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Welkom en Inleiding 

 

Hartelijk welkom lieve mensen. Dit is de vierde keer. 
Vier is het teken van de verandering. Welke verandering weet ik niet precies, maar het 
is wel de verandering waardoor wij mensen tot die kwantumsprong kunnen komen, 
althans enigszins.  
 
Wat houdt dat in?  
Dat er in ons bewustzijn een steeds directere verbinding kan gaan komen met datgene 
wat ten diepste in onszelf is, maar juist ook met datgene wat om ons heen is. In de 
doorgeving zal dit ook zodanig belicht worden, dat voor ieder van ons duidelijk zal 
worden wat nou eigenlijk het eigen stukje is.  
Iedereen heeft zo zijn eigen affiniteiten. Wat is jouw stukje? Waar kun je wat mee? Je 
moet er per slot iets mee kunnen, anders praat ik voor niets, dan heeft het allemaal 
geen zin. Dat zou nog niet zo erg zijn, maar het is dan wel erg dat onze energie en 
onze tijd eraan verspild wordt.  
 
In deze wereld is tijd en energie een kostbaar bezit en na alles wat ik lichamelijk heb 
beleefd, heb ik duidelijk gemerkt hoe kostbaar de energie van de mens is. Hoe hij daar 
zeer adequaat mee om moet gaan, in respect, in waardigheid en in liefde. Dit betekent: 
om zorg te hebben voor jezelf.  
 
In wat er vandaag zal komen heb ik begrepen, is het voor elk mens belangrijk om, niet 
alleen rationeel inzichten en kennis te krijgen en daar misschien emotioneel mee 
verbonden te worden, maar dat het vooral van belang is dat de mens van nu dat in 
zichzelf ervaart en voelt. 
En dan niet zoiets van: ‘Ik voel, ik voel wat jij niet voelt’, maar werkelijk in jezelf de 
verbinding, de eenheid voelen met juist die subtiele dimensies, energieën waaruit wij 
bestaan, die om ons heen zijn. Dit is van zeer groot cruciaal belang voor wat er verder 
nog gaat komen in onze wereld.  
 
Zo dadelijk komt er een doorgeving vanuit het kosmisch collectief. Dit zijn de hogere 
bewustzijns van degenen die ons zijn voorgegaan en tot een grotere actieradius in 
staat zijn dan wij mensen hier op aarde. Maar in de gelijkwaardigheid van geest en 
materie is het nu van het allerhoogste belang dat de mens zijn kennis, wetenschap, 
zijn hele zijn wil verbinden met dat wat vanuit de geest kan komen.  
Dat het niet zal zijn: geest is hoger en van een groter zijn dan materie. Materie is niet 
groter en van een groter en hoger zijn dan geest, nee, natuurlijk niet.  
Maar het is wel zo, dat materie kon ontstaan omdat geest zich in materie wilde gaan 
bevestigen.  
Overdenkt u dit heel even in uzelf.  
 
Laten we ons dan klaarmaken voor de doorgeving.  
Dan wil ik u vragen om uw benen niet te kruisen.  
 
Het is gek hè, als kind leerde ik van mijn moeder, je mag zo niet zitten,  
dat is niet netjes.  
‘Waarom is dat niet netjes? Ja, nou ja dat is niet netjes, dat hoort niet zo’.  



Studiebijeenkomst 7-12-2008 © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation  

De psyche van de mens van leven tot leven in kosmisch perspectief 

 

4 

 

Daar lag dus een heel groot mystiek gegeven in. Als je je afsluit, doordat je je benen 
kruist of je armen over elkaar heen doet, dan sluit je je energiestromen af en dan sluit 
je zelfs je bloedcirculatie voor een deel af. 
Kruis uw benen niet, uw handen open in de schoot, want ik wil zo graag en dat is me 
ook beloofd, dat vandaag bij ons allen de energie die gepaard gaat met de doorgeving, 
voelbaar zal zijn.  
 
Inzicht is prachtig, rationeel alles begrijpen is prachtig, dat moet ook. Vanuit de 
wetenschap daarmee werken, geweldig, maar de ervaring, het innerlijk beleven 
daarvan in uw diepste zijn, dat is iets waar niets aan kan tippen. Dat is van u, van 
niemand anders.  
Dus wil uzelf in openheid hiernaar richten, probeer dat wat altijd maar op hol slaat en 
van alles wil even tot stilstand te brengen, rustig.  
 
Rustig en diep ademhalen, stel u open. 

 
Doorgeving 
 
En ik zal tot u spreken.  
Tot u spreekt El Morya, de geleider.  
 
En ik zeg u mijn geliefden 
dat de vereniging van uw energieën 
de oproep vanuit uw ziel naar ons,  
in deze hogere echelons 
ons zodanig hebben geroerd  
dat wij al ons zijn hebben verenigd  
om de mensheid ten dienste te zijn.  
 
En ik zeg u mijn geliefden  
dat uw mensheid nu staat aan de grens  
van een nieuw tijdperk 
een tijdperk in uw eigen bewustzijn 
wat u zal brengen tot die vereniging in de geest 
die zijn vruchten zal afwerpen in de materie, 
in uw kennis, in uw wetenschap,  
in uw achtergronden, 
opdat uit deze vereniging de nieuwe mens, 
de nieuwe aarde en dusdanig  
de nieuwe hemel geboren zal worden. 
 
Vreest niet.  
Het is liefde wat u omringt.  
Het is liefde waaruit u bent ontstaan.  
Het is de liefde die u verbindt  
en waardoor het kwaad van de liefdeloosheid, 
de macht van de duisternis uiteindelijk zal wijken.  
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Doch het is aan u, u mens  
hoe u met uw eigen vermogens 
met uw eigen oproepende kracht 
uw eigen liefdesvermogen 
zodanig zult werken 
dat u, deze lichtende mens 
dit wezen van licht wat ook is afgedaald, 
nu opnieuw in de materie zult realiseren.  
 
Ja, u hoort het goed.  
Alle schepselen 
ook Wij hier, in de geestelijke gebieden  
zijn diegenen geweest  
die in de oude geschriften de Nefilim  
werden genoemd. 
In uw godsdiensten werden zij aangeduid  
als de gevallen engelen.  
 
Doch ik zeg u, dat de moed van deze lichtwezens 
zich in de materie te gaan realiseren 
heeft geleid tot de uiteindelijke realisatie  
van de mens op aarde. 
 
De grote wetenschappers die de evolutie  
tot uw bewustzijn hebben gebracht 
hebben daar zo hun eigen aandeel in gehad 
doch ook zij zijn, vanuit een ver diffuus punt  
tot deze evolutie gekomen.  
 
Dit verre diffuse punt  
willen wij nu met u tot vernieuwing  
en klaarheid brengen.  
 
Het is niet diffuus, het lijkt zo in ons bewustzijn.  
Uw rechter hersenhelft zal zich steeds meer openstellen  
en gaan werken met datgene  
wat nu nog diffuus lijkt.  
 
Uw wetenschap, die zeer ver gevorderd is 
zal kunnen gaan vertalen 
ik zeg u, vertalen, tot realisatie brengen 
wat nu noch niet begrepen is in uw wetenschap en uw bewustzijn.  
 
Er is nog niet voldoende kennis bij de mens in de wetenschap  
dat daar zijn parallelle werelden waar alles is 
wat in uw wereld nog moet gaan geschieden 
omdat hier tijd en ruimte is.  
 
In uw wetenschap zal opening komen 
vooral in de fysica. 
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Deswege hebben wij deze doorgevingen genoemd:  
´De kwantumsprong van de mens´.  
 
Daar zal een nieuw bewustzijn komen 
dat al wat tot mysteries heeft geleid 
nu in uw bewustzijn tot helderheid  
gebracht zal worden.  
 
En ik zeg u  
dat dit niet alleen vanuit uw ratio zal gebeuren 
doch dat juist uw ziel  
de verbinding tussen geest en lichaam 
zich hierdoor in een ruime mate  
kan gaan bewegen  
opdat in de menselijke persoonlijkheid  
het contact met de ziel zal leiden  
tot vernieuwing van zijn liefdesvermogen  
zijn mededogen, zijn eenheid met het zijn. 
 
Het is een lange weg  
en middagen als deze 
boeken over de gehele wereld. 
Overal zijn boodschappers die u dit brengen  
zoals dat nu gebracht wordt.  
 
Maar ik zeg u, geliefden 
dat dit slechts mogelijk zal zijn wanneer u mens  
zich daarvoor openstelt 
zonder oordeel, vooroordeel, veroordeel 
doch uzelve openstelt en wil ontvangen  
wat wordt gegeven.  
 
In de waardigheid van het menselijk zijn 
in de waardigheid van geest in de mens  
zal niets gebeuren waardoor uw waardigheid  
ondermijnt zal worden.  
Integendeel.  
 
Juist de waardigheid van geest in de materie 
die uiteindelijk de mens werd  
zal tot zeer grote hoogten worden opgevoerd 
daar hierdoor het goddelijk zijn 
wat door Zohra wordt genoemd:  
´Het goddelijk aangezicht´  
tot herkenning en erkenning zal kunnen komen.  
 
En dan, dan zal gebeuren  
wat u in uw heilige boeken hebt 
dat er een duizendjarig rijk zal komen  
van liefde en vrede. 
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Al hetgeen u is gegeven 
in alle godsdiensten, religies en heilige boeken  
zult u nu kunnen gaan begrijpen  
vanuit een vernieuwd inzicht.  
Zij zijn noodzakelijk geweest 
opdat de mens zich kon richten op geest. 
 
Doch nu is het verlangen van de mens 
om in zijn bewustzijn te kunnen begrijpen  
wat de werkelijke mystiek is 
te kunnen begrijpen  
wat het goddelijk aanschijn betekent.  
 
En ik zeg u  
het is niet een eerbiedwaardige man op de troon 
doch het is dat allerkleinste atoom 
dat allerkleinste liefdesgebeuren 
wat heeft geleid tot het ontstaan  
van het gehele universum.  
 
Ik kan u dit nog niet uitleggen  
zover is het begrip nog niet.  
Langzaamaan zal in uw bewustzijns  
het verlangen gaan groeien  
om te kunnen behoren ín uw bewustzijn  
tot deze eenheid 
van deze uw kosmos.  
 
Overhaast het niet 
denk niet dat u het pad van verlichting zult vinden 
zult kunnen betreden 
door u zoveel en zo snel mogelijk  
te bekwamen in esoterische waarheden  
of mystieke gegevens 
of uzelve zodanig af te zonderen van de wereld 
uzelve te kastijden 
uzelve in schuld en boete te wentelen. 
 
Want ik zeg u, dat de geest van liefde 
dit goddelijk aanschijn 
in uzelve aanwezig is als een straling van licht 
van schoonheid, van vrede  
van mededogen en liefde  
en juist ook met u zelve. 
 
In de dialoog  
die wij zo dadelijk met u zullen hebben 
vragen wij u 
om juist vanuit uw eigen achtergronden 
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want dat is zo belangrijk 
een vertaling te willen geven aan datgene  
wat hier is gegeven 
opdat vanuit uw vertaling en datgene  
wat is gegeven 
die brug geslagen kan worden 
waarop de mensheid tot vernieuwing kan komen 
en zich zelve uiteindelijk zal herkennen 
als die lichtwezens die wij allen zijn.  
 
Ik groet u.  
 
En in dat wat verder wordt gegeven  
is het misschien mogelijk dat u diep in uzelve  
datgene zult ervaren, beleven, herkennen  
waarover is gesproken.  
 
Wees dan met mij, Ik die tot u spreek.  
En wees met diegene  
die u gezonden werd 
tweeduizend jaar geleden.  
Degene die de macht van de geest  
zodanig in zich zelve tot herkenning 
tot realisatie kon brengen 
dat hij de dood kon overwinnen.  
 
In de vorige bijeenkomst heb ik u gezegd  
dat de mens Jezus, die de Christus mocht dragen 
de duisternis en het kwaad overleefde 
niet is gestorven aan het kruis 
doch na drie dagen in coma te hebben gelegen  
in genezende doeken gewikkeld 
de geest overwon over het kwaad in de materie.  
 
Vergis u niet, de materie is niet het kwaad 
doch het kwaad zetelt in de dwangmatigheid  
en de begeerte van de materie.  
 
Dit is een zeer groot gegeven.  
Over de hele wereld is dit gegeven  
reeds gegeven. 
 
Doch ik zeg u 
dat zij in datgene wat nú tot u gaat komen 
ten duidelijkste in uzelve herkend zal worden.  
 
Geest zal nimmer ondergaan  
in de duisternis van het kwaad.  
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Houdt u hieraan vast 
wat er ook tot u zal komen 
hoe de tijden ook zullen veranderen 
welke crises er ook over de wereld zullen gaan  
en dat zullen er zeer vele zijn 
houdt het vast in uzelve 
put daaruit uw moed, uw vertrouwen 
u bent geest in uzelve 
u bent licht in uzelve 
u bent liefde in uzelve. 
 
Haal dan nu diep en rustig adem 
niet snel 
langzaam ademhalen. 
 
Ontspan u.  
Laat los wat u misschien niet heeft begrepen. 
Alles daalt in op de eigen tijd  
en de eigen plaats.  
 
Ontspan u.  
Wees dankbaar dat dit soort dagen  
mogen en kunnen komen 
overal ter wereld. 
 
Haal nog eens diep adem. 
Laat los en kom terug in uzelf. 
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Lichtkracht uitzenden 
Ik heb het gevoel dat ik met u tot een gezamenlijk iets kan komen. Zo u dat in uzelf 
voelt richt dan uw gedachten juist op die duistere plekken in de wereld waar geen liefde 
heerst, waar kwaad heerst, de begeerte naar macht heerst en zendt daar uw lichtkracht 
naar toe.  
 
Niet specifiek iets benoemen want dan is het toch teveel vanuit de eigen 
persoonlijkheid. Laten we dit met elkaar doen want dit is een grote kracht die wij dan 
met elkaar zullen ontwikkelen.  
 
Laten wij in liefde en vergeving, juist vergeving naar het kwaad en deze duisternis, ons 
licht zenden.  
 
Slechts de onschuld kan het kwaad transformeren. 
De onschuld van de vergeving zal het kwaad uiteindelijk transformeren.  
 
Richt u enkele momenten hierop en begrijp dan hoe groot de kracht is die een mens 
kan opbrengen wanneer hij zijn gedachten en zijn emoties in liefde, vergeving en 
mededogen richt naar de ander of het andere.  
 
Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u in uzelf hier iets van geluk mag ervaren, 
geluk is zo subtiel. Wat is geluk? Iets daarvan kunnen wij ervaren in het positieve 
richten van ons licht. Ik wens u allen veel geluk hierin. Dank u wel. 
 
Wat is geweest kan niet zomaar verwerkt worden, dat bestaat gewoon niet. Het is goed 
om er met elkaar over te praten, te horen hoe de ander daarmee en daarop reageert. 
Herkennend daardoor in jezelf.  
 
Dialoog 
 
Werken met de eigen lichtkracht 
--- Ik worstel heel mijn leven met mensen om mij heen die depressief zijn. Ik heb daar 
in het verleden veel van mijn eigen lichtkracht aan proberen te geven.  
Hoe kan ik, zonder al teveel mijn eigen energieën te gebruiken, zuiver naar de ander 
zijn en een beetje licht geven in de duisternis? 
 
Z: Ja, u zegt daar iets merkwaardigs: ‘zonder mijn eigen energie te gebruiken’, dat kan 
niet. Je moet juist je eigen energieën gebruiken. Alleen is het de bedoeling dat deze 
energieën gericht worden op licht, liefde en mededogen.  
Waar ik vooral voor moet waarschuwen is dat de mens niet denkt vanuit zijn lichtkracht 
de ander, Jetje, Hansje, wie dan ook, te moeten veranderen of te moeten belichten, 
want dan ontken je de eigen heilige geest van die ander.  
Ik kan wel van alles vertellen wat niet moet, maar wat dan wel? Dat is dat er van ziel 
tot ziel sprake is van: ’geef elkaar een hand’, en dat is vaak zonder echt te spreken. 
Als dat niet mogelijk is, doe dat dan in de geest en geef juist die ander waarmee je 
eigenlijk niet zo graag in contact wil zijn, een hand.  
Als de sympathie er nou niet vanaf druipend is, die je niet voelt voor de ander, doe het 
juist dan. Dan transformeer je de duisternis. Dan is jouw licht zo groot dat je daardoor 
de duisternis kunt transformeren en bij die ander werkt daar onbewust van binnen iets.  
Hoe zich dat zal uiten, weet ik niet. Soms zul je dat merken en soms ook niet.  
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Maar dan heb je jouw licht volbracht, gestuurd en ermee gewerkt.  
Maar dat kan alleen als je heel duidelijk je energie daarvoor gebruikt.  
 
Parallelle werelden en wetenschap 
--- We hebben de eerste bijeenkomst ook gesproken over verbinden, de brug slaan 
tussen natuurkunde en godsdienst, spiritualiteit, esoterie.  
In de natuurkunde heb je alleen maar ruimte en tijd, deeltjes, materie tot een bepaald 
niveau, daaronder kennen we het in de natuurkunde niet. In de kwantummechanica 
heb je dat reductieproces. Wat zijn van de spirituele kant de gelaagdheden in de 
natuurkunde, de fysica en in termen van de natuurkunde? 
 
Z: In de fysica moet het bewustzijn zich gaan openen voor de parallelle werelden die 
er bestaan, de dimensies. De heel subtiele dimensies die er in de kosmos zijn, die in 
onszelf spelen, maar ook om ons heen.  
Wanneer het bewustzijn zich daar niet voor wil openstellen, kan daar ook niet een 
wetenschappelijke verklaring en vertaling van gegeven worden. 
 
--- Nee, maar het enige waar de wetenschap zich voor open kan stellen, is dat wat ze 
ontdekt hebben en dat is dat kwantummechanische reductieproces. Dat houdt dus de 
opening in. 
 
Z: Ja, daar is individueel denk ik niet zoveel aan te veranderen, maar er zijn heel veel 
wiskundigen, natuurkundigen, die al zover geëvolueerd zijn, dat ze weten dat dit 
bestaat en als die zich met elkaar zouden verbinden, dan komt er dus vanuit ieders 
eigen inspiratie steeds meer iets vrij, iets open.  
Heb je wel eens gehoord van Ervin László? 
Wat ik je kan adviseren is, probeer contact te leggen met anderen. Er zijn er hier in 
Nederland een paar en in Amerika zijn er ook een paar die zich hier mee bezig houden. 
 
--- Maar dan bedoelt u dus niet de mensen binnen de wetenschap zelf, zoals Penrose? 
 
Z: Wel, juist die wetenschappers die zichzelf hebben opengesteld voor de spirituele 
kant ervan. Want wanneer je je er niet voor openstelt dan glijdt het langs je heen.  
Het bewustzijn moet zich daarvoor openstellen. 
 
--- De grote held binnen de natuurkunde, Penrose, stelt zich daar eigenlijk net genoeg 
voor open dat hij tot aan de rand gaat, maar hij blijft helemaal binnen de wetenschap. 
 
Z: Ja en het kan net niet over die grens heen. Wat er van ‘boven’ over wordt gezegd 
is dat er zodanige veranderingen zullen gaan komen die in het bewustzijn juist van 
fysische wetenschap - dat is ook de kwantummechanica - duidelijkheid gaat komen 
over die subtiele energieën, die zich buiten en naast de materie, zoals wij dat nu weten, 
hebben geplaatst.   
 
Dat kun je niet alleen. Er moet vanuit het spirituele bewustzijn een alliantie komen 
tussen alle wetenschappers, zodat iedere wetenschap vanuit de eigen achtergrond de 
vertaling hiervan kan maken.  
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Dat betekent dat die wetenschappers eerst zich open moeten stellen voor het feit dat 
naast deze materiële wetenschap zich nog vele dimensies bevinden die daar bovenuit 
stijgen, maar waar de wetenschap en de gewone mens, alsjeblieft, contact mee 
kunnen krijgen. Maar wanneer de mens en de wetenschap zich daar niet voor 
openstellen kan er niets gebeuren.  
 
Dus wat er nu duidelijk naar je toe wordt gebracht is: probeer hierin contact te leggen 
met anderen. Want wat ik zo van je zie is dat je nogal op een eilandje zit en daar in je 
eentje ronddobbert. Dat is niet goed, daar word je ook vervelend van want dan heb je 
geen respons. We hebben allemaal herkenning en respons nodig. Dus alsjeblieft, ga 
dat doen. Je hebt een groot esoterisch bewustzijn dus je kan erg veel geven. 
 
--- Ik vraag me af welke namen dan, want als je die twee cellen zo hebt, de westerse 
wetenschappelijke cel en de godsdienstige, esoterische, spirituele cel … 
 
Z: En de brug daar tussen ... 
 
--- Er zitten maar een paar poriën tussen en je hebt mensen die of in de ene cel zitten 
of in de andere. Penrose zit aan de wetenschappelijke kant.  
László weet ik niet zeker, heb ik het idee aan de esoterische kant. 
 
Z: En die String…?  
 
--- Ja, de Stringtheorie, zit weer helemaal aan de wetenschappelijke kant.  
Sheldrake zit weer helemaal aan de andere kant ... 
 
Z: Ja, prima. Maar ga dus echt contact leggen. Kijk in de literatuur. Er is zoveel.  
Het is echt noodzakelijk dat dit gaat gebeuren.  
 
Geest in alles en geest als oorzaak van alles 
--- Mag ik hier op aan sluiten en een vrij specialistische vraag stellen? 
 
Z: Ja. Ik heb die kennis toch niet dus dat komt gewoon, of niet. 
 
--- Ja, daarom, dat hebben we allemaal niet. De werkelijkheid van het heelal is niet wat 
de wetenschap zegt, polair, monopolair, dus de werkelijkheid is niet alleen materie. Er 
is een bipolariteit die ten grondslag ligt aan het heelal en aan de evolutie binnen het 
heelal en die twee polen zijn bewustzijn en energie. Die polariteit ontwikkelt zich binnen 
de evolutie, alleen en het gevolg daarvan is dat er twee lagen vanaf het atoom en 
eigenlijk ook vanaf alle subatomaire deeltjes zijn. Mijn vraag is: wat is de magneet 
tussen de twee lagen die bijvoorbeeld al in een amoebe tot stand komt?  
Dus zeg maar de subtiele laag die opgebouwd is uit een aantal elementen die dezelfde 
zijn als die uit de stof, alleen een iets andere samenstelling, een iets andere binding. 
Wat is de magneet tussen de subtiele laag en de materiële laag volgens uw inzicht? 
 
Z: Prachtig.  
De magneet waar u naar vraagt is het absolute bewustzijn dat geest de oorzaak is van 
al het gegevene, van alles wat is. Geest is de brug tussen de beide polen die u heeft 
beschreven.  
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Geest betekent dat er een zo subtiele energie aanwezig is die beide lagen kan 
verbinden.  
Het bewustzijn van de wetenschapper van nu moet zich daarvoor kunnen openstellen 
anders gaat het niet. Wanneer het bewustzijn van de wetenschapper zich daarvoor 
openstelt, dan zal hij tot geheel nieuwe inzichten kunnen komen en de brug kunnen 
slaan tussen beide polen en dat is wat bedoeld wordt en waar om gevraagd wordt.  
 
Moleculaire verbindingen 
Dan moet ik met u spreken over de moleculaire verbindingen die in de celmondjes in 
het menselijk lichaam aanwezig zijn. Er is al een paar keer over gesproken van ‘boven’. 
Ik beklaagde mij dat ik het een beetje saai vond dat aldoor hetzelfde werd gezegd en 
toen werd er gezegd dat dit van zeer groot belang was wanneer het vertaald zou 
worden vanuit ieders eigen context van die wetenschap.  
Op de TV heb ik een keer gezien, in de diepzee, diepzee bloemen, er komt een stroom 
langs en ze gaan open, de stroom gaat verder en ze gaan dicht.   
 
In mijn dialoog en stelde ik de vraag wat dit betekende. In de atomen van de functies 
van de hersenen is alle kosmische universele energie en kennis aanwezig.  
De fotonen die binnen komen, brengen deze kennis in een neutrale staat door het 
menselijk lichaam heen, maar dus ook door de functies van de hersenen.  
 
Het bewustzijn en de diepste kennis van het geheel - de diepste wetenschap in de 
kosmos, het universele - de polariteit daarvan, zit dus niet in de functies van de 
hersenen, hoewel die wel een functie hebben van het moeten relayeren, maar zit hem 
vooral in de atomen die daarin aanwezig zijn.  
 
Wat hebben die moleculaire verbindingen van de huidmondjes, celmondjes dan te 
maken met dit geheel? Dit betekent dat iedere energie uitstoting, dus ook van de mens, 
zijn weerga en respons heeft in de totaliteit, in het universum.  
 
U knikt. Die weerga is in ons menselijk bewustzijn niet direct bekend. Door het zich 
kunnen openen in het menselijk bewustzijn voor het fenomeen dat geest in alles in 
gradaties van niveaus aanwezig is, kan de geheimenis tot een volledige reconstructie 
leiden.  
Hierdoor zal de kennis die nog verder reikt dan de fysische wetenschap, tot in het 
menselijk zijn en zelfs in het leven van alles wat is, zijn respons hebben.  
 
U moet het natuurlijk vertalen.  
Ik spreek niet zoals u spreekt, dat kan niet want die kennis heb ik niet. Wat ik opvang 
kan alleen vertaald worden in uw context van uw zijn en achtergronden.  
 
--- Ja, het is buitengewoon interessant om na te gaan hoe dat bij mensen, met een ik-
bewustzijn dat in staat is om te reflecteren, werkt. Nog interessanter en nog 
fundamenteler is hoe dat gaat op het niveau van een amoebe of cellen nog kleiner dan 
een amoebe die dan in de orde van grootte van twintig tot vijftig nanometer liggen. Die 
zijn niet in staat om te reflecteren vanuit hun eigen bewustzijn, want dat eigen 
bewustzijn is nog niet bewust. Het is interessant om te weten hoe dat in de natuur 
werkt. Zij zijn onderdeel van de natuur en een ontwikkelingsproces. Een evolutieproces 
vindt daarin plaats. Hoe werkt de magneet tussen die twee lagen die ook ongetwijfeld 
in de hele kleine fundamentele biologische wezentjes aanwezig is? 
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Z: In de nanotechnologie wordt een heel stuk aangereikt om dat te realiseren. Die 
Stringtheorieën komen al heel dicht bij de brug die tussen de twee polen geslagen kan 
worden. 
Nu zal de wetenschap zo ver kunnen komen wanneer zij zich openstelt voor wat ik 
noem geest, het levensprincipe, het goddelijk aanschijn of wat dan ook, waardoor de 
kennis van deze wetenschap zich zal verbreden. Ik zie ineens dat het net is of er een 
heel groot raam opengaat en een kennis die verder gaat dan de materie die er tot nu 
toe is, stroomt naar de wetenschapper toe.  
 
Geest in materie realiseren 
--- Zohra wat je net in de doorgeving zei, dat God, het goddelijk aanschijn, het 
allerkleinste atoompje is, kun je daar iets meer over zeggen? Ik snap het niet, hoe kan 
dat nou, het allerkleinste deeltje? Het goddelijke zit overal in, dat weten we inmiddels, 
maar op sommige momenten komt het in je gevoel wat het dan is. Het zit in de hele 
schepping, dus wij bestaan allemaal uit die allerkleinste onderdeeltjes, maar wat maakt 
het dat het de vorm krijgt zoals een mens of de vorm krijgt zoals een dier, of een boom? 
 
Z: Dat is de evolutietheorie, daar hebben we dan Darwin gelukkig voor gehad.  
De evolutie van dat 'het allerkleinste' zich ging verdichten in vormgevingen. Dan zijn 
er ontzaglijk veel bijkomstigheden, omstandigheden, een context van alles wat daar 
aanwezig is, waardoor de verdichting van dat allerkleinste zich juist in die vormgeving 
kan plaatsen die er dan noodzakelijk is.  
Dat klinkt heel abstract, ik hoor het zelf. 
 
Er is in de doorgeving gesproken over de Nefilim, wat in de Christelijke godsdiensten 
als de gevallen engelen wordt gezien.  
De lichtende energieën die zich gingen verdichten tot wat wij engelen noemen, want 
dat is wat ons bewustzijn kan projecteren, kan zien vanuit ons referentiekader, dus 
hoge wezens die een menselijke vormgeving hebben.  
Deze Nefilim, die dus geen menselijke vormgevingen waren - maar die wij zo 
projecteren - hadden heel lang geleden, vanuit de geplande brug die er geslagen 
moest worden tussen geest en materie, de opdracht om geest in materie te realiseren.  
 
Acceptatie van geest door het bewustzijn van de materie 
--- Wat is de bedoeling van geest in materie? 
 
Z: Deze lichtwezens konden zich dus verdichten tot wezens van licht zodat het 
menselijk bewustzijn het kon herkennen. Met dat menselijk bewustzijn hebben we ook 
een God gecreëerd, want anders kon dat niet.  
 
In de tijd die nu komt, waar de wetenschap zover is gevorderd, is dat niet meer nodig.  
In zoverre is dat niet meer nodig dat de mens zich kan openstellen voor het begrip dat 
licht zich in materie wilde gaan realiseren, moest gaan realiseren, opdat de materie 
'doorgeest' zou worden. 
 
Waarom moet dat zo?  
Materie kan alleen doorgeest worden wanneer het bewustzijn van de materie, geest 
accepteert.  
Het is net of we in een vicieuze cirkel draaien.  
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Zolang in de wetenschap en vooral in de fysische wetenschap, de kwantummechanica, 
de natuurkunde, maar ook in de medische wetenschap, niet wordt geaccepteerd dat 
geest de levensadem is van al wat is, van de hele materie, zal het begrip zich niet 
zodanig kunnen ontwikkelen en komt die polariteit niet tot een eenheid, waar wel een 
brug geslagen kan worden. 
 
Nefilim en buitenaardse wezens 
--- Was het nodig in de evolutie van planten, dieren, naar mensen toe, dat er hulp 
kwam van buitenaardse wezens op aarde? 
 
Z: Wat voor buitenaardse wezens? 
 
--- Die in het oude testament 'goden' worden genoemd en die de aarde hebben 
bezocht.  
 
Z: Lang geleden, nog voor de zondvloed zijn er buitenaardse wezens op deze planeet 
geland.  
Wat moet je je voorstellen bij buitenaardse wezens?  
Het schijnt dat deze wezens behoren tot een bepaalde andere planeet ergens, dat zij 
in een zeer vergevorderde evolutie waren en dat zij datgene wat hier aanwezig was 
aan ‘ruw’ materiaal van geest in materie, konden gaan ontwikkelen.  
 
Ik heb nog niet gehoord of deze buitenaardse wezens de Nefilim waren, zoals die 
genoemd zijn. Dan moet ik even goed luisteren, ik mag geen onzin vertellen. 
 
De Nefilim waren in een zeer onbewuste staat van licht, geïntegreerd in de materie.  
Datgene wat we als buitenaardse wezens noemen, deze buitenaardse lichtcentra zal 
ik maar zeggen, kwamen naar de aarde toe. Zij waren van een hogere evolutie, vanuit 
een hogere lichtconcentratie.  
Er kwam toen een brug tussen deze beide polen, wat resulteerde in een directere en 
grotere evolutie, wat wij kennen als het evolutieproces hier op onze aarde. 
 
--- Wat gegeven is in geschriften, in oude doorgevingen, dat er intelligenties de aarde 
hebben bezocht zoals we dat onder andere in het oude testament terug kunnen vinden. 
 
Z: Ja, de zonen der goden gingen in tot de dochteren der mensheid. 
 
--- Exact, maar eigenlijk denk ik dat dit het eindresultaat is geworden. Dat toen die 
intelligenties deze planeet hebben bezocht, dat er toen nog niet wezens waren in de 
menselijke vorm zoals wij die nu kennen. 
 
Z: Dan konden ze niet ingaan tot de dochteren der mensheid.  
Als ze geen menselijke vorm hadden dan was dat wel een beetje vreemd.  
Deze wezens waren lichtwezens, die dus vanuit een andere dimensie op aarde 
nederdaalden en zich vermengden met datgene wat er aan ‘ruw’ materiaal aanwezig 
was op deze aarde. Daaruit kwam dan - en dat gaat al verder dan de primaten - de 
Cro-magnonmens en zo verder.  
Waarvoor was dit nodig?  
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De evolutie zoals gegeven door Darwin was duidelijk dat uit de stof zich steeds meer 
vormgevingen gingen realiseren en een eigen vormgeving kregen. Het bewustzijn van 
geest was in zeer rudimentaire staat aanwezig in al deze vormgevingen, dus heel 
basisgericht.  
 
Deze rudimentaire vormgeving - alles duurde eeuwen en eeuwen - zou zich niet geheel 
kunnen ontwikkelen, wanneer die Nefilim, die lichtwezens, zich daarmee niet zouden 
gaan vermengen. Dus wij mensheid zijn nazaten van deze Nefilim die uit een wat wij 
dan een andere planeet noemen, kwamen. Dat weet ik niet zo precies, dat hoor ik niet, 
maar wel dat zij vanuit buiten deze aardse planeet kwamen en indaalden.  
Dat is wat onbewust.  
 
In alle religies, godsdienstige stromingen en de gnostiek staat: dat de mensheid waren 
nazaten van deze Nefilim. Overal is het in andere bewoordingen anders gerealiseerd. 
In de christelijke godsdienst en ook wel in andere godsdiensten, is het steeds gebracht 
tot de val van deze hoge lichtwezens en tot schuld en boete.  
In de christelijke godsdienst was het zeer duidelijk aanwezig. Wij waren de schuld dat 
wij werden verstoten vanuit het goddelijke.  
Nu, in het nieuwe wat over de mensheid komt, wordt het duidelijk gemaakt dat er geen 
sprake is van schuld, maar van een evolutieproces.  
 
Dan wordt mij duidelijk aangereikt dat juist de fysische wetenschap dit kan gaan 
ontrafelen. Hoe u dat zult kunnen gaan doen in samenwerking met andere 
wetenschappers weet ik niet. Ik weet wel dat mij wordt gegeven, hoewel ik hier 
helemaal niks van weet, dat daar heel duidelijke invalshoeken en perspectieven zullen 
worden aangereikt waardoor de wetenschappers daarmee kunnen gaan werken. Een 
vereiste is absoluut de acceptatie van 'het allerkleinste' en ik noem dat geest, wat in al 
het geschapene aanwezig is. 
 
Elohim en het werken met deze lichtkrachten 
Dan zijn we nu aangeland bij de Elohim, dus niet de Nefilim die wij zijn, de gevallen 
engelen, maar de Elohim. Dat zijn de hogere lichtende krachten die de Nefilim en wij 
als de nazaten daarvan, ìn ons hebben. Omdat het bewustzijn nu door de evolutie, de 
wetenschap, alles wat er is gegeven, op het punt staat werkelijk de grenzen te gaan 
verleggen, zich open te stellen voor geest, is het nu mogelijk dat bij ieder mens deze 
goddelijke krachten, deze lichtkrachten herkenbaar gaan werken. 
 
--- Als u zegt wetenschap, dan denk ik altijd aan mannen, mannen waar ik helemaal 
geen contact mee heb. 
 
Z: Speciaal mannen? 
 
--- Ja, ik kan er ook niets aan doen, van die uitvinders, maar daar heb ik helemaal geen 
contact mee.  
Ik voel dat ik zelf ook wetenschap in me draag, maar dat is een wetenschap die anders 
gekanaliseerd wordt.  
 
Z: Dat is nou wat ik zeg, dat de Elohim, die lichtkrachten, in ons gaan werken.  
Nu is blijkbaar door de evolutie van het bewustzijn de tijd gekomen en dat wordt dan 
steeds weer herhaald.  
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In, ik weet niet hoeveel miljoenen jaren zijn, wij nu op het punt gekomen dat wij deze 
lichtkrachten in onszelf ten eerste kunnen gaan herkennen en ten tweede er mee 
kunnen gaan werken.  
Dat is wetenschap, dat is kosmische, innerlijke wetenschap. 
 
--- Ja, dan kan ik meedoen. 
 
Z: Dat is fijn. Want de opdracht die ik heb is om juist deze hele diepe innerlijke 
geestelijke wetenschap te verbinden met de materiële wetenschap die er al op aarde 
is. In de contacten die ik met de mensen heb wanneer ik deze middagen houd, is me 
opgevallen dat bij de mensen een grote openheid aanwezig is om datgene wat wordt 
aangereikt te willen en te kunnen bevatten.  
 
Dat is al een heel groot iets.  
De wil, dat is de materie van de persoonlijkheid, is noodzakelijk.  
Het is dus niet een 'vies' gegeven.  
In de New age was het van: ‘dat hoort allemaal niet’.  
 
Juist de wil in de persoonlijkheid is absoluut noodzakelijk om tot die brug te kunnen 
komen tussen de beide polen. De wil geleidt door het hogere bewustzijn, de lichtende 
krachten in onszelf, de Elohim, geeft ons de impuls om tot dit begrip te kunnen komen, 
daarnaar te kunnen leven en om ermee te kunnen werken.  
 
De eigen lichtkrachten in de mens 
--- Het doet bij mij veel vragen oproepen.  
U heeft het regelmatig over lichtende krachten.  
Licht is zoiets wat je zowel innerlijk als uiterlijk kunt beleven. De zon schijnt op mijn 
huid en ik beleef licht ook gewoon prikkelend. Ook van binnen kan het duisterder of 
lichter zijn. U heeft het over lichtkrachten en het feit dat het bewustzijn van de mens 
meer open gaat staan om de lichtkrachten van de Elohim te ondervinden.  
Maar hoe beleef je dat? Hoe ervaar je dit licht?  
Waar is het aan herkenbaar? 
 
Z: Het openen van het bewustzijn, de wil daartoe is een ontzaglijk groot gegeven en 
doet ‘het raam open’.  
Op mijn boekje: ‘Mens en kwantumsprong’ zie je een rechthoek. Dat is het raam waar 
we doorheen kijken. Wij kijken dan naar de opgaande zon, het licht. Dus de wil om dat 
te gaan doen is een ontzaglijk groot gegeven. Hou dit vast. Deze wil kan niet alles 
bepalen, want dan zou het alleen materie zijn. Maar deze wil is noodzakelijk als basis 
om tot een vernieuwing te kunnen komen, nieuwe perspectieven te krijgen.  
 
Dat licht waar ik het steeds over heb, dat zijn de lichtkrachten in onszelf, wordt de 
Elohim genoemd. Deze lichtkrachten werken pas wanneer in de mens het verlangen 
is ontstaan en daardoor de wil, om in deze lichtkrachten te zijn.  
Zolang de mens dit niet heeft, zijn deze lichtkrachten diffuus.  
 
Er wordt ook gesproken over de diffusiteit van de rechter hersenhelft die daar nog niet 
voor open staat. Nu is het tijdperk blijkbaar gekomen, de grenzen zijn verlegd, door 
het lijden van de mensheid.  
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Hierdoor is het mogelijk dat in de mens de zwaarten van de eigen schaduwkanten en 
de eigen duisternis door de eigen lichtkrachten worden getransformeerd.  
Hoe je dat kunt herkennen? 
 
Dat kun je dus in jezelf herkennen, wanneer daar een mate van - dwars door alle lijden 
heen, dwars door alle twijfel heen, is het los willen laten, je er niet meer mee willen 
bemoeien - je toch gehoor geeft aan de ziel.  
Wat is de ziel?  
Dat is het energieveld wat diep in jezelf steeds weer als het ware met een klein 
stemmetje zegt: ‘Nee, Ik ben er, probeer het nou, Ik ben het licht in jezelf, denk hierom’.  
 
Uiteindelijk gaat dat werken. Maar het is wel nodig dat de mens dan zijn wil inspant om 
het ook te gaan doen, want anders gebeurt er niks.  
Niets is van of voor u alleen. 
 
--- Is het alleen in jezelf? 
 
Z: Nee.  
 
--- Wat je dus fysiek, met de fysica zelfs zou kunnen meten.  
Gaat het ook om dat soort licht? 
 
Z: Ja, mooi. Wat een mooie vragen vandaag.  
‘Niets is van of voor u zelf alleen’, dat is mij eind ’75 al gezegd toen ik begon met dit 
alles, waarschijnlijk om het egobewustzijn wat te dempen.  
‘Niets is van of voor u alleen’, want dat kan niet, want je behoort tot een geheel,  
tot één grote eenheid van zijn, van geest in materie.  
Dus niets kan van jou of voor jou alleen zijn.  
 
Jaren geleden werd 'Ethos Neerlandia' gegeven, een nieuwe ethos.  
Wat is een ethos?  
Een nieuw bewustzijn, een nieuw paradigma waar de mens naar kan leven. Hier wordt 
duidelijk in aangereikt dat iedere energietrilling die jij uitzendt zijn weg zoekt. Het komt 
precies daar terecht waar het affiniteit mee heeft, waar het terug gekaatst kan worden.  
 
Er is 'The Secret'. Een DVD en een boekje. De kracht van de gedachte is een ontzaglijk 
groot geheel om tot vernieuwing te kunnen komen.  
Ik heb die DVD gezien en in het begin vond ik het niet leuk, het was zo Amerikaans 
gericht op:  
'Ik wil een nieuwe fiets hebben en morgen is ie er'.  
De bedoeling, de diepste mystiek - mystiek is het goddelijke daarin herkennen - hiervan 
is dat wanneer er positieve trillingen, gedachten, emoties worden uitgezonden, deze 
zich een weg zoeken naar daar waar zij respons kunnen krijgen, zij zich kunnen gaan 
vermenigvuldigen.  
Dat is de basis van de seksualiteit.  
 
De crisis van de macht van de begeerte 
De crisis die er nu over de wereld gaat is de crisis van de macht van de begeerte.  
De macht van de begeerte leidt tot kwaad, tot duisternis.  
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Wanneer de ene mens macht wil hebben over de ander of over het andere, dan gaat 
hij in tegen het 'creator' zijn van de heilige geest van de ander en het andere.  Het 
ingaan tegen de waardigheid, de waarden van creator te zijn van de heilige geest van 
ieder mens en van al het geschapene veroorzaakt chaos en duisternis.   
 
Hoe komen we hier nou uit?  
Dat kan alleen gebeuren, wanneer de mens accepteert dat de subtiele energieën, die 
in ons mensen en om ons heen in de gehele kosmos aanwezig zijn, enkel en alleen 
door het licht van liefde, van vergeving en mededogen, tot vernieuwing en tot licht 
kunnen komen. Daar is de wetenschap weer bij nodig, die dit kan gaan ondersteunen 
en kan vertalen. 
Hierdoor kan de mensheid uiteindelijk ontsnappen aan vernietiging. Vernietiging, dat 
klinkt heel akelig, wat is vernietiging? 
 
Het is niet noodzakelijk - moet je horen wat er gezegd wordt - het is niet noodzakelijk 
dat de mensheid als mensheid vernietigd wordt.  
Daar zit je toch van te griezelen als je dat hoort? 
 
Het is absoluut noodzakelijk dat in de mensheid een nieuw besef gaat komen waardoor 
dit niet hoeft plaats te vinden. Met alles wat wij onszelf, de ander en daardoor onszelf, 
de aarde en alles wat op deze aarde aanwezig is, aandoen vanuit begeerte naar macht 
en gewin, veroorzaakt een bepaalde vernietiging van de opname van geest. Vernietigt 
dus de potentie van de opname van geest, van bewustzijn. 
 
Daar bracht ik tegen in dat het overleven van de mens Jezus die de kosmische 
Christus drie jaar mocht dragen, toch het bewijs was, dat het kwaad en de duisternis 
daarvan, niet over het licht van de geest kon overheersen, wanneer de geest dat niet 
zou willen. En de geest in staat was het niet te willen door de mate van liefde, vergeving 
en mededogen, vertrouwen en acceptatie. 
  
Ja, dat is helemaal waar.  
Moeten wij dan allemaal door onze eigen kruisinwijding heen gaan?  
Ook dat is waar zolang, tot het in de mens duidelijk is geworden van:  
‘Maar zo hoeft het niet meer’. 
‘Wanneer ik mij openstel voor mijn eigen geest, voor de kracht van het licht wat ik in 
mij heb, zonder schuldgevoel, zonder minderwaardigheid, maar wil staan in de 
waardigheid van mijn creator van de heilige geest zijn, verandert alles op deze wereld’. 
  
De eigen wil tot verandering 
--- Nog even terug naar het individu. Je zei net als de mens met de eigen wil bereid is 
om zich open te stellen voor de lichtende energie die al ìn de mens is. Dat is een 
proces. Als de mens dan zover is, gaat het dan alleen om dat bewustzijn van wat die 
mens al ìn zich draagt, of krijgt bij de kwantumsprong van de individuele mens, de 
mens ook vanuit de kosmos, vanuit het goddelijke, nieuwe energie in zijn lichaam, in 
de materie? 
 
Z: Ja. ‘Klopt en u zal worden opengedaan, vraag en u zal worden geschonken’.  
De woorden die deze grootmeester sprak zijn woorden geweest die door de eeuwen 
heen, twintig eeuwen lang, werden ingebakend in een bepaalde vormgeving.  
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Deze woorden hebben een ontzaglijk grote en wijde betekenis die veel verder gaat 
dan wij vanuit onze achtergronden, godsdienst of wat dan ook weten.  
 
Het betekent dat wanneer de mens deze energieën in zichzelf, met zijn wil en 
verlangen, gekoppeld aan het in geest willen zijn - dus niet voor eigen gewin of macht 
- er dan vanuit de hemelen, vanuit de hogere, lichtende dimensies, de lichtkrachten 
komen om jou daarin verder te helpen. Want die lichtkrachten zijn niet alleen daar, zijn 
niet alleen hier, maar zijn in een doorlopende polariteit, doorlopend, altijd weer.  
 
Dit houdt in dat wanneer er in ons mensheid dit besef gaat komen, er in de mens 
verandering kan gaan komen. Als het tenminste niet alleen in je denken blijft van: ‘Ach 
wat ben je toch lief en ik zal lief over je denken’, dat is niet voldoende. Het is de vrije 
wil in je mate van reageren als mens op deze aarde.  
Dus in jouw eigen kleine omgeving en in je eigen context.  
Niet iedereen is een wereldverbeteraar, dat wordt ook niet gevraagd.  
 
Maar de energie die wij dan uitstralen is van een zo’n grote importantie, wordt er 
gezegd, dat ze niet alleen gaat naar datgene waar je naartoe straalt, maar dat het 
wereldwijd, universeel, zijn weg zoekt. Dan wordt het steeds groter.  
 
Klinkt allemaal abstract.  
Hoe doe je dat nou gewoon, in je dagelijkse leven?  
Je komt mevrouw X tegen.  
‘Hè, wat een vervelend mens, ik mag haar helemaal niet’. Zwarte energie.  
Je komt mevrouw X tegen.  
‘Nou ja, ik heb niet zo’n affiniteit met je, maar je bent ook een geest Gods.  
Ik accepteer je zoals je bent’.  
Echt een wereld van verschil in de uitstraling die daarvan komt. 
 
De wil tot vernieuwing en transformatie. 
--- Ja, klopt het dat we in de evolutie van ons mensen nu een stap verder zijn dan 
tweeduizend jaar geleden? 
 
Z: Absoluut.  
 
--- Wat is het verschil van toen en nu? 
 
Z: Tweeduizend jaar geleden werd dit besef door de macht van het kwaad, de 
duisternis, de begeerte naar macht zodanig de kop in gedrukt, dat zij zich met de 
allergrootste moeite en opofferingen en lijden in stand kon houden. Dat heeft zolang 
geduurd totdat de mens kon begrijpen dat wanneer hij zichzelf werkelijk in dit licht wil 
plaatsen, het lijden niet meer die enorme invloed op deze mens zal hebben zoals dat 
is geweest. 
 
Innocence als kracht om het lijden te transformeren 
Dat klinkt weer abstract. Het betekent dat slechts de innocence, de onschuld van het 
zijn van de mens, het vertrouwen, de eenheid met het goddelijke in zichzelf, die 
enorme kracht zal hebben om het lijden te kunnen transformeren.  
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Ik hoor: ‘daalt u dieper in’. Dieper indalen betekent dat ik nu tot ieder mens, mijzelf 
incluis, kan gaan die, vanuit de levens her, die energieën, herinneringstrillingen in zich 
heeft die tot duisternis en schaduw hebben geleid.  
 
Hebben de levens die de mens mag leiden in de materie, inherent aan alle biologische 
aspecten, gevormd uit de vormgevingen die in andere levens zijn geweest nog niet tot 
de transformatie in liefde geleid, dan zal de mens in het huidige leven, deze innerlijke 
energieën in zich dragen.  
 
Deze zullen de nieuwe mens zodanig bepalen, dat het bewustzijn van deze mens tot 
herkenning zal komen van deze schaduwkanten.  
Hierdoor zal hij de kracht krijgen, dat is de Elohim, om zich te verlossen van deze 
schaduwkanten.  
 
Dat was een hele weg die zo werd afgelegd.  
De verlossing van deze schaduwkanten in zichzelf houdt in dat het karma van de mens 
- karma betekent werk - uiteindelijk tot vrede, wederom tot liefde en mededogen 
hersteld kan worden.   
 
Mogen we dan nu in onszelf dankbaar zijn dat dit allemaal kan komen, dat wij mensen 
geacht worden zozeer de creator van de heilige geest te zijn, dat deze begrippen 
zomaar aan ons worden aangereikt.  
Dit betekent dus dat wij wezens van licht zijn. 
 
En dan rest mij u een gezegende advent te wensen.  
De advent is de verwachting van het licht dat herkend zal worden en zal komen, in 
uzelf en om u heen.  
Wees in deze zegen, hou van elkaar, wees in vrede en als er weer zo’n lelijke 
vervelende twijfel opkomt zeg dan in jezelf: ‘Nee, ik ben toch een lichtwezen, ben je 
mal, daar geef ik niet aan toe’. Dat helpt en dat helpt ook naar datgene wat naar je 
toekomt. 
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Slotceremonie 
Dan wil ik graag aan u vragen om weer even in stilte te zijn, maar ook in een vreugde 
in uzelf.  
Er is weer iets binnengekomen van herkenning:  
 

'Ik ben Dat 
en niet alleen ik 
maar met mij ieder ander' 

 
Dat is de 'Eenheid van het Zijn' en dat is vanuit uw kant gezien de rechtse kaars, 
waarvan ik zo dadelijk iemand zal vragen om die aan te willen steken.  
Het is dus heel duidelijk de eenheid van het zijn.  
 
Dan vraag ik u om het kleine kaarsje te willen overhandigen en aan de volgende, die 
dan de kaars van het 'Licht van het bewustzijn' wil aansteken.  
Daar hebben we het nou de hele dag over gehad. 
  
Dan vraag ik iemand uit het midden om het  
'Symbool van de Liefde',  
de punt van de driehoek aan te willen steken. 
 
  

'Dat de liefde in ons hart mag branden  
en zodanig mag branden  
dat de ander er ook iets aan heeft'  
 
'Dat de vlam van de liefde zal branden  
en ons tot een betere wereld zal brengen' 

 
 


