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Uit deze uitgave mogen uitsluitend de originele teksten
in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding
van de bron en de naam van de auteur
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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 in 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 moeten brengen,
heb mógen brengen, heb willen 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 u zelf het licht van inzicht zal gaan branden.
Want juist u mens zult,
vanuit uw eigen zijn
de liefde tot in de stof kunnen vervullen.
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Zo heb 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 weest met Mij, Mijn broeders en Mijn zusters,
opdat wij zullen komen tot de eenheid van het Zijn
in de Heer van het Licht.
Amen.
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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.
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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DEZE LIEFDE DIE IN U AANWEZIG IS
Deze liefde,
die in u aanwezig is,
want: zijt gij niet als goden?
deze liefde heeft Mij tweeduizend jaar geleden doen besluiten
datgene te doen
wat vuur 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 vanover 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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VOORWAAR IK ZEG U DAT DE BOODSCHAP
Voorwaar Ik zeg u
dat de boodschap die Ik u heb mogen geven, tweeduizend jaar geleden,
is geweest om in de mens
de liefde, het goddelijke zijn
tot volledige herkenning te laten komen.
Ik zeg u dat gij mens
vanuit uw zijn in God, in uzelf
de macht hebt van goden.
Heb Ik u niet gezegd:
zo zullen na Mij zij komen die groter zijn dan Ik.
Hiermede werd bedoeld
dat zij die komen na Mij
een hoger mate van bewustwording tot realiteit zullen gaan brengen.
In de tijd dat Ik heb mogen zijn
heb Ik slechts datgene mogen brengen
wat de mensheid van toen kon accepteren en begrijpen.
In hetgeen nu gaat komen,
in de tweeduizend jaar die nu zullen volgen,
zal Ik mij wederom aan u geven
in een zo hoge vernieuwing van bewustzijn
dat gij mens, met Mij, zult zijn als goden.
Het verzegelen van het kwaad
is hetgeen is geweest.
Het transformeren van het kwaad
is hetgeen wat gaat komen.
Het zij u gegeven.
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TOCH HEB IK INNERLIJK U GEROEPEN
Toch heb Ik innerlijk u geroepen
en hebt gij Mijn stem gehoord.
Waartoe zijt gij geroepen?
In uw verlangen naar Mij zet gij stap voor stap,
volgt gij de weg die voert tot de werkelijke beleving
van de kosmische Christus in uzelf.
En al hetgeen gij vraagt en hetgeen u wordt geschonken
is u een lamp ten uwen voet,
opdat gij de beleving van de kosmische Christus in uzelf
werkelijk zult ervaren, diep in uzelf zult voelen.
En dan iets van de glans hiervan - en meer zal het nooit kunnen zijn op schrift zult stellen
opdat een ander mens iets van deze glans
in zichzelf weer tot leven kan brengen.
En dat is wat Wij u hebben verzocht, Wij uw Broeders in de geest,
opdat niets onbeproefd zal worden
waardoor in de mens van nu
een diepere godsbeleving mogelijk zal worden.
Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u:
Wat Ik met Mijn discipelen heb gedaan, eeuwen geleden
en hen het brood des levens en het levende water heb gegeven,
gij nu in een navolging - imitatione Christi nu verder zult brengen.
En na u zullen wederom anderen komen.
En al wat u is gegeven zal leiden tot vernieuwing,
zodanige vernieuwing dat uiteindelijk
gij mens in uzelve werkelijk als God zult zijn,
dus stralend, levend, in liefde.
De vormgevingen zullen u worden gegeven en getoond,
doch eerst zult gij komen
tot een gezamenlijke beleving, integratie
van het goddelijke, de diepste mystiek van uw wezen
in uzelf.
Slechts zo zult gij werkelijk kunnen werken
aan die mate van herkenning
waardoor anderen in u
en dus in zichzelve het goddelijke wederom kunnen herkennen.
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Wees niet ontmoedigd,
wees puur, stil, levend, warm, in een staat van genade.
Zo zult gij ervaren
de Heer van het Licht, schijnend, stralend door u heen.
Verenigt u met Mij
opdat gij op aarde en Wij in de sferen
dit punt van eenheid gezamenlijk zullen beleven.
Amen
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IK ZEG U, GIJ MENS
Ik zeg u, gij mens,
dat Mijn lijden heeft kunnen leiden
tot het werkelijke begrip wat acceptatie en totale overgave
betekent voor de mens.
En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u
dat het lijden wat Ikzelf heb gewild, wat Ik heb gedaan
opdat Mijn Vader in Mij tot werkelijkheid kon worden
voor hen die dit hebben gezien
en in deze twintig eeuwen in zich hebben opgenomen.
Mijn lijden is de poort der genade geweest
waardoor gij mens uw lijden kunt zien
als een weg van lering,
waardoor gij in uw totale overgave en acceptatie daarvan
zult kunnen komen tot het loslaten van dit lijden,
tot het bewustzijn zult komen
dat gij de macht in uzelve hebt uw lijden te kunnen overstijgen
en los te kunnen laten.
Waardoor gij de materie niet meer als ijzers zult voelen,
als ketenen om uw voet,
doch zult ervaren dat lijden u brengt, heeft gebracht
tot dieper bewustzijn en groter onderscheiding.
Doch nu mens, zij u gezegd
dat gij nu, in dit nieuwe tijdperk
tot vernieuwing zult komen in uzelve,
tot gebruik maken zult komen van uw eigen hoogste geestelijke krachten.
Want zo zult gij worden aan Mij gelijk.
Heb Ik u niet gezegd: na Mij zullen nog groteren komen?
Want zo zult gij met Mij samen het bewustzijn van de Heer van het Licht,
het goddelijk zijn, de Geest Gods
in hoger bewustzijn tot in de materie kunnen brengen.
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EN ZO ZULT GIJ MET MIJ VOORTSCHRIJDEN
En zo, gij mens, zult gij met Mij voortschrijden
van eeuw tot eeuw, in uw en Mijn gezamenlijke evolutie.
Want zo zal Ik met u mogen zijn,
Ik de historische Christus,
met u in steeds vernieuwing van bewustzijn,
in steeds verdieping van uw diepste gevoelsleven,
in steeds vernieuwing van hereniging
met de kosmische Christus, waardoor gij Mij zult zien
als uw hoogste Broeder.
Zodanig onafhankelijk van Mij,
en toch in getrouwheid met Mij verder willen gaand.
Zo roep Ik u op, gij mens van nu,
deel alles wat u is gegeven, met elkaar
vanuit die staat van genade
waarin Ik u heb kunnen leiden, zolang
totdat gij het nu in uw eigen verantwoordelijkheid
zult kunnen overnemen.
Want nu zijt gij sterk en krachtig genoeg
om deze leiding in uw eigen verantwoordelijkheid in zijn totaliteit
te realiseren.
Want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u
dat slechts zo, gij mens, van uw planeet een werkelijk oord
van liefde en van genade zult kunnen maken.
Ik dank u,
en Wij allen, uw Broeders en Zusters in de geest,
Wij danken u en Wij smeken u
om met Ons samen deze evolutie van het bewustzijn
tot in het diepste gevoel
op uw planeet te doen plaatsvinden.
Verlos Ons uit ons isolement.
Betrek Ons in al wat gij zelf zijt en beleeft.
Weet dat er is geen grens tussen gene zijde en uw materiële kant.
Dat er slechts is een geest, een goddelijk zijn,
in verschillende dimensies van uitvoering.
Gij mensen zijt het vrouwelijk aangezicht van God
want gij zijt de materie, de verdichting van de Kumara's om de Troon.
Gij mens, besef uw verantwoordelijkheid
besef uw vreugde om in deze verantwoordelijkheid te mogen staan.
En Ik zeg u dat de hemel voor u is, kan zijn op aarde,
totdat gij allen, met Ons in het laatste der dagen verenigd zult zijn.
Amen.
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HET BETEKENT MENS
Het betekent mens, dat in u de kracht zo groot zal worden
dat gij uzelve zult vergeven, al datgene
wat als herinnering in uw onderbewustzijn aanwezig is
en u van leven tot leven vervolgt,
en u van leven tot leven dwangmatig in een bepaalde kringloop heeft gebracht.
Het betekent ook o mens, dat gij vanuit deze vergeving in uzelf,
zult komen tot vergeving van uw broeder en uw zuster.
Dat in u zal zijn de kracht
om vanuit de diepste eerbied voor uw eigen goddelijk zijn,
ook deze diepste eerbied op te kunnen brengen voor datgene
wat gij zult herkennen in die ander van Mijn goddelijke aanwezigheid.
Wanneer gij mens tot deze grote eenheid van liefde,
van stralende liefde, vuur van liefde in uzelf zult komen,
dan zult gij Mij hebben ontvangen in uw zijn,
Ik, de kosmische Christus,
zal Mij dan in ónze totaliteit met u kunnen verenigen.
En zo, en slechts zo, mens, o mens luister,
slechts zo zult gij van deze uw wereld een wereld kunnen maken
waarin het geweld, de respectloosheid, de macht
en de begeertes van het gewin
uiteindelijk zich zullen transformeren tot een belangeloze liefdesverbinding.
En Ik zeg u dat het lang zal duren,
maar eens zal het toch moeten beginnen.
En heb Ik niet o mens, Mijzelf aan u gegeven, tweeduizend jaar geleden?
Heb Ik toen niet het offer gebracht, opdat gij mens
Mij in uzelf zoudt herkennen?
In deze afgelopen tweeduizend jaar hebt gij mens,
vanuit uw kleinmoedigheid en nog niet het geheel geopende bewustzijn,
uw eigen zijn versluierd
opdat Mijn zijn steeds groter en stralender zou kunnen worden.
Tweeduizend jaar heeft dit moeten duren
opdat nu de vernieuwing van het bewustzijn zou kunnen plaatsvinden.
En nu, o mens, kunt gij vanuit de vernieuwing van dit bewustzijn
uzelf brengen tot dezelfde straling die gij Mij hebt gegeven.
Want in u mens, liggen al dezelfde gaven
van licht, van liefde, van schoonheid aanwezig
die Mij hebben kunnen brengen tot het offer van tweeduizend jaar geleden.
Ik bid u mens, dat gij tot uw eigen licht zult willen geraken,
opdat gij een einde zult kunnen maken
aan dit zo grote karmisch durend gebeuren.
Ik bid u mens, dat gij met Mij samen
tot de vernieuwing van het christendom zult willen geraken,
opdat wij een nieuwe aarde in de nieuwe hemel zullen kunnen brengen.

12

IK ROEP U OP MET MIJ TE ZIJN
Ik roep u op met Mij te zijn,
Ik die eens was de historische Christus,
om deze vernieuwing tot stand te brengen.
En overal klinkt Mijn oproep,
en overal wordt zij ontvangen vanuit de eigen achtergronden,
doch uiteindelijk zal het zijn één waarheid,
herkenbaar in alle achtergronden.
Vraag niet teveel van uzelf,
wees niet vanuit de plicht betrokken, vanuit te groot verantwoordelijkheidsgevoel,
niet vanuit de begeerte hoger weten te verkrijgen.
Wees in de eenvoud van een kind,
wees dankbaar voor hetgeen u wordt geschonken en beleef het
vanuit uw diepste zijn.
De oefening waarom werd gevraagd bestaat alleen hieruit dat gij iedere avond
u enkele ogenblikken - het hoeft helemaal niet te lang te zijn -,
bezint op wat u wordt gegeven,
bezint op de oneindigheid van de liefde in de kosmos.
De oneindigheid van de verbinding in de kosmos met u mensen.
Dat gij u bezint op hoe er vanuit deze zeer diepe verbinding
uiteindelijk de mens het lijden niet meer van node zal zijn,
zodat de mens in vreugde het leven kan leven.
En vanuit deze vreugde steeds meer op zal gaan
in het licht van het hoogste zijn.
Vrede zij u,
licht en kracht zij u geschonken,
alles in u aanwezig.
Aum.
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DE INWIJDING DIE GIJ ALLEN ZULT KRIJGEN
De inwijding die gij allen zult krijgen
dat is dat gij vanuit uw zijn in uw kosmische Christus
nu langzaam zult treden in de voetsporen van de historische Christus.
Zo zeg Ik u broeders en zusters,
dat gij de historische Christus tot hernieuwd leven zult brengen,
in uzelf, uitstralend naar de ander.
Velen van u zijn de afgelopen dagen
door de eigen oude 'vuren' heengegaan, zodanig
dat zij zich voelden alsof zij binnenste buiten werden gekeerd,
sommigen bewust, of onbewust,
en niet alleen u twaalven, doch velen om u heen.
Dit is niet voor niets zo gebeurd.
Gij komt nu op een nieuw stuk van de weg.
En dat gij daar kunt komen, komt
omdat gij in uzelf uw eigen hoogste zijn volledig hebt erkend en herkend.
Nu volgt het werken hiermee,
en dat is, vanuit uw diepste verbindingen met Mij,
Ik, die in twintig eeuwen steeds met u heb samengewerkt,
vanaf den oorsprong, nog veel en veel langer geleden,
is nu het grote plan,
waardoor het christendom gered zal worden van de ondergang.
En niet alleen gij zijt hiermee bezig, doch overal over de wereld
heb Ik zo mijn troepen, heb Ik zo mijn legioenen,
die dit plan ten uitvoer brengen, in vele, vele gradaties van niveau.
Hier, in deze ashram
hebt gij een bepaalde weg,
hebt gij een bepaalde wetmatige energie.
En nu zijt gij dan gekomen op dat punt
van waaruit Wij, de geestelijke Hiërarchie,
in een directe verbinding met u zullen samenwerken.
Op welke wijze deze directe verbinding wordt uitgekristalliseerd
is voor ieder anders,
dat is uw eigen individualiteit.
Doch begrijp wel dat dit gebeurt
in een totaal samengaan
van juist die mensen die zich hebben bekend tot deze ashram,
vanuit zeer oude verbindingen.
En gij nu gaat komen
vraagt vernieuwing van inzet, op een nieuwe wijze,
vanuit het buddhische gebied,
het gebied daar waar het hart spreekt, wordt uitgevoerd.
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Ontwaakt hart van Mijn hart.
En zie hier, het ís ontwaakt, niet alleen in u,
doch in al de uwen.
Nu zult gij dan werkelijk samen
dit hart zodanig doen gloeien van liefde
dat zij zal zijn het schitterend juweel in de lotus,
waardoor eenieder die hiermede in aanraking komt
in zichzelf dit juweel zal herkennen.
Richt al uw denken, al uw spreken en al uw daden hierop
en vormt zo met elkaar deze Pyramide van licht
waarvan de top reikt tot in de sferen.
Vrede zij u.
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DE DIEPSTE BETEKENIS
De diepste betekenis van het woord door Mij gesproken,
'Neemt en eet van dit brood, want dit is Mijn lichaam',
werd gegeven vanuit de hoogste mystiek.
Het brood des levens werd door Mij, door Mijn hoogste zijn,
in verbinding met God de Vader,
aan u mens gegeven.
Dit brood des levens, het woord Gods, gaf Ik u.
Het bloed wat Ik voor u heb vergoten
is nodig geweest opdat in uw harten ontsloten kon worden
de poort der liefde.
Nu zult gij wederom horen het woord des levens,
en zult gij eten van dit geestelijk voedsel, u aangereikt.
En uw lijden, in zovele eeuwen, het bloed wat gij hebt vergoten,
roept nu om transformatie
door de liefde.
En nu, gij mens, die Mijn oproep hebt gehoord,
zult nu in uzelf
gaan ervaren de kracht van uw eigen goddelijk zijn,
om vanuit uw vrijheid
deze Mijn oproep vanuit uw zijn te willen volgen.
Waardoor Ik u geef
uw eigen zelfstandigheid.
Waardoor gij en Ik het karma kunnen transformeren
waarin Ik u heb moeten brengen
opdat gij bewust zoudt kunnen worden
van uw eigen goddelijk zijn.
Zo gaan Wij, u en Ik, een nieuw tijdperk tegemoet.
En het bloed, eens vergoten in de stof, aan het kruis,
zal nu worden getransformeerd, door de liefde in uzelf,
tot een zodanig lijden
dat gij vanuit uw eigen goddelijk zijn
dit lijden zult kunnen doorleven
zonder daardoor in geestelijke vernietiging te komen.
En zo zullen Wij, gij mens en Ik,
in een gezamenlijk Wij dit karma transformeren,
door de liefde geleid.
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VANUIT UW ZIJN
Vanuit uw zijn, uw oproepende kracht naar Ons toe in de sferen,
Zo zeg Ik u
dat zal terugkeren Hij die was
de Avatar Jezus, die werd de Christus.
Dat in u mensen Zijn tekenen zullen verschijnen,
Zijn tekenen van liefde en offervaardigheid,
Zijn tekenen van het hoogste Zijn in verbinding met ieder ander schepsel,
zal in de komende tweeduizend jaar, van heden af aan in ieder mens
tot werkelijke herkenning en beleving komen.
Dan ontvangt nu
vanuit Mijn zijn, Ik die u ben voorgegaan,
nu, hart van Mijn hart,
de diepste liefdesverbinding,
opdat gij en Ik, het Wij hier in de sferen,
zullen komen tot de werkelijke lichtende liefdesstraling,
waardoor Ik Mij opnieuw weer onder u zal begeven.
En gij zult Mij herkennen in Mijn tekenen.
Zo ruste dan nu de zegen op u
van de hoogste God
en zijt gij van heden af aan
door de zuivering van het water gekomen tot de kracht van het vuur,
diep nederdalend in de wijding van de aarde,
gekomen tot de wijding van het licht.
En zo zijt gij met Mij nu in het Licht.
Niets zal u meer kunnen weerhouden van het Licht in uzelf
en gij zult Mij diep in uzelf, steeds weer opnieuw,
herkennen en ervaren en doorleven.
Aum.
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MIJN BROEDERS, MIJN ZUSTERS
Mijn broeders, Mijn zusters,
gij zult Mijn wederkomst in de mensheid
in dat aspect wat komt in Nederland,
zodanig kunnen gaan belichten vanuit de liefde,
en vanuit de wijsheid der eigen ziel, de psychosofie,
dat deze mensheid de herkenning van Mij en Mijn tekenen
niet zal ondergaan in die aspecten van verwarring, schrik en angst,
die Wij ook zien.
Gij kunt uw kleine licht werpen
wanneer gij de mens, vanuit het grote zijn,
het Plan op lange termijn, het hart van de psychosofie,
kunt aanreiken,
in de kleinheid van de herkenning van datgene
wat nu voor de mens mogelijk is.
En daarom zeg Ik u, zoals Mijn broeder Morya sprak,
dat gij zijt aangeland op deze kleine heuvel.
En dat wordt u niet voor niets aangereikt.
Want het aanlanden op deze kleine heuvel heeft een zeer wijde kosmische,
en ook karmische - en dan niet in de negatieve zin, doch in de zin van werk, en van
voortgang van inspiratie.
Dan zal uw staan op deze kleine heuvel
u kunnen brengen een zodanig diep innerlijke verbinding met Mij in uzelve,
waardoor gij de mens die aan u wordt toevertrouwd
voorzichtig, geleidelijk, en langzaam
tot het eigen goddelijk zijn zult brengen.
En Ik zeg u,
dat al hetgeen Ik heb gesproken in de wijdingsdienst van het licht, )
gij tot u zou nemen, vanuit deze diepere betekenis.
En laat dat zijn een lamp voor uwen voet,
opdat wederom gij
iets meer licht kunt laten schijnen
over datgene wat tot de inwijding van deze mensheid behoort.
Altijd zult gij werken
met datgene wat uw hand vindt te doen,
vanuit het nu, vanuit het bewustzijn van het heden,
gebaseerd op wat voorbij is,
en daardoor vormend datgene wat gaat komen.
Uw plan op lange termijn kán alleen komen indien gij werkt
en stáát, vanuit het nu, in het heden dat gij u nu hebt veroverd.
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ZO WAS IK IN U, VADER
Zo was Ik in U, Vader,
in het goddelijk Zijn, in Mijn totaliteit verenigd.
In de stof werd ontbonden en gedeeld
opdat in een ruimere en nog grotere bewustzijnsverruiming
Mijn zijn zou leiden tot hetgeen werd gevoegd tezamen en geheeld.
Zo werd vanuit Mijn zijn naar u gebracht, tot u gericht
het volmaakte Zijn in de Vader,
opdat gij in de herkenning van Mij zult komen
tot het volmaakte Zijn in de Vader in uzelve.
Zo was Ik de poort der liefde,
opdat gij mens in uzelve zult herkennen
de liefde die is oneindig,
de liefde die is in en door de Vader,
het goddelijk Zijn.
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ZIE ZO BEN IK MET U
Zie, zo ben Ik met u.
En nog steeds, zeg Ik u
is het: 'u en Ik'.
En toch heb Ik u opgeroepen: 'ontwaak dan hart van Mijn hart',
opdat gij en Ik kunnen zijn deze eenheid Gods.
Want Ik, voor zovele jaren terug, die mocht zijn
de incarnatie van de Christus op aarde,
Ik ben nog steeds bij u.
Ik ben nog steeds uw Geleider,
en uw Begeleider, van de hele wereld.
Ook voor hen die niet geloven in de historische Christus
ben Ik toch, als de incarnatie van de kosmische Christus
in ieder van u aanwezig.
Zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u
dat gij nu, gij mens
op de drempel staat van een totale vernieuwing.
En deze vernieuwing heeft consequenties in de materie,
o zeker.
Want zij zal brengen een evolutie, voorafgegaan
door een geestelijke revolutie.
En zij zal brengen vrijheid van geest in ieder mens.
Maar Ik zeg u,
wanneer deze vrijheid van geest niet wordt gebaseerd op de liefde,
dan zal zij u tot de afgrond brengen.
Maar u en Ik, door het ontwaken van uw hart
nu zo innig verbonden,
Wij weten nu
dat gij en Ik, dus Wij
deze afgronden zullen vermijden.
En daarom zeg Ik u, gij volk van Nederland,
gij die in dit land eeuw na eeuw de vrijheid hebt gediend
en anderen die van hun vrijheid werden beroofd hebt opgenomen,
Ik zeg u dat deze trillingen, deze energievelden in dit land
nu wederom spreken.
En dat gij vanuit uw eigen vrijheid hieraan en hiermede
zijt opgenomen en verbonden.
En niets wordt u opgelegd of opgedrongen,
want dit is van u en in u.
Nu is alleen de tijd gekomen dat gij, bewust nu, gaat zien
dat deze vrijheid van geest u zal leiden
tot steeds hogere en steeds verdere en steeds diepere
geestelijke gebieden.
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En gij zult Mij daar ontmoeten,
soms in een flits, soms langer.
Soms zal het zijn in een geluksgevoel
en soms zal het zijn in lijden.
Wees dan bereid, wees dan in acceptatie,
want Ik zal met u zijn, en Ik zal in u zijn,
en gij zult Mij herkennen,
en gij zult Mijn tekenen herkennen.
En gij zult Mij in ieder van u en in uzelf gaan herkennen.
Voorwaar Ik zeg u
wees bereid, wees rein,
wees zuiver in uw denken
wees zuiver in uw emoties.
Laat niet toe de dwang, de schittering van het ego.
Weet dat juist de mens, op weg naar een diepere spiritualiteit
ook een grotere dwang en schittering van het ego moet kunnen weerstaan.
Laat ego
in ootmoed en in nederigheid
samengaan met uw geest.
Ik groet u in vrede.
Voel Mijn aanwezigheid,
voel hoe Ik ben bij u, in u, met u.
Ervaar de liefde,
zij zoekt zichzelve niet.
De liefde is één, één in uzelve.
Geef u in uw hart daaraan over.
Schroom niet in uzelf Mij te herkennen.
Amen.
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ZO HOOR MIJ AAN
Zo hoor Mij aan, gij broeders en zusters in de geest,
Ik ben in u.
Ik ben U.
Laat los in uw denken en in uw emoties de afgescheidenheid
waardoor gij u van Mij verwijdert en scheidt.
Ik ben U.
Voorwaar Ik zeg u,
toen Ik tot u mocht komen tweeduizend jaar geleden
heb Ik u Mijzelf mogen geven,
opdat in u hetgeen Ik mocht geven
tot leven gewekt zou worden
en door de liefde in de stof gerealiseerd zou worden.
Gij mensheid hebt tweeduizend jaar nodig gehad
en deze tijd
wás de tijd die nodig was.
En nu, nu zijt gij gekomen op een kruispunt van wegen.
Gij hebt nu verkregen het onderscheidingsvermogen,
gij hebt verkregen een geëvolueerd bewustzijn,
een groot denkvermogen.
Gij hebt nu op dit kruispunt van wegen de macht
in uw persoonlijkheid
om ín uw persoonlijkheid uw diepste zijn, uw goddelijk zijn
tot levende werkelijkheid te realiseren.
En zie, wederom ben Ik met u.
En Ik ben uw Begeleider, vanover de gehele wereld.
En bij andere volkeren, die Mij niet als de Christus erkennen
ben Ik onder een andere naam,
maar Ik ben dezelfde Geest.
En Ik zeg u,
gij volk van Nederland,
gij volk van Nederland, wat in zovele eeuwen vrijheid hebt verschaft
aan hen die vrijheid bij u zochten,
Ik zeg u dat nu in uw constellatie is
dat gij nu kunt komen in uw eigen vrijheid,
waardoor gij zult geraken tot het wezen van spiritualiteit,
tot de kosmische Christus in uzelf,
waar Ik voor tweeduizend jaar geleden een realisatie van mocht zijn.
En nu, gij mens, op weg
wees in vrijheid met Mij
accepteer Mij als uw Begeleider.
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Weest niet in afhankelijkheid,
weest niet in afweer en weerstand door al wat u is opgelegd,
wees in uw eigen vrijheid van keuze.
In de liefde zijn wij één.
Zie, zie Mijn handen.
Weet dat de wonden die Mij zijn aangebracht
slechts hebben gediend
opdat alle handen ter wereld uiteindelijk in elkaar zullen liggen
en zullen vormen een keten van liefde over deze planeet.
Verhef uw hart.
Laat Mij komen in het koninkrijk van uw hart.
En voel dan de eenheid diep in uzelf.
Zegen ruste op u.
De Vader heeft zijn kinderen lief.
Zegen en liefde op uw pad.
Amen.
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WANNEER IK ZEG: IK BEN MET U
Wanneer Ik zeg: Ik ben met u
dan wordt daarmede bedoeld
dat Ik, in Mijn realisatie van de kosmische Christus,
in de drie jaren dat ik de Christus mocht zijn,
in een zodanige verbinding met de gehele mensheid ben
dat Ik uit hoofde hiervan
mag zeggen: Ik ben met u.
Gij hebt gesteld dat Ik als de historische Christus
de kosmische Christus heb gerealiseerd.
Welnu, de mensheid, nu op een kruispunt van wegen staand,
zoekend en angstig, nog niet geheel in staat
de kosmische Christus te herkennen in het eigen ik,
is van node een Geleider, en een Beschermer te hebben.
Zo zeg Ik u
dat Ik nooit anders in de afgelopen tweeduizend jaar
heb gedaan, en ben geweest
dan de Geleider en de Beschermer
van de gehele mensheid,
in andere vormgevingen in andere culturen.
Want Ik zeg u
Ik ben, en Ik blijf, en Ik zal zijn
altijd de realisatie van de kosmische Christus.
In ieder nieuw tijdperk, in een nieuwe fase, in een nieuwe vormgeving.
Ik zeg u:
Uw taak is
Mij in Mijn zijn van Beschermer en Geleider
tot herkenning te brengen naar de zoekende mens,
doch nu in de eigen vrijheid,
zonder welke dwang, welke schittering dan ook, van het ego.
En Ik zeg u, zo Ik spreek via Mijn discipelen
dan zult gij datgene wat gezegd wordt
in uw eigen zijn, vanuit uw eigen verbinding met Mij,
zodanig herkennen, en in uzelf tot het uwe maken
dat gij daardoor, en met u zovele anderen,
in Mij zult zijn.
Gij allen zijt discipelen,
niet van Mij als de mens Jezus,
doch van Mij in Mijn zijn als realisatie van de kosmische Christus.
Gij allen, Wij allen, ook Ik, zijn discipelen van God,
van de eeuwige Vader.
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ZO ZEG IK U, GIJ MENS JUIST IN DIT LAND
Zo zeg Ik u,
gij mens juist in dit land,
in dit land waar vrijheid altijd voorop stond,
dat juist in dit land
deze vernieuwing in uzelve tot uw vrijheid zal geleiden.
Ik ga over de gehele wereld,
Ik ben in ieder mens,
Ik ben Geest Gods in ieder mens
en Ik vernieuw Mij in u
en door u vernieuwt gij uw wereld,
waardoor gij en Ik kunnen geraken tot het Wij.
Ik ben de kosmische Christus in u,
uw goddelijk zijn.
Verwerp Mij niet, verstoot Mij niet.
Kom in uw vrijheid
om in Mij te kunnen zijn.
Ik ben in u van het begin der tijden tot het eind der tijden.
Nooit zal Ik u verlaten.
Zo smeek Ik u
wees getrouw in uw liefde,
wees getrouw aan uw goddelijk zijn,
en laat Mij daartoe wonen in uw hart, in uw liefde.
Want gij en Ik, Wij,
zullen dan tot een zo grote vernieuwing van bewustwording komen,
waardoor, voorwaar Ik zeg u
waardoor dit zonnestelsel zich opnieuw en wederom kan herscheppen,
zodanig dat gij allen zult worden als goden.
Ik gaf Mij aan u tweeduizend jaar geleden
als realisatie van de kosmische Christus.
Ik geef Mij van dag tot dag aan u, van uur tot uur.
Geeft u zich ook aan Mij.
Ik ben uw hoogste Broeder, Ik ben uw Geleider, Ik ben uw Begeleider,
Ik ben één met u.
AUM.
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EN GIJ MENS DIE LUISTERT
En gij mens die luistert
weet dan dat Ik ben in u,
en dat Ik altijd was in u,
en altijd zal zijn in u.
Dat Ik, de historische Christus, voor tweeduizend jaar aan u gegeven,
altijd voor u zal zijn,
dat Ik zal zijn uw Geleider en uw Begeleider,
gij mensheid, op weg naar de grote poort van inwijding,
het komen tot de Heer van het Licht in uzelf, de kosmische Christus,
waar Ik een realisatie van mocht zijn,
voor tweeduizend jaar geleden.
Ik zeg u mens, voorwaar Ik zeg u:
Hebt uzelve lief.
Hebt niet uw ego lief,
weet dat uw ego is de materiële realisatie van Gods Geest.
Doch heb uzelf lief, juist vanuit Gods Geest,
opdat gij kunt worden een eenheid met Mij.
Opdat gij zult zijn lichtend, diep in de liefde in uzelf ingebed,
want zijt gij niet als goden?
Heb Ik u niet gezegd voor tweeduizend jaar geleden
dat gij zult zijn als goden?
En nu is de weg voor u geopend,
uw geëvolueerde bewustzijn zal nu kunnen dragen
al de consequenties die zullen komen.
En gij mens van nu, gij zult de kracht hebben door de liefde u gegeven,
om de geest Gods in u tot realisatie te brengen.
Zo wil Mij dan ontvangen in uw hart.
Zo wil dan één zijn met Mij.
Verwerp Mij niet, verstoot Mij niet,
Ik heb u zo lief.
Wees dan in de vrede, in de vreugde van uw zijn.
Kom dan tot uw diepste overgave,
en accepteer al hetgeen wat in uw leven is.
En weet dat juist deze acceptatie van uw zijn in uw leven
u vrijmaakt van de emotionele gebondenheden daaraan.
Zo kunt gij gaan onderscheiden
hetgeen behoort tot de materie in uw persoonlijkheid
en hetgeen is geest in uw zijn.
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Voorwaar Ik zeg u
wees alert in uw onderscheidingsvermogen.
Begrijp dat nu een nieuwe spiritualiteit in uzelf geboren gaat worden.
Deze spiritualiteit zal van u mens
naast vreugde ook offers vragen.
Offers die gij zult brengen door uw gebondenheid aan uw materie
steeds meer los te laten.
En gij zult zien dat gij daardoor niet in verkommernis zult raken,
doch dat daar in u zal komen
een dieper inzicht,
een grotere vrijheid
en een dieper liefdesvermogen.
Want Ik zeg u
in uzelve zijt gij oneindig groot van liefde.
Zo kom dan nu in de openheid van geest,
opdat er zal komen in uzelve
vergeving in uzelf, naar uzelf toe en naar anderen,
uw diepste acceptatie in de liefde,
en genezing van al uw wonden.
Door Mijn wonden heb Ik u de kracht gegeven
uzelf van uw wonden te bevrijden.
In Gods heilige Naam.
Aum
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ZIE HOE IK WAS MET U
Zie hoe Ik was met u
en zie hoe Ik ben in u.
Ik die u mocht voorgaan
opdat gij in Mijn wonden, in Mijn bloed herkennen zoudt
uw eigen wonden, uw eigen bloed.
Tweeduizend jaar hebt gij mensheid van node gehad
om tot diepere inzichten te kunnen geraken.
Nu reik Ik u aan,
door de liefde bewogen, door de liefde met u verbonden, in eenheid met u:
Geef uw hart aan Mij.
Ontwaakt.
Zijt gij niet hart van Mijn hart?
Weet dat lijden ophoudt lijden te zijn
wanneer gij daar zelf vanuit uw zijn in God
uw denken en uw emoties daarin kunt verlichten door het zijn in Mij.
Ecce homo.
Zie de mens.
Zie de mens: geest Gods, onvergankelijke ziel, eenheid van zijn.
Voorwaar Ik zeg u, gij mens
dat uw gehele wereld zal veranderen,
dat gij door de vernieuwing in uw bewustzijn
tot een waarachtige vernieuwing in uw wereldlijke stelsels zult geraken.
Dat hierdoor begonnen zal kunnen worden
met het duizendjarig rijk,
een rijk waarin gij mens
door de liefde bewogen,
in eenheid met de geest Gods,
in eenheid met uw naasten zult leven.
En dan, dan zal zijn volbracht
wat Ik vanuit Mijn eigen vrije wil op Mij heb genomen.
En zo zult gij dan de schuld die in Mijn naam
over de gehele wereld, door de gehele mensheid is gebracht
tot verlossing brengen.
Dan zult gij zijn puur en trouw,
zuiver en liefdevol,
niet oordelend doch liefhebbend,
niet veroordelend, doch ontvangend,
dan zult gij zijn dragend uw broeder op uw eigen handen,
dan zult gij zijn uw broeders hoeder.
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Wees met Mij in dit zo heilige plan van God onze Vader,
met Hen die staan om Zijn troon,
en met u mens op aarde.
Kom in uw licht, kom in uw schoonheid, kom in uw vreugde, kom in uw genade.
Gods zegen zij over u.
Opstaan zult gij,
in opstanding zult gij zijn, vrij in de luister van uw geest.
Aum.
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DAN ZULT GIJ ZIJN
Dan zult gij zijn
niet oordelend, niet beoordelend,
doch liefhebbend, ontvangend, respecterend.
Ben Ik niet in de minste der Mijnen?
En wat gij ziet als de minste der Mijnen is voor Mij, Ik die in u ben,
Mijn hoogste broeder en zuster.
Zo ziet gij mens
dat gij in de gebondenheid van uw persoonlijkheid
uzelve soms buiten Mij plaatst.
Toen Ik mocht zijn de Christus, tweeduizend jaar geleden,
heb Ik door het offer
wat Ik geheel vrijwillig op Mij nam als de mens die Ik was,
u een poort geopend
waardoor gij uzelve zult kunnen voeren op deze weg,
opdat gij één met Mij zoudt worden.
In onze verbondenheid, tweeduizend jaar lang,
hebt gij u met Mij verbonden vanuit de afhankelijkheid die gij als persoon naar Mij
hebt gericht.
In dit nieuwe tijdperk zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u
dat gij nu in een geheel nieuwe liefdesverbinding met Mij zult treden.
Deze liefdesverbinding zal zijn
dat gij in de volle vrijheid van uw persoonlijkheid,
met het inzicht wat gij nu hebt verkregen
en uw bewustzijn mee hebt verruimd,
de kracht hebt ontwikkeld om de te zware beladenheid
van uw karmische gebondenheden in uw persoonlijkheid,
nu daarvan te verlossen.
Waardoor gij, o geliefde, gij geliefden van Mijn hart
zo diep in Mij zult zijn,
want gij zijt, altijd, door de eeuwen heen, hart van Mijn hart.
En omdat gij zijt hart van Mijn hart hebt gij in u
uw hoogste liefdeskracht
om dit 'hart van Mijn hart' tot realisatie te brengen in uw menselijk zijn.
Ik zeg u
dat gij mensheid in de komende tweeduizend jaar
daartoe zijt geroepen.
En dat hetgeen gij nu ervaart,
de vernieuwing in uw spiritualiteit,
in uw hoger zijn, nu gebracht naar uw persoonlijkheid,
dat deze vernieuwing van uw wereld zal maken
een nieuw en een duizend- en een tweeduizend jarig rijk.
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In deze vernieuwing zult gij de aarde die gij liefhebt,
en die Ik zozeer heb liefgehad, en nog liefheb,
- want voor deze aarde ben Ik gekomen zult gij deze aarde en al uw wereldlijke, al uw maatschappelijke stelsels
tot een reële vernieuwing en verandering brengen.
Zodanig o geliefden, dat gij hierdoor zult zijn
Mij, de Christus in uzelf.
Zo verbind u dan,
diep in uw hart, met uw uiterste heilige vrije wilskracht,
kracht van wil, want gij moet het willen vanuit uw vrijheid,
nu met Mij die u mocht voorgaan.
Laat al het leed, al de tranen, alle schuld, alle miskenning
die in Mijn naam over de wereld zijn gegaan
nu toch door uw liefdeskracht eindelijk
tot waarachtige broederschap getransformeerd worden.
Ik bid u
u hierin met Mij in een totale eenheid te willen begeven.
O Heer van het Licht
in uw genadevolle liefde bid Ik U
om vergeving voor al hetgeen in Mijn naam is geschied.
En zie, Ik bied U aan
al deze geliefden vanover de gehele wereld,
die met Mij, ín Mijn naam
tot verlossing van dit grote kosmische en karmische gebeuren
nu zullen gaan werken.
Zegen op uw pad,
ruimte in uzelf,
liefde in uw hart,
uw naaste dragend op uw handen.
Vergeef hem of haar, zijn angst, haar wanhoop,
het slaan, vanuit angst en wanhoop.
Zie hoe het in uzelf uw eigen angst, uw eigen wanhoop, uw eigen eenzaamheid
zo heeft geprikkeld dat het u tot verdediging moest brengen.
Strek uw hand uit en omvat de hand van uw broeder
in vertrouwen,
in werkelijk willen delen met elkaar.
En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u
zie dan de mens, ecce homo.
En de mens zal zijn opgestaan en met Mij een eenheid zijn,
Ik die voor u was de Voorloper.
Want gij zijt Mijn hoogste Broeder.
Amen.
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MIJN GELIEFDEN, ZO VOLG MIJ DAN
Mijn geliefden, zo volg Mij dan,
Ik, de Christus in u,
Ik die u ben voorgegaan,
Ik die u tot het voorbeeld mocht zijn
opdat gij in Mij zou herkennen wat in uzelve ligt besloten.
Tweeduizend jaar heeft de mensheid nodig gehad
om dit diep in zichzelve te kunnen begrijpen.
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u
dat in de komende tweeduizend jaar de mens nu zodanig zal ontwaken
dat hij zal zijn als een lichtend hart,
dat de mens zal zijn door de liefde gevestigd in de materie.
Dit zal slechts kúnnen zijn, Mijn geliefden,
indien gij Mijn roep in uw eigen hart wilt verstaan
en u in volledige overgave aan Mijn Vader wilt begeven.
Zo bid Ik u met Mij, aan Mijn zijde,
in liefde te willen strijden voor dit grote zijn.
Opdat over de gehele wereld
het lijden, de honger, de pijn aan de minsten der Mijnen aangedaan,
aan Mijn jongere broeder het dier,
aan hen die in rampspoeden omkomen en zich daarvoor hebben gegeven,
dat daar nu door de vernieuwing van het bewustzijn,
door u, u geliefden,
uiteindelijk een einde zal komen.
En zie, laat Mijn woorden in uw harten druppelen
opdat uw tranen gedroogd zullen zijn.
En denk niet dat gij daar te klein voor zijt,
want al hetgeen gij zelve in de ether uitzendt
verbindt zich en verenigt zich.
Nu is de tijd aangebroken dat gij uw denken geheel zult zuiveren,
dat gij geen onwaardige gedachten zult uitzenden
naar uw broeder en uw zuster,
dat gij, wanneer uw persoonlijkheid u dwingt te komen in de miskenning,
in de greep van schuld of angst of twijfel
daar in u die kracht zal opstaan die in uzelve zal zeggen en brengen:
'Nee, ik ben vrij.
Ik ben in de geest in mijn Vader.
Deze broeder, deze zuster waarvan ik denk dat hij of zij mij kwetst
handelt uit angst, uit twijfel, uit eigen miskenning, uit eigen schuld.
Wie ben ik dat ik zal veroordelen?'
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Ik bid u, Mijn broeders en zusters
om zo vanaf heden uw werk te willen volbrengen,
te willen zijn in uw zijn met Mij.
Want Ik ben met u, Ik geleid u.
Wanneer gij u richt op Mij, Ik die u mocht voorgaan,
zult gij Mijn kracht, Mijn liefde diep in uzelve voelen als een schild,
een schild tegen uw eigen gekwetstheden,
een schild van vertrouwen,
een schild van diepe overgave,
een schild van lichtende liefde.
En zo, zo zult gij ervaren dat uw kracht zal toenemen,
dat gij van maand tot maand, van dag tot dag en van uur tot uur
steeds dieper, steeds vrijer uw eigen kracht zult gevoelen.
Doch Ik zeg u,
waak ervoor dat gij dit niet in de materie
zodanig vormen laat aannemen
dat het zich dan tegen u zal keren.
Blijf in de eenvoud van het kind.
Wees als de leliën
en zie hoe uw eenvoud, uw liefde, uw vertrouwen
juist datgene zal oproepen bij die ander,
waarvan gij dacht dat het uw vijand was.
Slecht uw verdedigingswerken
opdat Ik mijn pijlen van liefde naar u toe kan zenden.
Zo gij waarlijk in Mij zijt hebt gij niets te vrezen.
Zo ontvangt dan nu, gij broeders en zusters
Mijn kracht, Mijn stille liefde, altijd u begeleidend, u leidend,
juist daar waar gij meende te zullen struikelen.
Aanvaard Mij geheel in uw zijn,
opdat gij met Mij
in het licht, de vrede en de vrijheid van de Vader zult zijn.
Shalom, shalom.
Aum.
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GELIEFDEN VAN MIJN HART
Geliefden van Mijn hart
Zie Ik ben in u.
Ik ben in uw midden,
Ik die u mocht voorgaan,
opdat Ik voor u mocht zijn de ontsluiting, de poort der liefde.
Ik mocht u geven de mens
komend, worstelend en strijdend, tot het goddelijk besef in zichzelve.
Ik mocht zijn de Zoon,
opdat ooit in de verre toekomst, gij mens zult kúnnen zijn de Zoon.
In het plan van de Vader
heb Ik met hulp en begeleiding van de heilige Geest
Mijn opdracht, Mijn taak mogen vervullen.
Doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u
dat deze opdracht, deze taak niet met Mij is afgelopen,
Ik uw Broeder, die u ben voorgegaan.
Door de liefde, het zijn in de Vader, waarin Ik mocht zijn,
werd het Mij vergund een open deur voor u mens te zijn.
Tweeduizend jaar hebt gij mensheid
in uw christelijke kerken deze boodschap in liefde tot de mens gebracht.
Zodanig, dat in de afgelopen tweeduizend jaar de mens
door zijn diepste geloof, zijn devotie, zijn één willen zijn met Mij
tot herkenning van de liefde Gods zou kunnen komen.
Doch voorwaar Ik zeg u
dat nu het tijdperk is aangebroken
dat gij mens verder en dieper nu zult reiken naar de hemelen.
En dat gij de hemel in uzelve, in uw aarde, zult brengen.
En gij zult dan de woorden die Ik u heb gegeven,
de waarden die zij tweeduizend jaar voor u hebben gehad,
steeds voor ogen houden.
Doch gij zult nu zien, indien gij uw hart wilt openen,
dat in deze woorden vele, vele dimensies besloten liggen
en dat zij pas nu, door de evolutie van het bewustzijn van de mens van nu
langzaam, in diepe ootmoed, in grote bescherming van liefde doorvorst,
dieper in uw eigen bewustzijn
- vernieuwende, steeds diepere dimensies aanreikend voor u nu kan komen.
Weest niet bevreesd:
ben Ik niet met u?
ben Ik niet in uw hart verankerd?
Weest niet in twijfel, in angsten.
Weest niet in wantrouwen.
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Wees in diepe stilte
en begrijp, tracht te begrijpen
hoe groot, hoe allesomvattend de liefde is van de Vader.
En weet dat Ik wederom, tweeduizend jaar nadat Ik voor u de poort mocht zijn
nu wederom de poort zal zijn.
Zie, Ik ben de Leider, Ik ben de Geleider, Ik ben de Begeleider.
En al Mijn Broeders in de geest, Zij allen die aan God,
godsbegrip in bepaalde landen,
vanuit bepaalde cultuurhistorische achtergronden,
middels verscheidenheid van vormgeving
de mens brachten tot godsbegrip.
Nu is de tijd aangebroken dat gij allen, vanover de gehele wereld
want ziet, men ziet Mij over de gehele wereld,
Ik spreek door zovelen vanover de gehele wereld,
Ik ben zo diep in u over de gehele wereld.
Dit is het teken dat de oproepende kracht van u mensheid, in haar totaliteit
nu aangeland is op dat cruciale kruispunt, waar nu
in eigen verantwoordelijkheid,
in vrijheid van geest,
in diepe ootmoed
de eenheid Gods tot realiteit gebracht zal kúnnen worden.
Ik bid u, broeders en zusters,
wees met Mij in de komende tijden,
versta Mijn oproep.
Zij gaat over grenzen heen,
door gesloten deuren heen,
door al datgene wat de mensheid heeft opgeworpen
om zichzelve, en haar wijze van geloof te beschermen.
In Mijn leiding en geleiding zult gij zijn
in een zo diepe overtuiging in datgene wat gij zijt,
in die vormgeving die tot uw zijn behoort,
doch dan wel open, in liefde voor de andere waarden die tot u zullen komen.
Ik bid u Mijn broeders en zusters,
laat ons zijn in de liefde en de vrede Gods.
Amen.
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NU VRAAG IK U
Nu vraag Ik u broeders en zusters, hetgeen nu gezegd zal worden
in de openheid van uw hart te willen aanhoren.
Wees niet geschokt, Ik bescherm u, Ik begeleid u.
Voorwaar Ik zeg u,
toen Ik mocht zijn de Christus voor u, tweeduizend jaar geleden,
zo ben Ik geweest in andere vormgevingen,
in andere vormgevingen van de ene waarheid,
in andere materialisaties daarvan.
Voor u was Ik de Avatar die de Christus droeg.
Voor anderen was Ik die Avatar die hen tot God kon brengen.
Wat Ik als de Christus tot u mocht brengen was
de genade van de vergeving, door de liefde Gods, zo diep werkend
dat Ik daardoor voor u mocht openen een nieuw tijdperk.
Toen Ik voor u de zonden der wereld op Mij nam
heb Ik daarmede een nieuw tijdperk ingeluid.
Waardoor hetgeen gij in deze tweeduizend jaar tot u hebt genomen als lering
volkomen waarheid is.
Doch Ik zeg u
dat hetgeen in het tijdperk van tweeduizend jaar geleden
in de evolutie van het menselijk brein
en de realisatie daarvan in het denken, spreken en handelen kon komen,
van een geheel andere aard was
dan hetgeen nu, door deze woorden, tot uw bewustzijn kan doordringen.
Door de Vader gegeven mocht Ik de Christus zijn, Verlosser,
die door de totale overgave aan de Vader
het wiel van karma, de machten der duisternis en het kwaad
door zich heen mocht laten gaan
opdat het zich kon losmaken uit de bewustzijns der mensheid.
In de daarop volgende tweeduizend jaar is dit geschied vanuit de devotie
en het zich aan Mijn voeten werpen,
hetgeen gij mens van node had.
Doch nu, voorwaar Ik zeg u,
zijt gij gekomen in een nieuwe evolutiespiraal,
waardoor gij de punt van vernieuwing,
het nieuwe leven voor het menselijk ras op deze planeet door Mij gegeven,
nu kunt continueren.
Herinner u, Ik heb gezegd: Ik was de poort.
Gij gaat er doorheen.
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Blijft gij slechts ten dele bewust van hetgeen Ik u heb mogen aanreiken
of kunt gij nu in uw totale zijn van de Vader
komen tot de Christus in uzelf,
zodat gij, ieder mens, een Christus kan zijn in zichzelf.
En gij moogt Mij aanroepen,
gij moogt Mijn bescherming vragen.
Mijn liefde zal in u zijn en met u zijn.
Doch gij geraakt nu geestelijk in uw volwassenheid.
Amen.
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GIJ MENS, ZIE HOE IEDERE BEDE WORDT VERHOORD
Vanuit de eenzaamheid van ons menselijk zijn Heer, vragen wij nu dat wij in deze
meditatie mogen komen tot een zo diep gevoelde aanwezigheid van Uw zijn in ons
zijn, dat wij dan gesterkt zullen worden voor onze eigen opdracht, de taak die ons
wacht, het leven van alle dag wat wij moeten leven.
Heer, wij mensen van deze nieuwe tijd, op dat zo cruciale punt staand, waarin wij
de devote afhankelijkheid die wij zo lang hebben gehad naar U toe,
nu heel voorzichtig in een iets ander licht mogen zien.
Dat gij Heer in Uw oneindige liefde Uzelf in ons kleine hart hebt willen plaatsen,
is van een zo grote omvang, dat wij Heer, vergeef het ons,
niet direct ten volle dit kunnen beseffen.
Gij mens, zie hoe iedere bede wordt verhoord.
Zo kom dan nu tot Mij met de eenvoud van het kind.
Zo wil dan nu in uw eigen hart het huis uwer Vader plaatsen.
Gij broeder, gij zuster,
Ik die u tweeduizend jaar heb mogen geleiden en begeleiden,
ben nog steeds met u, leef nog steeds in u,
u nu voerend langs nieuwe wegen.
Zeker, gevaren schuilen overal.
Duisternis wil het licht verdringen.
Doch voorwaar Ik zeg u
indien gij u wilt geven in de Vader,
geleid en begeleid door Mijn liefde,
zult gij de kracht des hemels in uzelve ervaren.
Zo kom nu, in Mijn naam, tot uw diepste acceptatie van uw eigen zijn,
in de veiligheid, de grootsheid van Gods zijn in u.
Zo wees dan nu in de genade van uw diepste vergeving,
in uzelve, voor uzelve, voor uw naaste.
Zo wees dan nu in het licht van uw werkelijke innerlijke genezing,
genezing van de wonden in u geslagen van leven tot leven,
culminerend in dit huidige leven.
Weet dan, gij zijt niet alleen.
Ik ben in u, als uw Geleider, Ik, uw Broeder Jezus, die de Christus droeg.
En met Mij zult gij zijn in de Vader.
Amen.
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VREDE ZIJ U
Vrede zij u, gij bloem, stralend wit.
In u het gouden hart, het verborgen juweel der liefde Gods.
Gaand over ongebaande wegen, komend langs groene weiden,
de levens aaneen geregen,
komend tot het water der zuivering,
gelegen in uzelve, uw zijn in God, uw kracht van geest.
Gij wezen van licht, in Mijn licht ingebed,
gaand, beklimmend uw eigen heuveltop,
komend tot het vuur der loutering,
waarin gij nu, gij mens
vrij in uw eigen zijn uw genade van vergeving, uw genezing in uzelve
met Mijn liefdevolle bescherming doorheen zult gaan,
opdat gij zult komen in de tempel uwer geest.
En zie dan hoe de tempel uwer geest is oneindig.
Geest is oneindig,
geest is zo groots,
geest kunt gij niet vangen in uw muren.
Vreest niet, in deze eerste stappen
naar de vrijheid uwer geest om te kunnen zijn in de Vader
ben Ik, uw Broeder Jezus die de Christus droeg,
uw Beschermer, uw Geleider.
Zo ontwaak dan hart van Mijn hart,
opdat uw hart en Mijn hart het hart van liefde mogen zijn,
zodat gij uw broeder, uw naaste die zo moet lijden,
werkelijk, over de grenzen van materie heen,
tot in de grondvesten van dit lijden zult willen en kunnen helpen en dragen.
Zie ook Mijn jongste broeder het dier,
hoe het dier moet lijden door de macht van de bewuste mens.
Zo neem dan op in uw gebeden, in uw denken, in uw spreken en uw handelen deze
liefde Gods,
waardoor gij uw jongere broeder het dier zult kunnen beschermen
en het leven kan geven,
waardoor gij hen die lijden, die gezien worden als de minste der Mijnen, juist datgene
aan liefde, in materie, niet als aalmoezen
doch als werkelijke, daadwerkelijke hulp zult kunnen geven.
Heb respect voor al wat leeft,
wees in eerbied voor de schoonheid hetgeen Mijn Vader ons heeft gegeven.
Vrede zij u, licht zij u, genade in u.
Amen.
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ZO SPREEK IK TOT U
Zo spreek Ik tot u,
Ik Die ben uw hoogste Broeder
tweeduizend jaar lang ben Ik voor uw mensheid
Diegene geweest
Die gij tot voorbeeld hebt moeten stellen.
Mijn broeder, Mijn zuster,
Ik zeg u dat Mijn aanwezigheid bij ieder mens
- Mijn kracht, Mijn liefde voor u de weg vrij maakt om te kunnen komen tot uw eigen zijn.
Zo zeg Ik u,
Ik Die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden,
dat Judas voor Mij was Mijn hoogste broeder.
Slechts hij mocht Mij
Ik Die was Jezus de Christus
tot dat lijden brengen;
tot al hetgeen Mij moest gebeuren,
opdat zich kon voltrekken die waarheid en die gerechtigheid die moest komen.
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u
dat gij mensheid Judas altijd vanuit de verkeerde hoek hebt belicht.
Hij, en alleen hij, was het waard,
hij alleen mocht die staf dragen,
die Mij tot lichamelijke vernietiging kon brengen.
En Ik zeg u dat gij mensheid,
maar vooral Ik, uw hoogste Broeder, hem daar altijd eeuwig dankbaar voor zal zijn.
Hij moest,
om het karma in waarheid en gerechtigheid te ondergaan,
zichzelve datgene aandoen
wat hem aangerekend werd door de christenheid
als de grootste zonde.
Doch Ik zeg u, alles was voorzien en voorzegd.
Het was een spel, het was een rollenspel
van die hoge entiteiten,
die hoge geesten die mochten indalen,
opdat er een nieuwe spirituele impuls over de mensheid zou gaan,
waardoor in die mensheid die essentiële waarden,
die Ik mocht geven,
herkend konden worden.
Zo bid Ik u, mijn broeder, mijn zuster,
richt u nu op heel andere wijze
op wat tweeduizend jaar geleden is geschied.
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En zie niet alleen Mijn lijden daarin,
want Ik zeg u dat Ik ben opgestaan
en dat gij mens zult opstaan
en dat gij zult worden de nieuwe mens,
bewust van het goddelijk Zijn in u, de Vader in u.
En gij mens hebt de kracht van de Mater,
de vrouwelijke kracht
om tot ontvangenis te kunnen komen
van deze hoogste geestkracht,
de goddelijke aanwezigheid in uzelve.
En gij mens zijt het enige wezen op aarde
dat vanuit uw bewustzijn dit grote gegeven tot realiteit kunt brengen
Ik bid u, richt u tot dit goddelijk Zijn in uzelve
en roep Mij aan in vrijheid als zijnde uw hoogste Broeder
om u hierin te begeleiden,
want Mijn zegen, Mijn liefde is met u.
Kom tot Mij allen die belast en beladen zijn,
zo sprak de Heer uw God door Mij heen.
Niet Ik, de mens Die was Jezus de Christus,
is de Godheid,
dat is de belichting
die de mensheid daaraan heeft gegeven;
doch Ik zeg u
-in de vernieuwing van uw bewustzijn,
in de geestelijke volwassenheid die gij mensen nu hebt bereikt dat uw verantwoordelijkheid is
uw lichtende goddelijke aanwezigheid in uzelve
tot werkelijke realiteit te brengen.
En zie Mij dan, Ik uw Broeder,
Die u tweeduizend jaar geleden mocht voorgaan
als uw Begeleider, uw liefdevolle Broeder,
toch niet als uw Godheid
en maak u los van die dwangmatige afhankelijkheid
die u tot Mij hebt,
waardoor gij niet kunt komen
tot uw eigen hoogste goddelijke Zijn.
Laten wij samen bouwen aan een nieuwe wereld
waarin waarheid en gerechtigheid, liefde en vertrouwen
zullen heersen.
En Ik zal met u zijn tot aan het einde der dagen.
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IN HETGEEN GIJ HEBT OPGEZONDEN
En zo ben ik, mens van nu, het waard te zijn die ik ben.
Ik ben een wezen van licht, ik mens, ben een wezen van licht.
Ik ben het waard te zijn die ik ben.
Dan leg ik mijn beide handen open in mijn schoot
en blijf zo even in stilte zitten.
In hetgeen gij hebt opgezonden, Mijn geliefden,
is een zo grote bede vanuit uw eigen zijn
om waarlijk in dit licht te zijn,
dat er vanuit de eenheid van het zijn met uw eigen hoger zelf
nu een kracht zal komen die in u datgene zal losmaken
waardoor gij, mens van nu, u werkelijk in het licht kunt begeven.
Laat dus los de zwaarten die u, zo lang reeds, hebben gedragen,
opdat gij nu uzelve kunt dragen in uw eigen licht.
Want weet dan, gij geliefden,
dat Ik, uw Broeder, die tweeduizend jaar geleden tot u kwam,
altijd met u verbonden zal zijn.
De gehele Christenheid zal met Mij verbonden blijven,
vanuit die niveaus van bewustzijn,
die Ik, als de historische Christus, tot u mocht brengen.
In andere religies zal Ik mij tot hen wenden
vanuit het bewustzijn dat deze volkeren hebben,
want alles is één.
Zo wees dan nu in liefde met Mij verbonden
opdat Mijn liefdeskracht uw liefdeskracht zodanig mag stimuleren
dat gij wilt en kunt zijn in uw licht.
God is in u.
Verlossing zal slechts in uzelve plaats kunnen vinden
zo gij de Verlosser in uzelve tot leven brengt.
En Ik mag u daarbij terzijde staan, uw Broeder in de geest.
Open uw hart voor deze liefde,
open alles in uzelve voor de kracht van dat licht,
Gods zijn in u.
Gegroet in liefde.
Wees in vrede.
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GIJ MENS VAN DEZE TIJD
Gij mens van deze tijd
zijt nu in een zodanige vrijheid van geest,
in een zo diep vermogen in liefde te zijn,
dat gij mens van deze tijd uw wereld kunt redden van de liefdeloosheid,
de haat, al de duisternis die over uw wereld waart.
Gij mens, gij hart van Mijn hart, ontwaakt,
opdat in de herkenning van u en Mij
die nieuwe mens zijn plaats durft in te nemen,
zijn plaats in uw wereld zodanig durft in te nemen
dat deze nieuwe mens een uitstraling van liefde zal krijgen,
zodanig in hemzelf ingebed
dat deze uitstraling van liefde
juist diegenen zal raken,
juist daar waar de herkenning van liefde in
het eigen zijn nog moeilijk is,
nog door lijden en verdriet werd versluierd.
Wanneer gij mens in uzelve
God, de Vader, het Zijn,
uw eigen hoogste zijn als diepste bron erkent,
zult gij de kracht hebben deze erkenning
in uw woorden, uw gedachten en uw daden
tot liefde te transformeren.
Leed, lijden zal geen mens bespaard kunnen zijn.
Leed, lijden, het zich daaraan ontworstelen
geeft u een zodanige kracht
dat gij mens tot vernieuwing kunt geraken.
Vervloek niet het lijden.
Wees dankbaar voor de positieve aspecten die in lijden verweven zijn.
Zo bid Ik u, open uw hart,
en aanvaard en ervaar de liefde Gods in uzelve.
Zo hef uw hart omhoog, sursum corda.
En verheug u met Mij
over al diegenen die net als u,
op vele plaatsen in uw wereld zich verbinden en zich vernieuwen,
opdat er eens zal komen
een door liefde gedragen wereld,
in een door liefde ontvangen hemel.
Dat de zegen des Allerhoogsten over u zij,
in u zij, u, de nieuwe mens,
staand op de drempel van een nieuw tijdperk.
God zij met u.
Amen
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DAN ZULT GIJ ZIJN
Dan zult gij zijn,
hart van Mijn hart, licht van Mijn licht.
Dan zult gij in uzelve de herboren Christus zijn.
Dan zult gij zijn de indaling van de kosmische Christus,
de zonnegod, de Sanat Kumara.
Dan zult gij zijn in zodanige eenheid met dit stralende Licht,
dat in uw menselijk zijn tot werkelijke realisatie zal komen,
de kracht, de macht en de heerlijkheid van God.
Bereidt u voor. De komst hiervan is nabij.
Zo nabij, dat de herkenning hiervan in uzelve vliesdun is
en reeds van zich doet spreken in al wat van u is.
Vreest niet, het Licht zal u niet van uzelve halen.
Er is geen enkele grond voor angst of onveiligheid.
Zijt gij niet hart van Mijn hart, licht van Mijn licht?
Zo raakt dan nu met uw linkerhand uw hart aan
en breng met uw rechterhand de duim naar uw inzicht, uw dieper zijn.
En leg uw vier vingers van uw rechterhand
op die geestelijke punten in uw bewustzijn,
opdat op deze wijze in de spiraal van lichtende energieën
ook de werking van de hersencellen nu gestimuleerd zal worden naar het licht.
En zeg dan nu in uzelf in de diepste stilte:
Ik ben in Gods heilige naam,
in mijn diepste acceptatie, in volledig vertrouwen,
in mijn diepste vergeving, in onvoorwaardelijke liefde,
in mijn diepste genezing,
in werkelijke eenheid.
Aum
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ONTSLUIT UW HART
Ontsluit uw hart.
Laat Mij in u zijn.
Laat mijn Aangezicht in uw aangezicht zo herkenbaar worden,
dat gij mens zult zijn een Christus in uw zijn.
Zo wees dan met Mij, mijn broeder, mijn zuster,
opdat er zal komen een wereld,
waarin geen haat, geen macht
en geen liefdeloosheid meer de overwinning zal behalen.
Doch dat in uw hart uw liefdeskracht zo mag stralen,
dat u al degenen die tot u komen zult omarmen in deze liefdeskracht.
Zo wees dan met Mij en ontwaakt dan,
hart van Mijn Hart.
Wees met Mij en kom in de vreugde van Mijn Zijn in u,
kom in uw menselijke waardigheid, in uw verbinding met Mij.
Hef uw kaars omhoog
en zeg met Mij:
Heer van het Licht, God in mij,
ik ben waardig in u te zijn, deze mens te zijn.
Ik ben dankbaar in diepe vreugde, dat ik deze mens mag zijn.
Amen
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HET KLONEN VAN DE VRUCHT DES MENSEN
Het klonen van de vrucht des mensen is verwerpelijk,
daar dan niet tot werkelijke realisatie kan komen
de ingedaalde Geest Gods,
de ziel met al haar aspecten,
in het unieke van de mens.
En Ik zeg u, dat uw wetenschap steeds verder zal gaan
en zichzelve uiteindelijk zal vernietigen
zo er niet een nieuw, vernieuwend bewustzijn zal gaan ontstaan.
Daartoe zijt gij mensen geroepen,
om in uw gehele wereldbevolking
tot vernieuwing van bewustzijn te kunnen geraken.
Want Ik zeg u dat elk menselijk bewustzijn,
gebaseerd op de Geest Gods in uzelve,
een zeer grote mate van lichtende uitstraling,
van lichtende energieën zal hebben,
hetgeen de wolken van duisternis uiteindelijk zal verdrijven en uiteen doen
spatten.
Het is van het hoogste belang
dat gij, gewone mens op aarde,
uzelve bewust wordt van het zijn van God in uzelve.
Slechts zo zult gij kunnen keren
de vloed van macht en duisternis
die over uw wereld zal kunnen komen.
In liefde
Zo wil Ik tot u spreken, Ik die ben uw broeder,
die tweeduizend jaar geleden tot u kwam.
En Ik zeg u Mijn geliefden, dat de tijd van vernieuwing nu is aangebroken
over de hele wereld.
Dat overal de verbinding die de mens heeft met Mijn straling, met Mijn licht
en Mijn liefde, in uzelf vertegenwoordigd,
nu zodanig gerealiseerd zal worden dat overal ter wereld
het bewustzijn verlicht zal worden door de liefde.
Zo zeg Ik u, waakt dan en bidt en weest met Mij want gij zijt hart van Mijn hart
opdat er zal komen vrede, broederschap, liefde, op uw wereld.
En het zal u gelukken
want het bewustzijn is nu zo groot,
het verlangen is zo groots omhoog gestegen
dat Wij, uw broeders in de Geest
en Ik die ben uw broeder van tweeduizend jaar geleden,
met u in steeds grotere kracht en liefde ontwaken zal zijn.
Wees met Mij, geliefden, hart van Mijn hart,

46

opdat uiteindelijk het hart van uw wereld zal kloppen
voor allen die in duisternis verkeren,
voor hen die in onschuld moeten lijden.
Voor het onschuldige dier dat tot vermaak van de mens dient.
Want Ik zeg u,
in ieder schepsel,
in iedere steen,
in de gehele schepping,
is het Licht van het hoogste Zijn, Gods geest aanwezig.
Zo ga dan nu in vrede en straal uit.
Wees uzelf in licht en vreugde
en uw straling zal de ander raken die daar voor openstaat.
Zo groet Ik u in liefde en eerbied.
Uw broeder
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DAN SPREEKT NU TOT U, VANUIT DE CHRISTUS
Mijn geliefden, hart van Mijn hart
gij zijt hart van Mijn Hart
en Ik zeg u, in de afgelopen tweeduizend jaar
waart gij Mijn geliefden, overal ter wereld
in een afhankelijke staat tot Mij.
In dit nieuwe tijdperk, zo zeg Ik u
vanuit de kennis van uzelve
dan zult gij God kennen in uzelve
zult gij staan,
in een nieuwe verbinding van broederschap met Mij,
Ik die u voor mocht gaan, tweeduizend jaar geleden.
En gij Mijn geliefden, gij zijt allen in uzelve
vanuit uw eigen waardigheid, te zijn een drager Gods
nu in staat, met de kracht die gij bezit, in uzelve
om met Mij, Ik die u voor mocht gaan
in zo'n eenheid van liefde en verbondenheid te zijn
dat uw licht, mijn geliefden, en Mijn liefdesstraling in u vernieuwing zal brengen,
over deze uw wereld.
Deze vernieuwing, bewustwording van liefde en Gods Zijn in ieder mens,
in al wat leeft, zo zeg Ik u, zal uw wereld zodanig veranderen,
dat er tijden zullen aanbreken
waarin de een de ander niet meer om het leven zal brengen
omwille van materiële goederen of macht of gewin.
Gij mens hebt in uw eigen handen uw lot,
gij mens hebt in uw eigen Zijn,
uw licht en Mijn straling van liefde.
Zo bid ik u Mijn geliefden
gebruik dan hetgeen u is gegeven, gebruik dan de liefdeskracht
die Ik met u mag delen, uw eigen liefdeskracht,
uw eigen licht en wees met Mij.
Waakt en bid
en wees met Mij, gij hart van Mijn Hart.
Ik groet u, in eerbied en liefde,
Ik die u voor mocht gaan.
Amen
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ZIE, VAN OVER DE HEMELEN
Zie, van over de hemelen ben Ik gekomen
om in u te zijn.
Zie, hoe in uzelf
uw hoogste zijn Mijn aangezicht is.
Zie, hoe in uw zijn als persoonlijkheid
Mijn aangezicht somtijds versluierd, somtijds stralend
in uzelf tot herkenning zal komen.
Zie dan, hoe gij
in uw hoogste zijn, in de kleine mens die gij zijt,
vanuit de verbinding met Mij
- Ik de Christus in u hoe wij samen opstijgen
tot de hoogste hemelen.
Want van over de hemelen zijt ook gij gekomen.
En zie dan, hoe vanuit deze gezamenlijke opstijging
het licht, waaruit wij zijn voortgekomen
helderder, stralender wordt,
een licht, zo groot
dat zij vanuit zichzelve nieuw licht het leven laat zien.
Zodat in de hereniging der bewustzijns
deze vergrote mate van verlichting
langs de weg der geleidelijkheid, der evolutie
tot in de stof zal incarneren.
Zo gij geeft aan God wat des Godes is
en aan de keizer wat des keizers is,
dan zult gij niet balanceren op het scherp van de snede.
Want dat wat des Godes is, wat van God is
is in u het hoogste zijn.
Geef dan aan dit hoogste zijn
wat van dit hoogste zijn is.
Indien gij geeft aan de keizer wat des keizers is,
dan geeft gij vanuit uw hoogste zijn
de keizer uwer Seele, de keizer in uw ziel,
een zodanige kracht mede
dat deze keizer van uw ziel
zich kan manifesteren in uw persoonlijkheid:
de drager van de keizer en van God.
Wanneer gij deze drie-eenheid
tot een werkelijke integratie in uzelve kunt volbrengen
door uw heilige vrije wil
aan de ene kant zeer duidelijk en vastberaden te richten
op het hogere,
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en aan de andere kant durft te leggen op het altaar der liefde,
dan voorwaar, voorwaar Ik zeg u,
dan zult gij hebben gegeven aan God wat des Godes is,
aan de keizer wat des keizers is
en aan de stof wat God en keizer in de stof zal zijn.
Zo richt u dan nu
op de zevenpuntige ster,
zie hem, deze ster, stralend van licht
en zeven punten in u vertegenwoordigd,
in al die zeven gebieden waaruit gij bestaat.
Herken uw eigen gezicht in al deze gebieden
en zie hoe uw gezicht het lijden vertoont
van al de eeuwen waaruit gij hebt bestaan.
En hoe daar, waar gij zijt ingebed in het hogere
het lijden u niet meer beroert.
Zo zeg Ik u,
richt u op deze ster in uzelf,
en zie toe, wakend als een zorgzame moeder of vader,
dat gij het kind uwer vereniging,
God, de keizer en uw persoonlijkheid,
niet onnodig laat lijden.
En hoewel niets in de kosmos onnodig is,
is toch een lijden wat niet direct noodzakelijk is
een vertraging in uw integratie.
Licht omgeeft u,
licht in uzelf,
verwarmend, liefdeslicht,
u vervullend met hoop, met vreugde, met vrede.
Ik Ben, ieder van u, Ik Ben, in u, God.
Zo hef uw handen op
en laten wij in deze handopheffing
ons kleine zijn, ons grote zijn, herenigen, verbinden
in een totale vergeving en genezing
in Gods heilige naam,
in uzelve aanwezig.
Licht uit licht, geest uit geest, ziel uit ziel en stof uit stof,
een in het zijn.
Amen
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IN DE VRIJHEID VAN DIT WETEN
In de vrijheid van dit weten roep Ik u op
Mij in uzelf te begroeten.
Lang heb Ik u opgeroepen om Mij in uzelf te herkennen.
Doch nu is de tijd gekomen
dat Ik u verzoek, dat Ik u oproep
om Mij dan nu in uzelf te durven begroeten
in de vreugde van de hereniging.
Durf te accepteren dat Ik in u ben.
Zijt gij niet als goden?
Vanuit deze vrijheid
Mij de Christus in uzelf, te begroeten,
zult gij komen tot een hoger bewustzijn van de Heer van het Licht
in u.
Begrijp gij mens
dat de vernieuwing van bewustzijn
die nu in dit tijdperk tot u zal komen
zal maken dat het gehele universum meegaat
in deze verruiming van bewustzijn.
Waardoor Hij wiens naam niet genoemd mag worden,
het allerhoogste Wezen,
zich in de Heer van het Licht, de kosmische Christus,
tot een nog groter bewustzijn
zal kunnen manifesteren.
Waardoor in dit gehele universum
het bewustzijn hiervan wederom vergroot zal worden.
Zodat uiteindelijk gij mens zult zijn als goden.
In de liefde van uw bewustzijn dat gij zijt als goden
zult gij dit goddelijk zijn
zodanig in de stof realiseren
dat er geen haat, geen liefdeloosheid, geen geweld,
geen pijn meer zal zijn.
Dan zult gij de minsten der Mijnen
tot de hoogsten in uw zusterschap erkennen.
Dan zult gij werkelijk uzelve liefhebben
opdat gij uw naaste kunt liefhebben
zoals gij uzelve liefhebt.
En zo zullen wij, u en Ik,
in de loop der eeuwen gezamenlijk verder gaan
in de realisering van dit hoge gegeven.
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DE BEVRIJDE MENS
De oneindige uitstraling
van de historische Christus
die tweeduizend jaar lang in de harten en de hoofden
van de mensheid heeft geleefd
is niet gedoofd.
Zijn oneindige lichtende uitstraling
vraagt om herkenning in het menselijke wezen
de mens van het nieuwe tijdperk.
Zo vraag ik u
Mijn broeders en zusters
wees dan met Mij
opdat u kunt zijn
hart van Mijn Hart.
Zo zal Ik met u zijn door de eeuwen heen.
Edoch, Ik zeg u
dat u zult zijn
die vrije mens
die waarlijk Mijn broeder
Mijn zuster zal zijn.
Weet dat alles wat Ik u heb mogen geven
is gegeven opdat in uzelve
juist datgene tot realisatie zal komen
in uw levens
zoals vanuit uw eigen goddelijke zijn
is beslist toen u incarneerde.
Want Ik zeg u
datgene wat over uw aarde zal komen
vraagt om een vernieuwd bewustzijn.
Het vraagt om een zo diepe liefdesenergie
in uw eigen harten
een zo groot inzicht in uw denken
dat u zult kunnen uitstralen
juist die liefdesenergieën
die vergevingsenergieën
die acceptatie-energieën

52

die zuivering zullen aanbrengen
in al hetgeen deze planeet Aarde zo verduistert
dat alleen daardoor uw wereld
verlost zou kunnen worden
van de duisternis van de haat
de macht, het gewin.
Zo geliefden
ontvang dan vanuit uw eigen diepste zijn
uw goddelijke natuur
Mijn broederhand
Mijn liefde in uw harten.
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