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HOOFDSTUK 1 

 

INNERLIJK DISCIPELSCHAP 

 

 

Jaren geleden is er een contact tot stand gekomen tussen 

mijn inspiratiebron en mij. Er was aanvankelijk een verzet in 

mij. Ik denk dat dat verzet in ieder mens aanwezig is en hem 

parten speelt. Dit verzet wordt geboren uit angst om je over 

te geven aan iets waarvan je denkt dat het van buitenaf op je 

toekomt. Hier zit de adder onder het gras. De inspiratie, con-

tact met de geest, komt niet van buitenaf. Het is in ieder van 

ons, innerlijk aanwezig. 

 

 

Wegwijzer 

 

Soms heeft de mens een wegwijzer nodig. Een spiritueel 

geschrift, een meditatiebijeenkomst, soms een begeleider.  

Alle wegen zijn verschillend, maar voeren naar dezelfde top. 

In ieder mens is de bron van het werkelijke zijn, zijn diepste 

eigen wezen, aanwezig.  

 

Het krijgen van een verbinding met deze bron in het innerlijk 

gaat niet zomaar. Het is een heel lange weg die zeker niet 

over rozen gaat. De mens kan vanuit de stof naar de geest 

klimmen. Weer die lange weg terug: vanuit de geest naar de 

stof, om de verbinding met de hogere geest te integreren in 

de stof. Dat is de weg van innerlijk discipelschap die elk 

mens kan gaan. 
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Waar voert deze weg heen?  

Leven na leven worden wij door de wet van oorzaak en ge-

volg onbewust gedwongen te handelen zoals wij doen.  

Want wij hebben zelf de wet van oorzaak en gevolg gereali-

seerd, van het ene leven naar het andere. 

 

 

Begrip eigen identiteit 

 

In het Aquariustijdperk is de moderne mens tot een begrip 

van eigen identiteit gekomen. Het is nu een harde noodzaak 

dat de mens, vanuit dit persoonlijk besef, begrijpt dat hij de 

weg van oorzaak en gevolg - gedwongen onbewust te hande-

len zoals zijn instinct hem ertoe aanzet - kan doorbreken. Hij 

kan zichzelf vrijmaken van de emotionele gebondenheden, 

waartoe zijn levens hem hebben genoodzaakt. Deze vrijheid 

is, van niveau tot niveau, de inwijding die de discipel onder-

gaat. Van niveau tot niveau, want alles in de kosmos, alles 

wat leeft, heeft niveaus van bewustzijn. In elk niveau zijn 

weer bepaalde gradaties van bewustzijn. 

 

 

Vrijmaken van emotionele gebondenheden 

 

De mens die zoekt naar meer spiritualiteit in zijn dagelijks 

leven, zijn werk, opdracht, zal zich bewust dienen te worden 

dat hij de kracht - de inhoud van zijn leven - zelf kan verwer-

ven. Hij doet dat door de vrijmaking van zijn geest van de 

oorzakelijke emotionele gebondenheden, welke zijn karma 

hem geeft. Het is gemakkelijk gezegd, het is ontzettend moei-

lijk gedaan.  
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Een mens die geleid wordt door de gebondenheid aan emo-

ties, is een onvrij mens; is een subjectief levend, werkend, 

denkend en handelend mens.  

 

Alleen de mens die werkt aan zichzelf vanuit het begrip dat 

hij vrij kan komen van de emotionele gebondenheden, kan 

objectief leven, handelen, maar vooral denken. 

 

 

Meester over jezelf 

 

Ons brein is de stoffelijke verdichting van onze geest.  

De mens is de hoogste levensvorm op de aarde. Hij heeft de 

mogelijkheid om de geest zodanig te verdiepen, er vanuit zijn 

persoonlijkheid zo'n contact mee te krijgen, dat hij meester 

over zichzelf kan worden. Wie meester over zichzelf is, kan 

positieve energietrillingen uitzenden in zijn omgeving. 

 

We zien zoveel negativiteit, agressie en angst om ons heen. 

De wereld bestaat er als het ware uit. Hoe zou dit kunnen 

veranderen in een werkelijk positieve, liefdevolle energie? 

 

De verlossing van de mens door zichzelf - want niemand doet 

het voor hem - brengt hem op een steeds hoger en verder 

reikende weg naar de hoogste spiritualiteit. Het is niet vol-

doende deze spiritualiteit te absorberen, in zichzelf ermee te 

werken, dat is maar een aspect van het geheel. Het is een 

dringende noodzaak dat men vanuit deze spiritualiteit naar de 

medemens toewerkt.  
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De eerste fase 

 

Eerst moet men willen komen tot een werkelijk persoonlijk-

heidsbesef. Wie is deze mens die ik ben? Wat en waarom is 

deze mens die ik ben? Dat is de eerste fase.  

 

Ik denk hier niet te licht over. Deze fase kan soms een heel 

leven duren, want het is niet gemakkelijk om in werkelijke 

zelfkritiek uzelf te onderzoeken.  

Dat vergt moed. Als u zo in uw innerlijk kijkt, komt u daar 

heus niet alleen glorie en halleluja tegen. U komt er ook veel 

negatiefs tegen.  

Dat heeft ieder mens, niemand uitgezonderd.  

Om dat negatieve in uzelf te herkennen en te erkennen, vergt 

werkelijk geestelijke moed Het negatieve is in wezen eigenlijk 

niet eens negatief, het is alleen niet belicht vanuit de liefde. 

 

 

De tweede fase 

 

Wanneer we de balans tussen het positieve en het negatieve 

hebben opgemaakt en hebben besloten om dat negatieve te 

gaan belichten vanuit de geest, de liefde, komen wij aan de 

tweede fase. 

Dan kunnen wij relativeren, orde scheppen in onze eigen 

innerlijke chaos. Ruimtelijke ordening creëren, zodat wij als 

het ware boven onze chaos komen te staan.  

Wij kunnen er dan innerlijk wat afstand van nemen, waardoor 

de mogelijkheid bestaat er objectiever tegenover te staan. 

Door er met de wil - dus mentaal - innerlijk afstand van te 

nemen, krijgen we een bepaalde geestkracht om daar ook 

mee te werken. Dat leidt tot de derde fase. 
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De derde fase 

 

De derde fase is het begrip dat u als mens zo denkt, handelt 

en bent, omdat u emotioneel gebonden bent aan bepaalde 

aspecten, trillingen vanuit het onderbewustzijn. Door deze 

aspecten handelt u zoals u handelt en denkt u zoals u denkt. 

Als dit begrip er gekomen is, bent u op de weg van geestelij-

ke bewustwording. Deze leidt tot werkelijke spiritualiteit, is de 

poort daartoe. 

 

 

Hoogste kosmische kracht 

 

In de mens is zijn verbinding met de hoogste kosmische 

kracht, die wij God of Algeest noemen verborgen.  

Die verbinding is zijn bron van creativiteit. Deze bron kan de 

mens zelf helder stralend belichten, waardoor hij de ander, 

die misschien nog veel licht nodig heeft, licht kan geven. 

 

Dit weten, deze weg, leidt tot een steeds hoger innerlijk be-

wustzijn. Tot een steeds hoger begrip in uzelf van uw verbin-

ding met dat wat wij God of de hoogste energie, intelligentie 

noemen. Vanuit dit weten, dat gaat van niveau tot niveau en 

gradatie tot gradatie, is het steeds hoger evoluerend mense-

lijk wezen het resultaat. 

 

Dit wordt zo in een paar zinnen gezegd. Hoe kunt u hier als 

gewoon mens, met de dagelijkse beslommeringen, toch mee 

verder? Ik denk dat wij allereerst moeten begrijpen, dat wij 

het zelf kunnen doen. Dat iedere wegwijzer die ons wordt 

geboden, niet meer is dan een wegwijzer, hoe groot deze ook 
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moge zijn. Voor de één zal de wegwijzer een andere zijn dan 

voor de ander. Maar dat geeft niet.  

In de veelheid van vormen ligt de eenheid van de waarheid. 

Wij hebben de veelheid van vormen nodig om tot de werkelij-

ke eenheid en waarachtigheid te kunnen komen. 

 

Hoe werken wij vanuit die verbinding met dat goddelijke in 

ons? Hoe kunnen wij daarmee voort in ons gewone leven?  

Ik geloof niet in - wat ons vroeger werd gezegd - een bepaald 

ascetisch zijn, een bepaalde afsluiting voor de wereld door in 

een kamertje te gaan zitten en de hele dag te mediteren en 

op een hoger niveau te willen staan. Dat is niet goed. 

 

 

De weg door de materie 

 

De mens heeft de verbinding met de stof, de materie, de per-

soonlijkheid nodig. Maar hij kan dit wel doen vanuit de ver-

binding die hij heeft met die hogere geest, die hij in wezen is. 

Want wij zijn allemaal engelen Gods. 

 

Wij hebben de weg, de gang der mensheid, verkozen om 

door die gang, de duisternis, tot een hoger bewustzijn te kun-

nen komen. Wij hebben de duisternis nodig, want als er geen 

duisternis is, kunnen we het licht niet zien. 

 

Ik denk dat het eerste aspect dat wij in ons leven nodig heb-

ben het begrip is, dat wij niet meer vastzitten, gebonden mo-

gen zijn, aan onze emoties. Deze emoties zijn prikkels, soms 

van buitenaf, soms vanuit ons onderbewustzijn komend. De 

prikkels vanuit ons onderbewustzijn zijn karmische gebon-

denheden. De prikkels van buitenaf ontstaan in dit leven.  
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Het passief ondergaan van de emoties en zeggen: 'Ik moet 

zo geestelijk zijn, ik mag niets doen' heeft geen enkele zin.  

Dat is niet positief, ook niet negatief. Het is grijs, als het ware 

niet bestaand. 

 

 

Energietrillingen 

 

Wij bestaan uit trillingen. Alles wat wij uitzenden is energietril-

ling. Hiermee bereiken we andere mensen, onze omgeving. 

Stellen wij ons ten opzichte van deze energietrillingen positief 

op, dan bereiken we daarmee dat de ander positief reageert. 

Wat in de Bijbel staat: 'Zo hij u slaat op de rechter wang, keer 

hem dan de linker wang toe', is dus het positief reageren op 

een uiterst negatief symptoom.  

 

Hoe is het mogelijk om onze wereld te veranderen?  

Wij voelen ons allen niet gelukkig omdat er zoveel liefdeloos-

heid om ons heen is.  

Het is alleen mogelijk vanuit ons eigen zelf, vanuit het begrip 

dat wij een positieve reactie kunnen stellen tegenover nega-

tieve gedachten, daden of woorden die naar ons toekomen. 

De mens die tot dit begrip is gekomen en ermee werkt, is al 

in de tweede fase van het innerlijk discipelschap. 

 

De laatste fase is het zichzelf niet meer tellen. Het zichzelf in 

dienst willen stellen van zijn medemens. Dit gaat ook van 

niveau tot niveau, van gradatie tot gradatie. 

Zo is die ene grote Meester, die tweeduizend jaar geleden 

heeft geleefd, gekomen tot Meesterschap. 
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Lange weg 

 

Nu geloof ik niet dat de mens van nu tot zo'n hoog meester-

schap kan komen. Misschien ook wel en vergis ik me hierin, 

maar dit is een heel lange weg. Ik geloof niet dat die weg 

voor ieder van ons gelijk is, dat wij allen zo'n grote meester 

moeten worden. 

Maar op de weg van dat discipelschap komen we tot een 

bepaald meesterschap over onszelf. Dit meesterschap maakt 

u dienaar van de medemens. Maakt dat u de medemens, 

broeder, zuster, kunt beschermen, liefhebben en daardoor 

kunt dienen. 

 

Ik denk dat hulpverleners, mensen die vanuit de liefde wer-

ken met anderen - is hulpverlening niet liefde geven? - zich 

dat heel bewust behoren te zijn. Iedereen zal dat ook wel 

doen en weten.  

 

Maar laten wij proberen niet alleen vanuit de persoonlijkheid - 

het ego - te willen zijn en doen, maar vanuit de verbinding 

met de hogere geest, want dan heeft die genezende energie 

een hogere reikwijdte en raakt u uw cliënt dieper, tot in de 

diepste lagen, waar de werkelijke oorzaak van zijn kwaal of 

leed ligt. Dit geldt niet alleen voor de hulpverlener.  

 

 

Preventief werken 

 

Iemand zei me dat we eigenlijk preventief zouden moeten 

werken, met de gezonde mens. Ik ben het met hem eens. 

Wanneer wij deze liefdesenergie aan de gezonde mens en  
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degene die om ons heen is geven, voorkomen we dat hij ten 

onder gaat aan zijn kwaal, liefdeloosheid, die hij heeft mee-

gekregen of ontvangen van anderen. 

 

Er is mij gezegd dat ik niet mocht spreken als onheilsprofeet. 

Zoveel mediums met me weten van rampen en dergelijke die 

gaan komen. Dat kunt u zelf zo op uw tien vingers nareke-

nen. Als de mens doorgaat zoals hij nu werkt, zullen de ram-

pen onherroepelijk komen. Daar hoef ik geen medium voor te 

zijn om dat te vertellen.  

 

Er is me gezegd dat er hoop bestaat voor deze wereld, dat ze 

niet vernietigd wordt. Dat de mens niet zichzelf en de wereld 

zal vernietigen, als hij wil werken vanuit zijn verbinding met 

zijn eigen geest. 

 

Nu zal de ene mens het gemakkelijker hebben dan de ande-

re. De een heeft misschien wat meer verbinding met zijn in-

nerlijk dan de ander. Dat is niet om te wanhopen, dat is juist 

een stimulans. 

Eigenlijk is het heel gemakkelijk als u die verbinding hebt.  

Dat ben ik me ook sinds kort bewust geworden.  

Ik denk dat het goed is dat wij moeten vechten om ons van 

de verbinding bewust te worden. Dat is de opdracht van de 

mens. 

 

Diegenen die het misschien - zoals wij denken - gemakkelij-

ker hebben omdat ze beter verstaan, horen, voelen, hebben 

het niet zo gemakkelijk. Want dat voert juist hen steeds ver-

der op de weg van discipelschap, tot de algehele overgave, 

tot het loslaten. 
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'Hem': uw eigen hogere geest 

 

Hoewel ik helemaal niet Bijbelvast ben en niet met de Bijbel 

ben grootgebracht, komt me toch de zin in gedachten van: 

'dat u alles moet loslaten om Hem te volgen'. 

Wie is 'Hem?' Hij was een wegwijzer, één van de groten.  

 

Ik denk dat met Hem bedoeld wordt: uw eigen hogere geest. 

Die heeft verbinding met de Bron, dat Eeuwige Zijn, daar 

waar de Meesters van Wijsheid en Liefde zetelen. 

Ieder mens heeft daar zijn eigen verbinding mee, hetzij be-

wust, hetzij onbewust. Is het nog niet bewust, dan kunt u daar 

als mens zelf aan gaan werken om het bewust te maken. Dat 

kan, dat is mogelijk. 

 

Toen ik jaren geleden in contact kwam met de innerlijke stem 

en zag wie er bij me was, heeft me dat eerst verschrikt, bang 

gemaakt als een muis die in zijn holletje terugkruipt. Tjee, wat 

gebeurt mij nu? Toch was ik onbewust altijd al verbonden.  

 

Kijk daar zit het nu in: onbewust bent u wel verbonden met de 

hogere geest, die bron van het Zijn, in uzelf.  

U kunt het zelf alleen belichten, toegang geven, zodat het 

belicht kan worden.  

Dan gaat er een wereld van schoonheid voor u open. Een 

wereld van begrip van wat liefde in wezen is. 
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Liefde 

 

Er wordt zoveel over liefde gesproken. Het is bijna een onrein 

woord geworden. Wat is liefde? Ik denk, na alles wat ik heb 

mogen horen en beleven, dat liefde alleen maar het herken-

nen van uzelf in de ander is. 

 

Het begrip dat het lelijke wat u in de ander ziet, u misschien 

in dit leven bespaard is gebleven. Maar wie zegt u dat u dat 

lelijke niet in een vorig leven hebt gehad? Dat u dat lelijke 

niet in een volgend leven zult hebben? 

Door dat begrip kunt u de ander, waarvan u dat lelijke ziet, 

ervaart of hoort, met begrip en daardoor met een begin van 

liefde tegemoet komen, omringen. Hem daardoor over zijn 

dode punt, zijn gang van duisternis, heen helpen. 

 

Het klinkt eenvoudig en het is verschrikkelijk moeilijk om dat 

werkelijk te realiseren in uzelf en naar buiten toe. Maar er is 

geen andere oplossing om de mentaliteit van onze wereld te 

veranderen. Om te voorkomen dat wij onszelf werkelijk ver-

nietigen. Er is geen andere weg. Het begrip van deze liefde is 

het contact met onze bron. 
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HOOFDSTUK 2 

 

RELIGIOSITEIT IN DE MENS VAN NU 

ALS SPIRITUELE GENEZING 

 

 

Wat houdt het woord religiositeit voor ons allen in?  

Religieus zijn werd vroeger gekoppeld aan het naar de kerk 

gaan. Religieus zijn is voor de moderne mens tot een ander 

begrip worden. Religieus zijn is het besef dat u in u hebt de 

geest Gods, de adem Gods. 

 

De adem Gods, de onsterfelijke ziel, de geest van de mens, 

de meester, de leider van de menselijke persoonlijkheid die 

wij in ons gewone dagelijkse leven zijn.  

 

Dat zijn grote woorden zult u denken. Waar wil zij naar toe?  

Ik zal u langzaam en voorzichtig voeren langs de weg die 

leidt tot begrip van uw eigen religiositeit in uzelf.  

Mij blijkt vaak hoe onmachtig, hoe klein, hoe zoekend wij 

mensen zijn. Hoe weinig wij weten dat wij in onszelf veel 

hebben en groot zijn. 

 

Wij worden in ons dagelijks leven beproefd door onze situa-

ties, emoties, medemensen, relaties. Wij worden dag in dag 

uit beproefd of deze mens die wij zijn het haalt om in dit leven 

het sprankje van de religiositeit dat wij vaak onbewust in ons 

hebben, in dit leven te kunnen waarmaken, vasthouden en 

realiseren.  
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Liefde voor jezelf 

 

Het leren uit de boekjes, van de kansel, dat wij de onsterfelij-

ke ziel zijn, dat wij Gods evenbeeld zijn, heeft ons in de 

tweeduizend jaar die achter ons liggen tot devotie, geloof, 

berusting en tot hoop gebracht.  

Tweeduizend jaar lang heeft de mens gestreden, geleden en 

heeft niet begrepen dat hij zelf deze hoop, dit geloof, deze 

liefde kan realiseren. Diep in hemzelf is de hoop en vooral de 

liefde voor zichzelf, zoals hij is met al zijn gebreken en moge-

lijkheden.  

 

Dat heeft de mens in al deze tweeduizend jaar vergeten. Dat 

is hem niet geleerd. En ziehier het resultaat: een wereld vol 

zoekende, vermoeide, lijdende, onmachtige, wanhopige 

mensen. Als ik dat zo zeg, denk ik: 'Zou er in deze wereld 

dan helemaal geen vreugde meer zijn?'  

Ja, die is er, maar die kunnen wij zelf scheppen.  

Het lijden dat wij meemaken, is een les.  

 

In de kerken werd gezegd, de beproevingen Gods.  

Nu zijn wij geëvolueerd tot een groter bewustzijn, met verlan-

gen en begrip naar andere dimensies, naar diepere mystieke 

achtergronden van ons leven, van het Zijn, van God, van het 

Godsbewustzijn. 

 

 

Begrip in de moderne mens 

 

Dat begrip begint in de moderne mens eindelijk tot zijn ware 

proporties terug te keren. Want ik zeg u dat de verlossing, de 
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genezing, van ieder mens in zichzelf ligt. Dat ieder mens de 

macht in zich heeft om zichzelf te genezen.  

 

Wanneer hij in een vicieuze cirkel is vastgelopen door zijn 

omstandigheden, beproevingen, zal hij soms de hulp nodig 

hebben van de ander. Van een psycholoog, een psychiater, 

een arts of een genezer.  

Soms alleen maar liefde, een handdruk, een hand op de 

schouder. Maar dit is eigenlijk mosterd na de maaltijd.  

Want wij kunnen leren dat wij zelf die macht hebben en zijn. 

Dat wij onszelf kunnen genezen van het lijden dat wij onder-

gaan. Althans in de geest. Het lichaam is het verdichte, het 

verlengde van de geest. De geest is de macht in de mens. 

Het fysieke lichaam, de persoonlijkheid, zal moeten gehoor-

zamen aan deze geest.  

 

 

Wie ben ik? 

 

U zult zeggen, hoe ken ik dan mijn eigen geest? Wie ben ik? 

Hoe weet ik wie ik ben?  

Dat is het euvel waaraan de moderne mens lijdt. De moderne 

mens is vervreemd van zichzelf. Is hij de persoonlijkheid zo-

als hij in zijn dagelijkse leven handelt, denkt en is?  

Hij is vergeten, dat hij als persoonlijkheid ook de hogere 

geest is, die eens is gekomen vanuit de goddelijke oor-

sprong, vanuit het Zijn.  

Hij is vergeten, dat hij een onsterfelijke ziel heeft, dat hij de 

dualiteit kan opheffen, want dat hij de eenheid kan zijn, de 

totaliteit van de mens als zodanig. 

 



23 

 

Gelukkig dat de mens nu niet meer tevreden is met het oude 

jasje waarin hij zijn innerlijke religiositeit heeft gestoken.  

Gelukkig dat de mens van nu zoekt naar andere vormen, 

naar andere begrippen omtrent deze religiositeit. 

 

 

Meer tussen hemel en aarde 

 

Dan komen wij bij het begrip dat in de Bijbel staat, dat er 

meer is tussen hemel en aarde. Dat er machten en krachten 

zijn, tronen en heerschappijen, dat er hemelen zijn.  

Dan komen wij tot het begrip dat wij deze woorden anders 

kunnen gaan zien. Dat wij de woorden niet alleen als symbo-

len kunnen zien, maar deze kunnen bekijken vanuit het nieu-

we bewustzijn dat de geest werkelijk onsterfelijk is, omdat hij 

energie is. Dat daardoor alles tot de eenheid van de kosmos 

behoort en dus geest heeft.  

 

Als wij tot dit begrip zijn gekomen, gaan wij ons afvragen 

waarom wij mensen dan in onszelf deze kosmische eenheid, 

dit begrip van de hogere geestkracht in onszelf, niet erken-

nen, dus ook niet herkennen en ook niet kunnen gebruiken. 

Wij hebben geleerd dat God in de hemel is met zijn engelen, 

zijn krachten en machten.  

En wij arme mensen staan op aarde. Maar God is in u, juist in 

u vertegenwoordigd.  

 

 

Acceptatie 

 

Hoe zwaar ook uw leven is geweest, hoe groot uw schuld ook 

is, wat er ook is gebeurd, begin met te accepteren dat datge-
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ne wat u tot dit leed, deze wanhoop heeft gebracht, gebeurd 

is. Terugdraaien is onmogelijk. Eerst is er het accepteren van 

uw situatie zoals hij daar ligt, van uzelf zoals u bent, met al 

uw beperkingen en al uw mogelijkheden.  

 

Alleen acceptatie kan u brengen tot stilte, harmonie, innerlijke 

rust in uzelf. Dan is deze innerlijke rust als een baken op een 

woelige zee. Dat rustpunt komt in uzelf door het loslaten van 

het verzet: 'ik wil anders zijn, ik wil dit, ik wil dat.'  

Het loslaten van dat verzet tegen uw situatie, uw zijn, moei-

lijkheden, verkeerde relatie, brengt u tot begrip van de werke-

lijke situatie. 

Wanneer u zover bent, kunt u met de kracht van uw geest - 

uw eigen hoger wezen - beginnen met herstel.  

Dat doet u zelf. Dat doet niemand anders voor u.  

Geen genezer, geen wonderdoener, of wie dan ook.  

Dat doet u alleen. De genezer mag maar een hulpje zijn.  

 

 

De berusting voorbij 

 

Dit accepteren, dit komen tot een rustpunt in uzelf, werd 

vroeger in de kerk de berusting genoemd, de doffe berusting. 

Daar zijn we nu aan voorbij. Wij berusten niet.  

God geef ons dan maar alle klappen die er moeten komen.  

Wij accepteren. Wij krijgen de klappen, maar wij durven er 

doorheen te gaan. Want wij kunnen begrijpen dat wij de klap-

pen krijgen opdat wij door de klappen - ervaring van het lijden 

- tot begrip en hoger bewustzijn kunnen komen.  

Dit begrip, hoger bewustzijn, wordt van de moderne mens 

gevraagd, want dat betekent de verandering van de mentali-

teit in de wereld.  
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Dat betekent het herstel van het plan op aarde. Begrip voor 

degene die u laat lijden, voor uw eigen lijden brengt u heel 

voorzichtig tot liefde. Deze liefde, waarvoor de Christus is 

gestorven, is in ieder mens als de ware religiositeit aanwezig.  

 

 

Liefde is een heel grote macht 

 

In ons mensen is het begrip van deze liefde abstract gewor-

den. Dit begrip van de liefde zoekt men in grote heldendaden 

of in heiligen en martelaren.  

Niemand denkt eraan dat de liefde heel doodgewoon in uzelf, 

in uw eigen huisje, zaak of waar dan ook is.  

Want liefde is een geestkracht, een energie. Het is een hele 

grote macht. Liefde kan kwaad, negativiteit, magie, alles wat 

slecht is, omvormen tot goedheid. 

U zult denken: 'Liefde, dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe 

komt je aan liefde? Hoe geeft je liefde?  

Wat doe je met liefde?'  

Zoals ik zei, begint liefde bij begrip. Begrip houdt in het er-

kennen van het hoger wezen van de ander. Zo goed als u 

zelf dat hogere wezen hebt en bent, zo goed heeft en is de 

ander dat ook. Dat impliceert, dat u en alleen u, de ander 

respect en daardoor begrip kan en moet geven. 

 

 

Wat u bent, zendt u uit 

 

Begrijpt u, hoe ik u door vicieuze cirkels breng?  

Wat u bent, zendt u uit. Wat u hebt aan spirituele energie in 

uzelf, aan trillingen die in uzelf aanwezig zijn, zendt u uit.  
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Als u ergens binnen komt en u vindt de sfeer vervelend en 

akelig, dan hangen daar trillingen die geladen zijn met nega-

tieve, verdrietige, zorgelijke of kwaadaardige trillingen. Dat 

zijn de gedachten van de mensen, de emotietrillingen, die 

daar zijn achter gebleven.  

 

 

Gedachten zijn energietrillingen 

 

Als u hierover nadenkt, kunt u begrijpen hoe belangrijk de 

gedachten zijn die wij uitzenden. Gedachten zijn energietril-

lingen. Een helderziende kan een gedachte zien als een 

geestelijke vorm. 

 

Als u dit kunt begrijpen, zult u ook kunnen begrijpen hoe ver-

schrikkelijk belangrijk het is dat wij mensen - om te beginnen 

- onze gedachten kuisen, schoonmaken.  

De negatieve, de wrede, de lelijke gedachten die u uitzendt 

raken de ander en u pleegt zwarte magie.  

Want zwarte magie is alleen het misbruik van de geestkracht. 

Als gedachten geestkracht zijn, en u die trillingen bewust 

negatief op een ander richt, pleegt u zwarte magie. Dit is het 

negatieve aspect, de schaduwzijde.  

 

Ik laat u nu de schoonheid, de zonnekant zien. U zendt een 

gedachte uit van vriendelijkheid, van hulp, van zachtheid naar 

een ander die dat volgens u helemaal niet verdient, want juist 

zo'n persoon die zelf negatief uitzendt heeft de positieve 

geestkracht nodig. Dan pleegt u witte magie.  

Want nogmaals, magie is het gebruiken van geestkracht.  

De mens heeft het onderverdeeld in zwarte en witte magie.  
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Magie van de geestkracht 

 

Gedachten kunnen een heel diepe indruk maken op de an-

der, zonder dat u zich dat bewust bent, zo diep gaat de ma-

gie van de geestkracht.  

 

Wanneer u dat op uzelf verricht, in uzelf, als u pijn heeft, ver-

driet hebt, eenzaam bent of in wanhoop en u richt uw geest-

kracht, uw gedachten, negatief op u zelf - zorgelijk piekerend, 

er steeds mee bezig zijnde, het steeds groter makend - hoe 

sterk beïnvloedt u dan uw eigen zijn, geest, fysieke lichaam?  

 

Als u zich dit langzaam voorstelt in uw gedachten, dan be-

grijpt u hoe sterk, hoe zwaar die eigen kracht verkeerd, nega-

tief gericht wordt op dat lijden, verdriet en pijnen.  

Stel u voor wat daar gebeurt: het brein dat deze gedachten 

uitzendt, zendt deze geestkracht, energie als seintjes, als 

trillingen door uw lichaam heen naar de plekken die u pijn 

doen, naar uw hele wezen.  

Kunt u begrijpen hoe zwaar de druk, de pressie wordt op 

uzelf, uw eigen geest en lichaam? Door uw eigen gedachte-

kracht, door uw eigen magie. Dit is de schaduwkant. 

 

 

Positief richten 

 

De zonnekant is, wanneer u deze gedachtekracht, uw eigen 

magie, kunt omvormen tot positieve energie.  

Ik noem een ernstig geval. U hebt kanker. U weet dat u kan-

ker heeft. Er wordt van alles aan gedaan om u hier doorheen 

te halen, maar u bent de hele dag bezig met te denken:  
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'O, ik heb kanker, het is zo verschrikkelijk, wat heb ik toch 

een pijn, hoe moet dat toch.'  

Het wordt steeds erger en psychisch raakt u steeds meer van 

de kaart. Waarop uw lichaam reageert door fysiek niet meer 

te kunnen vechten, er niet meer tegenin te kunnen gaan.  

 

Nu een heel grote paradox. U richt u positief op de kanker die 

u hebt. Daar is niets aan te doen, u hebt dat. Dat kunt u niet 

een, twee, drie weg krijgen. U richt uw gedachten positief op 

de ziekte en u probeert de lichtpuntjes te zien.  

U accepteert eerst: 'Ik kan er niets aan doen, ik heb het. Dit is 

mijn lot, ik heb dit zo moeten krijgen in dit leven. Toen ik in-

carneerde heb ik dit zelf zo uitgezocht.  

Maar wat nu? Laat ik mij hierdoor van de kaart vegen?  

Wat kan ik hiermee doen? Ik accepteer het en omdat ik het 

accepteer, kan ik er mee gaan werken.' 

 

Omdat u zo positief uw energie naar uzelf toestuurt, bent u 

uw eigen genezer geworden.  

Dan gaat dat lichaam anders reageren, gaat vooral uw brein, 

uw psyche ook anders reageren.  

U krijgt weer vreugde in het leven. Zelfs in het leven wat door 

de kanker verziekt is, is ook nog vreugde.  

U gaat zelfs inzien, dat er heel veel zaken veranderd zijn, 

juist omdat u zo ziek bent.  

U gaat de waarde van dingen, van zaken, die u vroeger he-

lemaal niet belangrijk vond, nu ineens in een heel ander licht 

zien. U wordt er rijker door. Rijker dan u van te voren was.  

U ontdekt hoe betrekkelijk het leven in de stof, het materiële 

leven, eigenlijk is. Dus dan bent u uw eigen spirituele gene-

zer geworden. Dat is het, helemaal niets anders. 
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Herkenning in de ander 

 

Als u zover bent gekomen, zult u zien, dat u een groter begrip 

krijgt voor uw medemens. En nu bedoel ik niet dat we eerst 

allemaal kanker moeten krijgen om zover te komen. Maar ik 

wil u dit voorbeeld geven. 

Wanneer u bent gekomen tot een groter begrip voor uw me-

demens, impliceert dat begrip een grotere vergeving in uzelf 

voor de ander.  

Dat houdt in, dat u dat goddelijk zijn in de ander, dat hoger 

wezen dat u zelf ook bent, herkent. Dit kan een nieuw begrip 

worden.  

 

 

Nieuw begin 

 

Een nieuw begin moet altijd eerst ontstaan in onszelf. Het 

kan niet ergens anders ontstaan.  

Door dit nieuwe begrip en dit nieuwe begin straalt u een heel 

andere energie uit.  

Andere mensen voelen dat en zij reageren erop, want ieder 

mens reageert op de trillingen die hij voelt. Onthoudt u dat. 

Wij zenden energietrillingen uit. Alles is een energietrilling. 

Hoe belangrijk is het wat wij uitzenden in gedachten, in ge-

voelens, in emoties? 

 

Zo heb ik u langs een heel lange weg, die begon bij de religi-

ositeit van de moderne mens, gebracht tot het wezen dat u 

bent, met dat nieuwe begrip over uzelf, waardoor uw visie op 

de wereld om u heen een andere kleur kan krijgen, een ande-

re, diepere dimensie. 
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Gelijkwaardig 

 

Wanneer wij deze diepere dimensie in alle situaties en in alle 

relaties herkennen om ons heen, kunnen wij door dit begrip, 

dat wij één geheel vormen in de kosmos, dat ieder mens de 

ander gelijkwaardig is, komen tot de nieuwe wereld die ons is 

gezegd. Tot de nieuwe mens, de nieuwe aarde en de nieuwe 

hemel. Dan zal er niet meer verdriet, lijden, wanhoop en een-

zaamheid zijn.  

Wij, alleen wij mensen, hebben dat in de hand. 

 

Dat begint bij de innerlijke religiositeit, dat wij een hoger we-

zen zijn, de geest Gods.  

 

DIALOOG 

 

Over kanker 

 

--- Is kanker in een vorig leven als karma opgebouwd, of kan 

de oorzaak ook in dit leven liggen?  

 

Z: Kanker is een karmische ziekte. Kanker is in vorige levens 

door de mens zelf opgebouwd. Kanker is ook een zuivering. 

Een totale destructie van het oude negatieve aspect wat de 

mens psychisch zodanig in zijn macht heeft gehad, dat hij in 

een leven stoffelijk daarmee kan afrekenen.  

 

Kanker is niet een vloek, maar in wezen een zegen. Kanker 

vernietigt totaal het negatieve aspect dat de mens zichzelf in 

een vorig leven heeft opgebouwd en hoeft niet gezien te wor-

den als een straf, maar als een ervaringsbron waaruit men 

kan halen wat er uit te halen is. 
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Handicap bij geboorte 

 

--- Hoe staat u tegenover iemand die reeds bij de geboorte 

een handicap heeft? 

 

Z: Ieder menselijk wezen kiest zelf met zijn eigen heilige vrije 

wil of hij zal genezen of niet.  

Wanneer deze gehandicapte niet vanuit eigen keuze naar 

een genezer wordt gebracht, zal er waarschijnlijk geen gene-

zing intreden. Hij verkrijgt hooguit een zodanige energie, die 

hem meer bewust maakt van zichzelf, zodat hij iets meer 

contact in zichzelf met zijn eigen wezen krijgt, wat nog niet 

inhoudt dat hij dan ook geneest. Ieder mens maakt zelf uit of 

hij wil genezen. Want soms is een lijden, een ziekte, voor de 

mens juist de ervaring die hij nodig heeft om bepaalde aspec-

ten te kunnen transformeren. 

 

--- In verband met het ziek zijn hebt u gezegd dat wij zo'n 

incarnatie zelf kiezen. In hoeverre zijn wij vrij in het kiezen? 

 

Z: Wij zijn niet vrij in het kiezen, omdat wij datgene kunnen 

kiezen waardoor wij ons kunnen verlossen, opdat wij God in 

ons kunnen realiseren.  

Dus ieder mens kiest dat leven, wat hem door de ervaring 

brengt tot het Goddelijk inzicht in zichzelf.  

Verbinden met Christelijke levensovertuiging 

 

--- Hoe is datgene wat u zegt te verbinden met de Christelijke 

levensovertuiging? U zegt dat de verlossende kracht van de 

mens in zichzelf ligt. Terwijl Christus zegt: 'Kom tot Mij, gij die 

vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven.' 
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Z: De Christus heeft uit de liefde zichzelf geofferd voor de 

mensheid. Dit was een bewustzijnsverruiming voor de mens-

heid. 'Niemand zal tot God geraken dan door Mij alleen', 

heeft Hij gezegd. Dat is het bewustzijn, het begrip van wat Hij 

gaf door zijn offer: de liefde, de Christuskracht in de mens.  

'Wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis' betekent de 

realisatie en de manifestatie van dat goddelijke, van Zijn 

beeld en gelijkenis in de mens zelf.  

Dat kan alleen gebeuren indien de mens in zichzelf God, de 

Christuskracht, herkent en accepteert.  

 

--- Christus, de apostelen en velen die in onze tijd een posi-

tieve boodschap brengen worden vernietigd. Waarom?  

 

Z: Hij heeft geen foute boodschap gebracht. Hij heeft die 

boodschap in die tijd niet vanuit zijn persoonlijkheid gebracht, 

maar vanuit zijn vergoddelijking. De mensen die het ontvin-

gen reageerden vanuit hun persoonlijkheid.  

Dat gebeurt in deze tijd nog net zo. 

Dat is het waar ik u in het begin van mijn voordracht naar toe 

bracht. Naar de werkelijke religiositeit in uzelf. Dat is niet de 

macht van de menselijke persoonlijkheid, nee, dat is de stilte 

van uw eigen hogere wezen, uw ziel, uw innerlijk.  

In de tweeduizend jaar die achter ons liggen hebben de men-

sen - wij doen dat nog steeds - deze boodschap van liefde 

gebruikt voor hun persoonlijkheid en met de persoonlijkheid.  

 

In deze tijd, waarin wij eindelijk tot andere bewustzijnsvormen 

beginnen te raken, daagt het in ons dat wij met onze per-

soonlijkheid de verantwoording daarvoor dragen. Dat wij de-

ze boodschap van liefde alleen kunnen integreren, realiseren 

en daardoor manifesteren naar de ander toe, wanneer wij dat 
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doen vanuit het hogere wezen, de onsterfelijke ziel die wij 

zijn. Niet vanuit het ego, het begeren, het zijn, het willen heb-

ben. 

 

 

Drie-eenheid 

 

-- Kunt u een verband leggen tussen de drie-eenheid, God en 

de structuur van de mens en daarna de invloed van de engel 

van het licht, Lucifer en de invloed van Michaël? 

 

Z: De drie-eenheid van het Goddelijk wezen is in de mens 

gemanifesteerd, want de mens is Zijn beeld en gelijkenis.  

Er is het lichaam, de macht van de persoonlijkheid, het licht 

van Lucifer.  

Er is de onsterfelijke ziel, Michaël de behouder en de behoe-

der. Er is de totale integratie van deze onsterfelijke ziel met 

het ego, Michaël en Lucifer, die tezamen de hogere geest 

worden, de Monade van de mens.  

Dit is de Christus in de mens.  

Dit is de drie-eenheid die in de mens is vertegenwoordigd.  

 

 

Handoplegging 

 

--- Wat gebeurt er als men de hand krijgt opgelegd? 

 

Z: Dat is afhankelijk van de mate waarop de mens het zelf 

opneemt. Bij de één is het verlichting, bij de ander is het ge-

nezing en bij nog een ander is het een opgaan tot genezing, 

tot verlichting. Dat is individueel. 
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HOOFDSTUK 3 

 

Mystieke tekst 

 

 

DE BEVRIJDE MENS 

 

De oneindige uitstraling  

van de historische Christus 

die tweeduizend jaar lang in de harten en de hoofden 

van de mensheid heeft geleefd 

is niet gedoofd. 

 

Zijn oneindige lichtende uitstraling 

vraagt om herkenning in het menselijke wezen 

de mens van het nieuwe tijdperk. 

 

Zo vraag ik u  

Mijn broeders en zusters 

wees dan met Mij 

opdat u kunt zijn  

hart van Mijn Hart. 

 

Zo zal Ik met u zijn door de eeuwen heen. 

 

Edoch, Ik zeg u 

dat u zult zijn 

die vrije mens  

die waarlijk Mijn broeder 

Mijn zuster zal zijn. 
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Weet dat alles wat Ik u heb mogen geven 

is gegeven opdat in uzelve 

juist datgene tot realisatie zal komen  

in uw levens 

zoals vanuit uw eigen goddelijke zijn  

is beslist toen u incarneerde. 

 

Want Ik zeg u  

datgene wat over uw aarde zal komen 

vraagt om een vernieuwd bewustzijn. 

 

Het vraagt om een zo diepe liefdesenergie  

in uw eigen harten 

een zo groot inzicht in uw denken 

dat u zult kunnen uitstralen 

juist die liefdesenergieën 

die vergevingsenergieën 

die acceptatie-energieën 

die zuivering zullen aanbrengen 

in al hetgeen deze planeet Aarde zo verduistert 

dat alleen daardoor uw wereld  

verlost zou kunnen worden 

van de duisternis van de haat 

de macht, het gewin. 

 

Zo geliefden 

ontvang dan vanuit uw eigen diepste zijn 

uw goddelijke natuur 

Mijn broederhand 

Mijn liefde in uw harten. 
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HOOFDSTUK 4 

 

REÏNCARNATIE  

EN DE OORSPRONG VAN ZIEKTE EN LIJDEN I 

 

 

Reïncarnatie als eeuwige spiraal 

 

Reïncarnatie is een eeuwige spiraal van oorsprong en be-

stemming. Technisch is hier al heel veel over bekend. Daar 

hoef ik u niet veel over te zeggen. U kunt hier legio boeken 

over lezen.  

 

Wat veelal niet tot het begrip is doorgedrongen is, hoe de 

mens, gebonden en levend in de materie, tot het transparan-

te zijn van Geest kan komen. Ik wil een globaal overzicht 

geven van reïncarnatie als oorsprong van ziekte en lijden. 

 

Het lijden van de mens blijft van leven tot leven als herinne-

ringstrillingen achter in het energieveld, in zijn onsterfelijke 

geest. Trillingen van lijden, pijnen, geweld, macht, dus liefde-

loosheid, zijn als bliksemflitsen ingeslagen in zijn energieveld. 

De aura, energiepersoonlijkheid, die uit zeven gebieden be-

staat, neemt dit over. Van gebied tot gebied, van niveau tot 

niveau wordt de herinnering aan dit lijden bewaard. Totdat 

het zich wederom verdicht in de stof in het nieuwe leven. 

 

Nieuw leven 

a. Foetus 

In een nieuw leven aangeland, reeds als foetus in de baar-

moeder, herinnert het ongeboren kind zich het lijden dat hij 

ooit heeft ervaren.  
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Reeds in de baarmoeder, wordt de aanleg tot ziekten, hetzij 

psychisch hetzij lichamelijk, geboren.  

De mate van inzicht in deze achtergebleven trillingen, bepaalt 

de mate van herinnering in zijn geest, zijn denkvermogen en 

zijn lichaam. 

 

b. Als het kind geboren is 

Het kind wordt geboren en vertoont direct biologisch geërfde 

karaktereigenschappen. Deze sluiten aan bij hetgeen al on-

bewust in hem aanwezig is. De trillingen die de mens in zich 

heeft roepen om respons, vragen om bevestiging, trekken 

dezelfde trillingen aan die daar affiniteit mee hebben. Dit is 

een kosmische wet. 

 

c. Kind groeit op 

Het kind groeit op en toont soms bepaalde aspecten die de 

ouders kunnen bevreemden omdat zij die niet in hem zouden 

verwachten. Maar ongewild en onbewust geven zij dit kind 

precies datgene wat hij, door zijn eigen trillingen, oproept.  

Zo wordt dat wat al aanwezig is en wat in dit huidige leven tot 

transformatie en verlossing gebracht kan worden, in hem 

versterkt. 

 

d. Bewust levend mens 

Het kind wordt een bewust levend mens en ontdekt in zich-

zelf bepaalde mogelijkheden: aanleg voor creativiteit of voor 

ziekten. Hij ontdekt hoe hij zelf zou willen zijn, maar daarin 

onbewust wordt gehinderd, door iets wat diep in hem ligt. 

Dan begint de cirkel negatief te draaien. In deze mens komt 

angst van eeuwen her naar boven. Deze angst wordt geacti-

veerd door het onvermogen dat hij in zichzelf ontdekt. Zo 

draait hij steeds verder in een negatieve cirkel rond.  
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Wanneer hij hier niet zelf uit kan komen, geen uitweg meer 

kan vinden, zullen deze herinneringstrillingen zich ook in het 

lichaam gaan manifesteren. De liefdeloosheid ondervonden 

hetzij vanuit zichzelf, hetzij door anderen, vanuit X andere 

levens, zal zich tot in de stof herhalen. 

 

 

Daadwerkelijke hulp 

 

U heeft allen vast wel gelezen over reïncarnatie. U weet het 

principe: hoe mensen door de verdichting van de herinne-

ringstrillingen tot ziekte en lijden komen. Nu gaat het om het 

diepere inzicht hierin. 

 

Het inzicht dat al het lijden, al het geweld, macht, in wezen is 

ontstaan vanuit de hoogste geest: het verlangen dat goddelij-

ke Zijn te zijn. Door de begoocheling van de begeerte en on-

dervonden liefdeloosheid is dit zodanig vervormd en mis-

maakt dat het tot de mens, stikkend in eigen leed, lijden is 

geworden.  

 

Waar is de hulp voor deze mens? Waar is de kracht voor 

hem om dit te kunnen transformeren? Wie zijn wij, dat wij hier 

een klein steentje aan kunnen en mogen bijdragen? Wanneer 

wij tot deze vragen komen, zullen wij tot eigen inzicht en be-

grip komen.  

Inzicht en begrip van ons eigen begeren, begeerte en begoo-

cheling. Dan zullen wij tot de daadwerkelijke hulp kunnen 

komen, die wij mogen bieden. Hulp, vanuit het inzicht ons 

gegeven door de hogere Broeders die ons leiden. 
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Hierin is u een globaal overzicht, een basis gegeven over de 

aspecten die meespelen in psychische en lichamelijke ziek-

ten.  

 

DIALOOG MET HULPVERLENERS 

 

 

Loskomen van dwangmatigheid van emoties 

 

--- Iemand onderging liefdeloosheid en lijdt daardoor.  

Dat blijft in zijn energieveld als trilling achter. Daardoor trekt 

hij bepaalde dingen aan en hij ondergaat weer lijden.  

Hoe breekt de mens uit die spiraal?  

 

Z: Het is in wezen niet een doorbreken. Het is een steeds 

verder draaien in de spiraal. Door begrip en liefde een steeds 

positiever maken van de trillingen die er zijn.  

 

Iemand ervaart lijden in een leven. Dat lijden wordt hem aan-

gedaan - laten we dat eerst nemen -. Stel dat hij in een ander 

leven ditzelfde lijden aan zal doen aan diegene die hem dat 

heeft aangedaan. In weer een volgend leven - de spiraal blijft 

draaien - komen die twee, Jantje en Pietje, elkaar weer te-

gen. Omdat zij elkaar dit hebben aangedaan, oog om oog en 

tand om tand, is de ergste negativiteit en liefdeloosheid ver-

vuld, opgelost.  

 

Maar er blijft natuurlijk een groot veld van een iets minder 

zware liefdeloosheid achter. Zij krijgen dan in een leven de 

kans, zonder elkaar hetzelfde lijden aan te doen, tot een be-

paalde harmonie te komen. De mate waarop zij dit doen, 

hangt af van de mate van bewustzijn, van begrip hoe te han-
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delen met de dwangmatigheid van het zich - helaas - overge-

ven aan overheersende emoties.  

 

We hebben een tijdperk gehad waarin alleen het gevoel pre-

valeerde.  

Daarna kwam er een tijdperk waarin alleen de ratio preva-

leerde en al het andere aan de kant werd geschoven. We zijn 

nu zover gekomen dat we deze twee kunnen verbinden. 

 

Transformatie 

 

--- Als het een kosmische wet is dat wanneer je een ander 

iets hebt aangedaan dit door de ander wordt teruggedaan, 

betekent dit dat je alles wat je is aangedaan ook terug moet 

doen? 

 

Z: Dat is de kosmische wet. Maar vanuit uw begrip en inzicht 

in de liefde en in uw oorsprong, kunt u dat terugdoen zelf 

transformeren. Dat is wat al in de Bijbel staat: 'wanneer u op 

de rechterwang wordt geslagen, u de linkerwang, de per-

soonlijkheid, moet toekeren.' Dat is de werkelijk mystieke 

betekenis daarvan. 

 

 

Trillingen neutraliseren 

 

--- Hoe wordt het dan rechtgetrokken, kunnen trillingen ge-

neutraliseerd worden? 

 

Z: Trillingen worden geneutraliseerd doordat u accepteert wat 

u wordt aangedaan. U hebt het begrip dat u dat wordt aange-

daan omdat de in uzelf aanwezige trillingen dat hebben opge-
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roepen. Het hoeft toch niet zo te zijn dat u precies datzelfde 

al eens gedaan hebt. Want eens is er één begonnen. Het kan 

niet altijd heen en weer zijn gegaan, de kip of het ei.  

 

Laten we zeggen Jantje begint eerst. Pietje beantwoordt dat 

in een leven door hem terug te doen wat hem is aangedaan. 

In een volgend leven komt hij Jantje weer tegen en die twee 

hebben nog een houding van: ik moet jou helemaal niet.  

Dan kan het begrip komen: wat doe je hier nu mee?  

 

Prevaleert het begrip: ik moet jou niet? Is dat zo dwangmatig 

dat men daar vanuit de eigen emoties naar gaat handelen?  

Of komt men zover in zichzelf, dat men tot begrip komt: daar 

zal een oorzaak voor zijn, dat is vast iets wat wij elkaar heb-

ben aangedaan? Niet van: hij heeft het mij aangedaan, nee, 

wij hebben het samen gedaan en wat doen we daar nu mee?  

 

Wat in de bijbel staat: 'oog om oog, tand om tand' is het tijd-

perk geweest waarin de mens leefde vanuit zijn instinct. Hij 

voelt iemand vol haat aan, omdat die hem in een vorig leven 

heeft gedood en hij zal dat - dus meer instinct dan intuïtie - 

volgen en de ander doden.  

 

Maar dat tijdperk is voorbij, dat is geweest, daar zijn we over-

heen. Je kunt dat neutraliseren. Ik weet niet of de mens nu al 

zo ver kan zijn, dat wanneer iemand hem echt heel groot 

kwaad heeft aangedaan en hij komt die persoon tegen, hij dat 

dan al direct kan transformeren. Ik denk dat daar toch wel 

een oefening van een paar levens voor nodig is.  

Maar hij hoeft het in ieder geval niet terug te doen.  

Non-agressie. Het niet terug doen is een eerste stap. Het dan 

nog transformeren is een volgende stap. 
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Transformeren is het je bewust worden dat je het kunt omzet-

ten in liefde. Liefde kan pas komen als er eerst begrip is ge-

weest.  

 

 

Overstijgen van jezelf 

 

--- In Indiase boeken wordt reïncarnatie als de weg van de 

mensheid beschreven. De nadruk wordt steeds gelegd op de 

weg waarmee je uit de wet van geboorte en dood kunt ko-

men: het overstijgen van jezelf, het weer één worden met je 

bron. Het eigenlijke doel van de mens is om uit die eeuwige 

spiraal te komen. Terwijl zoals ik het van u begrijp, het juist 

lijkt alsof het doel is om de spiraal te volgen?  

 

Z: Ik ben het er helemaal mee eens, dat dat het doel is van 

de mens, natuurlijk. Maar hij kan dat doel niet bereiken wan-

neer hij zijn eigen aspecten nog niet heeft uitgewerkt.  

 

De mens die zegt dat hij al zo ver is dat hij dat allemaal klaar 

heeft, is een zeer hoogmoedig mens, want dat kan niet. Hij 

zal de spiraal toch moeten volgen. Net zolang tot hij zo zuiver 

is, dat hij werkelijk transparant is geworden. Wanneer dat is, 

weet ik niet.  

 

Het uiteindelijke doel is, om zo immens zuiver en transparant 

te worden, dat u weer de goddelijke vonk wordt. Dan hebt u 

de dwangmatigheid van reïncarnatie niet meer nodig.  

Maar om uit de dwangmatigheid van de reïncarnatie te ko-

men, hebt u die dwangmatigheid wel nodig. 
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Lijden 

 

--- Waarom gaat bewust worden alleen door lijden?  

Waarom zou het niet op een makkelijker, prettiger manier 

kunnen? 

 

Z: Het lijden is een emotietrilling die in de aura van de mens 

achterblijft.  

Vreugde blijft niet achter, dat is een zachte harmonie die ie-

der mens ook heeft, maar die blijft niet zo bewust achter als 

juist lijden. Kijk maar in uw eigen leven naar alle leuke mo-

menten en herinneringen. De werkelijke pijnlijke, verdrietige 

momenten staan u toch veel helderder voor de geest? Die 

hebben u echt pijn gedaan. 

 

Er zijn verschillende aspecten, beweegredenen, waarom een 

ziel zich zo'n weg kiest.  

Het kan zijn omdat hij door dit lijden zichzelf van een bepaal-

de liefdeloosheid, die hij heeft begaan of die hem is aange-

daan, wil zuiveren.  

Het kan ook zijn dat hij door dit lijden tot een hogere graad 

van bewustzijn wil komen. Dat komt hij dan ook.  

Het kan ook zijn, dat hij dit wil herhalen om zich daardoor 

bewuster te worden van wat hem in een vorig leven toen dit 

lijden gebeurde, niet is gelukt. Hetzelfde wordt herhaald, op-

dat hij zich alles bewuster kan worden. In wezen is het alle 

drie hetzelfde. 
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Zelfdoding en liefde en begrip in astrale sferen 

 

--- Soms is dat lijden zo zwaar dat mensen ten slotte tot zelf-

doding overgaan, is dat dan een zakken voor dat examen? 

Hoe is dat in de astrale sferen? 

 

Z: Ook in de astrale sferen is liefde en begrip. Wanneer u niet 

meer in de stof bent, kunt u ook leren.  

Weet u dat de zaal waar we nu zitten vol zit, ook met astrale 

wezens, waaronder erg ongelukkigen? Zo kunnen zij ook 

leren.  

Ze kunnen zich bewust worden, want in de sferen kunnen zij 

niet bij geesten die een hoger niveau hebben dan zij, komen. 

Die kunnen zij niet zien. Zij kunnen alleen trillingen voelen.  

Maar zij kunnen wel naar de mens toe en bij de mens opste-

ken wat voor hen van belang is.  

 

Daarom: wat een verantwoording hebben wij, als we weten 

dat we niet alleen mensen bereiken, maar ook wezens, niet 

meer in de stof levend, die diep ongelukkig zijn en die op ons 

afkomen. Ieder mens die met geestelijke zaken bezig is, 

straalt een bepaald licht uit. Dat trekt aan. Dat kunnen ze wel 

zien. 

 

Ik denk dat door de oplossing van zelfdoding, er een bepaal-

de harmonie intreedt. Want dat is ook een oplossing. Dan 

geef je maar jezelf, waardoor je alles overgeeft en je door de 

poort heengaat.  

Natuurlijk is zelfdoding niet aan te bevelen als een laatste 

redmiddel. Stel u voor! Maar in een uiterste noodgeval waarin 

een mens werkelijk niet anders meer kan en geen enkele 

andere uitweg meer ziet, is het wel toegestaan.  
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Dat kunt u beter héél voorzichtig, subtiel benaderen.  

Dit wordt gemakkelijk verkeerd opgevat. 

 

 

De charismatische leider 

 

--- Kan men spreken van een groepsziel wanneer er in een 

land een algemene overheersing door een sterk charismati-

sche leider is? Men krijgt soms de indruk dat leiders, onder 

het mom van verbreiden van geloof, alleen maar macht willen 

hebben. Mag zo iemand lijden brengen en zijn volgelingen 

daarin storten? Heeft dat ook te maken met een groepsziel 

en wat kan de beweegreden zijn? 

Z: Het zijn twee vragen door elkaar. Om te beginnen bij de 

leider. Het antwoord is dat zo iemand, vanuit zijn geblokkeer-

de contact met zijn hoogste geest de trilling heeft opgevan-

gen van het begeren naar vervolmaking.  

Door de - ik zou haast zeggen - verkeerd aangesloten pro-

grammering, lijden in vorige levens, laat zijn persoonlijkheid 

zich overheersen door de dwangmatigheid van de begeerte 

naar macht.  

 

 

Groepsziel van een volk 

 

De tweede vraag ging over de groepsziel. Volkeren met een 

charismatische leider zijn volkeren geweest die heel lang 

geleden hebben geleefd en in vreselijke wreedheid hebben 

geregeerd. Wat nu gebeurt, is een oplossen van het karma. 

Dit roepen ze zelf op. 
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--- U hebt gezegd dat we nu in een fase zijn aangeland dat 

we gevoel en verstand kunnen combineren. Ben je alleen 

met je gevoel of alleen met je verstand bezig, dan kun je fou-

te dingen doen.  

 

Z: Deze volkeren worden beheerst door de verkeerde, onge-

controleerde emoties die zij instinctmatig volgen.  

De volkeren die zo vanuit de niet-beheersing van deze emo-

ties leven, hebben nog niet die mate van bewustzijn die an-

dere volkeren wel hebben.  

 

 

Begeren van het hoogste zijn 

 

--- U hebt een paar keer gesproken over het begeren van het 

hoogste zijn. Moet je niet alles loslaten, ook dat begeren? 

Z: Wanneer men verkeert in het hoogste zijn is er geen bege-

ren meer. Het hoogste zijn wilde zich manifesteren in de stof, 

moest dus een niveau dalen, opdat het begeren plaats kon 

vinden. 

 

--- Zijn er dan twee kanten van het begeren: een donkere 

kant en een lichte? Veroorzaakt begeren begoocheling en is 

het tegelijk nodig als een verlangen om verder te komen?  

 

Z: Ja, dit begeren was ook de oorzaak van wat men de val 

van Lucifer noemt. Het begeren vanuit de hoge moed om 

God gelijk te worden waardoor er bewustzijn verkregen kon 

worden zowel voor de engelen als voor de daarop volgende 

wezens: de mensheid. 
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Druggebruik 

 

--- Kan intensief druggebruik er ook toe leiden dat het de 

hoogste geest vernietigt? 

 

Z: Niet tot vernietiging, wel tot misvorming. Het hoeft niet tot 

vernietiging te leiden, want wanneer een zware druggebruiker 

zichzelf doodt, verlost hij zich van de dwangmatigheid van de 

stof. Vanuit deze verlossing wordt nieuwe energie geboren 

waardoor hij in een volgend leven, hoewel gekneusd, ge-

deukt en soms misvormd, nieuwe levenskracht kan opdoen, 

waardoor hij zich weer kan herstellen.  

 

Ervaringswereld van de ziel van een ongeboren vrucht 

 

--- Wanneer begint de ervaringswereld van de ziel? Bij de 

conceptie of bij de geboorte? 

Z: Bij de geboorte. 

 

--- Hoe is dan de wisselwerking van de ongeboren vrucht, de 

ziel die op dat moment waarschijnlijk al in de aura van de 

moeder is en het functioneren van de moeder zelf? 

 

Z: De ziel is in de aura van de moeder aanwezig omdat die 

vanuit zijn karmische achtergronden daarmee verbonden is.  

Ook met de vader en met de situatie natuurlijk.  

De wisselwerking gebeurt op het geestelijke gebied.  

De lichtvonk, de geest Gods, die in het ongeboren kind is, is 

als het ware de spons waar deze trillingen, verbindingen, in 

opgeslagen worden. 
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Perioden van zeven jaar 

 

--- De perioden van zeven jaar die in de psychologie bekend 

zijn, corresponderen deze ervaringswerelden van zeven maal 

zeven perioden met de zeven bewustzijnsgebieden van een 

mens? 

 

Z: Niet helemaal, alleen gedeeltelijk. De mate van bewustzijn 

maakt de mate van bewustwording van de zeven gebieden 

uit. 

 

--- Dus de eerste zeven jaar het eerste gebied enzovoort.  

Dan zou na het 49ste jaar de mens psychisch rijp kunnen 

zijn? 

 

Z: Dan wordt hij, in de sferen, geacht zover te zijn dat hij zich 

niet meer hoeft te laten overheersen door de begoocheling 

van de stof. Hij wordt geacht, of het zo is weet ik niet. 

 

 

Bewustzijn van foetus 

 

--- U hebt gezegd, dat in de foetus in de moederschoot al een 

zeker bewustzijn aanwezig is. De mate van bewustzijn be-

paalt de mate waarin later ziektes en andere storingen kun-

nen optreden. Is dat hetzelfde als: hoe bewuster je bent hoe 

zieker je later wordt?  

 

Z: Dat is geen goede interpretatie. De mate van bewustzijn 

van de achtergebleven trillingen in dat kind bepaalt de mate 

van verlossing. Dit betekent door het lijden van die aspecten 

in dat leven heen gaan.  



49 

 

--- Wat betekent dat naar ziekten toe? 

 

Z: Wanneer de mens in zijn laatste leven niet de liefde zoda-

nig in zichzelf heeft kunnen ondergaan, dan zullen die aspec-

ten zich verdichten tot ziekten en kwalen in het leven daarna. 

Opdat hij kan leren en het begrijpen. Het gaat dus steeds 

verder.  

 

--- Is bij ziekte er de koppeling van het ene leven met het 

daaraan voorafgaande leven? 

 

Z: Ja. 

 

--- Dus niet het materiaal van jaren of eeuwen geleden?  

 

Z: Dat speelt ook mee, dat wordt steeds opnieuw herhaald en 

opnieuw weer aangeraakt. Maar het laatste leven is de duide-

lijkste koppeling. 

 

 

Herhaling van ervaringen 

 

--- Ik heb wel gelezen dat wanneer er in een bepaald leven 

iets speciaals gebeurd is, dat pas in een veel later leven weer 

naar voren komt en in tussengelegen levens niet. 

 

Z: Ja, dat kan heel goed, vanuit dat leven in bijvoorbeeld 

1500 is hem iets heel verschrikkelijks gebeurd. In de levens 

daarna krijgt hij de kans om de wanhoop daarover en de lief-

deloosheid daarvan, door weer andere aspecten van zijn hele 

zijn te transformeren.  
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Lukt hem dat niet, dan zal er een leven komen waarin precies 

hetzelfde wordt aangeraakt wat hem in 1500 is overkomen. 

Om het er dan uit te krijgen. Er volgt of de herhaling, of de 

verdichting in de stof, waardoor hij zich werkelijk bewust kan 

worden van de liefdeloosheid. 

Iedere liefdeloosheid die wordt aangedaan heeft een affiniteit 

met een liefdeloosheid die aanwezig is. Er kan niets komen 

wat er niet in zit! Er kan niets bij u binnen komen wat niet in 

uzelf aanwezig is. Dat is een kosmische wet. 

 

--- Is het lijden een bewustzijnstoestand, een idee dat alleen 

maar kan bestaan in een bepaalde toestand van bewustzijn?  

 

Z: Ik zie een kastje met knoppen die niet goed op elkaar af-

gestemd zijn en daardoor komen er allemaal gekke golfjes. 

Wat ik hier aldoor heb gezegd is precies wat u zegt, alleen op 

een andere manier verwoord.  

Lijden is alleen noodzakelijk zolang u leeft onder de begoo-

cheling van de begeerte. Zodra u de begoocheling van de 

begeerte kwijt bent is er ook geen lijden meer. Want dan bent 

u in het Zijn. Dat is de transformatie die helemaal diep in 

uzelf moet beginnen.  

 

De hoogste geest wilde zich, gedreven door liefde, manifes-

teren in de materie, opdat het begeren in al wat leeft tot vol-

ledig bewustzijn zou kunnen komen. 

 

Het bewust worden van de hoogste geest gebeurt via liefde, 

waardoor de hoogste geest zich kan manifesteren in de stof. 

Waardoor de stof weer door dat bewustzijn tot de geest kan 

komen. Maar dan een niveau hoger dan toen hij de rit begon. 
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HOOFDSTUK 5 

 

REÏNCARNATIE  

EN DE OORSPRONG VAN ZIEKTE EN LIJDEN II 

 

 

Hoofd en lever 

 

In deze lezing spreek ik over het hoofd, het bewustzijn.  

Steeds wanneer ik iets over het hoofd zeg, hoort de lever er 

naast te staan. Dit is een groot en waardevol gegeven, waar 

men mee kan werken.  

 

 

Lever, opslagplaats van emotietrillingen 

 

De lever correspondeert met de ziel. In de lever liggen alle 

emotietrillingen die, van leven tot leven, in de persoonlijkheid 

zijn opgeslagen. Dat is een gegeven. Wanneer in de gebie-

den van de geest de misvorming, door dat wat in de vele le-

vens de mens is aangedaan, te grote vormen aanneemt, zal 

de geest zich verminkt, misvormd, manifesteren in de stof.  

 

De geest kan dan niet werkelijk in zijn totaliteit als geest in de 

stof doordringen. De kracht die de geest heeft, wordt zodanig 

in de menselijke persoonlijkheid geblokkeerd, dat hij zich niet 

werkelijk kan manifesteren. Daardoor ontstaan er, ook in het 

fysieke lichaam, misvormingen. Misvorming ontstaat vanuit 

de geest in het lichaam.  
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Hoofd 

 

Hoe groot, hoe heilig is het hoofd, het bewustzijn, de lotus, 

van de mens?  

Hoe allesomvattend is de werking die uitgaat van deze open, 

gesloten of half open lotus (kruinchakra) op het denken van 

de mens en daardoor op het fysieke lichaam?  

 

Het hoofd, het heilig hoofd, zoals dat in de Oosterse filosofie-

en wordt genoemd, is de katalysator die de opgeslagen emo-

tietrillingen kan reguleren.  

Ik heb gezien hoe dit in zijn werk gaat. Hoe vanuit de hoogste 

gebieden, waar de mens vandaan komt, de trillingen die hij in 

zijn persoonlijkheid - energieveld - heeft opgeslagen, van 

gebied tot gebied zijn lichaam bereiken.  

 

Het brein, met de rede, de geestelijke energie, speelt hierin 

de grootste rol. Het bewustzijn van de mens is niet altijd aan-

gesloten op de totale begrippen van deze kosmische, esote-

rische wetten. Over het algemeen is de mens zo onbewust 

aangesloten, dat men daar nooit goed mee heeft kunnen 

werken. Dit had een reden. De mens had zijn verstand, zijn 

rede, nog niet zo ontwikkeld, dat hij daar bewust mee zou 

kunnen werken.  

 

 

Bewustzijn 

 

Dat is nu anders. Eerder is gezegd dat de mens van nu, 

groeiend naar totaal bewustzijn, bij wijze van spreken opge-

voed kan worden met als doel dat hij zich, in dezelfde mate 
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als hij zijn bewustzijn gebruikt, vrij kan maken en dan verlost, 

transparant kan worden. 

 

 

Reïncarnatie 

Reïncarnatie; van leven tot leven opgeslagen, ingeblikte her-

inneringen, emotietrillingen, soms van zo'n diepe liefdeloos-

heid, dat hierdoor misvorming ontstaat vanuit de geest in het 

lichaam. 

Dit is belangrijk: misvorming ontstaat vanuit de geest in het 

lichaam. Alleen de geest van de mens kan deze misvorming 

reduceren, reguleren en transformeren, kan veranderingen 

aanbrengen in het ondergaan van deze oude opgeslagen, 

ingeblikte trillingen die hem in de loop der eeuwen zijn gege-

ven.  

 

Liefdeloosheid vanuit de wereld van de stof, zich verdiepend 

in de geest, is de omgekeerde weg van datgene wat u in de 

basisfilosofie van Psychosofia leert. Er is een wisselwerking. 

Zo boven, zo beneden. Wat u in de stof aanhaalt, zult u in de 

geest oogsten. Wat u in de geest plukt, zult u in de stof oog-

sten.  

 

 

Werking van geestkracht  

 

Er is nog heel veel wat de medische wetenschap niet weet 

over de werking van hersenen, over de werking van de 

geestkracht in de mens. De geestkracht, die doordringt in de 

lichamelijke constitutie, de genen, de cellen. Een te grote 

liefdeloosheid die werd ondergaan, of zelf begaan in een le-
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ven, zal in de aura van de mens een misvorming doen ont-

staan.  

Hij ontstijgt de stof, overlijdt en zal zich bezinnen in de sferen. 

Deze misvorming blijft in zijn energieveld. Hij keert met deze 

misvorming terug en zal deze in verloop van X levens willen 

gaan transformeren.  

Deze misvorming die dus in zijn geest leeft, heeft in de fijn-

stoffelijke energie, het astrale lichaam, zijn neerslag.  

 

Verzwakking 

 

Hij komt dan terug met deze misvorming en zal daardoor op 

de plek waar dit geweld is geweest, in zijn lichamelijke of in 

zijn astrale lichaam, een totale leegte, een verzwakking, of 

een misvorming hebben. Het onbewust weten hiervan zal 

hem verzwakken. De misvorming zal hem, via het vegetatie-

ve zenuwstelsel, onbewust, bereiken. De wil heeft daar geen 

invloed op. De herhaling van de geestelijke vorming in het 

fysieke lichaam, zal deze persoon lichamelijk op die plekken 

verzwakken of hinderen en zelfs tot de dood toe misvormen. 

Maar de herhaling maakt wel dat hij dat wat in zijn energie-

veld heeft plaatsgevonden, afzwakt.  

 

Wanneer de mens zich bewust vrij wil maken, zich hiervan wil 

verlossen, is het nodig dat hij tot dit bewustzijn komt. Pas dan 

kan hij weer één worden met het goddelijk vuur. Dit is wellicht 

moeilijk te begrijpen.  
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Hulpverlening 

 

Wanneer dit begrip werkelijk door medici, psychiaters, psy-

chologen en therapeuten tot in de diepten wordt herkend, kan 

de getroffen mens op een totaal andere wijze geholpen wor-

den. Geholpen op zo'n manier, dat hij niet levens van herha-

lingen nodig heeft om tot volledig bewustzijn te kunnen ko-

men.  

 

 

DIALOOG 

 

 

Emotie in de sferen 

 

--- De mens incarneert om zich te kunnen ontwikkelen, om 

zijn lijden en schulden in te kunnen lossen. Krijgt de ziel 

wanneer die in de sferen verblijft, de gelegenheid om te eva-

lueren, zodat hij dat niet meer op aarde hoeft te doen?  

Of rust hij alleen maar boven? 

 

Z: De ziel krijgt in de sferen een revalidatie, waardoor er ac-

ceptatie en begrip ontstaat. Hierdoor krijgt hij de moed en het 

inzicht om terug te willen. Anders heeft hij de moed en het 

inzicht niet. Want hij zal blij zijn dat hij in de sferen is, in welk 

niveau dan ook. Hij zal daar niet de emotie hebben die hij in 

de stof heeft. Die emotie is anders.  

 

Ik heb gezien dat een mens door een donkere tunnel gaat 

wanneer hij sterft. Aan het eind van de tunnel is er licht. Na 

de tunnel gaat hij over een water. Het is altijd een water. 

Daarna komt hij in de sfeer, waar zijn bewustzijn hem brengt.  
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Laten we met iets moois beginnen.  

Ik heb verschillende van deze sferen gezien. Een mens die 

normaal, redelijk goed heeft geleefd, met weinig echt kwade 

gedachten, komt in een sfeer die hem goed doet. Een sfeer 

die bij hem past en die hem vreugde geeft.  

 

Een mens die kwaad heeft gedaan, komt in een sfeer waar 

alles dor, puntig en scherp is. Ik vloog er overheen en ik zag 

waar ze waren. Het ziet er niet uit als de hel van Dante, met 

vuur en vlammen.  

Maar het is er ontzettend dor en eenzaam. Echt eenzaam. 

Men voelt de liefde niet. Dat is de hel, de eenzaamheid, het 

puntige, het scherpe, als messen.  

 

Een mens die een enorme liefdeloosheid, bijvoorbeeld oor-

logsgeweld heeft ondergaan, zoals dat nu zo veel voorkomt, 

wordt aan de overkant ontvangen en geholpen.  

Hij wordt door lichtgeesten begeleid en naar ziekenhuizen of 

plaatsen van rust gebracht. Maar alles wat hij heeft onder-

vonden blijft bij hem. De liefde is echter zo groot, dat dit wat 

bij hem blijft, niet die intensiteit heeft, zoals die in de stof was. 

Dus niet de enorme pijn en grote wanhoop, hij geneest lang-

zaam.  

 

Er zijn verschillen. Het is me ook getoond dat mensen die 

sterven door geweld, zo vlug mogelijk weer terug willen, om 

de herinnering kwijt te raken, om opnieuw op te bouwen.  

Dit gebeurt dan onbewust, maar wordt toch geleid door de 

Heren van Karma. 
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Evaluatie 

 

--- Is het dus geen evaluatieproces? Is het een tot rust ko-

men, een bezinning?  

 

Z: Ja, maar dat is natuurlijk ook een evaluatie. Hoe bewuster 

zich een mens op aarde van zijn wezen, afkomst, zijn eigen 

spiritualiteit is, hoe bewuster hij boven - ik zeg 'boven', maar 

misschien is het 'onder'- kan evalueren. Hoe meer ook hij de 

kans krijgt om de zin te ontdekken van alles wat is geweest. 

Hierdoor komt hij tot begrip dat hij weer terug moet om de zin 

die hij heeft ontdekt, ook weer in de stof te brengen.  

 

Zwakzinnigen 

 

--- Er worden kinderen geboren die zwakzinnig zijn. Zouden 

die leven na leven weer een invalide ziel hebben, want in dit 

leven kan dat kind niet veel leren. Of is het de bedoeling om 

met therapieën deze kinderen wel bewustzijn bij te brengen?  

 

Z: U kunt een echt zwakzinnig kind alleen maar laten voelen 

dat er liefde is, waardoor de liefdeloosheid, die hij heeft on-

dergaan, getransformeerd kan worden. Hij kan niet met zijn 

bewustzijn bewust worden, dat gaat via het onbewuste.  

Maar dat is voldoende, want waarom hebben bijvoorbeeld 

mongooltjes zo ontzettend veel liefde nodig? Het is de liefde 

die hun geestelijke lichaam, het astrale lichaam zodanig ge-

neest, dat zij in het volgend leven dit niet meer in de stof 

hoeven door te maken.  

 

--- Dus de liefde, die ze van anderen, van buiten, uit hun om-

geving krijgen? 
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Z: Die zij natuurlijk van buiten naar hen toe ervaren. Want 

daardoor wordt de verharding in henzelf heel langzaam ver-

smolten met de liefde.  

 

 

Rechtvaardigheid 

 

--- Je hebt pijn en verdriet ervaren en daaruit vloeit voort dat 

je weer opnieuw pijn krijgt. Hoe zit dat ten opzichte van de 

rechtvaardigheid? 

 

Z: Het is een nooit eindigende cirkel, tenzij u bewust deze 

cirkel doorbreekt door een zodanige liefde te geven dat zelfs 

het aangedane niet meer relevant voor u is.  

Van leven tot leven wordt de mens iets aangedaan en doet 

hij iets aan. De ene keer doet u iets aan iemand en in het 

volgende leven wordt u iets aangedaan, want dat is een 

kosmische wet. Als iets u wordt aangedaan, krijgt u daar na-

tuurlijk ook een misvorming van. U komt terug met het be-

wustzijn, of liever gezegd met het onbewustzijn, dat u het 

terug moet doen. Zo zijn we al eeuwen en eeuwen en miljoe-

nen jaren bezig, totdat dan eindelijk in het bewustzijn gaat 

dagen: 'Zo moet het niet, want ik blijf ronddraaien.' 

 

 

Ervaring 

 

Er is wel een positieve kant aan deze cirkelgang, deze spi-

raal. De herhalingen, zoals ik dat zei, worden steeds iets po-

sitiever. Een mens leert onbewust ook juist van al de bittere 

ervaringen. De consequentie van de begeerte te zijn, is erva-

ring.  
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Ervaring krijgt men vanuit het lijden. De vreugde begeleidt 

het, anders zou een mens niet meer kunnen leven.  

Wanneer de mens de begeerte is ontstegen van het zijn, 

houdt de geest op deze begeerte te voeden. Hij hoeft hier-

door niet terug te komen en te lijden. Hij hoeft niet meer te 

ondergaan en te doen.  

 

Nu, na al die eeuwen, is het bewustzijn van de mens zover 

gegroeid dat hij dat kan begrijpen en daaraan kan gaan wer-

ken. In de oudheid is het ook altijd al gezegd. Ik denk dat het 

bewustzijn het toch niet heeft opgepakt, daar niet werkelijk 

mee gewerkt heeft. Want anders bleef de wereld niet zo in 

een vicieuze cirkel draaien. 

 

 

Uitwerken van karma 

 

--- Het uitwerken van het karma speelt zich kennelijk schijf 

voor schijf af. Als iemand iets is aangedaan of u hebt de an-

der iets aangedaan, wordt dat schijf voor schijf verwerkt?  

 

Z: Ja. 

 

--- In hoeverre is er een parallel tussen dat wat je hebt aan-

gedaan en wat je wordt aangedaan? Waardoor wordt het 

precies geneutraliseerd?  

 

Z: Door de herhaling wordt de misvorming steeds verder in 

gradaties van niveaus opgelost.  

 

--- Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat gebeurt er met de 

energie? Is een aura energie? 
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Z: De aura bestaat uit energietrillingen en deze trillingen heb-

ben affiniteit met de trillingen die op hun weg komen.  

Dat is het karma. De trillingen die in uzelf aanwezig zijn, roe-

pen dezelfde trillingen op, die dan naar u toe komen.  

Dat is ook weer in gradaties van niveaus. Daar ontkomt u 

nooit aan.  

 

--- Er vindt als het ware een chemisch proces plaats tussen 

het positieve en het negatieve. Ze trekken naar elkaar toe: 

twee soorten trillingen, twee mensen ontmoeten elkaar.  

Wat vindt er dan plaats?  

 

Z: Deze trillingen herkennen elkaar, hetzij positief, hetzij ne-

gatief en er komt een ontmoeting, een herkenning.  

Dat hangt - in gradaties van niveaus - weer af van hoe diep 

de herkenning is van wat er vroeger is gebeurd tussen die 

twee mensen. 

Ik heb een keer een jongeman en een vrouw gesproken.  

Deze mensen konden geen kind krijgen. Ze waren helemaal 

onderzocht maar er was medisch geen afwijking te vinden.  

Wat ik in hen zag was dat zij zich letterlijk doodschrokken van 

elkaar. Dus tijdens de gemeenschap schrokken deze cellen 

zodanig van elkaar, dat als het ware de eicellen flauw vielen 

en de mannelijke spermatoïden niets konden uitrichten.  

Ik heb met deze mensen heel veel gepraat en ze behandeld. 

Dit voorjaar is er een geboortekaart gekomen. Het was door 

de kracht van de geest, zonder dat ze het wisten.  

 

Soms zie ik iets wat ik niet nodig vind om te vertellen. Dat 

zou weer nieuwe emoties, nieuwe negatieve trillingen oproe-

pen. Dat is niet nodig. Door het begrip hiervan konden ze 
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elkaar vanuit dat onbewuste, bewust gaan vergeven en ac-

cepteren. Daar ging het om!  

 

--- Ben je dan met de geest bezig zodat alle herhaling niet 

meer nodig is? 

 

Z: Dan is de herhaling niet meer nodig, want in de liefde 

wordt dat hele verkeerde karma opgelost. 

 

--- Worden negatieve trillingen altijd opgelost, geneutrali-

seerd, door positieve energie?  

 

Z: Ja. Er is me gezegd dat er eerst een neutralisatieproces 

plaatsvindt in een X aantal levens en daarna een trans-

formatieproces, naar liefde toe. Die stap is wel groot.  

 

 

Inzicht 

 

--- Zou je kunnen zeggen dat het ontmoeten van die trillingen 

eigenlijk niet voldoende is? Moet er ook inzicht zijn bij het 

bewustzijn?  

 

Z: Inzicht draagt, ja.  

 

--- Hoe ontstaat dat? Soms komen die trillingen bij elkaar en 

gebeurt er niets omdat er geen begrip over komt. 

 

Z: Ja, dat gebeurt ook. Zoiets als 'ships that pass in the 

night'. Die trillingen gaan weer uit elkaar. Ze hebben elkaar 

niet voldoende geraakt. In een ander leven komen ze weer bij 

elkaar, totdat het is opgelost. Het ego bepaalt, mede met de 
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hoogste Geest, vanuit de stof, wat hij in dit leven met zijn 

karmische trillingen doet.  

Soms ontmoet u iemand waarvan u weet dat u daarmee iets 

op te lossen hebt en u zult besluiten: nee ik doe het niet.  

Dat doet u soms bewust en soms ook onbewust.  

Meestal onbewust. Dat is niet erg, dan komt het in een ander 

leven weer naar voren. Maar als u dat wordt ingegeven van-

uit geen-liefde-wìllen-geven, komt het negatiever terug dan 

het is geweest. 

 

--- Kan de oplossing ook wel onbewust plaatsvinden?  

Hoeft het niet altijd tot het waakbewustzijn door te dringen?  

 

Z: Het hoeft niet tot het waakbewustzijn door te dringen. 

 

 

Chakra's, het hoofd, de lever 

 

--- Er is gesproken over het hoofd en de lever. Ik zou graag 

willen weten welke chakra's daarbij horen. Welk chakra hoort 

bij de lever? 

 

Z: Het emotiecentrum heeft met de lever te maken en ook 

met het hart. In veel esoterische leringen wordt ieder chakra 

en ieder veld daaromheen apart gezet.  

Mij wordt steeds gezegd, dat dàt niet kan en niet waar is.  

Dat het wel goed is om te beseffen dat al deze chakra's apar-

te energievelden zijn, maar dat ze zodanig met elkaar ver-

bonden zijn dat er een grootste gemene deler is.  

Ze kunnen niet apart functioneren.  
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Levensenergie 

 

De lever correspondeert met de ziel. In de lever zijn de herin-

neringen opgeslagen. Dat heeft met het bloed te maken. Veel 

mensen die hier voor consult komen, hebben iets in de 

bloedcirculatie wat niet goed is. Ik ben medisch een leek en 

kan niet precies zeggen wat het is. Maar ik weet wel dat in de 

bloedcirculatie te weinig levensenergie zit. Levensenergie 

komt vanuit de lever, vanuit de verbinding met de ziel. Wan-

neer de levensenergie in de lever niet voor honderd procent 

functioneert, zie ik de lever als een wat grijze massa waarvan 

de blaadjes als het ware zijn dichtgevallen. 

 

--- Is dat op te lossen door creatieve energie, creativiteit?  

 

Z: Niet op te lossen. Het kan wel stimulerend werken.  

 

--- Zou sommige creatieve energie positief kunnen zijn ten 

opzichte van herinneringen die opgeslagen zijn? 

 

Z: Ja, daarom stimulerend, positief werkend.  

 

 

Werking van de lever 

 

--- Ik wil graag iets meer weten over de werking van de lever. 

In hoeverre kan het hoofd de lever beïnvloeden vanuit de 

geestkracht? 

 

Z: Ik ben blij dat u deze vraag stelt, dit is heel belangrijk voor 

allen die hiermee werken. 
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In het hoofd zetelt de geestkracht, die het dichtst verbonden 

is met het hoogste Zelf, met de goddelijkheid van de mens.  

De lever is de opslagplaats van de herinneringen vanuit eer-

dere levens. De lever correspondeert met de ziel. De ziel 

staat tussen de Geest en het ego (de persoonlijkheid) in.  

Dat is om vanuit dat hoogste wezen de ziel zodanig te beïn-

vloeden dat de ziel - die correspondeert met de lever - de stof 

weer reguleert. Dat is de functie van het hoogste Geest, van 

het hoofd dus.  

 

Eerder heb ik gezegd dat de mens zichzelf kan reguleren 

door zijn gedachtekracht. De gedachtekracht is een enorme 

krachtbron van de mens. Zo groot, dat er later, ik denk over 

een honderd jaar of zo, manifestaties van komen. Het leven 

verandert zichzelf zodanig, dat er vanuit de gedachtekracht 

wordt geleefd, gefunctioneerd.  

 

Wanneer de gedachtekracht van de mens zich negatief richt 

op zijn eigen situatie, op zijn kwalen, op alles wat de mens 

bedrukt, dan voedt zij de kwalen of die situatie negatief.  

Het is alsof u zichzelf een spook creëert, een fantoom. Het is 

gewoon een eng wezen dat u zelf maakt. Dit overheerst u 

zodanig, dat uw eigen levensfuncties - zeker de lever - niet 

meer goed kunnen functioneren.  

 

--- Is dat ook de reden dat alle stoffen die de bewustwording 

beïnvloeden, zoals alcohol en drugs, daardoor ook schadelijk 

zijn voor de lever? Is dat de chemische verbinding? 

 

Z: Ja, chemisch ook. Alle opwekkende of verdovende midde-

len die werking hebben op de geest van de mens, hebben 
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absoluut een werking op de lever. Ze veroorzaken daarin, in 

gradaties van niveaus, kleine of grote misvormingen.  

 

 

Zuurstofrijk voedsel 

 

--- Kun je dat door voeding, zoals granen enzo, positief beïn-

vloeden?  

 

Z: Ja, dat is zuurstofrijk voedsel. Daarin zit prana, levens-

energie. Als ik de mensen aanraad om rauwe groenten te 

eten, veel fruit en vooral granen, dan is dat omdat zij als het 

ware zuurstofgebrek en dus te weinig levensenergie hebben. 

In de zuurstof om ons heen zit de levensenergie.  

Zij kunnen dat zelf niet meer genoeg aanmaken.  

 

Bloed 

 

--- Verstoringen van liefdeloosheid leiden tot verstoringen in 

het bloed. Nu is het bloed ook de verbinding tussen de lever 

en het hoofd, via het hart.  

Kunt u de onderlinge relatie tussen bloed, lever, hart en 

hoofd nader toelichten? Wat zijn de dragende eigenschappen 

van het bloed?  

 

Z: 'De zon is uw bloedstroom,' wordt er gezegd. Dat betekent 

dat daar de yang-, vuurkracht inzit. De kracht van de hoogste 

Geest, het kosmisch vuur, steeds een trapje omhoog. 

Wanneer deze energietoevoer van de yangkracht gestremd 

wordt door pressie vanuit de geest, dan krijg je een inkrim-

ping van opname van zuurstof, van prana, levensenergie. 
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Soms neemt het zulke vormen aan, dat daardoor lichamelijke 

misvormingen ontstaan.  

Ziekten, kwalen en dergelijke. De bloedstroom draagt de her-

innering, die was opgeslagen in de lever, in zich en circuleert.  

 

--- Legt de bloedstroom de verbinding tussen het hoofd en de 

lever? 

 

Z: Ja, het hoofd heeft de kracht om dat te reguleren.  

 

--- Als het bloed door de hersenen loopt, kan het hoofd, het 

brein, dan als een soort zuiveringsinstallatie werken? 

 

Z: Ja. Ik zie een ding met gaatjes en klepjes. Is dat een zui-

veringsinstallatie? Daar stroomt het doorheen. 

 

 

Ruggengraat 

 

--- De ruggengraat sluit nauw aan op het hoofd en is ook via 

zenuwen en aanhechtingen aan organen verbonden. Hoe 

verhoudt die zich tot dit circuit?  

 

Z: De ruggengraat is een heel kwetsbare plek en u zult wel 

gemerkt hebben, dat bij al de honderden mensen die hier 

voor behandeling kwamen, er altijd ook rugklachten aanwezig 

zijn. Want de ruggengraat draagt de persoonlijkheid. Dat is 

symbolisch. In de stof is het ook zo.  

De ruggengraat houdt de zaak in evenwicht. Wanneer de 

druk, vanuit de opgeslagen herinneringen, door het bloed 

wordt meegevoerd, heeft juist de ruggengraat daar heel veel 

van te lijden en daarmee het hele stofwisselingssysteem.  
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De nieren, de darmen, vaak de lever, de pancreas en de 

maag worden dan aangedaan. Dat heeft weer te maken met 

de mate waarop liefdeloosheid is ondergaan en opgeslagen. 

Daar zitten onderlinge verschillen in.  

 

 

Homeopathisch middel 

 

--- Als je als homeopaat een middel voorschrijft in een zeer 

hoge potentie, zou dat schadelijk kunnen werken voor ie-

mand die daar nog niet helemaal aan toe is?  

 

Z: Homeopathische middelen zijn niet schadelijk. Zij werken 

versterkend.  

Er kwamen eens mensen bij mij met bijzonder extreme klach-

ten. Ik hoorde daarover dat er versterking bij kon zijn door de 

middelen die een homeopaat voor kon schrijven.  

Het werkt versterkend, en op bepaalde gebieden ook regule-

rend.  

 

--- Je mag dus wel ingrijpen, ook al kan iemand dat niet he-

lemaal begrijpen? Zo van, ik neem dat middel wel in, maar ik 

leef er niet naar? 

 

Z: Dat lijkt me nogal inconsequent.  

Homeopathische middelen en ook de Bach-flowers, roepen 

toch een bepaalde mate van bewustwording op in de mens.  

Die hogere potenties roepen zelfs een hoger bewustzijn op, 

waardoor de mens bewust of onbewust langzaamaan tot be-

grip over zichzelf wordt gebracht.  
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Energiebehandeling 

 

--- Kun je de energie die je tijdens een behandeling geeft, 

zien als een extra stoot die je krijgt om het proces op gang te 

brengen om tot dat bewustzijn te komen? 

 

Z: Bij de energiebehandeling die we hier toepassen, functio-

neert degene die behandelt als een kanaal. Hij trekt zijn ego, 

zijn persoonlijkheid, terug. Hij stelt zijn hoogste geest be-

schikbaar als kanaal waar de energie doorheen kan gaan. 

Het doel is om de lijdende persoon een soort belichting te 

geven, waardoor hij zichzelf zodanig kan belichten dat hij tot 

vergroting van bewustwording kan komen en tot reducering 

van fysiek lijden.  

 

 

Epifyse en hypofyse 

 

--- Hoofdpijn en misselijkheid gaan vaak samen. Hebben de 

epifyse en hypofyse daarmee te maken? Kunt u iets zeggen 

over de functie daarvan, over een bewustwording naar het 

lichaam toe?  

 

Z: De hypofyse heeft invloed op de werking van de lever, op 

het endocriene klierenstelsel en op het vegetatieve zenuw-

stelsel. De werking van deze twee klieren is nog niet genoeg 

onderzocht door de medische wetenschap.  

Het is van zeer grote waarde. Het is zo belangrijk, dat ook de 

allopathische medische wetenschap tot totaal andere thera-

pieën en begrippen zal kunnen komen wanneer deze twee, 

de epifyse en de hypofyse, werkelijk tot in de finesses en in 

de diepere achtergronden worden onderzocht.  
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Twee of drie wegen naar bewustwording? 

 

--- Er zijn meerdere wegen naar bewustwording, ik denk dat 

er drie wegen zijn. 

De eerste weg: onbewust door het leven gaan, waarin elke 

keer die dingen weer terugkomen, waardoor je automatisch 

leert zonder dat je het zelfs weet.  

De tweede weg is het bewustzijn hebben dat je dingen te-

genkomt om er wat van te leren. Dit betekent dat je ermee 

aan de slag kunt.  

Er is toch nog een andere weg, van er niet mee aan de slag 

gaan, maar je open stellen voor je hoger zelf? Maar als ik dat 

probeer, kom ik elke keer emoties tegen, die me hinderen. 

 

Z: De eerste weg - naar bewustwording van innerlijke een-

heid - is onbewust leven vanuit emoties. Daardoor is er veel 

lijden. Dit wordt gereguleerd vanuit de sferen, dus eigenlijk 

vanuit ons eigen hogere zelf. Door de ervaring van dat lijden 

komt men uiteindelijk tot verlossing, na veel levens. 

De tweede weg is met bewustzijn begrijpen waarom men 

alles ondergaat. Men probeert zijn emoties te reguleren, en 

daarmee ook dat lijden. 

 

De derde weg is om vanuit het eigen hoger zelf bewustzijn te 

laten neerdalen in de stof, in de persoonlijkheid.  

 

Door het in contact zijn met uw hoger zelf kunt u uw emoties - 

die er wel zijn, die gaan niet zomaar weg - vanuit een heel 

andere invalshoek hanteren. Door het hanteren krijgen ze 

niet die destructieve werking op uw persoonlijkheid. Dus ook 

niet de flitsen in uw aura.  
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Drie treden tot eenheid in zichzelf 

 

--- Hoe kom ik tot die eenheid in mezelf? 

 

Z: Het totale absolute erkennen van de Goddelijkheid in uzelf 

zie ik als de eerste trede.  

De tweede trede is, vanuit dit begrip erkennen dat in ieder 

ander levend wezen - in gradaties van niveaus - deze zelfde 

basis ligt verborgen. Dus in ieder menselijk wezen, maar ook 

in de natuurrijken, de dierenwereld, het plantenrijk en het 

mineralenrijk is de Goddelijkheid aanwezig.  

De derde trede is om vanuit dit werkelijke begrip te komen tot 

de universele Eenheid waaruit oorspronkelijk het kosmische 

vuur bestaat. 

 

Totale acceptatie van het nu 

 

--- Betekent dat totale acceptatie van het nu, zoals ik nu ben? 

 

Z: De totale acceptatie van het nu, zoals u nu bent, met het 

besef dat u de hoogste Geest bent. U kunt in de persoonlijk-

heid deze hoogste Geest zodanig integreren dat u uiteindelijk 

vrij gemaakt, verlost, weer terug kunt naar dat kosmische 

vuur.  

In de stof gezegd betekent dat, dat u uw emoties, lijden, zo-

danig accepteert, dat er een stiltepunt in uzelf komt.  

Vanuit die acceptatie van het lijden, van de situatie met de 

negatieve aspecten die in u of om u zijn, komt een harmonie.  

 

Beeldend gezegd komt vanuit deze situatie van stilte, harmo-

nie en acceptatie de lotus vanuit het blauwgroene meer waar 

de ziel verblijft. De lotus ontstijgt de duisternis die hem om-
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ringt in deze negatieve situatie: de aspecten van lijden, pijn 

en wanhoop.  

Hij ontstijgt dit alleen al door het besef dat hij de Goddelijk-

heid in zichzelf is en dat hij de kracht in zich heeft om de 

Goddelijkheid weer te worden. Deze kracht ligt in zijn geest 

verborgen. In de stof verdicht in zijn gedachtekracht, gevoed 

vanuit zijn diepste wezen, waar zijn gevoel, zijn diepste ge-

voel, vandaan komt.  

 

 

Opheffen dualiteit 

 

--- De basis van het nieuwe denken is het opheffen van de 

dualiteit. Maar ook de opheffing van de gedachten over wat je 

in je verleden allemaal uitgespookt hebt met daaraan gekop-

peld de toekomst, die er zou kunnen zijn wanneer je dat ver-

leden hebt verwerkt. Moet je beide dingen loslaten en alleen 

in het hier en nu zijn? 

 

Z: De dualiteit van wat is en van wat zal zijn, moet worden 

opgelost door het nu, door het Zijn. De begeerte om te zijn, 

om wat is geweest te doen verdwijnen, op te lossen en te 

transformeren, noodzaakt de mens tot steeds dieper werken 

met zijn lijden. Tenminste wanneer hij dat doet vanuit de stof, 

vanuit de persoonlijkheid.  

Hij wil zo niet meer, hij wil een groot wezen worden, hij wil vrij 

worden, met legio ideeën daarover.  

 

Wanneer hij het doet alleen vanuit het Zijn, vanuit het besef 

dat hij de Goddelijkheid in zichzelf is, dan is er geen nood-

zaak dat hij dit vanuit de verdichting van de stof doet, met 

emoties, dus gebruik makend van de stof. 
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--- Is dualiteit de emotie die het 'nu' verstoort?  

 

Z: Dualiteit is het begrip van de ziel dat hij niet in God is. 

Dat uit zich in de stof in emotie en in lijden. 

 

--- Het gaat voortdurend over het afdalen van het licht, het 

bewustzijn. Waar komt het licht, de vonk, uit voort? 

 

Z: Uit het vuur. De vonk heeft dat vuur in zich. 

 

 

Uitdragen 

 

--- Als ik mijn inzichten wil uitdragen, hoe kan ik dat het beste 

doen? 

 

Z: De mate van ontvangst van wat wordt uitgedragen hangt 

af van de mate van het gebrachte. Gebracht vanuit de per-

soonlijkheid ontmoet het trillingen vanuit de persoonlijkheid. 

Gebracht vanuit het contact met de hoogste Geest ontmoet 

het stilte en instemming, het willen accepteren. Dan hoeft het 

nog niet te gebeuren, maar er is de wil.  

 

Dat betekent dat wanneer dit gebracht wordt met de eigen 

egoïsche aspecten van de begeerte te willen geven aan de 

ander, zoals de fanatieke geloofsijver van eeuwen geleden, 

dan mislukt het. De trillingen zijn dan te laag. Ze zijn geënt op 

stof en komen niet verder dan stof.  

Wanneer die trillingen anders in uzelf liggen en anders uitge-

dragen kunnen worden, zullen ze ook een andere weerklank 

krijgen. Dan kan de mens steeds weer terug gevoerd worden 

naar zichzelf en zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus niet 
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naar wat u mooi en goed vindt en wat u wilt brengen. Nee, 

het gaat om de mens zelf, alleen om hem. Niets kan van bui-

tenaf komen, wat niet in zichzelf aanwezig is. 

 

 

De ander benaderen 

 

--- Wanneer er gesproken wordt vanuit het contact met je 

eigen hoger zelf, dan raak je daarmee ook het hoger zelf van 

de ander. Hangt het af van wat hij voor contact heeft met zijn 

hoger zelf, of het geaccepteerd wordt? 

 

Z: In gradaties van niveaus kan het geaccepteerd worden.  

Hoe minder de ander egoïstische trillingen bij degene die het 

uitdraagt, ervaart, hoe dieper het in hemzelf doordringt.  

 

Want dan zwijgt ook zijn egoïstische trilling en kan hij contact 

krijgen met zijn hoger zelf. Anders wordt hij gehinderd door 

zijn persoonlijkheid, de emotie en alles wat daarmee te ma-

ken heeft. Dat kwebbelt dan zo hard, dat het niet overkomt.  

 

Het gaat er vooral om de ander zodanig vanuit een grote lief-

de en respect te benaderen, dat hij begrijpt dat hij Geest in 

zich heeft. Dat weet niet iedereen. Veel mensen die hier ko-

men zijn zo ziek omdat ze niet van zichzelf houden.  

Omdat ze geen respect voor zichzelf hebben.  

Dat uit zich in allerlei agressietrillingen en emoties, met het 

willen-zijn of willen-hebben. Dat is daar een reactie op. Ook 

lichamelijk werkt dat zo.  

Neem bijvoorbeeld kanker. Dit is een woekerziekte in deze 

maatschappij. Dat heeft veelal het willen begeren als reden.  
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--- Kan een ernstige ziekte, als kanker, de geest bevrijden? 

 

Z: Wanneer het omgezet wordt, ja, anders niet.  

Het heeft ook te maken met de mens die zich bewust wordt 

van dat begeren in het hoogste te willen zijn, omdat de maat-

schappij hem eigenlijk niets meer te bieden heeft. De kanker 

neemt daardoor toe. Dat is de negatieve cirkel van de andere 

component van dit gegeven.  
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HOOFDSTUK 6 

 

MAGIE 

 

 

In deze tijd wordt veel over magie gesproken. Hier in Neder-

land maken we o.a. via de mensen die uit andere wereldde-

len komen en deze vorm van geestkracht van oudsher in 

zichzelf meedragen en verwoorden, kennis met magie.  

Maar de westerse mens heeft ook zelf in oude levens, in 

vroeger tijden met magie gewerkt. 

 

 

Wat is magie? 

 

Magie is het werken - in gradaties van niveaus - in de stof 

met spirituele energie. Dit werken veroorzaakt door geest-

kracht mutaties in de stof. Magie heeft een slechte naam, 

omdat het onmiddellijk geassocieerd wordt met zwarte ma-

gie, met het negatief overbrengen van geestkracht. Dit is niet 

noodzakelijk het geval.  

 

Magie is een hogere vorm van de scheppingsenergie die in 

de mens aanwezig is. Door deze scheppingsenergie kan 

Geest gemanifesteerd worden in de stof. 

Vanuit het begeren van Geest om zich in de stof te manifes-

teren werd alles wat is, geschapen.  

Deze scheppingsenergie draagt de mens in zich: dit is zijn 

heel diep liggend werkelijke gevoel. Deze energie is zijn con-

tact met zijn eigen hoogste Geest, de goddelijke vonk in zich-

zelf. De goddelijke vonk, die aangesloten is op het grote 

kosmische vuur, dat wat wij God plegen te noemen. 
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In deze tijd van begrip over zichzelf, van individualisatie, 

daagt het bij de mens dat hij grote krachten in zichzelf heeft: 

de wil en de mentale energie. 

 

De wil is de basis waarop hij de mentale energie kan gron-

den. De mentale energie is, bij wijze van spreken, de regula-

tor van de doorgeslagen knoppen van de computer die in 

hem huist. De mentale energie, de kracht van de geest en 

het richten van de gedachten is zo groot, dat deze kracht 

ongecontroleerde emoties kan reguleren.  

Ongecontroleerde emoties zijn een oorzakelijk gevolg van 

ons, op een dwaalspoor gebrachte, diepste innerlijke gevoel. 

 

 

Zwarte magie 

 

De scheppingsenergie wordt vaak verstoord door het op een 

dwaalspoor raken van dat diepere gevoel. Dit heeft een ver-

keerd reageren en werken van de emoties als gevolg. Hier-

door komt een mens steeds dieper in een neerdalende spi-

raal terecht.  

 

Ook zwarte magie is geestkracht. Het is in wezen verkeerd 

geprogrammeerde energie vanuit het diepste gevoel. Het is 

verkeerd geprogrammeerd door averechts werkende emo-

ties. Het brein van de mens wordt vergiftigd als deze magie, 

deze geestkracht, negatief gericht wordt op een ander. Het is 

als een vergiftigingsverschijnsel. Dit is één aspect van magie: 

de negatieve, de zwarte magie. 
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Witte magie 

 

Witte magie kun je omschrijven als een werken zonder emo-

ties, vanuit het diepste gevoel. Werken vanuit een alles over-

koepelende universele Liefde; in verbondenheid met datgene 

wat wij het goddelijke in ons noemen. Vanuit dit goddelijke in 

ons is er een verbondenheid met het goddelijke in de ander. 

Als deze verbondenheid gemanifesteerd en gerealiseerd kan 

worden door onze mentale energie, spreken we van witte 

magie.  

 

Zwartmagische tendensen 

 

Er heerst onrust over de magische tendensen die wij tegen-

komen bij de mensen die hulp vragen. 

Er heerst hier en daar in Nederland ook onrust over de de-

structieve werking van magie. Vanuit dit oogpunt wil ik het nu 

hebben over de destructieve, negatieve, magie, de zwarte, 

geen kleur hebbende magie.  

 

Van leven tot leven heeft de mens, met of zonder verant-

woordelijkheid, met zijn eigen energieën, krachten, gewerkt 

en gespeeld. Van leven tot leven kon de mens zich, door de 

evolutiegang die hij doormaakte, door zijn eigen ervaringen 

van het lijden, zich langzaamaan bevrijden van de overheer-

sing van deze negatieve aspecten in zichzelf. Negatieve as-

pecten in de mens, behelzen het op een dwaalspoor geko-

men proces van het contact in zijn ervaringswereld, zijn wer-

kelijke innerlijke beleving, met zijn dieper liggende gevoel. 
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Begeerte 

 

De begeerte naar macht, bezit en wellust, kortom naar alle 

ongecontroleerde emoties van in wezen dieper liggend ge-

voel, brengt de mens tot het willen beheersen van de ander 

die naast hem staat.  

De ongecontroleerde emoties komen in zijn brein, in zijn ge-

dachten, op en bepalen zijn manier van werken en reageren. 

Dit is zo'n diep werkende energie, dat deze hem op den duur 

zelfs kan vernietigen.  

 

 

Misbruik van scheppingsenergie 

 

Ieder mens heeft scheppingsenergie in zich. 

De begeerte de ander te willen kwetsen, zijn bezit te willen 

ontnemen, of te willen beheersen, wordt met zijn mentale 

energie, zijn gedachten, overgebracht op diegene die hij wil 

doen lijden. Wanneer het werken met deze energie, de be-

geerte de ander te willen laten lijden, bewust gebeurt, kan 

men van een werkelijke doodzonde spreken. 

 

De instinctief levende natuurmens, van eeuwen geleden, 

heeft eeuw na eeuw gebruik gemaakt van deze krachten. 

Vanuit de aanwezige ongecontroleerde emotie, van onbeha-

gen, liefdeloosheid en miskenning, wilde hij degenen die hem 

dit kwaad aangedaan hebben, kwetsen. De mens heeft eeuw 

na eeuw misbruik gemaakt van de hoogste scheppingsener-

gie. 

 

Wanneer de mens zichzelf vergiftigt, door vanuit werkelijke 

begeerte een ander opzettelijk te laten lijden, zal er in zijn 
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lichaam, maar ook in zijn geest, een mutatie plaatsvinden. 

Niet een transformatie, maar een mutatie.  

Hij zal daardoor zodanig veranderen dat hij steeds dieper 

wegzinkt in het verlies van het contact met zijn werkelijke 

hoger zelf. 

Dit zijn de basisbegrippen, de waarschuwingen, die vanuit de 

sferen worden gegeven.  

 

 

Mentale energie en ons diepste gevoel 

 

Door geen gebruik te maken van de wil en het geweten, maar 

toe te geven aan destructieve, negatieve emoties, zal iemand 

kracht ontwikkelen die hemzelf en ook de ander tot een totale 

vernietiging kan brengen.  

 

Mentale energie - dat is gedachtekracht -  behoort te voeden 

en te reguleren. De mentale energie hoort in de juiste orde op 

de juiste plaats gezien en gebruikt te worden. 

 

Het is nodig dat de mens contact heeft met zijn diepste ge-

voel, dat hij zijn emotie kan uiten zodat hij zich kan bevrijden 

van dat wat hem bedrukt. Het is allernodigst dat de mens, 

vanuit eigen zelfdiscipline en wil, leeft om zijn mentale ener-

gie positief te richten op zichzelf en op degene met wie hij te 

maken heeft.  

 

De mentale energie kan ook de basis zijn voor de zwarte 

magie. Deze energie wordt dan gebruikt door de kracht van 

de wil en de gedachte om de ander of zichzelf te doen lijden. 

Niemand ontkomt aan deze zwarte magie, want in de mens is 

goed en kwaad aanwezig.  
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Waar het nu in dit tijdperk om gaat, is dat de mens, vanuit het 

begrip dat hij de kracht heeft om zichzelf en de ander te ver-

nietigen, zijn verantwoordelijkheid hiervoor gaat beseffen. 

Praktijkvoorbeeld 

 

Ik heb eens iemand behandeld die oude trillingen van deze 

zwarte magie in zich had. Door een shock die hem in dit le-

ven overkwam, werden de trillingen tot bewustzijn gebracht in 

zijn onderbewustzijn, niet in zijn gedachten. Hier reageerde 

zijn vegetatieve zenuwstelsel op en gaf hem ongecontroleer-

de fysieke emoties. Ik zag in hem zware schuldgevoelens, 

faalangst, grote onverwerkte spanningen, opgebouwd in dit 

leven maar gebaseerd op oude trillingen die van vorige le-

vens in hem achter gebleven waren.  

 

De man was zich niet bewust van deze zwartmagische trillin-

gen. Als hij dat wel zou zijn zou hij ze zeer goed kunnen ge-

bruiken om, met zijn mentale energie, zijn geestkracht, ande-

ren en zichzelf tot vernietiging te brengen. Want door zijn 

schuldgevoelens, zijn faal- en levensangst is in hem een heel 

groot begeren aanwezig. Een heel groot verlangen om ie-

mand te kunnen zijn. 

Als hij zou toegeven aan deze ongecontroleerde begeerte, 

dan zou hij zwarte magie kunnen gaan bedrijven. Wat is ster-

ker in hem? Het geweten, zijn oorsprong, zijn eigen godde-

lijkheid of de door hem in levens ondervonden liefdeloosheid 

die zijn diepste gevoel op een dwaalspoor hebben gebracht?  

Ik leid u in spiralen steeds verder. 
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Beide polen in ieder mens aanwezig 

 

Beide polen zijn in ons allen aanwezig.  

U hoeft slechts in gedachten bezig te zijn met het licht, de 

liefde en uw eigen goddelijk bewustzijn, al was het in een 

flits. Gewoon alleen denken dat deze liefde en dit licht in u is.  

U hoeft niet overgeleverd te worden aan uw eigen ongecon-

troleerde, vaak destructieve emoties, waarmee u, zonder dat 

u zich dit bewust bent, in wezen magie pleegt.  

In iedere ongecontroleerde energie-uitstoting ligt in principe 

zwarte magie verborgen.  

Ik weet hoe destructieve gevoelens en gedachten er als vor-

men uit zien. Hoe deze vormen de wereld dreigen te vernieti-

gen, de mensheid dreigen te verstikken. 

 

 

Hoger astraal gebied 

 

Ik wil u naar het veld dat men in de bijbel de grazige weiden 

noemt, voeren. Het groene weiland waarvan - in door mij 

gegeven visualisaties - wordt gesproken wanneer wij uit het 

donkere bos komen.  

Wij zijn in dit groene weiland gekomen. Het hoger astrale 

gebied is het gebied waar de spirituele energie vanuit de 

hoogste Geest opgevangen en getransformeerd kan worden 

naar de stof. Hier kunnen wij vanuit het begeren van de 

scheppingsenergie in onszelf, het diepste gevoel naar het 

goede wat in ons aanwezig is, werken met onze mentale 

energie. Wij kunnen deze energie gevoed en gebaseerd laten 

zijn op die werkelijk goddelijke oorsprong in onszelf. 
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Mystieke tekst 

 

Want Ik zeg u,  

wanneer uw emoties u de baas worden  

wanneer de energieën zich willen ontladen  

laat ze vrij, doch niet ongecontroleerd.  

 

Begrijp dat zij zich een weg zoeken 

gun ze die weg.  

 

Doch met uw wil, met uw geestkracht  

kunt u deze emoties transformeren.  

Dat is witte magie.  

 

En zo is het zelfs mogelijk dat 

geleid door dat diepere gevoel  

uw verbinding met uw schepping  

uw eigen scheppingsenergie  

vanuit het begeren in navolging van de Christus  

goed te willen doen met opzij zetten van uw ego,  

van uw persoonlijkheid, van het ik-willen  

ik wil hebben 

ik wil zijn 

vanuit dit bewustzijn is het mogelijk  

om alle zwarte magie te kunnen transformeren  

te neutraliseren en te transformeren.  

 

Wanneer in uzelf de oorzakelijke gevolgen  

van de gekwetstheid uit levens  

in uw diepere gevoel 

wanneer in uzelf deze oorzakelijke gevolgen  

nog niet vanuit uw wil  
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vanuit uw eigen geestkracht  

zijn getransformeerd 

zult u meegaan in die trillingen  

die Wij zwart noemen 

die negatief geladen zijn 

die naar u toekomen.  

 

U zult dat niet merken  

want het gaat onbewust  

het gaat heel langzaam.  

 

Maar u zult merken dat dit komt  

in een nederdalende spiraal  

van steeds meer ongecontroleerde 

onbegrepen emoties 

steeds meer daarin meegezogen  

en meegetrokken worden 

want wat u uitzendt dat krijgt u terug. 

 

In de astrale werelden,  

in die werelden waar leed en lijden  

de hoofdtoon vormen  

in deze werelden leven wezens  

die aangetrokken worden  

door de emoties die zij uitgezonden zien 

want alles is te zien in de wereld van de geest.  

 

Deze wezens klampen zich daaraan vast  

leven daardoor en zenden weer terug 

en u ontvangt dat.  

Dat komt bij u binnen  

en versterkt uw eigen dwaalspoor. 
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Vanuit de leringen die ons zijn gegeven 

komt naar voren de kracht  

de innerlijke kracht van de men 

de geestkracht  

komt naar voren de basis van waarop wij leven  

de liefde 

komt naar voren de verantwoordelijkheid  

die wij hebben voor onszelf  

en dus voor de ander.  

 

Alleen vanuit dit gegeven  

deze basis  

kunnen en mogen Wij werken.  

 

Zo zorg dan dat u  

geen negatief geladen energietrillingen uitzendt  

opdat u niet terugkrijgt  

nog zwaarder beladen negatieve trillingen  

opdat u niet wordt onbewust  

de zwart-magiër die van eeuw tot eeuw  

de mensheid heeft vernietigd.  

 

Zorg dan dat u in uzelf  

uw schepping herkent en erkent  

en wederom herkent in die ander  

en geef hem mee: hoop, vertrouwen.  

 

En zo hij is afgesloten voor de liefde 

geef hem dan mee: alleen maar de hoop 

de hoop dat in ieder mens leeft  

de kans op vernieuwing. 
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DIALOOG MET HULPVERLENERS 

 

 

Elementalen 

 

--- Worden astrale wezens elementalen genoemd?  

 

Z: Nee, astrale wezens zijn geesten van mensen die geleefd 

hebben. Elementalen zijn gedachtenvormen, versterkte ener-

gieën die in de natuur leven en die wij zelf ook uitzenden.  

 

Als er negatief geladen gedachtetrillingen worden uitgezon-

den vormt zich een elementaal. Een bijna tot leven geroepen 

wezen zou u het kunnen noemen. Tot leven geroepen door 

negatief geladen trillingen die de mens uitzendt.  

 

Ergens in Frankrijk waren wij in een bos. Het was daar ont-

zettend eng. Er waren allemaal geluiden en toch was er nie-

mand. Op die plaats was in de eerste wereldoorlog heel erg 

gevochten en heel veel pijn geleden. De Ardennen zijn vaak 

een toneel van strijd geweest. Wij ervoeren ondefinieerbare 

donkere vormgevingen. 

 

 

Zuiveren, transformeren van emoties 

 

--- Is het belangrijk een ruimte te zuiveren nadat mensen hun 

negatieve emoties eruit gegooid hebben? 

 

Z: Een ruimte zeker. Maar vooral ook de mens die zich van 

deze negatieve emoties wil bevrijden.  
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Laat hem begrijpen dat hij door het uiten van negatieve emo-

ties, meteen de energie en het bewustzijn krijgt om de emo-

ties te transformeren. Het is het beste dat hij dat met zijn ei-

gen wil en kracht doet.  

 

Het is belangrijk dat hij inziet dat hij beter niet kan blijven drij-

ven in dat veld van emoties. Ergens is dat gemakkelijk en 

beschermend. Het transformeren van de oorzaak van de ne-

gatieve emoties, door het begrip dat dit in jezelf ligt, is veel 

moeilijker dan aan die emoties toe te geven.  

In therapieën kan dit basiselement heel duidelijk naar voren 

komen. Maar alleen op een manier waardoor de mens, die 

deze therapie krijgt, het ook kan accepteren.  

 

 

Naar binnen durven kijken 

 

--- Kun je de emoties die eruit komen zien als  

a.  een uitwerkend gedeelte en  

b. een inzichtgedeelte, een naar binnen keren en durven te 

kijken? 

 

Z: Ja, men moet eerst leren om naar zichzelf te kijken.  

Zonder het durven naar binnen te kijken kan een mens niet 

die evolutie doormaken waarvoor hij op aarde is gekomen. 

Want dan blijft hij drijven in de emotiesfeer.  

Dan blijft hij vastgeketend aan dat dwaalspoor van de ver-

keerde programmering van zijn gevoel. Het is als een compu-

ter, die ook een goed besturingsprogramma nodig heeft.  
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Manier van opvang 

 

--- Begint het uiten van emoties al heel jong wanneer een 

pasgeboren baby zich uit door te gaan huilen? Een kenbaar 

maken van een gevoel van onbehagen, maar hij kan niet 

verwoorden wat het precies is?  

 

Z: Ja. De manier waarop het opgevangen wordt maakt ook 

hoe hij in zijn verdere kindertijd zal zijn. Als hij wordt opge-

vangen met ongenoegen: hè, vervelend jong, huil je al weer, 

geeft hem dat een gevoel van onveiligheid en schuld. Ook al 

doet u niets, hij voelt dat. Dit gevoel versterkt zich weer in wat 

in hem zelf al aanwezig is.  

 

Wordt hij teveel verwend, dan gaat hij negatieve aandacht 

vragen. Dat vindt hij fijn, want daardoor voelt hij zich steeds 

veilig. Maar daaraan groeit hij niet. Het is ontzettend moeilijk 

om precies daar tussendoor te zeilen.  

 

--- De ouder die naast zo'n kind staat, moet dat stuk in zich-

zelf ontwikkeld hebben wil hij dat kind kunnen begrijpen, wil 

hij kunnen herkennen dat dit speelt? 

 

Z: Dat is helemaal waar, maar ik denk dat dit nu wel iets te-

veel gevraagd is. Het is een steeds groeiend bewustzijn van 

de mens van nu. 
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Angst voor een entiteit 

 

--- Er is een groep mensen waarvan ik vermoed dat ze ver-

bonden zijn en allemaal gezamenlijk zwarte magie hebben 

bedreven. Eén ervan is in de vorm van een entiteit.  

Een aantal van hen ontwikkelen zich goed in dit leven en een 

aantal verzetten zich. Ik voel me in die situatie onzeker en 

trek me ervan terug, vooral ook van die entiteit. Ik ben daar 

bang voor. Kunt u zeggen hoe ik er beter mee om kan gaan?  

 

Z: Hoe ervaart u dat als een entiteit? 

 

--- Het is of er iemand zit of ligt of zo. Ik ben eens een keer 

boven op zolder geweest en er lag een deken, het was net of 

er een lijk lag. 

 

Z: Deze entiteit is aangetrokken door de gevoelens, de emo-

ties die hier spelen. In die groep worden de emoties onzuiver 

verwerkt, waardoor zij als het ware terugslaan.  

 

Astrale wezens, zielen van overleden mensen die geen wer-

kelijk bewustzijn hebben, blijven in de sfeer van lijden en van 

begeerte. Ze worden daardoor aangetrokken. Zo onzuiver als 

de uitwerking is van deze emoties, zo onzuiver is de trilling 

die daardoor wordt aangetrokken. U zou kunnen onder-

zoeken wat daar niet klopt. Er klopt gewoon iets niet.  

Is er huichelarij bij? Kunt u dat onderzoeken? 

 

--- Ze zeggen niet alles eerlijk tegen elkaar. 

 

Z: Ja, maar er is ook een verkeerde basis. Zijn er drie men-

sen die het voor de anderen verzwaren?  
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Het getal drie 

 

--- Ja. Heeft het getal drie een speciale betekenis? Iets van 

een driehoek vormen? 

 

Z: Als drie negatief geladen zijn, hebben zij een groter veld 

van negativiteit om zich heen dan wanneer het één of twee 

zijn, of desnoods negen of tien. Zij vormen altijd een drie-

hoek. Een driehoek is in de kosmos een heel groot gegeven. 

Altijd wanneer er drie bij zijn die negatief geladen zijn, kunt u 

beter ophouden en de groep anders samenstellen.  

 

 

Angst en schuld tussen echtelieden 

 

--- Ik ken een vrouw die door haar man geslagen wordt. Zij is 

helemaal in de ban van haar man en zegt van hem dat hij 

ook een medium is. Toen hij eens weg was, hoorde zij in huis 

het licht aan- en uitgaan. Hij zei haar later dat dit over een 

week voorbij zou zijn. Dat ging ook zo. Deze vrouw zit vol 

angst, maar ook vol medelijden met hem. Ze ontdekt nu dat 

ze helemaal in de ban van hem is. Als zich dit tussen echte-

lieden of nauw verbondenen voordoet, hoe kun je daarmee 

omgaan? 

 

Z: Zij heeft hem zelf toegang gegeven, want het is in haarzelf 

aanwezig. Haar schuldgevoel is zo groot, dat zij daardoor 

een negatief geladen emotie naar buiten brengt waar hij op 

inhaakt. Dus hij ziet kans om, door haar eigen uitstraling, in 

haar aura binnen te dringen.  

Deze man is heel erg te laken, maar we hebben het over 

haar. Waarom kan dat bij haar? Als zij zichzelf zuivert van 
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deze emotie, van schuldgevoel, heeft hij geen invloed meer 

op haar. 

 

--- Door de behandeling die ik haar geef is dat aan het ge-

beuren maar het is heel moeilijk om in het praten zuiver te 

blijven. Het moet haar ontdekking worden om weg te gaan. 

 

Z: Om weg te gaan? U mag haar wel uitleggen dat het komt 

door haar schuldgevoel. Als zij dat niet uit zichzelf weet, dan 

hebt u zelfs de plicht om dat te doen. Wat ze dan besluit, 

weggaan of niet, is haar keuze. Daar mag u niets van zeg-

gen. Het is beter dat ze weet waarom.  

Als zij dat kan transformeren is het zelfs mogelijk dat ze bij 

hem veranderingen aanbrengt. Haar schuldgevoel roept bij 

hem begeerte op en hij gaat onbewust op de emotie van be-

geerte in, waardoor hij haar weer raakt via dat schuldgevoel. 

Het is een wisselwerking. 

 

--- Is het ook mogelijk dat zij geraakt wil worden? 

 

Z: Dat kan ook, om haar schuldgevoel uit te vieren. Er zijn 

legio mogelijkheden. Of ze wil het gebruiken als kapstok 

waardoor ze, het klinkt vreemd, zichzelf eigenlijk vrij praat.  

Of ze gebruikt het als een soort bescherming. Dan kan ze 

hem de schuld geven. Er zijn legio mogelijkheden. 

 

 

Ernstige schuldgevoelens 

 

--- Iemand zit vol schuldgevoelens, met een mentale kracht 

erachter. Dat heeft zich geuit in anorexia of een fobie voor 
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dingen schoonmaken. Is dat een ernstige vorm van schuld-

gevoelens? 

 

Z: Dat is een heel zware vorm, die zelfs ook al in het vegeta-

tieve zenuwstelsel terecht gekomen is, dus in het lichaam. 

Het is een heel moeilijke weg terug.  

Het begint met het begrijpen, dat men in dit leven is gekomen 

om daardoor die schuld kwijt te kunnen raken. Niet door zich-

zelf te vernietigen, want dan raakt ze de schuld niet kwijt en 

dat schuldgevoel ook niet. 

--- Het zit ontzettend diep. Ze heeft een afschuwelijke rot-

week gehad, meer bewust van haar schuldgevoelens, zelf-

vernietiging en zo. 

 

Z: Het bewust worden van onze eigen pijnen, gevoelens en 

emoties, betekent dat er aan ons geschud wordt. Wij zijn hier 

om te leren hoe het kan!  

 

 

Bewust en onbewust zwart magisch bezig zijn 

 

--- Waar ligt de grens? Wanneer kun je van zwarte magie 

spreken?  

 

Z: Een voorbeeld: moord met voorbedachten rade is zwarte 

magie. Dat is met de kracht van de geest, dus met de menta-

le energie, gepland. Men werkt dan met opzet vanuit de be-

geerte, met de ongecontroleerde emotie. Die emotie is een 

oorzakelijk gevolg van een verkeerd gevoel door X andere 

oorzaken.  
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Een ander voorbeeld. Een vrouw vond haar buurvrouw een 

lelijk mens. Ze ging elke dag een kwartiertje zitten om dat 

mens ziek te denken. Dat is regelrechte zwarte magie. Dat 

was haar ook niet vreemd voor haar want ze had het al in 

zich, hoewel niet in haar bewustzijn. Ze wist niet eens dat ze 

kwaad deed. Als je weet dat je kwaad doet, ben je erger 

schuldig dan wanneer je dat niet weet. 

 

--- Hoe kun je bij iemand herkennen of hij zwarte magie on-

dergaat of onder invloed staat van zijn eigen gedachten en 

schuldgevoelens?  

 

Z: Ik denk dat deze grenzen erg onduidelijk zijn, want dat is 

de wisselwerking waar we het net over hadden. Omdat er 

steeds meer kennis komt over de esoterische waarheden en 

oosterse godsdiensten en dergelijke, wordt ook het begrip 

magie steeds sterker in Nederland gebracht.  

Het is prettiger om van alles wat niet klopt te zeggen: 'Dat is 

zwarte magie' dan dat u in uzelf kijkt en uw eigen aandeel 

accepteert... 

 

--- Is er verschil tussen onbewust en bewust zwart magisch 

bezig zijn? 

 

Z: Het onbewust zwart magisch bezig zijn heeft niet die trilling 

van schuld in zich, die het bewust bezig zijn met zwarte ma-

gie heeft. Dat is logisch. Zelfs in de wet is dat zo: het verschil 

tussen doodslag en moord.  
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Invloed wilsaspect 

 

--- Als het wilsaspect erbij komt, is het dan magisch?  

 

Z: Ja, dat wilsaspect heeft te maken met de goddelijke vrije 

wil. Dat is eigenlijk uw eigen Goddelijkheid. Het is misbruik 

maken van uw hogere afkomst. Dat weet zij niet zo, maar 

toch gebeurt haar dat. Zij zal in een volgend leven of mis-

schien al in dit leven daar de terugslag van krijgen.  

Zonder dat ze zich dat bewust is. 

 

--- In het denken hierover vind ik het moeilijk om een schei-

ding te trekken tussen zwartmaking en de sociaalpsycholo-

gische wetmatigheden. 

 

Z: Ik denk dat sociaalpsychologische wetmatigheden eigenlijk 

onbewust gebaseerd zijn op innerlijke wetenschap, het 'ge-

weten', van de mens. Misschien dat sommigen het bewust 

hanteren, de integratie daarvan, is het 'clean' maken, het 

zuiveren van gedachten en het zorgvuldig hanteren van het 

wilsaspect met de verantwoordelijkheid. Ik denk dat dit de 

enige basis is voor de mens.  

Zelfdiscipline en zelfkritiek behoren een criterium te zijn voor 

ieder mens. 

 

 

Bescherming tegen magische invloeden 

 

--- Kunt u nog iets meer zeggen over de bescherming van 

iemand die onder invloed staat van magie en die van de hele 

achtergrond weinig begrijpt? 
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Z: Die bescherming ligt in hemzelf. Jezus deed dat. In de 

bijbel staat: het verdrijven van een onreine geest. Dat is de 

bezetenheid door een werkelijke onreine geest die als het 

ware door een lek in de aura in de mens is gekomen.  

Als dat erg zwaar is, zal de mens die onreine geest niet zelf 

kunnen verwijderen. Dan heeft hij de bescherming nodig van 

een exorcist, iemand die die kracht heeft. De kracht moet 

groot zijn. Zij is gebaseerd, in gradaties van niveaus, op zijn 

eigen geestelijke afkomst.  

Wanneer de invloed niet zo zwaar is, dan is het te herleiden 

naar de mens zelf, naar zijn eigen kracht en langzaam groei-

end begrip daarover. Hij kan zich, als voorlopig hulpmiddel, 

fysiek beschermen door een kring van licht om zich heen te 

trekken.  

Er is een gebed dat ik heb doorgekregen toen ik wel eens 

mensen en huizen ging zuiveren.  

 

'Ik trek om mij heen de kring  

 van de universele liefde  

 zonder begin en zonder eind  

 dat de Heer u - of ons - moge behoeden.'  

 

U trekt de kring van licht en universele liefde. Dat is de ver-

binding die u legt met de ander, waardoor u hem door uw 

verbinding met uw eigen hoger zelf als het ware de hand 

geeft en meetrekt. Dit is ook weer een bepaald niveau. Er zijn 

ontzettend veel verschillende manieren, ik kan hier wel een 

jaar over praten.  
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Verschillende niveaus 

 

--- U zegt verschillende niveaus; je hebt zelf een bepaald 

niveau, hoe kun je dan werken? 

 

Z: Er zijn verschillende niveaus waarin dit gebruikt kan wor-

den en waarin dit werkt. De vorm is daarbij wel belangrijk, 

maar wanneer deze zonder innerlijke eerbied, diepte en stilte 

is, zal er weinig positiefs uit voortkomen.  

 

Wanneer iemand exorcisme toepast dat slechts gebaseerd is 

op uiterlijke vormgeving, dan heeft het geen enkele invloed. 

Integendeel het verzwaart. Het gaat om de intentie, die be-

paalt het niveau. De innerlijke stilte, openheid en ongebon-

denheid aan uw eigen emoties. Het gaat om de eerbied voor 

het goddelijke in ieder mens, zelfs daar waar duisternis 

heerst. 

 

 

Last van entiteiten 

 

--- Ik heb op mijn zolder entiteiten in een cirkel horen rennen. 

Met mijn gedachtekracht zei ik alleen maar: 'Dat wil ik niet!' 

En het hield meteen op. De volgende dag herhaalde het zich, 

maar minder hard. Wilt u me hier uitleg over geven?  

 

Z: U hebt me eens verteld dat u in een esoterische groepe-

ring geweest bent. In uzelf liggen grote magische krachten.  

In vorige levens hebt u daarmee geworsteld en u hebt u 

daaraan ontworsteld maar u wordt daardoor nog steeds aan-

geraakt.  
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Dit is ook de reden geweest waarom u bij de esoterische 

groepering bent gekomen, waarvan ik tegen u zei: dat is ge-

vaarlijk. Maar het is uw verantwoordelijkheid. Ik wilde u daar 

niet in beïnvloeden, maar ik mag wel zeggen wat ik daarvan 

denk. U hebt uit uzelf het besluit genomen om daar weg te 

gaan.  

 

In deze esoterische groepering zijn de basisreglementen van 

hekserij gegrondvest en daar hebt u toe behoord. Van leven 

tot leven hebt u dat proberen te transformeren tot in wezen 

Godsbewustzijn, tot werken met uw gaven. Deze esoterische 

groepering - ik wil niet zeggen dat die mensen slecht zijn, 

helemaal niet - werkt op andere trillingsniveaus dan waar u in 

wezen toe behoort. 

 

--- Dat voel ik ook. 

 

Z: Dus werd u teruggetrokken naar die trillingen die latent 

aanwezig waren in uzelf. Dat ging werken, want dan komt het 

in de stof. Wat heel diep latent aanwezig was, was het laatste 

restje.  

Dit werd geactiveerd door deze esoterische groepering, door 

de manier waarop zij werkten met spirituele energie.  

 

--- Die stond mij tegen. 

 

Z: Die stond u tegen. Daardoor wordt het zodanig geacti-

veerd, dat het tot leven wordt geroepen. Het wordt verstoffe-

lijkt. De frequentie waarop dat verstoffelijkt wordt is er ook in 

gradaties van niveaus. U hebt u uit uzelf toen teruggetrokken. 

Dat was heel goed en u bent nu bezig om dat weer te trans-

formeren.  
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--- Bedoelt u dat ik mij terugtrok uit de groep of uit die bege-

leiding? 

 

Z: Allebei, eerst uit de groep, maar ook uit de begeleiding. 

 

--- Dan hebben ze dat magisch bewerkstelligd want alles ging 

mis. Ik ben niet helderhorend of zo, maar ik voelde dat ik weg 

moest. 

Als ik een gevoel heb om bij u te komen, wat u bevestigt, 

werkt dat ook als magie? 

 

Z: Nee, dat is niet magisch, dat is de onderlinge verbonden-

heid die wij hebben. Ik heb met meerderen van u een verbin-

ding, van waar dan ook. Dat is een telepathisch contact en 

dat kunt u beantwoorden of niet. Als ik iemand oproep, heeft 

hij de vrijheid om ja of nee te zeggen, het hoeft niet. 

 

 

Kun je je reinigen met ochtendurine? 

 

--- Ik ben eens naar een iemand uit India gegaan die zei - het 

is een raar verhaal - dat ik me met mijn ochtendurine moest 

overgieten. 

 

Z: Wilt u daar alstublieft niet naar luisteren. Best een goed 

iemand, maar vol bijgeloof. 

 

--- Dat voel ik langzamerhand wel. Ik kon het ook niet over 

me verkrijgen om het te doen. 

 

Z: Dan verlaagt u uw trillingsniveau tot een lager peil, en om 

van daaruit weer op te klimmen, kost u een heel leven. Ik zou 
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het maar niet doen. Dat is een bijgelovig geïnterpreteerde 

esoterische lering.  

De ochtendurine is het lozen van de vergiften die het lichaam 

van een hele dag in 24 uur heeft verzameld. Dat is de zuive-

ring. Die moet u niet over u heen gooien! Dat is de verkeerde 

interpretatie van een bepaalde lering. De lering is dat je je 

zuivert met zuiver water en de ochtendurine is de zuivering 

van je lichaam. 

 

Het over uw hoofd gooien van de ochtendurine betekent dat 

u zich bewust kan worden van de negatieve aspecten die u 

kunt loslaten. Dit kunt u ook vanuit uw eigen vrije wil en ver-

antwoordelijkheid. Het over uw hoofd gieten van de urine lost 

in wezen niets op. Het is een symbolische handeling vanuit 

een diepere achtergrond.  

 

Het lijkt me beter om urine te vervangen door zuiver water en 

gewoon onder de douche te gaan! 

 

 

Gevaar voor hulpverlener bij magische problemen  

 

--- Kunt u iets zeggen over het gevaar dat je loopt wanneer je 

een ander helpt die in een zwart magische toestand zit? 

 

Z: Wanneer zijn geloof in het goede en in zijn eigen hoger 

zelf de basis is en sterk in hem leeft, is er geen gevaar.  

Wanneer hij twijfelt, kan hij zich beter niet met zwart-

magische zaken bemoeien. De kans is dan groot dat hij 

daardoor aangeraakt wordt.  

Het gaat om het weten van uw eigen hogere afkomst als de 

hoogste Geest, de goddelijke vonk die u in u heeft en die u 
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bent. Of u dat als een stem hoort of hoe dan ook, is belangrijk 

noch noodzakelijk. Het gaat om het weten daarvan. 

 

--- Kun je dan, ondanks dat je wel vertrouwen hebt, niet een 

heleboel negatieve energieën binnenkrijgen? 

 

Z: Dat zei ik al, dat hangt af van de manier waarop u ermee 

werkt. Als u dat vertrouwen en het weten in uzelf hebt, dan 

hangt het van het niveau af hoe u daarmee werkt.  

Werkt u ermee vanuit uw eigen emoties?  

Als u werkt vanuit uw emoties, zendt u een bepaalde energie 

uit die in de ander dezelfde emoties aanraakt waardoor u 

onbeschermd bent. Dus u zendt uit, de ander ontvangt en 

zendt terug en u bent zelf kwetsbaar. Altijd weer in gradaties 

van niveaus.  

 

Voor de jongen die ik in verband met zwarte magie behan-

deld heb, had ik een soort oud-moederlijk gevoel. Daardoor 

steeg het als het ware helemaal boven emotie, persoonlijk-

heid of wat dan ook uit. Er was alleen het gevoel van be-

scherming.  

Dat is dat moederinstinct natuurlijk, een totale verbonden-

heid met de Goddelijkheid waardoor je die bescherming ook 

kunt geven. Je wordt dan even onkwetsbaar, het raakt je niet. 

Ik had wel kippenvel, dat is iets van een waarschuwing, maar 

het raakte me niet. 

 

--- Is dan je uitstraling groter dan de kracht die je terugkrijgt?  

 

Z: Ja, als het daaraan gelijk of ondergeschikt is gaat het niet 

goed.  
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Therapievorm bij magische invloeden 

 

--- Kunt u nog iets zeggen over de combinatie van de ener-

giebehandeling (het opwekken van eigen kracht) en andere 

therapievormen bij mensen die onder magische invloed 

staan?  

 

Z: Het gaat erom dat het een therapie is die op de persoon 

zelf gericht is. Eén, waarin hij tot begrip komt van zichzelf. 

Door begrip van zichzelf kan hij al een heleboel onzuiverheid 

laten afvloeien en is hij ook minder kwetsbaar voor alle on-

zuiverheid die naar hem toekomt. Dat kunt u doen in de ge-

sprekken die u hierover voert, dat is ook een vorm van thera-

pie.  

Vanuit het zeer grote belang dat er gewerkt wordt met deze 

kosmische leringen, vraag ik u allen om het niet alleen aan te 

horen of te lezen, maar al uw eigen inspiratie, kennis en wijs-

heid te gebruiken opdat ermee gewerkt kan worden. 

 

--- Ik heb gemerkt dat het moeilijk is om mensen uit de angst 

te halen, angst voor het loslaten van de angst. 

 

Z: Ja, maar door de energiebehandeling geeft u ze kracht om 

van de angst af te komen; dat kunt u ook zeggen. Door de 

behandeling komt er een bepaalde, ik zou haast zeggen ge-

heiligde energie in de persoon. Deze energie geeft hem 

kracht om in zichzelf reinigend te gaan werken. Het helpt 

mensen wanneer ze dit duidelijk weten. 
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Zelfrespect 

 

--- Als ik dat naar voren breng, zeggen ze: 'Ja, dat zal wel zo 

zijn.' Dat nemen ze aan, maar het dringt niet altijd echt door. 

 

Z: Ik begin altijd te zeggen tegen iedereen dat het goed is om 

van uzelf te houden, dat u een wezen van schoonheid bent.  

U hoeft niet die woorden te gebruiken. De één begrijpt het, de 

ander niet. Maar iets daarvan kunt u ze toch wel geven, 

vooral zelfrespect. 

 

 

Magische invloeden in de maatschappij 

 

--- In onze maatschappij, in de politiek, in de reclame spelen 

magische invloeden een rol. Hoe kun je die zelf positief gaan 

omzetten zonder dat je er teveel door beïnvloed wordt? 

 

Z: In de politiek speelt de begeerte naar macht. Begeerte 

naar macht is de grootste zwarte magie. Bij de reclame is, 

denk ik, het gevoel voor humor een heel goede regulator voor 

dit soort magie. Je ziet soms reclame waar je, als je er met 

humor naar kijkt, zoveel onzinnigs in ontdekt dat je daar he-

lemaal niet door gepakt kan worden.  

 

 

Humor 

 

Humor is een hogere vorm van scheppingsenergie, van crea-

tiviteit. Die kunt u ook laten meespelen in het dagelijks leven. 

Dat is heel positief. Humor geeft een positieve energie. U 

kunt de mensen best af en toe met humor benaderen. 



102 

 

--- Heeft muziek als positieve energie dezelfde werking? 

 

Z: Ja. Muziek is weer fijner dan humor. Humor zuivert emo-

ties, onzuivere trillingen. 

 

--- Maar de maatschappij reageert sterk op reclame en poli-

tiek. 

 

Z: Het zou goed zijn wanneer er een totaal begrip komt bij het 

hele volk dat het geregeerd wordt vanuit het aspect van 

macht. Of het nu links of rechts is, het is macht. Pas wanneer 

het aspect van werkelijk macht willen hebben verdwenen is, 

kan een volk gelukkig worden en tot vrede en harmonie ko-

men.  

Dit begrip begint individueel en incidenteel soms in groepen 

te leven. Het hoort in de gehele maatschappij te komen, maar 

het kan niet anders dan dat het bij het individu begint. Anders 

komt het toch niet verder.  

 

 

Wil tot dienen en helpen 

 

--- Heeft dat ook te maken met het wilsaspect?  

 

Z: Een genezer zou uit kunnen gaan van de wil tot dienen en 

helpen. Dat is zijn wil, zijn wilsaspect, van daaruit staat hij.  

Wanneer u het daarna aan een hogere wil overgeeft, functio-

neert u als kanaal. Dan krijgt u hoger geladen energie door u 

heen. Maar u hebt zelf de wil wel nodig. U wilt de ander hel-

pen vanuit uw universele verbondenheid met alles wat leeft in 

de schepping. 
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Want als u die wil niet hebt en u zich willoos laat drijven dan 

heeft het ook niet de juiste kracht, dan raakt het niet dat veld 

van energie aan waar het vandaan hoort te komen. 

 

Ik heb eens in de kerk een gebed gezien wat gericht was op 

begeerte: 'God geef me dit of dat.' Dat zag er heel grauw uit. 

Het ging ook niet hoog. Een gebed dat vanuit de wil op be-

geerte gericht is voor een ander gaat hoger. Een gebed 

waarbij u iets vraagt voor een ander, niet voor uzelf, en 

waarbij u de wil loslaat, stijgt op. 

 

--- Is spiritueel genezen witte magie? 

 

Z: Het is in wezen witte magie. Als het gebruikt wordt vanuit 

het ego is het geen zwarte maar wel grijze magie. Dan haalt 

het niet die hoogte die het zou kunnen hebben. 

 

--- Met witte magie heb je het goede voor met mensen.  

 

Z: Ja natuurlijk, dat heb ik voorop gesteld. Er is daarbij ver-

schil tussen begeren en begeerte.  

Hoe minder u vanuit uw wil, vanuit uw persoonlijkheid werkt, 

hoe meer u kunt spreken van een begeren. Hoe stoffelijker 

de wil is - werken vanuit uw persoonlijkheid - hoe meer be-

geerte er is.  

Als het een echte begeerte is: 'Ik wil dat doen want ik kan 

dat, ik ben zo goed', bedrijft u nog geen zwarte magie.  

Maar de trilling van uw behandeling is niet zodanig als waar 

die persoon recht op heeft en hoe die had kunnen zijn, ge-

zien de gaven die u als genezer heeft. 
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--- Je hebt het verlangen dat een patiënt met anorexia nervo-

sa beter wordt. In hoeverre zit je dan al met je wensen, ver-

langen, met je eigen wil? Is dat geen hoogmoed? 

 

Z: Ik weet niet of u dat als hoogmoed zou kunnen zien.  

Op het moment dat u de behandeling durft te geven, brengt 

dat een heel grote verantwoordelijkheid mee.  

Laat dan uw eigen wil en emoties los. Wie weet wat dat bij 

die persoon oproept! Wat ligt er misschien nog bij hem?  

Door uw kracht als genezer haalt u dat juist naar boven. 

Wanneer u uzelf leeg maakt, haalt u dat niet naar boven, 

hoeft het in dit leven helemaal niet in het bewustzijn te ko-

men. Daar heeft hij misschien een ander leven of zo voor 

nodig.  

Vooral dat ene moment, van regelrechte verbinding met het 

goddelijke, is heel belangrijk. Als u dat niet doet vanuit een 

werkelijke stilte en zuiverheid dan bent u schuldig, denk 

daaraan! 

 

 

Gradaties van niveaus 

 

--- Is het witte magie als je dat zo doet? 

 

Z: Naar gradaties van niveaus. Het kan grijs of grauw of an-

dere kleuren hebben. Het hoort wit te zijn, doorzichtig, hele-

maal doorzichtig. Natuurlijk heeft iedereen in zich het verlan-

gen om de ander te helpen, want anders hoeft u er niet eens 

aan te beginnen. Maar u hoeft dat niet zo uitzenden.  
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Er is altijd gezegd: dienstbaar zijn. Dat wordt ook in alle le-

zingen gezegd. Opdat door de groei van de mensen, ook van 

mezelf, dat inzicht ook steeds meer verdiept kan worden.  

Dat is de basisfilosofie van de nieuwe wereldreligie. Het ei-

gen inzicht en het begrip in onszelf ontwikkelen. 
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Mystieke tekst 

 

Dat de geest van liefde en begrip  

over ons moge komen  

opdat wij kunnen uitbannen 

die trillingen van magie die wij allen  

en met ons zo vele anderen, in ons dragen. 

 

Stralend verheerlijkt gelaat 

zie Ik ben hier, herkent u Mij? 

 

Ben Ik niet in u allen aanwezig?  

 

Zo werk dan met het licht dat Ik u zend.  

 

Ban de angsten uit uw hart  

en werk vanuit uw diepste gevoel  

met die kracht die u in dit leven  

tot uw beschikking hebt.  

 

Zo u niet handelt en denkt  

leeft en werkt vanuit het begeren in de stof  

zal het begeren zich manifesteren  

vanuit de hoogste Geest  

zodat de begeerte wordt opgeheven  

en die energie  

die van goddelijke oorsprong is gekomen  

door u heen kan stromen.  

 

Zo laat los in u allen de begeerte van de stof  

hoe klein ook 

opdat vervuld zal worden het Woord. 
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HOOFDSTUK 7 

 

 

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 het-

geen 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. 
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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. 

 

 



 


