf alleen bent. Probeer er als het ware 
neutraal naar te kijken. In het begin is dat ontzettend moei-
lijk. Je kunt dan eerst een concentratieoefening doen, door je 
wil te richten op één bepaald punt. Je wil richten op één punt 
vraagt concentratie.  
 
In ieder mens leeft de angst om zichzelf te leren kennen, 
want wat kom je tegen? Echter hoe meer je in jezelf tegen-
komt, hoe meer begrip je voor jezelf krijgt en hoe minder 
hulp van anderen je nodig hebt. Het is heus niet fout om naar 
een hulpgever te gaan. De mens heeft het recht om hulp te 
vragen, maar heeft niet het recht om zichzelf kwijt te raken.  
 
Zeven stappen om tot transformatie te komen: 
1. Het herkennen van je probleem. Wat speelt er precies 

en waarin kom ik mijn probleem tegen? Zijn het 
steeds dezelfde situaties en is er een rode draad in te 
vinden? Je leert je probleem dan steeds opnieuw 
kennen. 

2. Het erkennen van wat er speelt. Dit probleem speelt 
nu bij mij. Ik laat mijn verzet los. Je steeds verzetten 
tegen een probleem kost heel veel energie. Kom tot 
een bepaalde mate van acceptatie. 

3. Plak geen onwaardigheidgevoelens aan je probleem. 
Door je probleem te herkennen en te erkennen word 
je je steeds bewuster van het onaangename van je 
probleem. Keur jezelf daarom niet af en voel je niet 
onwaardig. Zie je probleem als een mogelijkheid om 
te groeien! 
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4. Het versterken van je eigen Zijn: ‘ik ben waardig te 
zijn die ik ben.' Voed niet de angst voor de onhebbe-
lijkheden van je probleem, maar herhaal steeds in je-
zelf: ‘ik ben waardig te zijn die ik ben.' 

5. Probeer het inzicht te krijgen dat de trillingen van je 
probleem in je onderbewustzijn zitten en in dit leven 
gestimuleerd worden.  

6. De erkenning van je probleem leidt ertoe dat je pro-
bleem geen grip meer op je krijgt. Je hoeft je er niet 
meer mee te verbinden of je er door te laten bepalen. 

7. Door de erkenning en herkenning van je probleem 
kun je de onmacht daarover loslaten en kom je weer 
in je macht. Je bent nu beheerder geworden van je 
probleem in plaats dat jij wordt beheerst door je pro-
bleem. Dit leidt tot transformatie. 

 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Als je gevoel van eigenwaarde al vanaf je jeugd is onderge-
sneeuwd, hoe kun je dan later tot eigenwaarde komen?  
Hoe raak ik mijn spanningen uit het verleden kwijt?  
 
Z.: Je kunt in jezelf teruggaan naar je jeugd. Kijk in jezelf, waar 
en wanneer ben ik mijzelf kwijtgeraakt? Je raakte je gevoel 
van eigenwaarde kwijt, toen je toestond dat wat er om je 
heen was - zelfs je eigen emoties en spanningen - een zodani-
ge invloed op je kreeg, dat je losraakte van de verbinding met 
je eigen gevoel.   
Daar is het begonnen.  
Ik begrijp dat je je gevoel van eigenwaarde wilt herstellen. 
Dat is pas mogelijk, wanneer je in jezelf zó diep kunt voelen: 
dìt is van mij en dàt is mij opgelegd. Daar moet je naartoe.  
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Ieder mens moet tot het besef van zijn eigen Zijn komen.  
Er komen tijden dat de mens, die nu misschien hulpvrager is, 
hulpgever wordt en dat kan alleen, wanneer hij tot een wer-
kelijke herkenning in zichzelf kan komen. Spanningen uit het 
verleden kun je pas echt kwijtraken, wanneer je weet waar-
om deze spanningen er zijn, wat de oorzaak van deze span-
ningen is en wat je relatie met deze spanningen is. 
Waarom liet je die spanningen toe? Waarom hadden die 
spanningen een zodanige invloed op je dat je niet meer jezelf 
kon zijn? Als je daar achter kunt komen, raak je de invloed die 
deze spanningen nu nog op je hebben kwijt.  
Spanningen hebben invloed op je, wanneer je toelaat dat ze 
invloed op je hebben.  
 
Je eigen geest bepaalt in welke mate spanningen en emoties 
invloed op je hebben. De mens is zelf baas over alles wat er 
met hem gebeurt, over alles wat er naar hem toekomt en 
over alles wat er in hem speelt. Als je dit begrijpt, zie je dat er 
legio mogelijkheden zijn.  
Iedere ervaring die je tegenkomt in je leven kun je goed ge-
bruiken. Wanneer je een ervaring vanuit een negatieve in-
valshoek bekijkt door bijvoorbeeld te zeggen: ‘oh, wat over-
komt mij nou weer’ of  ‘jeetje, wat verschrikkelijk dat mij dit 
overkomt’, dan kun je er weinig mee. De mens heeft spannin-
gen, emoties en ervaringen nodig om te groeien en te leren. 
Blijf daar niet in hangen, want dan schieten zij hun doel voor-
bij.  
De mens groeit en wil geestelijk volwassen worden. 
Spanningen, emoties en ervaringen kunnen daarbij helpen. 
Wanneer je ze goed in je door laat dringen, kun je er over-
heen groeien of er bovenuit stijgen. Je kunt gaan begrijpen 
waarom je ze nodig hebt. Dat begrijpen is niet alleen ratio-
neel. Het is uitwerken van begrip vanuit acceptatie.  



501 

 

Je komt dan tot vragen als: ‘Wat doe ik er mee?'  
‘Hoe kom ik hier doorheen?'  
‘Hoe kan ik hiervan groeien?'  
Wanneer je aan jezelf zulke vragen kunt stellen, ontwikkel je 
jezelf zowel emotioneel, als in geestkracht en in je per-
soonlijkheid. Er komt dan een verfijning in je persoonlijkheid, 
waardoor je steeds meer in aanraking komt met het hogere in 
jezelf en dat is de opdracht van ieder mens.  
 
Eén van de dingen die ik mag brengen, is het weten van reïn-
carnatie, de wet van oorzaak en gevolg.  
De mens draagt zelf zijn eigen erfzonde of anders gezegd zijn 
eigen aangeboren condities voor dit leven. De mens kan zich 
tijdens zijn leven losmaken van zijn aangeboren geconditio-
neerdheden uit vorige levens. In ieder leven heeft de mens 
alle mogelijkheden in zich om zich daarvan vrij te maken.  
Wel dient hij zich eerst bewust te worden van zijn geconditio-
neerdheden middels de nodige ervaringen.  
 
Jij hebt dat milieu beslist nodig gehad om in een harmonieuze 
verbinding met haar omgeving te kunnen komen. Door om-
standigheden is dit niet helemaal goed verlopen. Je hebt hier-
van kunnen leren en bent wijzer geworden. Zo groeit de mens 
en kom je er in dit leven een stuk rijker uit.  
Natuurlijk had je in dit leven ook anders kunnen handelen 
met alles wat er gebeurde. Maar daar had je toen het begrip 
niet voor, dus ging dat niet. Nu kun je accepteren dat je dit 
begrip wel hebt en het is belangrijk te weten dat je zelf ver-
antwoordelijk bent voor hetgeen je hiervan hebt geleerd.  
Het is een heel pakket, waar je een heleboel mee kunt doen.  
Ieder mens kiest in ieder leven precies datgene en die ouders 
die qua trillingen bij hem passen. Dat is de wet van oorzaak 
en gevolg.  
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Als je dat begrijpt, worden er heel veel dingen duidelijk in je 
leven. Voor ieder leven ben je zelf verantwoordelijk, steeds 
weer opnieuw. In dit leven kies je de ingrediënten voor je vol-
gende leven. Daarom is leven in het nu het allerbelangrijkste. 
Het is goed te weten waar dingen vandaan komen, maar wat 
je er in dit leven mee doet is belangrijker.  
 
--- Als negatieve beïnvloeding al vanaf je geboorte plaats-
vindt, is het dan goed hiernaar terug te gaan?  
Z.: Je bedoelt waarschijnlijk regressietherapie, het teruggaan 
met een therapeut naar een vorig leven. Negatieve beïnvloe-
ding vanaf de geboorte zul je net zolang nodig hebben, totdat 
het in je bewustzijn is opgenomen en je denkt: ‘hé, wat heeft 
het voor zin dat ik dat heb?'  
 
Spanningen, frustraties, ziekte, lijden, alles heeft een bepaal-
de zin en niets is zinloos. Je kunt in jezelf gaan kijken wat het 
je te zeggen heeft. Kom je er zelf niet uit dan heb je de kans, 
ja, het recht om hulp te vragen. Als je er dan maar voor op-
past dat je jezelf niet weggeeft. Ook moet je er voor oppassen 
dat je jezelf niet afsluit, zodat een ander je niet kan helpen. 
Hulp van een ander is alleen maar een hulpmiddel.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen Zijn en alleen jij 
kunt jezelf helen. Ieder mens heeft alle mogelijkheden in zich 
om zichzelf te helen.  
Als je vraagt of regressietherapie goed is, zeg ik: ‘soms wel en 
soms niet.' Je mag er vooral niet afhankelijk van worden en 
nog minder goed is het om te denken: ‘nou ja, dat is van een 
vorig leven dus daar kan ik nu niets aan doen’, want dat is 
niet waar. Juist omdat het uit een vorig leven is, kun je er nu 
iets aan doen. In dit leven begint het weer opnieuw, draait 
weer dezelfde spiraal en heb je weer nieuwe mogelijkheden 
om het positief te maken.  
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Regressietherapie heeft zijn waarde, maar is niet altijd op zijn 
plaats. Wanneer de mens vanuit banale nieuwsgierigheid, 
emotionele afhankelijkheid of het willen afschuiven van de 
eigen verantwoordelijkheid tot regressietherapie overgaat, 
brengt het hem meer kwaad dan goed. Het is belangrijk eer-
bied te hebben voor de waarden van dit leven en ook voor de 
waarden van vorige levens.  
In ieder leven worstelen wij ons door al onze positieve en 
negatieve aspecten heen. De droesem daarvan blijft als her-
inneringstrilling latent aanwezig in ons onderbewustzijn.  
 
In ieder leven steken die herinneringstrillingen opnieuw de 
kop op om je bewust te maken van het feit dat je daar nog 
iets hebt zitten dat nog niet helemaal klopt. Je hoeft daarvoor 
niet te graven naar alles wat is geweest - bijvoorbeeld of je 
iemand in een vorig leven hebt vermoord of bestolen - want 
dat geeft weer nieuwe emoties en nieuwe afhankelijkheden.  
Het enige wat je moet weten is: ‘je bent nu een vervolg van 
toen en je wordt nu de mens van straks.'  
Wij mogen dankbaar zijn dat wij momenteel in deze nieuwe 
tijd zoveel mogelijkheden en kennis verkrijgen. Wij krijgen 
momenteel heel veel kennis over: reïncarnatie, dieper door-
dringen in de geestelijke gebieden en kennis van het eigen 
zielenwezen.  
Hierdoor worden wij een steeds veredelder mens.  
 
--- Ik ben de laatste tijd behoorlijk veranderd. Ik blijft mensen 
ontmoeten die nog steeds het oude beeld van me hebben. Ik 
ervaar hun benadering als negatief. Hoe ga ik hiermee om?  
 
Z.: Het belangrijkste is de vraag: waarom je die ontmoetingen 
als negatief ervaart. Geven zulke ontmoetingen je een schuld- 
of schaamtegevoel?  
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In dat geval ben je nog niet los van je oude ik. Het is dan jouw 
taak om je daar verder los van te maken. 
Het oude zondegevoel, waarmee wij groot gebracht zijn, be-
staat niet.  
De mens handelt vanuit het bewustzijn dat hij op dit moment 
heeft. Dit bewustzijn kan over een jaar totaal anders zijn, 
waardoor je bijvoorbeeld over een jaar nooit zo zou handelen 
als op dit moment. 
 
Als je dit begrijpt, hoef  je geen schuld- of schaamtegevoelens 
te hebben. Wat je dan voelt is: begrip voor jezelf en begrip 
voor de ander. Toen was je zo, nu ben je anders.  
Uw vraag is: ‘hoe ga ik met deze mensen om?' Door heel 
normaal met ze te spreken en ze uit te leggen dat je nu an-
ders bent. Je kunt zeggen dat je nu andere inzichten hebt en 
dat zij je nog steeds zien zoals je een jaar geleden was.  
Een jaar is lang en de mens groeit per dag.  
Dit is iets waar je heel duidelijk over kunt spreken en het de 
ander duidelijk kunt maken.  
Laat je nooit door een schuld- of schaamtegevoel in een hoek 
drukken, want daarin schuilt weer het gevaar dat er een stuk-
je van jezelf wordt afgeknabbeld. Dat stukje raak je dan kwijt 
aan die ander.  
 
--- U spreekt over hulpvragers en hulpgevers. Ik merk dat ik er 
steeds minder verschil in ervaar.  
 
Z.: Dat is precies waar wij naartoe moeten, steeds minder 
verschil. De hulpgever die daar nog niet aan toe is, ziet zich-
zelf nog als de therapeut die de ander zal helpen. Hij zal alles 
geven om ervoor te zorgen dat de hulpvrager uit zijn pro-
blematiek komt. Maar de hulpgever kan de hulpvrager niet 
veranderen.  
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Hij kan alleen iets aanreiken, waardoor in de hulpvrager iets 
kan gaan werken en hij in zichzelf zijn eigen waarheid en zijn 
eigen Zijn herkent.  
 
De hulpvrager kan dan iets gaan doen met de hulpmiddelen 
die hem worden aangereikt.  
De hulpmiddelen die hulpgever aanreikt, zijn reeds in de 
hulpvrager aanwezig. Wel is het zo, dat wanneer iemand dat-
gene wat in hem aanwezig is niet kan ontdekken, de hulpge-
ver dat stuk kan aanraken, waardoor het in de hulpvrager tot 
bloei kan komen. Iemand helpen met iets wat niet in hem of 
haar aanwezig is, kan niet. Die persoon zou dat niet herken-
nen of accepteren, zodat het hem of haar ook niet kan hel-
pen.  
 
--- Ik wilde iets vragen over de beveiliging van de hulpvrager. 
Hoe ontdek je waar je goed zit? 
 
Z.: Je ontdekt pas of je goed zit bij een hulpgever, wanneer je 
merkt dat die hulpgever jou in je waarde laat. Je wordt dan 
met respect behandeld en voelt dat die ander jou wil helpen, 
wanneer je dat nodig hebt. Je mag niet in je unieke Zijn als 
mens worden beïnvloed of geconditioneerd worden door je 
hulpgever. Die hulpgever wil zichzelf dan bevestigen en dat is 
egotripperij.  
Als je zoiets ontdekt, zit je fout. Als je bij een egotripper te-
rechtkomt, ontvang je niets en breek je alleen maar verder af. 
Dat voel je heel duidelijk in jezelf.  
Als ik dingen tegen jou zeg, die jij niet kunt accepteren en je 
denkt: ‘mens waar bemoei je je mee, want zo is het niet’, kan 
dat verschillende redenen hebben.  
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Het kan zijn dat ik jou juist daar raak waar je jezelf nog niet 
hebt kunnen herkennen. Het kan ook zijn dat ik iets doe wat 
helemaal niet bij jou past, wat jouw eigen Zijn afknabbelt.  
Het is aan jou te ontdekken welke van deze twee waar is.  
Op mijn spreekuur gebeurde het heel vaak dat mensen terug-
schrokken of er niet aan wilden. Ik zei dan: ‘denk er maar 
eens over na. Ik zeg dit niet om je te onttronen, maar kijk 
eens wat hiervan waar is.'  
Wanneer die hulpvrager zich dan in zichzelf keerde en eerlijk 
tegenover zichzelf was, ontdekte hij dat er iets was aange-
raakt in hemzelf.  
 
--- Soms komen er ontzettend veel ervaringen tegelijk op je 
af. Je roept ze dan in feite zelf op. Kun je dan niet beter het 
lot in eigen hand nemen?  
 
Z.: Ja, het wordt dan tijd dat je in een wat rustiger vaarwater 
terechtkomt. Probeer afstand te nemen van de achter-
gronden waardoor die ervaringen ontstaan. Je stelt dan je 
aura teveel open en zegt als het ware: ‘kom maar binnen jon-
gens.' Ze komen dan allemaal tegelijk naar je toe.  
 
Dus moet je je aura dichten en jezelf weer minder kwetsbaar 
maken. Doordat je je emotioneel te veel openstelt, krijg je 
een doortocht van ervaringen en zwakke plekken in je aura. 
Alles komt op je af in steeds snellere en grotere mate, tot er 
geen stoppen meer aan is.  
Het is dan de hoogste tijd, dat je eens met jezelf in een klein 
kamertje gaat zitten en gaat nadenken en voelen: ‘hoe kan ik 
dit stoppen?' ‘Wat is het dat mij nu teveel raakt?' ‘Wat ga ik 
eraan doen?' ‘Heb ik soms last van een schuldgevoel?' ‘Heb ik 
het gevoel dat ik zonodig moet?' ‘Moet ik voldoen aan ver-
wachtingen?' Meestal spelen deze dingen.  
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--- U geeft ons de indruk, dat onze groeimogelijkheden in één 
leven onbeperkt zijn. Is er bij een incarnatie een bepaalde 
limiet gesteld?  
 
Z.: Er is qua niveau van incarnatie een bepaalde limiet ge-
steld, maar binnen die limiet zitten vele gradaties van niveaus 
die je kunt bereiken. Je krijgt in een leven zoveel mo-
gelijkheden mee, dat je verschillende gradaties van een be-
paald niveau kunt bereiken.  
 
--- Kun je daar nooit overheen? 

 
Z.: Dat wil ik niet zeggen. Je mogelijkheden liggen klaar.  
Wat je ermee doet, is je eigen vrije wil.  
Het kan zelfs dat je er in een leven overheen schiet en dat je 
verder groeit dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat kan, 
en dat heeft te maken met een zichzelf kunnen offeren vanuit 
liefde. Zodra dus de liefde de overhand krijgt, kun je boven 
jezelf uitstijgen, ook boven het niveau dat je gekozen had 
toen je incarneerde.  
 
Maar dat zijn er toch maar enkelen, dat kunnen niet veel 
mensen. Ik denk dat dit de groten der aarde zijn. Toch zit dat 
grote in ieder mens verborgen.  
 
--- Kun je via het hoger Zelf met dat grote in contact komen?  
 
Z.: Ja, via het hoger Zelf. Het moet zich integreren in de ziel, 
dus in de persoonlijkheid. De doodgewone aardse persoon-
lijkheid is de drager van alles. De persoonlijkheid is ontzet-
tend belangrijk. 
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In veel esoterische kringen en oosterse filosofieën wil men 
eigenlijk de persoonlijkheid vernietigen en dat is, als er ooit 
sprake van zonde zou zijn, zonde. De persoonlijkheid is de 
drager van de ziel.  
De persoonlijkheid mag nooit vernietigd worden, want door 
de groei van de persoonlijkheid groeit de ziel mee, waardoor 
geest, een hoger aspect in de ziel, zich in de persoonlijkheid 
kan manifesteren.  
Ter verduidelijking: als de persoonlijkheid groeit door de in-
werking van de ziel, groeit de ziel mee, waardoor de hogere 
geest, de vonk Gods zich op een hoger niveau  kan manifeste-
ren in de ziel. De ziel kan zich dan weer op een hoger niveau 
manifesteren in de persoonlijkheid, zodat de persoonlijkheid 
weer gaat groeien. Zo draait de spiraal steeds maar door.  
 
--- Ik heb moeite met het begrip reïncarnatie. Kunt u daar iets 
meer over vertellen? 
 
Z.: Wie moeite heeft met het begrip reïncarnatie raad ik aan 
dit begrip te hanteren als werkhypothese. Het zal blijken dat 
dan heel veel stukjes legpuzzel op hun plaats vallen.  
 
In de eerste eeuwen van het christendom was reïncarnatie 
een algemeen erkend en geaccepteerd feit. Iets daarvan vin-
den wij nog terug in de bijbel (Joh. 9: 1-3) waar aan Jezus 
wordt gevraagd: ‘Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn 
ouders, dat hij blind geboren is?' Jezus antwoordt: ‘noch deze 
heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods 
moesten in hem openbaar worden.' Hoe zou hij hebben kun-
nen zondigen vóór zijn geboorte als er geen continuïteit van 
leven zou bestaan, geen reïncarnatie? 
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Later werd door bepaalde kerkvaders de reïncarnatieleer 
verboden, omdat de mens van toen te gemakzuchtig werd en 
dacht: ‘als het in dit leven niet lukt, dan maar in een volgend 
leven.' Dat was niet de bedoeling.  
 
De bedoeling is dat de mens zich steeds meer vrij leert maken 
van wat hem beheerst vanuit vorige levens.  
Ieder mens maakt in zijn leven situaties mee die hij niet be-
grijpt en die hem emotioneren. Je ondergaat daden van ande-
ren of begaat zelf daden, die zulke grote emoties oproepen 
dat ze als het ware bressen slaan in je aura.  
Om die bressen te herstellen, is een volgend leven nodig.  
Je krijgt steeds een ‘herkansing’ waarbij je min of meer met 
hetzelfde wordt geconfronteerd, maar dan beter voorbereid. 
Daardoor is het mogelijk je los te maken van zwaarten die je 
eerder beleefde.  
De tijd tussen twee levens in kan gebruikt worden om inzicht 
te verkrijgen. Er is daar, in de sferen, begeleiding die je kan 
helpen. Later, op aarde, kan dat dan weer getoetst worden. 
Dit gaat zo door van leven tot leven. 
Als je in een leven iets oproept, moet je daar zelf de gevolgen 
van dragen. 
 
Karma mag je daarom niet meer als een straf zien, maar als 
een leermiddel. Je kunt karma beschouwen als een afbetaling 
van schuld of het compenseren van een handeling.  
Steeds weer mag je aspecten uitwerken die je overheersen en 
die je ongelukkig maken. Ieder leven is een leerweg.  
Emoties kunnen ons in onze huidige situatie zo overheersen, 
dat wij beperkt worden in ons denken en handelen. Het be-
perkt dan onze geestelijke groei. Er is geen mens die in vorige 
levens geen misstappen heeft begaan of ondergaan. Nu is de 
tijd gekomen om ons daarvan te leren bevrijden.  
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Besef dat je nu leeft en niet in vorige levens! Je hebt nu het 
recht en de verantwoordelijkheid je daarvan los te maken.  
In strikte zin bestaat er dus geen goed of kwaad. Alles wat ons 
overkomt of wat wij zelf over ons heen halen is lesmateriaal 
om ons tot dieper inzicht te brengen.  
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Hoofdstuk 21 
 
 
DE MENS ALS HULPGEVER 
 
 
 
Hulp geven aan anderen legt een enorm grote verantwoor-
delijkheid op de schouders van de hulpgever. U bent zich dat 
natuurlijk allemaal wel bewust, maar deze verant-
woordelijkheid gaat verder dan het huidige leven.  
Deze verantwoordelijkheid is als het ware de geestelijke ver-
binding naar volgende levens, komende uit voorbije levens.  
Voor de hulpvrager is hulp in het nu van belang. De hulpvra-
ger kan dan een helder inzicht verkrijgen in zijn eigen pro-
blematiek.  
 
Voor de hulpgever is het van essentieel belang dat hij hulp 
verleent vanuit de geestelijke verbinding, die hij heeft met de 
persoon die hij hulp geeft. Dat betekent dat de hulpgever niet 
vanuit zijn ego, zijn persoonlijkheid of zijn eigen projecties 
emoties mag opleggen aan de hulpvrager.  
 
Misschien klinkt dit allemaal wat moeilijk.  
Geestelijke hulpverlening gaat namelijk dieper dan vakkundi-
ge hulp door kennis en kunde. Vakkundige hulp verstrekt 
door kennis en kunde, geeft de hulpvrager onvoldoende in-
zicht in zijn eigen problematiek. Wel zal het hem helpen zich 
mentaal een weg te banen door het oerwoud van zijn eigen 
problematiek.  
Geestelijke hulpverlening moet de hulpvrager verder voeren 
en hem zodanige inzichten geven dat hij begrijpt waarom hij 
tot zijn problematiek is gekomen.  
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De hulpvrager moet begrijpen op welke wijze hij boven zijn 
problematiek kan uitstijgen om te voorkomen dat hem dit in 
een volgend leven weer parten gaat spelen.  
De verantwoordelijkheid voor dit leven is voor ieder mens 
enorm belangrijk en alles wat een mens doet, denkt en han-
delt is niet alleen voor het nu van belang, maar ook voor het 
totale kosmische geheel.  
 
Wanneer de hulpgever zijn hulp baseert op de eigen per-
soonlijke visie, de eigen persoonlijke ideeën, de eigen projec-
ties, de eigen frustraties en de eigen emotionele gebonden-
heden raakt hij bij de hulpvrager juist die dingen aan waar hij 
de hulpvrager overheen moet brengen. Het kan zelfs zijn dat 
wanneer de hulpgever de hulpvrager op deze wijze benadert, 
het de hulpvrager eerder slechter gaat dan beter. 
De problematiek die heel diep in het binnenste van de hulp-
vrager zetelt, komt dan naar boven en daar de hulpverlening 
tekortschiet, kan hij zich daar niet op de juiste wijze van ver-
lossen. De verleende hulp gaat dan maar tot een bepaald 
punt. Wellicht kan de hulpvrager misschien wat emoties kwijt 
en kan hij vakkundig worden geholpen tot een bepaalde zelf-
analyse, maar hij komt niet tot een definitieve oplossing van 
zijn problematiek.  
 
Moet de hulpgever zo diep gaan dat de hulpvrager inzicht 
krijgt in het waarom van zijn problematiek?  
Ja, want inzichten in de diepere oorzaken van zijn problema-
tiek voorkomt een herhaling in een volgend leven.  
Misschien zult u zeggen: ‘ik geloof niet in een volgend leven 
of wat kan mij een volgend leven schelen.' Zelfs al denkt u 
helemaal niet in termen van continuïteit van levens, dan nog 
is het van belang dat de hulp die de ene mens de ander geeft, 
affiniteit heeft met het diepere in de mens.  
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Gebeurt dit niet, dan wordt een nieuwe keten van escalaties 
van bepaalde negatieve aspecten opgeroepen.  
De mens is de ene dag hulpvrager en de andere dag hulpge-
ver. Ieder mens heeft vanuit de kosmische eenheid affiniteit 
met alle negatieve en positieve aspecten die in ieder mens 
leven.  
In het ene leven is men gezegend met inzicht, begrip en wijs-
heid, in een volgend leven dienen zich weer andere aspecten 
aan.  
 
Denk dus niet dat een hulpgever nooit om hulp verlegen zit. 
Dit betekent dat de houding van de hulpgever ontzettend be-
langrijk is. De houding van de hulpgever is de basis waarop hij 
de hulpvrager werkelijk kan ontmoeten. Juist de hulpvrager 
heeft het volste recht op het respect van de hulpgever.  
Wordt dit respect niet gegeven, dan zal het de hulpgever 
opbreken. Hij zal dan in dit of een ander leven dit karma op-
nieuw moeten oplossen.  
Alles wat wij doen, hulpvragen, hulpverlenen, denken, hande-
len, roept trillingen op. Deze trillingen vormen met elkaar een 
eeuwigdurende keten. Dit betekent dat de mens geen eenling 
is en niet alleen voor zichzelf leeft. Wel is ieder mens uniek 
door de goddelijke aanwezigheid in zichzelf.  
Al die eenheden zijn met elkaar verbonden. Wanneer een 
enkele schakel van die eenheid negatief handelt of denkt, 
blijft deze negativiteit in de keten van de mensheid bestaan, 
totdat zij weer is opgelost.  
Hulpverlening bestaat uit meer dan alleen hulp geven aan 
anderen. Hulpverlening is vooral onzichtbaar aanwezig en 
met hoe meer respect en liefde hulp wordt gegeven, dus met 
hoe minder persoonlijke ideeën, denkbeelden en gevoelens 
dit gepaard gaat, des te zuiverder en schoner zijn de trillingen 
die zij oproepen en geven in de kosmos.  
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Als helderziende kan ik de negativiteit die over onze planeet 
hangt zien. Ditzelfde zie ik ook bij sommige hulpgevers die 
zichzelf hoger achten dan hun hulpvragers. Als u de negativi-
teit kon zien, die soms over de hulpvrager wordt neergestort, 
zou u zich dood schrikken.  
 
Het is daarom van groot belang dat de hulpgever de hulpvra-
ger absoluut in zijn waarde laat. De hulpgever kan zich bij-
voorbeeld beperken tot: ‘kijk, mijn kennis, mijn inspiratie, 
mijn begrip en mijn inzicht reik ik je aan. Zie maar wat je er 
zelf mee kunt en onderken in jezelf je eigen mogelijkheden 
tot inzicht, genezing en zelfregulering.'  
Tot dusverre hebben wij het over stoffelijke hulpverlening 
met een geestelijke weerklank. Ik wil het nu graag hebben 
over hulpverlening in het leven tot in de dood en over de 
grenzen van de dood. 
Wanneer de mens het niet meer ziet zitten, kan hij hulp vra-
gen aan een hulpgever. De hulpgever zal vanuit zijn kennis en 
kunde die ander helpen.  
 
Maar wanneer hij de hulpvrager niet op de juiste weg zet om 
vanuit eigenwaarde en eigen mogelijkheden naar geestelijk 
inzicht in zichzelf te komen, zal zijn hulp niet de gebieden van 
de geest halen. Zijn hulp blijft dan rondzweven in de lagere 
gebieden van de geest. Natuurlijk is hulp in de stof nodig, 
maar om te voorkomen dat de problematiek zich blijft her-
halen, moet hulp zo diep gaan dat de hulpvrager inzicht krijgt 
in zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.  
 
Dat dieper gaan impliceert dat er inzicht en begrip komt in 
wat de hulpvrager aan mogelijkheden en beperkingen heeft. 
Waarom gaat hij gebukt onder zijn beperkingen?  
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Waarom heeft hij hulp nodig? Krijgt hij dit inzicht niet aange-
reikt, dan komen zijn problemen moeilijker en zwaarder te-
rug.  
Wanneer wij op deze planeet een werkelijk menselijk bestaan 
willen opbouwen, zullen wij onze inzichten tot in de sferen, 
dus tot in de dood moeten veredelen en vervolmaken.  
De mens die sterft, komt met zijn inzichten terecht in de sfeer 
die overeenkomt met die inzichten. Mankeerde daar op aarde 
een heleboel aan, dan mankeert dat ook aan de sfeer waar hij 
terechtkomt en dat is heel verdrietig.  
 
In oude christelijke boeken lezen wij over hel en vagevuur.  
De hel is de hel die de mens zichzelf schept, wanneer hij na 
zijn dood wordt geconfronteerd met zijn onvermogen en zijn 
beperkingen. 
Wanneer hem op aarde niet de kans wordt geboden zijn be-
grip te vergroten, zal hij in de sferen verblijven totdat hij uit 
zichzelf begrijpt dat hij de liefde Gods mist en dat hij die nodig 
heeft.  
Hulp in de sferen kan alleen worden gegeven als de oproe-
pende kracht van de overledene die vraag om hulp uitzendt. 
Het idee dat de gestorven mens meteen een engel is en aan 
de voeten van God zit, is echt niet waar.  
 
Wanneer de mens sterft, gaat hij over met het begrip dat hij 
zich op aarde heeft vergaard. Daarom is het zo belangrijk, dat 
wij hier op aarde ons begrip en ons inzicht verruimen, ver-
groten, verdiepen en vergeestelijken.  
Om in deze wereld tot een werkelijke broederschap en zus-
terschap te kunnen komen en om deze wereld tot een werke-
lijke leefbare planeet te maken, waarin iedereen de ander 
respecteert en liefheeft, is het van belang dat deze inzichten 
in de stof worden gebracht.  
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In deze nieuwe tijd gaat, vooral in Nederland, dit inzicht bij 
zeer veel mensen dagen. Veel mensen willen op een andere 
wijze leven, werken, wonen en denken. Met die andere le-
venswijze bedoel ik dat zij niet willen worden beperkt en ge-
bonden door hetgeen de materie hen oplegt. Je kunt je niet 
zomaar verzetten tegen de huidige maatschappij, want dan 
zet je jezelf buitenspel en dat is niet de bedoeling.  
De bedoeling is dat er begrip komt voor het inzicht dat de 
mens van oorsprong een goddelijk wezen is en dat hij deze 
oorsprong deelt met ieder ander. 
 
Het is ontzettend moeilijk dit begrip in de stof te realiseren. 
Het is alleen mogelijk wanneer mensen samenbundelen en 
elkaar ondersteunen in het verspreiden van deze inzichten. 
Wanneer wij deze inzichten in ons dagelijks leven proberen te 
realiseren, zal hulpverlenen dieper gaan in de stof.  
Hulp gaat dan tot in de sferen en zelfs degenen die zijn over-
gegaan, kunnen door onze liefdevolle hulp tot bepaalde in-
zichten komen.  
 
Dit is slechts één kant van het hulpverlenen. De andere kant is 
dat wij hulp krijgen vanuit de sferen. Deze hulp heeft affiniteit 
met hetgeen wij uitzenden. Hoe meer bewustzijn wij hebben, 
des te meer hogere hulp wij krijgen en des te meer affiniteit 
wij krijgen met ons eigen hoger Zelf.  
Het hoger Zelf van de mens is onaantastbaar en existeert tot 
in de hoogste sferen. Het hoger Zelf verdicht zich door de 
sferen heen, totdat het in de mens komt op aarde.  
Het contact van de mens met het eigen hoger Zelf bepaalt 
hoe zijn geest hem vormt en hoe zijn geest hem of haar tot 
volmaaktheid zal kunnen brengen.  
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Er is gezegd: ‘zo boven, zo beneden.' De mens kan niet ver-
wachten dat de Maitreya, de Christus zomaar in de wereld 
komt als die wereld niets van de Christus wil weten.  
De Christus komt pas, wanneer de oproepende kracht van de 
mens zo groot is, dat zij elkaar ontmoeten. Wanneer in de 
mens het begrip van de Christuskracht tot een realiteit wordt, 
kan de neerdaling van de Christuskracht zo groot worden, dat 
de wereld erdoor kan veranderen.  
Ook dit is hulpverlening! Het is zowel hulpvragen als hulpver-
lenen, want wíj helpen de Christus te kunnen indalen, wan-
neer het begrip van de Christus in onszelf steeds groter 
wordt. De Christuskracht helpt ons om tot een steeds groter 
bewustzijn van ons werkelijke wezen te komen.  
 
In het werk dat ik doe, staat het hoger Zelf van de mens op de 
eerste plaats.  
Soms kan het zijn dat de mens en zijn hoger Zelf de aan-
sluiting missen. Iedere hulpgever heeft in wezen alleen maar 
de plicht de mens de weg naar het hoger Zelf te wijzen.  
In het hoger Zelf van ieder mens zijn schoonheid, kracht en 
onbeperkte mogelijkheden aanwezig.  
In hetgeen ik doorkrijg, ligt vaak heel veel weemoed verbor-
gen. Weemoed over de mens die zo hardnekkig is in zijn ont-
kenning van het eigen hoger Zelf. Deze ontkenning komt 
voort uit angst van wat je met je hoger Zelf zou kunnen doen. 
Waar brengt het je heen? Wat vraagt het van je? Hoe zul je 
worden? Wat raak je kwijt? Wat krijg je ervoor terug?  
 
Wanneer ik zelf wanhopig ben en denk: ‘ik ben een roepende 
in de woestijn, waar doe ik dit eigenlijk voor?' dan wordt er 
vaak vanuit de sferen gezegd: ‘wanneer je zelfs maar één 
mens tot dit begrip kunt brengen, zal er al vreugde in de sfe-
ren zijn.'  



518 

 

Wat is God? Wat noemen wij God? Niet de man met een 
baard. Met elkaar vormen wij God. Hoe groter en dieper het 
begrip hierover is, hoe groter en reëler het goddelijke gema-
nifesteerd kan worden op aarde. Broederliefde komt niet 
zomaar voor niets en niet zomaar uit het niets.  
Net zo min als samen delen en een paradijs op aarde. Dat kan 
niet. Het kan pas geschieden, wanneer de mens dit inzicht 
werkelijk begrijpt. Iedere hulpgever heeft de opdracht om de 
hulpvrager tot inzicht in zijn verbondenheid met het goddelij-
ke in zichzelf te brengen.  
 
U zult het misschien niet willen geloven, maar wanneer uw 
begrip en inzicht in dit leven vergeestelijkt wordt, zult u in 
een volgend leven op een geheel andere wijze in het leven 
staan. Uw levenspad zal dan niet meer zo moeilijk zijn.  
Generatie na generatie zullen wij deze aarde uiteindelijk tot 
een werkelijk paradijs kunnen maken. Hoe lang dat gaat du-
ren, ligt aan ons zelf. Wij moeten zelf de hemel op aarde 
brengen. 
 
Liefde en respect voor jezelf is de allergrootste hulpverlening. 
Door respect voor jezelf, voor je eigen waardigheid, je eigen 
waarheid, je unieke Zijn en je oorspronkelijkheid realiseer je 
je eigen schepping.  
Je bent dan een werkelijk aspect van goddelijkheid en je 
straalt zoveel uit, dat je daar anderen mee helpt.  
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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Hoe ga je om met iemand die vastzit  
en geen hulp wil zoeken?  
 
Z.: Als iemand geen hulp wil zoeken, is dat zijn goede recht en 
zijn eigen vrije wil. Wie zegt trouwens dat die persoon vast-
zit? Zeg jij dat omdat je dat ziet? Ervaart die persoon dat ook?  
Als die persoon dat niet ervaart, heeft het geen enkel nut dat 
jij denkt dat hij of zij vastzit. Wanneer iemand dat niet in zich-
zelf ervaart, zal hij of zij niet accepteren dat je dit zegt.  
Je kunt dus pas hulp aan zo iemand geven, wanneer die per-
soon zelf tot de ontdekking komt dat hij vastzit.  
 
--- Kun je in een volgend leven bekenden tegenkomen?  
 
Z.: Dat hangt ervan af. Als je sterft, kom je ze wel tegen, want 
je wordt opgehaald door familie, vrienden, bekenden en ge-
liefden.  
Maar of je bij hen blijft, hangt weer af van je eigen niveau van 
bewustzijn en het niveau van bewustzijn van die ander.  
Met niveau van bewustzijn bedoel ik niet rijk, arm, hoog of 
laag, maar het geestelijk niveau van inzicht. Het niveau van 
bewustzijn is het enige waar het in de sferen, en dus ook op 
de aarde, om gaat.  
Het niveau van bewustzijn is het inzicht in de goddelijke lief-
de, de eenheid en de allesomvattende Algeest.  
Het bewustzijn hiervan kun je in enorm veel gradaties van 
niveaus hebben.  
Je zou kunnen zeggen: ‘het samenzijn in de sferen is afhanke-
lijk van de streepjes op de bewustzijnsthermometers.'  
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In de bijbel staat: ‘in het huis van mijn Vader zijn vele wonin-
gen.' Hiermee worden niveaus van bewustzijn bedoeld. Zo is 
het mij tenminste uitgelegd door mijn geestelijke begeleider.  
Het ‘huis van mijn Vader’ is het Al, zowel de hemel als de 
aarde.  
De sferen vormen een eenheid. Er zijn ‘vele woningen’: er zijn 
veel sferen, veel niveaus van sferen, veel gradaties van ni-
veaus van sferen. Iedere ziel komt daar waar hij past, waar 
zijn trillingen hem heenvoeren. Je ontmoet daar zeker gelief-
den, vrienden en bekenden.  
Zelf ben ik meegenomen op astrale reizen en heb ik fami-
lieleden ontmoet, waarvan ik niet eens wist dat zij familie 
waren. Uiteindelijk blijf je daar niet en gaat iedereen zijn ei-
gen weg.  
 
De mate van karma van oorzaak en gevolg die je in dit leven 
opbouwt, levert de mate van herkenning en samengaan in 
een volgend leven. Hetgeen je in dit leven in harmonie hebt 
opgebouwd, zul je in een volgend leven weer in harmonie 
ontmoeten.  
Dat hoeft niet persé in het volgende leven te zijn, het kan ook 
vele levens later. Wat je niet in harmonie hebt achtergelaten, 
zul je in een volgend leven in harmonie moeten brengen. 
Want alles is eenheid, er kan geen kloof zijn. Disharmonie is 
een kloof die tot eenheid gebracht moet worden.  
 
--- Kun je iets zeggen over hulpverleningsmethodes waarbij 
het accent op de omgeving wordt gelegd?  
 
Z.: U wilt het accent brengen naar veranderingen in de omge-
ving en de omstandigheden. De werkelijke verantwoorde-
lijkheid, zelfs voor de omgeving en de omstandigheden, ligt 
bij de mens zelf. Hetgeen je uitzendt, krijg je terug.  
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Dat heeft met niveaus van bewustzijn te maken. Als mensen 
moeten leven in onwaardige omstandigheden is het onze 
plicht en onze verantwoordelijkheid om die omstandigheden 
te veranderen. Dat kan alleen door inzicht, waardoor veran-
deringen kunnen komen in wetten en structuren.  
Protestbijeenkomsten en massale acties kunnen noodzakelij-
ke aanwijzingen zijn om mensen wakker te schudden, maar 
werkelijke veranderingen komen alleen door inzicht en be-
grip.  
 
--- Wanneer die inzichten er niet zijn en de overheden be-
schikken over zoveel macht dat zij eeuwenlang het onrecht 
kunnen laten voortduren, zegt u dan dat wij dit lijdzaam moe-
ten aanvaarden? Of zegt u dat er situaties zijn waarbij geweld 
gerechtvaardigd is?  
 
Z.: Geweld roept absoluut nieuw geweld op, waardoor de 
negatieve spiraal zich voortzet. Geweld gaat generatie na 
generatie door en houdt niet vanzelf op.  
De mens kan die spiraal alleen doorbreken door een mentali-
teitsverandering, door verandering van bewustzijn en door 
begrip te krijgen van werkelijke naastenliefde. Immers, hoe 
kun je je naaste folteren als je je bewust bent van de eenheid 
Gods in jezelf?  
 
Hoe kun je dan een eind maken aan al het geweld? Door hier 
nu met jezelf te beginnen. Bewustzijnsverandering door-
breekt de spiraal van geweld. Wel kun je met demonstraties 
en dergelijke de mens wakker schudden. Daar ben ik absoluut 
niet tegen!  
Mij is getoond waarom geweld niet goed is. Je roept voortdu-
rend hetzelfde op, geweld komt namelijk steeds weer terug. 
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Ergens moet het ophouden, maar die spiraal kan alleen door-
broken worden door bewustzijnsverandering.  
 
--- U sprak over de wederkomst van de Christus en de Mai-
treya. Heeft u die als een en dezelfde bedoeld? Meestal is het 
zo dat men over de Maitreya als de komende Boeddha 
spreekt.  
 
Z.: De Heer Boeddha was het Licht van het Bewustzijn.  
De Meester Jezus bracht het Licht van het Bewustzijn in de 
stof door de Liefde. Wanneer ik over de Maitreya spreek, 
bedoel ik de geest van waarheid, bewustzijn, licht en godde-
lijkheid in de mens. In veel mensen gaat momenteel deze 
Maitreya leven en de Maitreya is de Christus. De Maitreya is 
ook de Boeddha van het bewustzijn en de Boeddha van de 
Liefde. In ieder mens zijn de mogelijkheden aanwezig om dat 
zélf te worden en ook om dat zelf te manifesteren.  
 
--- Ik werk met kinderen uit minderheidsgroepen. Eén van de 
gevaren die hen bedreigt is het toenemende drugsgebruik 
met alle criminaliteit van dien. Dat maakt mij erg machteloos.  
 
Z.: Ik heb mogen horen en zien dat verslaafden dit doen, om-
dat zij het leven waarvoor zij gekozen hebben bij hun incar-
natie in wezen niet aankunnen. Het zijn over het algemeen 
jonge oorlogsincarnaties die veel wanhoop hebben beleefd. 
Zij zijn vrij vlug geïncarneerd om door nieuwe ervaringen ou-
de ervaringen kwijt te kunnen raken.  
Wanneer deze mensen niet geholpen worden om tot het 
inzicht te komen dat zij bepaalde aspecten uit vorige levens 
met zich meedragen en dat zij juist dit leven gekozen hebben 
om zich hiervan te kunnen bevrijden, dan zullen zij weer die-
zelfde wanhoop beleven.  
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Zij kunnen geestelijk dan niet tot evolutie komen, waardoor 
zij lichamelijk steeds verder afglijden. Dit is heel erg droevig, 
want in het volgende leven gaan ze weer dezelfde weg. De 
spiraal blijft zo draaien, totdat er op een dag een flits van 
inzicht komt. Na begrip en inzicht kan pas regulatie plaatsvin-
den. Hulpgevers van deze nieuwe tijd kunnen met deze in-
zichten daar heel veel aan doen.  
Wanneer deze mensen niet openstaan voor reïncarnatie, 
hoeft u dat woord niet te gebruiken. Breng ze tot begrip dat 
alles wat ze doen en denken in hun onderbewustzijn aanwe-
zig is en dat ze in dit leven de taak hebben om zich te be-
vrijden van de druk en de overheersing van hun onderbe-
wustzijn.  
 
--- Ik heb het idee dat de druk meer uit hun omgeving dan uit 
hun onderbewustzijn komt. Het gaat om groepen die in onze 
maatschappij erg in de knel zitten. Ik heb er moeite mee om 
met de boodschap te komen, dat het door hun eigen on-
derbewustzijn wordt veroorzaakt. Dat is hopelijk toch niet het 
enige antwoord?  
 
Z.: Dat zij in een omgeving zijn waar dit plaatsvindt, komt 
omdat zij die groepen zelf aantrekken. Dat zijn weer die affini-
teittrillingen. Zij zenden die trillingen onbewust uit en trekken 
gelijksoortige trillingen aan. Dat realiseert zich dan in de stof. 
Het samengaan van zo’n groep versterkt hun gevoel van 
machteloosheid en van het niet kunnen of willen leven in dit 
leven.   
Het is erg moeilijk om deze mensen uit zo’n groep weg te 
halen, want juist het zijn in zo’n groep versterkt hun saamho-
righeidsgevoel. Zij krijgen dan een gevoel dat ze boven of 
naast de maatschappij staan en het veel beter weten, hebben 
of kunnen op deze hun eigen manier.  
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Het is zaak om hen duidelijk te maken dat zij elkaar verster-
ken en dat zij elkaar beter los kunnen laten om tot een eigen 
individualiteit, een eigen Ik terug te kunnen komen. Pas als dit 
gebeurt, kun je verder gaan met het onderbewustzijn, enzo-
voort.  
 
--- In mijn familiekring is een vrouw die de oorlog niet kan 
vergeten en hier constant haar kinderen mee belast.  
Hoe kunnen zij hiermee omgaan?  
 
Z.: Deze vrouw denkt dat ze te weinig aandacht krijgt en dat 
zij miskend wordt. Ze heeft in de oorlog zoveel meegemaakt 
dat ze een enorm gevoel van miskenning heeft.  
Dat ze steeds opnieuw over de oorlog begint, betekent dat ze 
die miskenning niet kan verwerken en geen respons krijgt van 
de mensen om haar heen. Het kan ook zijn dat die respons 
zodanig gericht is dat het haar gevoel van miskenning ver-
sterkt.  
 
Ik zal een voorbeeld geven: als je een kind erg verwent en het 
geen waarden of zelfdiscipline bijbrengt, versterk je in dat 
kind de negatieve aspecten. Die komen dan juist naar boven.  
Een ander voorbeeld is: wanneer een vrouw haar man als een 
afgod ziet of andersom de man zijn vrouw als een afgod ziet, 
versterk je in hem of haar aspecten van macht, waardoor die 
persoon werkelijk een machtsfiguur kan worden.   
Ik bedoel hiermee dat de vrouw waarover je spreekt of te 
weinig respons en genegenheid krijgt, waardoor ze die mis-
kenning niet kwijtraakt, of te veel respons en genegenheid 
krijgt, waardoor haar miskenning steeds opnieuw wordt ver-
sterkt. In beide gevallen komt zij niet tot zichzelf en dringt zij 
niet door tot haar eigen verantwoordelijkheid hierin.  
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Wanneer ze steeds maar over de oorlog blijft denken en pra-
ten, wordt haar miskenning steeds groter en zal zij die nooit 
meer helemaal kwijtraken. Zij moet dus leren accepteren dat 
het geweest is zoals het was. Alleen door acceptatie houdt de 
voortdurende spiraal van strijd en negatieve trillingen in 
haarzelf op.  
Dit punt van stilte en overgave is de enige methode om tot 
genezing te komen, ook lichamelijk.  
 
--- Kun je misschien iets zeggen over dementie? 
 
Z.: Dementie is het terugtrekken van geest, waardoor de stof 
vervalt. Wanneer geest zich terugtrekt, wordt de stof niet 
meer vergeestelijkt en niet meer in stand gehouden. Want 
geest houdt de stof in stand. Stof valt uiteen als geest zich 
terugtrekt.  
Omdat gesproken woorden niet meer opgenomen worden, 
kunnen hulpgevers innerlijk met demente personen spreken. 
Gesprekken van ziel tot ziel worden nog wel in het onderbe-
wustzijn opgenomen.  
Ik heb dat eens meegemaakt met iemand die ‘bezeten’ was. 
Niets van wat ik zei, kwam bij die persoon binnen.  
Daarom zweeg ik en maakte innerlijk contact. Op die manier 
kon ik de ziel van die persoon bereiken. Bij deze mensen is 
evenals bij demente personen het bewustzijn gesloten. 
 
--- Waar blijft de ziel in dit soort gevallen? Zweeft die ergens 
tussen hemel en aarde? 
 
Z.: De ziel blijft aanwezig in de mens, maar de mens heeft er 
in zijn persoonlijkheid geen aansluiting meer mee. De per-
soonlijkheid kan die geest dan niet meer manifesteren.  
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Geestkracht manifesteert zich via denkkracht, de hersenen, 
het centrale zenuwstelsel, enzovoort. Wanneer geest zich 
terugtrekt, trekt de verlevendiging van de stof zich geleidelijk 
terug. De ziel blijft wel bereikbaar. 
 
--- Houdt dat in dat het heel belangrijk is dat mensen in deze 
levensfase een menswaardig bestaan krijgen en een bepaalde 
opvang en begeleiding nodig hebben? 
 
Z.: Natuurlijk, deze mensen moeten met respect behandeld 
worden. Men denkt al heel gauw dat iemand die dement is 
als een onmondig kind kan worden behandeld. Dat is niet zo 
en veroorzaakt in de sferen heel veel pijn.  
Alhoewel zij niet meer met hun bewustzijn kunnen begrijpen, 
kunnen zij dat wel vanuit hun geestelijke vermogens.  
Die geestelijke vermogens kunnen dus niet meer omgezet 
worden in denkkracht. Het is alsof zij om hulp schreeuwen. 
Als je ze dan behandelt als een onmondig kind is dat heel erg. 
Dat is absoluut tegen de menselijke waardigheid!  
 
--- Wil je iets zeggen over de hulp van gene zijde, de begelei-
ding vanuit de sferen? 
 
Z.: Bij ieder mens zijn zielen van overledenen aanwezig, waar 
we op de een of andere manier verbinding mee hebben.  
Het is altijd een emotionele verbinding uit een ander leven. 
Schrikt u alstublieft niet, het is niet griezelig. Het zijn gewoon 
mensen, alleen zijn ze niet meer stoffelijk. Vaak zijn ze mooier 
dan wij, omdat ze al een bepaald punt van loslaten en stilte 
hebben bereikt. Het kan ook anders, maar dat hangt dan af 
van wat je zelf uitzendt. 
Wanneer de mens bezig is als hulpgever, is er altijd een bege-
leider bij.  
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De hulpgever hoeft deze begeleider helemaal niet te zien of 
zich daarvan bewust te zijn. Soms gebeurt dat wel, wanneer 
de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn, maar het hoeft niet. 
 
Hetgeen je in jezelf hebt en uitzendt, word je ook deelachtig 
vanuit de sferen.  
Dus de begeleiding die je krijgt, is aangepast aan datgene wat 
je bent en wat je doet. De geestelijke begeleiding vanuit de 
sferen is heel logisch en heel gewoon, niet moeilijk en niet 
griezelig.  
 
--- Hoe ga je om met deze geestelijke begeleiding?  
 
Z.: Allereerst door blij te zijn dat je een begeleider hebt. Het is 
altijd leuk als je advies krijgt van iemand die, omdat hij of zij 
niet meer in de stof is, het toch een beetje beter ziet dan je 
het zelf ziet. Je moet niet vergeten dat je als mens in de stof 
erg beperkt bent. Beperkt door je gedachten en je mogelijk-
heden. Dat laatste klinkt misschien vreemd. Zo’n entiteit mag 
pas begeleider worden, wanneer hij een bepaalde fase van 
bewustzijn heeft bereikt. Pas dan wordt hij een begeleider en 
mag hij, hetzij bewust hetzij onbewust, adviezen geven.  
Die adviezen mag je opvolgen of niet, dat is je eigen vrije wil. 
 
In wezen is ieder mens in zekere mate paranormaal begaafd. 
Het is afhankelijk van het contact met je hoger Zelf en veel 
mensen hebben dit contact al heel bewust in zich.  
Je kunt je intuïtie - ik bedoel niet het contact met je begelei-
der - zodanig ontwikkelen dat het contact met je begeleider 
als het ware vanzelf komt. Vooral door mediteren kan dit 
contact tot stand komen en krijg je een harmonisch contact 
met je hoger Zelf.  
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--- Kan spiritualiteit ook misbruikt worden? 
 

Z.: Natuurlijk. Je kunt alles misbruiken. Maar dan is het geen 
spiritualiteit meer. Mensen die paranormaal begaafd zijn, 
leven altijd op het scherpst van de snede. Waar liggen de 
grenzen en hoe ga je daar mee om?  
Ga je je paranormale begaafdheid gebruiken om jezelf te be-
voordelen of groter te maken ten koste van de ander?  
Of werk je er geheel belangeloos mee en stel je jezelf open als 
kanaal, waardoor je met deze kracht anderen kunt helpen?  
Dat is een groot verschil. Hulpverlenen vanuit eigen begeer-
ten is niet neutraal. Het is dan gekleurde hulp, waar een an-
der meestal weinig aan heeft.   
 
Ook ik krijg wel eens beelden van de toekomst. Het zijn mo-
gelijkheden die in de Akasha-kroniek klaar liggen. De mens 
heeft de vrije wil om die beelden te interpreteren. Het kan 
best zijn dat een paragnost mogelijkheden ziet, maar ze op 
een verkeerde manier doorgeeft. Dat is ontzettend gevaarlijk. 
Ook zie je wel dat paragnosten, helderzienden en genezers in 
wezen bezig zijn om de hulpvrager te overtuigen van het ei-
gen licht en grootheid. Wanneer dit gebeurt, kan in de hulp-
vrager het licht niet gaan schijnen en wordt zijn licht steeds 
donkerder.  
 
--- Zijn geestelijke helpers altijd goedwillend? Of kunnen zij je 
ook de verkeerde kant op sturen? 
 
Z.: Dat is geheel afhankelijk van je eigen Zijn. Het is ontzet-
tend belangrijk hoe je zelf bent en wat je uitzendt. Ik heb wel 
eens meegemaakt dat jonge mensen uit nieuwsgierigheid en 
sensatiezucht in contact wilden komen met de wereld van de 
geest en daardoor astrale wezens naar zich toe kregen.  
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Trillingen van sensatie, van hebzucht en begeerte trekken de-
zelfde trillingen aan.  
Astrale wezens zijn zielen die zich niet bewust zijn dat zij in 
een andere dimensie verkeren.  
Zij hebben geen werkelijk godsbewustzijn en klampen zich 
door hun emotionele gebondenheid aan de mensen op aarde 
vast.  
Als ik lezingen geef, zijn veel van deze astrale wezens aanwe-
zig. Zij kunnen mij horen en leren van hetgeen wordt gezegd. 
Zij beseffen niet dat zij slechts aan hogere wezens hulp hoe-
ven te vragen en dan door die hogere wezens geholpen zullen 
worden.  
Voor u is het antwoord dat hetgeen u zelf uitzendt, u terug-
krijgt. Dat geldt ook voor relaties met aardse mensen. Wat je 
uitzendt, krijg je terug.  
 
--- Er waren veel mensen die naar de Meester Jezus toekwa-
men en Hij gaf hen genezing. Hoe konden die mensen zo to-
taal genezen? Wat gebeurde daar? Welke les kunnen wij 
daarvan leren? 
 
Z.: De Meester Jezus had zo’n grote kracht, zo’n grote liefde 
dat Hij dit inderdaad kon. Maar het kon alleen, omdat de 
mens van toen nog weinig bewustzijn had. Toen had de mens 
het nog nodig dat het van buitenaf - zelfs Hij was toch van 
buitenaf - kwam. 
 
De ontwikkeling van ons bewustzijn heeft als consequentie 
dat de mens van nu geestelijk zo volwassen en volwaardig 
wordt geacht, dat hij zelf tot genezing kan komen.  
Uiteindelijk is dit het doel van de mens.  
In gelijkenis zijn met Gods beeld kan alleen, wanneer in de 
mens zelf genezing en bewustwording plaatsvindt.  
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Vergroting van bewustzijn heeft als consequentie dat de mo-
gelijkheden worden aangereikt om zelf tot genezing te kun-
nen komen. 
 
--- Wat mij zo intrigeert is dat er voortdurend wordt ge-
sproken over de wederkomst van de Christus.  
 
Z.: De wederkomst van de Christus is juist in de realiteit van 
het nu een ontzaglijk groot gegeven. Het is ons geopenbaard 
door de Meester Jezus, die de Christus was. Hij heeft de poort 
ontsloten waardoor het besef in de mens kon komen, dat de 
mens dezelfde aspecten en mogelijkheden in zich heeft.  
Uiteraard in gradaties van niveau, maar we hebben het toch 
in ons. 
 
--- Ik heb het gevoel dat er in de toekomst weer mensen zul-
len genezen op de manier zoals de Meester Jezus dat heeft 
gedaan.  
 
Z.: Het is belangrijk dat de genezer de hulpvrager erop wijst 
wat er eigenlijk gebeurt.  
De genezer moet de hulpvrager wijzen op de eigen verant-
woordelijkheid en dat genezing afhankelijk is van de mate 
waarin de hulpvrager het ook zelf wil. Vanuit de innerlijke wil 
van de hulpvrager geschiedt de mate van genezing.  
De Meester Jezus, die de Christus was, nam het karma van de 
mensheid op zich, omdat de mensen die naar hem toekwa-
men dat zelf nog niet konden.  
In de toekomst zullen er zeker genezingen plaatsvinden die 
eigenlijk buiten alle proporties vallen. Maar dat is niet alleen 
de kwaliteit van de genezer. Genezing kan alleen plaatsvinden  
vanuit de wil, de overgave en de vraag van de hulpvrager.  
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Interactie is het aller-noodzakelijkst en kan nooit van één kant 
komen. Het idee van sommige genezers: ‘ik doe het, ik ge-
nees’, is niet juist. Zelfs de Meester Jezus zei dat niet zo.  
Alle mensen die toen naar Hem toekwamen en zich aan Hem 
gaven, deden dit vanuit hun vrijheid, hun verlangen en hun 
wil.  
 
De mens die nu naar een genezer gaat, doet in wezen het-
zelfde. Het is belangrijk voor de hulpvrager dit te weten.  
Wat is dan het spirituele aan een paranormale genezer?  
Het spirituele is dat de paranormale genezer de hulpvrager 
zeer bewust uitleg geeft over het eigen hoger Zijn. Dit aspect 
zou ik alle paranormale genezers heel duidelijk op het hart 
willen drukken.  
Het is echt noodzakelijk dat paranormale genezers geen kar-
ma van anderen op zich laden door hulpvragers uit hun vrij-
heid te halen. Hulpvrager en hulpgever zijn zelf verantwoor-
delijk voor hun interactie, waardoor de hulpvrager kan gene-
zen.  
 
--- Als hulpgever kom je soms mensen tegen die zich vanaf 
hun jeugd onveilig voelen. Zij zijn als het ware met die onvei-
ligheid geïncarneerd. Hoe kun je daar als hulpgever mee om-
gaan?  
 
Z.: Deze basale onveiligheidsgevoelens zijn in ieder mens al 
direct bij de incarnatie als subtiele energieën aanwezig.  
Deze energieën hebben invloed op het dagelijkse gedragspa-
troon. In dit leven kan de mens die onveiligheidsgevoelens in 
het bewustzijn brengen, zodat zij kunnen transformeren. 
Hulpgevers worden heel veel, in welke context dan ook, ge-
confronteerd met deze onveiligheidsgevoelens.  
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Het is dus zaak voor iedere hulpgever eerst die basale onvei-
ligheidsgevoelens te herkennen en te erkennen.  
Daarnaast moet de hulpgever vooral zien hoe in die persoon 
de diepste innerlijke energieën werken, waardoor hij zich 
zodanig laat beïnvloeden dat zijn gedrag afwijkend is van wat 
een vrij en gelukkig mens zou kunnen vertonen.  
Het zal voornamelijk van toepassing zijn op mensen die lijden 
aan stress en die emotioneel niet helemaal, mede door aller-
lei omstandigheden, volgroeid zijn.  
 
Volgens de evolutietheorie bepaalden de omstandigheden 
hoe de mens kon overleven. Dat was noodzakelijk, omdat het 
verstand nog niet zodanig was geëvolueerd dat het anders 
zou kunnen. Nu in deze tijd is het zo dat de mens zichzelf kan 
bevrijden van de dwangmatigheid van hetgeen van buiten op 
hem afkomt, maar ook van hetgeen hem van binnen manipu-
leert. Dit betekent dat de mens van nu - en dat is heel revolu-
tionair - de kracht en de macht in zichzelf heeft om te bepalen 
hoe hij in vrijheid en harmonie wil leven.  
Ik wil even terug naar mensen die lijden aan een verslaving 
zoals: alcohol, drugs, seks, werk of wat dan ook. Mensen die 
daaraan lijden, hebben innerlijk een niet geheel volgroeide 
emotionele beleving van het eigen mens-zijn. Zij hebben een 
innerlijke, dwangmatige overheersing van hetgeen dat vol-
gens hun denken en gevoel niet in zijn waarden is gelaten of 
gebracht. Dit is slechts een bepaalde groep.  
Hulpgevers die met deze mensen te maken krijgen, zou ik het 
volgende in overweging willen geven: kijk natuurlijk eerst 
naar al je reguliere hulpmiddelen.  
Dat is logisch, want die horen erbij en zijn momenteel vrij ver 
gevorderd, dus onderschat die alsjeblieft niet, maar voeg daar 
jouw weten van hoe deze energieën in de mens werken aan 
toe.  
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Deze mensen lijden aan absolute onderwaardering, in welke 
context dan ook. Ik denk dat wij daar allemaal een beetje aan 
lijden, maar bij deze groep is dat toch sterker. Zij verzwakken 
daardoor en hebben de ‘hulp’ van een of andere verslaving 
nodig. Die verslaving geeft hen een kick, waardoor zij zich 
minder onveilig voelen.  
 
Spirituele hulpgevers hebben de verantwoording om aan de 
zoekende mens, wiens vermeende zekerheden voor een 
groot deel aan diggelen liggen, kracht te geven.  
De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen levensweg, 
maar de hulpgever mag wel hulpmiddelen aanreiken, waar-
door de hulpvrager een zodanige weerbaarheid in zichzelf kan 
opkweken dat hij hetgeen naar hem toekomt aankan.  
Zowel in onze maatschappij als mondiaal verdwijnen ontzet-
tend veel zekerheden. Vaak komen daar negatieve zaken voor 
terug. Hoe gaat de mens daarmee om? Ik ga nu even terug 
naar de oude Darwin theorie: de omstandigheden bepalen de 
mens. Nee, wordt er nu vanuit de ons begeleidende geest 
gezegd: nee, dat is geweest. In deze nieuwe tijd gaat een ge-
heel nieuw perspectief voor de mensheid open.  
 
De mens van nu bepaalt hoe hij de omstandigheden zodanig 
kan formeren, dat hij daar de baas over is, om het even popu-
lair te zeggen. Dat is spirituele weerbaarheid.  
De mens kan waarschijnlijk zijn omstandigheden niet hele-
maal veranderen, maar hij kan wel iets aan zichzelf doen en 
zichzelf innerlijk bevrijden.  
De mens kan in zichzelf een zodanige weerbaarheid aankwe-
ken dat hij zijn leven aankan. Het aankweken van spirituele 
weerbaarheid zal voor zowel hulpvragers als hulpgevers een 
groot gegeven worden.  
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--- Het aankweken van spirituele weerbaarheid vraagt zelfdis-
cipline. Hoe zit dat? 
 
Z.: Zelfdiscipline is in onze tijd een bijna vies woord. Het is 
niet de discipline die je een ander oplegt. Het is discipline die 
jij alleen in jezelf aanwezig kunt hebben en ook kunt gebrui-
ken. 
 
Een praktisch voorbeeld: ik ken een echtpaar, waarvan de 
vrouw een zwaar ongeluk heeft gehad. Zij heeft een whiplash, 
die natuurlijk van grote invloed is op haar lichamelijke welzijn. 
Door dit ongeluk is het hele fijne, haast doorzichtige vlies wat 
over haar herinneringsenergieën ligt, verscheurd. Ik denk dat 
veel hulpgevers met heel veel mensen in aanraking komen, 
die dit soort problemen hebben. Het scheuren van het be-
schermende vlies hoeft niet altijd door een ongeluk te komen, 
soms gebeurt dit spontaan en bevindt men zich opeens emo-
tioneel en daardoor ontkrachtend in vorige levens. Dit komt 
momenteel veel voor.  
Terug naar die vrouw: met veel pijn en moeite is het haar 
toch gelukt om - door onze gesprekken en met dit weten - het 
beschermende vlies langzaamaan te herstellen.  
Bij haar kwamen oude herinneringstrillingen van grof geweld 
en grote miskenning, door de dingen die nu fysiek gebeurden, 
naar boven.  
 
Dit is een praktisch voorbeeld van hoe een mens kan moeten 
vechten tegen de zuigkracht van oude herinneringstrillingen.  
De werking van spirituele energieën en de zuigkracht die deze 
energieën kunnen hebben op het innerlijk, zijn van ontzaglijk 
grote invloed op het bewustzijn, het gedragspatroon en het 
gewone materiële Zijn van de mens.  
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Wat doet de spirituele genezer dan? Je kunt magnetiseren. 
Oh, dat is heerlijk. Dat helpt. Dat is prima. Je kunt praten, 
uitleggen. Dat helpt. Prima. Maar daarnaast is het belangrijk 
voor de spiritueel genezer dat hij in een zodanige uitstraling 
naar de hulpvrager komt, dat de hulpvrager zich absoluut in 
vrijheid en eigen waarden voelt staan.  
 
Dan is het net alsof je tegen de hulpvrager zegt: ‘hé, mens, jij 
bent het waard om te zijn die je bent. Wat er met jou is ge-
beurd, daar heb jij en jij alleen alle kracht en alle liefde voor in 
huis om het aan te kunnen en het te veranderen. Omdat ik 
naast je sta, hoef je je daar niet alleen in te voelen. Ik geef je, 
voor zover en zolang het nodig is, mijn nabijheid in medele-
ven en warmte.' 
Menselijke warmte is een straal van licht, die de ander tot 
herkenning van het eigen licht kan brengen. 
In het laatste contact met bovengenoemde vrouw heb ik dui-
delijk gemaakt dat zij nu haar innerlijke discipline, die ieder 
mens in zich heeft, van stal moest halen om zichzelf als het 
ware bij het nekvel te grijpen en te zeggen: ‘hé, we gaan het 
nu zelf doen.'  
--- Wat moet ik mij voorstellen bij de bevrijding van karmische 
aspecten?  
 
Z.: Bevrijding van karmische aspecten behoort tot het ‘Herstel 
van het plan Gods op aarde.' Dit speelt mondiaal. De energie-
en die momenteel over de wereld gaan, zijn zo ontzaglijk 
groot dat de gehele mensheid, ook individueel, zich kan be-
vrijden van de eigen karmische aspecten. Karmische aspecten 
kunnen ons zodanig in onze macht hebben, dat het de mens 
de grootste moeite kost zich hiervan te bevrijden. 
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Vrijmaking van karmische aspecten houdt een heel revolutio-
nair en nieuw elan in. Dit nieuwe revolutionaire elan gaat nu 
over de gehele wereld komen. Nieuwe perspectieven zullen 
ontstaan en vernieuwing van bewustwording gaat plaatsvin-
den. Aan deze spirituele overleving werken wij allemaal mee. 
 
--- Innerlijke ervaringen zijn vaak zelf moeilijk te begrijpen. 
Laat staan dat je er met iemand over kunt praten. Ik ken een 
arts die een mystieke ervaring had en daardoor helemaal in 
de knoei kwam. 
 
Z.: Eigen mystieke ervaringen stroken niet met de opvattin-
gen in de reguliere wereld. Dat is absoluut waar en er kunnen 
grote verwarringen ontstaan. Doordat het bewustzijn over de 
gehele wereld steeds meer verandert en zich richt op het 
spirituele, dus datgene wat niet direct in de materie is, brengt 
dit bij veel mensen mystieke ervaringen teweeg.  
Iemand die bijvoorbeeld streng gereformeerd is opgevoed en 
die een mystieke ervaring krijgt, kan daardoor in verwarring 
raken over zekerheden die hij altijd voor waar heeft aange-
nomen.  
 
Wat zijn mystieke ervaringen? Mystieke ervaringen zijn: plot-
seling in een ander bewustzijnsniveau komen.  
Bijvoorbeeld door het ervaren van iets wat met jezelf ge-
beurt. Eigen mystieke ervaringen zijn rationeel bijna niet te 
volgen.  
Iemand die zo’n ervaring krijgt, kan in totale verwarring ra-
ken. Dat heb ik zelf ook meerdere keren meegemaakt.  
Wanneer iemand in een totaal ander bewustzijnsniveau 
komt, weet hij niet meer waar hij zich aan te houden heeft.  
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Vermeende zekerheden ontvallen hem. Besef als hulpgever je 
verantwoordelijkheid hierin en ontneem de hulpvrager niet 
nog meer zekerheden.  
Bevestig juist dat er nieuwe perspectieven kunnen opengaan 
en dat er een nieuwe horizon gloort.  
Verbind hetgeen in de hulpvrager is met hetgeen hij als totaal 
nieuw en verwarrend ervaart.  
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Hoofdstuk 22 
 
 
JONGE MENSEN IN HET AQUARIUSTIJDPERK 
 
 
 
Kinderen worden ons gegeven. Zelf heb ik negen kinderen, 
zeven persoonlijk gebaard en twee pleegkinderen. In het be-
gin denk je dat die kinderen er zijn omdat ze een stuk van jou 
zijn. Later word je wijzer en leer je ze loslaten. Je ziet dan dat 
kinderen een eigenheid hebben en dat ze meer zijn dan een 
stuk van jou. Zeker, biologisch zijn ze natuurlijk een stukje van 
jou, maar zij hebben een complete eigenheid, een eigen 
geest, een eigen gereïncarneerde ziel en dus ook een eigen 
persoonlijkheid die aspecten vanuit vorige levens in zich her-
bergen. 
 
Ik werk vanuit de reïncarnatiegedachte, vanuit een heel diep, 
langzaamaan zich verwijdend en verbredend inzicht in de 
maatschappij, in ieder mens. Ik ben geen reïncarnatieprofeet 
en ben zeker niet van plan u te bekeren tot dit gedachtegoed. 
Bewustzijn is een staat van zijn en niet alleen afhankelijk van 
het functioneren van de hersens.  
Bewustzijn is een staat van zijn en het functioneren van de 
hersens is daar een consequentie van. U mag dit natuurlijk 
aanvechten, want altijd als er iets nieuws wordt gegeven 
heeft de mens van nature in zich: o nee, dit beantwoordt niet 
aan alles wat ik weet, aan alles wat ik ken en alles wat ik heb. 
Die weerstand is normaal en natuurlijk.  
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Maar zo langzamerhand kunnen wij er niet meer omheen dat 
onze maatschappij steeds meer in aanraking komt met de 
nieuwe spiritualiteit. Nieuwe spiritualiteit omvat een staat 
van Zijn van geest, niet gebonden aan religie, godsdienst, be-
paalde cultuurhistorische achtergronden of wat dan ook.  
Bij kinderen is deze nieuwe spiritualiteit nog heel zuiver. 
 
Kinderen kunnen soms vanuit hun onbewuste weten uitspra-
ken doen die herinneringen aan vorige levens in zich dragen. 
Ouders, onderwijzers, mensen met een medische achter-
grond kunnen daar soms heel weinig mee. Vaak worden deze 
kinderen dan ook verwezen naar bepaalde psychologische of 
psychiatrische hulpverlening. Boeken als dit zijn ervoor om 
een deur open te zetten en doen een beroep op u om te pro-
beren eens echt te luisteren naar hetgeen kinderen te zeggen 
hebben.  
 
Probeer eens om naast je eigen achtergrond, je eigen oplei-
ding en je eigen opvoeding te zien dat er nog andere ongeo-
pende deurtjes en vensters zijn. Probeer open te staan voor al 
die nieuwetijdskinderen die er nu al zijn en nog zullen komen. 
Deze nieuwetijdskinderen hebben een veel grotere innerlijke 
belevingswereld met geest, waar zij verschrikkelijk hard op-
vang voor nodig hebben. Probeer open te staan voor deze 
kinderen en datgene los te laten waarvan jij denkt dat het 
jouw leven heeft gevormd. Want er is nog zoveel meer.  
Als wij tot dat punt kunnen naderen, gaat er een totaal nieu-
we wereld voor ons open. Het vraagt niet een kritiekloos 
meegaan of een afhankelijkheid aan iets of iemand, absoluut 
niet, het vraagt je te durven openen in jezelf en dat is nodig 
omdat wij in het aquariustijdperk komen. 
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Wij krijgen in de komende eeuwen een zo groot bewustzijn 
naar ons toe, een zo grote opening in onszelf naar de geest 
dat daar absoluut mee gewerkt moet worden. Anders zullen 
wij niet meer goed kunnen functioneren in onze maat-
schappij.  
 
Ik mijn praktijk ben ik veel mensen tegengekomen die ‘open 
zijn’ zoals dat heet. Mensen die stemmen horen, bepaalde 
verschijningsvormen zien, kleuren zien en dergelijke. Zij kun-
nen daar vaak niet goed mee omgaan omdat het niet past in 
onze wereld. Zij worden vaak niet geaccepteerd in hun omge-
ving en raken daardoor in een isolement. Dit kunnen wij onze 
kinderen besparen.  
 
Het kind in het aquariustijdperk heeft een zo grote openheid 
in zichzelf dat het weet van zijn oorsprong en het licht waar 
het vandaan komt, dat het weet wat het goddelijke is en van 
de terugkeer daar naar toe, dat het weet dat dood geen dood 
is en dat dood slechts het afsterven van materie is, dat het 
weet dat geest blijft bestaan. Over al deze dingen zijn reeds 
heel veel uitspraken door kinderen gedaan en ik merk dat 
daar nog heel weinig ontvangst voor is.  
 
Is die belangstelling er wel, dan moet er vaak opgebokst wor-
den tegen allerlei gevestigde reguliere structuren en tegen 
alles wat wij ons zelf veroverd hebben en dat kan heel hard-
nekkig zijn. 
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TRANSMISSIE 
 
Gij mensheid, gij mens 
zo gij werkelijk tot het god-zijn in uzelf wilt geraken 
zo open dan uzelve 
en sta uzelve toe om in uw diepste gevoelsgebieden in uw hart 
de bloem van het hart te willen openen. 
 
En zo zeg Ik u 
dan zal aanbreken een tijd van geest 
in materie gerealiseerd 
waardoor gij in uw wereld 
een zodanige vernieuwing zult kunnen aanbrengen 
dat gij Mij, Ik die u mocht voorgaan 
in uzelve, in uw kinderen, in uw gehele maatschappij 
wederom zult gaan herkennen.' 
 
Aum 
 
 
Dat zijn grote woorden en het betekent dat de mens van 
eeuw tot eeuw op zoek naar geest, naar het goddelijke in 
zichzelf zich van eeuw tot eeuw afhankelijk heeft gesteld van 
datgene wat mensen maakten van geest.  
Nu komt er een tijdperk waarin de mens een dieper besef van 
gelijkwaardigheid mét dat goddelijke krijgt en schrik niet, zich 
juist met dat goddelijke zodanig kan openstellen dat hij het 
goddelijke kan realiseren in zijn werken, zijn denken, zijn 
spreken en zijn handelen. 
 
Veel kinderen die nu geboren worden zijn als duiven, als 
voorboden. De duif werd uitgezonden en bracht het leven-
brengende groene takje mee terug.  
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Welnu, onze zinkende wereld waar haat en geweld in onze 
ten top gedreven begeertes naar gewin de overhand hebben, 
zal slechts vanuit geest tot een vernieuwde structuur in de 
materie kunnen komen. Vanuit het weten van het licht en de 
eenheid waaruit wij allen voortkomen is er slechts gelijk-
waardigheid en geen onderscheid. 
Deze basis van gelijkwaardigheid en geen onderscheid geeft 
enorm grote perspectieven en zal op velerlei wijzen kunnen 
worden ingevuld. Waar het in deze tijd vooral om gaat is dat 
herkend wordt dat geest vrij is. Geest is niet gebonden en 
wordt door geen enkele structuur of vormgeving beperkt. 
Kinderen zijn hier nog heel vrij en ontvankelijk in.  
Kinderen hebben zich nog niet verbonden met dergelijke 
structuren of opgelegde dogma’s. Wat kunnen wij dan leren 
van kinderen?  Wij kunnen veel van hen leren, omdat zij nog 
niet zo verdicht en verstopt zijn als wij. 
 
Tot nu toe hoorde u van het licht en de schoonheid en dat 
slechts de materie haat, geweld, begeerte, macht en gewin 
zal kunnen transformeren. Nu komt het andere. Een groter 
bewustzijn geeft ook meer macht. Een groter bewustzijn 
geeft macht aan het ego en schept ons mogelijkheden om 
deze grotere macht zowel op een positieve als op een nega-
tieve wijze in de materie te brengen.  
 
Dit betekent dat wanneer ons bewustzijn is vergroot, wij daar 
mee moeten leren omgaan. De grens tussen onze oude ma-
nier van handelen en het nieuwe wat wij ermee zouden kun-
nen doen, is uiterst subtiel. Hoe dieper wij het nieuwe spiri-
tuele bewustzijn ervaren en hoe meer wij er mee gaan wer-
ken, hoe minder wankel het evenwicht wordt. 
Kinderen die aan ons toevertrouwd worden kunnen daarin 
‘een lamp te Mijnen voet zijn’ zijn, zo werd mij ooit gezegd. 
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Maar die lamp kan ook een vals licht verspreiden, wanneer 
wij met ons nieuwe bewustzijn onze kinderen - en onszelf 
natuurlijk - vasthouden en beperken en precies dezelfde din-
gen gaan doen die wij als mensheid altijd al hebben gedaan 
vanuit structuren, waarheden, dogma’s, enzovoort.  
Wat is de waarheid? Niemand kan zeggen dat hij de waarheid 
in pacht heeft. Er wordt mij slechts een heel klein stukje 
doorgegeven, waarvan de kern is dat liefdesenergie de enige 
basis is waarmee nieuw spiritueel bewustzijn in de maat-
schappij kan worden gerealiseerd. Vooral naar onze kinderen 
is het werken met deze liefdesenergie van groot belang! 
 
Vanaf de conceptie is het kind gelijkwaardig aan de ouder, de 
opvoeder of iedereen die met het kind in aanraking komt. Het 
kind incarneert in wezen met een volwassen geest in een 
kinderlichaam met hersenfuncties op kinderlijk niveau.  
Maar er is absoluut een gelijkwaardigheid. Dat betekent dat 
de ouder, de opvoeder en andere begeleiders daar altijd reke-
ning mee moeten houden.  
Tot nu toe was het zo dat degene die het kind begeleidde 
boven het kind stond en daaraan zijn waarden en/of macht 
ontleende. In het aquariustijdperk zal het zo zijn dat die bege-
leiding slechts gezien mag worden als een grotere en diepere 
verantwoordelijkheid in liefde, een liefde niet gericht naar het 
eigen ik.  
 
Een andere kant hiervan is dat er in de opvoeding een hele 
(te) vrije wind gaat waaien. Ook hier heeft de grens een wan-
kel evenwicht.  
Wanneer wij het kind vanuit een oeverloze liefde laten 
‘zwemmen’ in zijn eigen emotiegebieden of in zijn toch be-
perkte denken, dan is dit geen liefde maar een vrijheid die erg 
veel op gemakzucht lijkt.  
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Ieder mens die incarneert heeft in het onderbewustzijn herin-
neringstrillingen uit vorige levens. Hij was toen niet dit wezen, 
want in dit huidige leven ben je absoluut uniek, maar wel zijn 
er fragmenten uit die andere levens in het onderbewustzijn 
aanwezig. Men kiest dit huidige leven om behoeften in zich-
zelf bewust te worden. Vanuit herinneringstrillingen wordt 
hiervoor een basis gelegd.  
Dit zijn logische kosmische wetmatigheden: een mens incar-
neert met datgene in zijn onderbewustzijn waar hij zijn hele 
leven respons op krijgt. Reeds vanaf zijn jeugd vindt deze 
respons plaats waardoor hij zich innerlijk vrij kan maken van 
hetgeen er in zijn onderbewustzijn nog teveel meetrilt. 
 
Bij jongeren zie je dit heel duidelijk. Vooral de laatste jaren is 
mij opgevallen dat er zo veel gereïncarneerde kinderen zijn 
uit oorlogsverledens met ontzettend veel geweld. Ik heb ge-
zien hoe deze kinderen in hun onderbewustzijn daardoor 
beheerst kunnen worden. Veel van deze kinderen horen 
stemmen en zijn zodanig open dat zij vormgevingen zien. 
Deze stemmen of vormgevingen komen vaak negatief over in 
het bewustzijn van het kind, dus ook naar de begeleiding van 
ouders en opvoeders. 
Kinderen belichten niet alleen schoonheid. Kinderen die zeg-
gen: ‘ik kom uit het licht en ga weer terug naar het licht of ik 
ben licht van binnen’, hebben geen overheersende ellende en 
pijn in zich. In mijn praktijk kreeg ik juist kinderen naar mij toe 
met negatieve ervaringen.  
Deze kinderen met negatieve ervaringen in zich zijn vaak kin-
deren die een grote liefdeloosheid hebben ondergaan of be-
gaan, waardoor zij wantrouwen hebben naar liefde en daar 
niet meer in kunnen geloven.   
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Juist deze kinderen hebben begrip en een bereidheid tot hel-
pen nodig. Zie hen niet als een beetje gek of aandacht willen 
hebben, denk ook niet dat zij bezeten zijn door vreemde enti-
teiten, maar steek de handen naar hen uit en luister naar hun 
innerlijke roep. Die innerlijke roep is meestal: ‘help mij toch, 
ik ben zo kapot van binnen; help mij, hoe moet ik leven?  
Kan ik maar niet beter teruggaan?' 
 
Kinderen uit oorlogsïncarnaties, kinderen die ‘s nachts gillend 
wakker worden en zich helemaal weer terug wanen, hebben 
het vaak heel moeilijk. Ik heb kinderen gekend die in een vo-
rig leven in een brandend vliegtuig omlaag waren gestort en 
elke nacht van vuur droomden en opnieuw verbrand werden. 
Ik heb zelfs kinderen gekend die brandblaren hadden terwijl 
ze nooit met vuur in aanraking waren geweest. Wanneer hulp 
dan te laat komt of omdat men niet weet hoe te handelen, 
kan het fysiek allerlei vormen aannemen. 
 
Hulp aan kinderen met verdriet en lijden moet bestaan uit 
liefde, begrip, opvang en ook - schrik niet - een bepaalde ge-
strengheid. Waar bestaat die gestrengheid dan uit? Niet op 
de manier van: je moet dit of dat of je mag zus of zo niet.  
Die gestrengheid bestaat hieruit dat in de begeleiding fasen 
worden ingebouwd waardoor het kind leert omgaan met zijn 
of haar problemen. Het leren omgaan met deze problematiek 
is heel moeilijk. Wat ik tot nu toe gezien heb is niet bepaald 
positief.  
Of men gelooft hier totaal niet in en wil er niets mee te ma-
ken hebben of men ziet het kind als bezeten door vreemde, 
min of meer boze entiteiten.  
Kinderen die nog in de pijn en de ellende zitten uit vorige 
incarnaties, dienen door liefde, begrip en begeleiding te leren 
dat zij zich daar niet helemaal aan mogen overgeven.  
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Zij moeten leren dat zij nu in een nieuw leven zijn. Dat er in 
dit leven liefde, vertrouwen en begeleiding is.  
U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Ja, ik weet dat het zo is, ik weet 
dat je uit geest komt, maar je bent nu hier op aarde, je bent 
nu geliefd, je bent nu bij mij. Ik hou van je en daarom ben je 
op aarde gekomen.'  
Ook een klein kind heeft het nodig dit te weten en moet daar-
in zijn eigen verantwoordelijkheid gaan beseffen. ‘Jij bent nu 
gekomen opdat jij je helemaal vrij kunt maken van al je ellen-
de, zodat je weer een mooi lichtend mens wordt. Je bent een 
lichtend mens, alleen dat licht wordt versluierd en verduis-
terd door al die pijn uit vorige levens.'  
Zo kunt u in uw eigen woorden met het kind praten. Bijvoor-
beeld in de vorm van een sprookje of iets dergelijks. 
 
Soms kunnen kinderen zo verduisterd zijn door het leed wat 
ze hebben ondervonden in een vorige leven dat zij stemmen 
horen die negatief gericht zijn. Deze stemmen zijn energietril-
lingen vanuit een vorig leven en zijn als het ware subpersoon-
lijkheden in het onderbewustzijn. Hetgeen zij hebben mee-
gemaakt in dat leven heeft heel erg ingewerkt in hun onder-
bewustzijn. Nu komen zij in het huidige leven en hebben in 
hun onderbewustzijn een bewustzijn van vreselijke dingen.  
Zij komen dan altijd in een omgeving terecht - en gaat u zich 
vooral niet schuldig voelen - waar iets is wat appelleert aan 
het leed dat zij hebben ondervonden.  
Waarom is dit zo? Dit is noodzakelijk opdat deze kinderen zich 
bewust worden dat zij zich moeten losmaken van de druk, de 
zwaarte en de overheersing van die oude pijn. Het is daarom 
niet goed dat die pijn  wordt geschoven op bezetenheid door 
boze geesten of kwade entiteiten.  



548 

 

Wel is het zo dat een kind die wanhoop, wantrouwen, pijn of 
leed uitstraalt, energieën oproept die daar bij passen. Dat zijn 
energieën van hen die zijn overgegaan en in hetzelfde be-
wustzijnsniveau leven.  
Het klopt dus, wat helderzienden vaak zien, dat er om zo’n 
kind bepaalde schaduwen zijn die zich aan het kind vast-
klampen waardoor het leed extra wordt opgevoerd. 
 
Er is momenteel een oerwoud aan paranormale en alter-
natieve zaken. De ‘ongeziene wereld van de geest’ wil zich in 
dit komende tijdperk aan ons bewust maken, in het bijzonder 
aan jonge mensen die op het punt staan hun leven te begin-
nen en die zich nog vrij kunnen maken van oude geconditio-
neerdheden.  
Let wel, ik zeg niet dat nieuwe spiritualiteit hetzelfde is als het 
zich ontdoen van de oude waarden. O nee, integendeel! 
Nieuwe spiritualiteit is in eigen vrijheid oude waarden her-
waarderen en ze in een ander licht zien waardoor je een 
nieuwe visie kunt krijgen.  
Ieder mens draagt in zijn persoonlijkheid de kracht en de 
macht om zich in liefde vrij te maken van al datgene wat ons 
in dit leven - ik zeg speciaal ‘in dit leven’ - vasthoudt, beperkt, 
klein maakt en ons niet laat uitgroeien.  
 
Als mens van iedere dag lijken wij vaak klein. Waarom klein? 
Omdat wij niet beseffen dat er in ieder mens geest en een 
bepaalde mate van onsterfelijkheid is. Dit goddelijk Zijn is niet 
gebonden aan een figuur op een troon.  
Het goddelijk Zijn - waar wij een aspect van zijn - is immens, 
een ontzagwekkend groot Wezen dat zich - laat ik het heel 
duidelijk zeggen - verdeelt in de bewustzijns van dit zonne-
stelsel.  
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Eeuwenlang hebben wij mensen, onbewust wetend van het 
eigen goddelijk Zijn, ons gericht op een hoger Zijn buiten ons 
in allerlei vormen van religiositeit.  
 
In deze nieuwe tijd is het alsof er een synthese gaat komen. 
Een synthese waarin wij de waarden die wij hebben meege-
kregen nu op een nieuwe wijze kunnen bekijken, zodat wij op 
een nieuwe wijze met onze eigen innerlijke spiritualiteit, ons 
hoogste religieus besef kunnen leren omgaan.  
Dit vraagt veel van ons. Het is bijna een geestelijke revolutie. 
Waar bestaat deze geestelijke revolutie dan uit? Die revolutie 
bestaat hieruit dat oude beelden, zoals deze ons altijd zijn 
verteld, in deze tijd omgevormd worden. Ook ik ben opge-
voed met het beeld dat de grote Avatar alles voor ons heeft 
gedaan. Er kwam een instituut met een bepaalde eredienst 
en dat was het.  
 
Deze grote Avatar heeft echter de kosmische Christus gema-
terialiseerd, opdat uiteindelijk ieder mens in zichzelf tot de 
verbinding met dit hoogste eigen goddelijk Zijn zou kunnen 
komen.  
Nieuwe spiritualiteit houdt in dat de mens tot het bewustzijn 
komt dat hij niet een afgescheidenheid is van de totaliteit van 
het universum. Dus ieder mens is verbonden met alle be-
wustzijns van dit zonnestelsel. Er zijn geen grenzen. Dit is wat 
momenteel aan de hand is en nu heel duidelijk in de bewust-
zijns van de mensen gaat komen.  
Vooral bij kinderen en zeer jonge mensen begint er iets te 
komen van:  

‘Ik ben niet alleen deze mens,  
deze materie, maar er is nog meer.  
Ik ben in eenheid met al wat is.'  
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Misschien wordt het niet op deze wijze in deze woorden ge-
zegd, maar dit is wat zich nu baan gaat breken.  
 
De nieuwe spiritualiteit uit zich in de persoonlijkheid door 
contacten met geestelijke dimensies. In het plotseling weten 
van de eigen talenten en vaardigheden of in het zomaar inspi-
ratie krijgen. Soms via een stem of door visualisaties. Dit kan 
vooral voor kinderen verwarring en angst met zich meebren-
gen. Die verwarring en angst geeft dan weer twijfel en een 
haast dodelijke eenzaamheid. Kinderen denken dat hun vei-
ligheid wegvalt en dat je in je uppie achterblijft.  
In de begeleiding die ik heb is mij aangereikt om die inspiratie 
tot de mens te brengen, waardoor men in zijn bewustzijn tot 
een werkelijke eenheid en heelheid in zichzelf teruggebracht 
kan worden, zodat men in het beleven van ‘paranormale za-
ken’ misschien enigszins een wegwijzer kan zien. Meer mag ik 
niet verlangen dat deze woorden bij u teweeg brengen. 
 
Veel jonge mensen zijn zich nog niet bewust van hun be-
gaafdheden. Het zit bijna of nog net niet in hun bewustzijn.  
Er ontstaat dan ongenoegen, soms zelfs agressie, weerstand, 
twijfel of angst over. Wanneer je dan zou willen en kunnen 
accepteren dat je werkelijk Gods beeld en gelijkenis bent en 
dat niet op de ietwat - hoe zal ik het zeggen - merkwaardige 
manier zoals wij dat eeuwenlang hebben geïnterpreteerd, 
kun je deelnemen en inzicht krijgen in het universele bewust-
zijn. Dan merk je dat het de meest normale zaak ter wereld is 
dat wij deelnemen aan het universele bewustzijn en langza-
merhand open gaan voor de wereld van de geest.  
Uit het deelnemen aan het universele bewustzijn vloeit iets 
voort, want niets is zomaar. Kosmische wetmatigheden bren-
gen het wiel van karma aan het rollen.  
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Kosmische wetmatigheden zorgen ervoor dat de mens, door 
het bewustzijn van leven tot leven, zich steeds meer kan be-
vrijden en zich kan losmaken van bepaalde gebondenheden, 
dwangmatigheden, angsten, schuld, miskenning, twijfel, 
macht of onmacht in zichzelf.  
Dit wiel van karma zorgt ervoor dat de mens uiteindelijk zo 
diep in zichzelf tot de geest Gods geraakt dat hij daardoor in 
zijn materiële stoffelijke functies en zelfs in het functioneren 
van zijn hersencellen veranderingen ziet komen.  
Dit nieuwe bewustzijn zorgt ervoor dat wij de afsluiting van 
bepaalde hersencellen kunnen loslaten en wel zodanig dat je 
daardoor de muren om je heen langzaamaan durft te slech-
ten zodat jouw bewustzijn in verbinding met geest tot duide-
lijkheid komt.  
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Heel veel ouders hebben problemen met de herinne-
ringstrillingen van hun kinderen. Wat helpt nog meer, behalve 
zeggen: ‘we houden van je?' 
 
Z.: Het dekentje van licht werkt prachtig. Je leert het kindje 
dat het een dekentje van licht over zich heen krijgt. Dan kun 
je een stapje verder gaan en het kind leren dat het zelf licht is. 
Ik vertel altijd dat ze een lichtengeltje zijn. Zo zou je het aan 
kinderen duidelijk kunnen maken.  
Waar het om gaat is dat de begeleider duidelijk moet zien te 
maken dat het kind van oorsprong licht is en dat dat zijn 
kracht is.  
 
--- Hebben die kinderen het ook zo moeilijk omdat ze de laat-
ste jaren uit hele hoge sferen komen?  
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Ik hoorde van een jongetje hoe het daar was.  
Er is daar geen tijd. Je hebt wel een gezicht maar je weet niet 
hoe, want het is allemaal licht.  
Er zijn wel gebouwen maar die zijn er ook weer niet. Je be-
weegt je voort op de kleuren van de regenboog. Het was een 
prachtig verhaal, hij was helemaal in extase.  
Die kinderen komen van zo hoog en dan val je nog harder op 
de aarde. Is dat de reden dat deze kinderen het zo moeilijk 
hebben met incarneren? Ik zag tekeningen die ervan getuig-
den dat ze ook van andere planeten komen. Daar is het vaak 
mooier dan hier. Ze tekenen zichzelf dan pikzwart bij de ge-
boorte en het sterven tekenen ze goudkleurig. 
 
Z.: Ik denk dat we ons verlangen naar hoogte, spiritualiteit, 
geest, grootheid, schoonheid en alles wat hier op aarde niet 
zo dik gezaaid is vaak projecteren in ‘van een heel hoog ni-
veau zijn’ of ‘van een heel hoge planeet komen’ of ‘een hele 
hoge achtergrond hebben.' Daar zouden wij iets voorzichtiger 
mee moeten worden. Wij allen komen vanuit andere stelsels 
dan alleen dit zonnestelsel. Daar ligt onze afkomst.  
 
Op onze weg van het licht tot materie wordt het licht steeds 
meer verdicht en verduisterd. Het lijkt dus zwart en zo kom je 
in de materie terecht. Vergeet ook niet dat een kind, hoewel 
ziend de eigen geestelijke achtergronden, toch reageert van-
uit de emoties en het mentale van een kind.  
Het is een samenspel tussen het functioneren van de hersens 
op kinderlijk niveau, maar tegelijkertijd het weten wat daar-
van de achtergrond is. Daar zitten vaak onevenwichtigheden 
in. Zo’n kind herinnert zich dan nog zijn afkomst, wat wij als 
volwassenen haast niet meer kunnen.  
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Het kind komt in de verdichting van de materie en in die ma-
terie, in het bewustzijn dus beginnen vanuit oude levens as-
pecten mee te trillen waardoor het in de pijn, de wanhoop, 
de verlatenheid schiet van hetgeen eerder is gebeurd.  
Dus eerst heb je de herinnering aan schoonheid en het prach-
tige licht, dan tijdens de afdaling kom je steeds meer in de 
materie. Geest wordt als het ware bekleed met materie, tot-
dat je uiteindelijk helemaal in de materie bent. In de materie 
schijnt de duisternis. Waarom schijnt daar de duisternis?  
Opdat je het licht bewust kunt worden. En wat is het licht 
voor de mens die incarneert? Dat is dat de mens zich vanuit 
zijn eigen licht - en daar gaat het om, die oorsprong dus - vrij 
kan maken van de overheersing van de duisternis. Het is onze 
allergrootste en diepste verantwoordelijkheid kinderen daar-
toe te brengen. 
 
--- Mijn vrouw is van kinds af aan ontzettend bang in het don-
ker. Als zij in het donker alleen thuiskomt, durft zij zelfs niet 
goed het huis in. Kunt u hier iets over zeggen? 
 
Z.: Mag ik dan naar haar aura kijken? Gewoonlijk sluit ik mij af 
voor anderen, daarom vraag ik altijd toestemming. Uw vrouw 
is van kinds af aan paranormaal bewust. Zij heeft dit verdron-
gen in haar jeugd. Ik zie dat zij als klein kindje sprak over din-
gen die door haar omgeving niet werden geaccepteerd. Als 
iets wordt verdrongen, gaat dat knagen. Dat kan zelfs fysiek 
een hele grote invloed op je krijgen.  
Die fysieke invloed kan bij haar nu nog veranderen als zij zich 
heel bewust gaat richten op haar paranormale gaven. In we-
zen is zij een zeer open kanaal met grote mediamieke eigen-
schappen. Wanneer zij haar angst kan overwinnen, zal zij heel 
veel inspiratie kunnen geven. Angst is een hele dichte grijze 
mist die alles versluiert.  
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--- Mijn kind wordt negen jaar en wordt regelmatig wakker 
van wat men noemt groeipijnen. Daarnaast is hij motorisch 
zwakker dan het gemiddelde kind. Kunt u iets zeggen over 
waar dat mee kan samenhangen? 
 
Z.: Uw kind is enigszins motorisch gestoord door beschadigin-
gen diep in zichzelf verkregen vanuit een hele grote liefde-
loosheid. Dat heeft invloed op zijn hele Zijn. Ik zie uw kind in 
uw buik als foetus. Er is toen uwerzijds een bepaalde angst 
geweest over deze zwangerschap. Er is iets geweest waardoor 
die angst in de foetus werd aangeraakt. Dat kunnen soms 
kleine energieflitsen zijn die vaak een grote invloed hebben.  
U hoeft dat uzelf niet aan te rekenen als iets dat door u ge-
komen zou zijn. Nee, het is een samenspel van kosmische 
energieën. Uw kind heeft in dit leven de opdracht zichzelf vrij 
te maken, juist en omdat het een kleine lichte handicap heeft. 
Dat beantwoordt aan hetgeen in een ander leven is gebeurd. 
Hierdoor krijgt het een grotere mate van vrijheid in zichzelf. 
Daar gaat uw kind mee werken, wellicht vallen nu sommige 
dingen op hun plek. 
 
--- Ik heb een zoontje van drie jaar met overgevoelige reacties 
op voeding. Hij krijgt daardoor eczeem en gedrags-
stoornissen. Kunt u daar iets over zeggen? 
 
Z.: Wat ik zie is dat in uw zoontje iets speelt van eigenlijk niet 
mogen of willen leven. Dit komt vanuit heel oude schuldpa-
tronen uit een ander leven. En weet je wat zo gek is?  
Kinderen die in dit tijdperk zo sterk met schuld, miskenning 
en dergelijke worden geboren, hebben in wezen hun schuld-
gevoelens al verlost. Zij zitten alleen nog vast aan de herinne-
ringen van ‘uitgeboete’ schuldgevoelens. Iets in uw kind zegt 
dat het eigenlijk niet wil of mag leven.  
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Dat is alleen te veranderen door, zeker wat de voeding be-
treft, met een eindeloos geduld met uw zoontje op te trek-
ken. Eindeloos geduld en op uw eigen manier proberen uw 
zoontje te bereiken in zijn gevoelsleven. Vooral duiden dat hij 
juist is gekomen om hier te leven. Hoe je dat in kindertaal 
doet, is gelukkig mijn zaak niet want dat lijkt mij erg moeilijk. 
Waar het om gaat is dat uw zoontje het in zijn hart moet be-
grijpen.  
 
--- Zouden homeopathische middelen helpen of ga ik dan te-
gen zijn natuurlijke aard in?  
 
Z.: U moet uw zoontje vooral niet dwingen en er vooral geen 
schuldgevoelens bovenop plakken. Dat is heel belangrijk. 
Wanneer u uw eigen emoties naar hem teveel laat prevale-
ren, beheerst u hem teveel en worden zijn schuldgevoelens 
juist extra aangeraakt. 
 
--- Kunt u iets zeggen over de melkallergie van mijn kleinkind? 
 
Z.: In dit kind roeren zich emotionele herinneringsenergieën, 
waardoor het de karmische verbinding met de moeder niet 
goed aankan. Het lijkt mij dat sojamelk daar momenteel een 
heel goed alternatief voor is. 
Allergieën voor dierlijk voedsel hebben ook te maken met een 
groter bewustzijn. Het kind staat dan in eenheid met het dier 
en wil daar niets van hebben. Voor melk wordt geen dier ge-
dood en het is een onbewust weten van het kind dat in zijn 
kleine bewustzijn verkeerd wordt geïnterpreteerd.  
 
--- Het kind wordt steeds ziek, dus gaat de moeder extra lief-
de geven. 
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Z.: Het is beter als de moeder zich iets terugtrekt. Die extra 
liefde is te overheersend voor dat kind. Moeder en kind heb-
ben een karmische relatie die voor het kind op een of andere 
manier te zwaar is. In dit leven kan dit weer te zwaar worden 
door haar overdosis aan liefde. Het kind kan dan vooral de 
eigen geestelijke vrijheid niet meer voelen. Als dit zo door-
gaat, bestaat de mogelijkheid dat het kind zich helemaal te-
gen de moeder gaat verzetten. 
 
--- Op basis van jouw leringen ben ik te werk gegaan in het 
onderwijs en daardoor reeds twee keer ontslagen. In het bij-
zonder de ouders hadden moeite met mijn opvattingen. 
 
Z.: Ik denk dat het er toch een beetje aan ligt hoe je gepro-
beerd hebt het spirituele naar buiten te brengen. Ik zal je een 
voorbeeld geven van mijn eigen dingen. Toen ik pas met dit 
alles in aanraking kwam, heb ik dat heel sterk naar mijn eigen 
kinderen doorgegeven. Het gevolg was dat mijn kinderen 
helemaal achteruit weken en daar niets meer van wilden we-
ten. Wij moeten leren hoe wij in onze maatschappij, die zich 
vanuit een grote angst van deze dingen afwendt, hiermee 
kunnen omgaan. Geven wij teveel, dan distantieert men zich 
of, nog erger, je wordt ontslagen. 
Kinderen herkennen spiritualiteit eerder. Ouders die daar 
niets van weten of begrijpen kunnen zich dood schrikken. Het 
is misschien goed om toch eens in alle objectiviteit naar jezelf 
te kijken of je niet teveel hebt doorgedrukt. Je doet deze din-
gen uit liefde en je beste weten, maar die ander is daar bang 
voor.  
Dus hoe vind je hierin het wankele evenwicht?  
Wanneer je zelf niet meer wilt dat die ander het toch maar 
begrijpt, wordt je ego-uitstraling anders.  
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Dan voelen vooral de ouders een mate van gelijkwaardigheid 
waarin zij worden opgenomen ten opzichte van het kind en zij 
voelen zich dan niet meer buitengesloten. Een mens die hier 
niets van afweet en die hiermee wordt geconfronteerd met 
betrekking tot zijn kind reageert in eerste instantie met: ‘ik 
moet mijn kind beschermen voor al deze gekke dingen.' Het 
zich buitengesloten voelen van deze ouders maakt dat zij zich 
gaan verzetten. 
 
--- Ik word in mijn werk geconfronteerd met het ziektebeeld 
progeria, dus dat kinderen heel snel ouder worden. Kun je 
iets vertellen over de achtergronden van deze ziekte en wat 
er misgaat in het incarnatieproces? 
 
Z.: Progeria en dementie zijn eigenlijk de uiteinden van een 
touwtje. Dementie zit aan de ene kant en progeria aan de 
andere kant. Dementie is een bepaalde terugtrekking van 
geest hoofdzakelijk gebaseerd op reïncarnatieprocessen, 
waarbij mensen die in een vervroegde dementie raken de 
gebeurtenissen in dit leven niet kunnen verwerken.  
De geest trekt zich dan terug waardoor zij het leven nu wel 
kunnen gaan verwerken. 
Nu die kinderen met dat vlugger ouder wordende proces.  
In deze kinderen leeft een heel groot bewustzijn om datgene 
wat zij onbewust weten in de materie te realiseren. Zij willen 
als het ware vlugger incarneren en vlugger door dit leven 
heen. Deze processen zijn geheel onbewust en worden door 
het bewustzijn van het kind, dus het denken of mentaal ver-
mogen, overgenomen vanuit een niet helemaal juiste inter-
pretatie. Deze interpretatie dat het kind een groot bewustzijn 
in zich heeft en dat in dit leven in de materie wil realiseren, 
wordt vervolgens door de hersenfunctie overgenomen in het 
besef dat alles hoe langer hoe vlugger moet gaan.  
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Fysiek komt het kind daardoor in een versnellingsproces in de 
groei, in het ouder worden en in het afsterven van oude cel-
len.  
 
--- Is het de bedoeling dat je dat dan zo laat en de kinderen 
dit karma laat uitwerken? 
 
Z.: Nee, nooit zo laten. Ik hoor het woord gestrengheid.  
Gestrengheid is eigenlijk gerechtigheid. Waarheid en gerech-
tigheid is dat de mens gaat leren wat de werkelijke diepste 
opdracht in hemzelf is om tot vrijheid van geest in dit leven te 
kunnen komen. 
Progeria is een extreem aspect van een bewustzijnsflits in het 
kind. Die bewustzijnsflits moet dus gereguleerd en getrans-
formeerd worden. Je mag nooit iemand zonder hulp laten.  
Als ik dat zo zie is het een karma van een heel groot gegeven. 
In andere levens, lang geleden, hebben zij gewerkt aan ver-
nietiging en duisternis. Nu, in dit leven, werken zij met elkaar, 
aangeraakt door het bewustzijn en gestimuleerd door de 
buitenwereld, aan opbouw en herstel. 
 
--- Mijn dochter van 15 jaar vertoont naar mijn gevoel heel 
extreem gedrag in kwaadheid. Hoe ga ik daar mee om? 
 
Z.: Ik zie bij haar heel veel eenzaamheid en onbegrip. Zij heeft 
het gevoel dat niemand haar begrijpt. Haar hormonale veran-
deringen brengen natuurlijk ook allerlei emoties naar boven. 
Ook dat roept bij haar veel miskenning op, ook vanuit een an-
der leven. Door het opengaan wat je als puber doet en door 
die hormonale veranderingen zijn er onbewust beelden in 
haarzelf gekomen vanuit andere levens waarin zij behoorlijk 
werd miskend. Zij projecteert dat op haar huidige leven.  
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Of dat waar is of niet, is dan eigenlijk niet zo belangrijk meer. 
Haar projectie is zo sterk dat het nu vormen aanneemt alsof 
het werkelijk zo is. Er zou eens iemand van buiten het gezin 
met haar moeten praten, want alles wat jij zegt accepteert ze 
niet. 
Door het horen van deze inzichten kun je je openen voor op-
roepende kracht. Door die oproepende kracht kun jij jezelf 
helen en tot eenheid brengen, waarna je die kracht weer kunt 
uitzenden. Wanneer je dat uitzenden doet vanuit je wil: ‘zij 
moet veranderen’ of ‘ik wil dat het goed met haar gaat’, dan 
helpt dat niet. Het uitzenden van je kracht is dan gericht van-
uit het ego en je dochter kan dit opvangen. 
Er zit bij jou veel verdriet en zorg om haar. Dat verdriet slaat 
als een dikke deken om je heen. De oproepende kracht die je 
in je hebt en die je uit kunt zenden, kan zich dan gewoon niet 
vrij maken door die dikke deken van bezorgdheid in jezelf. 
Het pleit voor je als moeder, maar toch moet het niet zo.  
Je dochter is een vrij mens en wil niet jouw ego naar zich toe 
krijgen. Zij wil de vrijheid van het één zijn. 
 
--- Ik heb twee kinderen, één van net vijf en de ander van zes 
en half jaar, die altijd aan het klieren zijn met het eten. Ik heb 
de indruk dat het misschien aan mij ligt en dat mij een spiegel 
wordt voorgehouden. Kunt u hier iets over zeggen? 
 
Z.: Dit is dezelfde deken van zorg waar ik het reeds over had. 
Je straalt in je persoonlijkheid een enorme drang uit naar je 
kinderen. Dat kan zowel bewust als onbewust zijn. Kinderen 
voelen dat en verzetten zich daartegen. 
 
Dit heeft ook iets leuks. Jonge kinderen, de nieuwe generatie, 
hebben een hele grote vrijheidsdrang. Een innerlijke, geeste-
lijke vrijheidsdrang die zich in de materie wil realiseren.  
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Kinderen voelen zich vaak beperkt in hun vrijheid. Al of niet 
gespeelde onverschilligheid zou hen hierin ten goede stimule-
ren. Voor jou is het heel moeilijk om je zorg en je grote ver-
antwoordelijkheid naar je kinderen los te laten. Toch is dit de 
enige manier waardoor er in je kinderen een eigen ver-
werking komt van: ‘ik wil en ga nu eten.' Nu worden ze ge-
dwongen en dat past niet bij ze. 
 
--- Ik heb van mijn oudste dochtertje vaak het gevoel dat zij 
mij ontglipt. Ik kan haar vaak niet volgen in haar wereldje.  
Zij is zes jaar. Mijn jongste dochtertje krijgt visioenen als zij 
koorts heeft. Ze blijft dan nog heel lang met angstbeelden 
zitten. Hoe kan ik haar daarin het beste begeleiden? 
 
Z.: Ouders met kinderen moeten er steeds meer rekening 
mee houden dat kinderen open geboren worden en dus een 
opener verbinding met de wereld van de geest hebben. 
Uw oudste dochter is zeer paranormaal begaafd. Zij is daar 
bang voor en sluit zich daarvoor af. Ze wil het niet toelaten en 
leeft ermee in haar eigen wereldje.  
Je zou met haar naar een spiritueel genezer kunnen gaan voor 
een behandeling, waardoor haar energieën weer kunnen 
gaan stromen. Haar paranormale gaven mogen niet wegge-
haald of onderdrukt worden. Deze paranormale gaven mogen 
momenteel geen al te grote invloed op uw kind hebben, dat 
kan zij niet aan. Later als zij groot is, kunnen deze gaven in 
een bepaald evenwicht komen. 
 
Uw jongste dochter heeft in wezen hetzelfde, maar ik zie bij 
haar een grote angst en schuldcomplexen waardoor zij in 
allerlei astrale situaties terecht komt. Ook voor haar zou een 
behandeling goed zijn. Zij is een naoorlogse incarnatie, dus 
vlak na de oorlog.  
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Zij heeft erg veel meegemaakt en kan dat blijkbaar niet goed 
verwerken. Dat speelt nu allemaal in haar onderbewustzijn en 
komt in dromen naar buiten. 
 
--- Kan ik haar daarin helpen? Als zij een koortsaanval heeft 
en allerlei dingen ziet en benoemt, moet ik haar daar dan 
uithalen of het maar laten gebeuren? 
 
Z.: Het is een wankel evenwicht. Wordt er teveel aandacht 
aan gegeven dan is dat voor het kind niet goed, wordt er geen 
aandacht aan gegeven dan is het ook niet goed.  
Ik kan je alleen maar adviseren om je intuïtie te gebruiken. 
Het lijkt mij wel goed om hier eens met een psycholoog die 
zelf met deze spirituele vernieuwing bezig is over te praten.  
 
--- Hoe kun je een kind dat eigenlijk liever niet in de materie 
wil zijn en veel contacten heeft met entiteiten begeleiden om 
toch meer in de stof te komen? 
 
Z.: Je kind heeft haar innerlijke opdracht vervuld om in de 
materie te komen, maar is vanuit bepaalde karmische gebon-
denheden nog helemaal in de geestelijke sfeer. Zij heeft 
daardoor grote moeite om werkelijk in dit leven te zijn. Zij is 
open en zeer bereikbaar voor entiteiten. Ik zie niet zozeer 
kwade entiteiten. Zij ziet ook veel licht en gestalten bij haar 
bed. 
 
--- Wij zeggen wel eens: ‘ze is in drie werelden bezig.' Hier op 
aarde, maar liever niet. In de hulpverlening als zijnde de don-
kere wereld en in de verlichte geestelijke wereld met een 
heleboel vrienden.  
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Z.: Ja, dat is heel moeilijk. Je kunt haar steeds meer in de ma-
terie brengen door haar te omringen met liefde en veiligheid. 
Wel mag zij daardoor de eigen verantwoordelijkheden niet 
kwijtraken. Het gebeurt vaak dat ouders zo’n kind dusdanig 
omringen met liefde dat het daardoor geen eigen kracht kan 
aanmaken om de eigen verantwoordelijkheden te dragen. 
Een kind moet leren zijn eigen aura aan te maken. Een spiri-
tueel genezer kan haar misschien helpen. 
 
--- Dat helpt enige tijd. Er is wel eens een muur om haar heen 
gevisualiseerd en ze heeft ook allerlei deurtjes die ze met 
bloemen en mooie kleuren afsluit. 
 
Z.: Dat is allemaal teveel buitenkant. Spirituele begeleiding 
moet naar binnen gaan. Je kind moet tot een werkelijke ac-
ceptatie komen dat het een open verbinding met geest heeft, 
maar toch in de stof moet zijn. Zij heeft een bepaalde op-
dracht in dit leven. Daar moet je veel met haar over spreken. 
 
--- Ik ben in Roemenië gevraagd voor begeleiding van kin-
deren met aids. Het voelt goed om te gaan. Heb je nog een 
advies voor mij? 
 
Z.: Ik zie kleine kinderen. ‘Slechts de onschuld kan het kwaad 
transformeren’ is ooit gezegd. Deze kinderen zijn in totale 
onschuld met deze vreselijke ziekte behept. Zij appelleren dus 
aan het geweten en het bewustzijn van de volwassen mens. 
In wezen offeren zij zich op, opdat het bewustzijn duidelijker 
zal kunnen spreken en onderscheiden. 
Wat je daar gaat doen is prachtig. Wel moet ik je even waar-
schuwen. Je mag je niet te diep in de zorg, de pijn en de emo-
tie laten meevoeren. Dan gaat het niet goed met je. Wil je 
hierom denken? 
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--- Ik zit met het probleem dat de levensloop van mijn man 
terugkomt in de levensloop van mijn zoon. Ik zie mijn zoon 
dezelfde problemen doormaken als mijn man. Op welke wijze 
zou ik hier hulp kunnen bieden? 
 
Z.: Voor een deel is dit enigszins waar, voor een ander deel 
zitten er heel veel emotionele projecties van jezelf in. Emoti-
onele projecties van nog niet uitgezuiverde relatietrillingen 
met je man. Ik raad je aan hiervoor objectieve hulp te zoeken. 
Zelf ben je meestal zo nauw betrokken bij je man en je kind 
dat objectiviteit gewoon niet mogelijk is. Kijk vooral naar je 
eigen deel hierin.  
 
--- Als kind sprong ik altijd heel gauw in bed omdat ik meende 
dat er een slang onder mijn bed lag die via mijn vagina bezit 
van mij nam. Die gedachte ben ik eigenlijk nooit kwijt geraakt 
en in wezen spring ik nog altijd mijn bed in. 
 
Z.: Hier spelen een heleboel dingen mee. Er speelt mee een 
leven van seksuele gefrustreerdheid waarin seks zonde en 
heel verschrikkelijk was. Toch is het in dat leven gebeurd en 
dat heeft in dat leven veel ellende, schuld, wroeging en boete 
met zich meegebracht. Een slang moet je niet zien als een 
koud en glibberig eng reptiel. Een slang staat voor wijsheid, 
kundalinivuur en geestelijke wijsheid. Medici hebben ook een 
slang in hun embleem. De slang betekent dus wijsheid van 
geest, vooral in de materie. Die wijsheid zit in je en heb je als 
het ware steeds weer nodig om jezelf te bevrijden van het-
geen ooit is geweest. In u is een diepe hang naar bevrijding 
uit de oude cirkel van je zondig voelen, gefrustreerd zijn, geen 
seks durven toelaten, je daarvoor afsluiten en te begrijpen 
dat seksualiteit voor ieder mens nodig is.  



564 

 

Zeker voor de vrouw wanneer zij vanuit werkelijke ontvange-
nis zich wil verenigen met de ander.  
Seksualiteit kan dan nooit en te nimmer iets van zonde, sme-
righeid of wat dan ook in zich hebben. Seksualiteit is de hoog-
ste kosmische energie waardoor de mens zich op aarde kan 
realiseren. Het is een gegeven vanuit het goddelijk Zijn.  
Eigenlijk spreek ik tot de non die u ooit was.  
 
--- Mijn beroep is orthopedagoge. Ik heb een ontzettend lieve 
man die erg gesloten is. Al twaalf jaar probeer ik een opening 
bij hem te vinden. Deze geslotenheid kom ik ook veel tegen 
binnen mijn beroepsmatige kinderkring. Ze willen wel, maar 
het lukt vaak niet. 
 
Z.: Het helpt niet om er dwars tegenin te gaan. Noch naar je 
man, noch naar anderen. Het heeft absoluut geen zin je daar-
in te poneren met je eigen ideeën, want daar zit een te groot 
emotieveld achter of onder. Dat wijst men af. Wanneer wij 
overtuigd zijn van hetgeen wij weten, komt dat heel sterk in 
onze uitstraling. Tegen dat extra sausje verzet men zich, want 
dat doet de gelijkwaardigheid van de ander onrecht aan.  
Wat betreft je man gaat dan zijn onveiligheidsgevoel opspe-
len. In dit leven moet hij zich bevrijden van de onveiligheid 
die hij in het vorige leven heeft ondervonden. Die drang naar 
bevrijding is al begonnen bij zijn incarnatie. Ik zie allerlei flits-
jes. In zijn jeugd zijn dingen gebeurd die hem als het ware nog 
meer opgesloten hebben in zichzelf. Hij is bang en heeft wan-
trouwen naar alles en iedereen. Zelfs naar de liefde, want ook 
de liefde heeft hem in dat vorige leven niet kunnen redden.  
 
Hoe ga jij hier nu mee om? Hij voelt achter jouw inspanningen 
je emoties en wil zich daar tegen wapenen. Emoties en liefde 
hebben hem in dat vorige leven geen goed gedaan.  
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Wantrouwen dus, steeds weer dat wantrouwen. Hij moet dus 
teruggevoerd worden naar zijn eigen veiligheid, maar niet via 
jou. Daar is objectieve hulp bij nodig van buitenaf. Als hij dat 
wil tenminste. Wil hij dat niet dan mag je daar zelfs niet te-
genin gaan. Het is dan zijn opdracht om via lijden - want hij 
lijdt hierdoor - tot bewustzijn te komen. Ook dat is zijn eigen 
waarde die hij mag stellen. Het doet wel pijn als het niet 
overeenkomt met wat jij wil.  
 
--- Mijn zoontje van zes jaar heeft veel paranormale opmer-
kingen en hele verhalen over vorige levens. De laatste tijd 
heeft hij het ook steeds over vier geesten die in zijn buik zit-
ten en af en toe zit hij daar ook echt mee te praten en wijst 
hij ze dingen aan. Hoe kan ik dit het beste opvangen? 
 
Z.: Ten eerste het natuurlijk niet ontkennen of hem hierover 
negatief benaderen. Ten tweede praat met hem zodanig dat 
hij begrijpt dat hij in dit leven is gekomen om dit leven te 
leven. Dat hij zich dus niet door zijn herinneringen aan vorige 
levens mag laten beheersen. Bewustzijn van geest kan oever-
loos worden wanneer de mens daar niet vanuit een bepaalde 
gestrengheid mee aan het werk gaat.  
Dat betekent dat wanneer de mens zich daar zonder restric-
ties zomaar aan overgeeft, het hem wegvoert van dit huidige 
leven, dus zijn huidige opdracht. Alles in die mens zowel bio-
logisch, psychisch als emotioneel krijgt dan de overhand om 
in het schone te zijn, om in het heerlijke mooie te zijn en niet 
op deze harde aarde.  
Vroeger gebeurde het heel vaak dat ik wilde uittreden en 
steeds wist ik: ‘nee, straks wil ik niet eens meer terug.' ‘Ik ben 
hier op aarde, dus hier moet ik het doen.'  
Hoe je precies met hem moet omgaan, weet ik niet.  
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Doe alsjeblieft alles wat je kunt om hem duidelijk te maken 
dat hij dit leven te leven heeft. Doe dat niet door het para-
normale bij hem weg te halen of er negatief tegenover te 
staan, maar door hem te leren dat hij bijvoorbeeld tegen de 
stemmen kan zeggen: ‘nu moet je even niet praten, want ik 
moet tafel dekken’, of iets dergelijks.  
Dit is een vorm van zelfdiscipline dat ieder kind moet leren. 
Dit is gestrengheid in waarheid en gerechtigheid.  
Het is ook de manier waarop wij moeten omgaan met vol-
wassenen die dit hebben. Je ziet heel veel mensen, ook kin-
deren, die zich daar oeverloos aan overgeven.  
Zij verliezen daardoor levensenergie en hebben het moeilijk 
dit leven te leven. 
 
--- Ik laat mij vaak pijn doen door mijn vader. Dat maakt mij 
verdrietig en eenzaam. Hoe kan ik mijzelf beschermen zonder 
mij tegen hem te keren? 
 
Z.: Hier vinden oude herhalingen plaats. Het heeft te maken 
met een bepaalde afhankelijkheid aan affectie. Deze hang 
naar affectie heeft jou in een ander leven grote ellende ge-
bracht. In dit leven krijg je de kans om je vrij te maken van de 
dwangmatigheid om affectie van een ander te verkrijgen.  
 
In een ander leven heb je een liefdesrelatie gehad met je 
vader. Door je verlangen naar zijn affectie heb je zowel hem 
als jezelf veel pijn aangedaan. Nu ben je weer bij hem geïn-
carneerd opdat dit karma in liefde hersteld kan worden.  
Maar zolang jij in de miskenning blijft en een ontzettend 
dwingend verlangen naar zijn affectie houdt, zal dat bij hem 
oude schuldgevoelens oproepen en hem tot machtsuitoefe-
ning aanzetten.  
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Dat doet hij niet bewust, want er is een hele grote liefde tus-
sen jullie. Dus jouw uitzending roept zijn respons op.  
 
Wellicht kun je uit mijn woorden iets van kracht halen om 
hiermee aan het werk te gaan. Jij moet dit helemaal zelf 
doen. Dat is wat ik bedoel met: ‘jezelf vrijmaken.'  
Dit is een heel concreet voorbeeld. Door de dwangmatigheid 
in jouw energie-uitstraling roep je bij hem oude schuld-
gevoelens op.  
Die uiten zich in macht, dus in een onevenwichtigheid in jullie 
relatie. Jullie zijn nu bij elkaar gekomen om dit op te lossen. 
Misschien kun je daar met hem over praten. Als je dat heel 
rustig en niet emotioneel doet, is er een kans dat hij dit be-
grijpt. Want hij weet niet eens dat het zo gebeurt. Hij doet dit 
helemaal niet bewust om jou te kwetsen. Het is in wezen 
verkeerd geïnterpreteerde liefde.  
 
--- Iedere keer wanneer ik in een bepaalde harmonie ben, 
gebeuren er dingen waardoor ik opeens weer vol weerstand 
zit. Hoe meer ik daar probeer vanaf te komen, hoe vaster het 
gaat zitten. Wat gebeurt er met mij? 
 
Z.: Het zijn oude schuldgevoelens en het jezelf kwalijk nemen. 
Ik zie in je aura dat er vanuit oude achtergebleven aspecten 
veel schuldgevoel zit. Schuldgevoelens van jezelf niet mógen 
liefhebben en schaamte. Er zit zelfs een twijfel aan je be-
staansrecht in.  
 
Het is natuurlijk te makkelijk om altijd te zeggen: ‘dat komt uit 
een vorig leven.' Wel is het zo dat aspecten vanuit een ander 
leven, waar bepaalde dingen hebben gespeeld, nu in dit leven 
in jouw onderbewustzijn aanwezig zijn. In dit leven heb je de 
kans om je daarvan los te maken.  
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Je visie verandert, dus ook de optiek waarmee je naar jezelf 
kunt kijken. Eerst was je alleen slachtoffer die alles onderging. 
Nu weet je dat je niet alleen het slachtoffer hoeft te zijn, 
maar dat je in jezelf de kracht en de verantwoordelijkheid 
hebt om jezelf vrij te maken.  
 
De dwangbuis van het slachtoffer zijn is soms zo sterk, dat 
een mens daar soms pas door een enorme schok uit kan ko-
men.  
Ik doe niet aan toekomstvoorspelling, maar als je blijft ver-
harden in het niet willen accepteren van jezelf, kunnen er 
nare dingen gebeuren. Want je ziel wil zichzelf verlossen.  
Dat kan alleen gebeuren via jouw persoontje en niet anders. 
Als dat persoontje niet vanuit zijn bewustzijn daaraan mee wil 
werken, gebeuren er vaak dingen waardoor je met een schok 
tot bewustzijn komt.  
Schuldgevoel brengt een mens duisternis. Ik zeg niet dat jij 
duisternis bent, maar twijfel aan jezelf en niet van jezelf hou-
den maakt een mens heel klein en angstig. Je aura is dun en 
ontzettend kwetsbaar. Negatieve invloeden van buitenaf 
hebben het zeer gemakkelijk om bij jou binnen te komen. 
Wordt nou niet bang, maar ga er alsjeblieft mee aan het 
werk. 
 
--- Vanaf mijn geboorte heb ik mijn moeder niet kunnen ac-
cepteren en afgeweerd. Hoe kan ik dit plaatsen? 
 
Z.: Toch heb je bij haar willen incarneren. Niemand dwingt je, 
want zielen beslissen zelf. Vanuit het zielebewustzijn heb je 
een wat ruimere, vrijere visie op het aanstaande leven en op 
hetgeen er voorheen in de stof is gebeurd. Emoties gaan dan 
meespelen, ook al in een klein kind en zeker in een baby.  
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Jij hebt bij haar willen incarneren opdat er iets opgelost kon 
worden. Dat was jouw opdracht.  
Jouw emoties, dus herinneringstrillingen in je onderbewust-
zijn, hebben je zodanig bepaald dat je in je persoonlijkheid 
weerstand en afkeer had. Nu ben je volwassen en weet je dit. 
Je kunt er nu anders naar gaan kijken. Het zit hem in de wijze 
van denken en kijken hoe je met zulke dingen om kunt gaan 
en ook hoe je je emoties daarin kunt reguleren.  
Ik zal nog even op die relatie doorgaan. Het is een zeer onge-
lukkige relatie geweest. Dat doet er nu verder niet toe. In dit 
leven hebben jullie de kans om deze relatie tussen je moeder 
en jou in harmonie te brengen. Pak die kans en werk eraan! 
Anders moet je het in een volgend leven toch nog eens pro-
beren. Daar ontkom je niet aan. 
 
--- Ik heb wel eens het gevoel dat er entiteiten bij mij aanwe-
zig zijn.  Ik vind dat eng. Maar als ik dan wierook brand heb ik 
nergens last van en slaap ik heerlijk. Klopt het dat wierook 
geesten verdrijft? 
 
Z.: Geesten laten zich niet verdrijven door wierook.  
Wierook zuivert de energieën en dat jij wierook wilt gaan 
branden, is een zuiveringsenergie die je opzendt. Die energie 
van zuivering trekt weer andere zuiveringsenergieën aan.  
Als ik even naar je mag kijken, zie ik wezens waar je in een 
ander leven een bepaalde verbinding mee hebt gehad en die 
zich tot je aangetrokken voelen. Wees niet boos op hen en 
begrijp dat zij willen delen.  
Het is erg belangrijk dat het gehele universele bewustzijn, dus 
zowel daar aan gene zijde en wij hier in de stof, tot een een-
heid wordt.  
Waar wij zijn, zijn ook vele geesten aanwezig!  
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Waarom? Omdat zij mee gaan in deze vernieuwing van be-
wustzijn. Zij dragen daar hun deel van omdat zij in hun ko-
mende incarnatie deze vernieuwing in de stof kunnen realise-
ren. Dus wees niet boos als zij zich soms misschien iets te 
duidelijk manifesteren. Zeg gerust: ‘nou, je mag er wel zijn, 
maar het hoeft niet zo te zijn dat je mij teveel in de houd-
greep neemt.' Dat kun je rustig zeggen en daar zal ook echt 
met respect naar geluisterd worden.  
 
--- Men zegt: ‘laat de doden met rust.' In hoeverre weet ik of 
ik mijn vader of mijn zus heb losgelaten? 
 
Z.: ‘Laat de doden met rust’ betekent dat iemand die een 
geliefde heeft verloren de hoogste verantwoordelijkheid, 
eerbied en liefde voor deze geliefde kan opbrengen door hem 
of haar niet steeds in de eigen emoties gevangen te houden. 
Je gunt hen dan dat zij hun eigen lichtweg gaan. De mens 
heeft niet het recht om overledenen door eigen emoties - die 
ik zeer goed kan begrijpen - vast te houden.  
Maar wanneer vanuit gene zijde verlangd wordt naar contact, 
opdat hun bewustzijn zich kan vernieuwen, wie zijn wij dan 
dat wij hen dat recht mogen ontzeggen? Zijn wij niet in een-
heid van liefde met hen verbonden? Zolang wij geen claim op 
hen leggen en zij niet op ons, verstoren wij elkaar niet.   
 
--- Ik merk dat ik veel energie uitzend en meer energie opvang 
dan dat ik aankan. Ik krijg hierdoor voortdurend een zeurende 
pijn rondom mijn linkeroog. Hoe kan ik leren hier beter mee 
om te gaan? 
 
Z.: Het linkeroog heeft te maken met het kijken naar de eigen 
persoonlijkheid. Met het kijken naar op welke wijze jouw 
eigen energie wordt uitgezonden.  
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Waarom krijg je zulke heftige energieën terug? Zend je je 
eigen energie belanghebbend of dwingend uit? Haal je daar-
door de ander uit zijn eigen waarden? 
Wat ik zo zie, kleeft er een bepaald belang aan het uitzenden 
van je energie. Dat roept weerstanden op. Ik kom weer te-
recht bij respect en liefde.  
Wanneer je een ander op een of andere wijze overstraalt, 
dwingt, beheerst of jouw kennis en macht wil opleggen, doe 
je iets verkeerds tegen de liefde in. Dat linkeroog kun je beter 
richten op het onderscheidingsvermogen in je persoonlijk-
heid.  
 
--- Ik ben in mijzelf alles aan het onderzoeken, maar ik kom 
niet tot duidelijkheid. Ik zwalk emotioneel nogal van links 
naar rechts en zit in een moeilijke fase van mijn leven. Hoe ga 
ik hier mee om? 
 
Z.: Dat zelfonderzoek gebeurt vanuit je emoties zie ik.  
Hierdoor ontstaat instabiliteit en een grote onzekerheid naar 
jezelf. Toch zie ik ook iets doorbreken van vernieuwing en 
onderscheid. Het is van belang dat je vooral jezelf durft te 
accepteren, juist met al je hebbelijkheden en onhebbelijkhe-
den. Die heb je allemaal nodig om tot herkenning en onder-
scheiding te kunnen komen.  
Vooral onder jonge mensen is veel onzekerheid. Velen zijn 
incarnaties uit geweldlevens. Bij velen is een diepe wanhoop 
en een verborgen woede. Bij jou zie ik ook heel veel angst en 
twijfel. Ik raad je aan om eens met andere mensen, die ook 
met spiritualiteit bezig zijn, te gaan praten. 
 
--- Kun je iets meer zeggen over ziekten die de ziel meeneemt 
bij een incarnatie?  
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Z.: Alle ziekten hebben een geestelijke achtergrond. De mate 
van verharding om niet tot de eigen vrijheid te kunnen ko-
men, uit zich in de mate van verharding in het menselijk li-
chaam. Dit is geen veroordeling! Het is gewoon het belichten 
van een feit.  
Ziekten zijn niet alleen negatief, maar tevens mogelijkheden 
om tot een werkelijke bewustwording en onderscheiding te 
kunnen komen.  
Ik bedoel heus niet dat je moet gaan juichen wanneer je een 
ziekte hebt. Maar wel dat je gaat proberen in te zien dat je 
niet alleen een slachtoffer bent, maar dat je er wel degelijk 
zelf een aandeel in hebt. Als je er zo naar durft te kijken, kan 
een ziekte een bron van vernieuwing en nieuwe bewustwor-
ding zijn.  
Dus niet alleen: ‘o, wat verschrikkelijk dat ik deze ziekte heb’, 
maar ook: ‘wat kan ik met deze ziekte?'  
Kun je zodanig naar je ziekte kijken dat je er vernieuwing en 
bevrijding uit kunt putten? Je raakt dan de gebondenheid aan 
de verharding, waardoor deze ziekte zich op deze wijze moest 
materialiseren, niet kwijt, maar je kunt hem in ieder geval 
geestelijk transformeren.  
De ziekte hoeft dan nog niet eens te verdwijnen, maar het 
beeld over je ziekte verandert zodanig dat hij jou geestelijk 
niet meer klein krijgt en je uit zijn greep kunt blijven.  
 
--- Als kind heb ik astma gehad. Nu heeft mijn zoontje het 
ook. Wat betekent het dat hij het nu ook heeft? 
 
Z.: Alles heeft een eigen energie-uitstraling. Alles heeft een 
bepaalde achtergrond en een bepaalde basis. Astma heeft dat 
ook. Deze energie-uitstraling roept gelijkgestemde energieën 
op. Er komt dan een ziel met dezelfde aspecten incarneren, 
waar je ooit een verbinding mee hebt gehad.  
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In de huidige moeder-zoon relatie kan heel veel opgelost 
worden wat aan die astma ten grondslag ligt. 
Ik zie rook, verbranding. Bij beiden op verschillende wijze, 
maar in wezen vanuit dezelfde aspecten: miskenning en ont-
kenning. Als je daar zo naar kunt kijken, kun je heel veel met 
elkaar tot klaarheid brengen. 
 
--- Ik heb twee kinderen die slechthorend zijn. In hoeverre is 
dat karma voor mij? 
 
Z.: Het slechthorend zijn van deze kinderen heeft een emoti-
onele basis heel diep in hun onderbewustzijn. Het heeft te 
maken met een angst vanuit wanhoop en liefdeloosheid 
waardoor zij moeite hebben in dit leven te staan. U heeft met 
beide kinderen in een ander leven een relatie gehad.  
Het karma met deze kinderen kunt u in dit leven tot een vol-
maakte harmonie omvormen. In geen enkel leven kan alles 
harmonisch geweest zijn, er is altijd wel iets wat onharmo-
nisch is. In dit leven kunt u dit karma in een werkelijke har-
monie brengen. Dat is uw aandeel in dit karma. Uw kinderen 
hebben daar natuurlijk een eigen aandeel in. 
 
--- Zohra, je hebt het altijd over kinderen. Maakt het geen 
verschil of je een jongetje of een meisje hebt?  
 
Z.: Wanneer je kiest om als jongen te incarneren, heb je een 
bepaald pakket voor ogen dat je wilt uitwerken. Dit geldt 
natuurlijk ook voor meisjes. Dat pakket moet die jongen of dat 
meisje uitwerken ondanks de geconditioneerdheden die hij als 
jongen of meisje in deze maatschappij heeft. De opgave is dus 
om ondanks die geconditioneerdheden tot een evenwicht in de 
eigen spiritualiteit te komen. 
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 Dat die pakketten zo verschillend en anders gericht zijn komt 
weer door onze eigen geconditioneerdheden vanuit onze 
achtergronden, cultuur, enzovoort.  
De ene keer zul je kiezen voor het pakket met het mannelijke 
element en de andere keer voor het vrouwelijke aspect. Om tot 
een totaal kosmisch evenwicht te kunnen komen moet je 
beiden toch wel gehad hebben, tenzij het licht van het 
bewustzijn zo groot is dat het niet nodig is. 
Het man of vrouw zijn moet een grootser perspectief krijgen, 
anders blijven wij eeuwig in hetzelfde patroon ronddraaien en 
komen we niet verder. Eens moeten wij daar toch uit kunnen 
komen. Uiteindelijk moeten man en vrouw tot een zodanige 
opheffing van de dualiteit komen dat de mens - en ik zeg niet de 
man of de vrouw - in een totale eenheid kan leven en zijn.   
 
 --- Ik heb twee kleine kinderen die uiteraard regelmatig ruzie 
hebben. Tussen beide komen vind ik moeilijk. Enerzijds denk ik 
dat kinderen het zelf moeten uitzoeken, anderzijds wekt ruzie 
veel negatieve trillingen op en weet ik niet hoe ik zoiets stop 
moet zetten. 
 
Z.: Je moet die ruzies begeleiden. Dat klinkt heel gek, maar ruzie 
roept een escalatie van energietrillingen op. Escalatie zuivert 
ook, maar wanneer je kinderen tot een eigen spiritualiteit wilt 
brengen moet je dat begeleiden. Het is natuurlijk erg moeilijk 
om erbij te gaan zitten en niets te doen.  
Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar toch is het goed om 
ruzies, voor zover mogelijk, te laten gebeuren. In de begeleiding 
daarvan kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘waarom doe je dit of zeg 
je dat?'  
Je zult merken dat die ruzie dan vanzelf ophoudt en dat ze gaan 
luisteren. Ze krijgen dan een soort begeleide trillingen van 
inzicht waardoor die escalatie van emoties kan ophouden.  



575 

 

Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat het gezin vanuit goede wil 
die agressie niet meer nodig heeft, maar zelfs koning Arthur 
trok er vroeger op uit om met geweld goed te doen. Nu zouden 
wij zover kunnen komen - en dat is even utopisch - dat wij er 
zonder geweld op uittrekken om goed te doen.  
 
--- Ik werk in het onderwijs en merk dat het lesgeven steeds 
heftiger wordt. Jongeren zijn erg chaotisch. Heeft u daar een 
visie op?  
 
Z.: Jongeren in dit aquariustijdperk hebben steeds meer 
moeite met zelfdiscipline. Zij keren zich daartegen. Dat vraagt 
van opvoeders een ontzettend groot inzicht en begrip.  
Wat heel sterk speelt is, dat zodra ze merken dat je zwak 
staat er oude geweldstrillingen als een machtsfactor omhoog 
komen waardoor zij macht over je willen hebben. 
 
Anderzijds is het zo dat wanneer je hen in hun waarde laat en 
zelf stevig in je schoenen staat er wel respect voor je is. Je 
kunt dan met ze praten en ze uitleggen dat zelfdiscipline be-
staat uit zelfrespect en eigen baas zijn in eigen huis.  
Wat momenteel ook gebeurt, is dat jongeren steeds meer 
open gaan voor de buitenzintuiglijke wereld. Zij zien, ervaren, 
voelen en horen steeds meer en weten daar vaak geen raad 
mee. 
 Ouders hebben deze inzichten meestal niet, dus dat kan voor 
jongeren heel moeilijk zijn. Ook hierin kan het onderwijs heel 
voorzichtig een bepaalde taak hebben. De wereld van de 
geest gaat zich, zeker bij jongeren, steeds directer manifeste-
ren. Opvoeders en ouders hebben hier een taak in. 
 
--- U zei dat bij de conceptie een aantal trillingen bij elkaar -
komen en zich tot de foetus vormen.  
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Via reïncarnatie vormt zich een individu bekleedt met karma die 
zich verder probeert te ontwikkelen. Ik kan dat niet koppelen, 
vooral het eerste lijkt mij heel willekeurig te gebeuren. Hoe 
werkt dit nu precies? 
 
Z.: Vanuit het Zijn ontsproot het licht.  
Vanuit het licht kwamen myriaden, lichtvonkjes tot leven.  
Zij scheidden en deelden zich. Zij gingen de gang van het licht 
door de duisternis, van sfeer tot sfeer zich verdichtend en 
namen die aspecten aan die hoorden bij de trilling die zij 
vertegenwoordigden.  
Zo kwamen deze lichtvonken van sfeer tot sfeer daar waar de 
Heren van Karma hen liefdevol opvingen, hen bekleedden met 
materie en hen zodanig begeleidden dat zij door de verdichting 
heen zich konden bevestigen in de stof van de mens.  
Zo kwamen vanuit de sferen juist die karmische trillingen in de 
menselijke ontvangenis om te kunnen komen tot een herstel in 
harmonie en liefde van karmische gebondenheden uit vorige 
levens verdichtend in dit leven.  
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TRANSMISSIE 
 
‘En zo zult gij mens van leven tot leven 
 uw karma door lijden doorworstelen 
totdat gij mens dat bewustzijn hebt veroverd 
 waardoor gij Mij in uzelve zult herkennen.  
 
En Ik zeg u, Ik ben de waarheid en het leven in uzelf.  
 
Doch gij hebt in de verdichting van de materie  
Mij niet in uzelve kunnen herkennen.  
 
Doch vanuit het mededogen vanuit de sferen 
vanuit de liefde die de Christus in u zal doen ontbranden 
zend Ik u van over de hele wereld Mijn boodschappers 
opdat gij Mij middels deze boodschappers  
in uzelve zult herkennen. 
 
En zo zult gij mens van leven tot leven  
tot vernieuwing van bewustzijn komen 
opdat eens gij weer in de hoogste liefde en harmonie 
zult kunnen terugkeren tot uw universele oorsprong.  
 
Herken Mij in alles om u heen, in alles wat leeft en is.  
 
Doch herken Mij vooral in uzelve.  
 
Want Ik ben die Ik ben en zo zijt gij die gij zijt vanuit Mij.'  
 
Aum 
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Hoofdstuk 23 
 
 
INTIMIDATIES 
 
 
 
In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan het thema 
intimidaties. Hoe ga je om met intimidaties, in ogenschouw 
nemend dat ieder mens natuurlijk ook zelf intimidatietrillin-
gen in zich heeft. De inzichten die ik daarover krijg, ontvang 
ik vertikaal en de bedoeling is dat wij mensen die inzichten 
horizontaal verwerken en realiseren. Ze kunnen dan echt in 
de materie komen. 
 
Ieder mens komt in zijn leven intimidaties tegen.  
Intimidaties kunnen naar ons gericht zijn, maar wij kunnen ze 
ook naar anderen richten. Intimidaties hebben invloed op 
onze emotionele en mentale gebieden. Het zijn aanslagen 
die zich kunnen hechten in ons energieveld.  
 
Waarom hechten intimidaties zich aan ons en hoe gebeurt 
dat? Reeds bij de geboorte zijn intimidatietrillingen in de ziel 
van het kind aanwezig. Vanuit de leer van continuïteit van 
leven is alles wat er is gebeurd in vorige levens als energie-
trilling opgeslagen in de ziel.  
De ziel die gaat incarneren, zoekt juist diegene uit waar zijn 
energietrillingen precies op resoneren.  
Zodoende is de foetus in het lichaam van de aanstaande 
moeder reeds behept met de eigen herinneringstrillingen.  
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De foetus is een dankbaar object om alles op te vangen wat 
door de emotionele en mentale gebieden van de aanstaande 
moeder gaat. De aura van de baby vormt zich pas na de ge-
boorte, voordien is de ziel nog geheel met de aura van de 
moeder verweven. 
 
Wanneer het kind ter wereld komt, daalt de ziel in en vormt 
zich de eigen aura. De omgeving beïnvloedt dan sterk hoe de 
fluctuaties van de aura, de trillingen in het energieveld zich 
in het kind ontwikkelen. 
Het kind groeit op met de aspecten die het in vorige levens 
als intimidaties heeft ondervonden. Die aspecten leiden, 
vanuit de eenheid met het eigen hoger Zijn, in dit leven we-
derom tot intimidaties. Waarom gebeurt dit? Omdat door 
herkenning van deze aspecten de opgroeiende mens tot de 
wil en de kracht kan komen om deze aspecten te transfor-
meren.  
Hoe gaat dat in zijn werk? We nemen als voorbeeld een 
meisje. Dat meisje komt ter wereld en heeft in andere levens 
intimidaties ondervonden. Die intimidaties zijn toen niet 
goed uitgewerkt en derhalve niet tot volledige transformatie 
gekomen. In het lichaam van de aanstaande moeder komt 
reeds al datgene tot haar wat er met die moeder tijdens de 
zwangerschap gebeurt.  
 
Ieder mens ervaart in zijn of haar leven bijna dagelijks allerlei 
intimidaties. Dat gebeurt dus ook met de aanstaande moe-
der en dat hecht zich vast aan het ongeboren kind.  
Hoe hecht zich dat vast? Het hecht zich vast aan het kleine 
zieltje - zo noem ik het, maar eigenlijk is het al een heel vol-
wassen ziel - dat daar aan het groeien is. Het klinkt haast 
onlogisch. Je komt op de wereld om je te bevrijden, dus 
waarom moet er dan eerst zich van alles gaan vasthechten? 
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Er werd mij duidelijk gezegd dat juist door de vasthechting 
van intimidatietrillingen van buitenaf, het patroon van bin-
nenuit zich directer en duidelijker kan gaan ontvouwen.   
 
Het nieuwe mensje groeit op en heeft dus bepaalde aspec-
ten in zich die zeer alert zijn op intimidaties van buitenaf. 
In ons voorbeeld staat het meisje dus open voor intimidaties 
van buitenaf, omdat zij door hetgeen zij in andere levens 
heeft ondervonden daar toegang toe geeft. Het herstel van 
de herinneringstrillingen van wat dit meisje in vorige levens 
heeft ondervonden, is afhankelijk van de mate van herken-
ning in zichzelf. Zij krijgt dan de kracht - meestal door lijden - 
om zich hiervan te bevrijden. 
In het huidige leven van dit opgroeiende meisje werkt dat-
gene wat in haar energieveld aanwezig is als een zender.  
Zij zendt uit en vangt gelijksoortige trillingen die naar haar 
toekomen op. Wat je uitzendt trek je aan, waardoor opge-
slagen aspecten in de ziel kunnen gaan werken.  
 
Intimidaties kunnen plaatsvinden op fysiek, emotioneel en 
mentaal gebied. Wanneer intimidaties plaatsvinden - intimi-
daties zijn altijd machtstrillingen - worden vooral opgroeien-
de kinderen beroofd van hun eigen levenskracht en levens-
energieën. De schade kan dan in het verdere leven erg groot 
zijn. 
Wat bedoel ik met het beroven van je levensenergie? In ie-
dere man, vrouw of kind is de seksuele levensenergie van het 
grootste belang om tot een volwaardig mens te kunnen uit-
groeien. Intimidaties, vanuit welke achtergrond dan ook, die 
beslag leggen op of onderdrukking geven aan de seksuele 
levensenergie, veroorzaken vervormingen in de opgroeiende 
mens.  
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Door deze vervormingen kán de mens in dit of latere levens 
tot zeer grote criminaliteit komen of tot een totale onder-
drukking van zijn seksualiteit.  
Er kunnen dan allerlei gevolgen optreden zoals: frigiditeit, 
het willen hebben van macht, zich afkeren van natuur en 
relaties, een afkeer hebben van liefde of angst hebben om 
zich te kunnen geven. 
 
Ieder mens ondervindt in zijn leven bepaalde intimidaties. 
Vanuit geest wordt er nu op aangedrongen dat de mens zich 
bewust wordt van hetgeen hij denkt, zegt of handelt.  
Alles wat je denkt, alles wat je zegt en iedere handeling die je 
pleegt, heeft een eigen energie en al deze energieën hebben 
een grote invloed op het dagelijkse leven in de maatschappij. 
De mens moet zich zijn eigen verantwoordelijkheid bewust 
worden en een heel diep bewustzijn verkrijgen over hetgeen 
hij zelf uitzendt aan intimidaties. Het is zelfs zo dat een te 
grote lichtuitstraling intimiderend kan werken. Wanneer bij 
een lichtuitstraling de uitstraling van de ander niet wordt 
gezien of erkend, is het ronduit machtsuitstraling.  
 
Intimidaties zitten niet in het denkvermogen, maar zijn on-
bewust, slapend, latent aanwezig in het onderbewustzijn. 
Juist door hetgeen de mens in dit leven ondervindt, komt het 
latent aanwezige in hem of haar naar boven. Dat is noodza-
kelijk, want wat zien wij dan?  
We zien dat de intimidatie op zich niet negatief hoeft te zijn, 
maar de wijze waarop wij met die intimidatie omgaan, kan 
het negatief maken. De wijze waarop je met die intimidatie 
omgaat, bepaalt je persoonlijkheidsuitstraling en zolang je 
persoonlijkheidsuitstraling geen macht uitstraalt, ben je in-
nerlijk vrij. 
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Momenteel wordt vanuit geest de spiritueel bewuste mens 
aangespoord om in de mensheid een vernieuwing van het 
Gods-, mens- en maatschappijbeeld te brengen. Zolang deze 
nieuwe inzichten nog niet duidelijk zijn, zullen wij elkaar blij-
ven overstralen en, nog erger, kapot maken met onze 
machtstrillingen. 
 
Iedere intimidatie die de mens treft in zijn emotionele, men-
tale of fysieke gebied heeft een ontzaglijk grote uitwerking. 
Niet alleen op dit moment, maar zelfs levenslang. 
Ben ik mijn broeders hoeder? Zolang de mens niet inziet dat 
alles wat hem overkomt en alles wat hij doet invloed heeft 
op het grote geheel, zal het doorgaan zoals het nu is. 
Zijn wij dan wereldverbeteraars? Misschien wel een klein 
beetje. Met onze inzichten, ons licht van bewustzijn en we-
tend van de eenheid van geest en stof kunnen wij erg veel. 
Wij zijn met elkaar in staat om iets van vernieuwing, vrijheid 
en liefde te brengen in onszelf en in deze wereld. 
 
Het bewustzijn van de jaren tweeduizend zal er op gericht 
zijn dat de mens tot het inzicht kan komen om in zichzelf de 
kracht te realiseren waardoor hij zich innerlijk onafhankelijk 
kan maken van de intimidaties die tot hem komen. Intimida-
ties van buitenaf zijn meestal erg gemakkelijk te herkennen. 
Intimidaties van binnenuit zijn meestal niet zo gemakkelijk te 
herkennen.  
Het zijn achtergebleven herinneringstrillingen in ons ener-
gieveld, waarmee wij steeds weer opnieuw incarneren.  
Vaak worden wij dwangmatig beheerst door deze innerlijke 
intimidaties, waardoor er niet genoeg ruimte is om ons van 
de zwaarten daarvan te bevrijden. 
Waar leidt dit toe en wat is de bedoeling hiervan? 
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Innerlijke ruimte creëren is niet alleen maar het opslaan van 
kennis in je bewustzijn. Innerlijke ruimte is nodig om te kun-
nen gebruiken voor de mensen om je heen én voor jezelf. 
Door innerlijke bevrijding van de zwaartekracht van de mate-
rie veranderen exponenten van het DNA - dus de blauwdruk 
- in de mens. Het DNA op zich verandert niet, maar wel de 
vormgevingen, de exponenten, de uiterlijke realisatie daar-
van. Die veranderingen zijn noodzakelijk omdat het trillings-
niveau van de aarde hoger wordt, hetgeen door het mense-
lijk bewustzijn opgevangen moet kunnen worden.  
 
Het menselijk bewustzijn zal zich in de komende tijden door 
de steeds grotere levensbedreigende vormen van geweld en 
liefdeloosheid noodgedwongen wenden tot geest. Het her-
kennen en erkennen van geest in al wat is, zal voor de gehele 
mensheid een zeer grote overlevingsstrategie worden.  
 
Vanaf het begin dat de mens op aarde kwam, had de mens 
een overlevingsstrategie nodig om zich te kunnen bevestigen 
in de materie. Daar had hij ook de weerstanden bij nodig - 
die wij nu als intimidaties kunnen kenmerken - die het leven 
hem gaf. Een jager had de angst en de spanning nodig om tot 
de kracht te kunnen komen om te gaan jagen en zo verder. 
De mens van toen had ook al het bewustzijn dat er geest 
was. Hij stelde zichzelf afhankelijk en onderhorig op aan dat-
gene waarvan hij dacht of zag dat het geest was.  
Op deze wijze ontstond er een ongelijkwaardig samenspel 
tussen geest en materie. 
In dit hele overlevingsdrama van de mens op aarde waren 
deze weerstanden noodzakelijk, maar werd ook het begrip 
van geest in steeds vernieuwender vormgevingen tot de 
mens gebracht en kon de mens dat op bepaalde wijze reali-
seren. 
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In de grote godsdiensten werd veel aangereikt. In het boed-
dhisme werd aangereikt dat zolang de mens zich afhankelijk 
opstelt van zijn begeerten en dwangmatigheden zijn lijden 
steeds groter zal worden en hem uiteindelijk zal vernietigen. 
In de christelijke godsdienst werd door de Avatar - dat was 
de historische Christus - aangereikt dat de liefde een zodani-
ge kracht is, dat de liefdeskracht deze spiraal van afhanke-
lijkheid aan de eigen begeertes en dwangmatigheden in ac-
ceptatie en vergeving kan verlossen. 
 
Tweeduizend jaar later hebben wij, de gehele mensheid, er 
nog niet zo veel van gebakken, maar komt er als het ware 
een nog dieper licht op de essentie van wat de historische 
Christus heeft gebracht. Wil de mens van nu werkelijk over-
leven in gelijkwaardigheid van materie en geest, dan kan hij 
nu tot een directer besef en inzicht komen van geest in zich-
zelf. Ook daarin zitten natuurlijk valkuilen.  
 
Het inzicht, de erkenning en herkenning van geest in al wat is 
kan de mens een zodanige kracht geven dat hij de intimida-
tie, die als het ware ieders leven uitmaakt door wat van bui-
ten komt en wat van binnen speelt, het hoofd kan bieden.  
De mens kan zijn krachten zo hoog opvoeren dat hij zich 
innerlijk kan bevrijden waardoor zijn trillingsniveau, zijn tril-
lingsgetal gaat veranderen en weer synchroon gaat lopen 
met hetgeen er met de aarde gaat gebeuren. 
Het is een samenspel van kosmische krachten wat nu bezig 
is.  
 
De zwaartekracht van materie in de mens kan alleen door de 
mens van binnen, dus innerlijk, veranderd worden. De mens 
is steeds afhankelijk geweest van zijn intimidaties.  
Intimidaties kwamen op hem af en hij kon daar niets mee.  
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Iedere keer ging hij daarvan onderuit.  
Het nieuwe bewustzijn - en wat is nieuw - geeft nu uitzicht, 
inzicht. Een raam gaat open over hoe wij daarmee om kun-
nen gaan en hoe wij ons daar uiteindelijk van kunnen bevrij-
den. 
 
De mens komt natuurlijk dagelijks met medemensen in aan-
raking die deze intimidaties in zich hebben of hebben be-
leefd. Hoe je daar als medemens mee omgaat is voor een 
groot deel afhankelijk van hoe je zelf je eigen overlevings-
strategie in verhouding hebt gebracht met je eigen intimida-
tietrillingen. Het is dus werkelijk van belang voor de gehele 
mensheid in zichzelf een diepe herkenning en een gestimu-
leerde liefdeskracht te ontwikkelen om in zichzelf vrijer en 
vrijer te worden van de eigen intimidatietrillingen. 
 
Het is belangrijk dat deze inzichten niet alleen in je hoofd 
blijven steken, maar dat je vooral geraakt wordt in je eigen 
liefdescentrum, je eigen hartchakra dat de baas zal gaan 
worden over je zonnevlecht, je emotiecentrum. Daar ligt nog 
zoveel wat je dan zult gaan herkennen in je dagelijkse om-
gang met je medemens. 
Vanuit geest wordt een beroep gedaan om vanuit een hele 
diepe liefde en gelijkwaardigheid als het ware gezamenlijk 
tot een nieuwe, wat ik mocht noemen, ‘Ethos Neerlandia’ te 
komen. Dit betekent niet alleen het komen tot nieuwe waar-
den, ethiek of normen, maar een van binnenuit werkelijke 
beleving van gelijkwaardigheid, van werkelijke eerbied voor 
al wat is. En dat kan niemand alleen. Voor dit land zou het 
kunnen zijn dat er werkelijk een vernieuwing komt, maar 
daar zijn we dan wel ieder op de eigen plek verantwoordelijk 
voor.  
  



587 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Ik merk bij negatieve ervaringen dat ik dwanggedachten 
krijg. Ik heb wel de kennis en de inzichten, maar hoe breng ik 
ze in de praktijk? 
 
Z.: Kennis en inzicht zijn absoluut nodig om te begrijpen wat 
er aan de hand is. Deze dwangmatigheden in jezelf hebben 
te maken met bepaalde emoties van oude schuld- en plichts-
gevoelens. Met schuld- en plichtsgevoelens, miskenning, 
twijfel, angst, macht en onmacht worden wij allemaal gebo-
ren. Wat heeft de voorkeur in dit leven? Soms het een, soms 
het ander, want wij moeten ons van zoveel mogelijk scha-
duwkanten bevrijden. Deze oude schuld- en plichtsgevoelens 
zijn in vorige levens vastgehecht en komen in dit leven weer 
naar boven.  
Nu naar specifiek jouw geval: al tijdens de zwangerschap van 
je moeder is er een te grote druk op jouw verant-
woordelijkheidsgevoel gelegd. Je moest altijd zus.  
Je moest altijd zo. Je moest heel braaf zijn en al dat soort 
dingen. Dan zijn er dingen in je leven gepasseerd, waardoor 
je jezelf niet helemaal van je oude schuldtrillingen kunt be-
vrijden. Je hebt wel de kennis en het inzicht, maar doordat je 
jezelf niet helemaal kunt bevrijden, komen intimidaties niet 
op de juiste wijze bij je binnen. Het staat in verband met je 
afhankelijkheid aan bepaalde onverwerkte, emotionele of 
mentale energieën. Nu weet je hoe het in elkaar zit en kun je 
ermee aan het werk 
  
In de mens is de kracht tot verandering vaak niet sterk ge-
noeg. Hij houdt zichzelf tegen vanuit het zeer oud gegeven: 
‘wie ben ik eigenlijk, kan ik het wel, ben ik het waard?'  
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Dit is een zeer destructieve energie die wij blijkbaar geërfd 
hebben van onze oude cultuurhistorische en vooral re-
ligieuze achtergronden. Deze cultuurhistorische en religieuze 
achtergronden hebben ons tot een bepaalde ontwaarding 
van ons menselijk Zijn gebracht.  
Deze achtergronden zijn ons in het verleden aangereikt om 
het goddelijke zo hoog mogelijk te kunnen prijzen. In deze 
tijd met ons nieuwe bewustzijn is het van het allerhoogste 
belang dat de mens begrijpt dat het goddelijke in hemzelf zit. 
Als hij zichzelf onwaardig opstelt, maakt hij zich destructief 
en zal hij ook destructief  benaderd worden door hetgeen in 
hemzelf is en door wat om hem heen plaatsvindt.  
Ja, in ieder leven moeten wij hard werken! 
 
Naast kennis en inzicht moet er in jezelf een kracht vrijko-
men om tot vernieuwing te kunnen komen. Waar komt die 
kracht vandaan? Die haal je niet zomaar even uit je achter-
zak. Die kracht is er of niet! Wij moeten met elkaar, vanuit de 
vernieuwing van het Gods-, mens- en maatschappijbeeld, die 
kracht nu eindelijk gaan opbrengen.  
Dat kan door te begrijpen dat wij incarnaties zijn met een 
goddelijke aspect. Wij zijn het dus honderd procent waard 
om de mens te zijn die wij zijn! Dan komt weer de eigen hei-
lige vrije wil in het geding. Die moeten wij oppoetsen, want 
zonder onze vrije wil kan er niets gebeuren. Wij moeten onze 
vrije wil stimuleren door onze inzichten, want anders kan die 
vrije wil niet gaan werken. Het stimuleren van onze vrije wil 
verhoogt onze liefdeskracht naar zelfrespect en eigen waar-
digheid.  
 
--- Klopt het dat de belevingswereld van de aanstaande 
moeder wordt overgedragen op het kind? 
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Z.: Niet helemaal. In het kind - dat is een volwassen geest - is 
alles reeds aanwezig. De ziel is echter nog niet zo uitgebalan-
ceerd dat het zich kan manifesteren in de materie.  
De moeder draagt van zichzelf aan, wat in het kind ‘gepakt’ 
kan worden. Het kind moet dus de aspecten die de moeder 
aandraagt in zich hebben. Dit betekent dat bij het kind alleen 
die dingen ‘aanslaan’ die voor het leven van het kind belang-
rijk zijn om te kunnen veranderen en te vernieuwen.  
 
Meestal vinden veranderingen en vernieuwingen plaats door 
lijden, pijn, ongelukken, ziekten en kwalen, maar het is niet 
alleen kommer en kwel. Ik wil het lijden niet propageren, 
maar daar zitten zeker positieve punten in.  
 
--- Kan een jaren geleden indrukwekkende gebeurtenis van 
de moeder overgedragen worden op het ongeboren kind?  
 
Z.: Ja, alle belevenissen van een mens zijn energieën.  
Die energieën zenden wij uit. Ik spreek vaak over velden van 
licht, maar je kunt ook spreken over velden van schaduw of 
nog erger velden van duisternis. Kijk maar naar oorlogsge-
bieden, daar is veel duisternis.  
 
Vroegere ervaringen van een vrouw hebben zeer zeker in-
vloed op haar eigen emotionele en mentale gebieden, dus 
ook op de manier waarop zij naar het leven kijkt. Zij straalt 
dit dus uit, ook naar binnen, wanneer zij in verwachting is.  
Je hoeft hier absoluut geen schuldgevoelens over te hebben, 
want nu pas komen wij tot deze inzichten.  
Het tijdperk dat nu gaat komen, het Aquariustijdperk, brengt 
ons een hele grote energie van vernieuwing en inspiratie. 
Daar zijn wij nu pas aan toe.  
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Dus probeer alles wat hier gezegd wordt zo neutraal mogelijk 
in jezelf te benaderen, zonder dat het bij jezelf weer ik weet 
niet wat voor gevoelens oproept.  
 
--- Ik ken iemand die in haar puberteit tot tweemaal toe is 
verkracht. Bij mij leeft nu de angst dat dit zich bij haar tienja-
rige dochter kan gaan herhalen. Helaas is dit onbespreek-
baar.  
 
Z.: Daar is inderdaad een redelijk grote kans op, want het-
geen je zelf ervaart, geef je door. Dingen die in je jeugd ge-
beuren, geef je later weer door aan je kinderen. Het geheu-
gen heeft het gebeurde als normaal geregistreerd, wat het 
natuurlijk niet is. Later wordt duidelijk dat het gebeurde niet 
zo normaal is, maar dan is het in het kind reeds genesteld.  
U vraagt of dit met de dochter van deze moeder ook zo zal 
gebeuren? Het is belangrijk dat zij dit met haar dochter be-
spreekt en dan niet alleen waarschuwen voor slechte man-
nen, want daar kom je niet ver mee.  
Zij kan proberen bij haar dochter datgene omhoog te halen, 
wat bij haarzelf is ondergesneeuwd.  
Het zelfrespect van deze vrouw is door haar ervaringen mini-
maal geworden. Haar minderwaardigheidsgevoelens bepalen 
haar leven. Die hebben wel degelijk iets in haar dochter aan-
geraakt, wat daar reeds aanwezig was.  
Zowel bij de moeder als de dochter moeten deze minder-
waardigheidsgevoelens nu positief omgedraaid worden. Het 
is niet goed om haar ervaringen voor haar dochter te blijven 
ontkennen of het niet te willen vertellen.  
 
Tien jaar is nog wel wat jong. Ik denk dat ze nog even moet 
wachten. Zelf kan ze heel goed intuïtief aanvoelen wanneer 
het de tijd is om hierover te praten.  
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Wel kan zij inmiddels haar eigen waardigheid naar boven 
halen. Dat naar boven halen van je eigen waardigheid ge-
beurt niet zomaar, ze kan daar wel wat hulp bij gebruiken.  
Een verkrachting is een machtsovername door een ander - 
het maakt niet uit of dat door een man of een vrouw gebeurt 
- waardoor je ontzet en ontkend wordt in je eigen waarden 
en waardigheid. Als je eigen waarden en waardigheid je 
worden ontnomen, wat blijft er dan nog van je over? 
Wat gebeurt er van binnen wanneer een mens door een 
machtsovername wordt beroofd van zijn eigen waarden?  
Hij of zij zal zich gaan zien als slachtoffer. Door jezelf als 
slachtoffer te zien, kun je niet meer de kracht opbrengen om 
in je eigen waardigheid te komen. De kracht van je persoon-
lijkheid atrofieert daardoor en vermindert. De mens die op 
deze wijze een dergelijke machtsovername heeft ondergaan, 
zal zich steeds meer willen terugtrekken en verbergen. 
 
Ook is het mogelijk dat hij of zij tot een enorme eigen macht 
wil komen, dat is de andere component van het terugtrekken 
en zich onwaardig voelen.  
Beide manieren zijn niet goed. En wat is niet goed? Door je 
terug te trekken en je onwaardig te voelen, versluiert de 
geest, waardoor de informatie van geest vervormd wordt en 
niet meer duidelijk te ontvangen is. Aan de andere kant is er 
dan het macht willen hebben: ‘ik zal ze wel eens even wat 
laten zien’ of ‘het zal mij nooit meer gebeuren.'  
In wezen is dat precies hetzelfde en heeft dat precies dezelf-
de uitwerking.  
Wat doe je dan als zo iemand je advies wil? Het allerbelang-
rijkste is om het zelfrespect en de eigen waardigheid te sti-
muleren. Maak vooral duidelijk dat zelfrespect en waardig-
heid niet afhankelijk zijn van intimidaties van buitenaf.  
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--- Wat is de invloed van de vader op het ongeboren kind?  
 
Z.: Het mannelijk element wordt gezien als geestkracht.  
Het vrouwelijk element is de ontvangenis en de vermateriali-
sering. De rol van de vader is zeer belangrijk. Hij kan vooral 
respect geven aan de aanstaande moeder, waardoor zij vrij-
heid en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het is voor de aan-
staande moeder een grote hulp als in haar relatie met de 
vader een grote mate van respect aanwezig is. Het draagt 
enorm bij in haar transformatieproces van oude herinnerin-
gen.  
Het zit hem vaak in kleinigheden. Een voorbeeld: twee jonge 
mensen hebben een relatie van vallen en opstaan. Ze hou-
den erg veel van elkaar, maar gunnen elkaar niets.  
Waarom speelt dit, terwijl ze juist wel veel van elkaar hou-
den? Het komt voort uit de angst dat de een de ander zal 
overtroeven en dat zij daardoor zichzelf niet meer kunnen 
zijn. Die angst maakt dat zij beiden weinig vrijheid en ruimte 
hebben en daardoor weinig respect naar elkaar. In wezen 
zijn dit wederzijdse intimidaties en je ziet hoe belangrijk het 
is om inzicht in te krijgen in de werking van de energieën.  
 
Even terug naar de rol van de vader. Wanneer de vader deze 
inzichten heeft, kan hij ruimte geven zonder de angst te 
hebben dat de ander hem zal overvleugelen of dat hij de 
ander kwijt zal raken. De rol van de vader heeft heel veel 
kanten. 
 
--- De rol van de ouders is heel belangrijk. Wat gebeurt er als 
de relatie van de ouders niet goed is? Herhaalt zich dit in het 
kind? 
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Z.: Ja, als het respect en de liefde in de relatie van de ouders 
ontbreekt, zal dit het opgroeiende kind zodanige liefdeloos-
heidenergieën meegeven dat het kind daar later veel last van 
kan hebben Het zal die liefdeloosheidenergieën ook weer 
doorgeven. Daarom is het zo belangrijk dat wij tot deze 
nieuwe inzichten komen en daar iets mee doen.  
 
Het doorgeven van liefdeloosheidenergieën gebeurt meestal 
niet bewust en ook niet uit kwaadwilligheid. Het heeft te 
maken met de afhankelijkheid en de onvrijheid van beide 
partners. De mate waarin dit wordt uitgevochten, bepaalt de 
uitstraling in het gezin. Opgroeiende kinderen krijgen dit 
mee en het heeft weer invloed op hetgeen in henzelf reeds 
aanwezig is vanuit eigen oude levensaspecten die zij in dit 
leven moeten veranderen.  
Soms wordt dan gezegd: ‘nou ja, je hebt zelf voor dit leven 
gekozen, dus dat moet je dan maar accepteren.' Daar zit wel 
een punt van waarheid in, maar het is veel te ongenuan-
ceerd. Natuurlijk kiezen wij zelf voor dit leven, maar - en dat 
is het - wij kiezen ook voor de vermogens in onszelf om bij 
degene bij wie wij incarneren tot vernieuwing en transfor-
matie te komen. Zijn die vermogens niet sterk genoeg, dan 
betekent dat dat wij een zodanige ‘harde lering’ nodig heb-
ben om tot inzicht en vernieuwing te kunnen komen.  
Wat is dan het meest cruciale punt in die vernieuwing?  
 
Het meest cruciale punt is dat je zegt: ‘ik heb de kracht in mij 
om datgene waar ik zo door word gepakt en gegrepen te 
veranderen.' ‘Die kracht zit in mij.' Als je dit in jezelf zegt, kan 
de spiraal gaan draaien. Daarnaast is er een heel assortiment 
van hulpmiddelen om die spiraal draaiende te houden.  
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--- De moeder geeft haar energietrillingen door aan het kind. 
Is het zo dat wanneer het kind bepaalde dingen uitwerkt, dit 
weer terugkomt bij de moeder? Kan ook de moeder zich 
hierdoor vrijmaken? 
 
Z.: Het is altijd een wisselwerking. Niets kan alleen. Wat door 
de moeder wordt uitgezonden naar het kind, zendt het kind, 
al of niet getransformeerd, weer terug. Het is een wisselwer-
king, waardoor uiteindelijk het karmische aspect van deze 
twee mensen zal worden uitgewerkt. Wanneer het kar-
mische aspect in de emotionele en mentale gebieden een te 
zware druk heeft, zal de uitwerking negatief zijn. Wat is die 
te zware druk? Te zware druk betekent dat beiden zich 
slachtoffer voelen en daardoor niet de kracht en de energie 
hebben om te beginnen aan verandering.  
Ik maak het even los van moeder en kind. Zolang de mens 
zich afhankelijk opstelt van hetgeen er met hem of haar ge-
beurt, is er in die mens geen energie en geen kracht om tot 
vernieuwing te komen. Wat betekent afhankelijk zijn van? 
Het betekent dat er niets anders meer is dan dat ene, die 
pijn, dat ongeluk, die ziekte, die liefdeloosheid, die ver-
krachting, enzovoort. 
 
Dus zowel moeder als kind werken wel degelijk samen om 
tot vernieuwing en transformatie te komen van bepaalde 
karmische aspecten. Er is wel een valkuil! Als er bij beiden 
het bewustzijn is van karma, is het erg gemakkelijk om alles 
op het karma te schuiven. Natuurlijk zijn er aspecten vanuit 
jouw karma in die ander aanwezig, maar je bent een mens 
van nu, met de vrije wil van nu, met de krachten van nu en 
de inzichten van nu. Je bent geen slachtoffer van je karma.  
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--- Als er intimidaties op mij afkomen en ik heb het gevoel 
dat het niets met mij te maken heeft, ben ik dan illusoir bezig 
of sta ik dan in mijn eigen waarden? 
 
Z.: Je bent dan niet illusoir bezig, maar je kunt dan wel in een 
valkuil trappen. Je kunt dan dingen te veel zien als: ‘dat is 
jouw probleem, hoor.' Een probleem wordt alleen maar op je 
geprojecteerd, wanneer er iets in jezelf is, hoe klein ook, dat 
het oproept. Dat mag natuurlijk niet te ver doorgevoerd 
worden. Alles moet wel heel genuanceerd begrepen worden, 
zonder er onmiddellijk een oordeel aan vast te knopen.  
Wat is dan illusoir? Illusoir is de illusie dat het een probleem 
van de ander is, waar jij niets mee te maken hebt. Dat ketst 
terug, want het probleem wil iets bij je aanraken, waar je 
juist aandacht aan moet besteden.  
--- Intimidaties raken mij erg. Hoe ga ik daar beter mee om? 
 
Z.: Intimidaties komen net zo lang naar je toe tot er in jezelf 
een herkenning komt waarom ze naar je toekomen.  
Eigenlijk probeer je jezelf te verschuilen voor hetgeen naar je 
toekomt. Je doet alsof je wilt zeggen: ‘nou ja, ik hoef dat 
eigenlijk niet.'  
Bedenk, hoe meer je het wegschuift, hoe dringender het 
naar je terugkomt. Dus doe dat niet, want op den duur kan 
dat heel vervelend worden. Terugdeinzen is angst.  
Angst om wéér - en dat zit dus in je onderbewustzijn - pijn te 
moeten lijden. Zolang je jezelf daarvoor terugtrekt, zolang 
komt het steeds heftiger en vervelender naar je toe.  
Ga er dus doorheen, want je moet er doorheen om het kwijt 
te kunnen raken.  
Ik zie bij je angst voor pijn, voor eenzaamheid en voor alleen 
gelaten te worden.  
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Eigenlijk heb je een enorme angst voor liefdeloosheid en een 
verschrikkelijk verlangen naar liefde. Verlangen naar liefde 
maakt de mens afhankelijk.  
Probeer niet afhankelijk te zijn van liefde, geluk, licht, geld, 
succes en zelfs niet van vreugde, want als die dingen wegval-
len, waar blijf je dan? 
 
--- Wat gebeurt er wanneer er vanaf de geboorte sprake is 
van ernstige intimidatie? Hoe kunnen energieën zich dan 
ontwikkelen? En hoe zijn de mogelijkheden om de eigen 
kracht en waardigheid te ontwikkelen? 
 
Z.: Seksuele energieën zijn de levensenergieën van de mens. 
Hier wordt niet direct de seksualiteit mee bedoeld, maar 
energieën die de mens levenskracht geven.  
Dus een ontzettend belangrijke energie. Wanneer bij een 
kind op jonge leeftijd fysiek of seksueel een machts-
overname plaatsvindt, heeft dat op dit kind een destructieve 
invloed en uitwerking in de ontwikkeling van deze energieën. 
Vooral wanneer de machtsovername seksueel en dus fysiek 
gericht is, kunnen zich in het kind twee kanten ontwikkelen. 
De ene kant is dat het misbruikte kind zelf misbruik gaat 
plegen, de andere kant is dat het kind zich seksueel helemaal 
terugtrekt. 
 
--- Is het dan wel mogelijk om een volledig mens te worden? 
De beschadigingen kunnen ontzettend groot zijn. Mijn erva-
ringen als therapeute met vrouwen die seksueel, fysiek of 
emotioneel geweld hebben ondergaan, zijn dat zij ook na 
een langdurige therapie niet in staat zijn om zichzelf weer 
waardig te achten.  
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Z.: Ja, dat ben ik met je eens. Het is ontzaglijk moeilijk om 
mensen die dergelijke ervaringen hebben meegemaakt een 
bepaald gevoel van menswaardigheid aan te reiken.  
Het begint er al mee dat die mens zich totaal onveilig voelt 
en uit de veiligheid van de eenheid van geest, ziel en per-
soonlijkheid is gezet. Symbolisch kun je het vergelijken met 
de uitzetting uit het paradijs. Het veroorzaakt vaak totale 
ontregeling en ontwaarding.  
 
Wat doe je met iemand die zo bij je komt? Die mens is vaak 
totaal kapot en weet eigenlijk niet meer wie hij is. Als thera-
peute heb je dan de verantwoordelijkheid om die persoon de 
warmte van je mens-zijn te geven en verder niets.  
Zonder oordeel, zonder machtstrilling en zonder goed te 
willen doen. Alleen maar de warmte van je mens-zijn zonder 
er iets aan vast te knopen. Dat is moeilijk. Natuurlijk wil je 
die ander helpen en wil je die ander genezen, maar zelfs dat 
moet je loslaten, want ook deze trillingen roepen bij de be-
schadigde persoon nog meer ontwaarding op. Bij een door 
machtsovername beschadigd mens, die de eigen waarden en 
waardigheid is kwijtgeraakt, mag de hulpverlener niet vanuit 
goede bedoelingen helpen. Die hulp zendt trillingen uit die 
de ontwaarding nog eens extra stimuleren.  
 
Dus alleen maar acceptatie. Je bouwt dan een vertrouwens-
relatie op waardoor de veiligheidsaspecten in die be-
schadigde mens weer langzaam kunnen gaan groeien. Het 
wantrouwen naar de omgeving kan dan langzaam verande-
ren.  
 
--- Je leest en hoort momenteel veel over lichamelijke intimi-
daties. Gebeurt dit zodat wij zelf naar onze eigen waarden 
kunnen kijken? 
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 Z.: Ja, Hij laat mij vier aspecten zien. Ik zal beginnen met het 
aspect machtsmisbruik bij criminaliteit. In het algemeen is de 
mens die crimineel gedrag vertoont, zelf in een staat van 
liefdeloosheid opgegroeid. Bij seksuele intimidaties zijn het 
vaak mensen die zelf misbruikt zijn. Zij hebben de werkelijke 
liefde van het hart niet leren kennen. Doordat zij dat moes-
ten ontberen, dragen zij geen mededogen en tederheid in 
zich. Zij kunnen de liefde alleen ervaren door seks en dan 
nog het liefst met ongelijkwaardigen, dus zwakkeren.  
Dat bevestigt deze mens in zijn denkpatroon dat hij daardoor 
liefde kan verkrijgen, liefde die hij miste en die hij absoluut 
wil hebben. Hij doet dat dus op zijn eigen wijze.  
 
Het tweede aspect is de huidige grote betekenis van seksua-
liteit. Door onderdrukking vanuit religies of taboes van onze 
seksuele energie moet in deze tijd alles kunnen. Daar moe-
ten nu nuanceringen in aangebracht worden. Want wat be-
tekent ‘alles moet kunnen?' Seksualiteit, de hoogste levens-
energie van de mens maakt naast de fysieke aspecten ook 
het verlangen naar veiligheid wakker.  
Wanneer je met elkaar vrijt, krijg je een gevoel van warmte 
en veiligheid. Door het ‘alles moet kunnen’ ervaart de mens 
nauwelijks nog warmte en veiligheid. In de huidige maat-
schappij is het leven moeilijk en moet je bijna vechten voor 
je bestaan. Het verlangen naar warmte en veiligheid, naar 
liefde, wordt dan vaak verward met seksualiteit. Seksualiteit 
is een consequentie van liefde en veiligheid en niet anders-
om. 
 
Het verlangen naar liefde en warmte, naar geborgenheid en 
veiligheid drukt zich momenteel uit in overmatige seksuali-
teit. Er is in de mens van nu een enorm vacuüm dat hij tracht 
op te vullen met deze vorm van liefde.  
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Hoe minder veiligheid en liefde de mens in zijn jeugd heeft 
gehad, hoe meer hij zich richt op de seksualiteit om toch nog 
een stukje van die koek te kunnen verkrijgen.  
 
Het derde aspect is de vernietiging van de eigen scheppende 
energieën door machtsmisbruik. Seksuele energieën geven, 
naast de seksualiteit en de ontwikkeling van emoties, kracht 
om tot schepping en vernieuwing te kunnen komen. Onder-
drukking van een mens door seksuele overname vernietigt 
bijna helemaal de scheppingsenergieën in die mens. Dit 
moet ik nog even nuanceren, hoor ik.  
Die vernietiging zal werkelijk plaatsvinden, wanneer de mens 
geen hulp en inzichten kan verkrijgen om zijn scheppende 
energieën weer te verlevendigen.  
Nu het vierde aspect. Hoe werkt die vernietiging en waarom? 
Scheppende energieën stimuleren tot grote hoogten de ont-
vangenis en de ontvankelijkheid voor geest.  
Wanneer de scheppende energieën door machtsmisbruik 
bijna helemaal vernietigd zijn, wordt de mens verstoken van 
de juiste geestelijke informatie. Terwijl de mens die geeste-
lijke informatie juist nodig heeft om tot vernieuwing te kun-
nen komen.  
 
--- Kun je ook iets zeggen over de gevolgen van lichtere vor-
men van intimidaties? 
  
Z.: Ja, dank je wel. Lichtere intimidaties vinden de hele dag 
door plaats. Bijvoorbeeld in onze relaties. In relaties hebben 
intimidaties heel vaak te maken met emotionele intimidaties 
vanuit de jeugd. Deze intimidaties kunnen een zodanige 
vorm aannemen dat men zich ergert aan dingen die men van 
zichzelf herkent in de ander.  
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De ander voelt zich dan weer miskend, doordat de ander 
hem of haar op het rechte spoor wil brengen. In de trein, 
tram, bus, op je werk, op school, met je collega’s, in je gezin 
maak je dit de hele dag mee.  
 
Soms kan ruzie wel eens heel bevrijdend zijn. Ruzie kan er 
iets uitgooien wat al te lang verborgen bleef. De mens moet 
leren inzien dat bijvoorbeeld een drang naar discipline te 
maken kan hebben met zelf ondervonden overdiscipline of 
men kan tot het inzicht komen dat het eigen gedrag onbe-
wust verzet is tegen structurering dat voortkomt uit misken-
ning door ondervonden intimidaties.  
Wanneer de mens inzicht krijgt in het hoe en waarom, kan 
men op zoek gaan naar oplossingen Want je krijgt je in-
zichten niet voor niets! Je moet er ook mee aan het werk! 
 
--- Mijn zoontje van twee probeert alles uit. Hoe ga ik daar 
mee om?  
 
Z.: Kinderen die - vooral in deze tijd - incarneren zijn in we-
zen volwassen. Door hun ervaringen in vorige levens willen 
zij zich in dit leven al heel vroeg en heel jong als het ware 
bewust opstellen om hun persoonlijkheid te bevestigen. 
Enerzijds zit in deze persoonlijkheidsbevestiging het grotere, 
hogere en diepere bewustzijn dat deze nieuwe generatie in 
zich heeft, anderzijds zitten daar ook de ondervonden aspec-
ten van liefdeloosheid en intimidatie in. Deze nieuwe gene-
ratie heeft een sterke drang om zich in de materie te bevesti-
gen.  
 
Nu jouw vraag, hoe ga ik hier mee om? Je kind roept soms 
irritatie bij je op, omdat het zichzelf wil zijn, zijn eigen zin wil 
doen en wil laten zien wie hij of zij is.  
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Ik moet nu even persoonlijk worden. Ook in jouw leven is dit 
altijd een vrij moeilijk punt geweest. Jij had zelf die drang 
ook, maar het lukte niet zo erg dit te realiseren door een 
enorme miskenning die je in dit leven naar je toe kreeg.  
 
Die miskenning bracht een zeer grote onderdrukking van je 
scheppende energieën teweeg. Inmiddels heb je een groot 
inzicht in je eigen Zijn gekregen. Dat grote inzicht vraagt wel 
om realisatie, want anders heb je er niets aan en blijft het 
zweven. Alles wat wij weten in de geest, moeten wij ook 
gewoon met onze handen en voeten op aarde realiseren.  
Het realiseren van nieuwe inzichten kan alleen, wanneer de 
mens de wil kan opbrengen om zich los te maken van de 
afhankelijkheid aan negatieve dingen die hij allemaal heeft 
ondervonden. 
 
De mens is een raar wezen. Hij houdt zich het liefste vast aan 
hetgeen hij weet en kent. Verdriet, pijn en lijden zijn dingen 
die hij kent. Je daarvan losmaken vraagt enorm veel moed.  
Nu weer terug naar je kind. Hoe kun je je kind helpen?  
Je kind moet zijn persoonlijkheid bevestigen. De huidige 
jeugd heeft alle krachten in zich om tot sterke mensen op te 
kunnen groeien, maar dat moet wel binnen een bepaalde 
structuur gebeuren. Hij moet leren een bepaalde zelf-
discipline te krijgen.  
Dat kan alleen wanneer degene die het kind dagelijks op-
voedt, die zelfdiscipline in zichzelf zal kunnen toelaten.  
Discipline en structurering hebben te maken met inzicht. 
Probeer vanuit dat inzicht je eigen wil te stimuleren en 
daarmee aan het werk te gaan.  
 
--- Mijn pasgeboren kindje is overleden. Is dat ook een vorm 
van intimidatie? 
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Z.: Nee, dat is geen intimidatie. Het overlijden van je pasge-
boren kindje heeft te maken met bepaalde karmische aspec-
ten. In de geest werd het blijkbaar beter geacht dat dit kindje 
zich zou terugtrekken. De gevoelens van onbehagen, schuld 
en miskenning bij de ouders kunnen wel intimidaties veroor-
zaken. Wanneer zij zichzelf schuldig en miskend voelen over 
de dood van dit kindje, kan dit zich uiten in intimidaties.  
 
--- Kun je het verschil uitleggen tussen geest, ziel en persoon-
lijkheid vanaf de conceptie? 
 
Z.: Tijdens de conceptie van spermatozoïde en eicel treedt 
geest in. De ziel treedt in bij de eerste ademhaling van het 
kind. De foetus heeft reeds een volwassen eenheid met 
geest. Tijdens de groei van de foetus wordt de aura ge-
vormd. In de aura zijn alle aspecten vanuit vorige levens 
aanwezig. In het huidige leven zullen juist die aspecten geac-
tiveerd worden die de ziel het belangrijkst vindt om in de 
persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.  
 
Waarom gebeurt dit? Dit gebeurt omdat het de levensop-
dracht van iedere geïncarneerde ziel is om zich te bevrijden 
van de zwaarten en de overdruk van oude aspecten.  
Dat betekent niet dat de ziel zich bevrijdt van die oude as-
pecten, maar wel dat de ziel zich bevrijdt van de intimidatie 
en de overdruk van die aspecten. Die intimidaties en over-
druk worden dan getransformeerd. 
 
--- Wat is de oorzaak van intimidaties onder scholieren?  
 
Z.: Bij sommige kinderen spelen heel subtiele energieën van 
angst, twijfel en onzekerheid. Deze subtiele energieën trek-
ken, totaal onbewust, machtstrillingen bij anderen aan.  
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Die machtstrillingen worden dan op het onzekere kind ge-
projecteerd. 
 
Hoe ga je daar nu mee om, want er wordt ontzettend veel 
gepest op school. De onderwijzer kan de kinderen bij elkaar 
brengen en dan gewoon van kind tot kind met elkaar laten 
praten. Er is iets in de onzekerheid van het ene kind dat zich 
bij de andere kinderen uit in machtsovername en intimidatie. 
In wezen worden bij de andere kinderen de eigen onzekere 
trillingen aangeraakt. Wanneer een onderwijzer deze inzich-
ten heeft, kan hij al heel veel doen.  
Kinderen tot inzicht brengen is het voornaamste. Je zou op 
kinderlijke wijze kunnen vertalen dat er in ieder mens en 
ieder kind een goddelijke vonk aanwezig is en dat er een 
eenheid van Zijn is. Het gaat om de vertaalslag van wat wij 
weten. Die vertaalslag moet er in alle aspecten van de maat-
schappij komen. In ieder mens moet het bewustzijn wakker 
worden van: ‘ik ben niet alleen maar een mens van vlees en 
bloed, ik heb iets van licht in mij, iets wat vanuit het godde-
lijke komt.' Ik denk dat dit heel belangrijk is 
 
--- Soms worden kinderen vanuit de geest geïntimideerd.  
Zij horen stemmen en raken soms helemaal buiten zichzelf 
van angst. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan dat? 
 
Z.: Stemmen kunnen soms van buitenaf komen, maar wor-
den meestal van binnenuit geproduceerd. Het zijn vervor-
mingen in de persoonlijkheid van het kind, meestal veroor-
zaakt door seksuele intimidatie. De levensenergieën kunnen 
dan niet meer optimaal werken en raken als het ware ver-
stopt. Wat gebeurt er dan?  
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Wanneer seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden en de 
scheppingsenergieën zijn verstopt, gaan de negatieve on-
verwerkte zwaarten van oude aspecten uit vorige levens een 
geweldige rol spelen.  
Die onverwerkte zwaarten en de nog niet verwerkte pijn die 
het kind heeft ondervonden, spelen dan een dusdanige rol in 
het huidige bewustzijn dat dit als negatieve stemmen wordt 
gehoord. Dit betreft dus kinderen die negatieve stemmen 
horen en seksueel misbruikt zijn.  
 
Daarnaast zijn er kinderen die paranormaal begaafd geboren 
worden Je kunt ook zeggen die spiritueel begaafd geboren 
worden. Ook zij horen stemmen.  
Zelf hoorde ik als kind al fluisteren om mij heen, maar ik ben 
opgegroeid in een mystiek land en het kindermeisje vertelde 
de meest enge verhalen over rondvliegende geesten. Ik raak-
te eraan gewend en vond het allemaal heel gewoon, totdat 
ik ontdekte dat het niet gebruikelijk was. Bij deze spiritueel 
begaafde kinderen is het belangrijk dat de omgeving hun 
spirituele gaven niet afwijst.  
 
Binnen vijftig jaar zal ongeveer de hele mensheid opengaan 
en contact hebben met geest. Het bewustzijn van geest, dus 
de goddelijke vonk wordt in de mens steeds groter en ster-
ker.  
Voor kinderen die spiritueel begaafd zijn, is de opvang en be-
geleiding heel belangrijk. Deze kinderen mogen zich niet 
buitengesloten, anders dan anderen of niet geaccepteerd 
voelen. Want dat heeft als consequentie dat zij negatieve as-
pecten, die zij als herinneringstrillingen in zich hebben, als 
stemmen gaan horen. Er gebeurt dan hetzelfde als met de 
eerder besproken  kinderen.  
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--- In een periode waarin ik heel erg twijfelde aan mijzelf ging 
ik stemmen horen. Ik werd daardoor nog meer in vertwijfe-
ling gebracht. Van een vriend kreeg ik een ketting en als ik 
die ketting omdeed werd het rustig en verdwenen de stem-
men. Hoe kun je dit verklaren? 
 
Z.: De ketting op zich heeft geen enkele kracht. Doordat u 
deze ketting kreeg van iemand die u vertrouwde, gaf die 
ketting u een gevoel van veiligheid. Die ketting verhoogde de 
suggestibiliteit in uzelf, waardoor u in een mate van veilig-
heid kon komen en de negatieve aspecten van die stemmen 
kon kwijtraken.  
Het had dus te maken met suggestie, wat op zich helemaal 
niet fout is. Door het vertouwen dat u stelde in die vriend 
kon u die ketting van hem accepteren als een verlengstuk 
van hem. Die ketting symboliseerde de veiligheid, de warm-
te, de vriendschap en dat hielp u om in uw eigen mate van 
veiligheid en stabiliteit te komen. 
 
Door hetgeen er met u gebeurde zijn bepaalde her-
inneringstrillingen uit andere levens extra gestimuleerd en 
op deze wijze tot uiting gekomen. 
U bent duidelijk spiritueel begaafd. In dit leven werd de ne-
gatieve lading van hetgeen er in uw onderbewustzijn zat op-
nieuw aangeraakt en gestimuleerd. Omdat u vrij open bent, 
dus spiritueel begaafd, heeft dat een zo directe invloed op u, 
dat u het als stemmen in uzelf realiseerde.  
Het is voor u heel belangrijk dat u tot het inzicht komt dat u 
waardig bent te doen, te geven en te dragen wat in u is.  
Er zitten namelijk nogal wat schuldtrillingen in u.  
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Schuldtrillingen roepen vaak stemmen op. Deze schuldtrillin-
gen komen vanuit een leven waarin u met uw begaafdheid 
niet zo goed hebt gewerkt. Zulke levens heeft iedereen, ook 
ik, maar daar hoef je nu geen schuld meer over te hebben.  
Wel zijn deze schuldtrillingen in dit leven gestimuleerd en 
het is dus zaak daar verandering in aan te brengen, waardoor 
je nu in je eigen waardigheid durft te gaan staan.  
 
--- Ik heb te maken gehad met ‘een stem’ die erg intimide-
rend was en allerlei vervelende opdrachten gaf. Ik ben daar 
vrij onzeker door geworden. Hoe ga ik hier verder mee om? 
 
Z.: Het horen van stemmen heeft verschillende niveaus. 
Veelal is het MPS, een meervoudig persoonlijkheids syn-
droom. Vanuit de medische wetenschap en de psychiatrie 
wordt dat gelieerd aan hetgeen de mens in zijn jeugd, vooral 
aan seksuele intimidatie, heeft ondervonden.  
Op zich is dit juist. Daarnaast wordt in de spirituele weten-
schap gesteld dat hetgeen de mens aan seksuele intimidatie 
in dit leven heeft ondervonden veelal een herhaling is van 
hetgeen in zijn herinneringsvelden nog aanwezig is. Het gaat 
er nu om hoe wij een brug bouwen tussen de medische en 
de spirituele wetenschap. Want zeker reguliere hulpverle-
ners kunnen met deze inzichten heel veel doen.   
 
U heeft, bewust of onbewust, een heel groot schuldgevoel 
vanuit een ander leven. Door omstandigheden is dit schuld-
gevoel in dit leven geaccentueerd en gestimuleerd. Dat is 
nodig om tot herkenning, verwerking en transformatie te 
kunnen komen.  
Stemmen horen heeft veel te maken met seksuele intimida-
tie. Seksuele intimidatie brengt zowel schuld- als misken-
ningtrillingen teweeg.  
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Die kunnen zich uiten in overlevingsstrategieën zoals stem-
men horen. Die stemmen hoeven niet vanuit een geest bui-
ten jezelf te komen. Zij komen uit een oud gegeven in je 
energieveld en manifesteren zich als stem. Je eigen menselij-
ke warmte is de poort tot herstel.  
 
--- Vanuit mijn eigen onbewuste stukken ga ik intimideren en 
dat levert mij weer schuldgevoelens op. Hoe komt de mens 
tot vergeving van zichzelf? 
 
Z.: Het is als een ronddraaiende cirkel die nooit ophoudt. 
Toch heeft de mens de kracht om uit die cirkel te kunnen 
komen.  
Hoe kun je dan jezelf vergeven? Dat doe je niet zo maar, dat 
kan niet! 
Als ik aan mijn eigen lange leven denk, heb ik toch aardig wat 
tijd gehad om in gradaties van niveaus tot vergeving te kun-
nen komen. Je denkt al gauw: ‘ik heb het vergeven’, maar op 
de meest onverwachte momenten komt er weer iets om-
hoog en dan weet je: ‘dat is weer zo’n stuk waar ik nog niet 
doorheen ben gegaan.' Eerst moet je in jezelf herkennen en 
daardoor tot erkenning komen wat je pijn heeft gedaan.  
Dat is al heel veel en heel moeilijk. Maar daar begint het 
mee. Kijken naar jezelf hoe je tegenover of naast de dingen 
staat die in je leven zijn geweest.  
 
De eerste fase bestaat uit boosheid, agressiviteit, onderuit 
gaan en noem maar op. Je kunt het zien als een soort rouw-
proces waar je tot een zeker punt doorheen moet komen. 
Het is van belang dat je je inzichten gebruikt om tot een ze-
kere mate van bevrijding te kunnen komen. Waarom is dat 
van levensbelang?  
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Omdat wanneer het bewustzijn van de mens anders is dan 
wat men doet, denkt, handelt of spreekt er een soort discre-
pantie ontstaat, waar lichamelijke excessen uit voort kunnen 
komen.  
 
Er kunnen dan in het lichaam allerlei verstoppingen plaats-
vinden, waardoor je jezelf blokkeert en het lichaam niet 
meer adequaat kan functioneren. Ook vanuit karmische ach-
tergronden uit vorige levens hebben wij zwakke plekken in 
ons fysieke lichaam. Die zwakke plekken kunnen behoorlijk 
aangeraakt en geschud worden en wanneer je je daarvan 
niet kunt bevrijden, kunnen daar allerlei escalaties uit voort-
komen. Je gaat dan tegen je bewustzijn in. Je weet het wel, 
maar je doet het niet.  
Wat kun je doen om je bewustzijn zodanig te gebruiken dat 
het van positieve invloed is op je eigen vormen van intimida-
tie? Er werden mij een paar mogelijkheden aangereikt.  
Je kunt je instellen op de totale herkenning en erkenning van 
wat er is gebeurd. Soms doet dat heel veel pijn, zodat wij het 
liever wegdrukken of verstoppen. Het begint er dus mee om 
deze dingen achter het gordijn vandaan te halen en naar 
voren te plaatsen in je eigen denken en weten. Je voelt weer 
de pijn en gaat daar nu, niet als slachtoffer maar als bewust 
levend vrij mens, doorheen.  
 
Er ontstaat dan een zekere mate van ruimte in jezelf. Kosmi-
sche energieën en wetmatigheden zijn zo logisch als wat.  
Als je vanuit een werkelijke erkenning - dit is mij gebeurd of 
dat heeft mij verschrikkelijk veel pijn gedaan - erkent dat je 
iets afschuwelijks hebt gedaan of is overkomen, kom je tot 
acceptatie.  
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Acceptatie is iets heel vreemds en heeft enorm veel niveaus, 
maar wanneer je tot acceptatie kunt komen, kan alles veran-
deren. De bewuste mens krijgt dan een sterkere geestelijke 
energie.  
 
De bewuste mens komt regelmatig voor een rivier te staan 
waar hij zelf een brug over moet bouwen. Afhankelijk van of 
je nog bang of twijfelachtig bent, bouw je zelf die brug.  
Dat kan een eng touwbruggetje zijn dat naar alle kanten uit-
zwaait en waar je jezelf helemaal aan vast moet klampen of 
een mooie brug waar je zelfverzekerd overheen kunt gaan.  
Ik zie allerlei bruggen voor mij. 
Toch sla jij als mens je eigen brug. Welke krachten wend je 
aan om tot een goede degelijke brug te komen? Daar gaat 
het om! Je moet zelf over de rivier van niet willen of kunnen 
komen.  
Dat kan alleen wanneer je je eigen intimidaties herkent en 
erkent. Je erkent dan  hetgeen intimiderend was, je pijn 
heeft gedaan en de dingen waardoor je schaamte- en 
schuldgevoelens kreeg. Heb je dat gedaan - en dat is een 
heel werk - dan kun je dus die brug gaan bouwen. Die brug 
baseer je dan op je eigen innerlijke kracht, dus geest in jezelf 
aanwezig. Dit betekent niet dat je een ijdel of hoogmoedig 
mens moet worden, maar dat je heel bewust en met volle 
intentie je baseert op de innerlijke kracht in jezelf. 
 
Je weet dat er een bron van licht in jezelf is. Die bron van 
licht gaat werken, wanneer je met heel je persoonlijkheid en 
al je kracht die bron gaat hanteren. Maar dat houdt in - we 
zijn er nog lang niet - dat je een offer gaat brengen.  
Door de eeuwen heen heeft de mens in alle religies en gods-
diensten mensen- en dierenoffers gebracht.  
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Het diepe mystieke begrip van offers brengen zit dus in de 
mens en werd vooral uiterlijk geïnterpreteerd. Nu komt het 
nieuwe spirituele bewustzijn van de jaren tweeduizend.  
Wil de mens in gelijkwaardigheid met geest in zichzelf komen 
en een brug willen slaan om zich innerlijk vrij te maken, dan 
moet hij het offer brengen om zijn ‘vermeende veiligheid’ los 
te laten.  
 
De mens is een raar wezen. Zelfs aan lijden, verdriet en an-
dere vervelende dingen raak je gewend. Je weet niet anders 
en beschouwt die dingen als een soort veiligheid.  
Bijvoorbeeld miskenninggevoelens die je misschien al je hele 
leven hebt, ken je en zijn vertrouwd. Het lijkt veiliger ze vast 
te houden dan om ze kwijt te raken, want dan wordt alles 
anders en hoe ga je daarmee om? Schuldgevoelens, hoe 
akelig ook en hoe ze ook op je drukken, ken je en geven je 
een bepaalde ‘schijnveiligheid.'  
Je voelt je daar min of meer veilig bij. Dat doe je niet bewust, 
want als iemand dat tegen je zou zeggen, zou je denken: ‘jij 
bent gek, stel je voor dat wil ik niet.' Zulke dingen doe je 
altijd onbewust.  
 
Door de honderdduizenden jaren heen heeft de mens ge-
leerd zich afhankelijk op te stellen. In het evolutieproces van 
de mensheid zocht de mens steeds veiligheid en waande zich 
afhankelijk van weersomstandigheden, jacht, enzovoort. 
 
De huidige mens verkeert in een totaal andere situatie en 
dat vergt enorm veel vernieuwingskracht.  
Nu even terug naar dat offer. Het is een offer om jezelf los te 
maken van hetgeen je soms je hele leven al bij je draagt. Je 
hebt daar inmiddels je identiteit aan ontleent. Een spiritueel 
bewust mens weet in zijn denken dat hij is licht en geest.  
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Nu komt het erop aan - dat is de spirituele weerbaarheid - 
om tot een werkelijke diepe innerlijke beleving van bewust-
zijn te kunnen komen. Zowel in jezelf als in de uiterlijke we-
reld. De mens moet gaan inzien en beleven dat hij meer is, 
dat zijn identiteit groter is dan het stukje ellende dat hij in 
zijn leven heeft gehad. Wanneer de mens dit kan ervaren, 
slaat hij een prachtige brug over de rivier van intimidaties.  
 
De volgende stap is dat hij nog over de brug naar de andere 
kant moet. Dat is moeilijk. Hij heeft die brug dan wel ge-
bouwd met zijn inzicht, maar nu moet hij al zijn liefdeskracht 
inschakelen. Het lijkt op een strijd tussen zijn liefdeskracht 
en zijn persoonlijkheid. Zijn persoonlijkheid die zich al heel 
lang baseert en identificeert met zijn lijden, zijn ellende en 
zijn verdriet.  
De mens brengt offers zolang hij denkt dat het offers zijn. 
Zodra je niet meer denkt dat het een offer is, ben je vrij. 
Maar wij zijn groot gebracht in het offers moeten brengen, in 
het jezelf moeten wegcijferen en niet jezelf mogen zijn. 
Door de toenemende gelijkwaardigheid van geest en materie 
kan dit nu gaan veranderen. De menselijke waardigheid 
komt in eenheid met geest.  
 
--- Mijn zoontje wordt binnenkort geopereerd. Ik ben daar al 
een week doodsbang voor, omdat bij mij oude dingen opspe-
len. Hoe maak ik mijzelf hiervan vrij?  
 
Z.: Je nodigt mij uit om de dingen duidelijk te zeggen. Ieder 
mens die wordt aangeraakt door hetgeen van buiten op hem 
afkomt, deelt dit in zijn uitstraling mee aan de ander. Angst 
en alles wat daar mee samenhangt, heeft veel oud zeer bij je 
aangeraakt.  
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Ergens zijn dat liefdevolle handelingen van het eigen hoger 
Zelf om je er als het ware toe te zetten om de inzichten die je 
hebt te gebruiken. Dus je hoger Zelf geeft jou heel liefdevol 
aan: ‘mens kijk nu naar jezelf, je hebt zoveel inzichten, ge-
bruik die nu.'  
 
Je kind is in zijn bewustzijn en in de materie nog erg van je 
afhankelijk. Hij zit als het ware nog helemaal vast in jouw 
aura. Wat bij jou speelt, kan bij hem grote onrust veroorza-
ken óf hem rustig en kalm maken. Jij hebt het inzicht.  
Je wordt nu gebracht naar oude onverwerkte stukken in 
jezelf. Als je nu in vertrouwen die brug kunt slaan, krijg je in 
je aura een mate van ruimte en rust die zich meedeelt aan je 
kind. Ik heb zelf in het ziekenhuis gewerkt en heb veel opera-
ties meegemaakt. Belangrijk is wat er van tevoren gebeurt. 
Jij ervaart een enorme doodsangst. Die doodsangst komt uit 
een oud herinneringsveld van geweld dat ooit is geweest.  
In dit leven is dit veld weer aangetipt en nu kun je je grotere 
inzicht gebruiken om deze trillingen te transformeren. 
Je moet daarvoor een offer brengen. Dat offer is dat je de 
affectie naar je miskenning, je schuldgevoelens, je zwakten, 
je onmacht en je overige schaduwkanten los moet laten. 
Door je aan deze dingen vast te klampen, heb je jezelf als het 
ware bevestigd in de materie. Nu komen er nieuwe inzichten 
en dat vraagt dan om die oude bevestigingen los te laten en 
met die nieuwe inzichten tot vernieuwing te komen. Dat is 
het echte offer.  
 
--- Tijdens een veranderingsproces ben je erg kwetsbaar, 
omdat je oude identiteit wegvalt. Is er dan enige agressie 
nodig om je nieuwe identiteit vorm te geven? 
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Z.: Ik noem het geen agressie maar een andere vorm van 
weerbaarheid. Agressie was er eerst, nu is er een nieuwe 
vorm van spirituele weerbaarheid. Die spirituele weerbaar-
heid ontstaat, wanneer de mens op het punt staat van: ‘de 
maan niet meer en de zon nog niet’, een soort tussenstadi-
um. In dit stadium is de mens heel kwetsbaar, want hij heeft 
net zijn oude jasje afgelegd en heeft nog geen nieuw jasje 
aan. Die fase kan lang duren en is afhankelijk van het feit hoe 
snel je het nieuwe jasje aantrekt.  
 
Hoe kunnen wij dat bespoedigen? Want wij kunnen toch niet 
eindeloos blijven wachten op dat wat komt?  
Nee, we gaan iets doen met hetgeen wij weten. Het bespoe-
digen van dat tussenstadium kan alleen gebeuren doordat de 
mens zich absoluut baseert op de eigen waarden. Dit on-
danks of juist vanwege hetgeen je hebt gedaan of ondervon-
den.  
Dat is moeilijk, want hoe kun je je nu baseren op je Zelfres-
pect met een hoofdletter, ten aanzien van hetgeen je pijn 
doet? Dat kan als je begrijpt dat al deze aspecten altijd in 
ieder mens leven en het dus ook voor jou noodzakelijk is om 
- dat is die overlevingsstrategie - tot vernieuwing te komen.  
Moeten wij dan dankbaar zijn voor al ons lijden?  
Dat is een beetje moeilijk. Als ik naar mijn eigen leven kijk, 
denk ik: ‘als sommige dingen anders waren gegaan, had ik 
ook anders gehandeld.' Toch heeft alles wat ik heb beleefd 
mij gemaakt tot de mens die ik nu ben. 
 
--- Mijn partner is terminaal. Tien jaar lang hebben wij veel 
strijd gehad, waardoor ik niet in mijn liefdeskracht kon ko-
men. Ik voel daar veel twijfel en verwarring over. Kun je in 
deze laatste fase nog een bepaalde liefde voelen? 
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Z.: Wanneer wij tot het begrip kunnen komen dat in alles wat 
ons gebeurt, hoe liefdeloos het soms ook lijkt, puntjes van 
vernieuwing zitten, kunnen wij anders naar de dingen gaan 
kijken. In uw relatie heeft u bepaalde intimidaties beleefd. 
Deze intimidaties komen in deze fase duidelijk op tafel.  
 
Wat gaat u daar in deze laatste fase mee doen? Komt u in 
uzelf tot het offer van het durven loslaten van alles wat is ge-
beurd? Bent u in staat daardoor nieuwe ruimte in uzelf te 
scheppen? U ontvangt dan scheppende energieën, waardoor 
u aan hem vernieuwingsenergieën kunt doorgeven die hij nu 
nodig heeft om tot ruimte, verwerking en loslating te kunnen 
komen.  
Alles wat u heeft ondervonden heeft zeker pijn gedaan, maar 
het heeft ook geleid tot een bepaalde spirituele weerbaar-
heid, die u nu met hem kunt delen.  
Die spirituele weerbaarheid bestaat daaruit dat u uw inzich-
ten kunt gebruiken om hem te helpen over zijn brug te ko-
men. 
Dat kan alleen wanneer u het offer kunt brengen om de 
zwaarte van de bevestiging van ‘ik ben miskend’ kunt losla-
ten. U wordt dan vrij en geeft hem letterlijk de kracht om 
ook vrij te kunnen worden. U moet dus met andere ogen 
naar uw angst en twijfel kijken.  
 
Op zich is het goed dat de mens zo nu en dan twijfelt of ang-
stig is, want anders zou de mens naar de andere kant kunnen 
vallen en hoogmoedig worden. Je ziet dan de juiste scherpte 
niet meer en doet alles vanuit een vergroot ego. 
Ik denk dat het duidelijk moet zijn, dat wanneer wij alles in 
ons leven durven accepteren er nieuwe invalshoeken en uit-
gangspunten komen. Wij krijgen dan een geheel nieuwe visie 
op ons leven. Dat is wat wij nodig hebben!  
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Het verhoogt dan het trillingsgetal van de mens en dat valt 
weer samen met de verhoging van het trillingsgetal van de 
aarde.   
 
--- Is er door de eeuwen heen een constante herhaling van 
gebeurtenissen? Krijgt de mensheid steeds weer dezelfde 
dingen herhaald? 
 
Z.: Ik vind het heel fijn dat je deze vraag stelt, want de oor-
zaak van het werkelijke leed zijn machtstrillingen. Door de 
eeuwen heen hebben alle regeringen, alle godsdiensten, alle 
religies en alle mensen geprobeerd zich met machtstrillingen 
te bevestigen. Dit gaat bijna altijd ten koste van anderen.  
Wat ik u hier aanreik over de verandering van het trillingsge-
tal betekent dat de mens inzicht krijgt in het wérkelijke 
kwaad van de machtstrilling. Een machtstrilling is een beves-
tiging van geestelijke energie in de materie. 
Door de eeuwen heen is dit gebeurd. Iedere tweeduizend 
jaar komt de mensheid tot vernieuwing van bewustwording. 
Wij bevinden ons nu in het grensgebied van de komende 
tweeduizend jaar. In deze tweeduizend jaar zal er door ver-
nieuwing van bewustwording een andere kijk komen op 
machtstrillingen. Maar eerst moet de mens tot erkenning en 
acceptatie komen van wat macht met de mens doet. Dat is 
wat wij nu om ons heen zien aan al het geweld in de wereld. 
De hele dag door zenden mensen intimidaties, dus machts-
trillingen uit en ontvangen deze. 
 
--- Kunt u iets meer zeggen over het loslaten van agressie?  
En wat is het verband met vuurkracht?  
 
Z.: Het gaat er niet om dat je alles zomaar los laat. Dat heeft 
geen enkele zin.  
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Het gaat om de zwaarte van de affectie van datgene waar wij 
mee bezig zijn. Wanneer wij de zwaarte van de affectie kun-
nen loslaten, maken wij iets in onszelf vrij. Dan wordt agres-
sie vuurkracht, waar wij mee aan het werk kunnen. Vuur-
kracht werkt louterend en verandert uiteindelijk in een stil 
innerlijk vuur.  
Je moet vooral niet denken dat je je angsten, je twijfels en je 
boosheid zomaar kunt loslaten. Dat is onzin. Maar ieder 
mens krijgt een grote kracht, dat noem ik spirituele weer-
baarheid, in zichzelf, wanneer zijn inzichten verscherpen.  
Je kunt dan die innerlijke vuurkracht gebruiken om je los te 
maken. Dat is het offer van de affectie aan je schaduwkan-
ten. 
 
--- Kun je nog eens uitleggen hoe het zit met vergeving? 
 
Z.: Er is geen mens die in zijn of haar leven dingen heeft ge-
daan of gelaten, waar hij later geen spijt over kreeg. Dat kan 
niet anders. Geen mens is zich altijd bewust hoe hij of zij op 
ieder moment vanuit liefde kan handelen. De mens handelt 
vanuit het bewustzijn dat hij heeft. Nu kijk je waarschijnlijk 
anders tegen dingen aan dan vroeger.  
Wanneer u er zo naar kunt kijken, breng je het offer van de 
affectie. Wat bedoel ik toch met die affectie? Met affectie en 
het offer van het loslaten bedoel ik, je niet meer vasthouden 
of vastklampen aan wat je denkt verkeerd te hebben gedaan. 
Dat vasthouden geeft je een stuk schijnveiligheid. Die schijn-
veiligheid heeft de mens soms nodig om zich staande te 
houden. Nu komen we aan een nieuw stuk en een nieuwe 
fase van bewustzijn. Hoe gaan wij hiermee om? Blijven wij 
hangen in onze affecties, dan gebeurt er niets nieuws.  
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Durven wij het aan die affecties los te laten, dan komen wij 
vanuit onze nieuwe inzichten tot werkelijke acceptatie en 
uiteindelijk tot vergeving. Vergeving is eigenlijk niets anders 
dan dat je accepteert wat er aan liefdeloosheid of verkeerds 
is geweest.  
 
Laten we even stil zijn en ons nergens op richten.  
Durf gewoon in vreugde jezelf te zijn. Wat is loslaten?  
Loslaten is gewoon lekker jezelf zijn en blij zijn dat je deze 
mens bent. Blij zijn dat je ondanks alles wat je hebt door-
staan en meegemaakt toch steeds verder mag gaan op je 
eigen spirituele pad.  
Je komt dan over de brug van de hoop, de regenboog van 
geest tot materie.  
Je loopt over deze brug en hebt jezelf in de hand.  
Je bent niet langer een slachtoffer van intimidaties. Nee, je 
bent vrij, vrij in jezelf.  
Vreugde geeft kracht.  
Blij zijn met je eigen Zijn, hoe je omstandigheden ook zijn, is 
een enorme kracht.  
Je kunt dan met levensvreugde en levensmoed overal door-
heen komen.  
Respect voor jezelf en liefde gericht naar al je emotietrillin-
gen geven je vrijheid en ruimte. Je krijgt dan eindelijk de mo-
gelijkheid om werkelijk jezelf te zijn.  
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Hoofdstuk 24 
 
 
OORSPRONG VAN ZIEKTE EN LIJDEN 
 
 
 
De oorsprong van ziekte en lijden zit hem in het onvoldoende 
contact hebben met het eigen hoger Zelf. De mens is dan niet 
genoeg in harmonie met het eigen hoger wezen. Dit aspect is 
de basis van alle ziekten en het lijden van de mens.  
De oorsprong van ziekte en lijden, zowel geestelijk als fysiek, 
komt voort uit de dualiteit die de mens in zichzelf ervaart. 
Deze dualiteit, deze discrepantie met het eigen hoger Zijn kan 
zo groot worden dat het lichaam daar, bewust of onbewust, 
op reageert. 
 
Bij het begrip reïncarnatie speelt het idee dat je in een vorig 
leven keizerin, farao of Napoleon bent geweest geen rol. 
Belangrijk is dat je in ieder leven situaties hebt meegemaakt, 
emoties hebt ondervonden, daden hebt begaan of ondergaan 
die zulke grote onveiligheidsflitsen in je aura hebben 
geslagen, dat je om je daar weer van te kunnen bevrijden een 
nieuw leven nodig hebt. In het huidige leven krijg je dan weer 
dezelfde emoties naar je toe, waardoor je de kans krijgt de 
overheersing van deze emoties kwijt te raken en je ervan te 
verlossen. Dit proces herhaalt zich van leven tot leven.  
In ieder leven werk je bepaalde aspecten uit die je 
overheersen, je ongelukkig maken of je jezelf doen verliezen. 
Dit is het werkelijke reïncarnatiebegrip.  
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In dit leven heeft de mens de plicht en het recht zich te 
bevrijden en te verlossen van de zwaarten van zijn 
schaduwkanten. 
Tijdens dit leven kan nog niet een volgende incarnatie 
vastgesteld worden. Iedere incarnatie is een oorzakelijk 
gevolg van alles wat er in dit leven gebeurt en het bewustzijn 
dat in dit leven wordt verkregen. 
 
Je zou kunnen zeggen dat reïncarnatie de oorsprong van 
ziekte en lijden in zich draagt. Wanneer begane of ondergane 
liefdeloosheid, in welke vorm dan ook, de bron van ziekte en 
lijden is, is liefde de genezing. Wat is dan liefde? Liefde is het 
werkelijk accepteren van jezelf in respect en eerbied voor de 
schepping die je zelf vertegenwoordigt. Dit wordt bedoeld 
met werkelijke spirituele liefde. Het werkelijk kunnen 
accepteren van hetgeen je is gegeven. Dat is een moeilijke 
opgave. Het betekent namelijk dat je zelfs dingen in respect, 
eerbied en liefde moet accepteren die je absoluut niet zou 
willen of waar allerlei mankementen aan zitten. 
 
Wil de mens tot innerlijke genezing komen dan moet hij eerst 
tot een totale acceptatie, juist ook van zijn ziekte, zijn lijden 
en zijn moeilijke omstandigheden kunnen komen. Vanuit deze 
acceptatie kan er een bepaalde rust intreden, waardoor 
strijdende cellen het lichaam tot rust kunnen brengen. Vanuit 
deze rust kan dan een bepaalde harmonie, genezing of heling 
optreden, waardoor medicijnen beter kunnen gaan werken 
en de mens in een bepaalde eenheid met het eigen hoger Zijn 
komt. 
 
Iedere keer wanneer het contact met het eigen hoger Zelf, de 
goddelijke kern in jezelf wordt verstoord, treden er 
verstoringen op in het fysieke lichaam.  
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Het is als een vicieuze cirkel en wat kun je doen, wanneer je 
merkt dat er verstoringen optreden, die soms catastrofale 
vormen kunnen aannemen?  
Eerst ga je naar een arts, die de noodzakelijke medicijnen en 
medische hulp verstrekt. Soms ligt de oorzaak zo diep dat 
deze niet met gesprekken of medicijnen opgeheven kan wor-
den.  Soms zal medische hulp niet helpen.  
Zelf heb ik jarenlang een praktijk gehad en begrepen waar dit 
aan ligt. Het is onvoldoende alleen het symptoom van ziekte 
en lijden te bestrijden. Het gaat om de heling van de totale 
mens waar wij, daarmee bedoel ik iedereen in de 
gezondheidszorg, met elkaar moeten leren samenwerken om 
dit te kunnen bereiken.  
 
De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, met andere 
woorden uit een energieveld en de materie daar omheen. 
Ieder mens heeft zeven geestelijke gebieden. Deze zeven 
gebieden corresponderen met het lichaam en zijn in wezen 
de zeven hemelen, waar in de bijbel over gesproken wordt. 
De mens heeft onbewust contact met al deze zeven 
gebieden. Toch kan in het contact met deze zeven geestelijke 
gebieden een verstoring optreden door ondergane of begane 
liefdeloosheid in een bepaald leven. Het totale energieveld 
van de mens bestaat uit trillingen.  
Tijdens ieder leven kunnen daar diepe emotionele 
blikseminslagen in plaatsvinden. Bij de stoffelijke dood stijgt 
het energieveld op en gaat naar die sfeer die past bij deze 
geest. In de sfeer die past bij het bewustzijn van deze geest 
zal de energiepersoonlijkheid, ook wel entiteit genoemd, 
gaan relativeren, evalueren en tot rust en harmonie kunnen 
komen.  
De energiepersoonlijkheid doorziet dan waarom hij was zoals 
hij was in zijn laatste leven. Hij kan dit objectief bezien. 
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Deze evolutie in de sferen duurt net zolang totdat de 
energiepersoonlijkheid de drang voelt om wederom te 
incarneren in een nieuw lichaam. Hij zal dan een lichaam 
uitzoeken waarbij hij de mogelijkheden krijgt om de aspecten 
die hij in het vorige leven niet of niet goed heeft uitgewerkt 
opnieuw te kunnen uitwerken. Dit is de werkelijke liefde Gods 
en de weg van de mens, zoals ik u die moet schetsen. 
 
U kunt begrijpen dat de mens slechts tot werkelijke 
spiritualiteit kan komen, wanneer hij zijn aardse 
persoonlijkheid in harmonie kan brengen met zijn hoger Zelf. 
De weg naar harmonie is lang en moeilijk en ligt bezaaid met 
obstakels van oude blokkades. Het in jezelf herkennen wat de 
beweegredenen zijn van al je daden, gedachten en 
handelingen zijn stappen op deze bewustwordingsweg. 
De omstandigheden in het leven van ieder mens zijn vaak 
zodanig, dat hij tot frustraties, woede, wanhoop, jaloezie, 
miskenning en faalangst wordt gebracht. Wanneer deze 
omstandigheden hem teveel enerveren, zal hij in disharmonie 
met zichzelf raken.  
De mens bestaat uit een Godsvonk en is een hoger wezen in 
zichzelf. Door verdichting van geest tot stof realiseert hij 
zichzelf in de materie als mens van vlees en bloed. De mens, 
gevormd vanuit geest, komend vanuit het licht, vorm krijgend 
in de materie, werkend vanuit het brein blijft de hogere geest 
en behoudt zijn hogere afkomst. 
Het gebied van de geest is het volmaakte Zijn. Dat volmaakte 
Zijn zoekt zich een weg in de verdichting van het bewustzijn 
van de mens.  
In het hogere astrale gebied neemt het, door de verdichting 
van hetgeen de mens opzendt vanuit zijn onderste gebieden, 
bepaalde vormen aan. Hier ligt de oorsprong van iedere 
vervorming. 
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De mens is van oorsprong een geestelijk wezen. Hij is 
verbonden met het kosmische, de Bron waar hij vandaan 
komt. Zijn lichaam is de verdichting van die verbinding. Indien 
deze verbinding, om wat voor reden dan ook, verstoord is, 
brengt hem dit tot disharmonie. Disharmonie in zijn energie-
veld leidt tot verdichting in het fysieke lichaam, wat zich uit in 
kwalen en ziekten. 
Eens werd mij gezegd dat in de wereld van de geest wezens 
van licht, liefde en wijsheid leven en dat de mens nooit 
werkelijk sterft, maar dat uitsluitend zijn lichaam de 
stoffelijke dood sterft. 
 
Je vertrouwd maken met de dood, betekent dat je je niet 
meer in je totale persoonlijkheid vastklampt aan het leven. 
Dat betekent dat het leven, de materie wel erg belangrijk 
blijft, want het is je groeiproces, je weg van evolutie, maar 
dat het maar een onderdeel van jezelf is. Net zo goed als de 
dood ook maar een onderdeel van jezelf is. Alles wat er in je 
leven gebeurt, is een onderdeel van je totaliteit. 
De wijze waarop je sterft leeft door en is weer een basis van 
je terugkeer. 
Angst, schuldgevoel, bitterheid, miskenning, haat, wanhoop, 
faalangst corresponderen met organen in het menselijk li-
chaam. Dit geeft inzage in het eigen wezen.  
De mens wordt geblokkeerd door onderdrukte, emotionele 
spanningen die hij niet wil toelaten in zichzelf.  
Door deze blokkades raakt hij af van zijn eigen hoger Zelf en 
verliest het contact met het eigen hoger Zelf. Het innerlijk 
contact met het eigen hoger Zelf wordt soms onherkenbaar. 
Dat heeft disharmonie tot gevolg, wat weer invloed heeft op 
het lichaam. 
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Een te grote stress-situatie kan invloed hebben op de lever, 
de bloedsomloop of de stofwisseling. Veel ziekten zijn terug 
te brengen tot psychische oorzaken. Een schuldgevoel kan 
bijvoorbeeld zo zwaar op iemand drukken, dat deze mens 
daardoor haast geen adem meer kan halen. Zijn luchtwegen 
raken dan verstopt, waardoor zijn energie niet kan 
doorstromen.  
Spiritueel genezen houdt in: ‘schoon schip maken.' 
Genezende krachten kunnen dan intreden en de psyche kan 
zich dan ontladen van onderdrukte, emotionele spanningen. 
Het fysieke lichaam kan deze verlichting dan ervaren.  
Het brein geeft stress-situaties door als vermindering van 
energie in de cellen van het lichaam. Het lichaam reageert 
hierop en de zwakke plekken, die ieder mens heeft, zullen 
daarop reageren. Zo zal de ene mens door een stress-situatie 
maagpijn krijgen en de ander migraine of leverklachten.  
 
Overmatige celgroei is negatieve energie, die vorm krijgt in je 
lichaam. Cellen hebben dan het bewustzijn van liefdeloosheid 
in zich, hetgeen zich uitwerkt in bepaalde gebieden. 
Vrouwelijke miskenning speelt zich bijvoorbeeld vaak af in de 
baarmoeder. 
In het algemeen verkeert de mens in het mentale gebied. In 
het emotionele gebied komen herinneringen aan oud leed 
het sterkst tot uitdrukking met alle fysieke gevolgen van dien. 
Ziekte en lijden zijn consequenties van gevoelsaspecten van 
ondergane of begane liefdeloosheid, die de mens niet kan 
loslaten. Deze gevoelsaspecten leven voornamelijk in het 
onderbewustzijn en moeten door alle gebieden en aspecten 
van je fysieke en psychische persoonlijkheid heen.  
Cellen luisteren heel nauwgezet hoe je in je persoonlijkheid 
met die onbewuste aspecten omgaat.  
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Alleen het bewustzijn van de persoonlijkheid kan de 
onderbewuste brei van liefdeloosheid transformeren. Een 
andere mogelijkheid is er helaas niet. Denken kan hierbij 
helpen, maar het kan niet alleen mentaal. Het moet als het 
ware helemaal doorleefd worden. 
Door weten en inzicht wordt de weg van de emoties 
beïnvloed. Emoties zoeken zich een uitweg en door je 
emoties heel bewust in je bewustzijn te krijgen, hoef je je niet 
meer helemaal te laten meesleuren. Je bent dan in staat te 
zeggen: ‘tot hier en niet verder.'  
Soms kunnen emoties chronisch worden en kunnen zij zich 
verharden tot bijvoorbeeld kanker.  
 
Het omslagpunt is acceptatie. Dat is niet zomaar een 
accepteren, nee, dat is heel bewust in je ziekte of lijden te 
durven zijn. Het ego is slim en schrikt bijna altijd terug om er 
helemaal doorheen te gaan.  
Wanneer je de laatste stappen durft te zetten en de oorzaak 
van je ziekte of lijden helemaal onder ogen durft te zien, 
schijnt er een soort middelpuntvliedende kracht te komen 
waardoor je er bovenuit kunt groeien.  
De mens houdt zich met van alles voor de gek om maar niet 
die laatste stap te hoeven zetten. Dit heeft ook te maken met 
innerlijke vergeving. 
Het lichaam wil wel, maar in de geest mankeert de kracht om 
dit mee te delen aan het lichaam. Hierdoor voel je dat je he-
lemaal geen energie meer hebt. Het zit dus in de geest, 
waardoor het lichaam zwakker wordt. Als dat maar lang 
genoeg duurt, wordt het lichaam zo zwak, dat er ‘ik-weet-
niet-wat’ moet gebeuren om het lichaam duidelijk te maken: 
‘hé, je kan het.'  
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Het is alsof wij onze cellen bewust moeten maken dat leed 
geen invloed heeft op ons liefdesgevoel en dat ons eigen 
innerlijk liefdesgevoel niet afhankelijk is van het wel of niet 
verkrijgen van liefde van buitenaf. Dit is het grote 
omslagpunt! Als je cellen dit begrijpen, krijgen ze 
levenskracht, waardoor het lichaam beter wordt doorbloed 
en fysiek sterker wordt. 
De mens is een autonoom stelsel, maar wanneer hij zich 
afhankelijk opstelt van dingen buiten zich verwatert heel 
zachtjes zijn autonomie. Het is belangrijk dat je jezelf inprent 
dat je een autonoom stelsel hebt en niet afhankelijk bent van 
vreugde noch verdriet. Laat dit duidelijk weten aan al je 
cellen. 
 
De levensopdracht van de mens is zich te bevrijden van de 
emotionele gebondenheden aan de trillingen van het lijden. 
Deze emotionele gebondenheden brengen de mens tot een 
bepaalde levenswijze. In ieder leven is de levenswijze van de 
mens de toegangspoort tot verlossing van het eigen hoger 
wezen. 
In deze jachtige tijd is het heel moeilijk om bij het eigen 
werkelijke Zelf te komen. Het is een bijna dagelijkse strijd om 
zich niet door allerlei gebeurtenissen te laten meeslepen.  
De herkenning van het eigen hoger Zelf  is de basis om tot 
hoger spiritueel bewustzijn en waarachtige genezing te 
kunnen komen. 
Wanneer de mens in een gewoon stoffelijk leven te grote 
emoties of te grote liefdeloosheid ondergaat of begaat, zal hij 
dat als trilling met zich meedragen. Die trilling blijft in zijn on-
derbewustzijn verankerd. Het is een vicieuze cirkel. Een daad 
wordt ondergaan of begaan in de materie en heeft 
oorzakelijke gevolgen in de geest.  
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De geest stijgt op, incarneert weer en brengt de oorzakelijke 
gevolgen wederom in de materie. 
Pas wanneer deze vicieuze cirkel bewust wordt doorbroken 
vanuit liefde, verstand en begrip houdt de cirkel op te 
bestaan. 
leder mens wordt geboren met een scala van trillingen in zijn 
onderbewustzijn en ieder mens heeft de opdracht zich hier in 
het huidige leven van te verlossen.  
 
De werkelijk esoterische betekenis van lijden is dat de mens 
door de ervaring van het lijden zichzelf een stuk verder brengt 
in zijn evolutieproces. De ervaring van het lijden doet hem 
begrijpen dat het zo niet moet. 
Lijden is niet noodzakelijk. Lijden is een groeimogelijkheid. 
Lijden ontstaat door de emotionele gebondenheid aan de 
oorzaak van dat lijden.  
Ook vreugde laat stilte en een diep geluksgevoel achter. 
Vreugde en lijden laten diepe ervaringen achter bij de mens. 
Lijden veroorzaakt een diepere indruk dan vreugde. 
Er werd mij gezegd dat de aarde een planeet van lijden is en 
dat de mensheid dit zelf heeft verkozen.  
Het begrip van lijden is nu zo groot geworden, dat de 
mensheid in staat is dit om te draaien. Zelfs aangeboren 
ziekten en kwalen kunnen dan tot een minimum gereduceerd 
worden. 
 
In principe kan iedere ziekte genezen worden, maar het hangt 
af van heel veel factoren of het ook werkelijk gebeurt. In deze 
tijd gaat de mens begrijpen dat alles een geestelijke oorzaak 
heeft en dus uit een geestelijk energieveld komt. De mens 
krijgt steeds meer het vermogen zodanig te leven dat hij de 
oorzaken van bepaalde ziekten kan gaan reguleren.  
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Hij helpt zichzelf dan niet alleen preventief, maar levert ook 
een bijdrage aan het grote geheel. De liefdeloosheid van het 
individu ten opzichte van geest in zichzelf is de werkelijke 
oorzaak van ziekte en lijden. 
In wezen heeft iedere ziekte te maken met desoriëntatie. Aids 
en kanker hebben vooral te maken met begeerte en misken-
ning. Begeerte en miskenning vormen dan een zodanige 
desoriëntatie dat een groep cellen zich gaat afzonderen en de 
eenheid niet meer doordringt. 
Zolang in het bewustzijn van de mensheid niet wordt 
opgenomen dat het goddelijk Zijn in ieder mens 
vertegenwoordigd is, zolang zullen kwaad, geweld, honger en 
ziekten doorgaan. Vanuit de oneindige, beschermende liefde 
vanuit de sferen wordt steeds weer opnieuw vernieuwing van 
bewustzijn aangereikt. 
 
Ziekten komen hoofdzakelijk voort uit de vervreemding van 
de mens van zichzelf. De wereld gaat ten onder aan gebrek 
van inzicht in het eigen Ik. Dit neemt soms zulke extreme vor-
men aan dat geweld, agressie en angst gaan opspelen. 
Wonderbaarlijke genezingen vinden plaats in de hoogste 
spirituele sfeer, daar waar de ziel tot eenheid met het 
goddelijke kan komen. Deze wonderbaarlijke genezingen 
gebeuren in een flits van totale eenwording, waardoor de 
gehele mens, door al zijn gebieden heen, doorstraald wordt. 
Wanneer de eenwording tot het hoogste niveau behoort, is 
de genezing ook in de stof totaal. Deze momenten van totale 
genezing, ook in de stof, zijn zeldzaam. 
 
De Meester Jezus was zo’n mens. Hij heeft vanuit de hoogste 
spirituele gebieden de pijn en het lijden kunnen ontstijgen. 
Hij accepteerde al het lijden in volle overgave en heeft zich 
slechts als dienaar opgesteld.  
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De mens die deze trap van volmaaktheid zal kunnen bereiken, 
zal de wonderen des hemels kunnen realiseren. 
In mijn jarenlange praktijk heb ik geconstateerd dat veel 
ziekten voortkomen uit geestelijke gevangenschap. De mens 
zit gevangen in zijn onbewuste trillingen uit dit of vorige le-
vens. Deze meestal negatieve trillingen corresponderen met 
wat men noemt het gebied van de ziel. Het gebied van de ziel 
is het werkelijke wezen van de mens, dus niet het brein, maar 
het hogere Ik of het diepste gevoel in de mens.  
En daar bedoel ik dan niet de emoties mee. Wanneer dit 
hoogste wezen van de mens geschokt is, angsten heeft, 
frustraties heeft vanuit een onbekend leven, kan hij dat in dit 
leven ook lichamelijk voelen. 
 
Je komt dan op de wereld om in dit leven door middel van 
bepaalde ziekten of gebeurtenissen tot karmische verwerking 
te komen.  
Er is wel ‘overbodige’ pijn. Wanneer de mens zich verzet, 
strijdt en zich niet overgeeft aan het lijden, krijgt hij 
disharmonie in zichzelf. Dit roept overbodige pijnen op.  
 
Ziekte, lijden, pijn, wanhoop en negativiteit bestaan uit 
trillingen, die in de kosmos om ons heen aanwezig zijn.  
De mensheid, geen mens uitgezonderd, draagt deze trillingen 
met zich mee. Trillingen die wij nodig hebben, roepen wij zelf 
op. Deze trillingen roepen wij op om ons te bevrijden van de 
negatieve uitwerking van onze eigen aspecten, die wij hebben 
opgeslagen in ons onderbewustzijn. Het zijn energieën die de 
mens raken in het onbewuste.  
Het onbewuste is een bepaalde vorm van het totale 
bewustzijn. Het onbewuste is in de hogere energiegebieden 
aangesloten op het totale bewustzijn en bij de mens niet of 
nauwelijks bekend. 
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De energievelden die in het onbewuste van de mens liggen en 
nog niet zijn aangeboord, geven de mens een vergrote mate 
van energie. Deze vergrote mate van energie laat in de mens 
nieuwe scheppende energieën ontstaan. Lichamelijke ziekten 
kunnen door deze energieën zodanig herkend worden, dat de 
inwerking van scheppende energieën in het onbewuste van 
de mens de oorzaken van zijn ziekten kan reguleren. 
 
Zo ziet u de cirkelgang van oorzaak en gevolg, die de mens op 
afnemende wijze tot regulatie en vernieuwing brengt.  
Met afnemende wijze wordt bedoeld: het afnemen van de 
karmische energieën, waardoor de mens niet langer in een 
onontkoombare cirkelgang gevangen blijft zitten. 
 
Bij de geboorte van ieder mens is de biologische aanleg tot 
bepaalde ziekten een bijna voldongen feit.  
Deze biologische aanleg is gebaseerd op een geestelijke 
aanleg. Met aanleg bedoel ik de onbewuste mate van 
bewustwording in de mens. 
 
Door die geestelijke aanleg zoekt de mens zelf het eigen 
karma uit, dat hij in dit leven wil verwerken.  
Soms verschuiven in dit bewustwordingsproces de 
mogelijkheden. De mens kiest dan andere mogelijkheden om 
tot bepaalde karmische uitwerking te kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de energieën die fysiek in de materie 
plaatsvinden. 
 
Ieder mens incarneert met verborgen trillingen die hem in 
vorige levens tot bepaalde ervaringen hebben gebracht.  
Die verborgen trillingen zijn als herinneringen in zijn aura 
aanwezig.  
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Die verborgen, onbewuste trillingen zullen respons zoeken en 
geven op situaties die zij in het huidige leven tegenkomen. Op 
deze wijze kunnen deze verborgen trillingen getransformeerd 
worden. Dit basisgegeven is voor de mens een heel groot 
gegeven. Wanneer de mensheid dit zou kunnen accepteren, 
komt er een totale ommekeer in het huidige maatschappelijk 
bestel. 
De huidige wetenschap is zover kunnen vorderen vanuit de 
inspiratie van geest. Daarnaast gaat er nu een 
parawetenschap ontstaan. Beide wetenschappen verdienen 
respect in hun ontwikkeling. 
 
Geestelijke handicaps kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Ook zijn er verschillende soorten van zwakzinnigheid. 
Een mens met een geestelijke handicap kan zodanig naar 
binnen gekeerd zijn, dat er in het onderbewustzijn heel veel 
uitgezuiverd en uitgewerkt kan worden.  
Deze mens wordt dan niet gestoord door zijn bewustzijn, 
want het bewustzijn kan alle ervaringen die de mens opdoet, 
verstoren. 
Een geestelijke handicap kan ook een karmische uitwerking 
zijn. Een uitwerking door niet te kunnen lijden. Zwakzinnigen 
lijden niet, omdat zij niet bewust leven. Wel hebben zij 
behoefte aan liefde. Het niet kunnen lijden in de stof en het 
niet kunnen ontwikkelen van het eigen bewustzijn is meestal 
een verwerking van miskenning of angst van aangedane of 
gedane liefdeloosheid. Er zijn dus heel verschillende redenen 
waarom mensen met een geestelijke handicap worden 
geboren. 
 
Men kan pijn overwinnen door het loslaten van de emoties 
van de pijn. Emoties worden geboren uit angst en angst geeft 
pijn. Dit gebeurde vroeger ook met de martelaren.  
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Zij konden door hun geloof hun emoties van angst 
overstijgen, waardoor zij alles konden ondergaan. Dat is de 
geestkracht in de mens en dat is waar wij naartoe moeten in 
deze wereld. Wij kunnen geestkracht herontdekken en 
opnieuw gaan gebruiken. 
Ziekte en lijden zijn noodzakelijk zolang de zuivering van het 
onderbewustzijn nog niet in alle gebieden is doorgedrongen. 
Ziekte en lijden zijn de wegwijzers tot algehele zuivering en 
overgave tot in de allerhoogste gebieden. Naarmate ziekte en 
lijden de mens zichzelf doet overstijgen, zal de zuivering tot in 
de hoogste spirituele gebieden plaatsvinden. De mens die 
ziekte en lijden vanuit de hoogste spirituele gebieden heeft 
overstegen, ontvangt de hoogste spirituele krachten in zich. 
Ziekte en lijden zijn noodzakelijke ervaringen. Dit klinkt 
ongeveer zoals het vijftig jaar geleden in de christelijke kerken 
werd gezegd: ‘door veel lijden kom je in de hemel.'  
Ergens zit daar een esoterische lering in verborgen die 
verkeerd geïnterpreteerd is door het christendom. De wer-
kelijke esoterische betekenis van ziekte en lijden is, dat de 
mens door de ervaring van het lijden zichzelf een stukje 
verder brengt in zijn evolutieproces. Die ervaring van het 
lijden doet hem bewust begrijpen dat het zo niet moet.  
Een kind dat bij een brandende kachel speelt en zijn handje 
tegen de kachel houdt, zal daar nooit meer bewust tegenaan 
komen. Dit is de functie van het lijden.  
 
Vreugde vervliegt. Vreugde laat stilte en een geluksgevoel 
achter. Ook dat is een ervaring, maar vreugde veroorzaakt op 
de mens blijkbaar niet die diepe indruk als ziekte en lijden. 
Nu de kwestie over pijnstillers. De gewetensvraag is: mogen 
mensen pijnstillers slikken om de pijn kwijt te raken of lost 
men dan zijn karma niet op? Dit is een moeilijke vraag!  
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Pijnstillers kan men nemen, wanneer men zelf tot het uiterste 
is gegaan. Wanneer je voelt dat je emotioneel niet verder 
kunt, is het nemen van pijnstillers geen probleem, maar 
wanneer je genoeg geestkracht hebt om zelf de pijn te 
overwinnen, is het voor je evolutie en geestelijke groei beter 
om ze niet te gebruiken. 
Pijnstillers kunnen een funeste invloed op het energiepatroon 
van de mens hebben. Pijnstillers kunnen je zodanig afsnijden 
van het eigen Ik, dat je daardoor in een volgend leven 
moeilijkheden kunt krijgen. Het is als met drugs, het brengt je 
buiten jezelf. Je kunt dan niet accepteren wat er in je is. 
 
Wanneer de mens zich vanuit geest instelt op zijn pijn als een 
fase waar hij doorheen moet, kan hij zijn pijn ook aan. Hij kan 
die pijn dan letterlijk overstijgen.  
Pijn is materie die je met geestkracht de baas kunt. Door het 
loslaten van je angst word je de baas over je materie.  
Door angst trekt geest zich terug.  
 
Wanneer je je herinnert: ‘ja, ik ben geest’, kun je die angst 
aan en wordt die angst vager. De materiële functies van het 
lichaam worden dan anders. Dit is één van onze grootste 
opdrachten. 
 

De formula ethica Psychosofia: 
 
‘Kom in Gods heilige naam  
tot je diepste acceptatie in vertrouwen 
je diepste vergeving in liefde 
en je diepste genezing in eenheid.'  
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Uitleg: 
Je diepste acceptatie in vertrouwen is het basisveilig-
heidsgevoel vanuit de oorsprong. Dit is wat de mens 
onbewust weet en waarnaar hij verlangt.  
De mens plaatst dit overal buiten zichzelf en projecteert het 
op van alles en nog wat. 
 
De diepste vergeving in liefde is de transformatie van karma, 
zoals de Christus dat heeft gedaan. Je transformeert dan het 
kwaad in onschuld en wilt daar niets voor terughebben. 
De diepste genezing in eenheid is de heelwording, de 
terugkeer naar de Vader. 
Door het vertrouwen, de bewuste verbinding met de 
oorsprong in jezelf door totale acceptatie, krijg je de kracht 
tot vergeving en wordt je liefdesvermogen weer herkenbaar 
in jezelf. 
Je komt dan weer in de eenheid en de heelheid, waardoor je 
genezing verkrijgt. 
 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Is coma een voorbereiding op de dood of kun je iemand 
daar weer uithalen? 
 
Z.: Dat is verschillend.  
Soms gaat iemand in coma om te kunnen verwerken. En soms 
gaat iemand gedwongen in coma, omdat hij of zij niet terug 
kan komen. Ik kan hierop geen algemeen antwoord geven. 
Het is bij iedereen anders.  
Zelf ben ik eens bij een man geroepen na een auto-ongeluk.  
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Ik wist dat hij niet terug kon komen en dat ook niet wilde, 
omdat er in zijn leven iets was gebeurd waar hij niet overheen 
kon komen. Ik heb twee keer met hem gesproken en hem uit-
gelegd hoe hij wel terug zou kunnen komen.  
De derde keer merkte ik dat hij het niet zou kunnen.  
 
Toen heb ik andersom met hem gesproken en hem verteld 
over het hiernamaals. Ik vertelde hem dat hij geen angst 
hoefde te hebben om weg te gaan. Dus toen ik merkte dat hij 
niet terug kon komen, was het mijn plicht om hem de andere 
kant uit te wijzen. 
 
Als je voor zo’n situatie staat, moet je je verstand uitschake-
len. Heel diep in je innerlijk weet je wat je moet doen. Dat is 
je intuïtie. Je kunt dan alleen maar liefde geven en licht visua-
liseren.  
Een ander voorbeeld is van een vrouw die een eenvoudige 
operatie moest ondergaan. Zij raakte in coma en is daar vele 
jaren in gebleven. In haar trillingsveld was een bepaald gege-
ven aanwezig dat uitgewerkt wilde worden.  
Op het moment van in coma raken, zendt de patiënt een flits 
uit, waar van buitenaf op wordt gereageerd. Dat uit zich in 
een stoffelijke realisatie, in dit geval coma.  
 
De kosmische uitleg is dat het uit te werken gegeven nu on-
bewust kan gebeuren, ook ten opzichte van haar naasten. 
Iemand van haar familie vertelde hoe de familie dit heeft 
verwerkt. Die verwerking valt dan weer samen met het tril-
lingsgetal waarmee de patiënte incarneerde. Niets is dus zon-
der oorzaak en gevolg. Het zijn kosmische wetmatigheden, 
die je natuurlijk niet in de gaten hebt, die in het bewustzijn 
van de mensheid gaan komen.  
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Kosmische wetmatigheden veranderen niet als wetmatigheid, 
maar kunnen wel op een andere wijze beleefd en getransfor-
meerd worden. 
 
--- Bij iemand die hersendood is, functioneren de vegetatieve 
functies nog. Waar is dan de ziel?  
 
Z.: Laat ik deze mevrouw als voorbeeld nemen. Zij heeft jaren 
in coma geleefd. Haar bewustzijn blijft bestaan, ongeacht of 
het menselijk lichaam functioneert of niet. Wanneer in het 
begin van haar coma met haar was gesproken en haar was 
uitgelegd wat er gebeurde, had haar leven beëindigd mogen 
worden. Want zij had dat waarschijnlijk zelf ook gewild.  
 
Nu bleef zij als het ware hangen in een emotioneel niveau van 
bewustzijn, waardoor zij niet wist: ‘moet ik nou weg of moet 
ik blijven.' Zowel haar omgeving als zijzelf waren zich hier niet 
van bewust.  
Wanneer een mens een bepaalde tijd in coma is, kunnen de 
hersens niet meer functioneren in de materie. Het kan dan de 
wil zijn van degene die in coma ligt om de materie te verlaten. 
Men kan hier met de comapatiënt op hoger bewustzijnsni-
veau over spreken. Hoewel hij of zij dus niet hersenbewust is, 
kan er met die mens overlegd worden, waardoor het hoger 
bewustzijn daarop kan reageren.  
Op zeker moment zal de comapatiënt aangeven dat hij of zij 
klaar is en het leven beëindigd kan worden. 
 
--- Staan mensen in coma altijd zelf voor een soort keuze? 
 
Z.: Ja, soms weten zij het niet en blijven dan hangen.  
Soms willen ze weg en sterven. Het niet weten komt het 
meeste voor. Wanneer er te lang geen keuze gemaakt wordt, 
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verdwijnt de keuzemogelijkheid. De comapatiënt blijft dan 
zweven in een tussenfase, zonder daar bewustzijn over te 
hebben. 
In zo’n geval kun je altijd helpen, maar de grenzen zijn subtiel. 
Het is niet simpel om dit zomaar te zeggen. 
Wanneer na circa zes maanden de situatie hetzelfde is, heeft 
de terugtrekking van geest eigenlijk al plaatsgevonden.  
Er zijn dan geen keuzemogelijkheden meer. Het bewustzijn is 
weg en alles atrofieert. 
 
--- Hoe komt iemand in zo’n comateuze staat? 
 
Z.: Dat gebeurt vaak vanuit een verlangen naar rust. De dood 
neemt langzaam zijn intrede en je kunt niet meer terug. 
Soms heeft iemand dit coma nodig om tot totale rust en ac-
ceptatie te kunnen komen. Er kan dan een totale transfor-
matie plaatsvinden.  
Het aanraken van een comapatiënt is goed. Soms is het net of 
ze niet de juiste interesse meer hebben en reageren zij niet. 
De geest wordt dan niet meer geraakt. 
  
--- Wat is dementie? 
 
Z.: Dementie is terugtrekking van geest, waardoor de stof 
vervalt. Wanneer geest zich terugtrekt, wordt de stof niet 
meer vergeestelijkt en niet meer in stand gehouden.  
Geest houdt stof in stand en stof valt uiteen als geest zich 
terugtrekt. 
 
Dementie heeft natuurlijk ook een fysieke oorzaak.  
Die fysieke oorzaak heeft te maken met het gegeven dat voor 
de ziel van deze persoonlijkheid een bepaalde rustperiode in-
treedt.  
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Ik zie vaak dat dementie als iets heel akeligs en zwaarmoedigs 
wordt voorgesteld, maar een dement mens keert terug naar 
waar hij vandaan kwam en is bezig zijn leven te verwerken.  
 
Dat hoeft zeker niet altijd in pijn te zijn. Je kunt natuurlijk 
nooit generaliseren, maar vaak is het zo dat dementie een 
toevlucht voor de ziel is om meer en dieper te kunnen ver-
werken. Je ziet dan dat demente mensen helemaal teruggaan 
naar hun eigen jeugd en helemaal in die tijd leven.  
Onderwijl verwerken zij hele grote aspecten van hun leven. 
Tijdens de dementie kan er een grote karmische verwerking 
plaatsvinden en soms zelfs transformatie. Na de overgang is 
er dan een andere weg van evolutie.  
 
De omgeving kan innerlijk met de dementerende persoon 
spreken, want het hersenbewustzijn neemt niet meer op. 
Wanneer men van ziel tot ziel spreekt, wordt het wel in het 
onderbewustzijn opgenomen. 
 
Bij de dementerende mens blijft de ziel aanwezig, maar deze 
mens heeft er in zijn ego geen aansluiting meer mee. Daarom 
kan de geest zich niet meer manifesteren in de stof. Geest-
kracht manifesteert zich via denkkracht, via de hersenen en 
het centrale zenuwstelsel.  
Wanneer geest zich terugtrekt, trekt de belevendiging van de 
stof zich geleidelijk terug. De ziel is wel van ziel tot ziel te be-
reiken. 
Juist de dementerende mens moet met respect behandeld 
worden en zeker niet als een onmondig kind, want dat doet in 
de sferen ontzettend veel pijn. Alhoewel de dementerende 
mens in zijn bewustzijn niets kan begrijpen, kan hij dit wel in 
zijn geestelijke vermogens. Die geestelijke vermogens kunnen 
zich alleen niet meer conformeren met zijn denkkracht. 
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Soms zie ik demente mensen die innerlijk schreeuwen om 
hulp. Als je ze dan behandelt als een lastig kind is dat abso-
luut tegen de menselijke waardigheid! 
In de diepste betekenis is dementie - dit is natuurlijk geen 
medische, maar een spirituele uitleg - een verlangen naar 
geluk. Wat is geluk? Geluk is in een innig contact zijn met het 
diepste in jezelf. Dat kan zich op alle mogelijke manieren uit-
drukken. Het is goed je hiervan bewust te worden. 
Demente mensen moet je niet steeds proberen terug te ha-
len. Je praat ze dan een schuldgevoel aan en maakt ze bang. 
De overgangsfase van nog net niet dement en al bijna wel is 
een heel duister gebied. Daar moet je hen met liefde door-
heen loodsen. Als je hen dan wilt terughalen, raken zij hele-
maal van hun stuk. Gun hen hun eigen leven en heb daar 
respect voor. 
 
--- Kun je iets zeggen waarom deze mensen kiezen voor deze 
vorm? Waarom kiezen zij niet voor een bewustere manier? 
 
Z.: Ieder mens maakt in zijn of haar leven negatieve dingen 
mee.  
Die negatieve dingen zijn in de herinnering vaak heel zwaar. 
Deze mensen kiezen er dan voor - en waarom dat is, weet ik 
niet, daar hoor ik ook niets over, dat is het unieke van de 
mens - om die negatieve dingen los te laten en zich te ver-
plaatsen in hetgeen dat in hun leven mooi, warm en goed 
was. Dit is de absolute, unieke eigen wens die wij moeten 
respecteren. 
 
Z.: Het bewustzijn van de mens is zodanig geëvolueerd, dat je 
in deze tijd keuzes kunt maken van wel of geen euthanasie. 
Het maken van deze keuzes is sterk afhankelijk van het be-
wustzijn en de inzichten over het begrip dood.  
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Waarom zouden wij het leven op alle mogelijke manieren 
willen vasthouden en verlengen? Waarom zouden wij niet 
mogen sterven als wij dat hebben aangegeven? 
e zieke geeft aan dat hij op een punt is gekomen dat hij tot 
rust wil komen en zich wil terugtrekken in de geest. De ver-
antwoordelijkheid van de gezondheidszorg is dan heel groot. 
Zij staan voor de keuze: wanneer wel en wanneer niet?  
 
Keuzes worden mede bepaald door de diepere inzichten over 
wat dood inhoudt en wat leven is. En hoe verhoudt geest zich 
tussen deze twee polen? Pas als op deze vragen antwoorden 
komen, kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden.  
 
Steeds meer mensen worden door dit vraagstuk aangeraakt 
en zoeken antwoorden op vragen als: wat is dood? Wat is 
leven? Wat is geest? En hoe verhouden deze aspecten zich 
tot elkaar en waar liggen onze verantwoordelijkheden. 
In onze materiële maatschappij is dood iets afschuwelijks.  
De materie houdt op en dat is precies waar het om gaat.  
De mens is te gericht op de materie en dus op het leven. 
Nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten en een dieper begrip van 
dood kunnen ons verder helpen.  
Vanuit een innerlijk zielscontact kun je te weten komen wat 
de zieke wil. Dat moet dan nog fysiek tot stand gebracht wor-
den en dat is ontzettend moeilijk.  
Wanneer het spirituele bewustzijn van de mens andere di-
mensies op een bepaalde wijze zou kunnen accepteren, kan 
de juiste beslissing in vrijheid genomen worden.  
 
--- U zegt: laat iemand die wil sterven vrij. Hij of zij moet ei-
genlijk zelf de keuze hebben. Hoe zit dat met mensen die 
suïcide willen plegen? 
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Z.: Een mens die suïcide wil plegen, doet dat vanuit uiterste 
wanhoop. Die uiterste wanhoop zou verlicht kunnen worden 
door mensen met een bredere visie en diepere geestelijke 
inzichten. Maar zelfs dan is het alleen een aanreiking die je 
mag doen. De beslissing moet je laten bij degene die deze 
stap zou willen doen. Het is zijn of haar leven en daar is alleen 
hij of zij verantwoordelijk voor. 
 
Wanneer je een diep geestelijk bewustzijn, een brede visie en 
diepe inzichten hebt, kun je zo’n wanhopig mens heel veel 
hulp geven. Je hebt dan de plicht om vanuit liefde deze mens 
een liefdesaanreiking te geven, zodat deze mens kan gaan 
weifelen. Wanneer de mens een liefdesaanreiking krijgt, kan 
er innerlijk een verandering optreden. Hij of zij kan dan al of 
niet tot een andere beslissing komen. Uiteindelijk moet je ook 
dit kunnen loslaten, want ieder mens is zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen leven. 
 
--- Ik heb de indruk dat er tegenwoordig iets te gemakkelijk 
wordt overgegaan tot euthanasie. Ik weet niet goed hoe ik 
daarmee om moet gaan. Ik zou hier graag uw mening over 
weten. 
 
Z.: Voor actieve euthanasie is de mens nog niet helemaal 
klaar. De mens heeft nog onvoldoende bewustzijn om te we-
ten wat hij daarmee aanmoet en weet ook niet wat voor een 
karma hij daardoor op zichzelf en op degene die deze eutha-
nasie verricht laadt. 
Passieve euthanasie is toegestaan, wanneer de mens, die dit 
wil laten gebeuren, dit werkelijk bewust wil.  
Het bewustzijn ten aanzien van actieve euthanasie is lang-
zaam aan het groeien. Dat bewustzijn moet nog helemaal 
uitgebouwd  en uitgediept worden.  



642 

 

Euthanasie vanuit een bepaalde geestelijke harmonie schept 
geen nieuw karma. Euthanasie vanuit pijn, angst of iets der-
gelijks schept dat wel. In het laatste geval pak je niet volledig 
op wat doorleefd en verwerkt moest worden. Het komt dan 
weer terug in een volgend leven.  
Het is wel je eigen keuze of je niet doorleefde en onverwerkte 
zaken wilt doormaken of uitstellen.  
Wanneer je deze keuze vanuit een harmonieuze intentie 
maakt, is het al anders. Het blijft altijd je eigen keuze en af-
hankelijk van je niveau van inzicht en overgave zal karma 
verlost moeten worden.  
Hoe meer euthanasie in harmonie gebeurt, hoe minder pijn 
en wanhoop er achter zit. Je kunt dan in jezelf zeggen:  
‘In dit leven voel ik mij hier niet meer capabel voor.'  
Dat geeft in een volgend leven een heel ander karma. 
 
--- Wat vindt u van abortus? 
 
Z.: Abortus is het ontnemen van leven. 
Met het bewustzijn wat de mens nu heeft kun je niet zeggen: 
'Abortus mag niet.'  
Het moet met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren: vanuit het 
weten dat de foetus bewustzijn heeft.  
Daarom is er vanuit de begeleiding zo'n geweldige drang dat 
de mens gaat begrijpen dat het bewustzijn zich continueert, 
ook al zie je het niet.  
 
In het algemeen is de mens die abortus laat gebeuren zich 
niet bewust van wat hij of zij doet.  
Bij de conceptie is geest aanwezig.  
Op het moment van de bevruchting komt er een bewustzijn 
in. Een professor zei dan wel dat het de eerste veertien dagen 
nog niet zo is, maar dat is niet waar.  
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Ik denk dat hoe meer een mens beseft dat het een bewustzijn 
is, hoe minder vlug en ongenuanceerd de mens een beslissing 
neemt om tot een abortus over te gaan.  
In iedere cel is bewustzijn aanwezig. Bij de conceptie is dus 
reeds bewustzijn aanwezig. Bij de geboorte treedt de ziel 
binnen. De ziel is helemaal verweven met de foetus in de 
baarmoeder.  
Abortus is het verhinderen van de incarnatie van de ziel.  
De mens draagt hier zelf de volledige verantwoordelijkheid 
voor. 
Abortus zal waarschijnlijk nooit zomaar gebeuren. Het zal 
altijd in uiterste nood plaatsvinden en een hele zware beslis-
sing zijn.  
Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen geweten en 
moet de consequenties van zijn of haar handelingen aanvaar-
den. 
 
--- Ik begrijp niet goed het verschil tussen geest die indaalt bij 
de conceptie en de ziel die indaalt bij de geboorte. Wie neemt 
welke ervaringen op?  
 
Z.: Het bewustzijn van de foetus begint al bij de conceptie en 
houdt alles in. De ziel die incarneert heeft die totaliteit ook, 
maar bevat tevens bepaalde aspecten die in dit leven uitge-
werkt gaan worden. Die aspecten nestelen zich tijdens de 
zwangerschap in het ongeboren kind. 
 
--- In hoeverre is bewustzijn belangrijk bij het afstaan of ont-
vangen van organen? 
 
Z.: Het bewustzijn van de mens op geestelijk en spiritueel 
gebied wordt momenteel verruimd en verdiept.  
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Dat betekent dat ook ten aanzien van lichamelijke functies en 
organen een duidelijk spiritueel bewustzijn komt.  
Donoren die hun organen afstaan, doen dat vanuit een be-
paald liefdesinzicht. Er vindt dan een kosmische, energeti-
sche, karmische transformatie plaats, zowel naar de donor 
zelf, als naar de ontvanger, als naar de kosmos. Een donor 
weet niet naar wie zijn orgaan wordt getransplanteerd.  
Hij staat zijn orgaan af en deze liefdesdaad wordt als een lief-
desenergie opgenomen in het totale bewustzijn. Zijn liefdes-
daad voegt iets toe aan de liefdesenergieën die over de totale 
wereld rondwaren.  
Dat is het bijzondere en het mooie van zo’n daad. Zou de 
donor diepe inzichten hebben over de spirituele achtergron-
den van zijn beslissing, dan heeft zijn liefdesdaad een nog 
grotere invloed in de totale kosmische ordening.   
 
Bij de ontvanger geldt hetzelfde.  
Is de ontvanger spiritueel bewust ja of nee. Is hij of zij dat 
wel, dan heeft de ontvangst van het orgaan een diepere ge-
nezende werking in het karmisch herstel. U zult zeggen: dat is 
eigenlijk gemeen, want als zo’n persoon nooit met spirituali-
teit in aanraking is gekomen, kan hij daar niets aan doen. In 
dat geval krijgt de orgaantransplantatie op een andere wijze 
een zodanige liefdesinvloed, dat het wel degelijk genezend 
werkt. 
Als het uitnemen van een orgaan te snel wordt besloten, 
kunnen nabestaanden daarover diep in gewetensnood raken. 
Dat is een verschrikkelijk karma. Want de donor wiens leven 
beëindigd is of wordt, mist dan organen in zijn etherisch li-
chaam.  
Ook de donor kan hierdoor in disharmonie komen. 
Wanneer het uitnemen van een orgaan gebeurt met een 
mens die reeds overleden is, is dat niet zo erg.  
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Ondanks het feit dat organen van de donor nog karma in zich 
dragen. Het is dus een heel individueel  vraagstuk om ethisch 
en spiritueel met donorschap om te gaan. 
 
--- In ziekenhuizen wordt vaak twee tot drie uur na het over-
lijden van de patiënt onderzoek verricht op het stoffelijk li-
chaam. Wat voor invloed heeft zo’n onderzoek op het ethe-
risch lichaam? 
Z.: Esoterisch gezien is het fout, maar je komt dan vaak in 
conflict met de noodzaak van  transplantatie van levende 
organen. Van iemand die net is gestorven, zijn de organen 
nog intact, waardoor een ander gered kan worden. Hoe ver-
der je dit doorvoert, hoe groter de verantwoordelijkheid 
wordt. Wat je de één geeft, ontneem je de ander. 
 
--- Als het etherisch dubbel nog niet los is, maakt de mens dan 
bewust het snijproces mee? 
 
Z.: Ja, de overledene lijdt daaronder. 
 
--- Als iemand zelf voor zijn sterven toestemming geeft voor 
een orgaantransplantatie is dat toch een soort liefdesdaad 
voor je medemens? 
 
Z.: Ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is 
belangrijk dat de mens zich bewust is van zijn eigen verant-
woordelijkheid en beslissingen. Wanneer zij bij hun volle be-
wustzijn zo’n beslissing nemen, is orgaanuitname geen kwel-
ling en transformeren zij hun energieën. 
 
--- Verander je van persoonlijkheid omdat je na een orgaan-
transplantatie trillingen meekrijgt van de donor? 
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Z.: Het is een complex geheel. In het orgaan wat je krijgt, zit-
ten karmische energieën en dus bewustzijn van de donor. 
Wanneer die energieën niet accorderen met de persoon die 
het orgaan ontvangt, zul je fysiek weerstanden ontmoeten.  
 
Ieder mens heeft dezelfde aspecten, maar ieder mens heeft 
ook een bepaald pakketje wat hij in dit leven wil uitwerken. 
Kloppen die karmische aspecten niet met jouw pakketje, dan 
zullen bij een orgaantransplantatie weerstanden ontstaan. 
Het is dan aan de ziel van de ontvanger hoe hij deze verande-
ringen in zijn pakketje kan accepteren en transformeren.  
Pas als de ontvanger die veranderingen kan accepteren, krijgt 
hij kracht - en meestal gebeurt dat onbewust - om te trans-
formeren. Fysiek zal het dan ook goed gaan. 
 
--- Je zegt dat de mens nog niet zo bewust is dat hij zelf de 
verantwoordelijk kan dragen voor een orgaantransplantatie. 
Wij weten nog niet helemaal precies wanneer het verant-
woord is een orgaan te transplanteren. In hoeverre kan ik hier 
in meegaan? 
 
Z.: De mens die een codicil heeft, wil een orgaan afstaan. 
Medici kunnen dan een ander leven verlengen of redden. 
Wanneer het uittreden van de ziel nog niet heeft plaatsge-
vonden, kun je je wel voorstellen wat er gebeurt bij een 
transplantatie. Hoe veranderen wij deze bezwaren?  
Hoe kunnen medici hiermee omgaan? 
  
Uiteindelijk zal het bewustzijn van de mensheid zodanig ver-
licht worden dat zij hun sterven willen, moeten en kunnen 
accepteren.  
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Nu is daar dan de inspiratie en de technische vooruitgang van 
de medische wetenschap om te komen tot orgaantransplan-
taties. Die inspiratie is gekomen opdat er uiteindelijk een 
eenheid en verbroedering in de materie zal komen.  
Dit betekent dat wanneer het bewustzijn zodanig verdiept en 
verlicht wordt, er een eenheid in liefde kan komen en trans-
plantaties geoorloofd zijn. Er zal dan een totale karmische 
transformatie ontstaan, zodat uiteindelijk transplantaties niet 
meer nodig zijn.  
 
Wat nu gebeurt is een handreiking vanuit de geestelijke di-
mensies om dit karma van de wereld ook in deze fysieke as-
pecten tot transformatie te brengen. Deze transformatie kan 
alleen plaatsvinden, wanneer het bewustzijn deze spirituele 
inzichten heeft.  
Transplantaties zijn dus een medefactor in het totale trans-
formatieproces van het gehele zonnestelsel. Maar zolang 
transplantaties niet vanuit dit diepe bewustzijn gedaan wor-
den, heeft het maar een kleine invloed op het geheel. 
 
--- Er is momenteel discussie over wel of geen hersenfuncties. 
Op zeker moment wordt zo iemand dood verklaard en wor-
den de functionele organen weggenomen. Waar is dan de ziel 
en wanneer verlaat de ziel het lichaam? 
 
Z.: Wanneer de ziel het bewustzijn krijgt dat hij zich terug 
moet trekken, trekt hij zich terug. Het stoffelijk lichaam kan 
dan blijven functioneren. Natuurlijk is er in de sferen het be-
wustzijn dat de medische wetenschap met haar ontwikkelin-
gen zover zou komen en natuurlijk zijn daar maatregelen voor 
genomen. Orgaantransplantaties zijn ten dele goed en ten 
dele niet goed. Want hoewel de ziel zich terugtrekt, zijn de 
organen vervuld met de trillingen van de teruggetrokken ziel.  
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Wanneer deze organen getransplanteerd worden in de ander 
werken deze trillingen na in dat lichaam. Ook in de aura van 
de persoon die deze orgaantransplantatie krijgt, komen deze 
trillingen binnen. Nu is het kosmisch wel zo, dat alleen die 
trillingen elkaar kunnen aantrekken die een werkelijke ge-
meenschap hebben. Zijn de trillingen niet van een gelijk tril-
lingsniveau, dan worden de organen afgestoten.  
 
In wezen is dit een geheel nieuwe versie van karma beleven. 
Het kan het uitwerken van het karma zelfs versnellen, waar-
door er mogelijkheden ontstaan om vlugger en dieper tot 
oplossing van karma te komen. Dit is het begin van broeder-
schap. Er zitten dus positieve en negatieve aspecten aan or-
gaantransplantaties.  
Positief is dat donoren en ontvangers die gelijke trillingen 
hebben tot eenheid komen. Het bewustzijn wordt hierdoor 
positief  beïnvloed. 
 
--- Kunnen dierenorganen getransplanteerd worden naar 
mensen? 
 
Z.: Er is een evolutie, een verheffing van bewustzijn gaande. 
Op dit moment is het niet goed dat een dierenorgaan in een 
mens komt, maar in de evolutie van het bewustzijn zal dat 
uiteindelijk niet meer zoveel uitmaken. Hoe vlugger het be-
wustzijn van de mensheid evolueert, hoe vlugger het bewust-
zijn van het dierenrijk meegaat. Op den duur wordt de discre-
pantie van trillingen dan opgeheven. 
 
--- Draagt de technische ontwikkeling van de medische we-
tenschap bij aan de ontwikkeling van het bewustzijn van de 
mensen? Ik denk dan aan zaken als kunstmatig in leven hou-
den. 
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Z.: Wanneer het bewustzijn van de mensheid samengaat met 
deze technische ontwikkelingen wel, anders niet. Het bewust-
zijn van de wetenschap wordt geïnspireerd en zal uiteindelijk 
tot werkelijke, geestelijke, geïnspireerde wetenschap worden. 
Dat past in het evolutieproces. Eerst moet je door de stof en 
heel veel negatiefs heen om uiteindelijk tot het licht te kun-
nen komen. 
-- In mij is een niet te overbruggen kloof tussen de belangen 
van de donor en de ontvanger. Het is een daad van liefde om 
een orgaan af te staan, maar ik vind het ook een daad van 
liefde als iemand mag sterven. Hoe verhoudt zich dit? 
 
Z.: Bij een transplantatie bepaalt de ziel het moment of hij 
wel of niet zal reageren met sterven of blijven leven.  
Deze beslissing vindt in de kosmische en karmische verbin-
ding  van de ontvanger in het eigen innerlijk plaats. De daad 
van de donor is een daad van menslievendheid. Ik heb u al 
eerder verteld op welke wijze die liefdesdaad sterker of min-
der sterk zou kunnen zijn. Die liefdesdaad geeft de ontvanger 
een kans om in een bepaalde transformatie van karma te 
kunnen komen. 
  
Hoe werken dan de energieën tussen een donor en een ont-
vanger? Hetgeen hier wordt beschreven zijn aanreikingen 
waar u wel of niet iets mee kunt. Het valt niet te generalise-
ren, want alles is uniek en gaat dus uit van het individuele. 
 
--- De huid is zowel een belangrijk ademhalingsorgaan alsook 
een belangrijk uitscheidingsorgaan. Hoe denk je over huid-
transplantaties? 
 
Z.: Huid heeft te maken met prana. Prana is kosmische ener-
gie die vooral door de huid binnenkomt.  
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Je ziet bij grote verbrandingsgevallen dat de mens dit vaak 
niet overleeft, ondanks behandelingen en huidtransplanta-
ties.  
Dat komt omdat in huidtransplantaties veel vreemde con-
structies zitten en prana dan erg veel moeite heeft om door 
te dringen.  
Huidcellen hebben dan moeite met een te grote herpro-
grammering, die zij soms niet aankunnen.  
--- Ik wil mijn organen niet afstaan, zolang ik geen zekerheid 
heb dat er iets goeds mee gedaan wordt. 
 
Z.: Hier zit absoluut een valkuil in.  
Je doneert een orgaan vanuit een spiritueel bewustzijn, van-
uit medemenselijkheid, dus vanuit een liefdesdaad.  
Dat orgaan wordt bij de ontvanger ingeplant en je geeft de 
ontvanger als het ware een liefdesinjectie in het bewustzijn 
van zijn cellen. Het is dan zijn verantwoordelijkheid en niet de 
uwe wat hij daarmee doet.  
U mag zich daar niet verantwoordelijk voor stellen, want 
wanneer u zich daar mede verantwoordelijk voor stelt,  krijgt 
u medekarma in hetgeen die persoon wie weet wat voor grie-
zeligs gaat doen. Het is heel belangrijk hoe je met andere 
mensen omgaat en wat je aan andere mensen vanuit spiritu-
eel bewustzijn geeft. 
 
--- Hoe ziet men in de sferen orgaantransplantatie? 
 
Z.: Orgaantransplantatie redt vaak mensen het leven. Het is 
de vrije keus van de mensheid om dit te doen. Wel roept het 
als consequentie nieuwe karmische gegevens op.  
Wanneer orgaantransplantatie op een positieve wijze wordt 
ervaren, zullen de consequenties op een andere positieve 
wijze tot de mens komen. 
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Wanneer je een orgaan van een ander krijgt, moet je die con-
sequenties bewust durven nemen. Je krijgt dan niet alleen 
een materieel orgaan ingeplant, maar ook veel energie van de 
donor. Dat heeft consequenties. Wanneer je bereid bent deze 
consequenties te accepteren, is dat je eigen verantwoorde-
lijkheid. Het is dus niet zo dat er een voor of tegen is.  
Alles heeft altijd consequenties en eigen verantwoordelijkhe-
den. 
--- Geldt hetzelfde voor het krijgen van bloed? 
 
Z.: Ja, daar geldt hetzelfde voor. Bloed bevat prana en esote-
rische zuurstof. Dit veroorzaakt dat in het bloed kosmische en 
karmische wetmatigheden stromen. Bloed geeft de mens 
‘relationship’ met geest. Dus in het bloed van een ander zit 
een mate van ‘relationship’ met geest van de ander.  
Deze ‘relationship’ met geest wordt toegevoegd aan hetgeen 
je zelf hebt. Dat heeft als consequentie een nieuwe spiraal 
van kosmische en karmische wetmatigheden.  
Wanneer je heel bewust het bloed van een ander ontvangt, 
kun je dit positief ondergaan en ook de consequenties aan-
vaarden. 
In wezen krijg je een ‘healing’ door middel van een mede-
mens. Er wordt iets in liefde hersteld en als dat bewustzijn er 
is, wordt het niet afgestoten. 
 
--- Is het dan niet schadelijk en wordt het tot je eigen bloed 
gemaakt? 
 
Z.: Het hoogste Zijn, onze inspiratie heeft het verstand van de 
mens doen evolueren en ons steeds nieuwe inspiratie ge-
schonken. Het leven op aarde verbetert voortdurend en er 
komt een steeds groter bewustzijn. Een bloedtransfusie heeft 
niet de dood van de ander tot gevolg.  
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Bloed afstaan wordt bewust gedaan.  
Eventueel karma wordt voor een deel getransformeerd. 
 
De intentie van geven is altijd de enige basis.  
Als je bewust wilt geven, zal het geen karma veroorzaken.  
Het komt allemaal uit de geest en wordt in de hersenen ge-
transformeerd. 
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Hoofdstuk 25 
 
 
LEVEN DOOD LEVEN 
 
 
 
De dood is nog steeds een taboe in onze maatschappij.  
Waarom zijn wij zo bang om te sterven? Sterven is overgaan 
tot een andere bewustzijnsvorm. De zwaarte van de stof wordt 
losgelaten en de mens wordt opnieuw geboren in de geest. 
Sterven betekent acceptatie van het leven. Wanneer men zich-
zelf niet in zijn totaliteit kan accepteren, kan het stervensuur 
een grote wanhoop zijn.  
Maar wanneer men zichzelf in zijn totaliteit accepteert met alle 
pijn en vreugde, weet men dat sterven niet een uiteenvallen is. 
Sterven is het loslaten van oude vervormde stof dat je brengt 
tot een waarachtig leven in de geest. 
In de sferen waar je komt is opvang en een geleidelijke bewust-
wording van de Algeest. De mens gaat daar, net als in een 
school op aarde, van sfeer tot sfeer. De sfeer waar men aan-
komt en de begeleiding die men krijgt, is afhankelijk van het 
bewustzijn dat op aarde is vergaard. Dit bewustzijn is de basis 
om in een bepaalde sfeer te komen en in die sfeer evalueert 
men zodanig, dat men weer nieuwe kracht krijgt om opnieuw 
een hele menselijke cyclus te volgen. 
 
Ik zou met u willen komen tot een diep gevoeld inzicht wat 
sterven inhoudt en hoe wij illusionaire gebieden los kunnen 
laten.  
De mens moet leren dat hij vanuit de stof door al zijn gebieden 
heen tot in zijn ziel komt en dat hij slechts vanuit liefde in zijn 
gevoel in al zijn gebieden zichzelf kan zijn. 
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Het is niet voldoende om dit als een theoretische beschouwing 
te zien. De mens kan een zodanige levenshouding verwerven 
dat hij tot zijn diepste Ik komt en daardoor leert leven en ster-
ven. Verlies je niet in emotionaliteiten die vanuit oude pijnen 
omhoog komen. Kom tot een werkelijk diep inzicht dat ook een 
beetje sterven inhoudt. Misschien zit u in uw emoties nog heel 
vast aan alles wat u beleefd heeft en in uzelf heeft moeten 
accepteren.  
 
Door acceptatie verdiept zich het bewustzijn en komt er ver-
ruiming en bevrijding. Misschien staat u al heel sterk in uw 
mentale gebied en denkt u: ‘ik ben er al.' Juist dan is het zaak 
om heel diep te schouwen of hetgeen u heeft veroverd werke-
lijk uw eigen Ik is of dat het een illusie is, geboren uit pijn, een-
zaamheid, miskenning, schuld of wat dan ook. Als u werkelijk in 
een innige diepe stilte met uzelf kunt zijn, heeft u zowel het 
emotionele als het mentale gebied tot uw vrienden gemaakt.  
 
Er is mij gezegd dat door hoger en dieper bewustzijn werkelijke 
veranderingen in de maatschappij kunnen komen. De ene 
mens zal de andere mens meer uit zijn gevoel gaan benaderen 
en die ander niet meer overweldigen met alles wat hij van zich-
zelf heeft. De mens zal dan beter tot zijn recht kunnen komen. 
 
Er is mij gezegd dat ook in de medische wereld deze beschou-
wing zal doordringen, zodat de gewonde mens, die medisch 
heus wel goed behandeld wordt, juist in zijn ziel erkenning 
vindt. Er zal een werkelijke, liefdevolle opvang, verzorging en 
begeleiding komen. 
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Hiermee zeg ik niet dat de medische wereld momenteel tekort 
schiet, maar wel dat onze maatschappij zodanig is gemateriali-
seerd dat er geen tijd, inzicht en mogelijkheden meer zijn voor 
een werkelijke liefdevolle benadering. Onder een liefdevolle 
benadering versta ik: diep komend vanuit het hart, niets ver-
wachtend van de ander, niets willend van de ander en gevend 
naar die ander.  
Sterven houdt vernieuwing van bewustzijn in en mensen die 
met sterven in aanraking komen, zullen de grens tussen leven 
en dood niet meer zo smartelijk ervaren.  
Het bewustwordingsproces in de sferen zal dan minder pijn 
doen door de herkenning van de eigen onvolmaaktheden hier 
op aarde. 
 
Door vernieuwing van bewustzijn van de levenden zal ver-
nieuwing van bewustzijn van de doden mede veranderen. 
Nieuwe generaties worden dan geboren met een dieper en 
hoger bewustzijn.  
Wij hebben niet alleen de verantwoordelijk voor onszelf, maar 
ook voor onze broeders en zusters in de geest. U begrijpt dat 
dit een grote verantwoordelijkheid is. 
 
De stoffelijke dood doet het lichaam uiteenvallen. Hierdoor kan 
er vernieuwing van geest komen, waardoor er weer nieuwe 
stof ontstaat. Dit is een prachtige cyclus en een eeuwig duren-
de spiraal. Deze spiraal draait niet alleen om het stoffelijk ge-
beuren, maar ook om de geestelijke en spirituele gebieden in 
onszelf.  
Wanneer wij met de dood geconfronteerd worden, is er altijd 
de pijn van het afscheid. Dat is heel menselijk en hoort ook zo.  
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Maar naast de pijn is er ook de hoop op hereniging met hen die 
eerder zijn overgegaan. Die hoop op hereniging is broeder-
schap, is geestkracht, is eenheid van geest. 
Naast de dood en de wedergeboorte is er een eenheid van 
geest, die uiteindelijk zal leiden tot een eenheid van stof ver-
bonden in liefde.  
Vanuit de begeleiding is mij gezegd dat er over de gehele we-
reld een grote oproepende kracht naar vernieuwing komt.  
Aan deze oproepende kracht zal niet voorbij gegaan kunnen 
worden. Wel is het van het hoogste belang dat die energietril-
lingen niet te begerig worden opgepakt. De mens moet zich 
door deze energietrillingen laten meevoeren om ze te her-
kennen in zichzelf. Dan draaien wij mee in deze spiraal, die 
uiteindelijk een stoffelijke werkelijkheid in het leven op aarde 
zal krijgen. 
 
De vernieuwing van ons bewustzijn zal steeds groter worden. 
Vanuit deze vernieuwing krijgen wij de kracht om ons onder-
bewustzijn te zuiveren. Het bewustzijn is dan in staat te reage-
ren op flitsen vanuit het hoger Zijn, waardoor over x-duizend 
jaar de dood zal worden uitgebannen. Hoe meer bewustzijn de 
mens krijgt, hoe meer de mens zijn onderbewustzijn kan zuive-
ren. Uiteindelijk komt de mens dan niet meer dwangmatig in 
zijn lijden terecht, waardoor hij niet langer helemaal verwron-
gen wordt en het eigen hoger Zelf weer kan gaan herkennen.  
In deze tijd zijn er heel veel geïnspireerde mensen die zich aan-
eensluiten om tot werkelijke veranderingen te komen.  
 
Hoewel de mens niet verantwoordelijk is voor de ander is hij 
wel verantwoordelijk voor zijn eigen uitstraling.  
Lichamelijke wanhoop is een stoffelijk gevolg van hetgeen zich 
in de geest afspeelt.  
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Hoe langer wij het lijden vasthouden, hoe dieper wij het stoffe-
lijk lijden nodig hebben. De cirkel van leven, dood, leven is een 
ontzettend veelomvattende vicieuze cirkel. 
De dood is een onderdeel van ons leven en zeer zeker een on-
derdeel van ons geestelijk leven. Geestelijk leven en stoffelijk 
leven zijn in wezen spiegels van elkaar, die wij in de cyclus van 
levens moeten ondergaan. De dood is onontkoombaar en blijft 
net zolang nodig tot wij verlicht en transparant zijn geworden. 
Pas als wij verlicht en transparant zijn hebben wij geen stoffe-
lijk lichaam meer nodig. 
 
De onontkoombaarheid van de dood kunnen wij op velerlei 
wijzen ondergaan. Wij kunnen de dood ondergaan: tegen-
stribbelend, verzettend, in lijden en in verdriet. Ook kunnen wij 
de dood ondergaan vanuit acceptatie en wetend dat het een 
onderdeel van ons bestaan is. De onontkoombaarheid van de 
dood heeft ons ook iets te zeggen. Het heeft ons te zeggen dat 
wanneer wij tijdens ons leven ons verzet hebben tegen het-
geen wij zelf aantrokken, wij ons leven nodeloos verzwaard 
hebben. 
  
Acceptatie betekent dat je de kracht in je hebt om hetgeen je 
overkomt te accepteren. In ieder mens is een zo grote kracht 
aanwezig dat je zowel je leven, je lijden, je vreugden, maar ook 
je dood aankunt. Als je doodgaat val je niet in een gat en geef 
je niet alles op wat jou tot een bewust levend wezen maakte. 
Doodgaan is overgaan tot een leven in de geest. In de geest is 
stof geen noodzaak meer. In het leven na de dood is geest 
primair. De gebondenheid, de overheersing en de dwangma-
tigheid van de stof geldt daar niet meer. 
Wanneer een mens doodgaat zonder enig bewustzijn van een 
leven na de dood, zal deze mens moeite hebben de dood te 
accepteren.  
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Hoewel het bewustzijn blijft bestaan, is er geen mogelijkheid 
meer het bewustzijn in de materie verder uit te werken. De 
overledene heeft het dan erg moeilijk om zich los te maken van 
zijn geliefden. Het leven in de dood is dan ook moeilijk. 
 
In de sferen is hulp, liefde en een bepaalde opvang, zodat de 
mens die in de dood komt, voelt dat het leven niet is opgehou-
den. Na een bepaalde tijd van overgang, waarin hij hulp krijgt, 
komt het moment dat deze mens zich verder zal moeten ont-
wikkelen en hoe bewuster hij in het leven is geweest, hoe 
vreugdevoller zijn ontwikkelingsweg in de sferen zal zijn. 
Dood is transformatie, verandering in vernieuwing en uit dood 
komt weer leven voort. Dat nieuwe leven is gebaseerd op het 
leven voor de dood. Dat wil zeggen dat het bewustzijn waar-
mee je overgaat het bewustzijn van de geest Gods is. 
 
Wat betekent de geest Gods? De geest Gods betekent een 
oneindigheid van Liefde, een oneindigheid van Zijn, van Be-
staan, van Intelligentie. De geest Gods hoeft niet gevangen te 
zijn in een godsdienst, een religie, een groepering of wat dan 
ook. Het is een universeel gegeven. Het bewustzijn van de 
mens tijdens zijn leven maakt uit hoe hij in zijn dood zal zijn en 
tevens hoe hij terugkeert in het stoffelijke leven. De mens zorgt 
dus, van eeuw tot eeuw, zelf voor zijn evolutieprogramma. 
In dit Aquariustijdperk is de bewustwordingsenergie op een 
hoger niveau dan in de eeuwen achter ons. Het lijkt dat de 
dood sneller en harder toeslaat, ook onder jonge mensen.  
Wanneer wij kunnen aanvaarden dat de dood niet een afgrijse-
lijk gebeuren is, waaraan wij helemaal kapot kunnen gaan, dan 
kunnen wij uit dat gebeuren het positieve en het vreugdevolle 
halen. Wij kunnen dan leven zonder onszelf te vernietigen.  
Wij behouden dan het uitzicht in ons leven, de dood en het 
terugkerend leven. 
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De geest is onvernietigbaar en brengt de mens van leven tot 
dood tot leven. Door kwetsuren, opgelopen in opeenvolgende 
levens, heeft de mens aan geest een bepaalde vervorming 
gegeven. 
In Psychosofia wordt één van de vele wegen aangereikt om de 
mens tot een dieper inzicht en begrip in zichzelf te brengen. 
Toen ik hiermee begon, kreeg ik vanuit mijn geestelijke Bege-
leiding het advies eens na te gaan hoeveel ik inleverde aan 
alles wat op een dag gebeurt. Tot mijn grote schrik ontdekte ik 
dat er aan het eind van de dag een afschuwelijk klein beetje 
van mijzelf was overgebleven.  
 
In die jaren leerde ik hoeveel je van je eigenheid verliest aan 
hetgeen van de ander is. Wanneer jouw gezicht niet werkelijk 
jouw gezicht blijft, vervormen je positieve elementen en wordt 
je liefdesvermogen ondermijnd. Ook je geestelijk bewustzijn 
wordt dan langzaamaan vervormd en ondermijnd. 
Dit heeft tot gevolg dat je het leven soms niet aankunt en dat 
je in dit leven niet de juiste kracht, de juiste inzichten of de 
juiste vreugde hebt kunnen vinden.  
Uiteindelijk kun je dan langzaamaan gaan ontdekken dat wij 
juist negatieve trillingen nodig hebben om tot hoger en dieper 
bewustzijn te kunnen komen.  
Wij kunnen ons dan bevrijden van bepaalde dwangmatigheden 
die ergens heel diep in onszelf vastzitten en ons vervormen. 
Deze dwangmatigheden zijn vaak aanslibsels uit vorige levens.  
 
Wanneer wij de angst en de traumatische dwangmatigheid van 
de dood kunnen kwijtraken, kunnen wij zowel de dood als het 
leven op een geheel andere wijze beleven. Wij kunnen dan 
inzien dat wij de dood nodig hebben om ons te vernieuwen.  
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De Meester Jezus kon de stoffelijke dood overwinnen doordat 
zijn energieën zodanig in harmonie waren dat hij zich kon ma-
terialiseren in materie. Hiermee overwon hij de dood. Van ons 
mensen, tweeduizend jaar later, kan dit nog niet gevraagd wor-
den. Wel kregen wij de aanduiding dat wij in onszelf de geeste-
lijke dood kunnen overwinnen. 
 
Wat is geestelijke dood? Geestelijke dood is wanneer je jezelf 
totaal ontkent, een werkelijke ontkenning van de godsvonk in 
jezelf. Deze zelfontkenning strekt zich niet alleen naar jezelf uit, 
maar ook naar je naasten, je broeder, je zuster, je vrienden, 
naar iedereen. Je ontkent dan jezelf waardig te achten dit leven 
te mogen leven en je ontkent in je persoonlijkheid je eigen 
hoger Zelf die in jou is neergedaald om in de materie je scha-
duwkanten uit te werken. Dit zijn in wezen de eerste stappen 
naar een geestelijke dood. Wanneer je de kranten leest of tele-
visie ziet, zie je heel veel ontkenning van het eigen hoger Zelf. 
Het ontbreekt aan heel veel liefde naar het eigen hoger Zelf en 
daardoor naar de ander. 
 
Vanuit de sferen is mij gevraagd een ander licht te werpen op 
bepaalde uitspraken in het christendom, de bijbel en bepaalde 
dogma’s die wij in de afgelopen tweeduizend jaar hebben op-
gebouwd. Deze uitspraken waren toen nodig om tot integratie 
van het eigen goddelijk Zijn te kunnen komen. 
Misschien vindt u de woorden ‘eigen goddelijk Zijn’ te overdre-
ven en te groot. In Psychosofia spreken wij dan ook liever over: 
‘het universele Zijn in jezelf.' Vanuit het universele Zijn in jezelf 
kun je bijdragen aan het herstelplan op aarde.  
Het Pinkstergebeuren, tweeduizend jaar geleden, was een 
groot kosmisch vuur van inspiratie en bewustwording. De men-
sen die daar bij betrokken waren verstonden elkaar, ook al 
spraken zij elkaars taal niet.  
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Veel daarvan, niet eens meer iets maar veel, kan door ons tot 
uitdrukking en realiteit gebracht worden. Dit soort boeken 
waarin wij een bepaalde verbondenheid hebben naar het zoe-
ken, ontvangen en herkennen van het eigen hoger Zelf brengt 
ons een hernieuwd soort Pinkstergebeuren, een enorm groot 
kosmisch vuur van bewustwording. 
Wanneer wij hier iets van in ons dagelijkse leven kunnen reali-
seren, wordt de cyclus leven, dood, leven een zodanige vreug-
devolle cyclus, dat wij uiteindelijk - ik weet niet hoe lang dat 
gaat duren - het belang van de dood kunnen inzien. 
 
Ieder mens groeit. Ieder mens evolueert van leven tot leven, 
van eeuw tot eeuw, van jaar tot jaar, van uur tot uur. Het evo-
lutieproces is momenteel zo groot dat het van essentieel be-
lang is dat alles daaraan beantwoordt. Wanneer de mens niet 
beantwoordt aan zijn evolutieproces ontstaat er een discre-
pantie in hetgeen hij nog niet kan loslaten en hetgeen al staat 
te dringen. 
Niet kunnen loslaten betekent eigenlijk te weinig van jezelf 
houden en jezelf voorbij lopen. Je houdt dan niet genoeg reke-
ning met het hogere wezen in jezelf aanwezig en beantwoordt 
niet aan hetgeen het leven van je verlangt.  
Wanneer je nog teveel wordt gedreven door je schaduwkanten 
in je onderbewustzijn, heb je niet de juiste eerbied en liefde 
voor jezelf. Dit veroorzaakt een ronddraaiende kracht waar je 
steeds dieper, dringender en harder in rondgeslingerd wordt, 
totdat je eruit schiet. 
 
Wat ik u mag brengen is gebaseerd op hetgeen ik zelf heb on-
dervonden. Ik kan niets aanreiken wat ik zelf niet tot op de 
bodem heb doorleefd. Wanneer ik de dingen niet zelf zou heb-
ben doorleefd, zou dat iets van hypocrisie inhouden en uitslui-
tend een bepaalde laag van mijn persoonlijkheid bereiken.  
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In mijn geval betekent dat een te groot plichtsgevoel, geba-
seerd op oude schuldgevoelens vanuit levens her. 
Het vormgeven van nieuw bewustzijn kan alleen gebeuren 
wanneer de mens het nieuwe gaat inzien en het oude durft los 
te laten. In dat oude zitten soms dingen die je je hele leven 
hebben geconditioneerd. Dat loslaten is verdraaid moeilijk en 
groot, de onderste stenen komen boven. Dit betekent dat je 
alleen nieuwe inspiratie kunt ontvangen, wanneer je jezelf 
durft toe te staan je geheel los te maken van het oude. Het 
punt is echter dat wanneer je gaat loslaten er van alles op je 
afkomt wat je juist tegenhoudt om los te laten. 
 
Dit zijn kosmische wetten. Doordat de trilling van vernieuwing 
en verandering in de mens komt, zal alles in het leven van die 
mens gaan meewerken om hem steeds harder te doen rond-
draaien in het oude. Juist het oude wat hij moet loslaten. 
Doordat hij zo hard wordt rondgedraaid in het oude wordt het 
hem absoluut tot in de diepste vezels duidelijk: ‘hier moet ik 
uit, dit moet ik loslaten.' 
De komende tweeduizend jaar zal de mensheid in zijn totaliteit 
tot vernieuwing gebracht worden. Dat ‘gebracht worden’ ge-
beurt doordat wij dat individueel gaan doen. Door die ver-
nieuwing van ons bewustzijn gaat de mens daar ook in de stof 
mee aan het werk. Er komt in onze maatschappij een totale 
verandering van leefwijze, denkwijze en spreekwijze. Uiteinde-
lijk zal daardoor in de mens het diepste gevoel kunnen ontwa-
ken. In deze tijd werkt de mens vooral vanuit zijn mentale be-
wustzijn en nog niet zozeer vanuit het innerlijk liefdes-
vermogen. 
 
Het liefdesvermogen van de mens is ontzagwekkend groot.  
De mens is geboren vanuit liefde en komt vanuit het goddelijk 
Zijn. Het goddelijk Zijn is de eenheid in liefde. 



663 

 

In de eeuwen her, toen de mens van bewustzijnsniveau tot 
bewustzijnsniveau moest geraken, is men deze liefdeskracht 
kwijtgeraakt. De liefdeskracht werd zodanig versluierd dat de 
mens daar niet mee kon werken. Dus werd vanuit de bescher-
ming, die wij hebben vanuit onze goddelijke afkomst, door 
onze begeleiders in het zonnestelsel de weg getoond in het 
uitwerken van karma. Door het uitwerken van karma kunnen 
wij de eenheid in onszelf herstellen. Dat duurt eeuwen en 
eeuwen en gebeurt vanuit grote emotionele aspecten in de 
maatschappij gebaseerd op cultuurpatronen en historie.  
Al deze factoren drukken hun stempel. 
 
In deze tijd is het bewustzijn en het denkvermogen van de 
mens zodanig ontwikkeld dat de vernieuwing van bewustzijn 
vanuit het denkvermogen opgepakt kan worden. Maar het 
oppakken alleen vanuit het denkvermogen is niet genoeg. 
De mens die werkelijk vanuit zijn diepste Zelf inziet dat hij deze 
vernieuwing van bewustzijn wil invullen of ervaren, moet zich 
bekwamen in innerlijke kennis en wijsheid. Deze innerlijke 
kennis en wijsheid mag ik u in een bepaalde mate doorgeven 
en is genoemd Psychosofia: wijsheid van de ziel. Deze wijsheid 
van de ziel heeft ieder mens in zich.  
Daarnaast werkt karma steeds door en moet de zuivering van 
het onderbewustzijn zijn eigen loop hebben. Echter het bevat-
tingsvermogen van de mens is zo groot dat hij de kennis en 
wijsheid die daarmee gepaard gaat werkelijk kan bevatten en 
in zijn dagelijks leven kan toepassen. 
 
Is kennis en wijsheid alleen mentaal vermogen? Nee, dat is niet 
zo. Kennis en wijsheid houden in hoe je als mens aan het werk 
kunt met je emoties, met je denken en met je eigen spiri-
tualiteit om tot een totale kosmische eenheid te kunnen ko-
men. 
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In de komende tijden zullen vanuit de grote liefde en de be-
scherming van onze begeleiders - de Verhevene, de Maitreya, 
de Christus - vanuit ons zonnestelsel zulke hoge energieën naar 
de mensheid komen dat wij werkelijk, zelfs zonder enige scho-
ling, tot vernieuwing kunnen komen. Het vraagt alleen een 
durven loslaten van oude gebondenheden. 
 
Het klinkt misschien allemaal wat abstract. In feite betekent 
het dat je in jezelf moet durven toestaan dat, ondanks het ge-
leerde op school, ondanks je milieu en ondanks je eigen ach-
tergronden je een plek moet vrij maken voor dit enorm grote 
besef. Dan gaat het om het besef dat deze Verhevene, deze 
Maitreya, deze Christus niet alleen - laat ik het profaan zeggen 
- een figuur buiten je om is, maar dat Hij ook in jou zetelt. Je 
draagt dus vanuit jezelf deze Verhevene in je in gradaties van je 
eigen niveau van bewustzijn. 
Wanneer je dit beseft, kun je niet anders meer leven dan leven 
vanuit deze verantwoordelijkheid. 
Wat houdt die verantwoordelijkheid dan in? Die verantwoor-
delijkheid houdt in liefde, genade en een totale broederschap 
met alles wat leeft, zowel in jezelf als in de ander.  
 
Vernieuwing van bewustzijn gaat langzaam. De wereld hoeft 
niet in één keer te worden veranderd. Vanuit de Hiërarchie 
wordt wel gevraagd je steentje bij te dragen. Dat steentje is: 
kijk iedere dag heel bewust diep in jezelf. Daarbij gaat het er 
niet om of je veel hebt geleerd, veel bezit of veel mag doen. 
Het gaat er dan om: hoe ben je als mens? Hoe ben je voor je-
zelf en voor de ander? 
En heus, dit is geen oudtestamentische Bijbelexegese of vanuit 
Christus of God komend. Dit komt vanuit jezelf omdat jij God 
en dus de Christus in jezelf hebt.  
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Dit is een aller-verschrikkelijkst groot verschil en een ontzaglij-
ke grote verantwoordelijkheid.  
Straks zullen de energieën zo hoog zijn dat de mens hier op 
aarde, die moet kunnen opvangen. Dat kan alleen wanneer de 
mens openstaat voor vernieuwing.  
 
Want wanneer deze energieën komen en de opvang is nog niet 
goed, dan geeft dat weer nieuwe strijd en discrepantie. Wij 
hebben het nu werkelijk zelf in de hand om de komst van deze 
hoge energieën tot een grote vreugde, een innerlijke vrede en 
een innerlijke basis van ons leven te maken. Het gaat er niet 
alleen om dat deze grote energieën komen, want dat is weer 
buiten jou. Nee, het gaat erom dat jij deze  grote energieën 
kunt, wilt en durft op te vangen en in jezelf te integreren. 
Bovenstaande is mij jaren geleden al gezegd, maar toen hield ik 
mijn handen voor mijn ogen.  
Nu zijn die handen weg en begrijp ik dat ook ik het oude moet 
loslaten om het nieuwe te kunnen integreren.  
 
Er zal dus ook in Nederland een beweging komen van geestelij-
ke vernieuwing. Geestelijke vernieuwing betekent eigenlijk 
geestelijke vrijheid, waardoor in alle geledingen van de maat-
schappij patronen zullen veranderen. Iedereen kan daar vanuit 
zijn eigen Zijn een steentje aan bijdragen. 
Er zijn natuurlijk verschillende wegen om die vernieuwing tot 
realiteit te brengen.  
Je kunt denken aan: spirituele genezingen, nieuwe vormen van 
gezondheidszorg, psychologie en pedagogie.  
Belangrijk is ook: hoe gaan wij met onze kinderen om?  
Hoe brengen wij het kind terug naar het eigen innerlijk, naar de 
eigen hoogste kracht?  
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De mens leeft van leven tot leven en de liefde Gods geeft hem 
of haar de kans om in ieder leven iets meer van het volmaakte 
Zijn tot bewustwording te brengen. De mens komt daardoor 
tot een steeds grotere bewustwording van het volmaakte Zijn 
in zichzelf. De mens krijgt meer bewustzijn over zijn eigen 
krachten en mogelijkheden en ervaart meer vreugde in zijn 
leven.  
 
Onze godsdiensten hebben ons geleerd hoe God de mens en 
de kosmos schiep en God werd ons getoond buiten onszelf.  
Die leringen hebben wij eeuwenlang vastgehouden en hebben 
ons tot een bepaalde vorm van bewustzijn gebracht. Nu in de 
vernieuwing van inzichten wordt God ons niet meer alleen 
buiten onszelf voorgesteld, maar worden wij ons bewust van 
het goddelijke in ons. Na twintig eeuwen bloeit er een sprankje 
nieuw licht in ons op. Want zijn wij niet als goden?  
Hebben wij niet door het grote offer dat twintig eeuwen gele-
den is gebracht mogen zien hoe een mens een God in zichzelf 
kon zijn? In deze tijd begint het in de mens te dagen dat wij zelf 
ook zulke krachten en mogelijkheden in ons hebben. 
 
Sterven wij niet iedere dag onze eigen kleine kruisdoden? 
Moeten wij daar niet iedere dag doorheen? De mens herkent 
niet meer het volmaakte Zijn in zichzelf. Dit niet meer herken-
nen van het volmaakte Zijn, van het goddelijk Zijn in zichzelf 
brengt de mens op de weg van lijden. Deze ontkenning van het 
eigen Zijn kan een dusdanige vorm aannemen dat de mens zijn 
lijden niet alleen in stand houdt, maar zelfs verergert. 
 
In hetgeen ik vanuit de geestelijke Begeleiding vanuit de sferen 
mocht ontvangen, is één van de vele wegen die leiden naar 
meer inzicht, vooral het karma.  



667 

 

Karma, herinneringstrillingen uit vorige levens kunnen in vrij-
heid in dit leven uitgewerkt worden. In dit leven maken wij van 
alles mee wat ons emotioneert. Bij het sterven zijn die ervaren 
emoties vaak niet verwerkt. Sterven is een overgangsperiode 
tot vernieuwend leven. In deze overgangsperiode kan alles ver-
werkt worden wat in de stof op aarde is gebeurd. Deze ver-
werking gaat net zolang door totdat de ziel de kracht voelt 
herrijzen om weer een klein streepje aan het volmaakte Zijn 
toe te voegen. 
 
Wanneer de mens incarneert, wordt hij beheerst door oude 
herinneringstrillingen in het onderbewustzijn, maar tevens 
heeft hij een enorm nieuw energieveld van nieuwe moge-
lijkheden in zich. Dat betekent dat de mens in een nieuw leven 
zich absoluut kan bevrijden van oude overheersende, dwang-
matige herinneringstrillingen. 
 
Er werd mij gezegd dat Psychosofia een weg mag zijn om de 
mens tot vergeving in zichzelf te brengen. Deze weg is geba-
seerd op erkenning van het goddelijk volmaakte Zijn in zichzelf, 
waardoor in de wereld een vernieuwing in het maatschappelijk 
bestel kan komen. De inzichten van Psychosofia dragen bij aan 
deze vernieuwing. Wel is het zo dat de aanvaarding van deze 
vernieuwing nog heel lang kan gaan duren. Toch is het aan ons 
- mensen van de nieuwe tijd - om daar eindelijk vreugdevol en 
vredevol mee te beginnen.  
 
Hetgeen wij uitzenden naar de sferen brengt in de sferen be-
wustwording. Hoe groter het bewustzijn op aarde is, hoe gro-
ter het bewustzijn in de sferen is. De nieuwe mens incarneert 
met een hoger bewustzijnsniveau. 
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Wat u met de leringen van Psychosofia doet, is uw verant-
woordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is uitsluitend om u 
deze leringen aan te reiken. Wij leven op aarde niet alleen als 
aardse stoffelijke mensen, maar tevens in een wereld met on-
stoffelijke wezens. Deze onstoffelijke wezens zijn zielen die ons 
zijn voorgegaan in de geest. De mens heeft de verantwoorde-
lijkheid om zielen, die zich nog niet hebben kunnen losmaken 
van de aarde, te helpen door middel van onze bewustzijnsver-
ruiming.  
In al de eeuwen dat de mens bestaat, heeft de mens geweten 
van het leven in de geest. Vanuit angst om daar mee om te 
gaan, was men eigenlijk uitsluitend vanuit lagere energie-
trillingen daar mee bezig. Hierdoor kreeg de mens datgene 
naar zich toe wat nog niet verlost was. In deze nieuwe tijd kan 
de mens vanuit zijn grotere bewustzijn vernieuwingen uitzen-
den, waardoor juist de hogere energietrillingen zich met ons 
verbinden. 
 
Vanuit onze nieuwe inzichten in dit nieuwe tijdperk komt er 
een enorm grote verbinding van eenheid met de gehele kos-
mos tot stand. Zo zal er eens een eenheid van ons in de stof 
levende mensen met de wereld van de geest tot stand komen, 
zonder dat wij ons hoeven te verdiepen in persoonlijke wezens 
of persoonlijke trillingen. De wereld van de geest moet zich 
kunnen verheffen naar het licht en zich kunnen losmaken van 
de gebondenheid aan de stof. Wij kunnen daarin helpen door 
vanuit onze vernieuwende inzichten een groter bewustzijn van 
eenheid en liefde uit te zenden. 
Hetgeen u uitstraalt aan gedachten en emoties vormt zich in de 
sferen tot een bepaalde energievorm. Die energievorm trekt 
datgene aan wat daaraan resoneert. Wanneer wij trillingen van 
angst uitzenden, trekken wij angst aan.  
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Zenden wij trillingen van geweld of agressie uit dan versterken 
wij deze trillingen vooral in die gebieden waar zij reeds be-
staan. Dus wanneer wij trillingen van eenheid, van vreugde, 
van liefde uitzenden, kunt u zich voorstellen wat er gebeurt. 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
--- Wanneer mag je iemand onthouden van een poging tot 
zelfmoord? Hoe sta je tegenover mensen die kunstmatig in 
leven worden gehouden? 
 
Z.: Ik zou het geen zelfmoord willen noemen, maar zelfdoding. 
Ieder mens heeft het bewustzijn wat bij hem of haar past.  
Vanuit de vrijheid van geest mag ieder mens handelen zoals 
het hem of haar past.  
Je kunt argumenten aanreiken om geen zelfdoding te plegen, 
maar alleen de mens zelf is verantwoordelijk voor wat hij doet. 
Onder voorwaarde dat  hij of zij de leeftijd des onderscheids 
heeft bereikt.  
Dus voor kinderen geldt deze eigen verantwoordelijkheid niet. 
Wanneer mag je het leven beëindigen, wanneer een mens 
kunstmatig in leven wordt gehouden? Hier past niet één ant-
woord op. Hoe groot is de verantwoordelijkheid van degenen 
die hem begeleiden? Hoe groot is het spirituele inzicht dat 
begeleiders hebben? Hoe kunnen begeleiders aanvoelen hoe 
de geest van deze persoon zich nog met zijn lichaam verhoudt?  
 
Er zijn dus verschillende factoren die je allemaal individueel 
moet bekijken. Het belangrijkste is dat de begeleiders niet van-
uit hun eigen ego, vanuit hun eigen geconditioneerdheden of 
vanuit hun eigen emoties handelen.  
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Begeleiders moeten vanuit de stilte vragen om verlichting en 
inzicht om juist te kunnen handelen. 
 
--- In welke sferen kom je terecht wanneer je zelfdoding hebt 
gepleegd? 
 
Z.: Dat hangt er helemaal vanaf vanuit welke achtergronden 
die zelfdoding is gepleegd. Wanneer zelfdoding wordt ge-
pleegd vanuit gebondenheid, emotionaliteit, pijn, wanhoop, 
een idee-fixe of een frustratie, zal er bij de komst in het hier-
namaals een hele grote opvang zijn. 
 
Denk dus niet dat iemand die voor zelfdoding kiest verloren 
raakt. De liefde Gods is zodanig dat niets of niemand verloren 
kan raken. Opvang en grote liefde zullen deze persoon omrin-
gen.  
Hij of zij zal daar de reden van zijn of haar zelfdoding kunnen 
gaan verwerken en uiteindelijk zover komen dat hij of zij een 
nieuw leven kan gaan proberen. In dit nieuwe leven zal deze 
mens hetzelfde doormaken en dan misschien wel de kracht 
hebben om zijn leven te leven. 
 
--- Ik heb angst om dood te gaan en ben bang om los te laten. 
 
Z.: Leven is in wezen afscheid nemen. Leven betekent dat je 
zoveel kracht in jezelf krijgt, dat je afscheid durft te nemen. 
Sterven is loslaten en in de vreugde van de beleving van geest 
komen. Sterven betekent thuiskomen. Je hoeft daar geen angst 
voor te hebben. In de sferen is zoveel liefde, dat je daar niet 
bang voor hoeft te zijn. Maar om te leren sterven moet je leren 
loslaten, anders ga je dwars door de pijn heen. En dat is niet 
nodig.  
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Als wij mensen die gaan sterven op deze manier zouden kun-
nen begeleiden, zou er veel pijn en verdriet weggenomen kun-
nen worden. 
 
--- Wanneer ben je klaar om te sterven? 
 
Z.: Je bedoelt, hoe ga ik door mijn sterven heen? Je bent pas 
werkelijk klaar om te sterven, wanneer je geleerd hebt alles los 
te laten. Dan is je hele leven doorleefd en houd je niet meer 
vast aan het leven. 
 
De Meester Jezus heeft gezegd:  
‘Je moet zijn in de wereld, je moet alles beleven in je leven, 
maar je moet niet zijn van de wereld.' Dit is een volmaakte 
spirituele levenshouding, waardoor je steeds tot hoger bewust-
zijn komt ook in de manier van sterven. 
 
--- Ik heb gehoord dat cremeren niet goed is, omdat het fysieke 
lichaam nog nodig is voor de ziel. 
 
Z.: Zelf heb ik gehoord dat ik mij moest laten cremeren.  
De eerste drie dagen na de dood maakt de geest zich los.  
Het stervensproces is een barensproces met barensweeën. 
Wanneer de mens in zijn bewustzijn gevorderd is, is cremeren 
helemaal niet erg.  
Wanneer de mens niet in zijn bewustzijn gevorderd is, zal cre-
meren wel een bepaalde barenswee geven. Door deze schok 
zal het proces van loslaten sneller en dieper gebeuren. 
 
--- In India wordt al na twaalf uur gecremeerd. 
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Z.: Ieder volk heeft zijn eigen groepskarma.  
Binnen twaalf uur cremeren heeft als doel de geestelijke ont-
wikkeling van een volk te versnellen.  
Dit heeft niets met discriminatie of wat dan ook te maken. 
 
--- Je doet er negen maanden over om van embryo tot kind te 
groeien en je moet het leven in drie dagen loslaten.  
Is deze overgang niet te heftig? 
 
Z.: Voor het cremeren krijgt het bewustzijn van de overledene 
een adequate begeleiding. Tijdens de zwangerschap worden 
gedurende negen maanden trillingen bij elkaar gevoegd.  
Na het sterven heeft het bewustzijn drie dagen om los te laten. 
Tussen geboorte en sterven ligt een heel leven. Hoe meer be-
wustzijn in dat leven is verkregen, hoe beter het leven losgela-
ten kan worden. 
 
--- Kun je iets vertellen over het leven na de dood? 
  
Z.: In de sferen zijn verschillende gebieden. Het bewustzijn van 
de mens die sterft maakt uit naar welke sfeer deze mens heen-
gaat. Na het sterven wordt de mens opgevangen in een diffuus 
groenig gebied waar persoonlijkheden liggen of rondlopen.  
In dit gebied is een bepaalde begeleiding van wezens die witte 
kleden aan hebben. Deze begeleiding duurt net zolang als 
overgegane geestelijke persoonlijkheden dat nodig hebben.  
 
Geestelijke persoonlijkheden krijgen daar het bewustzijn dat zij 
niet meer in de stof leven. Die begeleiding, die hulp om tot dit 
bewustzijn te komen, moet wel opgeroepen worden. Dus 
wanneer de mens na een bepaalde periode in de sferen tot het 
bewustzijn komt dat hij niet meer in de stof leeft, zal deze 
mens een weg gaan volgen die bij zijn eigen bewustzijn past. 
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Dan pas komt de verwerking van het aardse leven met alles 
wat daaraan vastzit.  
In een soort sprookjesvorm heb ik gezien, hoe deze overgega-
ne persoonlijkheden in een sfeer van wanhoop en pijn rond-
waren totdat zij in zichzelf durven te schouwen en zichzelf dur-
ven te accepteren. Ook in de sferen geldt: durf naar jezelf te 
kijken en jezelf te zien zoals je werkelijk bent. Er komt dan een 
volledige acceptatie en ontspanning, waardoor genezing en 
heling kan plaatsvinden.  
 
--- Er wordt ook wel gezegd: ‘Vraag niet om hulp maar wacht 
tot Wij tot u komen?' 
 
Z.: Dat is iets anders. Bij het overgaan komt die hulp vanzelf. 
Hulp betekent dat je in jezelf erkent te behoren tot de eenheid 
van het Goddelijke Zijn.  
Je krijgt dan hulp tot verdere ontplooiing en ontwikkeling. 
Dat is iets anders dan wanneer je vraagt: ‘Vader help mij.'  
Je verwacht dan hulp van buitenaf en dus niet van binnenuit. 
 
--- Je zegt: er komt altijd hulp. Hoe werkt dit als er duizenden 
mensen ineens sterven, bijvoorbeeld bij rampen of vreselijke 
ongelukken? 
 
Z.: Er is dan een soort paniek in de sferen. Iedereen die ook 
maar enigszins bewustzijn heeft, moet dan aantreden om te 
helpen. Ook de mensen op aarde kunnen hierbij helpen. Het is 
daarom belangrijk dat mensen op aarde steeds meer bewust-
zijn krijgen. Mensen die sterven vallen dan niet in een totale 
leegte van niet denken. Als je helemaal niets weet en nergens 
in gelooft, zelfs niet in jezelf, is opvang erg moeilijk. Vanuit de 
sferen is mij duidelijk geworden dat het een verantwoordelijk-
heid is naar beide kanten. 
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--- Worden mensen in de stof opgeroepen om bij die opvang in 
de sferen aanwezig te zijn? 
 
Z.: Ja, hoe meer bewustzijn mensen in de stof hebben, hoe 
meer zij kunnen helpen. Zij doen dat in hun slaap of in hun 
hoger bewustzijn. 
 
--- Wat bedoelt u met geestelijk sterven? Ik dacht dat wij nooit 
geestelijk stierven? 
 
Z.: Geestelijk sterven is in duisternis komen. Je herkent dan je 
eigen licht niet. Een volgend leven kun je dan in duisternis door 
moeten brengen. In die duisternis kun je door lijden die duis-
ternis in jezelf weer verlichten. 
 
--- Moet je bij het sterven alle zeven sferen doorlopen? Of kom 
je in een bepaalde sfeer om van daaruit opnieuw te incarne-
ren? 
 
Z.: Je komt in een bepaalde gradatie van een bepaalde sfeer.  
Je wordt daar heel liefdevol opgevangen. Ik heb gezien hoe dat 
gaat. Een meisje had zelfdoding gepleegd. Zij werd naar een 
sfeer gebracht waar zij helemaal tot rust kon komen en waar 
ook haar familieleden en geliefden waren. Zij kreeg daar kracht 
om de aanleiding van haar zelfdoding te gaan verwerken.  
Daartoe moest zij verschillende gradaties in die sfeer doorwer-
ken, waarna zij terugkeerde in de stof. Hoelang dat duurt en 
hoever dat gaat weet ik niet. 
 
--- Kom je bij reïncarnatie in een hogere of lagere spiraal te-
recht? En welke invloed heeft je vorige leven daarop? 
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Z.: Je komt in een bepaalde spiraal terecht. Je komt in een le-
ven waarvan de trillingen naar je toe kunnen komen, trillingen 
die je zelf latent in je onderbewustzijn aanwezig hebt. Door 
deze trillingen kom je in een leven, waar je dwangmatig dingen 
in jezelf kunt uitwerken. Die dingen komen via lijden in grada-
ties van niveau naar je toe. 
 
--- Er zijn veel entiteiten vanuit oorlogen die helemaal niet we-
ten dat zij dood zijn. Wat gebeurt er met deze entiteiten?  
Ontvangen zij geen hulp? 
 
Z.: Ook dat is een niveau van geestelijke vrijheid. Deze entitei-
ten hebben soms energietrillingen in zich die hulp nog niet 
kunnen accepteren. Sommigen hebben het nodig om in een 
bepaald soort van duisternis te leven en zodoende door lijden 
bewust te worden.  
Zij zitten dan gevangen in de emoties van de aarde en kunnen 
nog niet naar het licht. Dit niet naar het licht kunnen is een 
grote mate van lijden door trillingen die zij zelf in zich hebben.  
 
--- Door voorouderverering kunnen mensen eigenlijk nooit 
loskomen uit deze vicieuze cirkel. 
 
Z.: Uiteindelijk vernieuwt alles zich. Wanneer de mensheid tot 
vernieuwing van bewustzijn komt, kunnen zij die zich met 
voorouderverering bezighouden zich ook vernieuwen. 
 
--- Begrijp ik het goed dat het probleem waarom je zelfdoding 
pleegde alsnog uitgewerkt moet worden? 
 
Z.: Potentiële zelfdoders zouden eigenlijk heel duidelijk moeten 
weten dat zelfdoding totaal geen oplossing voor hun proble-
men biedt.  
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Tenminste als zij denken dat zij door zelfdoding totaal van hun 
problemen af zijn. Als zij zowel op aarde als in de sferen trillin-
gen om hulp uitzenden, krijgen zij hulp. Ook in de sferen is een 
evolutieproces gaande en krijgen zij op een gegeven moment 
zoveel geestelijke kracht dat zij de problemen die zij in hun 
leven hebben gehad stap voor stap kunnen verwerken. Maar 
hun eigen geest maakt uit hoeveel zij kunnen verwerken. Daar 
is wel hulp bij. 
 
--- Ik ervaar bij mijzelf een enorme angst voor de dood. Wil dat 
zeggen dat ik heel erg bang voor het leven ben? 
 
Z.: Ja, wanneer u uw leven zou durven accepteren, zult u mer-
ken dat uw angst voor de dood minder wordt. Er is angst voor 
de dood omdat de mens onwetend is en denkt dat hij in een 
heel groot gat valt. Bovendien denkt hij dat alles zomaar op-
houdt, maar dat is niet waar. Ons bewustzijn blijft bestaan. 
Alleen ons lichaam verdwijnt omdat het niet meer van nut is. 
De mens moet leren accepteren dat wij in onze dood en in 
hetgeen erna komt tot vernieuwing kunnen komen. We krijgen 
dan opnieuw een stoffelijk lichaam. 
Wanneer u de continuïteit van leven kunt aanvaarden, is er 
geen plaats meer voor angst. Maar alles begint met de accep-
tatie van het huidige leven. Als u dit leven niet kunt accepte-
ren, kunt u de dood nog minder accepteren. 
 
--- Waarom is in de westerse wereld de angst voor de dood zo 
groot? 
 
Z.: Hoe groter materialistische trillingen zijn, hoe groter de 
angst wordt om de materie los te laten. De westerse wereld 
leeft hoofdzakelijk door zijn denkvermogen, waardoor de angst 
om dat denkvermogen kwijt te raken verschrikkelijk groot is. 
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De westerse mens is veel minder herkenbaar aan zijn eigen 
spirituele afkomst. De westerse mens heeft daar veel minder 
contact mee. 
In dit aquariustijdperk komt de materiële westerse mens lang-
zaam tot een bepaalde herkenning dat er meer in hem of haar 
is dan alleen maar de materie. Wanneer het licht van bewust-
zijn bij de westerse mens groter wordt, wordt de herkenning 
van het duister ook groter. Dat loopt evenredig aan elkaar.  
De angst voor de dood komt dan veel sterker naar hem toe, 
waardoor er bij hem iets opengaat en er een bepaald verlan-
gen komt om meer te weten.  
 
--- Hoe komt het dat in de loop der eeuwen de westerse mens 
is afgedwaald van de spiritualiteit? Heeft dat iets te maken met 
het instituut kerk? 
 
Z.: De vormgeving die de westerse mens aan zijn spiritualiteit 
gaf, werd te zeer benadrukt. Deze vormgeving overheerste 
dusdanig dat de spirituele essentie zich steeds meer terugtrok. 
De angst voor de dood komt dan weer groter naar boven. 
 
--- Wie of wat bepaalt het uur van de dood? 
 
Z.: Bij de geboorte is de tijd van sterven reeds bepaald. De He-
ren van Karma zorgen dat de trillingen van al wat leeft met 
elkaar in harmonie zijn. Zelf hoor je ook bij die Heren van Kar-
ma. Je zou kunnen zeggen dat je in samenwerking met deze 
Hogere wezens een onderdeel van een Heer van Karma bent. 
Je beslist zelf wanneer je geboren wordt en wanneer je sterft. 
Deze momenten kunnen herzien worden, maar dat herzien 
heeft plaats op een hoger niveau en moet een bepaalde gees-
telijke kracht hebben. 
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--- Moet het ook van belang zijn voor de sferen wanneer je een 
besluit herziet? 
 
Z.: Het herzien van een besluit kan alleen wanneer je een grote 
uitstraling en een groot geestelijk bereik naar anderen hebt. 
Door het herzien van een besluit kan er meer geestelijk goed 
gewonnen worden voor de mensheid.  
 
--- Kan het moment van sterven doorkruist worden door bij-
voorbeeld een auto-ongeluk? 
 
Z.: Alles is geweten en voorzien. Ieder mens heeft bepaalde 
trillingen in zich waardoor juist datgene naar hem toekomt wat 
voor hem van belang is. 
 
--- Het is dus niet zo dat je door je bewustwording je eigen 
stervensuur later kunt stellen? 
 
Z.: Nog niet. Later komen, wanneer de mens verder is gestegen 
in zijn bewustzijn, er mogelijkheden dat de mens zijn eigen 
sterven kan bepalen. In deze tijd is het belangrijk dat de mens 
weet dat zijn sterven is ingecalculeerd bij zijn geboorte.  
De periode tussen geboorte en sterven kan de mens productief 
maken, waardoor de kracht van het lijden vermindert. Hier-
door komt het bewustzijn van de totaliteit van de gehele 
mensheid op een hoger niveau. 
 
--- Betekent dat ook dat alle dingen die je in je leven tegenkomt 
reeds bij de geboorte bepaald zijn. 
 
Z.: Ja, alle dingen die je in je leven tegenkomt hangen samen 
met je eigen trillingen.  
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Door acceptatie en transformatie veranderen die trillingen, 
waardoor niet steeds dezelfde toestanden opgeroepen wor-
den. 
Je bent onsterfelijk wanneer je de liefde in jezelf werkelijk er-
vaart en durft uit te stralen naar de ander. Eerst moet je de 
liefde in jezelf tot je eigen ik maken, anders kun je het niet 
uitstralen. 
 
--- Kunnen wij iets doen voor degenen die zijn overleden?  
 
Z.: Jazeker, je weet niet half hoeveel begeleiders er om ons 
heen zijn.  
Dood betekent voor ons duisternis, pijn, verdriet en wanhoop. 
Bij de dood verdwijnen deze factoren en blijft alleen bewustzijn 
over. 
Wij, aardse mensen, kunnen in een zodanige verbinding komen 
met hen die nog niet helemaal tot het licht zijn gekomen, dat 
wij geheel belangeloos licht mogen uitstralen naar al die men-
sen die in de sferen nog niet tot hun eigen bevrijding zijn ge-
komen.  
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TRANSMISSIE 
 
Vanuit ons zijn in U Heer van het Licht 
roepen wij, smeken wij om broederschap. 
 
Maar wij, Heer van het Licht 
ieder vanuit ons eigen kleine zijn 
willen, kunnen, mogen datgene wat wij kunnen geven 
om tot broederschap te kunnen komen 
nu aan U aanbieden. 
En U Heer van het Licht 
zult in de oneindigheid van de liefde  
beslissen hoe datgene wat wij mogen geven 
die ander die gekluisterd is in zijn banden 
tot bevrijding zal brengen. 
 
Zo mag Ik u dan geven vanuit het Licht 
vanuit die sferen 
waar deze liefde 
grote liefdesuitstraling tastbaar aanwezig is 
nu in uzelf komend 
zal reiken over de grenzen van dood en leven 
over de grenzen van ons eigen kleine zijn. 
 
Ik zeg u, gij mens 
dat zo gij dagelijks in uw eigen meditatie 
u richt tot de Heer van het Licht in u aanwezig 
herkent in uzelf uw goddelijk zijn 
en dan verbindt met allen 
met al uw broeders en zusters over de wereld 
juist met die negatieve machten en krachten 
die nu zo groot zijn 
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dat gij mens, gij kleine mens 
dan groot zult zijn in uw kleinheid 
en dat gij Mij dan zult ontvangen  
en herkenbaar maken voor uzelf en uw naaste. 
 
Heb uzelve lief 
opdat gij uw naaste zult kunnen liefhebben. 
Wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan 
hebt gij Mij gedaan. 
 
Dat de zegen, de kracht, de liefde 
nu over u zal komen.' 
 
Aum 
 
 
--- Hoe kun je een naaste in zijn stervensproces begeleiden?  
 
Z.: Door tijdens het stervensproces niet de angst voor het losla-
ten weg te halen, maar de stervende daar doorheen te bren-
gen. Door de angst van het loslaten is er verzet, waardoor het 
lijden wordt verergerd. Loslaten is het moeilijkste dat er be-
staat. Dus zeker tijdens het sterven.  
 
Wanneer de mens zijn overleden geliefde vanuit een te grote 
emotionaliteit vasthoudt, kan de overledene zichzelf in zijn be-
wustzijn nauwelijks losmaken van de achtergebleven geliefden. 
Dit heeft tot gevolg dat de overledene te lang in de aardse 
sfeer moet blijven rondhangen. Dit gaat ten koste van zijn ont-
wikkeling. Natuurlijk is er verdriet wanneer een geliefde dood-
gaat. Afscheid nemen is vreselijk. Toch kun je door deze inzich-
ten in je verdriet iets van vertrouwen brengen, iets van losla-
ten, iets van overgave.  



682 

 

Dat is een trilling die je uitzendt en die de overledene zich be-
wust is. Het helpt hem of haar de weg van evolutie verder te 
durven gaan. Het is eigenlijk dezelfde weg als op aarde. Ook in 
de sferen krijg je een bepaalde warmte en begeleiding, maar je 
moet het zelf doen. Hoe bewuster je bent, hoe meer je in staat 
bent je te kunnen overgeven en hoe rustiger en harmonieuzer 
je ontwikkelingsweg loopt. 
 
--- Is het zo dat de doodstrijd heviger is naarmate de mens 
minder voorbereid is op de dood? 
 
Z.: Natuurlijk, onbekend maakt onbemind. De mens weet niet 
wat hem te wachten staat en is daar bang voor. Bij een goede 
voorbereiding wordt een heel stuk van die onbekendheid en 
dus angst weggenomen. Wanneer dit liefdevol gebeurt, volgt 
men eigenlijk de natuur en wordt veel leed verzacht. 
 
--- Mag ik mijn mening uitdragen om mensen te laten zien wat 
hen te wachten staat bij het sterven? 
 
Z.: Uitdragen van iets waar je zelf in gelooft, heeft altijd twee 
kanten. Als je het te emotioneel doet, krijg je weerstand, want 
je eigen persoonlijkheid komt daarin tot uitdrukking. De ander 
voelt zich dan aangevallen of krijgt het gevoel dat hij zich daar-
voor af moet sluiten omdat het hem van zichzelf weghaalt.  
Iets uitdragen moet dus heel subtiel naar voren gebracht wor-
den.  
Anderzijds zie je stervenden die liggen te wachten op hun dood 
en eigenlijk is er niemand die zich met hen bemoeit. Met de 
huidige bewustzijnsniveaus mag dit eigenlijk niet meer gebeu-
ren en kunnen bepaalde aspecten met de stervende besproken 
worden. 
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--- Je zei: laat iemand tijdens het sterven door zijn angst heen 
gaan en ga er niet omheen of druk het niet weg. Kun je daar 
iets meer over vertellen? 
 
Z.: Vanuit het taboe dat wij kennen, zijn wij gewend om ie-
mand die ernstig ziek is de mogelijkheden te ontnemen om 
zich vertrouwd te maken met de dood. Vanuit liefde en be-
zorgdheid praat je daar niet over en laat je de zieke mens gelo-
ven dat hij toch nog wel beter zal worden. Natuurlijk heb je het 
als mens niet in de hand wanneer iemand zal sterven. Wel vind 
ik passend bij het huidige bewustzijn dat er plaats moet zijn 
voor de dood. 
 
De ernstig zieke mens mag erop voorbereid worden dat hij ook 
wel eens dood kan gaan. Je biedt die mens dan de mogelijkheid 
om door zijn angst heen te gaan en zich daarvan los te maken. 
Dat hoef je natuurlijk niet te doen bij iemand die griep heeft, 
maar wel bij iemand die ernstig ziek is. Je helpt een ernstig 
zieke echt, wanneer je vanuit werkelijke liefde die mens bij de 
hand neemt en zo samen door de angst heengaat. Dit hoort bij 
het nieuwe bewustzijn. 
 
Het vertrouwd raken met de dood betekent dat je je niet meer 
in je totale persoonlijkheid vastklampt aan het leven.  
 
Het leven blijft wel erg belangrijk, want het leven is immers je 
groeiproces, maar het blijft maar een onderdeel van jezelf.  
Net zo goed als de dood maar een onderdeel van jezelf is.  
Zowel leven als dood zijn een onderdeel van de totaliteit.  
 
--- Wat gebeurt er wanneer je geestelijk sterft? 
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Z.: Je gaat achteruit. Iedere achteruitgang is een ontkenning 
van liefde en brengt een stoffelijke negativiteit voort. Die stof-
felijke negativiteiten kunnen uiteindelijk in hele zware calami-
teiten ontaarden. Hoe minder de mens tot liefde in zichzelf kan 
komen, hoe zwaarder zijn lot wordt. Dat geldt zowel indivi-
dueel als collectief. Wij zijn nu de fase van de verantwoorde-
lijkheid buiten onszelf leggen voorbij.  
Eeuwenlang hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid bij 
God, de kerk, de school, het milieu, onze achtergrond, enzo-
voort gelegd. In deze tijd komt de eigen verantwoordelijkheid 
naar onszelf toe en de vraag is hoe pakken wij die op?  
Ieder mens is voor alles zowel individueel als collectief verant-
woordelijk. 
 
Wanneer die verantwoording, dus het bewustzijn van de eigen 
Godsvonk, niet in jezelf doordringt, zakt de mens steeds verder 
weg en dat openbaart zich in allerlei vormgevingen  van 
wreedheid, liefdeloosheid en afschuwelijke excessen.  
Zij worden als het ware dieper en dieper in de menselijke geest 
gebrand. De zuiveringen om daar weer vanaf te komen, wor-
den ook steeds groter, dieper en zwaarder. Daar kunnen zelfs 
kernoorlogen en grote calamiteiten uit voortkomen.  
Dus hoe hoger en dieper het bewustzijn van de mens wordt, 
hoe groter de ommekeer in de sferen gerealiseerd wordt. 
 
--- Is het zo dat je tijdens je leven de geestelijke dood kunt 
sterven? 
Z.: Wat is geestelijke dood? Laten wij eens aannemen dat ie-
mand vreselijke dingen heeft gedaan. Denk je niet dat deze 
mens eigenlijk tijdens zijn leven een geestelijke dood is gestor-
ven? Door welke sferen moet hij heengaan om weer in harmo-
nie met zichzelf te kunnen komen?  



685 

 

De weg van karma gaat tot in de sferen en loopt ook daar ver-
der. In onze oude catechismus leerden wij van hel en verdoe-
menis. Hel en verdoemenis wordt veroorzaakt door het be-
wustzijn van degene die zo leeft. In wezen sterft men daar 
geestelijk wel duizend doden. Want die mens gaat door allerlei 
hellen heen totdat er een zo grote verandering in zijn bewust-
zijn is gekomen dat hij een bepaalde harmonie kan verkrijgen. 
Atomen kunnen vernietigd worden en als het innerlijk wezen 
van de mens door liefdeloosheid is misvormd kunnen die ato-
men afsterven.  
Het bewustzijn van die mens moet dan een x-tijd in het vuur 
verblijven om weer tot zuivering te kunnen komen.  
Terug op aarde heeft die mens het dan erg moeilijk om tot 
liefde te geraken. Hij moet als het ware weer helemaal onder-
aan beginnen en dat is ook een hel.  
 
--- Wat betekent dat Jezus de geestelijke dood overwon? 
 
Z.: De Meester Jezus kon door de liefde het karma van de gehe-
le wereld opheffen, waardoor de mensheid tot inzicht kon 
komen van de eigen liefdeskracht. 
 
--- De ziel kiest heel bewust een nieuwe incarnatie. Kiest hij ook 
het tijdstip en de wijze waarop hij deze incarnatie weer ver-
laat?  
 
Z.: Dat is oorzaak en gevolg. Je kunt niet kiezen voor je volgen-
de tijdstip van incarnatie, want dat tijdstip is een oorzakelijk 
gevolg van alles wat in dit leven gebeurt.  
Het tijdstip van sterven is ingebed in je komst.  
Dat is je eigen plan.  
De wijze waarop je sterft zijn mogelijkheden die in de akasha-
kroniek, dus in het kosmisch universum om ons heen liggen. 
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Die mogelijkheden zijn responstrillingen die reageren op het-
geen jij uitzendt.  
Er zijn dus verschillende mogelijkheden. De mens heeft de keus 
welke weg hij gaat. Zowel einde als begin staan vast, maar de 
weg er naar toe vul je zelf in. Soms kiest de ziel een heel ande-
re mogelijkheid dan toen hij nog in de sferen was. Dat heeft te 
maken met het feit of die persoonlijkheid een hogere evolutie 
in dit leven wil doormaken. De ziel kan dan in een volgend le-
ven een nog bewustere persoonlijkheid creëren.  
Ook dat kan bij je eigen plan horen. 
 
--- Als het einde vaststaat, kan de mens daar zelf iets aan ver-
anderen? Hoe is dat met iemand die zelfdoding pleegt? Is dat 
een vervroegde dood of zou hij toch op dat tijdstip sterven? 
 
Z.: Op die manier, nee. De groeimogelijkheden van ieder mens 
zijn om hem heen. De mens kiest zelf welke mogelijkheden hij 
aanneemt om tot een bepaalde groei te kunnen komen.  
Iemand die zichzelf doodt, kan dat doen in een vlaag van be-
wustzijnsvernauwing. Hij is daar dan zelf niet helemaal verant-
woordelijk voor. Uiteindelijk krijgt hij in de sferen spijt en komt 
terug om het over te doen, want hij heeft een bepaald stuk 
niet afgemaakt. Iemand die bewust kiest om zelf uit het leven 
te stappen, doet dat omdat hij vindt dat hij op dat moment te 
weinig mogelijkheden heeft om verder te groeien. 
 
Zelfdoding is een vrije keus die je moet respecteren. In de sfe-
ren zal deze persoon op een bepaalde wijze verder groeien en 
geestelijk tot hetzelfde punt komen waar hij ook op aarde was. 
Hij zal dan inzien dat hij terugmoet naar de materie op aarde 
om via zijn persoonlijkheid zijn bewustzijn te verruimen. De 
mogelijkheden bij volgende incarnaties zijn dan weer ruimer. 
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Wanneer iemand heel bewust voor de eigen dood kiest, mag 
daar niet over gesproken worden in termen van zelfmoord. 
Spreek ook niet met medelijden of met opgetrokken wenk-
brauwen naar deze persoon, want deze persoon is heel bewust 
bezig met het trekken van het eigen plan en dat is zijn goed 
recht. 
Wel is het droevig dat zelfdoding gebeurt in een vlaag van be-
wustzijnsvernauwing, maar die droefheid geldt dan eigenlijk 
meer voor de achterblijvers. 
 
--- De mens is in de loop van zijn levens al zo ontzettend vaak 
gestorven. Wat is de reden dat wij daar niets van weten? 
 
Z.: Wanneer de mens precies zou weten wat er in vorige levens 
is gebeurd, zou hij dit leven niet aankunnen. Je zou dan steeds 
bezig zijn met de emoties van die vorige levens. Daarom is in 
de natuur ingebed dat je geen herinneringen hebt aan vorige 
levens. Dit vergroot je kans om je bewustzijn in dit leven weer 
een streepje verder te brengen. 
 
Als je zou weten hoe je bent geweest in een vorig leven, zou je 
dit leven helemaal mentaal gaan leven. Het is juist een grote 
verdienste, wanneer je in dit leven je bewustzijn zodanig kunt 
ontwikkelen dat je in een werkelijke eenheid komt met het 
goddelijk Zijn in jezelf en met alles wat leeft.  
 
Dit is het verschil tussen een geleerde les, waarbij je precies de 
uitkomsten weet en een les die je zelf nog moet ondergaan.  
Wel heb ik regressies gedaan met mensen, die niet konden 
begrijpen wat hen zo plaagt en dwangmatig beheerst.  
Door deze regressies werd duidelijk dat dit oorzakelijke gevol-
gen zijn van gebeurtenissen in vorige levens.  
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Door deze gebeurtenissen met je wil, je denken maar vooral uit 
je gevoel te benaderen kun je de oorzakelijke gevolgen in har-
monie te brengen. 
 
--- Maakt het voor de ziel uit begraven of gecremeerd te wor-
den? 
 
Z.: Het verschil tussen begraven en cremeren. Bij begraven, 
doordat het lichaam nog een poosje blijft bestaan, heeft de 
overleden persoon het vaak wat moeilijker om zich los te ma-
ken. Crematie is een vluggere wijze van zuivering en losmaking. 
 
--- Is het nu de tijd bepaalde rituelen nieuw leven in te blazen? 
Vooral begraven zie ik als een wat verlopen ritueel.  
Nieuwe rituelen kunnen het zowel voor de achterblijvers als 
voor de vertrekkers wat gemakkelijker maken. 
 
Z.: Het afscheid gemakkelijker maken heeft zowel voor de ach-
terblijvers als voor de vertrekkers een groot voordeel.  
Vooral voor de overledene is de weg die door de dood gevolgd 
moet worden wat makkelijker te nemen. Ik geloof nog niet dat 
de mens er aan toe is om dat in feeststemming te doen, maar 
doffe berusting kan plaatsmaken voor een sprankelende over-
gave.  
 
--- Kunt u mij het verschil of de overeenkomst zeggen tussen 
Het Plan, Karma en de Wet van Oorzaak en Gevolg? 
 
Z.: Ik zou zeggen ga even makkelijk zitten.... 
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TRANSMISSIE 
 
In het Plan zijt gij mens en Ik ingebed. 
 
In het Plan zijn uw energieën  
zodanig verbonden met Mijn energieën 
dat daardoor het Plan volvoerd kan worden. 
 
Het Plan is: 
De Liefde, de Hoogheid van de Liefde 
door de Eenheid van alle verbondenen, u en Ik 
tot bewustzijn te brengen in de materie 
dit is het Plan. 
 
Hoe gij mens dit uitvoert is het karma 
is oorzaak en gevolg. 
 
En gij mens hebt de beschikking 
en de mogelijkheid in uzelf aanwezig 
om het Plan zodanig uit te voeren 
dat zij in gradaties van niveau de Liefde  
werkelijk tot uitdrukking zal brengen in de materie. 
 
En van leven tot leven hebt gij mens 
door de mogelijkheden in uzelf aanwezig 
het karma, de wet van oorzaak en gevolg 
in uw eigen handen. 
 
In ons Plan tussen u en Mij  
is voor de komende tweeduizend jaar vastgelegd 
door u en Mij 
gij mens en Ik 
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dat de Liefde uiteindelijk 
tot het bewustzijn van de mens zal doordringen 
opdat Mijn Schepping zich zo kan vervolmaken 
dat het totale bewustzijn  
van elk levend wezen verhoogd zal worden. 
 
Waardoor tussen u en Mij 
een vernieuwing van verbinding zal ontstaan 
die wederom zal leiden tot een hogere ontwikkeling 
en uitdrukking brengend van de Liefde 
in de materie. 
 
En zo gaan u en Ik van eeuw tot eeuw verder. 
 
Doch gij mens  
hebt de verantwoordelijkheid voor uw leven  
in uw eigen handen. 
 
En Ik ben heel diep in u verborgen. 
Ik ben zo diep in u 
nu door de vernieuwing van inzichten 
die gij hebt verkregen 
voelbaar tastbaar in u aanwezig. 
 
En in de loop der komende tijden 
zult gij Mij herkennen 
in al hetgeen met u zal gebeuren 
hetgeen gij uzelf hebt gericht. 
 
Aum  
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--- Wat betekent er doorheen gaan?  
Wat is de relatie tussen geest en stof?. 
 
Z.: Er doorheen gaan betekent dat je innerlijk niet beheerst 
wordt door de stof, dus niet verandert vanuit je hoger Zijn. 
Hierdoor gaan geestelijke impulsen vanuit het hoger Zijn zuiver 
naar het bewustzijn. Het onderbewustzijn is dan een filter of 
zuiveringskanaal waardoor het bewustzijn, dus het denken, 
spreken en handelen, net zo zuiver wordt als de impulsen die 
het ontvangt.  
Dat kan alleen wanneer de mens zichzelf als een eenheid ziet in 
de totaliteit van geest en stof. Alleen dan kan hij dwars door de 
stof - ik zeg het wat populair - heen fietsen zonder iedere keer 
in allerlei slootjes en greppels te vallen. 
 
--- Wat doet die stof dan aan de geest? 
 
Z.: Stof is nodig om de onzuiverheden in het energieveld van de 
ziel uit te werken. Die onzuiverheden heeft de ziel door al die 
levens opgeslagen. 
De weg van de ziel is lang en het huidige en komende tijdperk 
heeft nieuw bewustzijn nodig. Dat nieuwe bewustzijn duurt 
voor veel zielen, wanneer zij daar leven na leven doorheen 
moeten, te lang. In het huidige en komende tijdperk zullen 
calamiteiten komen waardoor de ziel als het ware met een 
enorme klap geconfronteerd wordt met de stof. Die confronta-
tie versnelt het nieuwe bewustzijn en vergemakkelijkt het zich 
los moeten maken van de stof om terug te kunnen keren naar 
geest. 
 
--- Ik zoek nog steeds naar de betekenis van de stof, want het is 
alsmaar de stof loslaten. 
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Z.: Stof moet door alles heengaan. Alles wat gebeurt in je le-
ven, moet je beoordelen naar de waarden van de stof geba-
seerd op de waarden van de ziel en dat weer gebaseerd op de 
waarden vanuit geest.  
Dat betekent dus dat alles wat in dit leven met de mens ge-
beurt, aanvaardt moet worden in totale overgave. De mens 
moet zich niet geestelijk, mentaal en emotioneel helemaal 
door zijn gebeurtenissen laten beheersen, want dan voedt hij 
het karma waardoor de stof zich moet herhalen. 
 
Dit is de basis van Psychosofia.  
De mens van nu krijgt een zodanig inzicht dat hij een uitweg 
kan vinden opdat hij niet nog eeuwenlang op hetzelfde niveau 
van herhaling vervalt. Als dit niet redelijk snel gebeurt, zullen 
calamiteiten, die dus opgeroepen worden door de herhaling, 
steeds groter worden. Uiteindelijk zal de mens van binnenuit 
inzien dat het anders moet. 
 
--- Er komen dus nieuwe mogelijkheden voor de stof, wanneer 
de stof kans ziet uit het herhalingsproces te komen. 
 
Z.: De ziel heeft stof nodig om zijn schaduwkanten te kunnen 
uitwerken. De nieuwe mogelijkheden zitten  hem daarin dat 
door die hele grote confrontaties de mens werkelijk tot het be-
wustzijn kan komen dat stof alleen maar een onderdeel van de 
totaliteit is. In deze tijd denkt de mens vaak dat de stof zijn 
totaliteit is, maar dat klopt niet. Van het bewustzijn van de 
mens hangt het af, hoe uiteindelijk de stof zich zal uitwerken. 
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MOZAÏEK VAN UITSPRAKEN 
 
--- De ziel van het kind heeft gekozen voor de dood. De ouders 
zitten met een schuldgevoel. Hoe kunnen zij hiermee omgaan? 
 
Z.: Dat overleden meisje heeft een zeer ongelukkig vorig leven 
gehad. In dat leven is zij zodanig emotioneel gekwetst dat zij in 
dit leven niet kon ademhalen. De maan is uw adem: de yin-
kracht was er niet. Zij werd verteerd door het vuur van de 
emoties. Haar yinkracht kon dat niet reguleren. Ze heeft er 
voor gekozen om dit lijden kortstondig mee te maken, waar-
door zij zich ervan kon bevrijden. Wanneer zij opnieuw incar-
neert, is zij daarvan bevrijd en is haar karma afgelost. 
De cellen van de mens weten wanneer het doodsproces inzet. 
Zij zetten dan het losmakingsproces in gang. Het losmakings-
proces behelst eerst het fysieke levenslichaam, dan het emoti-
onele lichaam, dan het mentale lichaam en uiteindelijk de tota-
liteit van de ziel waaronder het hogere astrale en het spirituele 
gebied. 
 
Het terugtrekken van het bewustzijn uit een van deze gebieden 
betekent dat de levensenergie of prana zich uit dat gebied 
terugtrekt.. Het feit dat de levensenergie zich terugtrekt uit de 
fysieke stof en het etherisch gebied maakt dat de fysieke stof 
niet meer bij elkaar wordt gehouden.  
 
‘Van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren.'  
De levenstrillingen vanuit het emotionele gebied op de ijlere 
gebieden zijn dan nog niet teruggetrokken. 
De gestorven persoon ontstijgt de grovere gebieden en komt in 
een gebied terecht waar een bepaalde opvang is en waar hij 
schoonheid ervaart.  
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De voortgang van de entiteit is afhankelijk van hoe de emotie- 
en mentale trillingen van de gestorvene zich verwerken in het 
loslaten, dus in het ijler worden. De tijd die het duurt voor 
overledenen naar het zielengebied gaan, wordt bepaald door 
hun vermogen tot acceptatie en overgave en het zich werkelijk 
willen losmaken van alles wat hun emotioneel en mentaal nog 
interesseert en vasthoudt. Dit wordt stukje voor stukje gezui-
verd en bij iedere zuivering verdwijnt er een stukje van het 
emotionele en mentale lichaam. 
 
Voor het eerst sinds 1950 ben ik weer naar Bali geweest.  
Oorspronkelijk kom ik uit Indonesië en ik was er sinds mijn 
vertrek nooit meer terug geweest. Terwijl wij daar rondliepen 
zei mijn man tegen mij: wat loop je toch gek, bijna achterstevo-
ren!  
Ik vond het daar verschrikkelijk! De mensen daar hebben een 
zo grote voorouderverering, dat zij de hele dag bezig zijn met 
hun overledenen. Die zielen hingen allemaal boven ons!  
De mensen die daar wonen, leven vanuit een soort animis-
mehindoeïsme. Zij houden de voorouderverering zo helemaal 
tot in hun stoffelijk leven vast dat zielen daar niet verder kun-
nen stijgen. Zij zijn dan ook verplicht om iedere keer terug te 
komen op dezelfde plek. De spiraal blijft zo horizontaal draaien 
en gaat niet naar boven. 
 
--- Hoe ziet het eeuwige leven er uit? 
 
Z.: De spiraal van het leven draait van leven tot leven. De liefde 
Gods geeft de mens de kans om zich van leven tot leven te 
vervolmaken zodat de mens ook in de stof een lichtwezen kan 
worden.  
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Het eeuwige leven betekent dat de mens uiteindelijk tot een zo 
groot en volmaakt bewustzijn van het eigen goddelijk Zijn komt 
dat hij daarmee het eeuwige geestelijke leven beërft. Hij hoeft 
dan niet meer in de stof te zijn, maar kan terugkeren tot de 
wereld van de geest. Het is een langdurig proces van de gehele 
collectieve mensheid als totaal. 
 
--- U ziet dus ook voor ieder mens een persoonlijke trans-
figuratie, een vergeestelijking zonder afsterven van het licha-
melijke? 
 
Z.: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat ieder mens de kracht en de 
macht in zich heeft om in zijn stoffelijke persoonlijkheid zijn 
geest te doen zegevieren. De mens is in staat zijn geest lich-
tend in zijn stoffelijke persoonlijkheid te doen zijn. Uiteindelijk 
wordt dan de stoffelijke persoonlijkheid en de mensheid als to-
taal transparant. De stof is dan niet meer nodig. 
 
Z.: Ik denk dat de Meester Jezus duidelijk de betekenis van het 
sterven wilde laten zien. Wanneer je doodgaat word je eerst 
opgevangen en in liefde begeleid. Je ervaart een soort rustpe-
riode in een lichtgroene omgeving. 
Daarna ga je op weg. Je ziet jezelf op weg gaan en je ziet dat je 
door bepaalde fases van bewustzijn heengaat. Altijd voel je een 
liefdevolle aanwezigheid, waardoor je niet bang bent en een 
bepaalde mate van geluk ervaart. Je voelt harmonie om je 
heen. Niets of niemand bedreigt je.  
 
Mensen die net dood zijn, zijn bang. Zij voelen wel de liefde en 
de harmonie, maar weten eigenlijk niet wat er met hen ge-
beurt. Het bewustzijn dat zij hebben wanneer zij daar aan-
komen, bepaalt hetgeen zij doorkrijgen van anderen. Ze krijgen 
nooit meer door dan in henzelf zit.  
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Wanneer zij het bewustzijn hebben dat zij daar zijn om te le-
ren, volgen zij de lessen. Als zij dat bewustzijn niet hebben, 
krijgen zij die lessen niet, maar worden toch vanuit liefde ge-
holpen. Dus iedere trilling roept een soortgelijke trilling op. 
 
Juist in het sterven is alles één. Het bewustzijn daarvan moet 
de overledene zich veroveren door de liefde. Liefde betekent 
het zodanig liefhebben van het eigen hoger Zelf dat je daar-
door de stof kunt loslaten. Door het goddelijke in jezelf lief te -
hebben kun je alles. Je kunt zelfs de cellen in jezelf loslaten, 
waardoor je door de stof heen kunt gaan zonder aangeraakt te 
worden door de stof. 
 
De Meester Jezus zei:  
‘Je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld.'  
Dus je bent wel stof, maar niet helemaal door de stof  losge-
raakt van geest. Stof kun je niet los zien van geest.  
In het komende tijdperk zal geest weer helemaal door de stof 
heengaan. Dat betekent dat de stof weer zo duidelijk wordt dat 
de mens daardoor uiteindelijk de stof kan loslaten. 
Je kunt het vergelijken met genezen.  
Na de eerste handeling kom je eerst diep in de ellende terecht 
om daarna, door het bewustzijn van die ellende, eruit te klim-
men en er afstand van te nemen. 
 
De stof gaat nu heel belangrijk worden voor de mens om ook 
de leegte van de stof te kunnen herkennen. Alles wat je in je 
leven gebeurt, geeft een bepaalde mate van vervulling, maar 
brengt je nooit tot een hogere vervulling. Tenzij je er helemaal 
doorheen gaat, dan wel. 
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Het is goed dat er bij overledenen een stervensdienst wordt 
gehouden. Wanneer je overgaat naar het nieuwe moet het 
oude eerst verbroken worden.  
Vanuit de sferen wordt ons gevraagd dit in samenwerking en 
verbinding te doen met hen die in de sferen leven.  
Delen in ‘vreugde en leed.' Zij horen erbij. Alles is één geheel. 
Hierdoor kan het bewustzijn iets meer groeien en evolueren.  
 
--- Ik vind die verantwoording erg groot.  
Ik heb dat nooit zo beseft. 
 
Z.: Omdat je dit niet wist, draag je er geen verantwoording 
voor. Nu heb je het in je bewustzijn en kun je er iets mee doen. 
De mens is alleen verantwoordelijk voor de dingen die in zijn 
bewustzijn zitten. 
In de katholieke kerk is Allerzielen teveel op gedenken en ge-
beden gericht. Eigenlijk helpt dat niet veel. Het kan wel energie 
en kracht geven, maar hoe bewuster je er zelf van bent, hoe 
bewuster zij het ervaren. Er zijn maar heel weinig mensen die 
enig idee hebben met wat er bedoeld wordt als er wordt ge-
zegd: de ziel gaat naar de hemel. De meeste mensen hebben 
daar de vreemdste ideeën over. 
 
--- Je zegt dus: hoe bewuster de mens is, hoe meer bewustzijn 
hij kan uitzenden naar degenen die reeds zijn overgegaan. Je 
zegt ook dat overledenen daar iets aan hebben. 
 
Z.: Overledenen hebben daar zeker iets aan. Het hoeft niet 
hetzelfde bewustzijn te zijn, maar zij ontvangen een flits op 
hun eigen niveau. 
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--- Kun je ons enig inzicht geven hoe mensen die bij rampen, 
aardbevingen en dergelijke omkomen een zekere verbinding 
met de oorzaak van hun dood hebben? 
  
Z.: Eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk of je door het ene 
of het andere geweld omkomt. Of het nu een aardbeving, een 
vloedgolf of een vliegtuigongeluk is, het blijven praktische uit-
voeringen. Belangrijker is dat toen je incarneerde, je reeds 
koos voor de wijze van sterven. Voor de ene mens is het beter 
om via een ongeluk weg te gaan en voor de ander is het beter 
om in een langzaam bewustwordingsproces met veel lijden te 
gaan. 
 
Wanneer je kiest voor een plotselinge dood, heb je in je leven 
meestal niet leren loslaten, waardoor het haast een weldaad is 
om zo over te gaan. Ook mensen die totaal niet bewust zijn, 
kunnen heel plotseling weggaan. Het heeft altijd een compo-
nent van het tegenovergestelde. 
Plotseling weggaan kan ineens een mate van bewustzijn ople-
veren. Het kan gebeuren dat er door totaal non-bewustzijn, 
bewustzijn ontstaat. 
 
--- Voor nabestaanden maakt de manier van doodgaan natuur-
lijk wel verschil. 
 
Z.: Daar zijn veel antwoorden op. De dood kan voor de overle-
dene een karmische oplossing betekenen. Door lijden kan een 
groter bewustzijnsproces op gang komen. Immers hoe dieper 
het lijden, hoe groter het bewustzijn wordt. Je hebt wel affini-
teit met lijden nodig om je bewust te worden. Op zeker mo-
ment vindt de ziel dat je genoeg bewustzijn over het lijden 
hebt en houdt het lijden op. 
Vlak voor het sterven krijgt ieder mens een flits van angst.  
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Dat kan niet anders want ieder mens, hoe bewust ook, heeft 
een instinctief reageren van in de stof levende cellen tijdens 
zijn overgang Alleen mensen die een heel hoog bewustzijn 
hebben sterven gelijkmatig.  
In de wereld van de geest is ieder mens een entiteit. Hoe be-
wuster de mensheid wordt van het eigen goddelijk Zijn, hoe 
dieper de verbinding wordt tussen de mensen onderling en de 
wereld van de geest. Er is dan geen onderscheid meer.  
Het leven continueert zich en houdt niet op bij de dood. 
 
Het stoffelijk leven houdt op bij de dood, maar het geestelijk 
leven blijft bestaan. Dit geestelijk leven trekt zich terug uit de 
stof en keert terug naar die sferen waar het qua bewust-
zijnsniveau thuishoort. Het geestelijk leven laat de aardse ge-
bondenheden, de aardse pijnen en de aardse verdrietelijkhe-
den los om uiteindelijk tot een totaliteit van geest te kunnen 
geraken.  
 
De weg van de mens die zich losmaakt van de stof kan moei-
zaam en pijnlijk zijn, wanneer het bewustzijn van de overlede-
ne niet is verrijkt en verlicht door het weten van het goddelijk 
Zijn. In astrale reizen werd mij getoond hoe entiteiten juist in 
die sferen terecht komen die overeenkomen met hun aardse 
bewustzijn. 
 
Dat betekent dat over de ons vroeger aangeleerde opvattingen 
op school, in de kerk en maatschappij, dat je na de dood met-
een naar de hemel of de hel gaat, nu een veel genuanceerder 
begrip komt. Ieder mens creëert zijn eigen hemel of hel en zal 
na zijn dood in zeker tijdsbestek zijn aardse leven moeten ver-
werken. Uit deze verwerking komt uiteindelijk een bepaalde 
zuivering tevoorschijn waardoor deze entiteit zich kan voegen 
naar het licht.  
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De mens keert dan ooit weer terug in de stof met een verdiep-
ter en verhoogder bewustzijn en kan in zijn nieuwe leven tot 
verdere zuivering en verlossing komen.  
Dit is het eeuwig draaiende wiel van karma, van oorzaak en 
gevolg. Zo zullen wij steeds maaien en oogsten hetgeen wij zelf 
gezaaid hebben. 
 
 ‘Waartoe zijt gij gekomen?' ‘Waartoe heb ik u geroepen?'  
Ieder mens hoort in zichzelf deze innerlijke oproep. Ieder mens 
weet heel diep in zichzelf dat daar iets onnoembaars is, een 
verbinding met een hoog innerlijk Zijn. In ons dagelijkse, druk-
ke leven is het heel moeilijk om aan dat innerlijk Zijn aandacht 
te besteden.  
 
In deze tijd krijgen heel veel mensen inspiratie. Vaak hoor je: 
‘er is meer tussen hemel en aarde.'  
Eigenlijk is dit een dringende oproep vanuit de sferen: ‘mens 
wordt wakker, mens wordt bewust en verenigt u met Ons.' 
 
Hoe zullen wij ooit vernieuwd bewustzijn op aarde kunnen 
brengen, wanneer wij niet kunnen erkennen dat er continuïteit 
van leven bestaat? Dat er niet een werkelijk sterven bestaat, 
maar dat er één totaal bewustzijn is, dwars over de grenzen 
van de materie heen.  
Wanneer wij tot dit besef komen, kunnen wij ons openstellen 
voor de diepste, innerlijke oproep in onszelf. 
 
Wat doet het stervensproces met ons? De mens heeft de dood 
altijd als afschrikwekkend, pijnlijk, ons in wanhoop en een-
zaamheid achterlatend gezien. Daardoor verscheurt de mens 
innerlijk en heeft hij moeite zich los te maken van de stof.  
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De dood is een heel proces. Voor de moderne mens is het iets 
wat hij wil bestrijden met zijn wetenschap en kennis, maar 
waar hij toch niet aan kan ontkomen. Eigenlijk wil de mens van 
nu de dood niet erkennen en doodzwijgen.  
Het hoort niet bij het moderne leven. Ik moet die pijn niet.  
Het kan niet waar zijn. 
 
Vanuit de sferen is mij gevraagd hier diepgaand op in te gaan 
en het zo te brengen dat wij de dood als een voortgang van het 
leven kunnen zien. Een voortgang van het leven; het leven zet 
zich voort in de geest. Wij leerden altijd dat de mens een hei-
lige onsterfelijke ziel heeft en dat die ziel naar de hemel, de hel 
of het vagevuur ging. Vanuit de sferen is mij dit genuanceerder 
uitgelegd. 
 
Bij het sterven maakt de mens zich los van zijn materiële ge-
bondenheden en daar heeft de mens het ontzettend moeilijk 
mee. Wanneer de mens in staat is zijn bewustzijn te richten op 
het besef dat sterven een vooruitgang is en hem niet in het 
niets doet vallen, kan de mens de voortgang van zijn evolutie-
proces onvoorwaardelijk accepteren.  
Er komt dan een intense en diepe begeleiding naar de ster-
vende. De stervende begrijpt dan dat hij niet op weg is zichzelf 
totaal te verliezen, maar dat hij op weg is naar een nieuwe 
vormgeving waardoor hij in een vernieuwing van bewustzijn 
kan komen. 
 
Sterven is dat de stof zich losmaakt en vervalt. Ook de gebon-
denheid aan de stof vervalt en de geest wordt vrijer.  
Door die vrijheid van geest kan het bewustzijn zich steeds ver-
der ontwikkelen en tot een diepere integratie van het eigen 
goddelijk Zijn komen.  
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Nu het sterven op zich.  
Ik zal u twee tegengestelde voorbeelden geven. Enerzijds kan 
er een langzaam sterven zijn waarbij de mens begeleid wordt, 
zodat hij in innerlijke vrede kan sterven.  
Er ontstaat dan in de stervende een zodanige harmonie dat het 
‘loslatingsproces’ gemakkelijker zal zijn of anderzijds de plotse-
linge dood door een ongeval, waarbij een onbewust mens, niet 
wetend van voortgang en evolutie in hogere bewustzijnsvor-
men, plotseling uit de stof wordt weggerukt. Deze mens kan na 
zijn dood energetisch ernstig in de problemen komen.  
 
De bedoeling vanuit de sferen is de mens in alle gevallen tot 
een werkelijke bewuste acceptatie van de dood te brengen, 
onafhankelijk van de wijze waarop de dood naar hem toekomt. 
Het leren bewust accepteren dat de dood een onontkoombaar 
stuk levensweg is.  
 
Sterven is geen momentopname. Wij kunnen tijdens ons gehe-
le leven ons met sterven vertrouwd maken. 
Het cruciale moment van sterven, wanneer ziel afscheid neemt 
van de stof, is een heilig moment. Dit moment zou eigenlijk 
niet verstoord mogen worden door te grote emoties en een te 
groot verdriet van de achterblijvers. Sterven is, net als de ge-
boorte, een moment van inwijding.  
 
Wanneer de mens bewust deze inwijding kan doormaken, is 
dat voor de stervende een groot gegeven op zijn verdere licht-
weg. 
 
Wat is zijn verdere lichtweg? 
Zijn verdere lichtweg, wanneer hij los is van de stof, is de 
voortgaande integratie van het eigen goddelijk Zijn.  
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Vanuit de sferen kreeg ik duidelijk door dat het verkregen 
aardse bewustzijn de basis is van het bewustzijn dat hij in de 
sferen zal verkrijgen. Hoe bewuster de mens op aarde is, hoe 
bewuster hij in de geest wordt van zijn goddelijk Zijn. 
Bij de overgang staan vaak zielen van onze geliefden ons bij. Is 
daar geen familie, dan zijn er altijd mensen die je gekend hebt 
en je verder helpen. Op mijn astrale reizen werd mij getoond 
dat er in de geestelijke gebieden een soort opvangcentra zijn.  
 
Bewustzijn kiest zich dus een menselijke vormgeving die het in 
de stof is geweest. De mens die overgaat van stof naar geest 
wordt liefdevol opgevangen en begeleid. Die begeleiding vindt 
plaats totdat de ziel een zodanige kracht heeft gekregen dat hij 
zijn eigen lichtweg kan vervolgen. Voor achterblijvers kan dit 
weten veel pijn besparen. Het is alsof de geliefde die overgaat 
een hele verre reis gaat maken en je hem of haar na een x-
aantal jaren weer terugziet.  
 
Alle bewustzijns zijn in eenheid verbonden en gedeeld opdat zij 
individueel het totale goddelijke Zijn kunnen ervaren.  
‘Wat gebeurt er verder met de overledene?' ‘Wat gebeurt er 
op zijn verdere lichtweg?' ‘Hoe komt hij of zij terug?' 
 
De mens komt terug in een andere stoffelijke vormgeving, 
maar met zijn geëvolueerde bewustzijn. Die geïncarneerde 
mens heeft een energieveld van bewustzijnstrillingen uit vorige 
levens. Deze bewustzijnstrillingen verzamelt hij leven na leven. 
Na de eerste opvang en de begeleiding in de sferen krijgt hij de 
kracht zijn laatste stoffelijke leven te overzien. 
 
In ieder bewustzijn, stoffelijk of geestelijk, zijn schuldgevoe-
lens, miskenning, twijfel, angstgevoelens aanwezig.  
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Wanneer de overledene zich los kan maken van de dwangma-
tigheid van de stof krijgt zijn bewustzijn verruiming en bevrij-
ding waardoor de weg tot de hele diepe integratie met het 
goddelijk Zijn makkelijker gaat dan wanneer hij nog gebonden 
zou zijn aan zijn aardse emoties.  
Voor de stervende mens is het heel moeilijk zich los te maken 
aan de gebondenheden van het aardse leven. Wanneer zijn 
achtergebleven geliefden hun liefde alleen maar richten op de 
pijn van het afscheid en op de afgescheidenheid hebben zij het 
dubbel moeilijk. 
 
Ik propageer natuurlijk niet dat wanneer een geliefde sterft er 
geen verdriet hoeft te zijn, dat is onmenselijk en bestaat ook 
niet. Wel is het zo dat de achtergeblevenen door deze inzich-
ten hun verdriet beter kunnen hanteren en daardoor trans-
formeren. Hierdoor ontstaat vrijheid naar de overledene die 
daardoor beter los kan laten. 
 
Ik wil beginnen met de achtergebleven mens. Wanneer de 
achtergebleven mens zich los kan maken van een te grote ge-
bondenheid aan zijn geliefde, doet hij dat ook aan alle bewust-
zijns die in de sferen om hem heen leven. Want, zo werd mij 
gezegd: ‘wij leven in alles met u, in zon en regen, in licht en 
duisternis.' ‘Wij zijn verbonden in het totale bewustzijn.' 
Wanneer wij dus tot verruiming kunnen komen, delen wij dit 
met hen die leven in de sferen. Dat is de bewustzijnsverruiming 
die vanuit ons kan komen. 
Hoe werkt de bewustzijnsverruiming van hen die verder gaan 
in de sferen? 
 
Zij, die zonder stof in de geest hun weg vervolgen, kunnen door 
onze verruiming tot een diepere integratie met het eigen god-
delijk Zijn komen.  
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Zij krijgen daardoor een dieper inzicht in hun afgelopen leven, 
waardoor er in hen een zodanige vernieuwing kan komen dat 
zij weer terug kunnen naar een nieuw stoffelijk leven. Wanneer 
de mens overgaat met een verruiming van bewustzijn, komt hij 
sneller terug in een andere stoffelijke vormgeving.  
In die nieuwe stoffelijke vormgeving vind je jouw unieke Zijn 
terug en alles wat jou uniek maakt in je hele kosmische keten 
van levens. In dit leven kun je dan weer een nieuw stukje ver-
der gaan op je weg van innerlijke- en van geestelijke evolutie. 
 
Door het samenspel van de stoffelijk levende mens met de 
geestelijk levende mens wordt het totale bewustzijn van dit 
gehele planetenstelsel steeds dieper en groter. Dit is de bete-
kenis van wat ooit is gezegd: ‘zijt gij niet als goden.' Voor de 
mens betekent dit niet in hoogmoed gelijk willen zijn aan God, 
maar in God gelijk te zijn. Want wij zijn geschapen naar Zijn 
beeld en gelijkenis. 
 
Zijn beeld en gelijkenis in Zijn Goddelijke Geest in ons mensen. 
Dit kan alleen bereikt worden wanneer de mens in zijn dagbe-
wustzijn, zoals wij allen zijn, gewoon in het eigen denkver-
mogen deze verruiming kan accepteren. Hierdoor wordt het 
ons mogelijk gemaakt om in ons bewustzijn onze grenzen te 
verleggen en ons daardoor als het ware een nieuwe wijde hori-
zon te scheppen. Wij nemen dan actief deel aan het nooit ein-
digende scheppingsgebeuren. 
 
In het totale scheppingsgebeuren heeft de mens zijn eigen 
deeltaak en verantwoordelijkheid. Wanneer wij in ons ratio-
nele bewustzijn, ons diepste gevoelsgebied en de mystiek in 
onszelf, daar waar God huist, verbinding kunnen maken met de 
energievelden die in ons functioneren, kunnen nieuwe gebie-
den in ons hersenstelsel opengaan.  
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De mens kan dan tot het werkelijke diepe inzicht komen dat 
sterven continuïteit van leven betekent.  
 
Dit betekent dat de mens eindelijk kan gaan accepteren dat hij 
een geestelijk wezen in een stoffelijk Zijn is, gekomen vanuit de 
hoogste geest, in het stoffelijke geïncarneerd opdat materie 
opgetrokken kan worden en uiteindelijk geïntegreerd kan wor-
den in geest. 
 
Dit is een continuïteit van leven waarin dood een adempauze 
is, een ingang in een inwijding zoals vroeger in de oude myste-
riescholen gebeurde. Deze inwijding is zo diep, zo stil, zo lich-
tend in jezelf dat daaruit voortkomt de nieuwe kracht om weer 
mens te willen worden. 
 
Wanneer u op deze wijze naar de dood kunt kijken, biedt u 
uzelf of in uw begeleiding met een stervende een ontzaglijk 
groot-lichtend-hoopvol gebeuren aan. Dan geeft u die mens 
een hand en misschien een heel klein duwtje in de rug om 
moed te krijgen te willen sterven, opdat die mens weer kan 
leven in de geest, dieper, inniger in God en daardoor bewuster 
van God terugkerend in de stof. 
 
Hoe groot is onze verantwoordelijkheid om zo met dood en 
leven om te gaan? 
 
Het is belangrijk om met eerbied om te gaan met alles wat ons 
de afgelopen 2000 jaar is gegeven. Toch slaat de mensheid nu 
een weg van vernieuwing in.  
Deze weg heeft niet alleen betrekking op de levende mens, 
maar ook op hen in de geest om ons heen. 
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Degenen in de geest om ons heen ervaren de pijn en de angst 
om te zien hoe bang wij zijn om onze overgegane geliefden los 
te laten en voelen zich tekort gedaan uitsluitend omdat zij geen 
stoffelijk lichaam meer hebben.  
Wij kunnen hen helpen zich langzaam los te maken van hun 
emotionele aardse gebondenheden, waardoor zij de weg naar 
het licht kunnen vervolgen. 
 
Hoe gaan wij hiermee verder? 
Het is belangrijk dat de mens nooit geesten oproept.  
Dit druist in tegen de goddelijke, kosmische wetten. Vanuit 
respect voor het leven moeten wij ook respect hebben voor de 
dood.  
 
Daarom hebben wij niet het recht om hen die leven in de geest 
als het ware te dwingen om weer in onze nabijheid of in de stof 
te zijn. Wanneer er vanuit de sferen een handreiking wordt 
gedaan, is het aan ons om die handreiking te willen accepte-
ren.  
 
Wanneer u zich vanuit een diep respect durft open te stellen, 
los van uw verlangens, los van uw begeerten of banale nieuws-
gierigheid kunt u daadwerkelijk verbonden zijn met de wereld 
van de geest.  
 
Reeds lang wordt gevraagd om tot deze verbinding te willen 
komen.  
Deze verbinding heft grenzen op en geeft u rijkdom en vrede. 
Vanuit de sferen wordt gevraagd:  
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Mens, durf vanuit jouw leven in de stof  
je bewustzijn zodanig te openen  
dat jij met ons, hier levend in de geest 
tot een eenheid van bewustzijn  
in Gods liefde kan komen.  
 
Juist door deze verbinding  
kan de integratie van het goddelijk Zijn  
op een diepere wijze tot ons  
in de stof levende mensen doordringen 
waardoor wij het weer geven  
en het weer terugkomt  
in de continuïteit zoals ik net heb beschreven. 
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TRANSMISSIE  
 
Gij zult hen die Ik u heb toevertrouwd 
wanneer zij zelf niet meer in staat zijn 
in het bewustzijn met Mij te verkeren 
in het dagelijks bewustzijn 
zeer goed in uzelve nagaan 
juist vanuit hetgeen vanuit Mij in u is 
het geweten 
hoe gij hierin u zult verhouden. 
 
Elk lijden 
heeft naast de menselijke negatieve aspecten 
waarin zeer grote positieve waarden liggen 
een inwijdingspoort 
om te kunnen komen 
tot verlichting en tot hogere bewustwording. 
 
Gij mens van deze nieuwe tijd 
ga niet alleen af op de beperking van uw denken 
of de insnoering door uw emoties 
doch richt u in uzelve 
op uw verbinding met dit goddelijk Zijn in uzelf. 
 
En alleen zo, vanuit deze diepe verbinding 
waarin gij de plicht hebt uw gebondenheden 
uw angst, uw hartepijn 
om het lijden van hen die u lief zijn 
los te laten 
opdat gij werkelijk leeg, en daardoor vrij 
en in uw universele Zijn verlicht 
uw beslissingen kunt nemen. 
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Wij, uw Broeders in de geest 
Wij, de krachten van Liefde en Wijsheid 
die u, mensheid begeleiden 
mogen hierin niet u de wet stellen 
daar gij mens, vanuit uw goddelijke Zijn 
de beschikking heeft over uw vrije wil. 
 
Doch bedenk wat gij op u laadt 
aan kosmisch, wereld 
en individueel karma 
wanneer gij handelt 
vanuit de beperking van het denken 
en de insnoering vanuit uw emotionele gebondenheden. 
 
En zo reik Ik u het zwaard des onderscheids. 
 
Aum 
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Deel 5 
 
 
 
De basisleringen van Psychosofia 
 
 
 
- Manifest van het diepste Godsbewustzijn 
- De zeven stralen van de nieuwe tijd 
- Twaalf esoterische leringen van Psychosofia 
- Tien wenken voor de ziel  

in de menselijke persoonlijkheid 
- Zeven leringen voor het lichtwezen de mens 
- Vijf wenken voor de menselijke persoonlijkheid 
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Hoofdstuk 26 
 
MANIFEST VAN HET DIEPSTE GODSBEWUSTZIJN 
 
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn dat er is: 
 

• één geest van waarheid en liefde 

• één goddelijke aanwezigheid in ieder mens ongeacht 
ras, religie of cultuur 

• één goddelijke aanwezigheid in niveaus van bewust-
zijn in alle natuurrijken. 

 
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn 
in het recht van alle mensen 
te mogen leven in absolute gelijkwaardigheid met ieder mens 
vanuit de eigen identiteit en vormgeving. 
 
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn 
dat geen enkele godsdienst, religie of groepering  
zich boven een andere godsdienst,  
religie of groepering kan stellen. 
 
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn 
dat de goddelijke aanwezigheid in ieder mens  
zich door de eigen identiteit en vormgeving realiseert. 
 
Wij geloven vanuit ons diepste godsbewustzijn 
dat er uiteindelijk zal zijn: 
één eenheid van wereldreligie  
in verscheidenheid van vormgeving. 
 
Moge de goddelijke aanwezigheid in ieder mens  
ons leiden tot werkelijke liefde en broederschap. 
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DE ZEVEN STRALEN VAN DE NIEUWE TIJD 
 
Zoals de bloem van de lotus haar bladen openvouwt  
voor het stralende licht van de opgaande zon 
zo zal de persoonlijkheid belicht worden  
door het licht van de Geest. 
 
Zoals de zon de aarde hernieuwde levensenergie geeft  
door de kracht van haar straling 
zo zal deze straling opgenomen worden  
in de geest van de mens. 
 
Zoals de verbinding met het eigen innerlijk 
de bron is van het werkelijke Zijn 
zo zal de mens in de meditatie 
zich open kunnen stellen voor deze verbinding. 
 
Zoals de verbinding van Geest en stof  
de weg is die de mens moet gaan 
om tot de ontbinding van de dualiteit te kunnen komen 
zo zal deze weg belicht worden  
door het licht van het eigen innerlijk 
het hoger Zelf. 
 
Zoals het eigen innerlijk, het hoger Zelf 
het stralende spiegelbeeld is 
van het goddelijke Zijn 
zo zal de mens leven in dit goddelijke Zijn. 
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Zoals een lichtstraal wordt weerkaatst door een spiegel 
zo zal de straal van licht die de mensheid vormt 
weerkaatst worden door het goddelijke Zijn 
zo zal de mens trachten de lege spiegel te zijn. 
 
Zoals dit goddelijk Zijn  
de mens tot volmaaktheid zal voeren  
door het licht van de Geest, de zonnegloed van de liefde  
in de macht van de persoonlijkheid 
zo zal de mensheid een straal van licht vormen. 
 
Eens zal deze straal van licht  
de hele mensheid omvatten  
dan zal zij zijn een piramide van licht 
waarvan de top zal reiken tot in de sferen. 
 
Zo zal de mens werken  
aan het herstel van het plan op aarde, door het licht 
de liefde en de macht van de menselijke persoonlijkheid. 
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TWAALF ESOTERISCHE LERINGEN VAN PSYCHOSOFIA 
 
 

1. Voortgekomen uit de inspiratie van de Meesters van 
Liefde en Wijsheid.   

 
2. Voortgestuwd door de wil en intelligentie. 

 
3. Voortbrengend de lering der kennis van de eigen ziel, 

de zoon Gods, in ieder mens aanwezig. 
 

4. Erkenning van het eigen diepere Zelf, de ziel, door  
acceptatie van het goddelijke aspect in ieder mens. 
 

5. Herkenning van de eigen goddelijke immanentie,  
opdat er herkenning van deze goddelijke immanentie 
in ieder mens kan plaats vinden. 
 

6. Erkenning van de vrije wil van de mens. 
 

7. Het ontwikkelen van de vrije wil door zelfkennis en 
begrip van het eigen wezen, opdat er geestelijke groei 
kan plaats vinden. 
 

8. Begrip dat geestelijke groei zal leiden tot integratie 
van de ziel, de immanente God, in de menselijke  
persoonlijkheid. 
 

9. Bewustwording dat door acceptatie van de macht van 
de eigen vrije wil transformatie van de menselijke 
persoonlijkheid kan plaats vinden. 
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10. Veredeling van de menselijke persoonlijkheid, door 
het richten van de vrije wil op transformatie van de 
eigen beperkingen. 

 
11. Veredeling van de menselijke persoonlijkheid, plaats 

vindend in gradaties van niveaus tot integratie van de 
ziel in de menselijke persoonlijkheid. 

 
12. Integratie van de ziel, in gradaties van niveau, in de 

menselijke persoonlijkheid, bepaalt ook in gradaties 
van niveaus de herkenning van de immanentie Gods 
in de menselijke persoonlijkheid. 
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TIEN WENKEN VOOR DE ZIEL IN DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID 

 
1 Heb eerbied voor de immanentie Gods in uzelf. 

 
2 Heb eerbied voor de immanentie Gods in uw naaste. 

 
3 Onderken in uzelf uw mogelijkheden en beperkingen. 
 
4 Accepteer in uzelf uw mogelijkheden en beperkingen. 
 
5 Richt uw vrije wil in liefde op uw mogelijkheden en 

beperkingen. 
 
6 Accepteer in liefde de mogelijkheden en beperkingen 

van uw naaste. 
 
7 Laat het licht van het bewustzijn der immanentie 

Gods u voeren tot de liefde van de Christus in uzelf. 
 
8 Laat het vuur der persoonlijkheid, uw begeerte, u niet 

vernietigen. 
 
9 Laat het water der maanfasen uw onderbewustzijn 

niet overspoelen. 
 
10  Laat de Christus geboren worden uit de vereniging 

van Michaël, uw ziel, en Lucifer, het vuur van de 
menselijke persoonlijkheid. Weeg het kind op uw lin-
kerhand, hoed en bescherm het. Laat hem u voeren 
door de gebieden van de Geest, ter verlossing van de 
menselijke persoonlijkheid, van leven tot leven, op-
dat eens de mensheid zal worden een piramide van 
licht, waarvan de top zal reiken tot in de sferen. 
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ZEVEN LERINGEN VOOR HET LICHTWEZEN DE MENS 
 
1. Het begeren in de Geest voert u door de verdichting van 

de stof tot begeerte. 
 
2. Begeerte, gedragen door het vuur van de persoonlijkheid, 

leidt de mens tot concretisering van deze begeerte in de 
materie. 

 
3. Begeerte kan niet voortkomen uit de liefde, waardoor zij 

zal leiden tot negatieve gedachten en daden. 
 
4. Indien de begeerte wordt onderkend als manifestatie van 

liefdeloosheid ten opzichte van de medemens kan zij 
door de vrije wil gereguleerd worden. 

 
5. De vrije wil kan door regulering der begeerte, het niet 

onderkennen van de immanentie Gods in de medemens, 
de mate van liefdeloosheid oplossen. 

 
6. Het oplossen van de mate van liefdeloosheid ten opzichte 

van de medemens leidt tot herstel van de eenheid Gods 
in de schepping. 

 
7. Het herstel van de eenheid Gods in de schepping leidt tot 

eenwording van Geest en stof, de liefde. 
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VIJF WENKEN VOOR DE MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID 
 

1. Wees uzelf, doch erken het recht van de ander  
zichzelf te zijn. 

 
2. Het wezen van ieder mens behoeft juist dat niveau 

hetgeen hij zelf kan belichten. 
 

3. Richt uw straling niet sterker op de ander dan hij zelf 
behoeft. 

 
4. Beschaam uw medemens niet door uw overtuiging 

van uw grotere straling. 
 

5. Bescherm het bewustzijn van ieder wezen, opdat hij 
juist die belichting zal verwerven die hij zelf behoeft. 

 
 
  
  



 
 
 

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 onafhan-
kelijke stroming Psychosofia. 
  
De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaat-
schap, 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 her-
kennen en de eigen plaats innemen. 

  
 


