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Metafysica 1 
 
 

FASEN VAN BEWUSTWORDING 
 
 
Samenspel 
 
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 kosmische 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 opgezonden.  
Uit dit samenspel komt nu een echte, reële, stoffelijke vernieuwing van bewustwording.  
De mens moet leren met deze vernieuwing van bewustwording om te gaan, zowel naar 
zichzelf als naar zijn omgeving.  
 
Overal ter wereld gaan mensen vrij plotseling open en komen in contact met de eigen geeste-
lijke 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. Er zullen diverse vormen van spiritualiteit komen waarmee 
wij door ons toenemende onderscheidingsvermogen leren omgaan. De mens zal zich als het 
ware van niveau tot niveau kunnen 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 herkent 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 vernieuwingsmogelijkheden in jezelf te verkrijgen.  
 
 
Elohim 
 
Wanneer we een bepaalde fasen van zuiveringen hebben doorlopen en we  oude gebonden-
heden vanuit het onderbewustzijn 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 onderscheiding gaat komen.  
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Daarna, wat ontzaglijk belangrijk is, komt het werken vanuit die onderscheiding.  
De Elohim werken heel hard in de lagere gebieden, opdat de mens de kans krijgt om de 
nieuwe spiritualiteit nog duidelijker in zijn eigen materie te plaatsen. 
 
 

De fasen 
 
Eerste fase 
 
De eerste fase: 'Ik laat mij niet meer meeslepen in mijn emoties'. 
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 
onderbewustzijn 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 komen om te kunnen werken met 
de machten en krachten, de Elohim, juist 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. 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 weerstanden meer opwekt of oproept. 
 
 
Tweede fase 
 
De mens moet door de emotionele gebieden heen naar zijn werkelijke diepe gevoelsgebied, 
waardoor hij het kan verbinden met zijn hogere mentale. 
 
Nu is het niet meer: 'Ik laat mij niet meer meeslepen', dat is de eerste fase.  
Nu is het: 

'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. In die eerste fase kun je al gaan kijken zonder tot zo'n diepe 
acceptatie te komen. Anders kon geen enkel mens dat.  
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In de tweede fase moet je door een veld van werkelijke acceptatie heen. En dan pas ga je 
ook werkelijk zien waar het aan ligt dat je weer zo diep wordt meegevoerd. En 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. En in een van de teksten stond dat deze 
offers niet meer nodig waren. Dat er niet gevraagd wordt om deze offers. 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 hogere 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 verantwoordelijkheid erkent. Er wordt als het ware een hogere en 
diepere inzet gevraagd van het geestelijk wezen van de mens in zijn persoonlijkheid. 
 
 
Nieuwe verantwoordelijkheid 
 
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.  
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 weerstanden 
kunnen we dan weer te lijf gaan met onze nieuwe spiritualiteit, begrippen, inzichten, enzovoort.  
Toch blijven die weerstanden aanwezig. Waarom zul je je afvragen.  
Die 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 uitdijing 
brengen. Dit is een grote valkuil. Je zit dan net in die nieuwe fase van bewustzijn of 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 worden, 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, wanneer wij beseffen dat de weerstanden 
in ons ego door nog meer inzicht en nog meer spiritueel besef juist groter worden en wij 
moeten leren die los te laten.  
Loslaten door niet meer te willen, te zijn of te hebben. Wij worden dan heel stil en leeg en de 
Elohim kunnen dan op geheel andere wijze te werk gaan.  
 
Mensen die zijn aangeland in deze nieuwe fase van bewustwording mogen al hetgeen dat 
naar hen toekomt niet meer bezien en ondergaan vanuit de negatieve aspecten, daar ben je 
nu overheen gegroeid. Je hebt nu de kracht en de mogelijkheden om duidelijk de positieve 
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kanten te gaan zien en te ontdekken 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. Uiteindelijk 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 en naar die situatie gaan wij 
nu toe. Hoe minder weerstand je in jezelf aankweekt, hoe minder weerhaken je tegenkomt.  
 
 
Eind tweede en begin derde fase 
 
De mogelijkheid tot verandering komt pas wanneer een mens in dat liefdesgebied is 
aangekomen, na een oneindige strijd die lijden heeft opgeleverd door wrijving, en nu gaat 
zien dat dit lijden en die wrijving hem daartoe hebben gebracht en geleid en voor hem niet 
negatieve weerwolven waren, maar hem juist in die oneindige liefde hebben begeleid.  
Het betekent dat die mens dan gaat zien dat juist in het lijden, door de wrijving, die 
goddelijke krachten en machten net zo werken als in de hogere bewustzijnsniveaus.  
Hij gaat nu onderscheiden waardoor hij in zijn bewustzijn en in zijn diepste liefdesgebied de 
vertaling in zijn emoties zodanig brengt dat deze hem tot nog meer lijden en wrijving voeren. 
Net zo lang totdat de herkenning zo groot is dat het punt komt:  
 

En nu,  
nu kan ik zijn in het goddelijke  
wanneer ik dit goddelijk zijn,  
de kennis daarvan werkelijk in mijn hoger zijn,  
kan verbinden met de vrije wil. 

 
Dus de vrije wil daaraan inherent maken. Dat punt zijn we nu min of meer genaderd. 
 
 
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 bewustzijn 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.  
Hierdoor kan de geest in ons zich in alle duidelijkheid realiseren in ons eigen leven, ons 
eigen zijn. Maar zich ook manifesteren 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 men-
sen opzenden. 
Dat is de Ante-Christ, de voor-Christ. 
 
Het ego, persoonlijkheid van de mens staat, door de vernieuwing van inzicht, voor de drem-
pel 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 jouzelf.  
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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 bewustzijn, geest steeds duidelijker herkenbaar, steeds groter, steeds reëler. 
Dat doen wij met ons bewustzijn. Geest is. En 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.  
Christusenergie kan bij de gratie van ons zijn bestaan. 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.  
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Metafysica 2 
 
 
PYTHAGORAS 
 
830121ZW.ZBL 
 
Er zijn twee wegen die de Meester Morya mij getoond heeft. Dat is de hoogste universiteit op 
Aarde van de mens die dit begrijpt. Die dit moet brengen naar de stoffelijke universiteiten, 
dus de intelligentsia op deze manier heropvoeden, of opvoeden, of hoe je het ook noemen 
wilt. Dan zakken naar andere instituten, naar alles in de stof.  
Zakken naar de massa. De massa ontwikkelen, vernieuwen, persoonlijkheidsontwikkeling. 
Dat is één richting. 
 
De andere richting is, dat je door het verstoffelijken van de geest, brengt, een totale 
omwenteling in denken en daardoor in handelen van de mensen. Dus daar moet je alles 
aanpakken wat bestaat in de maatschappij, in de kunst. Ik denk ineens, nou ja, vanavond 
komt dus ook een groepje, van... het zijn geen professionals, maar dan ben je in muziek, in 
zang, in declamatie, hetzelfde waar we nu mee bezig zijn, maar dan op een andere manier. 
Misschien raakt dat nou net een trilling aan die misschien niet door de lezing aangeraakt 
wordt, of door gesprekken, of zo. 
Dus de Hiërarchie werkt met alles wat er aanwezig is aan mogelijkheden in de mens om die 
vernieuwing te brengen. En daarom moet het zo breed zijn. En die vlag die we laatst zo maar 
hebben getekend. Toen zei ik, in het midden moet die punt zijn, en dan een piramide naar 
beneden. 
 
Maar dan is dat ook meteen de piramide van Boven met de punt naar beneden, dus waar de 
inspiratie komt. Dat zijn de twee driehoeken. Ik hoor nu dat het het halve embleem is, omdat 
we hier bezig zijn met wat binnenkomt te richten naar... op te vangen, maar dat het hele 
embleem natuurlijk moet zijn de twee driehoeken. De punt moet in het midden. 
 
--- Twee gelijkzijdige driehoeken? Bij gelijkbenig is één zijde anders dan de anderen. 
 
Ja, dat klopt. Pythagorees denken, heb ik lange tijd gehoord dat ik Pythagorees moest 
denken. 
 
 
30205ZW.ZBL 
 
--- Wat bedoelen Ze met Pythagorees denken? 
 
Pythagoras bracht het universum in de materie. 
Ook begrip van ‘het universum in alles wat leeft’, ‘de hele universele eenheid’.  
Dat bracht hij in zijn visie, zijn stellingen, in alles wat hij heeft gegeven. 
 
--- Wat betekent dat voor menselijke verhoudingen? 
 
Vanuit die visie werken en het uit te diepen met de kennis die er nu is en het begrip dat er nu 
komt, of is gekomen. 
Het gaat om de symbolische betekenissen van de vierkanten, de driehoeken en de 
rechthoeken.  
Evenwicht. 
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870602ZW. 
 
Op de borstlap van de hogepriester zijn de kleuren in vertegenwoordigd. Het moet gaan naar 
de zuivere diamant. 
 
--- Heeft dat te maken met de opgevouwen driehoek van Pythagoras, drie maal vier? 
 
Ja, Pythagoras is steeds aanwezig met de energieën, want alle kosmische wetmatigheden 
heeft Pythagoras tot leven en tot herkenning gebracht.  
De medische wetenschap is in wezen alchemie, op een vermaterialiserend vlak gebracht, die 
zijn beslag gaat krijgen in een verbinding.  
Wat Hij nu laat zien is een heel vreemd ding, wat ik niet weet wat het is, het is een soort 
zwarte steen, glinsterend. Hij laat de ene kant zien die is leeg, dan draait Hij het om en dan 
zitten daar tekens op. Ik kan niet zien wat voor tekens dat zijn. 
 
--- Is dat de lingam? 
 
Nee, het is niet de lingam. Deze steen staat rechtop. En heeft de vorm van een lingam 
inderdaad, alle rechtopstaande dingen dat is eigenlijk in wezen dat mannelijk element, maar 
wat Hij laat zien: aan de ene kant is het glad en aan de andere kant is het met tekens. Het is 
in de middeleeuwen zoiets geweest. 
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NICOLA TESLA 
 
820621ZW.ZBL 
 
--- Het omzetten van energieën via biochemische processen in een heel andere vorm.  
Denk aan biogasvergisting. Je kunt via methaan zelfs kunststoffen produceren die beter 
werken qua luchtionisatie. Negatieve luchtionen zijn gezond. Hier kunnen we energie uit 
halen. Want het zijn negatief geladen deeltjes. Wellicht werkt de spoel van Tesla daar ook 
op. Met de spoel van Tesla kun je elektriciteit uit de lucht halen? 
 
Natuurlijk, dat zit erin. Die bliksemenergie moet gevangen worden. Dat transformeert ook 
radioactiviteit.  
 
--- Vorming van radioactiviteit doet de negatieve luchtionen stijgen in aantal. Ik heb een 
verhaal gelezen over een klein apparaatje dat een hoogfrequente trilling voortbrengt zodanig 
dat positief geladen luchtdeeltjes, ionen, worden omgezet in negatief geladen ionen. Daar 
komen radioactiviteit en bliksem bij te pas.  
 
Na een onweer of na sneeuwval zijn de negatieve ionen toegenomen in de lucht. Je ruikt het 
ook. Trombosegevallen na operaties in Zwitserland kwamen in de ene kliniek wel en in een 
andere niet voor. Dat bleek samen te vallen met ionisatie van de lucht.  
 
--- Dat heeft ook te maken met onderkomens die we kunnen realiseren voor 
stralingsbescherming? 
 
Op een bolvorm ketst radioactiviteit op af, als dat overdekt wordt met een bepaalde micro-
organismen. Dat geeft een terugkaatsing. 
Kan het leisteen zijn?  
 
--- Leisteen is, evenals löss, een sedimentgesteente, dus een afzettingsgesteente. 
 
Ja. Glad, donkergrijs. Ik heb obsidiaan (= vulkanisch glas) gezegd tegen professor M.  
Het is een zwarte spiegelende steen. 
 
Heeft ook iets met zonne-energie te maken. Dat zonnecentrum in Mexico is ook 
halfbolvormig, vertelde me een antropoloog. 
 
--- Ik heb prachtige foto's gezien van kunststof koepelconstructies die de mensen er zelf 
maken. Net spinnen die over een net liepen.  
 
Nee! Geen kunststof, niet hoor. Dat kan niet. Het moet organisch zijn. Aluminium is ook niet 
goed. 
 
Halve bollen houden de energie vast. Mensen in een gebied waar kosmische straling, 
atoomstraling is; raken energie kwijt. In die halve bol is het alsof ze weer worden opgeladen. 
 
--- Is het zo dat mensen die kernstraling, radioactieve straling hebben opgelopen een teveel 
aan straling hebben dit ook weer kwijt moeten? 
 
Kernstraling, radioactieve straling is negatief. Dus ze krijgen dan positieve energie. Een soort 
omleiding. 
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WILHELM REICH 
 
831125ZW.ZBL 
 
--- Als ik het goed begrijp heb je dus zoveel om je heen dat wanneer die kosmische energie 
daarop inwerkt, dat daardoor wordt getransformeerd. Je hebt zoveel om je heen (niet om je 
heen, in je) van positieve en negatieve aspecten, dat dit a.h.w. als een prisma werkt voor het 
invallende licht. Dat wordt op mijn eigen wijze gebroken in dusdanige aspecten die bij mij 
passen en is dus voor ieder ander mens anders. 
 
Ja, precies. Dit is een geweldige vertaling. 
 
Tesla’s energie, orgonen-energie, atoomenergie 
 
--- Is die kosmische energie, die als een neutraal iets op ons inwerkt, een zelfde energie als 
die, die nu door bijvoorbeeld Tesla en door andere mensen geprobeerd wordt af te tappen 
voor de werking van motoren, zodat ze daarmee een motor of een auto kunnen laten rijden?  
 
Deze energie komt uit dezelfde bron, maar wordt door de transformatie van een persoon als 
Tesla, dus door zijn facet van dat prisma, zodanig getransformeerd dat hij het in de stof op 
een bepaalde manier kan manifesteren. Dit is kosmische energie. 
De energie die Wilhelm Reich vroeger doorgaf, was de orgonen-energie. Dat betekent 
geestelijk orgasme. Tot een zodanige eenheid komen met dat goddelijke bewustzijn, dat de 
mens daardoor de hele kosmische kracht als een vuur in zich heeft en daar ook 
mee kan werken.  
 
Atoomenergie is hetzelfde. Ik heb daar eerder over gesproken. Atoomenergie is een 
kosmische energie. In de mens vindt van seconde tot seconde atoomenergie plaats, vindt 
kernsplitsing plaats.  
Hoe dieper de mens zich bewust is van zijn goddelijke aanwezigheid, hoe groter deze 
kernsplitsingen zich verhouden, wordt er gezegd.  
Hoe meer de mens zijn stof kan loslaten, hoe groter beheersing over geestelijke krachten die 
zich in stof kunnen manifesteren. Daar gaat de mens naar toe.  
 
Maar ook daar zit dan weer het gevaar: Wat doe je daarmee. Wordt dat destructief gebruikt 
voor macht, eigen gewin, of wordt het constructief gebruikt om verlichting te brengen.  
Weer heeft de mens de sleutel in zijn eigen hand. 
 
 
Orgon-accumulator 
 
De orgonen-theorie van Reich klopt precies met hetgeen ik moet brengen. 
 
---  Een schets van een Orgon-accumulator van Wilhelm Reich. De accumulator heeft de 
vorm van een halve bol.  
Mijn dochter zag in een droom een mosgroene halve bol, waarop kleine roze bloemetjes 
zaten. Om de halve bol zat een brede, platte, zilverkleurige schijf. Op deze rand stonden de 
goudkleurige letters 1101.  
Ze heeft er een tekening van gemaakt. Deze halve bol lag in haar droom onder het zand en 
zij maakte die bol, toen ze hem vond, schoon. Er lagen rondom nog veel meer halve bollen 
in/onder het zand. 
 
De energie komt van een escalatie van atomische trillingen. De tekening van je dochter is 
zeer bijzonder. 
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Dit is precies wat Zij bedoelen.  
 
--- Wat betekenen de cijfers 1101? 
 
Eén en één is twee en één is drie, en nul is oneindig. De drie-eenheid geest, ziel en lichaam. 
Dus dat is mystiek, esoterie en spiritueel rituaal. Het is de hoogste geest, atoom, de 
verdichting daarvan, de kennis daarvan en de stof. En dan het oneindige, dat je op allerlei 
manieren kunt interpreteren. 
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Religie 
 

 
14 12 1981 
 
---  Wie is Jezus? Wie is Jezus Christus? Wie is de Christus? 
 
De mens Jezus zult gij terug kunnen vinden  
in de gedichten "De Mens Jezus" en de legende "De Mens Jezus".  
 

De Christus, kunt gij alleen terugvinden  
in uw allerdiepste innerlijk.  
Daar waar gij God hebt gesteld,  
daar is de Christus aanwezig. 

 
---  Als ik mijn 'ik' zozeer heb uitgezuiverd dat ik naar waarheid kan zeggen: 'niet ik leef, maar 
de Christus leeft in mij', dan kom ik tot Christus-ervaren. 
 

Gij leeft en gij manifesteert Christus in u  
door uw wijze van leven.  
Dit is een totaal ander aspect. 

 
Je draait het om. Want dan zeg je dus: "Niet ik leef, maar de Christus leeft".  
 
---  Ja, maar dat kleine 'ik' van mij moet toch open gaan, zodat het de drager wordt? 
 
Ja, en daardoor leef ik zo dat ik Hem kan manifesteren. Maar het is niet andersom.  
Wat jij zegt is wat ze 2000 jaar gedaan hebben. 
 
---  Dat de Christus in Zijn grote krachten zo verkleind is tot het menselijke. 
 
Ja, maar het is dus alles op de Christus gehoopt, het is niets meer aan de mens zelf, niet 
van het bewustzijn. Het bewustzijn van de mens nu is:  
 

Ik ben de manifestatie van de Christus  
wanneer ik weet zoals dat zou moeten voor de Christus. 

 
---  Voor mij is duidelijk dat dit het tijdperk is waarin we dat 'ik' heel bewust gaan doorleven. 
Maar als ik dat nou los ga maken van alle karmische bindingen, van alle angsten en van alle 
betrokkenheid op mezelf, wanneer het helemaal open is en alles kan laten doorvloeien, dan 
is dat het punt waarop de persoonlijkheid tot Christus-ervaren komt? 
 

En zo heeft ieder mens zijn eigen wijze.  
Doch bega niet de fout die gij mensen al reeds 2000 jaar hebt begaan,  
de Christus de verantwoordelijkheid voor uw menszijn  
op Zijn schouders te laden. 

 
Ja, dat is het. Als je dat zo zegt, dan is de Christus verantwoordelijk voor jou als mens.  
Jij bent verantwoordelijk, of wij, of de Christus in ons tot leven kan komen. 
Dat is heel wat anders. 
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--- Hoe kan ik in mijzelf in een overgave bevorderen en laten groeien?  
 

Door u niet mentaal steeds hiermede bezig te houden  
doch het veeleer geheel los te laten,  
daar het dan pas in de hoogste spirituele sferen kan komen. 

 
Want als je het met je brein vasthoudt, door je gedachten eromheen te spinnen, dan 
verstoffelijkt dat en brengt het naar de fijnstoffelijke sfeer, dat is de hogere astrale sfeer.  
Het vliegt dan net niet in die blauwe spirituele hemel, zal ik maar zeggen. 
 
--- Dus ik moet eigenlijk zoveel mogelijk niks doen. 
 
Niks doen. Niet denken. Ik denk nooit meer ergens aan. Dat is heel moeilijk, hoor. 
Dat is die innerlijke stilte.  
Daar is Gods aangezicht verborgen in dat hele kleine diepste innerlijk. Als je daar met je 
gedachten komt, dan is het alsof je de deur voor Zijn neus dichtslaat.  
 
---  Dat moet ik dan verder zelf maar uitzoeken. 
 
Niet uitzoeken, dat is brainwork. Overgave is het aller-moeilijkste en de laatste fase van 
inwijding. In elke inwijding is die overgave de laatste sluitfase. Zodra je er zelf mee begint, 
krijg je hulp van Boven. 
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23 mei 1980 
 

In den beginne was het Woord.  
Het Woord is vlees geworden.  
Doch het Woord was niet uit zichzelve, doch  
bestond vanuit de Geest. 
 
Nu zal wederom het Woord komen,  
niet vanuit het zelve, doch vanuit de Geest.  
Door de Geest gedragen zal het Woord tot materie komen,  
waardoor de materie wederom de Geest zal vertegenwoordigen. 
 
Ik zeg: vertegenwoordigen, niet: zijn. 
Dit is het fundamentele verschil  
met die hele grote Boodschapper  
die tweeduizend jaar geleden is gekomen.  
 
Doch over ongeveer tweehonderd jaren  
zal diegene die het Woord zal doen verstoffelijken,  
nu in dit huidige, ook uw leven,  
diegene zijn die het Woord wederom in de stof zal brengen,  
doch het wederom niet is. 
Dat kan pas wederom gebeuren over nog eens tweeduizend jaar. 

 

 
 

******* 
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De leer van de kerk is absoluut niet de Bijbel.  
Ze is daaraan ontleend naar eigen goeddunken van pausen.  
Doch de werkelijke esoterie is de enig ware gnosis, gnostiek 
In de leer van de katholieke kerk is een zeer grote esoteriek,  
doch zodanig verhuld dat geen mens daarmee kan werken.  
 
Hierin zal Ik verandering brengen. 
Want ik, Morya, ben de begeleider van alle esoterische groeperingen 
en ik, Morya, zal de werkelijke waarheid aan de mensen teruggeven. 
In vijf levens, waaronder dit leven  
zal Ons medium, het enige werkelijke Hiërarchische medium,  
deze lering brengen. 
 

 
******* 

 
 
--- Hebben de engelen die zijn gevallen de verbinding met God verloren? 
 
Dat is niet waar. De engelen moesten dit spel volvoeren, het vallen, opdat zij door deze 
duisternis aan de mensheid te geven, het licht door de stof in de stof konden brengen, opdat 
het weer terug zou kunnen gaan naar de geest. 
 
 
 

******* 
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Licht en duisternis zijn twee componenten.  
Zonder duisternis geen licht. 
Zo de duisternis niet was,  
kon het licht niet bestaan.  
 
Door het spel van de engelen,  
waarvan Lucifer de lichtdrager is,  
zal de mensheid die duistere gang kunnen gaan  
opdat hij het licht kan terugvinden.  
 
Alle aspecten die de engelen hebben en hadden,  
heeft ieder mens in zich, negatieve en positieve krachten.  
Door de negatieve aspecten te beleven,  
eeuw na eeuw, leven na leven,  
zal de mens kunnen komen  
tot de uiteindelijke verlossing en het licht. 
 

 
******* 
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Michael 
 
Michael is Degene Die verbindt in liefde, Die omringt met liefde en Die behoudt. 
Die eigenlijk in wezen Jezus is. 
 
--- Maar Michael is geen mens? 
 
Er zijn zeven sferen,  
zes sferen in de kosmos,  
de aardse sfeer is de zevende.  
 
Iedere sfeer heeft zeven niveaus,  
ieder niveau heeft zeven kringen,  
iedere kring heeft zeven leidende Wezens.  
 
De hoogste sfeer, waar de Heer zetelt,  
vormt tezamen met de Hiërarchie  
de top van de piramide. 
 
De Heer Sanat Kumara, die gij God noemt,  
doch die niet God is,  
is het hoogste lichtwezen van dit planetaire stelsel.  
 
God is degene, het allerhoogste, allerheiligste Wezen,  
Wiens naam wij niet mogen noemen.   
 
De Heer heeft zich verdeeld in drie stralen,  
de drie Kumara's van wijsheid. 
 
Daarvan is de Maitreya het hoofd in die kring, de Maha Chohan en de Manoe,  
de heilige Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Deze drie stralen hebben zich verdeeld in zeven andere stralen. 
Zij zijn de Hiërarchie; negen stralen.  
 
Deze drie stralen hebben zich verdeeld in negen andere stralen. 
Zij vormen de twaalf en zijn de aartsengelen, de twaalf om de Troon. 
 
Vanuit dit niveau kunnen zij nooit reïncarneren,  
maar vanuit dit niveau, vanuit deze kring  
verdelen zij zich wederom.  
 
En dan komen wij op het niveau  
waar deze wezens een etherische gedaante hebben  
die zich steeds meer kan verdichten  
door de sferen heen naar de Aarde toe. 
 
 

******* 

 

 


