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‘De indaling van de Heer van het Licht’ 

 

--- Je hebt aangereikt dat Geest in de ziel gecomprimeerde lichtenergie is. Zo ook met 

de twee componenten in de ziel. Hoe werkt dat naar buiten toe uit als je met zo’n 

gecomprimeerd deeltje zowel geestelijk als stoffelijk in aanraking komt? Kun je zeggen 

dat het zich verkleint in de ziel? In feite is het toch veel groter? 

 

Z: Datgene wat ik noemde ‘gecomprimeerd in de ziel’ is in wezen ontzaglijk groot.  

Maar datgene wat in de menselijke ziel tot verdichting kan komen, heeft dat grote in 

zich en zal dat door de mate van ontvangst van deze mens tot realisatie kunnen bren-

gen. Dus wanneer in de mens het besef gaat komen hoe ontzaglijk groot het is, kan er 

in de mate van de ontvangst een vernieuwing aanbreken waardoor het groter wordt. 

Daardoor kan de grootheid van het geheel duidelijker en explicieter in zijn eigen 

menselijke persoonlijkheid tot uitdrukking komen. 

 

Dit is wat voor de gehele mensheid nu komende is. Wat ik heb aangereikt gekregen is 

dat de oproep in de mens zo groot is dat het nu kan plaatsvinden.  

Daarop heb ik gevraagd: Wat is die oproep dan?  

Aan de ene kant is dat het lijden, wat bij de mens zo ontzaglijk veel heeft aangereikt, 

waardoor er als het ware een dieptepunt is aangebroken. Vanuit een dieptepunt schiet 

je weer omhoog, kun je omhoog en tot vernieuwing komen.  

Aan de andere kant is er het grote gemis van een werkelijke innige en innerlijke 

eenheid met het goddelijke. Die oproep is zo groot dat daardoor dit alles kan gebeuren, 

niet alleen hier maar overal, over de hele wereld. 

Dit is ook een poort waardoor het grote van de comprimering die in de ziel zit, tot een 

steeds directere, explicieter realisatie kan komen.  

Dus hier roept op wat daar al aanwezig is. Maar dan niet meer tot een scheiding 

komend maar tot een fusie. 

 

--- Kan ik daar ook uit concluderen dat het mannelijk aangezicht en het vrouwelijk 

aangezicht van God vanuit een andere richting werken? U zegt: Geest is mannelijk, 

het vrouwelijke is het vormgevende, als ik het goed begrepen heb. Zijn die altijd met 

elkaar verbonden, werken die op elkaar in of kan het zijn dat ze nog teveel los van 

elkaar staan? 

 

Z: Nee, ze hebben altijd op elkaar ingewerkt, zijn één geheel. In het menselijk 

bewustzijn is dat een gescheiden geheel geweest. Nu komt het terug tot een eenheid. 

Niet alleen door het toe te laten, maar daar ook scheppend mee willen werken. 

 

--- Dat doet de mens met zijn wil? Hij moet daar scheppend mee gaan werken om die 

eenheid te vormen? 

 

Z: Die eenheid bestaat al, maar door het menselijke bewustzijn, de innerlijke vrijheid 

en het verlangen om daar mee te gaan werken - dat is dat innerlijk discipelschap - kan 

de mens het nu in zijn totaliteit ook werkelijk in de materie gaan realiseren. Het is er 

dus al. Wij weten het alleen niet. 
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--- De realisering is het vrouwelijke deel? 

 

Z: Ja, het vrouwelijke deel is de ontvangenis en de materialisering. 

De inspiratie is vanuit het mannelijke. Het zijn twee delen die één zijn, die lijken te 

bestaan uit twee componenten, maar toch één geheel zijn. 

 

--- Zohra, ik heb verstaan dat ook in onze schaduwkanten van de ziel scheppende 

energieën aanwezig zijn. Hoe kan ik dat zien? 

 

Z: Die schaduwkanten in onze ziel zijn als het ware ‘kliekjes’ overgehouden vanuit 

andere levens en die in dit leven opnieuw worden opgewarmd. In deze ‘kliekjes’ zit de 

scheppende kracht. Want juist doordat het zich blijft herhalen totdat de mens daar een 

positieve transformatie aan kan geven, blijven die ‘kliekjes’ als het ware vragen om 

opwarming. Dat houdt in dat de mens scheppend gedwongen wordt om daar steeds 

maar weer mee te gaan werken. Daarom zitten daar die scheppingsenergieën.  

Want als we ons niet bewust worden wat daar is, dan kunnen we er ook helemaal niets 

mee. Het opwarmen kan dan door een heftig vuur gebeuren, zodat het verbrandt, of 

het kan op een heel zacht pitje en dan moet je het misschien nog drie levens verder 

doen. Dat is je eigen vrije wil daarin. 

 

--- Je hebt iets gezegd over structuren. Je zei structuren van vernieuwing van 

bewustzijn. Kun je iets verder uitleggen wat je hiermee bedoelt? 

 

Z: Het bewustzijn wat de mensheid heeft, is vanuit een bepaalde structuur 

samengesteld. Die samenstelling is vooral en voornamelijk gebaseerd op de 

afhankelijkheid die de mens heeft aan datgene wat buiten hemzelf is. Ook op wat hem 

binnenin hemzelf aan zwaarten vasthoudt en daardoor bepaalt. Dat werkt weer samen. 

Het zijn altijd twee componenten. 

De structuur hiervan gaat nu in de komende tijden veranderen, omdat het bewustzijn 

van de mens zich nu niet meer afhankelijk wil opstellen van datgene wat tot hem komt 

of datgene wat van binnenuit naar hem toekomt, maar zichzelf plaatst in de waarachti-

ge en waarlijke lichtenergie die hij zelf is.  

Dus in zijn eigen waardigheid van scheppingskracht.  

Dat is de nieuwe structuur en dat is de spirituele revolutie. 

 

In de mensheid ligt de aanleg voor de verslaving aan deze eigenlijk destructieve en 

negatieve structuren van onze aankleefsels. De mensheid kan pas tot een vernieuwing 

komen wanneer hij zich absoluut  - dat is dat innerlijk discipelschap - plaatst op het 

punt van, met de heilige vrije wil, niet meer te willen toestaan dat deze destructieve 

oude energieën hem nog helemaal te pakken krijgen en bepalen.  

Want je doet het volkomen uit je eigen vrijheid: uit het verlangen om te zijn in licht. 

 

Er zijn legio oefeningen gegeven hoe je daar met jezelf aan kunt werken.  

Maar het voornaamste is de absolute acceptatie van een wezen van licht te zijn. Dat 

is voor ons mensen die eeuwenlang in de verslaving van de afhankelijkheid zijn 

gebracht aan godsdienst, een ontzaglijk grote stap. 
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Voorbij aan de verslaving van de afhankelijkheid aan godsdienst die jou aanreikt dat 

er een hogere macht is waar jij onwaardig aan bent en waar je in een afhankelijkheid 

naar toe staat. Dat heeft een ontzaglijke grote impact op de gehele mensheid gehad. 

Niet alleen de christelijke godsdienst, maar alle oude godsdiensten en culturen kenden 

het zoenoffer van de mens aan een godheid, buiten hem of haar om. Zolang dat blijft 

bestaan kan de mens niet in dat trillingsniveau komen waarin hij in een 

gelijkwaardigheid staat met het licht in zichzelf. 

 

--- Je hebt het er over dat uiteindelijk die zwarte velden doorlicht zullen worden, 

waardoor het licht en het bewustzijn over de hele wereld veel sterker wordt. Daarmee 

zeg je niet: die zwarte velden moeten weg. Zeg je daarmee dat je tot acceptatie mag 

komen van die schaduwkanten, waardoor ze ontvankelijk worden voor licht en liefde 

en dus zodoende tot transformatie komen? 

 

Z: Dit is prachtig dat je het zo hebt begrepen. Daar wil ik verder op ingaan. 

De weerstand die de mens ontwikkelt tegen de schaduwkanten vergroot en verergert 

die schaduwkanten. Waarom? 

Omdat door de weerstand van er tegenin te willen gaan er innerlijk geen ruimte is om 

op de meest adequate wijze het licht te kunnen herkennen in jezelf.  

Wanneer er geen weerstand is doch een werkelijke acceptatie vanuit een volledig ver-

trouwen van jouw zijn in licht, schep je in jezelf een zodanige ruimte, waardoor de 

zwaarte van deze schaduwkanten jou niet meer bepaalt.  

Daardoor word je vrij om op jouw, voor dat moment meest adequate wijze, de inspiratie 

van die lichtdeeltjes, de fotonen die indalen, te kunnen ontvangen. 

 

--- Als wij wezens van licht zijn, hoe kan het dat we zo weinig bewust contact kunnen 

maken met engelen? Ik zou graag willen weten hoe je de scheppingskracht die in het 

licht is, buiten ons als aardse wezens, kunt gebruiken om verder te komen? 

 

Z: Dat houdt in dat er in jezelf eerst toch wel heel duidelijk de basis gelegd moet worden 

dat je zelf behoort tot dat rijk der engelen.  

Wat zijn engelen? Dat zijn hogere lichtwezens. Wij zijn lichtwezens, nog niet hoger, 

want het bewustzijn moet eerst groeien. Maar wij behoren wel tot datzelfde rijk. Door 

dat in jezelf heel duidelijk te maken, daar van uit te gaan in alles wat je denkt en spreekt 

en handelt, bevorder je de openheid, het ontvangststation om in contact te kunnen 

komen met wezens uit deze rijken. 

 

Het is niet de bedoeling dat de mens steeds weer vanuit zijn menselijke persoonlijkheid 

contact tracht te krijgen met wezens uit andere dimensies. Dat is niet goed.  

Waarom is dat niet goed? Hoewel wij behoren tot die eenheid, hebben wij mensen die 

hier op aarde leven in de materie, een eigen weg die wij moeten volgen om tot het licht 

te kunnen komen. Zij die in het licht zijn hebben hun eigen weg.  

Zij kunnen wel helpen maar dat gaat van hen uit. 

Wat gaat van ons uit?  
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Ons openstellen voor het licht vanuit ons eigen diepste inzicht dat licht te zijn. 

Ik hoorde van een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gebeden op 

genezing van zieken. Waar gebeden wordt voor beterschap van een geliefde, heeft 

dat minder effect dan wanneer er gebeden wordt: ‘Uw wil geschiede’.  

 

Wat is ‘Uw wil geschiede’?  

Tot nu toe dachten wij bij ‘Uw wil geschiede’ aan die meneer God op de troon. 

‘Uw wil geschiede’ betekent jouw directe en absolute eenheid  

met het hoogste wat er is: die wil geschiede.  

Die bepalen wij niet vanuit onze persoonlijkheid.  

Dat is een totaal andere dimensie, energie, en bewustzijnsniveau. 

 

--- U had het over het engelenrijk. Je hebt ook een duister rijk. Als er nu veel negativiteit 

in je leven is geweest, je probeert uit alle macht in het licht te komen en je merkt dan 

steeds dat er krachten op je inwerken die je weer wegtrekken uit dat licht, wat kun je 

daar mee? 

 

Z:. Ik wil even een voorbeeld nemen wat ik onlangs naar mij toe heb gekregen. Het 

betreft een jongeman die door een ongeluk in zijn jeugd zodanig open ging, dat de 

energieën die latent aanwezig waren in zijn onderbewustzijn, plotseling heel duidelijk 

in zijn bewustzijn kwamen.  

 

Hij had in een leven erg veel geweld en liefdeloosheid ondervonden of begaan, dat is 

hetzelfde, en deze latent aanwezige trillingen werden als het ware door zijn affiniteit 

daarmee - omdat hij helemaal open ging na dat ongeluk - als een paar lelijke dikke 

elementalen.  

Hij gaf ze namen, waardoor hij ze bevestigde.  

Hij bevestigde ze dus in de energiewereld als zijnde levende organismen.  

Het waren elementalen, dus trillingen vanuit dat andere bewustzijn. Door de aandacht 

die hij daaraan gaf en de afhankelijkheid die hij daaraan had, werden ze steeds groter.  

Besef van zijn eigen waardigheid, zijn eigen licht was er al nauwelijks, maar werd daar-

door totaal versluierd. Toen kwam hij na lange tijd bij mij terecht. Ik bracht hem tot het 

besef van die eigen waardigheid. 

 

Nu kom ik bij jou terecht.  

Hoe moet je daar dan mee werken zodat ze geen vat meer op je hebben? De 

voortdurende negativiteit die je hebt ondervonden neemt langzaam aan een bepaalde 

vorm aan.  

Dat worden die elementalen. Hoe meer aandacht je daar aan geeft, hoe directer en 

duidelijker ze in jezelf in het bewustzijn komen. Zo duidelijk dat het uiteindelijk zelfs 

stemmen kunnen worden die jou tot destructieve dingen dwingen.  

 

Nu zeg je: ‘als je dan zelf met alle macht werkt om in het licht te komen’.  

Ik denk dat je dat niet met alle macht moet doen. Ik denk dat je in een hele stille mate 

van vertrouwen en overgave aan dat licht kunt zijn. Want het werken met alle macht 

bevestigt de macht van het donker eigenlijk. Zo subtiel werken deze energieën. 
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Je bedoelt het heel goed. Je wilt in het licht zijn. Je weet dat het er is. Je werkt er met 

alle kracht van je persoonlijkheid aan en je bereikt eigenlijk het tegengestelde. Want 

die trilling in je persoonlijkheid van met alle macht in dat licht te willen zijn, heeft 

hetzelfde trillingsgetal als de macht van het negatieve. 

 

Laat ik het zo zeggen. Macht is macht.  

Vanuit de persoonlijkheid wordt gewerkt met deze macht, dus niet meer het verlangen, 

maar begeerte om in het licht te zijn. Natuurlijk, dat heeft ieder mens.  

Daarnaast is er de macht en dus de begeertetrilling van het kwade, de negativiteit, het 

donker. Deze beide zijn twee componenten, twee gezichten van hetzelfde. Daarmee 

bereik je dus niet dat je werkelijk in het licht komt, maar het tegendeel dat het negatieve 

dat je hebt meegemaakt steeds duidelijker in je bewustzijn komt.  

Daar zit weer - en dat is dan weer zo vreemd - een scheppingsenergie in. Want doordat 

het zo bewust in je bewustzijn komt, kun je er uiteindelijk iets mee. Want soms moet 

de mens als het ware echt heel diep in de hel afdalen, voordat hij eruit kan komen. Nu 

zeg ik je dus: probeer nu om niet meer zo met alle macht in dat licht te willen zijn. Als 

je nou maar steeds in jezelf zegt: ‘ik ben in het licht, ik vertrouw daarop’, dan breek je 

de macht van de scheppingsenergie van dat donker. 

 

--- U zei net dat als je liefdeloosheid bedrijft en als je liefdeloosheid ondergaat dat dit 

hetzelfde is. Neem nou het voorbeeld van een kind, dat wordt veel liefdeloosheid aan-

gedaan, groeit op in liefdeloosheid, laten we zeggen dat de opvoeder dat doet. Die 

bedrijft dus liefdeloosheid. Dat kind moet het ondergaan. U zegt dat dit hetzelfde is? 

 

Z: Dat is natuurlijk een beetje een ongenuanceerde uitspraak. Ik zal het wat meer 

nuanceren. Dat is dat de energieën die de liefdeloosheid inhouden, of zij nu wordt 

aangedaan of wordt gedaan, of je dat nu ontvangt of zelf doet, op hetzelfde niveau 

staan van liefdeloosheid, van schaduw.  

In de levens die wij hebben doen wij allen bewust of onbewust een ander liefdeloosheid 

aan. Wij krijgen dat volgens de kosmische wetmatigheden ook weer netjes terug. 

Dat houdt niet in wat men vaak in de new age groeperingen hoort: ‘eigen schuld dikke 

bult’. Dat is het niet. Het is wel zo - dat zijn die scheppingsenergieën - dat in de 

liefdeloosheid die een kind ondervindt, de scheppingsenergie waardoor dat kind zich 

bewust kan worden van de afhankelijkheid die het in zich heeft aan liefde en 

bescherming verborgen ligt.  

Daardoor kan het tot zijn eigen krachten gaan komen.  

Dat is de liefde die daarin verborgen ligt. 

 

Daarnaast is er ook altijd de kosmische wetmatigheid. Wij komen altijd in die gezinnen 

terecht waar wij van alles mee te verhapstukken hebben, of dat nou positief of negatief 

is. Dan wordt in een menselijk leven datgene wat latent aanwezig is in het 

onderbewustzijn aan oude trillingen gestimuleerd door iets wat in dat kind aanwezig is 

en wat het onbewust uitstraalt.  

Dat roept dan weer extra vervormd in de materie op wat daar als kosmische wetmatig-

heid aanwezig is. 
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Dan is het ook nog - het noodlot van de gehele mensheid - dat alle energieën die uit 

liefdeloosheid zijn geboren, dus elkaar kwaad hebben gedaan, blijven bestaan en 

steeds weer opnieuw terugkeren juist daar in die bodem waar daar ontvankelijkheid 

voor is.  

Dan gebeurt het weer. Het wordt opgezweept door datgene wat in het denken is, zoals 

het vastzitten aan bepaalde ideeën en denkpatronen, of aan bepaalde religieuze 

achtergronden, aan rassenverschillen en -geschillen en etnische achtergronden, 

waarvan de één de ander onwaardig vindt. Dan worden de energieën die aanwezig 

zijn hier op deze planeet aangescherpt en gaan precies daar werken waar de bodem 

en de basis daarvoor open is. 

 

--- Houdt dat in dat het kwaad ophoudt te bestaan als het genoeg heeft van het kwaad? 

 

Z: Als het kwaad zichzelf vervuld heeft zal het ophouden te bestaan, bedoelt u? Ja.  

Als het kwaad zichzelf vervuld heeft. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Als het kwaad zich niet meer kan hechten aan de mens, dan zal het vervuld zijn en het 

licht kan het dan helemaal overnemen in onszelf. 

Moet je nagaan wat daar gezegd wordt. Dus als het kwaad zich niet meer kan hechten 

aan de mens dan is het kwaad vervuld en houdt het op te bestaan want dan wordt het 

licht. 

 

--- Je hebt het over de eenheid. Maar wat mij intrigeert is de mystieke betekenis van 

de verschillende volkeren en rassen die er zijn. Dat er ook verschillende religies, 

wereldreligies zijn. Bestaat er een verband tussen het soort wereldreligie gekoppeld 

aan het ras?  

En hoe zit dat evolutionair? 

 

Z: Nee, er gaat uiteindelijk één wereldreligie komen en die stijgt boven de rassen uit, 

dus ook boven de verschillen en de geschillen die er bestaan.  

Hoe lang dat duurt weet ik niet. 

De verschillende volkeren, rassen hebben inderdaad een mystieke achtergrond en 

komen voort uit, ik noem dat dan ‘de sprong uit het vuur’. Bij de sprong zijn bepaalde 

gradaties van niveaus aanwezig, als ik het zo mag noemen. Zij vervullen allen hun 

eigen deel om de mens tot begrip van het goddelijke te brengen. In de gehele 

mensheid, alsook in de verschillende rassen en volkeren, en in de westerse religie is 

het tot nu toe geweest dat de mensheid zich vastklampte aan de afhankelijkheid van 

hetgeen wat zij als God of goddelijk buiten, boven zich stelde. Voor de gehele mens-

heid gaat daarin nu die verandering komen. Dat zal één wereldreligie worden. 
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‘Vernieuwde codering van onze genen’ 

 

--- Ik vergelijk ons wel met een transformatorhuisje zijn, dit kan de hoge voltage van 

boven het lichaam niet bevatten. Op de één of andere manier zullen we, als wij in 

spiritueel opzicht groeien, ook een hoger voltage van licht kunnen gaan bevatten. Het 

lichaam zal dat dan langzaamaan wel kan dragen. Wat zijn de fysiologische gevolgen 

voor dit transformatieproces? 

 

Z: Ik wil eerst even ingaan op de frequentietrillingen van het energetische veld van de 

mens. Door het grote bewustzijn van het licht worden die frequentietrillingen steeds 

groter en zal de verruiming in het bewustzijn van de persoonlijkheid ook steeds groter 

worden. Daar zijn altijd twee kanten: de schaduw- en lichtkanten. U vraagt nu naar de 

fysiologische gevolgen.  Dat houdt in dat wanneer de mens de macht krijgt vanuit het 

bewustzijn van licht zichzelf steeds weer in dat licht te plaatsen, niet zijn lijden te ont-

kennen doch vanuit dat licht door dat lijden heen durft te gaan, er daardoor een 

verandering in de mate van dat lijden komt, dus ook fysiologisch 

 

Wat ik nog wil toevoegen is dat de verruiming van bewustzijn, de vergroting van de 

trillingsfrequenties, in de mens twee kanten aanreikt: het luciferische - de vuurkracht 

om daarmee te werken - maar ook wat in de antroposofie wordt genoemd:  

het ahrimanische.  

Dat is de afdaling naar de materie, dus helemaal in de materie gebracht. 

 

--- Het spreekt mij aan dat je het lijden moet durven toe te laten en er doorheen gaan.   

Maar tijdelijk geeft dat toch ellende in dat lijf. ik zou graag iets meer nog willen horen 

over dat tijdelijk transformatieproces juist in dat lijfelijke. 

 

Z: Dat lijden is een naar gevoel in het lijf, zal ik het maar netjes zeggen,.  Wij hebben 

pijnklinieken, hè.  Daarin geven ze allerlei hulpmiddelen aan om door de pijn heen te 

gaan. Eigenlijk weten ze helemaal niet hoe spiritueel ze zijn, dat vind ik wel grappig.  

Het houdt in dat de mens doordat hij hulp aangeboden krijgt om macht over zichzelf te 

krijgen om door dat lijden heen te gaan, zich als het ware beroept en een greep doet 

naar zijn eigen spirituele bewustzijn, zijn eigen hoger zijn. Hierdoor ontwikkelt hij in zijn 

menselijke vormgeving een nieuwe kracht en die nieuwe kracht is een scheppings-

energie. De scheppingsenergie is van een zodanige potentie dat die het lijden en ook 

het fysieke lijden in het bewustzijn minder zwaar maakt, waardoor het bewustzijn dat 

ook niet meer zo zwaar doorgeeft.  

 

Nog een keer herhalen. Wanneer een mens tot het inzicht komt van te zijn in dat licht, 

ontwikkelt hij daardoor in zichzelf nieuwe scheppende kracht. Die scheppende kracht 

houdt in dat de mens macht krijgt over zijn denken en daardoor over zijn emoties om 

deze zodanig te verruimen, vrij te maken, dat het lijden niet meer die destructieve 

invloed heeft als eerst.  

Dat houdt meteen in dat daardoor de bepaling, de wending in het DNA ook langzaam 

verandert.   

Hoe langzaam weet ik niet.  
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--- Waar ligt dat punt met de hulpmiddelen die wij krijgen, waarin een hulpmiddel bij 

kan dragen aan het verlossende aspect en wanneer wordt het juist een ontkrachtend 

middel? 

 

Z: Wanneer de mens zich er afhankelijk van opstelt, wordt het een ontkrachtend middel 

en helemaal geen hulpmiddel. De mens heeft zolang een hulpmiddel nodig totdat hij 

in zichzelf begrijpt: ‘Maar ik moet het zelf en ik kan het ook zelf’.   

Gaat hij over die grens heen dan stelt hij zich weer afhankelijk op en dan draait eigenlijk 

het hele oude circuit weer. 

Het oude circuit is wat wij vanaf het begin der tijden hebben gehad:  

wij mensen zijn afhankelijk van datgene buiten of boven ons wat een neerdrukkende, 

versluierende invloed heeft gehad - nou iets sterkers nog dan invloed - op het weten 

van dat hoger zijn in onszelf. 

 

--- We hebben met een heleboel ontwikkelingen te maken waar we nog niet de con-

sequenties van kennen op het ziele- en geestesaspect.  Als we bijvoorbeeld kijken 

naar de ontwikkelingen van het klonen, ik vraag me af wat voor ziel nou in zo’n 

gekloond lichaam wil? En wat heeft het voor consequenties voor de ziel van het 

lichaam van waaruit gekloond is? 

 

Z: Wij moeten de consequenties, de verantwoordelijkheid vooral, gaan durven inzien.  

Wanneer wij uitgaan van het Geest zijn in alles wat is, hoe realiseert zich dat in onze 

technologische evolutie? Willen en kunnen wij dat vanuit de spirituele ver-

antwoordelijkheid dan ook wérkelijk accepteren?   

 

Ik denk dat wanneer in de gehele mensheid daar een dieper bewustzijn van gaat 

komen, het dan ook ánders gaat werken. Het moet vanuit het volk - wij zijn het volk - 

naar boven komen dat men niet wil dat de geestelijke waarden in de mens hierdoor 

worden ontkend en ontkracht. Wij zijn zelf daar verantwoordelijk voor.   

Als wij een zwijgende meerderheid blijven gebeurt er nooit wat. 

Vanuit de geestelijke begeleiding werd aangereikt dat dit absoluut een ingrijpen is in 

de kosmische ordening.  

Kosmische wetmatigheden mogen niet door ingrijpen van wat dan ook veranderd 

worden, want in dit klonen zit het gevaar dat bij een ziel die wil incarneren bepaalde 

aspecten van het energieveld wat hij heeft en is, als het ware dan uiteengerukt wordt 

opdat het in die twee delen van materie geplaatst kan worden. Het is voor de 

ontwikkeling, evolutie van de ziel om uiteindelijk tot een werkelijke verlossing te kunnen 

komen, een ontzaglijk zware stap.   

 

--- Is het als het ware een splitsing? 

 

Z: Het is eigenlijk een splitsing, ja. In zoverre dat bepaalde aspecten die in de eenheid 

horen van die incarnatie dan als het ware worden overgebracht naar het andere deel, 

waardoor er in de verlossing die elk leven een klein beetje moet kunnen geven, niet 

die grote frequentie van trillingen kan zijn die het anders geweest zou zijn. 
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--- Als ik het goed begrijp splitst niet alleen dat lichaam zich maar die ziel ook? Er komt 

niet een nieuwe ziel in dat gekloonde lichaam? 

 

Z: Nee. Wij hebben allemaal een energieveld: ons zielewezen.  

Ik heb uitgelegd dat er twee componenten zijn, de ene component is gericht naar 

geest, de andere naar de materie.   

De component die gericht is naar materie die heeft zeven voertuigen, onze aura: vanuit 

de voeten de aarde; naar onze seksuele organen met de seksuele levensenergie; naar 

de zonnevlecht, de plexus solaris, het gevoelsgebied; naar het hart, de liefde, de 

bovennatuurlijke liefde die in de mens vertegenwoordigd is. Dan gaat het naar het 

keelcentrum het tot stand brengen; dan naar het inzicht, het zesde voertuig, het begrip 

daarvan en uiteindelijk terug naar het geheel. 

 

Nou komt de ziel met die zeven voertuigen op aarde, althans dat wil hij of zij en weet 

dan dat er een deel hiervan anders gaat werken dan het andere deel. Nou is het wel 

zo dat de vrijheid die ook in de ziel die wil incarneren natuurlijk aanwezig is, wel bepaalt 

of hij dat aan wil gaan. Maar het is een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid van de 

mens in de materie die met deze enorme technologische ontwikkeling bezig is, hoe dit 

gebeurt. Alles hangt af van het bewustzijn. 

Zo ook met orgaantransplantaties. Het hangt ervan af met welk bewustzijn, met welke 

intentie dat gebeurt. Dat verandert, formeert en deformeert de morfogenetische velden 

waar wij dus ook uit bestaan, het brengt samen en haalt uit elkaar. 

 

--- Wij moeten de ervaring van doodgaan verwerken op het moment dat we afscheid 

nemen op aarde. Brengt bij orgaandonatie de manier waarop mensen in een zieken-

huis met het stoffelijk lichaam omgaan en de organen eruit halen, ook nog een schok 

van extra verwerking teweeg omdat je nog niet klaar bent met dat verwerkingsproces 

van het sterven? 

 

Z: Ja. In het bewustzijn vanuit ons spirituele weten heeft het bewustzijn van de mens 

die hersendood wordt verklaard, nog geen afstand gedaan van het lichaam. Dus 

datgene wat daar gebeurt, wordt in dat bewustzijn wel degelijk ervaren.   

Het bewustzijn blijft bestaan, dan moet je je voorstellen als je daar in dat bewustzijn 

bent en je organen worden eruit gehaald. 

Nu is het wel zo dat het anders werkt wanneer een mens het in het volle bezit van zijn 

geestelijke vermogens afstaat,. 

 

--- Wat ik zelf aldoor voel is wat jij net ook zei: als je het weet, wanneer je vol in het 

leven staat en dit heel bewust kiest, is het eigenlijk een daad van liefde. 

 

Z: Ja, maar er zijn wel twee voor nodig. Eenzijdige liefde sterft af.  

Wat nu nog niet speelt - omdat het er nog niet is - is een bewustzijn in de wetenschap 

dat een orgaan in wezen nog drie dagen het bewustzijn draagt van degene die is 

overleden.  
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Wanneer het een daad van liefde is vanuit degene die het orgaan wil afstaan na zijn 

of haar dood, dan moet het ook in dezelfde frequentietrilling van liefde ontvangen en 

gedaan kunnen worden.   

Anders is er een discrepantie van het één en het ander. Wat ons wordt aangereikt is 

dat wij het bewustzijn van geest steeds duidelijker in alle aspecten en facetten van 

onze maatschappij gaan brengen, waardoor ook in deze technologische medische 

ontwikkeling hiermee gewerkt kan worden. Dit geeft een geheel ander energieveld en 

bewustzijn.  

Ook kunnen hierdoor hele grote karmische geschillen, aspecten, totaal harmonieus 

uitgewerkt worden. Dat hoeft niet eens dat de ene persoon, de donor, een karma heeft 

met degene die het ontvangt. Dat is niet nodig, deze karmische aspecten spelen in 

ons allen. 

 

--- Bedoel je daarmee dat ieder orgaan ook de eigen karmische trillingen draagt? Dan 

heeft het ook allemaal met verwerking te maken?  

Is dit ook dat stuk bewustzijn wat er moet komen dat iemand die ontvangt weet dat hij 

daarbij gratis de karmische trillingen van de ander meekrijgt? 

 

Z: Ja, hij heeft ze zelf ook waarschijnlijk, maar krijgt hij er gratis nog wat bij waardoor 

het of zwaarder of misschien lichter kan worden. Dat is natuurlijk ook weer de vraag. 

Dit bewustzijn zal in onze maatschappij heel duidelijk moeten worden.  

En ja, wie moet dat doen! Wij dus. Wie anders? 

 

--- Je hebt besloten om een orgaan af te staan, in het doodgaan zijn heel veel fases 

van afscheid nemen. Mijn twijfel blijft dan erg hangen op het feit van het hoe. In hoever-

re krijg ik dan opnieuw een extra schok in de manier waarop ze met mijn lijf omgaan? 

 

Z: Als je dat incalculeert, helemaal kunt accepteren en je wilt een donor zijn, dan is die 

schok niet zo groot. Daar hangt het van af. Maar dan nog is het, zoals mij dat is 

aangereikt, een ingrijpen in de kosmische wetmatigheid van leven en dood van elk 

mens. Maar ook dát, wordt mij aangereikt, is een vrijheid van ieders eigen zijn hoe je 

daarmee wil omgaan.  

Je moet het wel bewust zijn. 

 

--- Kun je zeggen dat bloeddonatie een lichtere vorm van geven is dan het geven van 

organen? 

 

Z: Bloed vervoert karma. De persoon die dat bloed krijgt, krijgt dus de trillingen van de 

karmische aspecten die bij de donor aanwezig zijn. Geeft dat in deze ontvanger een 

discrepantie of juist een harmonie? Het kan natuurlijk beide. Eén van beide dan, niet 

allebei tegelijk. Dus hoe bewuster wij worden van datgene wat daar eigenlijk plaats-

vindt, hoe directer en vrijer wij onze eigen keuzes kunnen maken. 

 

Bij orgaandonatie vind ik dat vanuit het respect voor het leven, voor de geest in de 

mens - het bewustzijn wat blijft bestaan ook na de dood - er een algehele en totale, 

diepe bewuste toestemming plaatsgevonden moet hebben en die is er nu niet.    
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De frequentie van de energietrillingen van het orgaan zullen anders zijn wanneer het 

met het juiste bewustzijn en respect is gegeven en ontvangen.  

 

Er zijn vaak afstotingsverschijnselen.  

Voor zover ik weet, is in de medische wetenschap nog niet bekend waardoor deze 

afstotingsverschijnselen plaatsvinden. In mijn ‘conclaaf’ met de begeleiding wordt 

duidelijk aangereikt hoe dat in zijn werk gaat. 

Wanneer de trillingen van de donor en van de ontvanger absoluut in een discrepantie 

naar elkaar toe staan, dan is er een bepaalde mate van terugtrekking van geest in het 

afgestane orgaan waardoor het bij de ontvanger afstotingsverschijnselen vertoont.  

Houden wij de medisch technische ontwikkeling tegen? Nee, dat kan niet.  

Moeten wij daar dan zo onbewust in meegaan? Nee, dat mag niet.  

Wat kunnen wij dan doen?  

Dat is in alle sectoren en disciplines van onze maatschappij het bewustzijn van geest 

zo groot en duidelijk maken, dat er hiermee op de meest adequate wijze omgegaan 

kan worden. 

 

--- Kun je als je tot orgaandonatie besloten hebt, dat bewustzijn uit dat bepaalde orgaan 

wat afgestaan wordt, terugtrekken? 

 

Z: Nee, ik zou dat maar niet doen, want dan werk je jezelf tegen. Als je besluit tot 

orgaandonatie dan moet je dat besluit nemen vanuit een heel diep bewustzijn dat je 

de ander, wie dat ook mag zijn, een harmonieuze aanbieding doet. In de aanbieding 

zitten zo van die trillingen die de ontvanger kunnen helpen om de eigen 

schaduwkanten te kunnen transformeren.  Als je het besluit neemt om je energie eruit 

terug te trekken, moet je geen organen afstaan. 

Je heb jouw trillingen in de aanbieding naar de ander die je nog niet kent. In de trillingen 

komt er, door de mate van liefde die je daarin legt, een transformatie van de scha-

duwkanten die er in liggen en die je dus aanbiedt aan de ander.   

Dan is het weer van de ander, het is toch altijd een wisselwerking: ‘niks is van iemand 

alleen’, hoe hij of zij daar mee omgaat. Die kan dat weigeren en dan krijg je 

afstotingsverschijnselen omdat hij één en ander in zichzelf nog niet op die manier kan 

of wil uitwerken en misschien nog langer door het lijden heen wil gaan of hoe dan ook.  

 

--- Zijn we in de jaren 2000 qua bewustzijn en liefdeskracht misschien zo ontwikkeld 

dat we de mogelijkheid hebben om bij transplantatie de trillingen en het karma van de 

mensen zo zouden kunnen afstemmen dat er een zuivere mogelijkheid bestaat? 

 

Z: Dit hangt samen met dat bewustzijn wat wij nu opbouwen! Dan wordt de mens van 

nu, het gebeurt eerst innerlijk, zo open zijn voor de eenheid van het zijn, dat je die 

trillingen als het ware misschien niet direct kunt zien, maar wel zo kunt ervaren dat je 

ermee kunt werken.  Dat gebeurt nu al bij ontzaglijk veel mensen.  

Op een dag zul je heel gewoon in jezelf dingen weten of je hoort een stem, dat is 

eigenlijk je hoger zelf, of je gaat dingen ervaren waardoor je in werkelijk contact komt 

met die eenheid van zijn waar je toe behoort. 



Studiemateriaal © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation  

Mystieke leringen naar eigentijds innerlijk discipelschap 

 

13 

 

Daar moeten we naartoe. Dat is de bedoeling en dan gaan we ook de geestkracht 

ervaren die er in de natuur zit, in iedere plant, boom of berg, in elke stroompje water. 

Overal zit geestkracht in. Als we op dat niveau kunnen komen, kunnen we een 

ontzaglijke grote nieuwe scheppende en helende kracht gaan formeren. 

 

--- Ik heb een opvatting gehoord van iemand die mij over de streep heeft getrokken.  

Aan de ene kant dacht ik: ‘Daar begin ik niet aan’ en aan de andere kant is er iets van: 

‘is dat niet egoïstisch?’ Toen was er iemand die zei: ‘als je in deze tijd mee doet aan 

orgaandonatie geef je eigenlijk een fiat aan een wetenschapsopvatting die organen 

ziet als dingen. Er is helemaal een opvatting dat een hart een bloedpomp is en een 

nier een filter en verder niks’.  Aan die opvatting doe je dan ook mee. 

 

Z: Ja, dat is wel waar. Dat gebeurt dan weer in het collectieve, maar als je individueel, 

vanuit jezelf daar een heel ander bewustzijn aan geeft, dan geeft het een andere 

dimensie. Ik ben het wel met u eens dat als we het op die manier brengen, de medische 

wetenschap niet tot bewustzijn van geest zal kunnen komen. Dus er moet iets van - ik 

mag niet zo vaak ‘moet’ zeggen, maar er moet toch iets, hè - van dit bewustzijn in onze 

maatschappij terecht komen. Pim van Lommel, een cardioloog, wetenschapper die 

daar zelf mee werkt heeft wel dit spirituele bewustzijn (auteur boek: ‘Eindeloos 

bewustzijn’). 

Het is aan ons mensen om dit spirituele bewustzijn niet alleen zo voor onszelf te 

houden, maar ook niet iemand op te leggen. Het is wel zo dat wanneer je daar zelf 

heel diep en direct in staat, je dit uitstraalt, zonder dat je de ander onteigent uit zijn 

eigen ideeën en gevoelens. 

 

--- Het verwondert me dat zoveel jongeren ‘ja’ op donordonatie hebben gezegd.  

Hoe kunt u dat verklaren? 

 

Z: ‘Ontbonden en gedeeld, gevoegd tezamen en geheeld’. Dat zou het kunnen zijn.  

Even kritisch uitleggen. 

Ontbonden en gedeeld - dat is het karma in alle aspecten wat wij hebben. 

Gevoegd tezamen - vanuit de liefde - wordt het geheeld. 

Begrijpt u waar dit naartoe gaat? Dus vanuit dit bewustzijn zou orgaandonatie plaats 

kunnen vinden, wanneer dit bewustzijn in onze maatschappij duidelijk naar voren gaat 

komen. Ik denk dat jongeren daarvoor kiezen, maar dan moet er iets gaan komen 

waarin dit duidelijk is. 
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‘Durven vertrouwen op je eigen eenheid’  

   

--- Ik heb in de Nag Hamadi geschriften het geheime boek van Johannes gelezen. Als 

ik dit hier nu beluister, is er ontzettend veel overeenkomst met wat daar beschreven 

werd. 

 

Z: De Nag Hamadi geschriften zijn natuurlijk ontstaan uit die eenheid van Zijn. Ik zei u 

al dat wij allen verbonden zijn met het morfogenetisch veld, de eenheid van Zijn. In 

datgene wat ik mag brengen is die verbinding blijkbaar zodanig dat het werkelijk 

aansluit bij niet alleen de Nag Hamadi geschriften, maar ook bij oude religies waar de 

waarheid in zit, ongeacht de vormgeving daarvan.  

Het is de gnosis, een geestelijk weten en dat wordt gegeven. 

 

--- U sprak over de innerlijke vertrouwensrelatie. Het lijkt me dat die zo uniek is dat ik 

me afvraag of er daarbuiten nog een andere relatie mogelijk is? Of gaat die in het 

geheel op? 

 

Z: Die innerlijke vertrouwensrelatie geeft de mens zo’n grote liefdeskracht, waardoor 

het aangaan van een relatie in de materie vanuit een diepere bewogenheid en eenheid 

kan plaatsvinden. Dus vanuit de innerlijke vertrouwensrelatie met Gods zijn in jezelf, 

gaan die aspecten in jezelf - vanuit datgene wat je hebt ondervonden door de levens 

heen - hun zuigkracht, waardoor je bepaald zou kunnen worden, verliezen.  

Ik zeg het voorzichtig: bepaald zou kunnen worden.  

Soms word je ook inderdaad bepaald door die aspecten die jou in bepaalde levens 

hebben teruggehouden van de innerlijke vertrouwensrelatie. 

De innerlijke vertrouwensrelatie is:  

in een liefdesrelatie staan met God in jezelf, dat goddelijke in jezelf.  

 

Jouw vraag is of dat je zal verhinderen om in een liefdesrelatie met iemand anders te 

kunnen zijn, met iemand buiten je? Juist niet. Door deze liefdesrelatie van binnen zo 

sterk te kunnen beleven, worden als het ware al jouw liefdeskracht, geestelijke 

vermogens, diepste inspiratie, innerlijke krachten zodanig gestimuleerd dat je de 

kracht krijgt om de zuigkracht van ‘allerlei oude hobbels’ te kunnen veranderen en te 

transformeren. Waardoor die liefdesrelatie in de materie dus beter kan groeien en 

bloeien. 

 

--- Is die dan nog gericht naar een bepaald iemand of naar het geheel in de materie 

gericht? 

 

Z: Dat hangt er natuurlijk van af hoe u dat zelf zult ervaren. Uiteindelijk zal er een 

zodanige transcendentie plaatsvinden, dat het niet meer gericht hoeft te zijn op iets 

buiten jezelf.  

Dan kan de liefdesgerichtheid naar een ander, dus buiten jezelf, plaatsvinden. 

Inderdaad kan deze dan zodanig getranscendeerd worden dat het opgaat in het grote 

geheel. Maar dat is iets wat wij zelf bepalen.  

 



Studiemateriaal © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation  

Mystieke leringen naar eigentijds innerlijk discipelschap 

 

15 

 

Want daar komt nog wat bij kijken. De relatie die u bent aangegaan in dit leven is 

karma, werk.  

Dat betekent helemaal niet altijd allemaal lelijke dingen, dat denkt men heel vaak, dat 

is niet zo. Het is een herkansing om tot vernieuwing te kunnen komen. Wanneer de 

emotionele zuigkracht van de hobbels die in zo’n relatie plaatsvinden jou innerlijk niet 

meer bezwaart en afhoudt van dat zijn in God, dan is jouw deel van het karma klaar. 

Maar dat zegt nog niet dat je dan ‘nou tabee dan’ hoeft te zeggen tegen je relatie. Dat 

maak je zelf uit. 

 

Ik wil nog even een voorbeeld geven. In een eerste huwelijk had die persoon niet 

zoveel van de liefde gemerkt. In een tweede huwelijk kreeg hij daar ontzaglijk veel van. 

Het gekke is dat zowel in het eerste huwelijk - door het ontbreken ervan - er een 

afhankelijkheid ontstond naar het willen hebben van liefde en warmte. En die persoon 

merkte dat na het overlijden van zijn tweede echtgenote er een afhankelijkheid was 

ontstaan juist door die grote liefde.  

Dus het werkt naar twee kanten. En ja, je moet je daar ook weer van losmaken, want 

afhankelijkheid is nooit goed. Nergens in, in geen enkel opzicht.  

 

--- Je praat over afhankelijk van de liefdesrelatie welke die man had met zijn vrouw.  

In mijn leven speelt zo ontzettend de afhankelijkheid van de liefdesrelatie naar mijn 

kinderen toe, waar je veel in je gedachten mee bezig bent en zorgen om hebt. 

 

Z: Elke afhankelijkheid waarvan je denkt dat het liefde is, is in wezen bevrediging van 

de eigen egoïsche verlangens. Dat klinkt streng, hè?  

Een moeder heeft naar de kinderen toe altijd het verlangen dat de kinderen haar liefde 

zullen geven. Een vrij natuurlijk, logisch verlangen, want zij geeft dat normaal 

gesproken ook aan de kinderen. Dat is het nou. Kinderen die heb je niet, die krijg je 

vanuit de Geest als het ware te leen om ze tot een zekere mate van zelfstandigheid te 

brengen. Naar hun eigen directe herkenning van het licht in zichzelf. Dat hoef je 

helemaal niet in preken te doen of wat dan ook, maar het is eigenlijk wel de opdracht 

van elk mens om hen - en dat hoeven niet je eigen kinderen te zijn maar ook anderen 

die aan jou zijn toevertrouwd - te brengen tot het eigen zijn in Gods zijn in zichzelf. 

 

Dat betekent dat je moet leren het offer te brengen dat je in het weten, in de beleving 

van je kinderen en misschien van anderen niet de eerste kunt zijn.  

Dat is zelfbevrediging.  

Dat je het offer moet durven, willen en kunnen brengen dat je de ander loslaat 

waardoor hij zichzelf kan zijn.  

In groeperingen overal op de wereld zie je heel vaak dat een spiritueel geïnspireerd 

iemand mensen om zich heen verzamelt en prachtige leringen geeft en zo. En nu komt 

het. Is die mens dan ook bereid zichzelf te offeren? Dat betekent niet dat hij zijn eigen 

waardigheid kwijtraakt, integendeel, maar dat hij de ander vrij laat, waardoor de eigen 

waardigheid juist groter wordt. Zo is het ook met je kinderen, in een relatie, met je man, 

vriend, vriendin of wat dan ook. 
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--- Als je er in slaagt om je kinderen los te laten, hoe ga je dan in op het feit dat je 

kinderen je opeisen? Dat ze van alles van jou verwachten? Bijvoorbeeld dat je op de 

kleinkinderen past en dat je er altijd voor hen bent. Ik vind het een moeilijk om daarin 

je grenzen te stellen. 

 

Z: Dat betekent duidelijk maken dat ‘zelfs’ jij, zelfs tussen aanhalingstekens, als de 

moeder die je bent, je eigen waardigheid hebt. Dat het je verantwoordelijkheid is om 

die te beschermen, te behouden en te behoeden. Dat het niet aan de ander is, zelfs 

niet aan je kind, om je daarvan los te maken. Dit kun je dan vertalen naar je kinderen. 

 

--- Dat heb ik geprobeerd, maar dat wordt me niet in dank afgenomen. 

 

Z: Nee, dat is meestal zo. Het houdt niet in dat je vanuit de spiritualiteit en het besef 

van dit hoger zijn, je de kinderen daarmee om de oren moet slaan en daar jezelf in 

verheffen, want dan heeft het precies een averechtse uitwerking.  

 

Mag ik even naar u kijken?  

Voor u is het heel belangrijk dat u uw emotionaliteit naar de kinderen die ingegeven is 

vanuit oude schuld- en miskenningtrillingen, nu gaat leren herkennen. Want dat is 

waarom zij macht over u kunnen hebben.  

Met macht bedoel ik dat zij aan u kunnen trekken en u kunnen verplichten om ik weet 

niet wat allemaal te doen. Want de kosmische wetmatigheden zijn zo dat de trilling die 

de één uitzendt, bij de ander een bepaalde resonantie oproept waardoor die ander 

macht, invloed op hem kan hebben.  

 

--- Ik begrijp niet zo goed wat u precies met de oude schuld bedoelt? 

 

Z: Schuld is natuurlijk een beladen woord. Schuld kan in allerlei kleinigheden liggen.  

Geen enkel mens doet alles 100% goed. Als je nou steeds denkt: ‘ik had beter zus 

kunnen doen of ik had hem toen niet een draai om zijn oren moeten geven ...’, dan zijn 

dat eigenlijk schuldtrillinkjes. Als die teveel invloed op je hebben, stel je jezelf open 

voor de invloed van de ander. Dus ook van de kinderen. 

 

--- Zou je kunnen zeggen dat iedere relatie, als het goed is, een aanvulling is en geen 

opvulling? In mijn verhaal is het zo dat ik denk: ‘die ander maakt me gelukkig en doet 

dit en dat’ en daar klamp ik me aan vast. Na verloop van jaren kom je erachter dat je 

zelf in onafhankelijkheid moet leren staan. Dan kan die relatie uitgroeien tot een onaf-

hankelijke relatie, maar vaak is dat niet zo. 

 

Z: Kijk, als je na jaren van vallen en opstaan ontdekt dat een relatie je in een 

afhankelijkheid brengt en je het samen wilt gaan veranderen, dan kom je inderdaad tot 

een reële materiële aanvulling van datgene wat zich eigenlijk dieper, in de mystiek van 

ons zijn, afspeelt. 

Ik zal het proberen wat minder moeilijk te zeggen.  
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Wanneer je in een relatie een bepaalde onafhankelijkheid naar elkaar toe bereikt waar-

door je jezelf en de ander in de eigen waardigheid laat en toch samen kunt gaan, dan 

heb je een realisatie bereikt in de materie van iets wat dieper en hoger speelt. 

 

--- Kun je dan zeggen dat iedere relatie een afspiegeling is van de relatie met jezelf? 

 

Z: Geweldig! Ja, echt heel goed. 

 

--- Even ingaande op de relatievorm. Ik mocht werkelijk ervaren om in copulatie met 

het goddelijke te komen. Alleen ik had daar ontzettend veel moeite mee in mijn fysieke 

lichaam. Als ik dat gevoel hebt, weet ik met mijn fysieke lichaam bijna geen raad. Zou 

ik dan moeten wachten op een partner die in die trilling is of een keer zal komen?  

Ik vind dat een hele moeilijke weg. 

 

Z: Diepe geestelijke inzichten, de beleving van dat goddelijk aspect brengen een totale 

ommekeer en transformatie in onze seksuele energieën. 

Seksuele energieën zijn niet alleen gericht op seksualiteit an sich, maar betekenen de 

levensenergie en de mate van ontwikkeling en vorming van het liefdesvermogen in de 

mens. Door een transcenderen van dat liefdesvermogen naar het goddelijke toe - 

transcenderen is opheffen, naar God brengen - bestaat het gevaar, en ik wil het toch 

nog even een gevaar noemen, dat daardoor het liefdesvermogen van de mens zich in 

de materie niet meer op de juiste wijze kan gaan vormen. 

 

--- Daarom celibaat vroeger? 

 

Z: Ja, het celibaat is vanuit een heel diep mystiek inzicht de mens, de priester, willen 

behoeden dat zijn hoge geestelijke energieën wegvloeien in seksualiteit.  

De mens op aarde heeft deze seksuele energieën meegekregen, niet omdat ze zondig 

zijn, maar om deze seksuele energieën in eenheid met Gods zijn in werkelijke liefde 

en respect en waardigheid in de materie te realiseren. 

In onze huidige samenleving waar de seks hoogtij viert, gebeurt het precies andersom. 

Datgene wat vroeger was, was ook weer de tegenkant daarvan. 

De spiritueel bewuste mens van nu zal tot een werkelijke eenheid kunnen en gaan 

komen van datgene wat vroeger was en datgene wat nu is, waarbij met beide er een 

te sterke dwangmatige en afhankelijkheidsinvloed was en is. 

 

Wanneer een mens een dieper inzicht gaat krijgen  in de mystiek, in Gods zijn en dat 

in zichzelf beleeft, zal hij fysiek seksuele verlangens krijgen. 

Daar gaan krachten spelen, die hij probeert te richten op de ander. In wezen betekent 

het dat er een totale omvorming komt in ons lijf om tot een werkelijke adequate 

beleving van die hele grote levensenergie te komen. 

Dus wanneer een mens tot een hele diepe beleving - inzicht alleen is niet voldoende - 

van Gods zijn in zichzelf komt, geeft dat een verandering in zijn gehele atomische 

huishouding. 
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--- We leren vaak door schade en schande. Als we een nieuw apparaat kopen, dan 

proberen we eerst van alles en dan pas lezen we de gebruiksaanwijzing. Zo is het met 

het leven ook. Waar is de gebruiksaanwijzing van het leven? Die staat in alle mogelijke 

heilige boeken. Als je dus zo inzicht krijgt hoef je je niet te stoten. 

 

Z: Dat is waar. Maar het gekke is dat wanneer een mens iets zomaar verkrijgt, hij daar 

de waarde vaak niet van inziet. Het vreemde is dat in deze kosmische wetmatigheden 

de mens door een bepaald lijden - en je kunt dat op alle mogelijke manieren invullen - 

iets in zichzelf ontwikkelt waardoor de opening als het ware groter wordt om het te 

kunnen ontvangen. 

 

--- Ik wil nog wat vragen over het vuur als dit zich richt of vasthecht aan het ego.  

U zei: ‘nou, ik wil er niet voor waarschuwen maar wij zijn met al onze persoonlijke 

trillingen verantwoordelijk voor het morfogenetisch veld, dat dit de goede kant op gaat’.  

Wat kan je nou nog meer doen dan aan jezelf werken voor het behoud van het goede?  

Toch niets? 

Ik zie in mijn werk dat er op beleidsniveau ontzettend vanuit macht wordt gewerkt en 

gedacht. En ik zie ook dat dit zijn neerslag heeft op de werkvloer.  

Ik voel me zo machteloos om daar iets aan te veranderen. 

 

Z: Dat is wanneer het ego, dus de materiële kant van ons zijn, zich verliest in begeerte 

naar macht, naar zijn, naar hebben, het vuur van de Geest zodanig versluierd wordt 

dat het een totaal andere uitwerking heeft. Dat merk jij nu in jouw werk.  

Dat is wat ik bedoelde.  

Datgene wat in jou aanwezig is hoef je niet direct zo naar voren te brengen - dat mag 

wel - dat straal je al uit. Degenen om je heen zullen dat voelen. 

 

Daar zijn weer twee mogelijkheden: dat die uitstraling juist agressie en weerstanden 

opwekt, of juist omdat degene die daardoor aangeraakt wordt er al zelf open voor staat 

en daardoor een verbinding kan leggen. Het hangt heel veel van jezelf af hoe deze 

uitstraling bij de ander terecht komt. Wanneer de uitstraling vanuit je allerbeste 

bedoelingen te sterk gericht is op: ‘hè, verander nou en doe nou eens anders’, dan 

roept het alleen weerstand op.  

Want daardoor knabbel je als het ware aan de identiteit van die ander. Hij of zij ervaart 

dat op die manier en gaat zich verweren want hij of zij moet ook overleven. 

 

--- Dit vanuit een bepaald bewustzijn uitstralen naar iemand toe dat tweeërlei kan 

uitpakken, positief of negatief gebeurt nu ook op wereldniveau. Er zijn ontzettend veel 

groepen die zich bezighouden met de heling van de aarde. Ergens in de diepte heb ik 

het gevoel dat dit niet klopt, want de aarde heeft dan de vrijheid niet.  

Als je met miljoenen mensen op de aarde mediteert, heb je twee kanten. De ene kant 

is prachtig, omdat je meer helderheid brengt in het morfogenetische veld. Aan de 

andere kant, door het vele licht wat daarmee uitgezonden wordt, benadruk je ook de 

tegenkant.  

Hoe kun je daar op een veilige manier mee omgaan?  
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Z: In de Tempelvieringen is een gebed waarin wij licht en liefde opsturen ‘daar waar 

het in ieders eigen vrijheid opgevangen kan worden’. Dat drukt alles uit. 

De aarde is helemaal niet zo vrij, zij is helemaal afhankelijk van wat wij als beheerders 

daarmee doen. Wij hebben eeuwenlang gedacht dat wij de aarde moesten on-

derwerpen.  

Nu begint het besef door te dringen dat wij de aarde zodanig mogen beheren, dat 

datgene wat in de aarde aanwezig is aan positiviteit zich nu werkelijk kan gaan 

ontplooien. 

 

Wanneer wij ons gaan richten met: ‘ik stuur licht naar de aarde, naar meneer Jansen, 

mevrouw Pieterse of wie dan ook’, dan is dat macht.  

Wie zegt dat jouw licht licht is? Dat denk je zelf.  

Heeft de ander daar behoefte aan? Staat de ander niet in zijn eigen licht?  

Dus ook zo met de aarde.  

 

Zo ook met de duisternis. Zelfs duisternis is noodzakelijk opdat wij het licht kunnen 

zien en herkennen. Dus wat is voor ons te doen?  

Dat wij vanuit ons eigen liefdesvermogen, ons eigen zijn in Gods licht in onszelf, licht 

opsturen naar, ik noem dat de Heer van het Licht, het hoogste Zijn, en niet zelf bepalen 

wat daarmee wordt gedaan.  

Dit is de werkelijke totale vrijheid. 

 

‘Verantwoordelijkheid voor het eigen licht’ 

 

--- Zohra, in een doorgeving zeg je wel ‘Ik die met u ben’. Zou dat niet moeten zijn:  

‘Wij die met u zijn’? 

 

Z: Het goddelijke zijn manifesteert zich, dat is een ontzaglijke grote liefdesenergie.  

Daar zit alles in.  

Dat ‘Ik wat met u is’ is de realisatie van dat goddelijk zijn.  

In alles wat is doorgegeven wordt steeds aangereikt dat Gods Zijn zich openbaart in 

de mens ‘Ik ben die Ik ben, Ik ben in u’, individueel.  

Wanneer dit bewustzijn groter en groter mag worden, dan wordt het uiteindelijk een 

Wij in de gehele mensheid. Dan kan het zich ook verbinden met al het Wij van Geest 

om ons heen wat nu vooral in onze westerse cultuur nog vrij moeizaam is en vrij 

moeilijk gaat.  

In onze westerse cultuur is vrij veel wantrouwen naar wezens van licht, wezens die 

ons begeleiden en dergelijke. Er is zoiets van ‘nou ja, het zal wel’ en ‘wie weet waar 

hij of zij dat vandaan haalt’, enzovoort.  

 

Ik denk dat het pas een Wij kan worden wanneer de mens werkelijk in zichzelf voelt: 

dit is een totale eenheid. Want wat daar uitgesproken wordt, zijn opgevangen 

inspiratietrillingen die verwoord worden. Elke ontvanger verwoordt dat vanuit de eigen 

kleuring. Daarom is er ook zoveel diversiteit in datgene wat opgevangen is en vertaald 

wordt.  
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Het gaat er nu vooral om dat in ieder individu heel duidelijk wordt: ‘Ik ben die Ik ben in 

jezelf’, dus Gods Zijn. Dan is het een Wij. Daar zijn we naar op weg. 

 

--- Ik vind het moeilijk omdat het met zulke diepe gevoelens gepaard gaat, het grote 

vertrouwen is er eigenlijk wel, maar je ziet eigenlijk alles weer uit je vingers verdwijnen 

om op het nieuwe te wachten. 

Dan wankelt dat vertrouwen wel eens en dan heb je van die diepe angstgevoelens van 

‘is het dan allemaal wel waar; is het geen illusie?’ Al de facetten die dan bij elkaar 

komen.  

Dat vind ik af en toe heel moeilijk. Ik wil het zo graag. 

 

Z: Het is ook moeilijk, het is echt op het scherp van de snede, heel subtiel. Want alleen 

maar zitten en denken van ‘nou alles gebeurt wel’, werkt niet. Zo las ik een grappig 

verhaaltje van iemand die in een overstroming zat, er kwam een bootje langs die hem 

wilde meenemen. ‘Nee, ik wacht tot God mij helpt’. Dat ging zo een keer of drie en 

toen kwam er niemand meer en verdronk hij. 

 

Op het juiste moment innerlijk te voelen dat jouw vertrouwen, je werkelijke diepste 

overgave aan dat Zijn, de eenheid, tegelijkertijd inhoudt dat je maar gewoon zo gaat 

zitten en denkt dat alles vanzelf gebeurt, is niet waar.  

Om nou net precies die ene scheidslijn te weten. Waar zit dat in?  

Ik heb dat in die 25 jaar dat ik hiermee bezig ben op deze manier beleefd.  

Steeds weer opnieuw is het bijna een gevecht van de persoonlijkheid die denkt dat hij 

het weet en dat hij zus en zo moet doen, met daarnaast dat godsvertrouwen.  

De ene keer val je zus en de andere keer val je zo. 

 

De mystiek hiervan is dat je moet weten, nu vanuit het diepste spirituele bewustzijn 

wat je hebt - ik bedoel niet jou speciaal - dat dit in een absolute eenheid is met dat 

hoogste Zijn, dus met Gods Zijn.  

Dat je je als mens altijd verzet want je meent dat je het als mens allemaal veel beter 

weet. Dat je dit als mens geleerd hebt en dat allemaal wel weet.  

Het komt er op aan dat datgene wat is geweten, voorzegd en voorzien, juist zal 

gebeuren. Wat precies aansluit, een eenheid vormt, met de energieën die je zelf 

uitzendt en waaruit je bestaat.  

 

--- Het speelt door mijn hoofd van ‘als mens evenbeeld van God te zijn’. Wat jij zei van 

je bewust worden van het goddelijke in je, je innerlijke discipelschap. Hoe je dat, niet 

alleen voor jezelf vorm geeft, maar het in een groter verband brengt? 

 

Z: Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik had het over het morfogenetisch veld, 

door de eigen uitstraling het werkelijk in alle waardigheid daarin willen staan in jezelf. 

Dit straalt uit, verbindt zich met datgene wat al aanwezig is in het morfogenetisch veld 

van anderen.  

Dan is het natuurlijk ook heel vreugdevol om het in groepen te kunnen brengen.  

Maar nogmaals: breng nooit iets wat door de ander niet herkend kan worden.  

Dan doe je een brug te ver. 
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Reik niet iets als steriele kennis aan.  

Vooral de eigen menselijke warmte moet daarbij aanwezig zijn, die geeft de mens die 

naar een groep toekomt, veiligheid.  

De mens snakt naar veiligheid want alles ontvalt hem.  

Ik werd steeds gewaarschuwd dat de ‘gebroken mens’ zal komen. Ik weet ook niet wat 

het precies inhoudt, maar in elk geval begrijp ik wel dat daarvoor natuurlijk kennis nodig 

is, maar vooral ‘uw menselijke warmte’.  

Er is gezegd: ‘uw menselijke warmte is uw hoogste energiebron’.  

Als je dat in jezelf helder hebt dan komt het vanzelf naar je toe.  

 

--- Ik was bij een groep waarin iemand in dieptrance ging en waar een zekere Isaac 

doorkwam. Die gaf aan dat wij eigenlijk met de dodenherdenking niet zozeer de doden 

moesten herdenken maar juist de beulen. Hij zei dat als we de beulen liefde zouden 

geven om tot hen licht te laten komen, de wereld stukken zou verbeteren. Dit was 

eigenlijk karmisch en door de liefde konden zij tot een hoger zijn komen en ook de 

slachtoffers konden zo beter doorgroeien. 

 

Z: Hier zit een diepe kern van waarheid in, heel mooi. De beulen onder ons, en we 

hoeven niet zozeer alleen te denken aan de beulen van vroeger, zijn mensen die een 

ontzettend diepe littekens meebrengen vanuit een ander leven. Ze zijn in de 

onveiligheid daarvan in dit leven aangeland en hebben daarin niet de liefdesenergie 

gekregen om dit te kunnen transformeren.  

Waarom niet? Alles heeft een doel en een reden. Omdat zij juist door de herhaling van 

het lijden tot vernieuwd bewustzijn moeten gaan komen.  

Wat dat trancemedium zei is waar, wanneer wij de liefde juist richten, waarnemend 

zonder oordeel, naar degenen die de ander kwaad of pijn doen, verandert er iets. Dat 

helpt mee.  

 

Het lijkt een beetje op uit mijn jeugd: bidden voor de anderen, met de aflaat en de 

rozenhoedjes. Zo ben ik opgegroeid, maar dat is voorbij, al zat daar ook die kern van 

waarheid in. 

De slachtoffers, ik wil even naar de slachtoffers terug, zolang zij zich blijven voeden 

met hun slachtoffer zijn zal er nooit iets veranderen, want dan houden zij dat karma in 

stand.  

Dit is een hele diepe mystieke waarheid. 

 

--- Door wat dit transmedium aangaf waren er een paar weken later al mensen die 

zeiden: ‘Ik heb mijn vader kunnen vergeven of ik heb mijn moeder kunnen vergeven’. 

Zo snel gaat dat. Schitterend was het. 

 

Z: Ja. Dat vergeven vindt plaats in zeven niveaus en in alle gradaties. Elk niveau heeft 

zeven gradaties. Dus dat is een heel werk. Ja, je moet hard werken als spiritueel 

bewust mens, hoor, dat kan ik ook niet helpen.  

In het bewustzijn van het heden is er dan een bepaalde vergeving.  
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Wat houdt vergeving precies in? Dat is de werkelijke acceptatie dat dit je gebeurd is 

en daarna het loslaten van de zwaarte daarvan. Dan kom je in dat energieveld van 

liefde, van verandering: regenererend, regulerend en transformerend.  

 

--- U heeft het net over vergeving, heeft dit alles te maken met datgene wat Jezus 

Christus zei op zijn kruis van: ‘Heer, zij weten niet wat zij doen?’ 

Z: Dat is zeer waar. Wanneer een mens zich bewust zou zijn van wat hij doet wanneer 

hij een ander mens kwelt, onteigent of uit zichzelf haalt, zal het natuurlijk anders zijn. 

Je maakt in je leven allemaal fouten, hè, niemand komt daar onderuit. Je hebt je 

relaties, je familie, je werk, je collega’s, enz. Je zegt dingen, je doet dingen, misschien 

niet eens met het bewustzijn om de ander te kwetsen. Een jaar later kom je dan 

plotseling tot de ontdekking: ‘Goh, dat had ik helemaal niet zo moeten zeggen, want 

daarmee heb ik die persoon pijn gedaan’.  

Maar toen had je dat bewustzijn niet en nu wel. Ook dit zit in de vergeving en in de 

liefde.  

Want zodra je dat bewustzijn werkelijk hebt doe je dat niet. Ik kan me niet voorstellen 

dat wanneer je dat bewustzijn hebt je dan iemand werkelijk wilt kwellen of pijn doen.  

 

Wanneer wij nu de afhankelijkheid van alles wat tweeduizend jaar geleden is gezegd 

zouden kunnen loslaten, de persoonsverheerlijking die daaruit is voortgekomen, dan 

krijgen wij totaal andere inzichten en begrippen in die ontzaglijk grote mystieke 

waarheden die Hij toen gegeven heeft. 

De waarheden die ook in datgene van de Heer Boeddha zijn gegeven. Zoals u ziet 

werken wij hier met de Christusenergie en de Boeddha-energieën.  

De boeddhische energieën, vanuit de ziel, karmik, karmas. 

 

--- Je zei iets over vergeving en over de zeven lagen. Ik heb in een Duits kamp gezeten.  

Ik weet hoe al mijn reacties daardoor nog steeds gekleurd worden. Vooral door angst. 

 

Z: Ja, dat kan ik ook herkennen en ik denk ook vaak onveiligheidsgevoelens? 

 

--- Ja. Ik krijg het niet voor elkaar om dat om te zetten. 

 

Z: Nou dat kan niet in dit leven. Wat wel kan is dat je er niet meer door beheerst wordt. 

Dat je het helemaal kwijtraakt kan niet, daar heb je hierna nog een leven voor nodig, 

want dat is te dichtbij. Het heeft een te grote impact gehad. Je kunt wel de zwaarte 

daarvan leren loslaten, waardoor er een mate van vreugde en van levenslust en -ener-

gie kan zijn.  

 

Beginnen met de acceptatie van wat is gebeurd, dat is heel belangrijk, want de 

acceptatie is niet echt klaar met u omdat er nog ‘had het nou niet anders gekund en 

had ik nou niet zus of zo en was het nou maar dit of dat’, begrijpt u? Je stelt dus 

voorwaarden waardoor het niet had hoeven gebeuren.  

Daardoor plaats je je in een ambiance waardoor je als het ware wilt vervormen wat er 

al is geweest, wat dus wel is gebeurd.  
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Dat kan niet meer, je kunt niks terugdraaien.  

Daar kun je mee ophouden, je moet het echt loslaten.  

Dat is toen geweest, dat is gebeurd. 

 

Je kunt ook een beetje humor erbij halen in jezelf, dat helpt heel veel. 

Angst en onveiligheid kun je dus niet meer kwijtraken, maar je hoeft daar niet helemaal 

in mee te gaan. Dat is de transformatie, de regeneratie, de regulatie die we kunnen 

aanbrengen.  

Dus verlang niet naar het onmogelijke, want daardoor rem je af wat er wel mogelijk is.  

 

--- Je had het over de lichtcellen in ons lichaam kun je hier iets meer over zeggen? 

 

Z: Je weet dat wij fotonen naar ons toe krijgen en dat de neurotransmitters de 

boodschappen doorgeven. Ik heb uitgelegd dat wanneer de ontvankelijkheid in de 

mens groter is voor het bewustzijn van geest in de mens, de informatie wat die 

neurotransmitters doorgeven directer en duidelijker in onszelf terecht komt. Ik zeg het 

allemaal op een lekenmanier, hoor.  

De lichtcellen in onszelf zijn de ontvangststations. Ik zie dit. In de hersens heb je een 

deel wat niet meedoet, het deel wat wel meedoet heeft blauwe glinstertjes, vlammetjes. 

Wat niet meedoet is grijs, tenminste het lijkt wel of er zo’n witte mist omheen zit.  

 

De lichtcellen die zodanig ontvankelijk zijn door het bewustzijn van geest in onszelf, 

gaan dan als het ware openstaan waardoor de informatie directer en duidelijker in ons 

bewustzijn wordt opgenomen. Maar ook fysiek, dus lichamelijk.  

Dat is wat ik bedoelde waardoor de consequenties van het DNA veranderd gaan 

worden.  

 

--- Je wees naar je hart? 

 

Z: Ja, dat heeft dus met de liefde te maken.  

Dan kom ik terug op mevrouw met haar angst.  

De angst- en onveiligheidtrillingen die een mens in dit huidige leven heeft gekregen, 

natuurlijk gebaseerd op dingen die eerder zijn gebeurd, fungeren als een soort deksel, 

een afsluiting voor die lichtcellen.  

Wanneer de liefde heel direct in jezelf wordt herkend en de liefde houdt in een 

werkelijke acceptatie, vergeving en durven loslaten, kun je als het ware zeggen: ‘hier 

ben ik dan Heer’. Alleen is dat ook in zeven lagen. Als het nou tot de diepste laag komt, 

is de ontvankelijkheid in de lichtcellen door de liefde van het hart, dus niet door de 

emoties van het emotiecentrum, zo groot dat er daardoor ook fysiek veranderingen 

kunnen gaan komen. 

 

Stel dat iemand angina pectoris heeft, dit heeft vaak met allerlei oude en nieuwe 

onverwerkte emoties, zoals angst- en onveiligheidsgevoelens, te maken. Het hart 

functioneert redelijk goed wanneer hij in staat is om deze oude emoties los te kunnen 

laten, dus van:  

‘Hier ben ik dan Heer’.  
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Op het moment dat er bijvoorbeeld allerlei veranderingen spelen, komt hij weer in die 

oude angst- en onveiligheidsgevoelens. Als je de zwaarten daarvan innerlijk kunt 

loslaten gaat het ook fysiek beter. Het betekent niet dat die hartkwaal geneest, maar 

in elk geval hebben de consequenties daarvan hem niet meer zo in hun greep.  

Hetzelfde geldt voor alle andere ziektes, in feite voor alles wat je hebt. Dit is heel 

belangrijk. 

 

--- Dat noem je de consequentie van het DNA? 

 

Z: Ja, want daardoor gaan uiteindelijk de consequenties van het DNA veranderen.  

Dan komen in dit hele kosmische bestel de kosmische wetmatigheden en natuurwetten 

op een ander plan terecht. Dit is een langzaam gebeuren waar we allemaal aan 

moeten meewerken. Als dat bij iedereen zo gebeurt, krijg je een geweldig groot 

morfogenetisch veld.  

 

--- In het liefdesspel tussen man en vrouw is er een bepaalde stroming waarvan ze 

zeggen dat de man geeft met zijn onderste chakra, de vrouw ontvangt daar. De vrouw 

geeft met haar hartchakra en de man ontvangt op hartniveau. In dat spel is er vaak 

sprake bij de man van een soort vaginisme van het hart, een soort afsluiting. 

We hebben het vrouwelijke en het mannelijke in ons, kun je zeggen dat dit mannelijk 

geestaspect nog een zekere verkramping heeft, een zekere afsluiting om tot indaling 

te komen? 

 

Z: Ja. Dat vaginisme van het hart van de man komt in wezen voort uit de onmacht die 

de man, door de macht die hij fysiek heeft, tracht te onteigenen.  

Anders gezegd: de basis van de macht van de man, de begeerte, komt in wezen voort 

uit de onmacht om in het hart te zijn.  

 

--- In de liefdesstroom die je tussen man en vrouw kunt projecteren, maar ook speelt 

in onze ziel tussen het mannelijke en het vrouwelijke in ons, is dat aspect wezenlijk wil 

er sprake zijn van een echte stroming.  

Als de man die onmacht niet kan erkennen, is hij ook in zijn geven beperkt? 

 

Z: Helemaal waar. Nou kom ik op de splitsing van geest waardoor materie kon komen.  

De indaling van geest waardoor materie begeesterd kon worden, was de macht van 

het mannelijk aspect, de geestkracht, die slechts door de vrouwelijke ontvangenis, tot 

realisatie kon komen. Er is altijd een competitie geweest tussen de mannelijke 

geestkracht en de vrouwelijke ontvangenis. Terwijl het de bedoeling is, zoals het ook 

fysiek gebeurt, dat het een eenheid wordt.  

Waarom is die competitie? De Geest die zich vrijmaakte opdat Hij kon incarneren in 

de materie heeft zich daardoor moeten vasthouden aan de macht van die geestkracht 

an sich en niet van de realisatie en de materialisatie.  

 

Meneer X van Geest wordt mens. Hij daalt in en wordt een meneertje. Deze meneer 

wil zijn geestkracht uitdrukken, dat weet hij niet maar dat doet hij fysiek zoals hij als 

man is geschapen.  
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Hij ontmoet een mevrouw. Deze mevrouw heeft dezelfde geestkracht maar in een 

andere setting: de vrouwelijke ontvangenis. Deze is gelijkwaardig aan wat de man 

heeft. Dat weet die man niet. Het zaad wat hij heeft, schept nieuw leven maar zonder 

de ontvankelijkheid van die vrouw kan er ook niks mee gebeuren.  

 

Nu komt de vrouw, daarin zit de mystiek.  

De vrouw komt nu tot het bewustzijn dat zij gelijkwaardig is.  

In de vrouw beginnen de vrouwelijke-ontvangenis-energieën zich te roeren waardoor 

zij in staat is om in de maatschappij haar plaats in te nemen.  

Dat houdt een heleboel andere dingen in.  

 

In mijn boek: "Intimidatie herkennen en transformeren, een kans tot heelwording?"  

ben ik tot een deel hierover gekomen. Dit is een vervolg daarop.  

Er vinden nu heel andere dingen plaats, namelijk dat de man - of het mannelijke in de 

vrouw, zoals bij mevrouw hier - in een soort angst en onveiligheid terecht komt van 

niet meer de geestkracht te zijn, niet meer de heer der schepping.  

 

Ik wil het niet zo op de man en de vrouw prikken, want dat is helemaal niet goed, het 

gaat om het mannelijke en het vrouwelijke. Het is nu in ons bewustzijn doordat ook in 

de man de vrouwelijke ontvangenis steeds duidelijker gaat worden.  

Het smachtende verlangen naar de anima, naar de ziel in hemzelf, maakt dat in de 

vrouw het verlangen komt om de geestkracht, die animus, tot werkelijke realisatie te 

brengen. En dat betekent dat er een eenheid kan gaan komen. 

 

--- In onze cultuur is het gelijkschakelen van man en vrouw een heel eind op weg, maar 

bij andere culturen nog lang niet. Die hebben dus een achterstand? Want het zal een 

grote stap zijn voor je deze denkstap kunt maken vanuit de cultuur waarin de 

mannelijke heerschappij gewoon nog heel erg geaccepteerd is? 

 

Z: Ja, dat is waar, dat is een hele grote stap. Het is aan deze culturen hoe zij zich hier 

verder in zullen verhouden. Want dit collectieve bewustzijn wat nu vooral in onze 

westerse cultuur plaatsvindt, zal steeds verder gaan. Dat is het morfogenetisch veld. 

De mensen in deze culturen kunnen zich daaraan aanpassen vanuit de eigen culturen. 

Dat is niet iets wat het westen ze kan opleggen, want dat werkt niet. Dat gaat heel 

langzaam. 

 

Ik heb gemerkt vanuit mijn achtergrond toen ik in Nederlands Indië woonde, dat in de 

cultuur waar de man de baas is en de vrouw heeft te zwijgen, dit alleen in het openbaar 

gebeurt, want anders verliest de man zijn gezicht. Dat is angst en onveiligheid. Doordat 

er vanuit het westen het bewustzijn gaat komen dat de vrouw gelijkwaardig is en ook 

haar talenten, inspiratie en dergelijke heeft, gaat er langzaam iets veranderen. Als de 

vrouw in dergelijke culturen slim is, zal ze dat niet met geweld doen, maar zich 

langzaam in liefde aanpassen aan deze oude cultuur. Dan gebeurt de vernieuwing.  

Daar kunnen wij dan weer een lesje uit trekken voor onze eigen gewone alledaagse 

dingen. Want het is nooit alleen maar daar of hier, het is gewoon met onszelf van 

alledag, hè. 
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--- We hadden het zojuist over fotonen, lichtcellen die naar ons toekomen.  

Komen er in deze tijd meer lichtcellen naar ons toe dan bijvoorbeeld 40 of 50 jaar 

geleden? 

 

Z: Nu wel meer collectief, vroeger meer individueel. Je had de grote ingewijden van 

weet ik hoeveel duizenden jaren geleden, die individueel zo’n enorme ontvankelijkheid 

hadden, dat de fotonen, de informatie- en lichtcellen, in een enorme grootsheid tot die 

personen konden komen en zij brachten dat verder. Het was vrij individueel, zij kregen 

wel scholen om zich heen waardoor de oude ingewijden dat verder konden brengen.  

Ik merk het aan het publiek. Een jaar geleden bijvoorbeeld was het publiek wat hier 

kwam sterk gericht op de eigen kommer en kwel. Het publiek wat er nu is, is dat niet 

kwijt denk ik, maar de zwaarten daarvan beheersen hen niet meer zo waardoor zij 

meer open zijn voor het geestelijk bewustzijn.  

 

--- Maar dan komt het nog van de mensen af? 

 

Z: Dat is een wisselwerking. De informatie die in de lichtcellen zit, is in wezen neutraal.  

Maar, de dikte, de kracht ervan wordt bepaald door de ontvangenis. 

 

--- Betekent dit dat het erom gaat dat onze ontvangenis zoveel mogelijk die fotonen of 

lichtcellen ontvangt? 

 

Z: Niet zoveel mogelijk, de hoeveelheid weet ik niet, het is de frequentie van wat er 

naar beneden komt. De ontvangst van de frequentie van de lichttrillingen wordt 

bepaald door het eigen bewustzijn van het licht, van het Zijn. 

 

--- Dat is dus eigenlijk ook waar je het over hebt: anima en animus. 

 

Z: Ja, die is mooi.  

Ik ga nu Lucifer en Michaël uitleggen.  

Lucifer, in onze cultuur de duivel hemzelf, is in wezen de prins van het Licht.  

Het lichtwezen dat de hoge moed had om te willen indalen in materie en daar een 

enorme groep meekreeg. Dit lichtwezen moet de mensheid op deze planeet tot het 

bewustzijn van God brengen. Dat doet Hij met lichtkracht, vuurkracht, kundalinivuur, 

geestkracht, mannelijk. 

De engel Michaël, de behouder, de behoeder van het Zijn van God in alles wat is, heeft 

tot taak om deze geestkracht - Lucifer, de vuurkracht die in de mensheid komt - 

zodanig te doen ontvangen dat dit bewustzijn van God tot in de diepste lagen van de 

schepping kan doordingen. 

 

Dat houdt in dat de vuurkracht zich nu ontzaglijk groot openbaart in al het geweld, wat 

ook met vuur te maken heeft.  

In de visualisatie breng ik u ook door het vuur heen, dat is dan het louteringsvuur. 

Die vuurkracht, mannelijke geestkracht, wordt zo ontzaglijk groot in de mens dat zij 

slechts door de zuivering van het water - het onderbewustzijn waar Michaël zijn werk 

doet - tot een vernieuwde schepping kan leiden.  
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Michaël is de behouder en de behoeder van het zielewezen wat in de mens is.  

Zij zijn broeders, die twee engelen. De vuurkracht van Lucifer hoeft de mensheid niet 

te vernietigen wanneer zij door het verlangen van de ziel, de innerlijke stem van 

Michaël, besluit dat zij zich wil zuiveren met het water der zuivering, dat is het 

onderbewustzijn.  

Dat zij zich kan zuiveren van de aspecten die vanuit het eerste begin van leven tot nu 

toe in het onderbewustzijn van de mens aanwezig zijn.  

Met andere woorden: de karmische aspecten. 

 

Wanneer de mens in de vuurkracht die nu over de wereld gaat, een ontzaglijk grote 

macht en geweld, niet bewust gaat worden dat al zijn daden, denken en spreken 

gebaseerd zijn op de oude dwangmatigheden, aspecten die daar in dat 

onderbewustzijn aanwezig zijn, dan mist hij de boot.  

Maar omdat de liefde de grootste energie is in onze kosmos zal dat niet zo gebeuren.  

Want er zullen altijd groepen mensen zijn die juist dit bewustzijn duidelijk naar voren 

brengen en in zichzelf willen realiseren.  

 

--- Als ik dat zo beluister, dan krijg ik als gewoon mens de indruk dat Michaël en Lucifer 

twee verschillende kanten op willen? 

 

Z: Nee, ze gaan niet twee verschillende kanten uit. Licht en duisternis werken samen, 

want zonder duisternis kan het licht niet herkend worden. Het licht en het vuur van 

Lucifer kan tot duisternis voeren wanneer het verlangen, de liefde in de mens - het 

willen behouden van Geest in zichzelf - hem, juist door het lijden van die duisternis, 

niet brengt tot de eenheid van licht. 

 

--- Als je water in contact brengt met vuur ontstaat er stoom. Het gevaar lijkt mij dat 

stoom geen contact heeft met de aarde. Moeten we misschien, naast water en vuur, 

de andere elementen er bij nemen? 

 

Z: Ja, dat is lucht, aarde, ether. De mens is een aardemens, vervuld van ether, geest.  

De mens heeft vuur en water nodig om stoom af te kunnen blazen. Dat zei je heel leuk.  

Stoom is een samenwerkingsverband tussen vuur en water waardoor hij uiteindelijk 

directer en duidelijker in de aarde terecht kan komen.  

Wat wordt daar nou mee bedoeld?  

 

Wanneer een mens het lijden als een toevalstreffer ziet, als iets wat zomaar naar hem 

toekomt, dan zal hij daar niet de vruchten van kunnen plukken. Dan zal hij niet 

begrijpen waarom dat lijden naar hem toe is gekomen.  

Wanneer, die mens begrijpt dat dit lijden een functie heeft gehad waardoor hij in 

zichzelf tot een grotere kennis en herkenning kan komen, dan kan hij met dit weten de 

zuivering aangaan van het water, van het onderbewustzijn. Om dan te gaan en te 

kunnen herkennen wat in hemzelf de diepste drijfveren zijn waarom hij is zoals hij is 

en daardoor het lijden tot zich heeft gekregen.  
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--- Wanneer we bezig gaan met deze innerlijke verbinding, wat zie je dan als manier 

om te zorgen dat de stoom in contact blijft met de aarde? 

 

Z: Het is gevaarlijk is om je, wanneer je met spiritueel bewustzijn bezig bent, daar 

oeverloos aan over te geven. Dat is nummer één, want dan kun je in een psychose 

terecht komen, dat is de stoom, dan verdwijn je.  

Wanneer je jezelf oeverloos richt op het lijden dan kom je in een hele neerwaartse 

spiraal, in de modder terecht.  

Wanneer je jezelf oeverloos richt op vuur en water, het samengaan, het zuiveren van 

jezelf en dan niet je persoonlijkheid in de hand kunnen houden, dan is de kans heel 

groot dat je als het ware wegtrekt.  

 

Hoe dan wel? 

In wat ik hier zo allemaal meemaak, zie ik dat er een groot verlangen is naar spiritueel 

bewustzijn. Het is ook duidelijk dat mensen gaan inzien hoe ze tot dat spirituele 

bewustzijn kunnen gaan komen. Dat ze ook de oude aspecten die daarin meespelen 

gaan herkennen. Dat ze in datgene wat als lering wordt aangereikt kunnen zien hoe 

en wat ze daarvoor kunnen gebruiken. Daar zijn oefeningen en allerlei hulpmiddelen 

voor.  

Maar het aller voornaamste wat als basis moet dienen is: het zich onttrekken aan de 

zuigkracht van de zwaarte van het lijden en van de materie.  

De zuigkracht van het zich willen bevestigen, bewijzen in de materie. 

Dan komt er namelijk ruimte van binnen waardoor er een genezingstrilling aanwezig 

is. Hierdoor krijgen genezende, nieuwe scheppende energieën als het ware de kans 

om in de mens tot een werkelijke directe en ook praktische regulatie te kunnen komen 

van het vuur in zichzelf. Ook om te herkennen hoe hij met zichzelf kan gaan werken 

om tot die zuivering te komen zodat hij niet met de stoom mee omhoog vliegt. Zodat 

hij ook niet in de modder terecht komt, maar dat hij een mens kan worden die stevig 

op aarde staat met een heel diep spiritueel bewustzijn.  

 

Daarvoor zijn natuurlijk oefeningen.  

Wat duidelijk wordt aangereikt is dat de mens nu in de waardigheid kan staan van 

Gods aanschijn in zichzelf. Alleen oefeningen doen is niet genoeg. De waardigheid 

kan daar de basis van zijn. Dan komt er een hele grote ruimte in zichzelf en zijn de 

ontvangststations, de lichtcellen, zo open dat de informatie, die in wezen neutraal is, 

naar beneden komt en op de juiste wijze in liefde tot realisatie kan komen.  

Liefde voor de mens zelf, maar ook voor het Zijn en voor ‘ben ik mijn broeders hoeder’, 

dus voor degene die naast je gaat.  

 

 
   


