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INLEIDING
a. Verantwoording
Sinds 1974 heeft Zohra Bertrand-Noach via haar eigen innerlijk een bewust
contact met hoge geestelijke wezens, die zich aan haar bekend maakten als
Meesters van Liefde en Wijsheid. Het initiatief tot dit contact werd door die
Meesters zelf genomen en aanvankelijk overrompelde het haar nogal.
Op mystiek en esoterisch gebied was ze een "volslagen leek", al was ze door
haar jeugd in Indonesië wel vertrouwd met wat hier in Nederland paranormale
vermogens genoemd worden.
In de loop der tijd werden haar talrijke lessen geleerd en werden haar verschillende geestelijke gebieden getoond. Stukje bij beetje werd haar gevraagd of ze
bereid was in samenwerking met haar geestelijke Broeders in de sferen de opdracht uit te voeren waartoe ze op aarde was geïncarneerd. Vanuit een, eerst
onbewust, later steeds bewuster weten dat het inderdaad bij haar hoorde om te
doen waartoe ze uitgenodigd werd, ging ze in op wat van haar gevraagd werd en
probeerde ze zo goed mogelijk daaraan te beantwoorden.
Zodoende startte ze een praktijk als paranormaal genezeres , ging ze lezingen
houden die haar op het moment zelf werden ingegeven, en verzamelde ze
groepen mensen die datgene wat ze doorgaf ook in hun leven wilden integreren.
Voor hen werden speciale leringavonden gegeven.
Tijdens lezingen en gesprekken gebeurde het soms dat Zohra in een verhoogde
staat van concentratie kwam en er dan via haar gesproken werd in een zeer
verheven taal. Vaak werden daarbij de woorden in de Ik- of de Wij-vorm tot de
mensen gericht, waarbij het duidelijk was dat het niet Zohra persoonlijk was die
sprak, maar dat door haar heen gesproken werd door geestelijke wezens, zich
noemend de Broeders in de sferen of de Christus in ieder mens aanwezig.
Door Hen werden inzichten en leringen doorgegeven die de toehoorders diep in
hun gevoel raakten.
In "Zie de leliën ..." zijn juist deze teksten verzameld.
Hoewel er heel veel meer over deze teksten te zeggen is, bezitten ze voor een
lezer die er zich voor open stelt boven alles een direct aansprekende waarde.
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b. Opbouw van het boek
De teksten die in dit deel zijn opgenomen zijn door Zohra uitgesproken of geschreven binnen een tijdsbestek van 5 jaar: vanaf voorjaar 1981 tot juni 1985.
Hoewel ze niet precies chronologisch geordend staan is het wel zo dat de laatst
uitgesproken teksten het slotdeel van het boek vormen.
Het boek is ingedeeld in drie delen, als een groot drieluik.
De teksten van het eerste deel hebben vooral ten doel het inzicht van degenen
die ze in zich opnemen te verdiepen. Na een uitzicht op de toekomst van de
mensen en de aarde in de eerste tekst voeren ze langs de weg van het goddelijk
scheppend gebeuren, door de duisternis van de materie, de strijd en de
dualiteit, dan weer opgaand naar de Vader.
In het tweede deel gaat het om het in zichzelf tot erkenning komen van het
diepste wezen van de mens, de Christus in zichzelf. Dit is een gebeuren wat op
dit moment van de geschiedenis van wezenlijk belang is. De rol van de vrouw
wordt belicht, de betekenis van het voorbeeld van Maria en Jezus, en wat de
bedoeling is van de zich ontplooiende Christuskracht in mens en samenleving.
De inhouden van het onderbewustzijn komen zo in een ander licht te staan.
Het derde deel bevat vooral teksten die als uitgangspunt de vrije wil van de
mens hebben. Degenen die de ontwikkelingsgang van de twee eerste delen ieder
op hun eigen niveau van bewustzijn hebben doorgemaakt en langs de weg die
hen door hun leven is aangereikt voortgegaan zijn worden nu gewezen op de
betekenis van hun zijn en handelen voor het samenzijn in de toekomst.
Alle leringen die via Zohra doorgegeven worden omvatten de drieledigheid die
aan het hele scheppingsgebeuren in ons universum ten grondslag ligt en in allerlei bewoordingen en verschijningsvormen naar voren komt:
Vader, Zoon en heilige Geest; geest, ziel, persoonlijkheid; mystiek, esoterie,
rituaal; geest, stof, synthese; man, vrouw, nieuwe mens. Het is deze
drievoudigheid ook die aan de drie delen van dit boek ten grondslag ligt.
De indeling in drie delen heeft tevens een vormende waarde: het zijn drie
niveaus van bewustzijn. Door er doorheen te gaan en zichzelf in de teksten terug
te vinden ontstaat de mogelijkheid een bewuster contact met de Christus in
zichzelf te krijgen en daardoor nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om een
nieuwe mens te worden.
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c. De titel
Vanuit dezelfde spiritualiteit waarin de mystieke leringen gegeven zijn, is de
titel voor dit boek gegeven. Naast de direct aansprekende betekenis met een
open einde kan gedacht worden aan de woorden van Jezus in het Mattheusevangelie: "Kijk naar de leliën in het veld (. .. ) zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen." (Mt. 6,28-29). Salomo was zowel symbool
voor schoonheid als wijsheid. Daarmee wordt een verband duidelijk met wat dit
boek inhoudt: leringen die zowel door hun schoonheid als hun diepe wijsheid
uitblinken: de wijsheid van de ziel.

d. Samenwerking
Als vanuit zo'n verheven niveau van de Christus en de Meesters een boodschap
doorgegeven wordt met Zohra als focuspunt voor de Hiërarchie, dan zit daar een
heel vertalingsproces tussen. Een geestelijk weten en zien, omvattende, rijke
bewustzijnsinhouden moeten omgezet worden in menselijke begrippen en
ervaringen en dan nog verwoord worden in het Nederlands.
Het bewustzijn van Zohra en haar stoffelijke persoonlijkheid dienen daarbij als
ontvangstmogelijkheid en instrument om dit alles tot in de stof te laten
neerdalen. Ieder instrument heeft zijn eigen mogelijkheden en ook beperkingen,
dat geldt zeker ook voor het uitspreken van deze boodschappen.
De door Zohra uitgesproken woorden zijn zo exact mogelijk neergeschreven,
zonder correcties aan te brengen in de zinsbouw, in niet afgemaakte zinnen
of het overlopen van de ene gedachtegang in de andere binnen een zin.
Het plaatsen van leestekens blijft echter een arbitraire zaak bij dergelijke
gesproken teksten.
De keuze van de in dit boek opgenomen teksten is tot stand gekomen in een
nauwe samenwerking met Zohra.
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KOM MET MIJ
"Kom met Mij
en ga die weg van de wijsheid van de ziel,
van de genezing van de wonden,
de genezing van uw menszijn,
Opdat u zich kunt verbinden met alle bewustzijns
in dit zonnestelsel,
opdat uiteindelijk de liefde zal zegevieren.
Behoed uzelf en uw planeet voor vernietiging.
Geef uzelf in vertrouwen,
in overgave.
Volg de weg van uw diepste gevoel.
Laat uw hart spreken.
Word vrij, vrij om te luisteren naar de stem van uw hart".
(Tekst 36)
Dit stukje tekst geeft precies aan waar het in "Zie de leliën ... " om gaat.
Het hele boek is een uitnodiging - en soms klinkt die misschien zelfs dringend,
maar wie, die zijn ogen open heeft, durft te beweren dat dat niet nodig is?
- om een nieuwe weg te gaan.
Zolang we alleen leven om onze begeertes te volgen, en dáárvoor ons
verstand gebruiken, zullen we doorgaan met onszelf en onze wereld
te verzieken en naar de afgrond te helpen. Men zegt wel:
"Zo is de mens nu eenmaal, ga de hele geschiedenis maar na."
We kunnen onszelf echter tot gevangene van deze gedachte maken
en ons daarin opsluiten.
Er is ook een ander beeld van onszelf als mens mogelijk.
Een mens die niet eenzaam boven op de top van de evolutie staat met de wereld
aan zijn voeten, maar een mens die in gemeenschap leeft met iets veel diepers in
hem, met datgene wat ook het hele zonnestelsel vervult.
Willen we ons als mens zo gaan zien dan vraagt dat op een levende wijze
omgaan met begrippen als God, karma, vrouw en man, verlossing, liefde,
broederschap. Eigenlijk is het zo dat we diep in onszelf daar wel weet van
hebben, maar - misschien door de omstandigheden - het niet in ons gewone
leven toelaten.
8

"Zie de leliën ..." is een mogelijk hulpmiddel om ons daar meer bewust
van te worden. Dat gaat heel eenvoudig, als het kijken naar een bijzondere
bloem. Eventjes alles om je heen vergeten en je helemaal verdiepen in wat daar
voor je is: die bloem of dat stukje tekst wat je leest. En je daardoor laten
meenemen naar hindert niet wat. Daarna gaat het leven verder, maar het heeft
even een heilzame injectie gehad. Zo is het mogelijk dat het besef van onze
innerlijke kracht in onszelf gaat leven, zodat we die kracht kunnen gebruiken,
kunnen we herkennen wat "de Christus in ons" betekent en durven we daar
misschien een innerlijk gesprek mee aan te gaan. We gaan iets zien van het hele
scheppingsplan en de liefde die daarin verborgen zit. En wij als mens kunnen
en mogen die liefde naar buiten brengen, samen, in broederschap en zusterschap.
Kees de Kuijer
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I: INZICHT

"Waartoe zijt gij geroepen, gij wezens van licht?"
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1. VAN OVER DE HEMELEN ZAL KOMEN
Van over de hemelen zal komen een grote koning.
In de stralen van de vijfpuntige ster zult gij Hem herkennen.
De materie zal deze grote en hoogste geestkracht geleiden,
daar de geest via de materie
tot hogere geest getransformeerd zal worden.
In u mensen zal deze hoogste geestkracht zodanig ontwaken
dat gij van deze heilige planeet
een van de tronen van de Heer zult maken.
In uw handen ligt uw mate van overleving.
Zo bundelt u tezamen
opdat de boodschappers die Wij u sturen
in eenheid tot heil van de mensheid kunnen werken.
Waartoe zijt gij geroepen, gij wezens van licht?
Ligt uw verantwoordelijkheid niet in de mate van belichting
van uw bewustwording van hetgeen gij zijt?
Het bewustzijn dat gij in de materie zijt gebracht
opdat gij door deze materie, - de verdichting van de geest zult kunnen komen tot de straling van uw geest.
Geen twee werelden,
doch de enige en ene wereld van de geest.
In ieder mens ligt de mogelijkheid,
juist door hetgeen over u zal komen,
om de materie te transformeren tot hogere geest.
Inderdaad ligt de heling geheel in uzelf.
doch Wij zenden u Onze boodschappers
opdat gij tot groter inzicht zult komen.
Angst is de emotie
van het niet kunnen transformeren van de materie tot hogere geest.
Angst is het stoffelijk omhulsel van het eigen hoger wezen,
daar de totale transformatie leidt tot God
en totale overgave aan het hoger wezen,
het enig werkelijke in uzelf,
Hem die gij God noemt.
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2. IN DIE SFEREN
In die sferen,
waarvan wij denken dat het de goddelijke sfeer is,
daar was de Heer Sanat Kumara,
daar waren Wezens, grote lichtwezens om Hem heen.
Dat was niet God,
maar Zij hadden wel het bewustzijn van God.
Zij hadden geen bewustzijn van goed en kwaad.
De rebellie van de Engelen, Lucifer, de Lichtdrager
kwam in wezen hierop neer dat de Wezens uit deze sfeer
bewustzijn wilden hebben van goed en kwaad.
Dit moesten Zij verkrijgen in materie,
daar Zij vanuit die sfeer waar Zij vertoefden
dit bewustzijn niet konden verkrijgen.
Daartoe moest komen materie.
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3. VANUIT HET VROEGSTE BEGIN VAN AANWEZIGHEID
Vanuit het vroegste begin van aanwezigheid,
goddelijke aanwezigheid,
ontstond het universum.
Dit universum schiep zichzelf,
kwam door de aanwezige goddelijkheid,
de aanwezige scheppingsenergie in dit universum aanwezig,
tot steeds meer hernieuwde schepping.
Alles werd bewoond,
begeesterd door deze Geest Gods,
door dit Bewustzijn.
In alle sferen,
de hoogste om de werkelijke goddelijkheid heen,
zich steeds verdichtend in de fijnstoffelijke energieën,
aangeland bij die sfeer waar heerst de Heer Sanat Kumara,
die wij dan God noemen,
waarin in een verdichtere vorm aanwezig waren
de Wezens om de troon heen
die wij noemen de Aartsengelen,
de Machten en Krachten achter de troon,
de Cherubijnen, de Serafijnen;
dit zijn allen Lichtwezens.
In deze sfeer
kende men wel de emotie, het begeren.
Vanuit dit begeren werd geboren
de wil om het goddelijk bewustzijn zodanig diep te ervaren,
in de stof te doen integreren,
dat er kwam een geleide rebellie.
Dit is dan wat er in de bijbel staat: de val van Lucifer,
die met Zijn engelen vanuit de hemelen,
vanuit die sfeer werd weggestoten.
De werkelijke mystieke betekenis hiervan is,
de kosmische waarheid hiervan is
dat alles geleid werd,
opdat ook de stof de goddelijkheid zou ervaren
en ook de stof tot bewustzijn van deze goddelijkheid zou komen,
opdat het zou kunnen terugkeren naar de geest.
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Hierdoor kwam de Lichtdrager Lucifer tot de hoge moed
om het begeren te willen verdichten in de stof,
waardoor het kon worden de hoogmoed.
Dit begeren heeft dus geleid tot de val der engelen.
Maar deze val der engelen heeft geleid tot begeestering van stof,
tot begeestering en tot leven brengend op de planeet Aarde.
Daarom is gezegd dat deze planeet Aarde heilig is.
Deze planeet Aarde is speciaal begeesterd opdat
het goddelijk bewustzijn in alle stof,
en zodoende juist in de mens,
tot volmaaktheid en tot het allerhoogste bewustzijn
deze stof kon doen transformeren tot geest.
Duizenden, duizenden jaren liggen achter u
waarin de mens, steeds in gradaties van niveau van bewustzijn
deze goddelijkheid,
deze Geest Gods in zichzelf kon herkennen.
Het kruispunt waar de mensheid nu voor staat
is de totale transcendentie
van het bewustzijn der goddelijke aanwezigheid in alles
wat is geschapen,
opdat nu het nieuwe wortelras zijn intrede kan gaan doen.
Het nieuwe wortelras zal bestaan uit de mensheid
die zodanig is getransformeerd dat zij werkelijk geest in stof brengt,
in concrete stoffelijke werkelijkheid.
Hierdoor wordt het begeren waaruit alle stof is ontstaan
teruggevoerd tot het werkelijke Zijn.
Dan is de weg volbracht
die de Geest Gods zich heeft gezocht om in de materie
deze Geest Gods tot werkelijkheid te brengen.
Want hoe bewuster de materie is van geest
hoe groter het universum zal worden,
hoe meer alles zal uitdijen
en hoe meer de hoogste goddelijke aanwezigheid alle materie
tot geest in zichzelve zal verenigen.
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4. DE KOSMISCHE EVOLUTIE
De kosmische evolutie heeft zich steeds herhaald.
Er is geweest een groter geestelijk bewustzijn dan nu
en dit was het aards paradijs.
Maar het begeren werd wederom tot begeerte
en de begeerte sloeg toe
opdat vanuit het bewustzijn van dit aards paradijs
een nog groter bewustzijn de mens zou doen verlichten.
Hierdoor werd wederom herhaald die spiraal van transformatie.
En geloof Mij,
dat hetgeen is gebeurd in de duizenden eeuwen liggend achter ons,
de negativiteit daarvan, nodig is geweest
opdat de mens zou komen tot nog groter bewustzijn
van de eigen goddelijkheid,
het eigen scheppend vermogen.
Er zal wederom komen een aards paradijs
en de mens zal wederom zijn Adam en Eva.
En de evolutie zal zich wederom herhalen,
doch nu op een hoger geestelijk niveau
de stof steeds meer transcenderen
totdat er geen stof meer zal zijn.
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5. GEEST IS DE VONK GODS
Geest is de vonk Gods.
Geest is het hoogste Zijn,
in ieder individueel aanwezig,
doch vormend een eenheid, in verscheidenheid.
Iedere verscheidenheid van Geest zoekt zich een weg
door de hoogste gebieden,
steeds afdalend, meer afdalend naar de stof.
In bepaalde gebieden, in een bepaald gebied verdicht tot de ziel,
de energie-persoonlijkheid van de mens.
Van leven tot leven bouwend, om door de ervaring van lijden
tot dat hoger bewustzijn te kunnen komen,
om daar weer een eenheid mee te worden.
Vanuit de ziel gaat de weg naar de stof, de materie
van de menselijke persoonlijkheid,
die de laatste verdichting is van de hoogste Geest.
In deze eenheid van verscheidenheid,
aanwezig in ieder menselijk wezen,
ligt al uw kracht,
ligt uw totale goddelijkheid in verdichting aanwezig.
Hoe komt een mens in aanraking met zijn hoogste Zijn,
met de verdichting daarvan, zijn ziel,
vanuit zijn menselijke persoonlijkheid?
Om te beginnen zeg Ik u
dat gij zult zijn, vanuit uw persoonlijkheid,
wetend vanuit uw diepste gevoel,
dat gij zijt deze hoogste aanwezigheid in uzelf.
Dit innerlijk weten in uzelf te zijn deze hoogste manifestatie
opent de poort tot herkenning, tot erkenning, tot inzicht van
datgene waarom u juist in dit leven diegene moet zijn die u bent.
U heeft in uw persoonlijkheid een zo groot vermogen
om in uzelf uw onvergankelijke, uw eeuwige ziel,
en vanuit dit ziele bewustzijn uw eigen goddelijkheid
te aanschouwen, te herkennen, te beleven.
Want als u het niet beleeft, dan zult u in uw persoonlijkheid
niet tot de diepste diepten kunnen komen.
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6. ZO WEET DAN MIJN BROEDER EN ZUSTERS
Zo weet dan Mijn broeders en zusters
dat in hetgeen u nu zal gegeven worden
de Geest Gods aanwezig is.
Zo weet dan dat over de hele wereld, de gehele mensheid,
is nedergedaald deze Geest Gods.
Dat in de hele mensheid is ontstoken de vlam van de werkelijke,
universele, allesomvattende liefde
en dat deze vlam een schuchter kaarsvlammetje is,
die voeding behoeft,
voeding van de duizenden en duizenden mensen, zoals u,
die hieraan hun eigen licht,
de eigen straling willen en kunnen toevoegen.
Zo weet broeders en zusters
dat vanuit de hemelen de gehele mensheid wordt geleid,
wordt beschermd door de Meesters van Liefde en Wijsheid,
dat vanuit de hemelen niets kan komen
wat gij mensen niet zelf hebt opgeroepen.
Ik zeg u dat de verwachting in de miljoenen harten die nu bloeit,
de schuchtere vlam
van het verlangen naar de allesomvattende liefde,
de hemelpoort heeft geopend.
Dat niet vereist wordt, niet gevraagd wordt het offer,
zoals vele, vele duizenden jaren geleden de aartsvader Abraham
moest geven met zijn enige zoon,
doch door zijn totale overgave tot verheerlijking kwam,
waarop God hem het Lam Gods schonk.
Zo zou, door het opengaan van uw harten,
door het ontsteken van deze vlam, deze schuchtere vlam,
de Zoon niet geofferd hoeven te worden,
de mensheid niet vernietigd hoeven te worden,
doch dat de onschuld,
het Lam Gods, het diepste wezen van de mens,
de ziel, Michaël, de Behoeder
u zal voeren
tot de waarlijke integratie van uw ziel in uw persoonlijkheid,
tot de terugkeer naar het Vadershuis.
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7. VANUIT HET ZIJN
Vanuit het Zijn
ontsproot het Licht.
Vanuit dit Licht
kwamen myriaden lichtvonkjes tot leven.
Zij scheidden zich en deelden zich,
zij gingen de gang van het licht, door duisternis heen,
van sfeer tot sfeer zich verdichtend,
die aspecten aannemend
die hoorden bij de trillingen die zij vertegenwoordigden.
Zo kwamen deze lichtvonken van sfeer tot sfeer
tot daar waar de Heren van Karma hen liefdevol opvingen,
hen bekleedden met materie en hen zodanig begeleidden
dat zij - door de verdichting heen - zich konden vestigen
in de stof van de mens.
Zo kwam vanuit de sferen
die karmische trilling juist naar die mens, in ontvangenis,
om te kunnen komen tot een herstel,
in harmonie en liefde
van karmische gebondenheden
uit vorige levens, verdichtend in dit leven.
En zo zult gij mens van leven tot leven
uw karma doorlijden, doorworstelen
totdat gij mens dat bewustzijn hebt veroverd
waardoor gij Mij in uzelve zult herkennen.
En Ik zeg u:
Ik ben de Waarheid en het Leven in uzelf,
docht gij hebt in de verdichting van materie
Mij niet in uzelve kunnen herkennen.
Doch vanuit het mededogen in de sferen,
vanuit de liefde die de Christus in u zal doen ontbranden,
zend Ik u van over de hele wereld Mijn boodschappers
opdat gij Mij - middels deze boodschappers in uzelve zult herkennen.
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En zo zult gij mens, van leven tot leven
tot vernieuwing van bewustzijn komen
opdat eens gij weer in de hoogste liefde en harmonie
zult kunnen terugkeren tot uw universele oorsprong.
Herken Mij in alles om u heen,
in alles wat leeft en is,
doch herken Mij vooral in uzelve,
want Ik ben die Ik ben
en zo zijt gij die gij zijt vanuit Mij.
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8. DE ZOON GODS
De Zoon Gods, nedergedaald ter helle,
de Zoon Gods, nedergedaald in het menselijk ego,
in de persoonlijkheid,
gevangene, eeuw na eeuw,
door de macht, de destructieve macht
van de menselijke persoonlijkheid,
tot bevrediging van de eigen lusten,
deze Zoon Gods smeekt om bevrijding,
deze Zoon Gods smeekt om terug te mogen keren
naar het huis des Vaders.
En de weg u gegeven nu
is de mogelijkheid om deze Zoon Gods in u
de bevrijding van gevangenschap in duisternis te geven.
Die is nedergedaald ter helle
is de derde dag verrezen uit de doden.
En Hij zal verrijzen
wanneer gij mens
Hem zodanig in uzelve in uw persoonlijkheid herkent
en Hem die liefde geeft,
Hem die eer bewijst die Hem toekomt,
opdat Hij u mee kan voeren op de vleugelslag der heilige Geest,
terug naar het Vaderhuis.
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9. IK ZEG U
Ik zeg u:
zo ge Mij erkent in uzelf
hebt gij de liefde ervaren.
De liefde is universeel, zij zoekt zichzelve niet.
Zij zoekt Mij niet, zij is.
Erken in uzelve dat Ik u slechts zal geleiden tot de liefde.
Ik ben de Christus in u.
Doch ook Ik ben slechts de Geleider om u terug te brengen
naar uw eigen oorsprong,
het Licht waaruit gij zijt gekomen.
In lijden zijt gij geboren,
door lijden zult gij komen tot het Licht,
doch in lijden zult gij ervaren de genade van de liefde
die u zijn geschonken door de Heer van het Licht.
Herken in iedere broeder en zuster Mijn aanwezigheid
en gij zult uiteindelijk komen tot een zodanige liefdevolle verbinding
dat Ik Mij met u kan verenigen,
opdat wij, u en Ik,
zullen komen tot Hem die wij noemen
de Heer van het Licht,
de Vader van het Zijn.

21

10. GOD IS ENERGIE, IS VUUR
God is energie, is vuur, is kosmisch vuur.
God is mannelijk en vrouwelijk te samen.
God is geest, is wil, is macht, is kracht,
God is liefde, is bescherming, is tederheid,
God is man, God is vrouw,
alles in een.
In ieder mens is dat vertegenwoordigd:
dat is de geestkracht, zijn persoonlijkheid, zijn menszijn
en dat is zijn ziel, zijn innerlijk,
zijn geweten op een materieel niveau, op het stoffelijk niveau
in het leven van de mens.
Op een hoger niveau is hij het mannelijk en vrouwelijk principe in een,
is hij de yin- en yangkracht,
is hij het vuur en het water,
is hij Maria en Jezus,
is hij Isis en Osiris.
Op een nog hoger niveau is hij weer die eenheid,
is hij die punt,
is hij de Vader, totaal,
de totaliteit van de goddelijkheid.
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11. IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD
In den beginne was het Woord, was het Zijn.
Het Zijn moest van licht door duisternis heen
om terug te kunnen keren tot licht.
Hiervoor was nodig het vuur van de strijd,
voerend door de duisternis,
daardoor kunnen komend tot het licht.
Daarvoor was nodig de koelte, de nacht, de maan, de zuiverheid,
het innerlijk bewustzijn van het vrouwelijk aspect,
opdat het vuur niet zou overheersen en vernietigen,
doch ook het water niet zou mogen overheersen
en daardoor vernietigen.
Deze dualiteit, geschapen uit het Een,
zal wederom terugkeren tot het Een.
Na eindeloos veel strijd, vuur en lijden,
verzacht door de genade van de heilige Geest,
verzacht door het innerlijk bewustzijn van de ziel,
de Christus in ieder mens,
is nu de tijd gekomen
dat het vuur en het water zich beiden verenigen,
opdat uit deze vereniging wordt herboren, wedergeboren,
de nieuwe mens.
Deze nieuwe mens zal opstijgen
door de kracht van de heilige Geest,
de weg terug,
van de duisternis naar het licht.
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12. HEER VAN HET LICHT
Heer van het Licht,
wij staan klaar met open handen,
met open hart,
om het Licht in ons totaal te ontvangen
en te verbreiden in onszelf.
Geef ons de kracht vanuit het zijn in U
ons aan U in onszelf, te kunnen geven.
Deze laatste overgave is de basis
waarop wij een zo grote vreugde zullen ervaren,
dat het werk geen werk zal zijn maar spel,
opdat de plicht alleen liefde zal zijn.
Dat de Christus in ons moge wederkeren.
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13. VANUIT HET ZIJN IN ONSZELF
Vanuit het Zijn in onszelf, hier aanwezig,
vanuit ons eigen licht in onszelf
bieden wij aan de Heer van het Licht
dit zelf, dit licht.
Wij kunnen slechts ons aanbieden
vanuit ons eigen zijn,
in onze gezamenlijkheid aan het hoogste Licht,
opdat er een vereniging zal komen
van Uw grootheid, Heer, en Uw Licht in mij, kleine licht,
mijn kleine licht, zo groot van U.
In deze vereniging vraag ik de kracht
om zodanig in U mijzelf te mogen zijn
dat ik alleen daardoor
U in mijzelf tot groter licht mag brengen.
Vanuit deze oproepende kracht zal met u zijn
het Licht dat Ik in u moge schijnen,
het Licht dat Ik in u mag zijn.
Want gij mens hebt vanuit uw eigen straling de deur geopend,
opdat Mijn Licht
uw straling honderd duizendvoudig kan vermenigvuldigen,
zodat gij mens Mijn schepping tot groter bewustzijn zal brengen.
Zo ontvang Mij in uw hart,
opdat de liefde u zal geleiden,
waardoor uw bewustzijn en uw inzicht u de vorm zal tonen
waarin gij deze liefde tot uitdrukking zult brengen.
Wees met Mij in alle dagen, in alle nachten, in alle tijden.
Wees met Mij zo een dat u en Ik,
Ik uw Geleider,
Ik de Christus in u,
terug kunnen keren tot het allerhoogste Zijn,
tot de Heer van het Licht.
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14. ZO ONTVANG DE ZEGEN
Zo ontvang de zegen van de Heer van het Licht,
ontvang de liefde in uw hart,
ontvang de bescherming
opdat u zult zijn koning in uzelf,
één met het goddelijk Zijn.
Ontvang de diepste vreugde in uzelf,
dat dit in u tot werkelijkheid heeft kunnen komen.
Ontvang vanuit deze vreugde de kracht om te handelen
vanuit dit Zijn,
vanuit dit kosmisch huwelijk
van uw hoger zelf met uw persoonlijkheid.
En kracht zal in u stromen,
en licht zal in u zijn,
en vreugde zal u verbinden,
want gij zult zijn in Mijn naam.
Twijfel niet langer,
verzaak niet langer,
leg af uw oude schillen die u levenslang hebben gekweld.
Wees vrij en onafhankelijk,
in vreugde, in vrede, in liefde verbonden.
Amen
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II: ZUIVERING

"Vólg uw eigen engel in uzelf,
onderken het vuur, herken het water."
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15. ZO ZEG IK U
Zo zeg Ik u,
ontvang Mij in uw harten, herken Mij in uzelf.
Want nu komt het erop aan
uw herkenning van Mij in uzelf, in uw eigen leven
in uw stof tot een werkelijkheid te maken.
Laat uw oproepende kracht zo groot zijn
dat zij de vernietiging, hetzij in de stof, hetzij in de geest,
zal kunnen transformeren.
Vernietig de draak,
warm u aan het vuur, verkoel u aan het water.
Mijn legioenen zijn over de wereld,
zij bereiden Mijn komst voor.
Waartoe zijt gij geroepen?
Volg uw eigen engel in uzelf.
Onderken het vuur, herken het water.
Ga door de duisternis tot het diepste punt in de aarde
en keer terug tot het licht
waar gij vandaan zijt gekomen.
Want tot stof zijt gij geschapen door de geest,
en tot stof zult gij wederkeren,
terug, met de geest in de totaliteit van de geest.
Verbonden met alle zielen, levend in de stof, levend in de geest,
één groot huis, waarin de geest gehuisvest is.
Geeft elkaar de hand over de hele wereld,
en maak van deze blauwe planeet
een planeet van liefde, van begrip, van harmonie.
Alles zij u gegeven,
ontvang in eerbied, ontvang in genade,
ontvang in begrip, ontvang in liefde.
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Laat geboren worden het kind, de Christus in uzelve.
Weeg het op uw linkerhand,
voed en bescherm het met uw rechterhand.
Laat het kind u voeren tot het Rijk Gods in uzelve.
Wees als deze kinderen,
verhef u niet boven uw naaste.
Slechts hij die kan dienen
zal zitten aan de voeten van de Meester,
zal komen tot meesterschap in zichzelf.
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16. IN DE TIJDEN DIE NU ZULLEN KOMEN
In de tijden die nu zullen komen
zullen vele boodschappers u bereiken.
Zij zullen genoemd worden avatars.
Zij zullen in gradaties van niveaus van bewustzijn u brengen
de eenheid Gods, het begrip van de Geest Gods
in ieder levend wezen aanwezig,
aanwezig in het mineralenrijk, in het plantenrijk, in het dierenrijk,
in het mensenrijk.
Deze boodschappers zullen ieder, in gradatie van niveau,
de Christuskracht in zich uitdragen.
Zij zullen allen boodschappers zijn vanuit de sferen,
u gezonden om u te helpen.
Wij reiken u de hand, aanvaard deze hand
want zij zal u redden van vernietiging.
Herken deze boodschappers
en laat toe in uw eigen hart de aanwezigheid Gods
die gij daarin zult voelen.
Onderken in deze boodschap, in deze boodschappers
de hulp die Wij vanuit de sferen u willen geven.
Onderscheid het kaf van het koren,
want velen zullen gericht zijn op eigen macht, op eigen bezit,
velen zullen gericht zijn op eigen vergroting
van de persoonlijkheid.
Onderscheid met het zwaard des onderscheids
dat gij in uw eigen denkvermogen,
maar ook in uw diepste gevoel aanwezig hebt.
Zo zend Ik u mijn boodschappers
van land tot land, van volk tot volk
en gij zult hen ontvangen en aanhoren.
Doch onderken, onderken in uzelve
wie brengt de liefde, de werkelijke broederliefde?
Slechts hij of zij
die brengt het bewustzijn van de werkelijke broederliefde
zult gij mogen aanvaarden als een boodschapper des hemels.
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17. DIT TIJDPERK, HET AQUARIUSTIJDPERK
Dit tijdperk, het aquariustijdperk,
zal worden het tijdperk van de vrouw,
hetgeen betekent dat het vrouwelijk aspect in de natuur en in de mens
tot volle wasdom zal komen.
Tot volle wasdom zal komen betekent dat de vrouw
in haar totale vrouwzijn tot meesterschap over zichzelf zal komen.
Hetgeen betekent dat zij in zichzelf zal integreren de geestkracht,
gevoed door de heilige onsterfelijke ziel,
op de vleugelslag van de heilige Geest
zal komen tot de totale integratie van het goddelijk bewustzijn.
Dan zullen man en vrouw beiden
het aangezicht Gods hebben gematerialiseerd,
tot stof gebracht,
waarop man en vrouw tot een zodanige eenheid zullen geraken
dat zij slechts zullen zijn
mens, verenigd, de twee aangezichten Gods.
En dit tijdperk staat u nu te wachten.
En gij mens, en vooral gij vrouw,
kom tot uw eigen innerlijke wasdom
opdat gij meesterschap over uzelf zult gaan verkrijgen.
De boodschappers die Ik u zend
zullen over het algemeen veel vrouwen zijn
en die mannen die in zich hebben ontwikkeld het aspect van de ziel,
ook zij zullen mijn boodschappers zijn.
De vrouw zal verpletteren de kop van de slang
en zal zijn de poort der genade.
Ik geef u in overweging u te richten op deze woorden
want zij zullen in de vrouw brengen
het begrip van haar hoogheid, van haar ontvangenis,
van haar rol in het wereldgebeuren;
niet alleen gericht op de stof
doch gericht op de geest door de stof heen.
En Ik zeg u dat in dit tijdperk
de vrouw door haar liefde, haar mededogen en haar erbarmen
in de man 'het schreiende kind van zijn ziel'
tot wasdom zal kunnen brengen.
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18. DE NIEUWE MENS
En de vrouw boog voor de man en zei:
"Wees welkom Heer in mijn ontvangenis.
Want zie, uw gelaat reeds zolang in mij aanwezig,
herken ik nu.
Zo vlei uw gelaat van mijn ontvangenis
aan mijn gelaat in uw ziel.
Opdat wat gescheiden was en gedeeld,
één moge zijn in de schepping van de Nieuwe Mens."
En de man stond aan het einde van een lange weg
en keek naar de lichtende horizon.
En hij zag de vrouw in de vlammende kleuren van de zonsopgang,
stralend in de geheimenis van het leven.
De man viel op zijn rechterknie en zei:
"Hoelang werd ik niet verteerd door het zonnevuur,
vergoot ik in het milde licht der maan niet al mijn tranen?
In de dageraad van herkenning werd gij in mijn ziel herboren."
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19. IN DE MAAGD MARIA WERD U GESCHONKEN
In de maagd Maria werd u geschonken
de vormgeving van het vrouwelijk aspect.
Zoals Isis vele eeuwen geleden dat was in andere culturen,
koningin Maya, de moeder van de Heer Boeddha,
zo werd in de maagd Maria aan de westerse wereld
- voornamelijk voor de westerse wereld - geschonken
de kracht van de ziel,
de vormgeving van het vrouwelijke aspect.
In de vrouw van nu, het aquariustijdperk,
waarin de vrouw tot volwassenheid zal komen,
tot geestelijke volwassenheid,
wat betekent
dat door het vrouwelijk aspect, de herkenning van de ziel,
het leven vanuit de liefde,
het leven vanuit het gevoel,
zodanig verweven met de geestkracht,
in de stof verdicht tot denkvermogen,
opheffend de mens van de dualiteit, brengend tot eenwording.
In de maagd Maria werd in de totale ontvangenis,
de totale acceptatie, door de liefde gedragen,
de ziel in de stof verdicht.
En Ik zeg u dat gij vrouwen
een taak hebt in dit aquariustijdperk.
En dat u zal gegeven zijn
om vanuit uw eigen zielekracht
de liefde in de mensheid tot waarachtige werkelijkheid te brengen.
Zo het mannelijk aspect, de geestkracht van het denkvermogen
niet zodanig geremd wordt door de liefde,
de ziel, verstoffelijkt in het gevoel van de mens,
zal de mensheid en uw planeet
tot vernietiging komen.
Doch Ik zeg u dat Wij u beschermen en begeleiden
en dat Wij vanuit onze barmhartigheid en mededogen
u geven nu
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de herkenning van uw vrouwelijk aspect in man en vrouw,
de herkenning van uw ziel,
de herkenning van uw gevoel,
de verwerkelijking van de liefde:
dat dit nu tot uw vermogen behoort.
En gij mens hebt, om hiertoe te kunnen geraken
alle boodschappen, alle leringen die u worden gegeven
van node om tot deze eenwording in uzelf te kunnen komen.
Onderschat niet uw eigen spiritualiteit,
herken in uzelf uw eigen licht
en begrijp, gij mens,
dat gij met Mij
zult komen tot de waarachtige Christuskracht in uzelve.
Dat de Christus moge wederkeren,
door u, in u, voor u.
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20. "VROUW, WAT IS ER TUSSEN U EN MIJ?"
Wat is er tussen U en Mij?
Gij zijt Mijn ontvangenis.
Gij zijt het vrouwelijk aspect,
gij zijt de maan,
gij zijt het water,
gij zijt de ziel, de ontvangenis,
gij zijt Mijn hoogste broeder Michaël.
En Ik, Ik ben de Lichtdrager,
Ik ben het bewustzijn,
Ik ben de geestkracht,
en Ik zal ontvangen worden door de ziel.
En zo zullen wij komen tot dat wat gij noemt de heilige Geest,
opdat gij zult zijn de waarachtige immanentie Gods.
Zo zeg Ik u
dat in dit tijdperk
gij vrouw de ontvangenis zult zijn
van Mijn bewustzijn, van Mijn licht.
En gij zult zijn de toortsdrager, de ontvangenis,
het huis der mensheid.
Gij zult verpletteren de kop van de slang.
Dat is tussen U en Mij.
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21. DE MEESTER JEZUS HEEFT GEGEVEN
De Meester Jezus heeft gegeven
de hoogste realiteit, manifestatie
van het één worden met de Vader.
De Meester Jezus heeft de drieledigheid
mystiek: de Vader,
de esoterie: de Zoon, de ziel,
het rituaal: de mens, de persoonlijkheid, de handeling
tot een eenheid gebracht.
Een zo grote en diepe eenheid
dat Hij daardoor gelijk werd aan de Vader,
en daardoor kon zeggen en moest zeggen:
Ik ben het brood.
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22. JEZUS, DE MEESTER JEZUS
Jezus, de Meester Jezus,
de hele hoge geest Jezus is niet God.
Deze Meester Jezus is een lichtvonk Gods, zoals wij allen,
een hele grote lichtvonk Gods.
Is de drager geweest, drie jaar lang, van de Christus.
De Christus is de functie van het goddelijk aspect,
is dit goddelijk aspect brengend naar de mens.
Jezus heeft dit goddelijk aspect gerealiseerd, in zijn mensheid.
Niet als hogere geest, want dan had Hij in de hemel kunnen blijven,
nee, dat moest Hij dus als mens doen,
om de mens te tonen dat dat in iedere mens op zijn eigen niveau
kan plaatsvinden,
deze totaliteit van eenwording met het goddelijke in hemzelf,
de totaliteit van het één zijn met de Vader in hemzelf.
En Hij moest dit aantonen,
moest dit realiseren,
zodat iedere mens dat kon zien en begrijpen
dat hij zichzelf kon verlossen.
Maar in de afgelopen 2000 jaar heeft de mens alleen begrepen
dat Híj de verlosser was.
Maar niet dat ieder mens ook een verlosser van zichzelf
in het klein is.
Dat is wat de nieuwe wereldreligie brengt.

37

23. DE MENS JEZUS
De mens Jezus, Meester over de elementen,
meesterschap in de vijfde graad van inwijding.
Het hoogste niveau van de vijfde graad:
meesterschap over het eigen wezen.
Hoogste Geest vertegenwoordigd in de hemelen,
afgedaald, nedergedaald ter helle, in de stof.
Werd voor drie jaar, de laatste drie jaren van zijn leven
zodanig door de hoogste Geest geïnspireerd
dat hij als mens transparant werd
en deze hoogste Geest zodanig in zichzelf, in zijn persoonlijkheid
kon manifesteren
dat hij bewust, vanuit de liefde,
vanuit het hoogste begrip
het offer der liefde kon brengen
en kon zeggen aan het kruis:
"Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen."
Hij wist wat ze deden,
Hij wist waarom hij zich moest geven.
Dit kosmisch teken, deze kosmische explosie werd hem opgedragen
die het meesterschap had verworven,
die was: Meester der vijf elementen.
Hij was de poort die de mensheid werd getoond.
Hij was de poort der liefde
die de mensheid tot eenheid met God zou kunnen maken.
Hij moest deze poort openen,
opdat de mensheid
na levens van lijden en strijd,
in zichzelf tot deze verlossing zal kunnen komen.
Een mens heeft in zich
- door het voorbeeld hem getoond de kracht van de Geest ontvangen
om te komen tot de eigen verlossing.
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24. IK BEN DE MEESTER DER VIJF ELEMENTEN
Ik ben de Meester der vijf elementen.
Ik heb mogen zijn
de drager, de kelk van dat Bewustzijn dat gij noemt de Christus.
Ik ben diegene die zal wederkeren
en opnieuw de drager en de kelk van de Christus zal zijn.
En van eeuw tot eeuw,
van niveau tot niveau,
van bewustzijn tot bewustzijn,
zal Ik de drager van de Christus zijn.
Doch gij mens, begrijp
dat hetgeen Ik heb mogen geven,
vanuit het bewustzijn dat toen aanwezig was,
gij mens, in al uw kleinheid en al uw grootheid
zijt geroepen om Mij te volgen en om Mij na te volgen,
want ook gij zijt de drager, de kelk van de Christus in u.
En wat Ik heb gedaan als de Meester der vijf elementen die Ik ben,
zult gij doen, vanuit het bewustzijn dat gij hebt.
Begrijp o mens
dat het offer dat Ik heb mogen brengen
alleen maar moest leiden
tot een hoger begrip van ieder mens op deze planeet.
Opdat wij eens, u en Ik,
in een zo groot, gezamenlijk bewustzijn
tot die eenheid kunnen komen waardoor wij, u en Ik,
- Ik die de Christus mocht vertegenwoordigen,
de Christus mocht zijn voor drie jaren ons kan voeren tot de Heer van het Licht.
Want bedenk dat ook Ik slechts ben een geleider der mensheid.
Zo zullen na Mij en voor Mij geweest zijn en nog komen
zovele boodschappers en geleiders.
Doch Ik, Meester der vijf elementen,
heb de liefde tot in de stof mogen vervullen.
En Ik zeg u dat dit voorbeeld u werd gegeven
opdat in uzelf het licht van inzicht zal gaan branden.
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Want juist u mens zult,
vanuit uw eigen zijn
de liefde tot in de stof kunnen vervullen.
Zo hebt uzelf dan lief
opdat gij uw naaste kunt liefhebben.
Zo richt u dan tot uw naaste
en ontsteek het vuur van liefde in uw eigen hart.
En wees met Mij, mijn broeders en zusters,
opdat wij zullen komen tot de eenheid van het Zijn
in de Heer van het Licht.
Amen
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25. VOORWAAR IK ZEG U
Voorwaar Ik zeg u
dat al hetgeen gij zegt en doet in Mijn Naam,
u aangerekend zal worden,
opdat gij uw kracht zodanig kunt ontwikkelen,
opdat gij de weg zult volgen
die gij uzelf hebt aangereikt.
Ik begeleid u,
Ik volg u,
Ik geleid u.
Maar gij, mijn broeders en zusters,
zult dit in uzelf tot een werkelijkheid
moeten maken, kunnen maken, mogen maken.
Want Ik zeg u,
hoe zwaar uw taak ook zal zijn,
hoe groot uw verplichtingen zullen zijn,
hoe ver uw aandeel u zal voeren:
in u zal ontwaken de vreugde
van het te mogen doen, beleven, uitstralen.
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26. IN DE KOMENDE WEKEN
In de komende weken zal het woord vrede op ieders lippen liggen.
In de komende weken zullen zo grote energieën
door de hele kosmos gaan,
negatieve energieën, positieve energieën.
Hoe zal de weegschaal uitslaan?
Wanneer ieder mens vanuit zijn eigen werkelijke menselijkheid,
zijn eigen hart begrijpt
dat de begeerte naar macht en gewin, de hebzucht
de mens zal brengen aan de rand van de vernietiging,
dan kan hij of zij in het eigen leven deze begeerten reduceren,
waardoor de golf van energie vernieuwd wordt.
En zo, wanneer duizenden gelijk u hieraan zouden willen voldoen,
zal de positieve energie steeds meer kracht verkrijgen.
Ik bid u, mijn broeders en zusters,
uw kleine steentje hieraan te willen bijdragen.
Gij kunt niet bevroeden hoe groot al deze kleine steentjes,
welk een groot bouwwerk, zuilen van positieve energie,
naar de hemel zullen reiken.
Wees niet bang.
Niets zal geschieden wat Ik u niet heb gericht.
Alles wat u zal overkomen, goed en kwaad, is datgene
wat gij uzelve hebt aangereikt.
Zo accepteer dan in volle vreugde, in volle overgave
datgene wat over de wereld zal komen.
Zowel goed alswel kwaad hebben hun eigen aandeel en perspectieven
in het kosmisch gebeuren.
Uw aandeel moge zijn,
een hele kleine trilling van dieper inzicht te mogen brengen
in uzelf en naar uw naasten.
Verhef u niet: dan zult u vernederd worden.
Doch loop met Mij het pad, wat Wij zullen belichten.
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27. IK ZEG U DAT OVER DE WERELD MOET GAAN
Ik zeg u
dat over de wereld moet gaan
een basis van liefde en vertrouwen
waarop de Heer Maitreya zal kunnen komen.
In 1982 zijn de verwachtingen gewekt,
werd de basis gelegd,
doch nog niet groot genoeg was het veld
waarop de Heer Maitreya geplaatst kon worden.
Want eerst zal Hij in uw eigen hart, o mens
tot bewustzijn moeten komen.
In uw eigen hart,
in de uitzending van uw liefde, uw liefdestrillingen
zal Hij kunnen komen.
En de Heer Maitreya, de Christus voor de westerling,
is niet alleen een Wezen van grote kracht,
van hemelse macht, van grote luister
en van de hoogste goedheid,
doch is
een kracht, een universele liefdesmacht
in het hart van ieder menselijk wezen,
dus ook de dieren in de natuur.
En lk zeg u
dat gij mensen
door het evoluerende bewustzijn
wat gij nu zult doen toenemen,
zult geraken tot de herkenning
van de Heer Maitreya, de Christus in uzelve,
en in de mens die Wij u zullen sturen,
die mens die de Heer Maitreya
in het niveau van bewustzijn wat deze mens heeft
zal brengen.
Gij zult Hem niet kunnen herkennen
indien niet in uw eigen hart het licht is gaan schijnen.
Zo bereid u voor,
opdat gij Hem zult kunnen ontvangen.
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28. WANNEER IK BEN MET U
Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in de duisternis.
Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in uw vreugde.
Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in de stilte.
Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat ook in het hoogste
en in het grootste lawaai:
maar diep in uzelf ben Ik aanwezig.
En altijd zal Ik daar zijn en zult u in Mijn bescherming zijn.
Maar de deur naar Mij toe daar heeft u alleen de sleutel van,
u alleen kunt deze deur openen.
Ik vraag u nu, in deze tijd van ontvangenis,
komend tot de dag van Mijn geboorte,
keer u in ín uzelf en ontvang Mij in uzelf.
En het licht zal over u schijnen
en het licht zal in u wonen
en u in een vlam van licht en liefde brengen.
Want in u mens, zal de boodschap vervuld worden.
En het Woord is vlees geworden.
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29. ZO ZEG IK U
Zo zeg Ik u
dat Ik steeds opnieuw in uzelf geboren zal worden
indien gij Mij toestaat
dat Ik Mij in u herkenbaar mag maken.
Zo gij van dag tot dag, van uur tot uur,
uzelve toestaat in uzelve
dat de liefde, de waarachtige liefde, belangeloos, zonder begeerte
in uw denken en uw handelen overwegend moge zijn,
dan zal Ik in u geboren worden.
Eens zal Ik in ieder mens van deze planeet Aarde
tot werkelijkheid mogen zijn.
En tot zolang ben Ik in u uw gevangene.
Waarom bevrijd gij mij niet?
Bevrijd Mij en sta Mij toe in uw hart te wonen,
opdat eens de mensheid zichzelf kan verlossen.
Zo moge Ik u geven
de kracht van Mijn liefde,
in uw eigen innerlijk, als een verborgen juweel, aanwezig.
Gij mens, zijt de graal van dit verborgen juweel.
Open uw hart en hef uw graal omhoog
opdat Ik Mij kan bevrijden in uw diepste innerlijk.
Zo ontvang dan de zegen des Allerhoogste
opdat in u die kracht moge keren
die uiteindelijk tot uw verlossing zal leiden.
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30. DE ENGEL GABRIËL DIE DE BOODSCHAP BRENGT
De engel Gabriël die de boodschap brengt:
'En zij zal baren een kind, gewikkeld in doeken.'
'Mij geschiede naar Uw woord.'
'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.'
De laatste overgave alvorens het Licht zich kan manifesteren.
Hierop zal het fundament gevestigd worden
en gij zult de bouwers zijn.
En de specie die de stenen bijeen zal metselen
is de droesem van uw wezen.
Gedenk deze Mijne woorden in de tijden die komen gaan.
De doeken van het kind zijn de onvolkomenheden der mensen
die deze pasgeborene toch zullen moeten kunnen dragen.
In de stof zal het rijke vruchten afwerpen,
doch niet tot rijkdom leiden.
Vanuit de eenvoud des harten zult gij deze rijkdom aan ooft
de mensen aanbieden,
doch gij zult er zelf
noch in geestelijke, noch in fysieke rijkdom door geraken.
Gij zijt slechts de hovenier.
Zo gij deze hof wilt bewerken
vanuit uw dienaarschap, in de eenvoud des harten,
zal het ooft zich steeds meer vermenigvuldigen.
Zo gij deze hof wilt bewerken
vanuit uw begeerten naar macht en gewin,
hetzij geestelijk, hetzij stoffelijk,
zal de oogst mislukken.
Vormt met elkaar een kring van energieën
waarin de menselijke warmte, broederschap en volledig vertrouwen
de poort zal zijn
tot de hof van Eden.
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31. ZIE, MIJN LICHT ZAL OVER U ZIJN
Zie, Mijn licht zal over u zijn
en Mijn licht zal stralen over de hele wereld heen
en zij zal in ieder mens die kracht en die liefde oproepen
die Ik voor u heb gegeven.
Ik vraag u, broeders en zusters,
wees met mij in de strijd tegen het kwaad,
in onze strijd tegen de duisternis,
want duisternis is het ontbreken van licht.
En door u met Mij in uzelf te verenigen
hebt gij de kracht en de macht om de duisternis te verdrijven.
Ik ben in u,
Ik ben tot in de eeuwen der eeuwen met u.
Ik ben uw hoop, uw liefde, uw geloof
in uzelf, in God in u aanwezig.
Ik ben uw Geleider, van duisternis tot licht.
Ontvang Mij in uw hart en laat Mij blijvend
in uw hart aanwezig zijn.
De liefde is de ster waarop gij het oog zult richten.
In de liefde zult gij Mij herkennen.
In de liefde zult gij gevoerd worden tot het licht,
waar gij zult staan,
zult komen voor de troon van de Heer van het Licht.
En Ik zal uw Geleider zijn.
Zo weest met Mij in vreugde, in hoop en in liefde,
opdat het licht zal zegevieren.
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32. GA OVER DE WERELD
Ga over de wereld en verkondigt deze, Mijn leer
dat in ieder mens aanwezig is de Christus.
Verkondigt de leer dat gij alleen, mens,
deze aarde tot een nieuwe aarde kunt transformeren,
een aarde zonder bloed, zonder tranen, zonder geweld.
Dat gij mens
de liefde kunt doen zegevieren zowel in de materie, in de stof,
vanuit de geest.
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33. DOOR UW EIGEN CHRISTUS KRACHT
Door uw eigen Christuskracht
tot hernieuwde schepping te transformeren
herschept gij mens de gehele kosmos tot vernieuwing van bewustzijn,
waardoor gij mens de liefde in de kosmos zodanig kunt realiseren
dat deze realisatie van de liefde
wederom leidt tot vernieuwing van het bewustzijn.
De Christus die gij verwacht
is die stimulatie, is die grote activering, begenadiging
van hetgeen gij zult uitzenden.
Deze begenadiging zal u mens een zodanige kracht geven
dat gij uw eigen scheppingsenergie
wederom tot grotere hoogten kunt voeren.
En zo werkt u mens en Wij hier in de sferen samen
om te kunnen komen tot verlossing van de mensheid.
Uiteindelijk zal de mens door de Christuskracht in hemzelf,
de begenadiging vanuit de sferen,
komen tot een zodanige verlossing van het mensdom
dat zij alle dualiteit zal opheffen.
Dan zal zijn:
geest en stof,
licht en duisternis terugkerend tot het licht.
En gij mens zult dan de kroon zijn op de schepping.
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34. DE CHRISTUS ZAL TOT U KOMEN
De Christus zal tot u komen
in een zodanige herkenning, dat in ieder wezen
de liefde een reële werkelijkheid zal worden.
De Christus kan komen
omdat in ieder wezen het verlangen naar deze liefde
nu een groot gedeelte van het zijn behelst, beheerst.
De Christus mag komen
omdat u in uw hart daartoe de mogelijkheid hebt ontsloten.
De Christus zal herrijzen
van eeuw tot eeuw, van generatie tot generatie,
opdat eens vervuld zal worden de totaliteit van het Zijn.
En de Christus is uw geleider,
opdat gij mens zult komen tot de God, onze Heer,
tot God, onze Heer van het Licht,
tot God, onze oorsprong en bestemming.
En Ik zeg u,
Ik, die tot u spreek door Mijn medium Zohra,
- hetgeen betekent: Brengster van Licht dat dit licht in u aanwezig is,
en dat dit licht slechts tot herkenning gebracht moet worden.
En Ik zeg u
dat gij Mij zult herkennen in datgene wat over u zal komen.
Vraag niet hoe en wanneer.
Hetgeen zal geschieden is geschreven in de oude geschriften.
Hetgeen zal geschieden is voorzegd, eeuwen geleden.
Hetgeen zal geschieden zal zodanig geschieden
dat gij mensen dit zult herkennen.
Maak u klaar om deze gebeurtenis te vieren:
zuivert u,
ontvang in liefde,
in vergeving, in stilte, in overgave.
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In uw eigen harten zult gij dit ervaren.
Er zal in u komen een vrede, een stilte, een vreugde
te mogen leven, te mogen zijn in dit leven, juist nu.
In uw lijden zult u Mij herkennen,
in uw vreugde zult u Mij herkennen,
in uw liefde zult u Mij herkennen.
En zo zal Ik met u de nieuwe geboorte kunnen vieren.
Wees met Mij en laat los,
laat alles los wat u zo bindt,
zo vasthoudt, zo zwaar maakt.
Wees als de kinderen.
Zalig zij wie zijn als de kinderen,
want zij zullen het koninkrijk Gods beërven.
Wees als een kind,
vraag niet waarom, vraag niet geef mij dit, geef mij dat,
accepteer, laat los
en ervaar uw kracht, uw licht, uw liefde.
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35. IK BEN IN U
Ik ben in u.
Ik ben in alle eeuwen met u geweest.
Ik ben, verborgen en gevangen, altijd in u aanwezig.
Mens, nu, in dit nieuwe tijdperk,
waarin Ik u mag geleiden,
- Ik, de Christus in u, zult gij tot de hoogste herkenning van Mij, in uzelf, komen.
Ik zal u geleiden totdat gij zijt gekomen
aan de poorten van uw eigen vrijheid.
Dan zult gij uw poort betreden met Mij, de Christus in u.
En gij mens
zult dan het licht der waarheid,
het goddelijk zijn,
de eenheid der schepping,
door Mij, de Christus in u,
tot een waarachtige werkelijkheid maken.
In uw hart, door de liefde, op de vleugelslag van uw vrije wil,
begeleid door uw denkvermogen,
zult gij mens deze planeet veranderen
tot een waarachtige woonplaats,
U gegeven door de liefde.
In deze woonplaats zult gij zodanig verbonden zijn
met de Heer van het Licht
dat gij mens, ieder van u, een Christus zult zijn geworden.
Door de liefde zult gij
het totale bewustzijn van deze planeet zodanig vervolmaken
dat zij zal worden
één van de tronen van de Heer van het Licht.
En gij mens zult,
door de liefde, uw vrije wil en uw denkvermogen
komen tot de hoogste ervaring,
de hoogste innerlijke beleving,
het hoogste Zijn van God, in uzelf aanwezig.
En Ik zal u geleiden,
zo gij Mij in uzelf wilt ontvangen.
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III: DE POORT DER VRIJHEID

"Indien gij uzelf niet liefhebt,
hoe zult gij uw naaste kunnen liefhebben?"
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36. DE KOSMISCHE CHRISTUS ALS FUNKTIE
De kosmische Christus als functie
is de geleider in de mens,
die hem brengt door aeonen van licht,
van leven tot leven tot de geest Gods in hemzelf.
De kosmische Christus is het liefdesvermogen in de mens,
vanuit de hoogste innerlijke vrijheid,
met de vrije wil, de vleugelslag van de heilige Geest,
zichzelf zodanig te transformeren
dat hij zal worden een wezen van licht.
Dat hij uiteindelijk zal zijn
verbonden met al wat is,
zichzelf steeds opnieuw scheppend door de liefde,
in het hele kosmische bewustzijn evoluerend
door het totale begrip van liefde.
De evolutie van de mens, van eeuw tot eeuw,
nu, op een brandpunt aangekomen,
een brandpunt: "hoe gij mens verder wilt gaan".
Keer in tot uzelf,
erken dat gij mens,
hoever gij ook zijt gevorderd in uw wetenschappen, in uw kennis,
gij in de liefde nog slechts zeer weinig zijt gevorderd.
Het Christusbewustzijn in uzelf aanwezig,
wil u, door de liefde, het mededogen bewogen,
geleiden tot een zodanige herkenning
van de geest Gods in uzelf
opdat gij door deze herkenning
tot de liefde in uzelf zult komen.
Indien gij uzelf niet liefhebt,
hoe zult gij uw naaste kunnen liefhebben?
Slechts wanneer gij in uzelf
uw gebondenheden accepteert en erkent,
vanuit deze acceptatie en erkenning wilt overgaan
tot transformatie, tot regulering van deze gebondenheden,
zult gij uw eigen hoger zelf gaan herkennen.
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En lk zeg u
dat de tijd dringt,
dat Wij, uw Broeders in de geest, uw begeleiders van deze planeet
u willen helpen, u de hand toereiken.
Wij, uw Broeders in de geest,
met de Christus aan het hoofd,
zijn hier om de mens in zichzelf te verlossen.
En geen structuur, geen godsdienst, geen kennis
zal u tot die werkelijke Christus in uzelf,
uw werkelijke liefde in uzelf kunnen brengen
zo gij zelf niet erkent dat gij in uzelf als mens
uw verdichting van het goddelijk Zijn bent.
Ontvang Mij in uzelf
bevrijd Mij uit gevangenschap,
laat uw heilige vrije wil
uzelf tot transformatie in uzelf brengen.
Richt u op dat brandpunt van licht
wat u in uzelf bent.
Ervaar Mij in uzelf.
Ervaar Mij in uw zijn, in uw liefdesvermogen.
Ervaar Mij in uw pijn, in uw vreugde.
Kom met Mij.
Kom met Mij
en ga die weg van de wijsheid van de ziel,
van de genezing van de wonden,
de genezing van uw menszijn,
Opdat u zich kunt verbinden met alle bewustzijns
in dit zonnestelsel,
opdat uiteindelijk de liefde zal zegevieren.
Behoed uzelf en uw planeet voor vernietiging.
Geef uzelf in vertrouwen,
in overgave.
Volg de weg van uw diepste gevoel.
Laat uw hart spreken.
Word vrij, vrij om te luisteren naar de stem van uw hart.
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37. IN UW ZOEKEN
In uw zoeken naar het hoogste in uzelf
zult gij niet onderschatten, niet te licht bevinden
de verbinding met uw waarachtige gevoel.
Gij zijt nu op de weg van kennis.
Gij allen wordt iedere nacht meegenomen naar de hal van lering,
waar gij lering verkrijgt
opdat gij datgene wat in de stof u wordt aangereikt
zult kunnen verwerken.
Doch Ik zeg u dat wanneer deze lering
slechts op het niveau van het vormende denken wordt geïntegreerd,
gij uw hoogste verbinding zult voorbij gaan.
Wat de mensheid behoeft, nu, in het aquariustijdperk,
is een zo totale verbinding van de hoogste geest in de mens
met datgene wat hem tot het mens zijn heeft doen besluiten.
En dat is de allesdoordringende liefde,
die vanuit de hoogste geest,
in de ontvangenis van de ziel,
door de energie, door de verbinding,
door het licht van de heilige Geest
vorm wordt gegeven in de persoonlijkheid.
In dit aquariustijdperk,
waarin Ik u de boodschapper zend,
zult gij gaan werken,
zult gij worden deze hoogste integratie
die is de basis van al het geschapene, de liefde.
En Ik zeg u, mens,
indien gij niet iedere dag, ja van uur tot uur
uzelf richt op de liefde,
de liefde in uzelf,
de liefde als verbinding,
de liefde de eenheid in de hele kosmos,
al uw kennis van nul en gener waarde zal zijn.
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Want alleen door de kennis zult gij
van hetgene wat gij noemt spiritualiteit
maken tot magie.
Ik bid u, Ik, Broeder in de geest,
om met Ons, Wij, werkers in de geest,
tezamen deze liefde tot in de kleinste details,
tot in de kleinste energievelden, trillingen, verstoffelijking,
te realiseren.
Ik zie in u verlangen naar kennis,
Ik zie in u weten,
In zie in u dat gij wilt reiken tot die niveaus in de sferen
waar gij oorspronkelijk vandaan zijt gekomen.
Maar Ik zeg u
dat dit reiken, dit op uw tenen staan om datgene te verwerven
wat gij heel diep in uzelf reeds weet,
alleen mag gebeuren
wanneer gij de liefde, de werkelijke verbondenheid
voorop zult stellen.
In de ashram door Zohra geleid
zal deze liefde de basis moeten zijn
van al hetgeen Wij met haar tot stand zullen brengen.
En ieder van u heeft daar zijn of haar eigen plaats in.
Niet kennis leidt tot werkelijke, innerlijke,
totale integratie van het goddelijke in u,
doch slechts de liefde kan voor u de basis zijn
van deze totale integratie.
Onthoudt deze Mijne woorden,
denk hierover na
vanuit begeerteloosheid, zonder emoties, niet versluierd
door de geconditioneerdheden van uw denkvermogen.
Mediteer hierover en laat dan komen
vanuit uw verbinding met uw hogere zelf
datgene wat u tot steun, tot rust en tot vrede kan brengen
in uzelf.
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In de tijden die gaan komen
zal er veel van u verlangd worden.
Veel zult gij kunnen geven, doch begrijp
dat alleen wanneer de liefde uw basis zal zijn
u werkelijk licht zult uitstralen,
uw broeder in uw zuster zult kunnen aanraken,
diep in het eigen zelf.
Misschien klinken deze Mijne woorden streng,
doch zij zijn u vanuit de liefde gegeven.
Aanvaard ze,
behoud en behoed het.
Ik groet u in liefde.
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38. BROEDERS EN ZUSTERS
Broeders en zusters,
verenig u met Mij,
ga met Mij de weg terug tot in de sferen,
daar waar gij, verenigd met Mij,
besloot om te incarneren.
Waartoe zijt gij gekomen,
waarheen zult gij gaan,
welke mogelijkheid zult gij nu gaan invullen?
Gij allen zijt nu op een kruispunt aangekomen,
waar vele mogelijkheden voor u klaarliggen.
En alles is in vrijheid in uzelf,
en van niemand wordt gevraagd
te geven wat hij of zij niet kan geven.
Wel wordt u vanuit Ons nu een inzicht gegeven
hoe en of gij verder wilt gaan
in verbinding met de groep waarmede gij zijt gekomen.
Er is een grote verruiming gekomen,
er is een zeer grote straal van licht gekomen,
waarin ook gij zijt opgenomen.
De invulling vanuit uzelf,
het verbond met dit hogere energieveld
waaruit deze straal naar u toe is gekomen,
is voor ieder van u invulbaar vanuit het eigen zijn.
Maar ook vanuit het eigen zijn
ligt daar nog steeds open de verbinding als groep.
Ik spreek tot u, in ieder van u, in uw eigen hart.
Maar Ik spreek tot u in een hogere verbinding
wanneer gij u met broeders en zusters verenigt
en zo Mij beluistert,
Mij ontvangt en Mij manifesteert.
Ik zeg u dat binnen zeer afzienbare tijd
Mijn manifestatie voor eenieder in de stof herkenbaar zal zijn.
Maar dan, hoe en wat is dan uw aandeel?
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De weg terug die u nu bent gegaan,
deze lange jaren van voorbereiding
hebben u nu op dit punt gebracht
waar gij u kunt afvragen:
wat is mijn aandeel
in de manifestatie van de Christus die zal komen?
Ik vraag u
uzelf hierop te bezinnen,
hierop te willen mediteren en het dan los te laten
opdat de impulsen van uw hoger zelf
ongehinderd terug kunnen keren in uw ego.
Hecht er geen belang aan, geen begeertes, geen ego-gerichtheid,
doch bied het de Heer van het Licht aan in openheid
en wacht dan af
wat de impuls van uw hoger zelf
uw ego zal duidelijk maken.
Veel zal geschieden,
groter zal de actieradius zijn
van hetgeen zal geschieden dan voorheen.
Dieper en wijder zal de zevenpuntige ster haar stralen uitzenden.
In ieder van u licht diezelfde ster,
hoe zal zij stralen?
Zal zij duizendvoudig terugstralen wat wordt gegeven?
U beslist.
De straal van licht die nu tot u gekomen is,
zo weids, zo groots
dat alleen de respons van de onvoorwaardelijke liefde in overgave
daaraan kan beantwoorden,
van dag tot dag, van uur tot uur, in uzelf
deze onvoorwaardelijke liefde in overgave.
De berg Thabor is nabij,
de verheerlijking is komend.
Op welk niveau zal dit geschieden?
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Laat de zevenpuntige ster stralen met een zo groot licht
dat in ieders bange hart,
in ieders versluierde bewustzijn,
in ieder die vanuit macht, gewin, begeertes leeft in deze wereld,
toch een punt van herkenning wordt aangeraakt.
Wij, uw Broeders in de geest zijn met u verbonden.
Wij kunnen slechts hopen en bidden
dat uw straling zo groot moge zijn
dat de Christus herkend zal worden.
Liefde, hoever gaat zij?
Kan zij het ik doen oplossen in de oneindigheid van het Wij:
u en Wij, één zijn?
Wat u een offer leek
is geen offer, zo gij uw te sterke binding hiermede
kunt opheffen van uw ik tot het Wij.
Zo heeft Mijn Zoon zich aan Mij kunnen geven,
zo zult gij, dochter van Jericho, u aan Mij geven,
opdat gij uw medezusters en -broeders
het licht van de zevenpuntige ster in het hart zou branden.
Hoe lief hebt gij Mij?
Vormt nu een kring met elkaar
en voel in uw menselijkheid de warmte om uw naaste.
Hij of zij die naast u zit
vertegenwoordigt de mens van over deze gehele wereld,
verbonden in het bewustzijn
dat waarachtige liefde, door het hart, vanuit de hogere geest,
door verbondenheid met het gehele universum
in de persoonlijkheid gerealiseerd zal worden.
Voel Mij in de hand van uw naaste,
herken Mij in de ogen van uw vijand,
en zie dan dat hij geen vijand is.
Nog een korte tijd en Ik zal Mij onder u begeven.
Vrede zij u
in deze diepe herkenning,
in liefde u gegeven.
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39. BEGRIJPT GIJ NIET
Begrijpt gij niet, gij wezens van licht,
dat Ik zal komen van over de hemelen
en dat Ik in u zal zijn tot in uw harten, diep in uw harten.
Zo diep, dat gij datgene wat gij van Mij zult kunnen ervaren in uw hart
zult kunnen brengen in uw materie, in uw wereld.
Van over de hemelen zal Ik komen,
zal Ik Mij tonen,
zult gij Mij herkennen,
zal over de hele wereld gaan,
overal, op dezelfde tijd zal Ik Mij tonen.
Maar in die wereld van materie
zult gij in de ontwikkeling van uw brein
dan eindelijk de ontwikkeling, de evolutie van uw geest
kunnen brengen,
gezuiverd door de wegen van de ziel,
door de eindeloze stormen die gij in de vele levens hebt gehad.
En zo zult gij kunnen werken
aan de opgang der mensheid,
een zodanig vernieuwd bewustzijn
dat gij op deze planeet,
in dit zonnestelsel,
niet van eeuw tot eeuw in dezelfde eindeloze spiraal van lijden
zult verkeren.
En Ik zeg u:
vertrouw Mij,
laat los de oude troebelingen die uw denken vertroebelen.
Het oude, komend vanuit uw onderbewustzijn,
u rakend in uw denken,
u rakend in uw emoties,
zelfs u rakend in uw fysieke lichaam.
Wees een vrije mens.
Durf het nieuwe wat u wordt aangereikt
zodanig te beleven
dat zij die waarde houdt hetwelk haar is gegeven.
Plaats geen hogere waarden daar waar zij niet thuis horen.
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Herzie uw oude waarden
en vul in hoe gij vanuit uw vernieuwd bewustzijn
deze oude waarden zodanig kunt transformeren
dat zij tot nieuw leven zullen leiden.
En voor alles is ordening nodig.
Heb Ik u niet van alles gegeven?
Zijn uw voorraadschuren niet vol?
Ik zeg u, wees bekwaam,
wees een rentmeester over hetgeen Ik u heb gegeven,
wees niet onachtzaam,
heb dat respect en die eerbied die deze waarden behoren.
Wees niet gulzig, en tast uw schuren vol, en hamster.
Want het hamsteren, het steeds meer verzamelen
en het niet verwerken,
het niet uitdelen
is een zonde tegen de geest,
dit is geestelijke bezitvorming.
Zo zeg Ik u:
Richt overal groepen op, centra, scholingen
geef deze wijsheid verder,
laat het graan verdelen
opdat niet de muizen het zullen opeten.
En zo zullen de schuren leger worden
opdat er weer nieuwe voorraad opgetast kan worden,
hetgeen wederom verdeeld kan worden.
Door distribueren van dit graan
zult gij steeds beter leren eten,
uw voedsel vergaren,
daarmede uw geest gezond maken,
uw ziel in een diep innig huwelijk met uw geest doen geraken,
waaruit herboren het ego tevoorschijn zal komen.
Zo zal uiteindelijk goed en kwaad,
licht en duister zich verhouden
tot eeuwigdurende geboorte,
hernieuwing en vernieuwing,
evolutie van uw bewustzijns,
leidend tot evolutie van materie.
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Mens, wie zijt gij?
Buig in dankbaarheid en nederigheid uw hoofd opdat gij
waarlijk, achtzaam, in eerbied
datgene zult ontvangen en verwerken
wat u wordt geschonken.
Oude wijnzakken kunnen slechts vervangen worden
wanneer de mens herkent
dat deze oude wijnzakken voos zijn,
wanneer de mens de wijn die hem wordt geschonken
zodanig kan savoureren
dat de mens geen wijnzakken meer nodig heeft.
En Ik zeg u
dat Wij werken vanuit Ons mededogen met u en uw Aarde
zodanig dat gij zonder overbodige schokken
tot vernieuwing in uzelve kunt komen,
dat de wijn u geschonken
wordt geschonken vanuit de liefde en de bescherming.
Laat gaan, laat los,
ontspan u in het vertrouwen
van de Leiding.
Zijt gij niet allen dochters van Jericho?
gij mannen, die nu op de weg bent
van de integratie van uw ziel in uw ego?
gij vrouwen, gij die in dit aquariustijdperk
het vrouwelijk aangezicht van God zult brengen.
Zijt gij niet allen goden en godinnen?
Vele werken zult gij verrichten
indien gij kunt komen
tot een zodanige vrijheid in uzelf
dat gij uzelf en al wat daarmee samenhangt kunt accepteren in uzelf
opdat vanuit deze acceptatie
het nieuwe leven kan gaan beginnen.
Ik ben in u, Ik ben met u, Ik ben door u, Ik ben om u.
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Richt u nu op de zevenpuntige ster in uzelf,
richt u nu vanuit de eindeloze liefde van het goddelijk zijn
tot het zuivere witte licht van dit goddelijk zijn.
Ervaar in uzelf een diepe stilte,
een oneindig zijn,
een oneindige warmte,
een veiligheid.
U bent licht, los van alles,
licht.
Vanuit dit licht, Mijn broeder en Mijn zuster,
geeft elkaar de hand en zie hoe het witte licht in uzelf
u brengt op de weg
naar de stof
en die stof verlichtend, verwarmend, verdiepend.
Opent uw hart,
ervaar Mij,
wees met Mij.
Vrede zij u.
De vrijheid van ieder individu
waarborgt juist dat scala, die bloem, die openheid van die bloem
die zal leiden tot de duizendbladige lotus.
Geen trap, geen trede mag overgeslagen worden.
En zo zult gij mens,
van leven tot leven juist datgene verwerken
wat gij in dat leven nodig zult hebben.
Het verder reiken
dan hetgeen gegeven wordt vanuit geest,
opdat stof vergeestelijkt zal worden,
brengt u nodeloos lijden.
Zo wees als de hovenier
en verzorg in uw hof
van zaad tot plant, tot boom, tot ooft,
hetgeen u wordt geschonken.
En gij kunt geen enkele trede overslaan.
Het zij zo.
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40. EN IK VRAAG U
En Ik vraag u: wat is dan karma?
En Ik zeg u: karma is het in liefde herkennen
van datgene in die ander, hetgeen in uzelf is.
Karma is werken aan de totale eenheid van alle bewustzijns,
opdat in alle bewustzijns het gevoel,
het diepste innerlijke goddelijke zijn,
tot een zodanige beleving in het menselijke zijn zal worden.
Want vanuit deze innerlijke beleving van uw verbinding met Mij
zult gij mens het karma niet meer nodig hebben.
Gij behoeft karma, niet Wij.
Gij vraagt om karma, niet Wij.
Wij zijn met u verbonden en geven u karma.
Al de eeuwen negatief benaderd vanuit negatief bewustzijn.
In de komende tijden positief benaderd,
vanuit verlicht bewustzijn, verruiming, godsbewustzijn.
Luister naar uw eigen innerlijke stem.
Schaar u bij diegenen die deze stem hebben gehoord
en Mij herkennen, in zichzelf.
Ik wacht op u, eeuwen.
Hoe lang nog?
Aarde, troon van de Heer van het Licht.
Wanneer zal dit verruimde bewustzijn van u, aarde,
een creatie van Mijn licht brengen?
Mens, uw bewustzijn, een verlicht bewustzijn,
zal eens van al wat leeft
een vernieuwing van schepping geven.
In het dagelijks zijn van alledag ben Ik ook aanwezig.
Niet alleen in het wijde, het diepe en het hoge,
doch juist in het kleine, in het gewone, in het lage.
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Begrijpt gij mens dat gij zijt een zandloper,
dat uw hoogste zijn is uw laagste stof
en dat uw laagste stof het hoogste zijn herbergt.
Groepsbewustzijn betekent
dat gij u verbindt met die spirituele energieën
die in uzelf leven, in anderen leven en naar ons reiken,
opdat Wij ons met u kunnen verbinden.
En vanuit dit groepsbewustzijn kunt gij zaaien
het zaad wat is gegeven.
Bescherm het, behoud het, voed het.
Laat het groeien en bloeien.
Vrede zij u.
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41. HET PROBLEEM DER WERKELOOSHEID
Het probleem der werkeloosheid
is ontstaan opdat er in de mens nieuwe bewustzijnsniveaus ontdekt,
herkend kunnen worden.
Dat zij nu de tijd krijgen
om het ontwikkelen van hun bewustzijn
in het dagelijkse leven toe te kunnen passen.
Werk is voor de mens
de behoefte om geestelijke energie in stof om te zetten
waardoor hij in de stof functioneert
vanuit het hoger bewustzijn.
Het werk wat nu ontbreekt in de stof
heeft een diepe betekenis,
is bedoeld om de mens tot inzicht te brengen
waar hij tijd voor moet hebben.
Deze geestelijke ontwikkeling,
de bewustzijnsverruiming,
de totale bewustzijnsvernieuwing
die nu in golven van scheppingsenergie over de wereld gaat,
zal juist, juist voor de werkloze mens
van grote betekenis zijn.
Onderken ook hierin uw bescherming en begeleiding,
de leiding vanuit de hemelen,
daar het van het allerhoogste belang is
dat de mens werkt aan vernieuwing van het bewustzijn.
Dit zal de redding zijn uit de catastrofes.
die in frequentie zullen afnemen
hoe groter, hoe dieper, hoe nieuwer
het nieuwe bewustzijn van de mens zal worden.
Niets is voor niets,
Ik zeg u
dat Wij alles hebben voorzien.
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Juist het ontbreken van werk,
de dwangmatigheid van uur tot uur
u met stoffelijk werk bezig te moeten houden
geeft nu de kans aan de mens
om zich van uur tot uur
in de stof zodanig te evolueren
dat hij kan meewerken, kan meedragen
aan het vernieuwende bewustzijn op deze planeet Aarde.
Wij hebben de evolutie van deze bewustzijns nodig
om het karma zodanig te transformeren
dat gij uzelve niet zult vernietigen.
Weest dankbaar voor het ontbreken van dwangmatig werk.
Laat in de tijd dat gij niet werkt aan uw geestelijke ontwikkeling
uw hogere energie-impulsen toe in uw creativiteit.
Leg u toe op de ontwikkeling van uw creativiteit,
daar dit de vicieuze cirkel is waar
door de ontwikkeling van uw creativiteit
uw hogere bewustzijnstrillingen
een grotere frequentie en invloed
in uw bewustzijn zullen hebben.
De vernieuwende inzichten
die zullen leiden
tot het transformeren,
het zuiveren van het onderbewustzijn,
brengen vernieuwing in bewustzijn,
in denken, in handelen teweeg.
En zo draait gij in een positieve kosmische energie spiraal,
waardoor gij voorkomt
dat alles zich in zichzelve zal vernietigen.
Zie, Wij leiden en begeleiden u allen.
Deze hele wereld is met Ons verbonden.
Wij kunnen het karma niet keren,
tenzij gijzelf daar volledig aan meewerkt.
Ik groet u in vrede.
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42. VELDEN VAN LICHT OMGEVEN U
Velden van licht omgeven u,
velden van licht, rakend in uzelf, punt van licht, zevenpuntige ster,
zeven gebieden in u doorwerkend van leven tot leven,
u vormend tot de mens die gij nu zijt,
velden van licht, zich verbindend met uw punten van licht in uw zijn.
De tijd is gekomen dat gij mens,
vanuit deze zevenpuntige ster die gij zelf zijt
tot een zodanige verbinding zult komen met het allerhoogste licht
dat gij vanuit deze verbinding
een punt van liefde zult worden.
Liefde, in volle vrijheid van het eigen zijn,
liefde, in de grootste eerbied en respect voor al hetgeen geschapen is,
liefde, verbindend als een gouden lint
alle bewustzijns van het zonnestelstel.
Heb Ik u niet gegeven Mijn Zoon?
Heb Ik u niet gegeven het offer der liefde?
Heb Ik u niet gegeven de bewustwording van datgene
wat liefde vermag?
In duizenden eeuwen hebt gij dit op één mens geplaatst.
En deze mens moest dragen alle schulden en lasten
door zijn daad veroorzaakt.
Ik vraag u, gij mens van deze tijd,
kunt gij dit langer aanzien?
Kunt gij zo verder gaan en u afzijdig houden
van wat Mijn Zoon eens heeft mogen zijn?
Heeft niet juist Mijn Zoon u de weg getoond hoe gij,
vanuit uw eigen zijn,
uw eigen zevenpuntige ster in uzelf,
deze weg kunt volgen?
In de tijden van lijden, in voorbije eeuwen, in deze eeuw, geweest,
heeft de mens moeten leren
door lijden tot dieper inzicht te komen.
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Doch dit lijden verzwaart zo
alles wat u is gegeven door de Heer van het Licht,
maakt het offer, hetgeen Mijn Zoon heeft gegeven
zo zwaar, zo ondraaglijk zwaar.
Verlicht dit offer,
kom met uw licht en wees met Hem,
want uw licht is zo groot.
Gij zult zijn als goden,
herinnert gij u toch?
Welnu, herken dan uw eigen God-zijn
en verenig u met Hem
die u dit besef heeft doen herkennen
en verzwaar niet de lasten van de liefdeloosheid
die Hij moet dragen.
In u zelf ben Ik aanwezig.
Gij hoort Mij in het diepst van uw hart.
Gij ervaart Mij in de stilte van de meditatie.
Gij ervaart Mij in de ontroering, wanneer gij schoonheid herkent.
Gij ervaart mij in de grootheid en in de wreedheid,
want dat is wat gij weer opzendt,
uw oproepende kracht,
waardoor er, door de kosmische wetmatigheid,
op geantwoord moet worden.
Hoe lang zult gij mens nog zo handelen?
Maar gij mens, in deze groep,
waar een glimp van licht is doorgedrongen,
verbindt u, vanuit uw diepste ziel,
overstijg de drempel in het eigen ego
opdat het werkelijke Zijn werkelijkheid mag worden.
Zoek Mij niet in woorden, in structuren en vormen,
heb niet de begeerte Mij te willen vangen.
Ik ben AL.
Ik ben uw gevangene sinds eeuwen.
Ontsluit deze gevangenis en maak Mij vrij,
en zoek Mij niet overal waar Ik wel ben, doch niet van u ben.
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Op u allen rust de zegen des Heren.
Wees bereid met uw nederigheid
deze zegen te aanvaarden, te ontvangen
en in licht uw broederschap te transformeren.
En broederschap is niet alleen tussen mensen,
broederschap is verbinding tussen alle bewustzijns,
broederschap is herkenning van het ene zijn in al wat is.
Slechts dit bewustzijn, deze broederschap
zal in de komende jaren
de mens geleiden en begeleiden
op zijn weg naar vrede.
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43. INDIEN GIJ MENS
Indien gij mens Mij werkelijk liefhad
zoudt gij Mij in uw hart die plaats geven
die Ik, vanuit uw verbinding met Mij, mag innemen.
Dan zult gij mens nooit datgene wat buiten u om, u aanraakt,
die plaats meer kunnen geven
die rechtens Mij toekomt.
Uw verbinding met uw eigen hoogste geest
is in lijnrechte verbinding met Mij,
de Christus in u.
Wanneer gij mens dit van uur tot uur
in uzelf zult herinneren,
zult gij Mij steeds herkennen
in uzelf en in uw naaste.
Het lijden wat naar u toekomt,
de zwakheden die gij vanuit uw eigen onderbewustzijn,
spelend in uw persoonlijkheid,
toestaat u te overheersen,
verwijderen u meer en meer van uw eigen hogere geest
en dus uw verbinding met Mij.
Emoties zijn goedkope prikkels,
veroorzaakt door omstandigheden,
energieën, negatieve energieën, die tot u komen.
Uw gevoel, heel diep in uzelf,
is zuiver en rein,
is uw stoffelijke verbinding met dat hoger zelf.
Wanneer gij mens uw basis, dit gevoel heel diep in uzelf
in de maalstroom der emoties
of in de maalstroom van uw denkpatronen
versluiert,
hebt gij mens
geen kracht om door het lijden heen te gaan.
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Het is een kosmische wetmatigheid
dat indien gij geen levenskracht, geen energie hebt
om door uw lijden heen te gaan,
- het lijden dat gij uzelf toestaat, mee identificeert, de duisternis invoert het licht niet tot uw bewustzijn kan doordringen.
Zo reik Ik u aan
een zodanige vernieuwing in uw bewustzijn,
waardoor gij mens
een transformatie kunt ondergaan in uw persoonlijkheid,
zo diep, zo diep innerlijk,
lat gij door deze transformatie
wederom in contact met uw diepste liefdesvermogen,
met uw eigen goddelijke afkomst,
met uw hoger zelf in aanraking komt
en daardoor Mij, de Christus, in uzelf zult herkennen.
En zie, Ik zeg u
jat in dit komende tijdperk
in ieder mens een zodanige mate van verlossing zal komen
dat gij tot een absolute transformatie
van het bewustzijn zult geraken.
Tracht nu, nu dit bewustzijn nog niet zodanig is ontwikkeld,
nog niet zodanig is verlicht,
de weg naar deze verlichting te gaan, te geraken
door in uzelf, uzelf open te stellen
voor die energieën, die geestelijke krachten,
die in uzelf aanwezig zijn.
Laat u niet door de materie,
laat u niet door uw begeertes,
laat u niet door uw gebondenheden
zo diep in uzelf meevoeren.
Begrijp dat alles Maya is, illusie,
en dat dit alleen bestaat voor u om tot bewustzijn te kunnen geraken.
De liefde in uw eigen harten,
het liefdesvermogen, de genade
die gij mens, ieder van u, in uzelf aanwezig hebt,
is de enige poort waardoor gij tot vernieuwing in uzelf zult kunnen komen.
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Juist nu, nu deze hoge kosmische energieën
vanuit Ons naar u worden gegeven,
vragen Wij u
in uzelf tot een hele diepe stilte te willen komen,
in uzelf tot een overgave te willen komen,
aan datgene wat u zelf bent
aan datgene wat in uw leven is.
En vanuit deze stilte en deze overgave
zult gij een flits van verlichting verkrijgen,
een diepe innerlijke vrede,
en daarin zult gij Mij herkennen.
En vanuit deze vrede,
vanuit deze innerlijke aanraking
hoeft gij niet in emoties mede te gaan
met datgene wat vanuit uw maatschappij naar u wordt gebracht.
Zo ook niet met de emotionele dodenherdenking,
met die energieën
die toch weer negativiteit, haat, wederom oproepen.
Vergeef uw vijanden
en herken in alles, al het kwaad wat geschiedt,
toch de menselijke aspecten, ook in uzelf aanwezig.
Ik ben in u,
indien gij Mij durft accepteren,
indien gij Mij wilt ontvangen.
Liefde straalt in u:
gij zevenpuntige ster, wezen van licht, mens van deze planeet,
in u is het goddelijke bewustzijn geïncarneerd.
Alleen gij mens kunt dit goddelijke bewustzijn
tot waarachtige liefde in de materie brengen.
Geeft elkaar een hand en richt u op de wereld,
richt u in liefde op de machthebbers van de wereld,
belangeloos, begeerteloos.
slechts liefde uitstralen.
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Laat er een verbinding zijn van u
met allen die in onderdrukking leven,
met allen die in duisternis leven,
met allen die in eenzaamheid leven,
die in zichzelf de eigen liefde nog niet hebben herkend.
Laat in de diepste stilte van uw eigen hart
de liefde uitstromen,
zich vermengen,
lichtend ten hemel voeren.
Hoc est,
Ik ben in u.
Vergeving en genezing zij u
in Gods heilige Naam.
Amen.
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44. WANNEER GIJ UW BETROKKENHEID
Wanneer gij uw betrokkenheid op één mens zult plaatsen
is al het werk vergeefs geweest.
Indien gij uw betrokkenheid met hetgeen één mens
heeft kunnen doorgeven,
zodanig in uzelf wilt integreren in uw dagelijkse leven,
in de consequenties van uw leven,
dan is niets vergeefs geweest.
Begrijp dat het nu zeer belangrijk is
uw waarden te herzien,
uw oude waarden te herwaarderen
vanuit uw vernieuwd bewustzijn.
Vernieuwd bewustzijn brengt u
een trede verder in uw geestelijke ontwikkeling.
Edoch, daar zijn consequenties aan verbonden.
Verantwoordelijkheid voor uzelf, uw uitstraling,
uw zijn naar uw naaste toe.
Waartoe is alles gegeven,
is dat voor u alleen?
Alles wat is gegeven
is u gegeven opdat gij het onder uw medebroeders en -zusters
zult kunnen delen.
Delen is het woord van de toekomst.
En niets is van u,
doch van u allen.
Wanneer niet wordt gedeeld wat is gegeven
zal het wederom in zichzelf oplossen.
Hoe wakker zijt gij?
Hoe diep is Mijn stem in uw harten doorgedrongen?
Hoe klein is uw wil?
Hoe groot uw vermogens?!
Schud van u af de laatste versluieringen
van uw oude vertroebelingen vanuit uw karma,
uw oude miskennings-, minderwaardigheids-, schuldgevoelens,
vervreemding, traagheid, geen initiatief durven nemen,
uw creativiteit die slaapt.
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De kiem is gelegd voor uw dieper contact in uzelf
met uw hoger bewustzijn.
Pak het op, laat het door u heen stralen, wees in liefde met uzelf.
Vergeef uzelf, heb uzelf lief
en vanuit die liefde, deel dan met de ander.
Wij willen met u delen, Wij willen u begeleiden,
Wij zijn uw Broeders in de geest.
Doch gij mens zult vanuit uw zijn Onze hand moeten vatten.
Liefde kan slechts van twee kanten komen,
gedeeld worden.
In heel Nederland vragen Wij om groeperingen van mensen
die het nieuwe spirituele bewustzijn
willen delen met hun medemensen,
opdat er uiteindelijk in dit land
een zodanige vernieuwing van bewustzijn komt
dat het maatschappelijk zijn vruchten zal afwerpen.
Dat in ieder mens nieuwe energieën zullen opbloeien,
dat er uiteindelijk een halt wordt toegeroepen
aan hebzucht, aan macht, aan haat, aan jaloezie,
aan alles wat de wereld ten onder brengt.
En in ieder van u is de mogelijkheid zo groot
om uw eigen kleine steentje hieraan bij te dragen.
Wij zullen geen oproep meer doen.
U hebt uw vrije wil en vrije keus.
In liefde met u verbonden
groet Ik u.
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45. GEEST VERENIGT U ALLEN
Geest verenigt u allen.
Ziel verbindt u allen.
Persoonlijkheid werkt in u allen.
De zevenpuntige ster zal haar stralen zodanig richten
dat ieder mens deze zevenpuntige ster
wederom in zichzelf zal herkennen.
Eens heeft de mens dat gedaan,
totdat hij verblind door hoogmoed, macht en gewin,
begeertes de straling van deze zevenpuntige ster hebben versluierd.
Nu is de tijd gekomen
dat opnieuw de zeven stralen van deze zevenpuntige ster
zo herkenbaar worden
dat uw wereld
in totale verbinding met de wereld van de geest kan gebracht worden.
Het versnelde bewustzijn van deze planeet,
het collectieve bewustzijn van de gehele mensheid
kan slechts gebaseerd zijn op het individuele bewustzijn
God in zichzelf te dragen.
Gij zijt als goden,
herinnert u.
Zo neem dan op u, ieder, uw eigen aandeel.
Zo het aandeel groter is dan gij u had voorgesteld,
vrees niet, want Ik zal met u zijn.
Ik zeg u:
Wij begeleiden en beschermen u, u allen.
Bescherm het Woord Gods.
Laat het spelen door uw bewustzijns,
oplichtend, vrijmakend, uitstralend.
En verwacht niets,
want om niet hebt gij verkregen
en om niet zult gij geven.
Hetgeen betekent dat gij niet vanuit begeerten en belangen
zult werken.
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Doch in de wereld van illusie,
waarin gij in de materie leeft,
is alles toch van een zeker belang.
En dit moet,
want dit belang brengt u
tot verwerkelijking van geest in materie,
steeds meer verdiepend, opstijgend,
totdat materie zonder belang in geest is getransformeerd.
De weg is heel lang.
Juich in uw binnenste, in alle nederigheid,
dat gij, werkers van de nieuwe tijd
zijt aangezocht om met Mij groepen te vormen,
licht in uzelf toe te laten en wederom uit te stralen.
Wij groeten u in vrede.
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46. EN ZIE, DE HEMELEN ZULLEN ZICH OPENEN
En zie, de hemelen zullen zich openen,
opdat de dageraad van het nieuwe bewustzijn
zich aan u allen zal mededelen.
En in de dageraad van het nieuwe zijn
zult gij zien hoe gij allen de kracht in u hebt
om te zijn als goden.
En sommigen van u zullen voorgaan
en zij zullen in zich verenigen
de liefde van het goddelijk zijn,
de liefde, zo stil, zo leeg van volheid,
dat eenieder daarin de hand Gods zal herkennen.
Gedenk deze dagen,
zij komen niet weer.
Doch zij zullen voor u zijn een keten van licht,
als lichtende gouden bollen, van grote bescherming en liefde,
van verwerkelijking van bewustwording, van niveau tot niveau.
Zij werden u gegeven
zo liefdevol, zo beschermend,
dat niets in u geschokt zal worden.
Doch de tijd is gekomen
dat de hemelpoort wijd zal opengaan
en het nieuwe bewustzijn zich als een stroom van licht
over u zal uitstorten,
en met u allen die met u zijn.
Klein is het hart, groot was de vrees, diep het bewustzijn
van de eigen onwaardigheid.
Zegenend strek Ik Mijn handen naar u uit
en hef u op: kom aan Mijn zij en gedenk deze Mijner woorden,
gij zijt waardig bevonden, door uzelf
te zijn wie gij zijt.
En iedere vormgeving heeft zijn eigen plaats in het heelal
en het eigen trillingsniveau,
opdat juist dat zal geschieden
wat moet geschieden.
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Herken ook hierin uw geleiding,
aanvaard ook hierin, juist hierin, uw bescherming.
Sta met Mij,
aan het begin van de dageraad,
gij dochter van Jericho,
en ontvang Mij, juichend
en leg af alle angst van uw kleine zijn.
Straal, als de ster die gij zijt
en richt uw straling op ieders hart,
opdat in ieders hart Mijn ontvangenis mogelijk zal zijn.
Eeuwen heb ik gewacht;
uw verlossing is nabij.
Van eeuw tot eeuw is de verlossing, uw verlossing,
steeds dieper in de materie gekomen.
En gij mens van dit nieuwe tijdperk, zult nu deze verlossing
tot in de materiële werkelijkheid gaan brengen.
En zelfs wanneer één mens
deze verlossing in zich, in haar totaliteit
zal doen plaatsvinden
zal dit een zo oneindig,
voor u onvoorstelbaar groot karma kunnen oplossen
dat Ik u bid
heel diep in uzelf hetgeen is gezegd
in alle stilte en eerbied
te laten bezinken.
En in ieder mens is in gradatie van niveau
de macht tot deze verlossing aanwezig.
En zo zult gij met Mij en al Mijn werken
het totale zijn zodanig bewust maken dat uiteindelijk
in ieder levend wezen
deze verlossing tot werkelijkheid zal worden.
De trompetten zullen luiden
en de muren zullen vallen.
En gij zult de stad Jericho tot uw troon maken.
Ontvang in diepe ootmoed
de zegen des Allerhoogste.
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47. WIJ, UW BROEDERS IN DE GEEST
Wij, uw Broeders in de geest,
hier bij u aanwezig, in uw hart aanwezig, in uw bewustzijn aanwezig,
met u verbonden vanuit de oorsprong tot aan uw bestemming,
Wij, Broeders in de geest,
Wij danken u voor hetgeen gij hier
in die menselijke persoonlijkheid die u bent
nu de trilling, de drang volgend in uw hart, in uw bewustzijn,
u hebt gegroepeerd
om met Mijn discipel
de psychosofie tot een reële, werkelijke, zodanige diepste wijsheid,
aanwezig in ieder van u, in materie te kunnen brengen.
Ik vraag ieder van u,
onderzoek diep in uzelf, heel diep in uw eigen hart,
hoe diep zijt gij verbonden
met Ons, de wereld van de geest,
met de Wereldleraar, de Christus in uzelf,
Met Mij, de Christus,
het bewustzijn dat gij zijt de levende materie van het Woord Gods.
Voel heel diep in uw hart, heel hoog in uw bewustzijn,
de warmte te mogen zijn
waardig de Christus in uzelf te dragen,
waardig om dit leven wat gij hebt gekozen te leven.
Alle pijn die gij hebt gehad,
al het lijden, alle zuiveringen die gij hebt behoefd,
zij hebben u doen groeien.
En nu, nu is de tijd gekomen,
uit deze groei
die liefde van zijn in uw eigen zijn,
waardoor gij vanuit uw aanraking
die andere mens kan aanraken,
belangeloos, begeerteloos, open, slechts in liefde.
Zeg Mij na in ieders hart
een belofte die u niet bindt aan een persoon of aan een vormgeving,
doch die zo hoog en zo universeel is
dat zij voor u zal zijn de poort tot uw eigen inwijdingen
83

"Ik beloof, vanuit mijn diepste innerlijk,
in dit leven te willen zijn en te willen leven en werken
vanuit mijn diepste innerlijke verbinding
met mijn hogere zijn,
in diepe liefde met mijn ziel,
de totale integratie in mijn menselijke persoonlijkheid.
Ik beloof dat ik mij zelf nu waardig zal achten
dit hoger bewustzijn
in deze ziel tot in deze menselijke persoonlijkheid te mogen dragen.
Ik beloof mijzelf mij zodanig
in de geest, in gevoel, in denken en handelen
te gedragen, te leven en te zijn
zoals mijn ziel mij heeft gevraagd
toen ik mij als mens moest vestigen."
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48. ZO HEB IK U GENOOD
Zo heb Ik u genood
aan Mijn dis te komen.
Zie, Ik schenk u
het brood des levens.
Tast toe,
en gun het ook aan uw naaste.
En deel, deel van alles wat gij hebt verkregen.
Zo gij wist, Mijn broeder en Mijn zuster
hoe Wij, uw Broeders in de geest,
vanuit Onze bescherming, vanuit Onze liefde voor u
met u samen werken
aan de opgang, aan de transformatie van de mensheid,
van de bewustzijns van dit gehele zonnestelsel
en hoe noodzakelijk dit is
voor u,
voor deze bewustzijns,
voor dit zonnestelsel.
Wees in oprechte dank en vreugde
voor al wat met u is gedeeld,
en besef dat dit een mijlpaal is in uw leven.
En hoe gij verder zult gaan
is uw vrije keus.
De weg is lang,
vele mijlpalen staan op u te wachten.
Doch gij zelf bepaalt wanneer en welke mijlpaal gij zult bereiken.
Wij groeten u in dank,
in liefde.
Vrede zij u.
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49. IN HET BREKEN VAN HET BROOD
In het breken van het brood
zult gij Mij gedenken
tot in het einde der tijden.
Zie, en Ik zal met u zijn.
In de stilte van het eigen zijn zult gij Mij vinden.
Op ieder moment van de dag zal Ik met u zijn.
In het breken van het brood, in het delen van dit brood
zult gij u verbinden, in het werk wat gij hebt gekozen,
met degene die Ik u heb gezonden.
En zo zult gij, met haar
in Mij verenigd zijn.
Amen.
Laat ons eten van dit brood
en ons verbinden met elkaar en de liefde,
diep in onszelf aanwezig,
opdat het zijn van de Heer van het Licht
een zodanig licht in ons eigen wezen zal plaatsen
dat wij zullen zijn als een tempel van licht,
een ster, stralend van licht.
Dat geen enkel belang ons van ons eigen licht moge afhouden.
Amen.
Broeders en zusters,
zoals het bloed stroomt door uw aderen,
leven brengend in uw stoffelijk lichaam,
laat zo de liefde stromen
vanuit uw geest in uw ziel in uw persoonlijkheid.
Laat het uw hart verwarmen
zodanig dat gij al het uwe wilt delen met uw broeder en uw zuster.
Opdat eens in de gehele mensheid
de liefde zo groot zal zijn
dat ieder mens het zijne zal willen delen met zijn naaste.
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Zo drink dan uit deze kelk
en gedenk Mij in dit uur
en gedenk Mij, hoe Mijn bloed heeft moeten stromen,
opdat in uw bloed opgenomen zou worden
het hoogste bewustzijn van de liefde.
Dat de herkenning in uzelf
uw hoogste waarde en uw hoogste goed
moge zijn en blijven.
Amen.
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50. LATEN WE ELKAAR EEN HAND GEVEN
Laten we elkaar een hand geven
en in deze handreiking
niet alleen deze mensen betrekken die hier nu aanwezig zijn,
maar allen die wij kennen, allen die wij niet kennen,
allen die wij liefhebben en allen die wij nog niet kunnen liefhebben.
Laten wij vanuit een stille, belangeloze liefde
een straal van warmte daarheen zenden
waar deze straal opgevangen kan worden
en herkend kan worden, in ieders eigen vrijheid.
Dat het licht van de geest,
de liefde in de ziel,
en de kracht van de menselijke persoonlijkheid
de verbinding moge leggen over de gehele wereld,
van hart tot hart,
van ziel tot ziel,
van geest tot geest,
opdat zal komen de nieuwe aarde in de nieuwe hemel.
Amen.
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51. IN HET PLAN ZIJT GIJ MENS
In het Plan zijt gij mens en Ik ingebed.
In het Plan zijn uw energieën zodanig verbonden met Mijn energieën
dat daardoor het Plan volvoerd kan worden.
Het plan is de liefde, de hoogheid van de liefde,
door de eenheid van alle verbondenen, u en Ik,
tot bewustzijn te brengen in de materie: dit is het Plan.
Hoe gij mens dit uitvoert is het karma,
is oorzaak en gevolg.
En gij mens hebt de beschikking en de mogelijkheid in uzelf aanwezig
om het Plan zodanig uit te voeren
dat het in gradaties van niveau
de liefde werkelijk tot uitdrukking zal brengen in de materie.
En van leven tot leven
hebt gij mens, door de mogelijkheden in uzelf aanwezig,
het karma - de wet van oorzaak en gevolg - in uw eigen handen.
In Ons Plan, tussen u en Mij,
is voor de komende 2000 jaar
vastgelegd, door u en Mij, gij mens en Ik,
dat de liefde uiteindelijk
tot het bewustzijn van de mens zal doordringen,
opdat Mijn schepping zich zo kan vervolmaken
dat het totale bewustzijn van elk levend wezen
verhoogd zal worden.
Waardoor tussen u en Mij
een vernieuwing van verbinding zal ontstaan
die wederom zal leiden
tot een hogere ontwikkeling
en uitdrukking brengend van de liefde in de materie.
En zo gaan u en Ik van eeuw tot eeuw verder,
doch gij mens hebt de verantwoordelijkheid voor uw leven
in uw eigen handen.
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En Ik, Ik ben heel diep in u verborgen.
En Ik ben zo diep in u
nu, door de vernieuwing van inzichten die gij hebt verkregen,
voelbaar, tastbaar in u aanwezig.
En in de loop der komende tijden
zult gij Mij herkennen
in al hetgeen met u zal gebeuren,
hetgeen gij uzelf hebt gericht.

90

52. DEZE LIEFDE DIE IN U AANWEZIG IS
Deze liefde die in u aanwezig is,
- want: zijt gij niet als goden? deze liefde heeft Mij 2000 jaar geleden doen besluiten
datgene te doen
wat voor u tot de christelijke godsdienst is geworden.
En Ik zeg u, voorwaar, voorwaar Ik zeg u
dat hetgeen Mij toen heeft doen besluiten
dat offer te mogen brengen,
nu niet als een offer hoeft te zijn,
dat het nu kan geschieden
vanuit uw zo grote liefdesvermogen,
vanuit uw eigen hoogste zijn,
- want gij zijt als goden - in uw verbinding met Mij.
En Ik zeg u
dat vanuit deze verbinding
gij van over de hele wereld
de liefde tot een waarachtige werkelijkheid zult kunnen maken.
Laat het vuur van Pinksteren,
laat het vuur van de inspiratie van datgene wat in u is,
tot een diepgevoelde, reële werkelijkheid in uzelf worden.
Verbind u met elkaar,
verbind u over de hele wereld
vanuit deze ene kleine ster die u bent, dit punt van licht,
nu een ring van licht, in verbinding met Mij in de sferen.
Zo ontvang dan nu
in Gods heilige Naam
vergeving en genezing.
Eens zal over de hele wereld de mensheid staan
met opgeheven handen,
in verbinding met elkaar,
in liefde voor elkaar,
in vrijheid naar elkaar.
Amen.
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“ZIE DE LELIËN ...”
MATTEÜS 6:28
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