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VREDE ZIJ U 

 

"Vrede zij u, gij bloem, stralend wit.  

In u het gouden hart, het verborgen juweel der liefde Gods.  

Gaand over ongebaande wegen, komend langs groene weiden,  

de levens aaneen geregen,  

komend tot het water der zuivering,  

gelegen in uzelve, uw zijn in God, uw kracht van geest.  

 

Gij wezen van licht, in Mijn licht ingebed,  

gaand, beklimmend uw eigen heuveltop,  

komend tot het vuur der loutering,  

waarin gij nu, gij mens  

vrij in uw eigen zijn uw genade van vergeving,  

uw genezing in uzelve  

met Mijn liefdevolle bescherming doorheen zult gaan,  

opdat gij zult komen in de tempel uwer geest.  

 

En zie dan hoe de tempel uwer geest is oneindig.  

Geest is oneindig,  

geest is zo groots,  

geest kunt gij niet vangen in uw muren.  

Vreest niet, in deze eerste stappen  

naar de vrijheid uwer geest om te kunnen zijn in de Vader  

ben Ik, uw Broeder Jezus die de Christus droeg,  

uw Beschermer, uw Geleider. 

 

Zo ontwaak dan hart van Mijn hart,  

opdat uw hart en Mijn hart het hart van liefde mogen zijn,  

zodat gij uw broeder, uw naaste die zo moet lijden,  

werkelijk, over de grenzen van materie heen,  

tot in de grondvesten van dit lijden  

zult willen en kunnen helpen en dragen. 

 

Zie ook Mijn jongste broeder het dier,  

hoe het dier moet lijden  

door de macht van de bewuste mens. 

Zo neem dan op  

in uw gebeden, in uw denken,  

in uw spreken en uw handelen  

deze liefde Gods,  

waardoor gij uw jongere broeder het dier  

zult kunnen beschermen en het leven kan geven,  
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waardoor gij hen die lijden,  

die gezien worden als de minste der Mijnen,  

juist datgene aan liefde, in materie,  

niet als aalmoezen  

doch als werkelijke,  

daadwerkelijke hulp zult kunnen geven.  

 

Heb respect voor al wat leeft,  

wees in eerbied voor de schoonheid  

hetgeen Mijn Vader ons heeft gegeven. 

Vrede zij u, licht zij u, genade in u."  

 

Amen 
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VOORWOORD 

 

Dit is een studieboek voor allen die zich willen verdiepen in het geestelijk Zijn zoals dit 

naar voren komt in de 'geestfase'. Deze fase wordt benoemd als één van de drie fasen 

van bewustwording van de mens. 

 

De inhoud van dit boek heeft betrekking op diverse onderwerpen die van belang zijn 

om tot een dieper verstaan te kunnen komen van het 'leven vanuit geest', zowel in 

mystieke zin als ook in een meer praktische betekenis. 

 

Er is gebruik gemaakt van fragmenten uit verschillende studiegesprekken of lezingen 

door Zohra gegeven in het tijdsbestek van 1985 tot 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilthoven, januari 1991 
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HOOFDSTUK 1 

 

God, Godsbesef en Kosmische Christus 

 

1. Zohra: God is het hoogste zijn.  

De Heer van het Licht, de Heer van dit zonnestelsel is een verdichting van God.  

God is zo groot, God is zo onnoembaar, is een vuur van bewustzijn, is een vuur van 

liefde. Daar kunnen wij niet bij.  

 

2. Zohra: In de verdichting uit de sferen - dat daalt zo af - is er in dit zonnestelsel een 

heel hoog wezen: de Heer van het Licht, de Zonnelogos. Zijn daar om Hem heen de 

Machten en Krachten, waar ook al in de kerk over gesproken wordt, die in een 

zodanige verdichting zijn dat de mensheid daarmee contact kan krijgen.  

 

--- Eerst even een tussenvraag. Je sprak over Degenen rondom de troon. Je noemde 

daar ook Sanat Kumara bij. Maar is de Sanat Kumara niet de troon? 

 

3. Zohra: De Sanat Kumara is het Sanskriet woord voor de Heer van het Licht.  

De Heer van het Licht, de Zonnelogos:  

je zou kunnen zeggen het bewustzijn wat zich in materie heeft kunnen verdichten. 

 

--- Dus het is de troon eigenlijk. 

 

4. Zohra: Ja. 

 

5. Zohra: God in onszelf is het ongewetene, het hoogste zijn in onszelf. Iets waar de 

mens in het dagelijks zijn nauwelijks bij komt. De kosmische Christus in ons is de 

vereniging van het hoger denken en het dieper voelen. Is het kosmisch huwelijk van 

ziel en persoonlijkheid, is het kosmisch huwelijk van de mannelijke geestkracht in de 

vrouwelijke vormgeving, in de liefde, in de ontvangenis, in de acceptatie.  

En uit dit kosmisch huwelijk wordt geboren de kosmische Christus in ons.  

 

--- Is dan de immanentie Gods in mij, dat onnoembare, aller diepste mysterie, waarvan 

de kosmische Christus, als ik het zo mag zeggen, iets dichter bij mijn 

ervaringsmogelijkheid ligt. 

 

6. Zohra: De kosmische Christus is de verdichting daarvan, door de niveaus heen, 

door de bewustzijnslagen heen, zodat die mens het kan bevatten. Want als die mens 

het niet kan bevatten dan kan die mens er ook niets mee doen. 

 

7. Zohra: Het zijn van de kosmische Christus in onszelf. Dat is degene die wij God 

noemen, die mij werd aangeduid als zijnde de Zonnelogos, de Heer van het Licht. En 

God is de Onnoembare, nog veel verder, veel hoger, veel onpeilbaarder dan wij 

kunnen bevroeden. Deze Heer van het Licht, zich verdicht hebbend in die historische 

Christus, opdat Hij kon zijn de materialisatie van de Heer van het Licht, de kosmische 

Christus. Deze Heer van het Licht in iedere vezel van ons zijn aanwezig.  

 



7 

 

Die mens eeuwen en eeuwen op zoek naar de vereniging, de hereniging, het kosmisch 

huwelijk met deze Heer van het Licht, in zijn eigen zijn. Dit besef, deze hereniging 

heeft, omdat het christendom in zijn grote verantwoordelijkheid, juist zijn grote taak, 

zijn weten van te moeten brengen de historische Christus, teveel heeft gelegd op die 

historische Christus. 

 

--- Door de Christus kom ik tot het onnoembare en aller diepste? 

 

8. Zohra: Het is een vicieuze cirkel. En in de leringmiddagen hebben wij het gehad 

over 'der Kaiser meiner Seele'. Der Kaiser meiner Seele is dat onnoembare, is dat 

hoogste goddelijk zijn. Maar die Kaiser meiner Seele kan pas tot bewustzijn in ons 

arme zijn komen wanneer wij - en dat is die vicieuze cirkel - kunnen geraken met ons 

nu vernieuwing van onderscheiding, bewustwording, nieuwe inzichten, tot verhoging 

van ons denken, tot verdieping van ons voelen. 

 

--- Is dat misschien wat Jezus zei: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij"? 

 

9. Zohra: Ja. Dat is de diepste mystieke betekenis hiervan. 

 

10. Zohra: De kosmische Christus is de Heer van het Licht, is de Zonnelogos, is dat 

enorm grote Wezen wat wij in onze beperktheid van menselijk zijn God noemen.  

God is Zijn oorsprong, van deze Heer van het Licht. 

De kosmische Christus is dus de verdichting van de Heer van het Licht. 

De historische Christus was een realisatie in materie van de kosmische Christus en de 

Heer van het Licht. 

 

11.Zohra: 

 

"De kosmische Christus,  

de Heer van het Licht,  

de Logos van dit zonnestelsel, 

in de verdichting der sferen,  

in Mij, de Christus, 

tot u gebracht. 

 

In andere, zeer hoge geesten,  

tot uitdrukking gebracht. 

 

Zo is deze uitdrukking,  

deze realisering 

van de Heer van het Licht 

ook in uw handen, ook in uw zijn,  

tot volledigheid aanwezig. 

 

Open uw harten 

en ontvang Mij stralend in uzelve." 

AUM 
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HOOFDSTUK 2 

 

Logos, het Woord, Schepping 

 

12. Zohra: In den beginne was het Woord, Logos, doch het Woord was verdichting van 

Geest. In den beginne was Geest. En Geest verdichtte zich.  

En Geest waaide uit opdat Geest in alle gebieden die geest en materie verbinden, tot 

bewustzijn zou kunnen komen. 

In het gebied wat de mens zou worden, kon geest tot herkenning gebracht worden in 

het bewustzijn van de mens, doch van leven tot leven zichzelf evoluerend, zuiverend, 

verbindend, herkennend. 

 

13. Zohra:  

 

"Zo gij deze goddelijke genade wilt noemen de impuls, het zij zo. 

Ik zeg u, dat Hij wiens naam gij nooit zult noemen,  

die gij op aarde aanduidt met de naam God,  

is in zichzelf het volmaakte, is in zichzelf de schepping,  

zodanig dat deze schepping zich steeds meer, wederom vernieuwt.  

 

Deze steeds herhalende vernieuwing in al het zijn  

van hetgeen gij God noemt,  

is de oorzaak,  

is die allerhoogste kosmische energieflits,  

waardoor deze scheppingsenergie  

zich in alle vormen kan realiseren.  

 

Van sfeer tot sfeer, van verdichting tot verdichting,  

is deze allerhoogste kosmische energie, deze godskracht,  

realiserend tot in de materie,  

de totale schepping, het totale geheel wat gij God noemt.  

 

In het bewustzijnsniveau van sfeer tot sfeer,  

van zonnestelsel tot zonnestelsel,  

wordt juist datgene opgenomen, gerealiseerd  

wat past, wat hoort bij deze sfeer, zonnestelsel, verdichting,  

nog verder uitwerkend materie.  

 

De schepping van het Al lag dus besloten  

in hetgeen is wat gij God noemt. 

Omdat deze schepping en opdat deze schepping  

zich steeds wederom zal kunnen vernieuwen  

werd deze hoogste kosmische energie  

in een zodanige frequentie gerealiseerd 

dat zij zich steeds opnieuw kan vernieuwen,  

realiseren tot in de stof toe." 
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--- Je hebt gesproken over het eerste atoom.  

Zou je wat dieper kunnen uitleggen wat dat is en waar het zijn oorsprong heeft? 

 

14.Zohra: 

 

"Het ontstaan van het zijn 

waarin Ik Mij heb bevestigd. 

Zo heb Ik Mij vanuit deze bevestiging 

zodanig kunnen uitspreken 

waardoor uit Mij 

al hetgeen kon voortkomen wat er werd gegeven." 

 

--- Wat wordt er bedoeld met uitspreken? 

 

15. Zohra:  

 

"Het uitspreken van het Woord 

werd de basis van het Zijn. 

Toen werd vanuit het hoogste Zijn 

materie gevormd, 

opdat Mijn hoogste Zijn 

Zich in materie kon uitdrukken. 

Zo is materie Mijn, 

Zoals Ik ben: u. 

Zo zal materie van u 

uiteindelijk in totaliteit Mijn zijn." 

 

--- Het eerste atoom, kwam dat voort uit het ongemanifesteerde zijn en is dat in diepste 

wezen liefde? 

 

16. Zohra: Nee. Het eerste atoom was. Het was, het is, en het blijft.  

En daarna, daarnaar heeft zich door de liefde - en de liefde is het besef van de totale 

eenheid, gebracht tot vormgeving, dus het besef van de totale eenheid werd als 

liefdesvormgeving tot verdichting gebracht, tot Wezens om de troon van de Zonne-

logos - in verdichting steeds verder, totdat de engelen een zodanige vorm kregen dat 

zij uiteindelijk tot mensen konden worden. Maar dat kon alleen omdat Lucifer het 

bewustzijn verkreeg gelijk aan God te willen zijn. Dat was zo'n enorme push, zo'n 

enorme geestkracht, ervaring van geestkracht, dat er daardoor fysieke vormgeving kon 

ontstaan. 

 

--- Hoe verhoudt dat eerste atoom zich tot het stoffelijk lichaam, b.v. de atomen daarin? 

 

17. Zohra: Het is de basis van het leven. In de lagere regionen de basis van het bloed. 

Het levensprana dus, de geest Gods, de kracht Gods, waardoor het leven in stand 

wordt gehouden.  

Daardoor blijven al deze atomen in kosmische, ordelijke volgorde bestaan. 
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--- Zijn er bepaalde gebieden in het menselijk lichaam waarin dat eerste atoom zich 

met name kenmerkt? 

 

18. Zohra: In het bloed. En in de genetische volgorde van datgene wat in de mens 

aanwezig is. Dus ook het DNA. Het functioneren van het menselijk lichaam en het 

brein zijn nog niet op volledig niveau. Dat gebeurt pas wanneer de geest Gods tot in 

alle diepste diepten van het menselijk bewustzijn vorm heeft gekregen. 

 

19. Zohra: In het jaar waarin wij nu leven is in de mens een zo diepe herkenning van 

geest kunnen komen dat die mens van nu, van dit komende tijdperk, deze mens van 

nu, zal begeesterd kunnen zijn.  

En geest waait waar zij wil. En geest uit zich in vele vormen. En zo zal in ieder mens, 

in íeder mens, uiteindelijk geest, d.w.z. de eigen hoogste eenheid met de Vader in 

zich, tot een werkelijke realisatie in de materie komen. Wij werken daar allen aan.  

 

20.Zohra: 

 

"Zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya, 

dat u in u draagt de kracht van de Logos, 

dat u bent de verdichting van de Logos, 

dat u de verdichting van de Logos in de materie  

vorm zult geven. 

 

U kunt dit op vele wijzen doen. 

Uw Broeders in de geest,  

met u verenigd door de liefde,  

reiken u aan twee wegen die voor u openstaan. 

 

Het is goed dat u kennis vergaart, 

het is goed dat u uw inzichten verdiept en vernieuwt. 

Het is goed dat u deze kennis en inzichten  

in de materie vorm zult geven. 

Doch dan, dan komt u  

op het voetspoor van uw hoogste Broeder, de Christus. 

 

Wee de mens die kennis heeft en inzichten en rijkdom: 

'en al sprak hij de tale der engelen,  

zo hij niet de liefde heeft, 

hij zal zijn als een rinkelend cymbaal'. 

In alle tijden heeft dit woord gespeeld, 

doch juist nu in dit nieuwe tijdperk  

is dit woord van nieuwe betekenis geworden. 

 

Het is heel gemakkelijk voor ieder mens om zijn naaste  

die minder weet, niet zulke diepe inzichten heeft,  

niet zulke grote verworvenheden heeft, 

ondergeschikt te maken aan het eigen zijn. 
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En zo zal het ook veelal gebeuren,  

gebeurt het reeds over de gehele wereld heen,  

tot Onze diepe droefheid. 

Edoch Ik zeg u, 

uit duisternis wordt licht geboren. 

Deze diepe droefheid van Ons,  

doch die u met Ons zult delen, 

vormt wederom de basis  

voor vernieuwing en herkenning van het gegeven. 

 

Door duisternis wordt licht geboren. 

De mens die in geestelijke onderdrukking zal geraken 

zal zich willen vrijmaken. 

En deze strijd om vrijheid  

zal degenen die deze wezens,  

deze mensen tot onvrijheid hebben gebracht, 

vernieuwing van inzichten brengen. 

 

En zo ziet u hoe de spiraal der kosmische wetten draait,  

zonder onderbreking,  

zonder interventie van wie of wat dan ook." 
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HOOFDSTUK 3 

 

Evolutie 

 

21. Zohra: Wat is zijn oorsprong (van de mens)?  

De lichtvonk van het Goddelijke, de Gnosis.  

Wat is zijn bestemming? De terugkeer naar het Licht.  

Wat is Licht? Dat is het ontbreken van duisternis.  

Wat is in wezen duisternis? Het ontbreken van liefde, het onbelicht laten van het 

Goddelijk aspect in ieder levend wezen.  

Wat is het Goddelijk aspect?  

Het begrip dat alles wat leeft een onverbrekelijke eenheid vormt. 

Zo is de cirkel gesloten. 

 

--- De sprong uit het vuur, wordt daarmee bedoeld: het zonnevuur? 

 

22. Zohra: Nee, het is veel hoger. Het zonnevuur is een verdichting daarvan.  

De zonnelogos is een verdichting van God. 

 

--- Alle vonken komen dus uiteindelijk uit het Oervuur, niet uit het zonnevuur. 

 

23. Zohra: Ja, het kosmisch vuur. De oude Egyptenaren hebben de zon als God 

vereerd en dachten dat het daaruit kwam. Het is veel verder en zo onzichtbaar, 

onzienlijk verweven in het hele universum, dat je de zon alleen als een verdichting 

daarvan kunt zien; het kan niet dat zijn, want dan zou het niet hoog genoeg zijn, te 

materieel zijn. 

 

24. Zohra: Alles moet schoongemaakt worden. Dus wat men aan de zon toekende, dat 

dat God was, daarvan moet nu in ons bewustzijn een verduidelijking komen, namelijk 

dat het een verdichting is, dat alles zo zijn plaats heeft in het heelal en dat het allemaal 

een troon van God is. 

 

25. Zohra: Elk mens heeft een individuele ziel.  

Met elkaar vormen wij dit planetenstelsel.  

de ziel van dit geheel in het zonnestelsel.  

Hierin zijn wij ingebed in de ziel van de zonnelogos. 

 

--- Wat is het verschil tussen de Zonnelogos en de ziel? 

 

26. Zohra: De Zonnelogos is de verdieping en verhoging, verwijding, de oneindigheid 

van al deze zielen bij elkaar. De Zonnelogos is een verdichting van het goddelijk zijn. 

Daar zijn lagen van bewustzijnsniveaus. De Zonnelogos heeft het karma op zich 

genomen om dit planetenstelsel tot een hoger bewustzijn te brengen. Vanuit, ik zeg 

dan voor het gemak dan zijn, zijn totale verbinding met alle zielen op deze planeet. De 

mate van groei van ons bewustzijn maakt dat de mate van het bewustzijn van het 

goddelijke weer dieper kan doordringen en kan uitstralen naar alle zielen op aarde.in 

de hemelen.  
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Het betekend dus ook dat wij a.h.w. de Zonnelogos voeden niet in bewustzijn, maar in 

uitdrukking van bewustwording. 

 

--- Is die Zonnelogos ook dan nog in ontwikkeling? 

 

27. Zohra: Alles is in ontwikkeling, is steeds in scheppingsenergie. En het klinkt 

vreemd, maar in de hogere bewustzijnsgebieden kan niet verder gegaan worden, (dit 

is een armzalige vertaling die ik hier geef) kan niet verder gegaan worden dan de 

lagere bewustzijnsgebieden realiseren. 

 

28. Zohra: De Heer van het Licht is in een andere verdichting de Zonnelogos. Dus de 

Heer van het Licht heeft een grotere oneindigheid van bewustzijn dan de Zonnelogos, 

die daar dan weer een verdichting van is en zo gaat dat verder. 

 

--- Een verdichting is dat een stukje ervan, bedoel je dat.  

Zijn wij een verdichting van de Zonnelogos? 

 

29. Zohra: Wij zijn ook een verdichting daarvan, een aangenomen vorm, een van de 

vele vormen. 

 

--- Zoals je straks in je inleiding zei was het belangrijk dat we niet meer zouden denken 

in de oude vormen van het godsbeeld, en als je dan spreekt over de Heer van het 

Licht, dat is dan een benoeming naar het oude godsbeeld. 

 

30. Zohra: Nee, want ik zeg duidelijk dat dat een verdichting is van het oneindig 

werkelijk Zijn. Dus dat is niet meer het oude godsbeeld, want het oude godsbeeld is 

God de vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dat is vrij beperkt eigenlijk.  

 

Wat nu gezegd wordt is, het oneindig Licht, zich verdichtend in bepaalde 

bewustzijnsniveaus, hogere bewustzijnsniveaus, de Heer van het Licht, zich van 

daaruit splitsend  en verdichtend tot de Zonnelogos en de wezens daar omheen, zich 

daardoor weer kunnen verdichten in datgene wat wij zijn.  

 

Waar dus nu om gevraagd wordt, is een zodanig besef of een begrip in mensen te 

brengen, en dat begint eerst hier, hoe je in jezelf los kunt gaan komen van de beperking 

van het oude godsbeeld, waardoor je in jezelf zoveel ruimte krijgt, dat je eigen 

goddelijke machten en krachten werkelijk kunnen gaan werken.  

Daar gaat het om. 

 

31.Zohra: 

 

"In de geest is alles één, is het Al, het zijn. 

Daar is geen evolutie mogelijk. 

Doch in het bewustzijn van geest,  

daar is evolutie een noodzaak. 
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Daar de mens heeft  

het hoogste bewustzijn in de schepping 

is het een noodzaak dat de mens komt,  

gericht wordt door zijn geestelijke evolutie, 

opdat hij zal komen  

tot een steeds dieper en intenser bewustzijn van geest. 

 

Gij kunt het zien als een draaiboek,  

ja, blauwdruk, die al is en altijd zal zijn, 

doch die door de gebieden van de geest  

indalend, neerdalend, zich verdichtend, 

in het bewustzijn van de mens  

tot uitdrukking gebracht moet worden. 

 

De evolutie van de mens bestaat  

uit het steeds dieper herkennen 

en groter inzicht verkrijgen  

van deze blauwdruk, 

afdalend door de gebieden  

tot in het menselijk bewustzijn. 

 

De vergroting van deze herkenning  

en inzichten in het bewustzijn van de mens  

vergroot de mate van realisatie van geest  

in het gehele universum. 

 

Niet geest dijt uit, niet God wordt groter, 

doch het bewustzijn vanuit de laagste niveaus  

tot aan het hoogste niveau, de mens, dijt uit. 

 

Dit is uw geestelijke evolutie." 
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HOOFDSTUK 4 

 

De manifestatie van geest 

 

32. Zohra: Uit chaos wordt geest geboren. Door alle weerstanden, dat alles, kan geest 

zich juist manifesteren, door chaos. 

 

--- Ik denk dat als geest zich manifesteert dat dan chaos zich ook manifesteert? 

 

33. Zohra: Chaos is de andere kant van geest. 

 

--- Hoe werkt dat dan? Je zou zeggen: in stilte kan geest zich manifesteren.  

 

34. Zohra: Ik zie de kosmos voor me. Er was eerst chaos. Dan het woord, dus geest. 

En toen kwam alles in eigen banen. Maar eerst was er chaos. Chaos maakt dat alle 

energieën zich tot in hun hoogste en hun diepste zijn kunnen gaan profileren. Dus een 

gezicht krijgen, dus een herkenning, een bewustwording krijgen.  

Chaos roept weerstanden op, gééft weerstanden, en daardoor is het alsof alle 

afgesloten deeltjes - het is zoiets als in een fabriek, van die dingetjes die zo open gaan 

onder druk (klepjes) - daardoor gaat dat open.  

En dan komt geest, en kan herkend worden. 

 

--- Dus chaos is zo'n beetje de uiterste toestand van de stof, de maximale stoffelijkheid. 

 

35. Zohra: Zo is het hele universum geboren. Uit chaos. En toen kwam het Woord, dus 

geest. Dus geest heeft eerst chaos doen ontstaan opdat chaos geest kon ontvangen. 

Snap je? Zo gaat het steeds.  

 

36.Zohra: 

 

"Bezin u op de werken Gods, 

Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, 

doch bepleiten en begeleiden u. 

Vrees dus niet. 

Kom ga met Mij mee. 

 

Door liefde, in liefde, met liefde 

zult u in eenheid zijn." 

 

Shalom 

 

37. Zohra: Als de mens het meteen zou weten, de werken Gods niet ondoorgrondelijk 

zouden zijn, dan zou de mens dat dus gaan grijpen, begrip krijgen, het gaan baseren, 

op in wezen oneigenlijke hogere energieën, op energieën vanuit de ziel, karmische 

energieën, op energieën vanuit de persoonlijkheid. Dat is realisatie van geest via 

karma in de persoonlijkheid. Dus dat zijn in wezen oneigenlijke geestelijke energieën. 

 



16 

 

--- Dus dat betekent dat je niet te gauw moet denken van: dat is het. 

 

38. Zohra: Ja, eerst moet gaan kijken in jezelf of jouw interpretatie, jouw bewijsvoering 

of dat niet gebaseerd is:  

1) Op oude dingen, binnen karma.  

2) Op het ego willen bevestigen.  

En dan heb je daar nog een heleboel gradaties van niveau in. 
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HOOFDSTUK 5 

 

Eenheid van geest en materie 

 

39. Zohra: Ik wilde even uw aandacht richten op deze drie kaarsen hier.  

Zij symboliseren: Het werkelijke zijn, geest in stof. Het licht van het bewustzijn daarvan, 

het inzicht, het begrip dat wij moeten hebben in ons denken, in ons eigen weten. En 

die derde kaars, die punt van die driehoek die naar u is gericht symboliseert de liefde. 

De liefde waarzonder geen mens kan leven, niets kan bestaan, het hele universum 

niet zou kunnen zijn. En wij mensen, wij krijgen soms flitsen van deze liefde, in leven, 

in dood, in sterven, in overwinning van dood. 

 

In deze driedeling zien wij dan hoe er weer is, altijd zal zijn die eenheid van geest en 

materie, in enorm veel gradaties van niveau in ons bewustzijn aanwezig, in het 

bewustzijn aanwezig van hen die leven in de geest.  

Het meest belangrijke is dat in ieder mens, levend op deze planeet, levend in de geest, 

een zodanige diep allesdoordringend besef gaat komen dat wij slechts kunnen zijn in 

een eenheid, willen wij werkelijk tot een volmaakte eenheid in liefde kunnen geraken. 

Dit is het enig belangrijke. En als wij om ons heen kijken, als wij kranten lezen, televisie 

kijken, dan zien wij hoe de wereld, de mensen juist vaak door negativiteit a.h.w. 

gedwongen worden om tot dit besef te kunnen komen.  

 

40. Zohra: Verdriet, lijden, zij gaat over de wereld, zij raakt je aan, zij gooit je om, zij 

ondergraaft je persoonlijkheid, totdat er in jou een flits van besef komt: maar dat stuk 

waardoor ik ondergraven wordt, dat stuk waardoor ik mijzelf denk verloren te hebben, 

mijzelf niet meer ben, een vreemde voor mijzelf word, dat stuk is een stuk van mij, is 

mijn stuk, is mijn onderdeel. Maar, o God, ik ben in U, o God, ik ben Uw verstoffelijking, 

ik ben Uw vermaterialisering. Ik ben geest, ik ben geest Gods in mij. En je moet het 

eerst hebben ondervonden, je moet eerst helemaal door het verdriet en door het lijden 

heengegaan zijn om dit zo diep in jezelf werkelijk te kunnen voelen, zonder onzin, 

zonder humbug, zonder valse schijn en valse spiritualiteit. Maar in een werkelijk heel 

diep beleven.  

 

41. Zohra: In u, in mij, in ieder mens leeft het verlangen om in een eenheid te zijn met 

wat wij zouden noemen God. We hebben misschien altijd gedacht dat God een man 

was op een troon. In het nieuwe holistische begrip, in de nieuwe spiritualiteit is dat God 

is scheppende energie, en dat scheppende energie in de gehele schepping in gra-

daties van bewustzijn, van niveau van bewustzijn aanwezig is. Daar de mens het 

hoogste bewustzijn heeft in de schepping is zij dus in de mens op het hoogste niveau 

aanwezig. Meestal onbewust, doch diep binnenin de mens wel aanwezig.  

Dit betekent dan dat niets van alles wat wij hebben geleerd, van wat wij hebben 

meegekregen in onze opvoeding, in onze traditie, in ons geloof verkeerd zou zijn, o 

nee, integendeel. Integendeel. Maar dat er nu wel de tijd gaat aanbreken waarin 

datgene wat wij hebben gekregen, meegekregen in onze opvoeding, in onze achter-

gronden nu een verdieping kan meekrijgen. Een verdieping van inzichten, a.h.w. 

nieuwe perspectieven gaan open voor ons.  
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Het is net alsof de hemelen iets verder open gaan. Het is alsof daar een raam wordt 

opengedaan, een venster, en men daardoor een groter uitzicht kan krijgen. 

 

42. Zohra: Als de mens zich dus bewust gaat worden dat alles één geheel is. In totaliteit 

van een eenheid die zich in een enorme grote verscheidenheid van vormgeving 

beweegt. De golven ook van bewustzijn daarvan. En dat deze verscheidenheid van 

vormgeving noodzakelijk is, juist om die eenheid in stand te houden.  

Dat de mens moet begrijpen dat deze eenheid, waar hij dus zelf toe behoort, door een 

zeer grote ontwikkeling in bewustzijn van de mens in stand gehouden kan blijven 

worden. Laat hij, wat hij nu doet, zijn grote bewustzijn en zijn macht drijven op zijn 

belangen dan vernietigt hij dus een deel van deze eenheid. 

In deze nieuwe spiritualiteit zijn vele vormen, zijn vele niveaus.  

 

43. Zohra:  

 

"Nu eindelijk zijt gij zover,  

dat Wij met u 

in een totale eenheid van Zijn,  

tot de werkelijke vernieuwing kunnen komen 

van geest in materie." 

 

 

Visualisatie 

 

Denk aan het symbool van de kaarsen, en zie hoe deze kaarsen hier stralen, stil.  

En kijk dan nu naar jezelf en visualiseer nu hoe jij bent als een kaarsvlam, diep in 

jouzelf. Stil, vredig. En hoe dit heel diep in jouzelf is. En hoe jij daar in jouw dagelijkse 

leven of weinig of helemaal of moeilijk contact mee hebt.  

En durf dan nu tot een dieper contact te komen met deze stille kaarsvlam in jouzelf.  

Niets wordt van je gevraagd, niets wat buiten je eigen vrijheid gaat.  

Alleen word je nu door de liefde in de geest aangereikt dat jij bent in jouzelf een 

levende, stille kaarsvlam. Hoe daar door jou heen een stille warmte komt.  

Laaf je aan dit licht, jouw eigen zijn, de geest Gods in jouzelf.  

In jouzelf ben je veilig. Daar is God in jou aanwezig.  
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HOOFDSTUK 6 

 

Opgang naar geest 

 

--- Het geest aspect, de geest Gods, dat is compleet en dat heeft de mens in zichzelf. 

 

44. Zohra: Ja, dat heeft de mens in zichzelf, maar het is nog in embryonale vorm in het 

bewustzijn. Zodra het bewustzijn het accepteert, en begrijpt dat het de hele persoonlijk-

heid daar naar moet gaan richten, dan gaat het embryo groeien. 

 

45. Zohra: Omdat het bewustzijn van die mens daar nog niet aan toe was. De mens 

moest het eerst 'klaarmaken', zijn denkvermogen ontwikkelen. Intuïtief, de lagere 

geestelijke energieën van de mens is daar al bewuster aanwezig, in de intuïtie, het  

instinct eigenlijk meer. Dus ook een embryonale vorm van de intuïtie, de lager vorm-

geving, het instinct, wat de oermens had en zo steeds verder. Wat zich ontwikkelde in 

de lagere aspecten, ook in de lagere astrale energieën en dat soort dingen.  

Wat ook veelal in de oude religies gebruikt werd. 

 

46. Zohra: Maar hij moet nu gaan zien, dat hij nu de kracht in zichzelf heeft te volgen 

het Liefde Wijsheid aspect dat de Christus bracht. De Christus bracht de Liefde, het 

totale transformeren van het karma doordat Hij niets, niets ondernam toen Zijn vijanden 

Hem dus wilden vernietigen. En niet in een passief, nou ja hier ben Ik dan...nee, in een 

actief willen ondergaan zonder iets terug te doen. Dat is ontzaglijk groot, want daarom 

is Hij de Poort der Verlossing, want daardoor heeft Hij een Energie in de materie ge-

bracht die uiteindelijk door ieder mens nagevolgd kan worden. 

 

47. Zohra: Wat dus nu tot ons komt, en het is niet te keren, het komt tot ons. Wij 

mensen moeten alleen leren het te gaan hanteren en er niet door overvleugeld te 

worden en er niet door van de sokken gelopen te worden. Wij moeten leren te gaan 

hanteren, te gebruiken het begrip dat wij zijn deze drie-eenheid in onszelf: geest, ziel 

en materie. Dat vergt aan de ene kant heel veel van de mens, en aan de andere kant 

is het zo eenvoudig. 

 

48. Zohra: Eigenlijk is het alleen maar het realiseren in ons gewone menselijke zijn 

van alle dag wat wij zijn, sociaal, maatschappelijk, thuis, van de waarachtige liefde 

Gods. 

Weer zo'n mooi woord, wat betekent dat nou weer? De bijbel heeft ons onomstotelijke, 

onweerlegbare waarheden meegegeven. 'Bemin uw naaste als uzelf'. Deze ene zin is 

van een zo grote waarheid en een zo grote diepte, dat indien ieder mens zich daaraan 

werkelijk zou houden en dat werkelijk zou realiseren, onze wereld er totaal anders uit 

zou zien. 

 

49. Zohra: Bemin uw nááste als uzelf. Wie kan zeggen dat hij zich zelve bemint?  

Wie heeft werkelijke liefde voor zichzelf?  

En wat wordt bedoeld met zichzelf?  

Niet ons ego, niet onze dagelijkse persoonlijkheid zoals wij als mens zijn, met al onze 

goede en minder goede, licht- en schaduwkanten, nee, daarmee wordt bedoeld  
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'uzelve beminnen' het beminnen van die godsvonk, die scheppende energie die wij 

innerlijk zijn.  

En dat is groot, en dat is zoveel, dat het voor een mens bijna niet is op te brengen, 

denkt hij. Omdat die mens dit altijd zeer ver van zich af heeft geschoven. 

 

50. Zohra: Die hele grote Avatar, die hele grote leermeester, die hele grote verlosser 

die ons tweeduizend jaar geleden is geschonken, Hij sprak voor de meest eenvoudige 

mensen, juist tot de meest eenvoudige. Opdat wat Hij zou brengen in het hart van die 

mensen wortel zou schieten, waardoor het onuitroeibaar zou worden, en het inderdaad 

tweeduizend jaar van stormen heeft overleefd.  

 

Maar nu dan die nieuwe mens, die in dit grote gebeuren nu zijn eigen plaats moet gaan 

zoeken. Niet meer in de oude geconditioneerdheid en traditie van afhankelijk daarvan 

zijn, het plaatsen op deze verlosser en dan is het klaar, ik geloof erin en verder is het 

klaar, maar de nieuwe mens van nu, van dit Aquarius tijdperk die komt nu tot zijn eigen 

allergrootste verantwoordelijkheid, zijn zo grote verantwoordelijkheid in zichzelf hoe 

deze mens van nu in dit nieuwe tijdperk, hier werkelijk daadwerkelijk, dáádwerkelijk, in 

de realiteit mee kan omgaan. 

 

51. Zohra: Het lijkt dan alsof wij bepaalde tradities, bepaalde geconditioneerdheden, 

bepaalde overtuigingen overboord werpen, maar dat is niet waar. Wij voegen daar een 

dimensie aan toe. Het betekent dat in de nieuwe mens van nu de mogelijkheid bestaat 

dat in deze nieuwe mens het Christusbewustzijn tot een diepe en allesoverheersende 

realiteit in zichzelf kan gaan worden. 

 

52. Zohra: En wanneer hij dan deze scheppende energie, deze godsvonk liefheeft in 

zichzelf, hoe groot, hoe onmetelijk groot is dan de verantwoordelijkheid naar die 

naaste, naar zijn wereld, naar de omstandigheden waarin hij verkeert? Kan hij dan nog 

werkelijk zijn naaste benadelen, kwaad toewensen, toedienen?  

Dit grote besef is de waarachtige spiritualiteit van de nieuwe mens. En zij komt dus tot 

ons in vele vormen, in vele kleuren. Iedere boodschapper, iedere spreker, ieder die 

iets aan te bieden heeft, heeft zo zijn eigen 'couleur locale', zeker.  

En dat is dan aan ieder mens om zelf te zien: wat past bij mij, wat past mij niet?  

Uw eigen intuïtie is uw enige en juiste graadmeter daarvoor. 

 

53. Zohra: Het enige belangrijke waarom een mens van leven tot leven heeft verder te 

gaan is dat die mens zich van leven tot leven kan vervolmaken. En vervolmaken dat 

klinkt dan weer zo groot, zo alsof je heilig moet worden. Maar het betekent alleen dat 

ieder mens door de liefde Gods de kans krijgt, de herkansing krijgt om in ieder leven 

iets meer van die scheppingsenergie, van die godsvonk in zichzelf tot uitdrukking te 

brengen. Dit is een ontzagwekkend groot gegeven.  

Want die liefde Gods is zo oneindig dat dat mogelijk is.  

 

54. Zohra: Vanavond is het een viering, van het in de stof brengen van de inwijding tot 

de Vader, tot de geest. Daar zijn alle mensen al een hele tijd mee bezig, maar nu is 

het zodanig dat mensen het werkelijk kunnen hanteren en zich bewust kunnen zijn, 

zonder verpletterd te raken a.h.w.; dat mensen er dus iets mee kunnen doen.  
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Dat is blijkbaar van een zo groot belang dat me daarom is gevraagd om deze avond 

te houden.  

En ook omdat de mens nu pas in staat is, doordat hij heeft geleerd zijn karmische 

gebondenheden te herkennen, te accepteren, te hanteren, te transformeren, zich dus 

nu langzaamaan kan losmaken en in die inwijding van de geest komt. En zich daardoor 

ook kan verbinden met de ander, zonder angst voor wegvallen van eigen identiteit of 

hoe dan ook. Dit is een heel groot iets.  

 

55. Zohra: Het is ook de tijd over de hele wereld heen dat groepen en mensen zich 

gaan verbinden, van welke achtergrond, religie, godsdienst of esoterie dan ook. En 

wat ik doe is gewoon het volgen van die roep. Wat we allemaal dus moeten doen. 

 

56. Zohra: Deze avond heeft aan de ene kant een vieringsaspect, dus blijdschap, 

vreugde, een verbindingsaspect, en een - niet eens aspect - de basis is de eenheid. 

De eenheid in de dualiteit die de mens zelf oproept, van geest en stof. Maar die hij nu 

dus, doordat het bewustzijn is verruimd, tot een steeds harmonieuzer geheel kan 

maken. En daar zijn we ook mee bezig. En iedereen moest eerst zichzelf vinden en 

zijn eigen gezicht, en zijn eigen naam, en zijn eigen weg.  

Deze avond is inderdaad een avond diep uit ons hart gegrepen, waardoor wij in zullen 

kunnen gaan in de herkenning van de geest in ons. En deze herkenning komt natuurlijk 

niet door deze avond. Dit is alleen maar een bevestiging daarvan. Deze herkenning 

komt door datgene wat wij in de afgelopen tijden in onszelf hebben kunnen realiseren. 

En hiermee bedoel ik niet al dat vele werk wat u hebt gedaan, alles wat u hebt opgezet, 

alles waar u de hele dag zo mee bezig bent, al het mooie, het zware, het goede, wat 

u allemaal hebt gedaan en nog doet. Wat hiermee wordt bedoeld is juist al datgene 

wat het oog niet ziet, wat die ander niet ziet, en zo vaak ook niet herkent in jouzelf. En 

wat zelfs in jouzelf heel moeizaam tot herkenning komt. De salto mortales die je soms 

moet maken in jezelf. De hoogstandjes die je soms moet gaan doen om datgene los 

te kunnen laten wat in jou nog te sterk in jouw persoonlijkheid jou afhoudt van jouw 

geest, van jouw zijn in de Vader. 

 

57. Zohra: 'Opgang naar Geest' heet deze middag. Opgang van geest van die mens 

die wij zijn, die persoonlijkheid die wij zijn, die ziel die wij zijn. Wat is dan opgang naar 

geest? Het heeft niets met uiterlijke schijn te maken, het heeft niets met schijnheilig-

heid te maken. Het heeft niets met je beter voelen, hoger of uitverkoren, gezonden of 

hoe dan ook. Daar heeft het allemaal niet mee te maken. Het is jouw zijn accepteren. 

Het is jouzelf met alles wat in jouw leven jou heeft uitgemaakt en jou nog verder uit-

maakt, zodanig te accepteren dat je begrijpt dat je niet bent een blaadje in de wind, 

dat je niet bent iets wat voortgestuwd wordt door buitenaf, maar dat jij juist bent, in 

jouzelf, de motor waardoor alles gebeurt zoals het gebeurt. Dat daar in jou is een zoda-

nige uitzending dat dat aantrekt de respons daarop.  

 

En dat hoe meer en hoe dieper je tot het besef komt dat jij in jouzelf bent meer, dieper, 

groter dan dit stukje menszijn, hierdoor in jou een kracht gaat komen, een zo diepe 

kracht, innerlijk, waardoor jij jouw leven en alles wat er naar jou toekomt en al het 

negatieve wat je ervaart in dit leven, dat jij daarin zo sterk bent dat je het zelfs kunt 

ombuigen, dat je zelfs iets wat negatief naar je toekomt voor jezelf - en misschien kun 
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je het helemaal niet naar buiten positief maken, maar voor jezelf wel.  

Want in elk negatieve wat naar jou toekomt zit het positieve verborgen. 

 

--- Nog een vraag: is er nu een nieuwe fase die verder reikt dan psychosofie? 

 

57. Zohra: Dat is de geest, opgang naar geest.  

Psychosofie is het bewust worden van de onsterfelijke ziel.  

En alle wegen, alle wetmatigheden die daarmee te maken hebben.  

De nieuwe fase is de opgang naar geest. 

 

58. Zohra: Het is een golf van geest - geest waait overal - die over de planeet gaat, 

waardoor mensen bewust worden dat naast materie er nog iets anders is. Ze moeten 

zich eerst bewust worden dat daar nog iets anders is, en dán pas kunnen ze het 

bewustzijn openstellen. Je moet de deur open doen. En dan pas kan het komen.  

En dan heb je allerlei wegen om het verder te gaan ontwikkelen.  

Wat nu vanuit de geest komt, vooral vanuit de begeleiding van deze planeet, de 

geestelijke Hiërarchie, is dat de gehele mensheid bewust gaat worden dat zij niet 

alleen uit materie bestaat, maar uit geest. En dat geest niet gebonden is aan welke 

godsdienst, religie of genootschap of wat dan ook. Dat zij dus in vrijheid is, voor ieder 

mens. En dat ieder mens daar, vanuit het eigen niveau, context en achtergronden con-

tact mee heeft, mee verbonden is.  

 

59. Zohra: Maar de vrijheid van geest wat nu overal speelt, in de materie vertaalt als 

vrijheid van het individu, het volk of wat dan ook, is in wezen dat de mens druppeltje 

voor druppeltje het bewustzijn krijgt dat hij zich vrij moet maken van de zwaarten van 

zijn materiële energieën, omdat hij is die Zonne Engel, Geest Gods, Geest Vonk, enz. 

En dan is dat in de wereld, het bewustzijn van die volkeren, die mensen, nog gericht 

op de materie. Logisch, daar moet het ook eerst in komen, anders kan het niet verder 

gaan. Want omdat de mens de spiegel van de Geest is, moet hij dus in de materie van 

beneden naar boven werken, van boven gaat naar beneden. Dat kan niet anders dan 

van beneden naar boven werken. 

 

--- Maar in welke mate heb je nou echt een vrije wil? In hoeverre kun je echt kiezen en 

dat hele proces belemmeren? 

 

60. Zohra: Je kunt altijd twee kanten uitgaan, de weg van de stof of de weg van de 

geest. De weg van de stof is je volledig aan de wetmatigheden van de stof 

onderwerpen, dus in onze taal gezegd er karmisch helemaal aan toegeven, in 

meegaan. Of een bewust worden en begrijpen dat je de vrijheid hebt om ook de weg 

van de geest te kiezen. Zonder dat je daardoor de stof hoeft te verloochenen, want je 

bestaat ook uit stof. 

Ik denk dat het ontzettend belangrijk is wat naar buiten komt, dat dit een vrijheid in-

houdt, werkelijke geestelijke vrijheid inhoudt. Zo kan een mens leven. En zo kan hij de 

kosmische wetmatigheden, dus zijn plaats innemen. Want ik merk nu al, in alles wat 

je leest en ziet op de tv. enzo, dat er nu al de straffende vinger en de schuld bij komt. 
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61. Zohra: Het gaat erom dat de maatschappij bewust gemaakt wordt dat er een bege-

leiding en een bemiddeling en een contact is met de geesteswereld. Dat is het spi-

rituele bewustzijn, bewustwording. 

 

HOOFDSTUK 7 

 

De leerweg psychosofie en psychosofia 

 

62. Zohra: Want het is me gezegd: psychosofie zoals dat gebracht is, is een leerweg. 

Maar 'psychosofia' is de totaliteit waardoor de universele eenheid bewust kan worden. 

En een mens kan pas in psychosofia komen wanneer hij - er zijn natuurlijk allerlei 

andere wegen, maar in dit opzicht dan - via die leerweg van psychosofie, dus hoe 

werken de energieën van karma en reïncarnatie, is gekomen. Daarvoor is dat gegeven. 

Maar de psychosofia is veel groter, veel wijder dan een leerweg als psychosofie, 

alhoewel psychosofie als leerweg de poort opent naar die grootheid en wijdheid.  

 

63. Zohra: Waarin je dan in geest, dus in universele eenheid kan komen. Dat is liefde, 

dat is echte liefde. Dat is opgeheven worden van de macht, de kracht, de 

aantrekkingskracht en de claim van alles wat te maken heeft met de persoonlijkheid. 

Niet dat je niet meer in alles gewoon het leven leeft, maar het heeft zijn kracht, zijn 

macht en zijn aantrekkingskracht en zijn claim op jou verloren. Daardoor word je pas 

vrij. En dan pas kun je in de liefde zijn, want dan kun je alles accepteren; dat is de 

liefde, heel gek. En dan niet accepteren van: "nou ja, in godsnaam dan maar". Echt, 

helemaal echt. "Hier ben ik Heer, laat maar komen". En als het niet komt ook goed, als 

het wel komt ook goed: ik bedoel helemaal los daarvan.  

 

64. Zohra: Dat is de steen der wijzen, dat is de graal. Want daarin ben je zo verbonden 

en zo één, dat je in alle gradaties van al die niveaus die je dan in jezelf hebt dus dat 

ene wordt, dus God wordt. De Christus wordt. 

 

65. Zohra: Dat is wat is aangereikt opdat de moderne mens, de mens voor het nieuwe 

tijdperk, het Aquarius tijdperk, in een nieuwe vormgeving van godsbeleving kan 

komen. Ik heb dit al vijftien jaar geleden gehoord, maar toen vond ik dat zo - daar kon 

ik helemaal niets mee, daar werd ik doodsbenauwd voor, dat vond ik allemaal gekke 

superlatieven, dat was zeker de duivel, niet echt duivel maar zeker een boze geest die 

mij al die gekke dingen zei. Goed, dat is allemaal weer over gegaan. Maar het is nog 

precies hetzelfde wat Hij toen gezegd heeft. Dus of ik nou op mijn kop sta of niet, of 

wat ook doe, het is zo blijkbaar. Ik heb me zo verzet daartegen, maar het is echt waar. 

Ik heb gevraagd: "Wordt dit dan een nieuwe godsdienst?" Nee, geen godsdienst, een 

nieuwe - vanuit de eigen innerlijke religiositeit opbloeiende - godsbeleving.  

Wat zich in de gewone godsdienst ook kan settelen, dat geeft helemaal niets. Het 

betekent niet dat je die godsdienst opzij moet smijten, dat is ook voor ieder persoonlijk, 

daar heb ik niets mee te maken. Maar kun je voorstellen hoe groot dit is?  

 

66. Zohra: Maar zolang het gezien wordt als een soort stroming, die dan op de een of 

andere manier toch weer naar een persoon wordt geprojecteerd, verliest het zijn 

wijdheid.  
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Het is natuurlijk via een persoon gekomen, dat kan niet anders: de stenen tafelen 

rolden niet uit de hemel of zo, zelfs daarvoor was Mozes nodig, dat was ook een mens.  

 

67. Zohra: Eerst hebben we door de psychosofie - het 'handboek' weet je wel, het 

'naslagwerk' - geleerd hoe je met de karmische, 'segmenten' om kunt gaan. Maar nu 

nog om dat met vleugels aan je voeten, door de mantel der liefde bekleed te gaan 

doen. Dat is heel wat anders!  

Dat is niet meer kennis en inzicht, of liefjes zijn of zoiets, of astrale liefde, aan de bui-

tenkant, schijn. Het is heel diep, dat er ook binnen in je geen trilling meer meetrilt. 

 

68. Zohra: Psychosofie is vooral de lering van karma en reïncarnatie, hoe daarmee te 

werken. Nu wordt het groter, ziel is een onderdeel van geest, en nu is het zo groot dat 

het verder kan gaan. Maar die psychosofie als onderdeel, werkend in karma en 

reïncarnatie blijft. Maar het gaat nu verder. Dat was de esoterie, het gaat nu naar de 

mystiek. En het geheel is dan psychosofia. En ieders eigenheid is hoe je daarin wil 

staan. Hoe en op welke wijze hij zich daarmee wil verbinden en daarmee wil werken. 

 

De weg tot nu toe, eerste en tweede fase: 

 

69. Zohra: En ik weet, door al de leringen die ons zijn gegeven in de afgelopen jaren 

hebben wij geleerd om te gaan met onze karmische achtergronden, gebondenheden. 

Wij hebben geleerd om onszelf te zien als een lichtwezen, a.h.w. bestaande uit een 

drie-eenheid. En wij hebben ook geleerd om datgene wat wij noemen: onze menselijke 

persoonlijkheid, hoe in die menselijke persoonlijkheid uiteindelijk de vrijheid van de ziel 

zodanig geïntegreerd kan zijn dat die menselijke persoonlijkheid dan ruim en vrij gaat 

worden, en daardoor in eenheid met zijn hoogste zijn, met dat goddelijk zijn, met de 

Vader in zichzelf kan komen. 

Dit is gebeurd in fasen. Dat kan geen mens zomaar. Het heeft ontzettend veel van ons 

allen gevergd. Iedereen is door zijn eigen portie lijden heengegaan. Iedereen is door 

zijn eigen portie vasthouding en weer moeten loslaten heengegaan.  

En ik weet hoeveel dat bij ons allen heeft gevergd en nog doet.  

En toch zijn wij blijkbaar nu op een punt gekomen waardoor deze avond werd aan-

gereikt vanuit de sferen als zijnde een bevestiging in de stof, in onze materie, dus met 

onze menselijke persoonlijkheden van dat hele hoge wat dus toch in ons doordringt. 

Van dat licht wat wij zijn en wat wij met onze menselijke persoonlijkheid bijna niet 

durven te zijn. Denken dat we het niet kunnen, denken dat we het niét zijn.  

En dat heeft ons zo vaak, om maar even een profaan gezegde te noemen, de das 

omgedaan. Waardoor je net op dat moment wanneer je wel dat licht had kunnen zijn 

het net niet kon. Omdat je persoonlijkheid jou eigenlijk aangaf:  

'ik kan niet, ik durf niet, ik ben niet, ik wil niet, ik ben niet waardig'.  

 

70. Zohra: De eerste fase is geweest het opengaan in de persoonlijkheid, dus ook in 

het denken, in de emoties, van het besef dat er geestelijke dimensies zijn. En dat de 

mens daarmee in contact kan zijn, zo hij wil. 

De tweede fase is geweest: vanuit dit contact, wat die mens vrijwillig deed, inzicht gaan 

krijgen dat die persoonlijkheid is opgebouwd uit vibraties, energietrillingen, die zowel 

de lagere gebieden van de gehele mens-eenheid beslaan, als de hogere gebieden.  
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En dat datgene wat nog onbewust in dat onderbewustzijn van de mens aanwezig is, 

bepalend is voor hetgeen bewust in de persoonlijkheid van de mens tot uitdrukking 

komt. 

 

--- De tweede fase is meer het werken aan jezelf. 

 

71. Zohra: Het herkennen. Het herkennen van de onderliggende stromingen, de 

gebondenheden, de beperkingen, de zogenoemde vier afgoden (twijfel, angst, schuld-

gevoel en miskenning). 

 

72. Zohra: En dan toch nu te ervaren die genade die in onszelf zit, dat wij in al deze 

tijden achter ons liggend, dan nu toch maar ons eigen gezicht zodanig hebben herkend 

dat wij dat Zijn van ons ook in de stof tot uitdrukking konden brengen, in de materie. 

En dat is dan het stoffelijke, het werk, alles wat we hebben gedaan. 

 

De derde fase: 

 

73. Zohra: Door de voorgaande uitdiepingen (eerste en tweede fase) zal de mens tot 

werkelijke beleving van het eigen goddelijk zijn of goddelijke aanwezigheid komen. 

Doch ook hier zullen altijd zijn: het hogere zelf of de hogere natuurrijken, alswel het 

lagere zelf of de lagere natuurrijken. Want ook in deze hogere bewustzijnsgebieden 

werken de bevestigingselementen van de mens.  

Op welke wijze deze bevestigingselementen werken is wederom het rollenspel van 

hoger zelf en lager zelf. Dit rollenspel maakt uit, de hoogte van herkenning en beleving 

van het goddelijk zijn of aanwezigheid. 

 

74. Zohra: De wil, de vleugelslag van de Heilige Geest, kan op alle niveaus gebruikt 

worden om het hoger zelf te realiseren in het lager zelf. Wanneer de mens het hoger 

zelf in de lagere mentale, emotionele en stoffelijke gebieden tot realisatie heeft 

gebracht, mag de wil slechts gebruikt worden ter voorkoming van terugval in de 

beheersing van het lager zelf.  

Dan zal komen totale overgave zonder enig belang of oordelende waardebepalingen, 

noch van het hogere zelf, zeker niet van het lagere zelf. 

 

75. Zohra: En dan komt nu, juist nu, wanneer wij onszelf dan eindelijk in die stof hebben 

kunnen realiseren, kunnen accepteren dat wij dat zijn, dat wij dat kunnen, dat wij dit 

mogen doen, dan komt nu, juist nu de derde fase van onze eigen drie-eenheid aan: 

dat wij alles opdragen aan de Vader. Dat wij ons innerlijk durven, kunnen, mogen 

losmaken van al datgene wat wij nou eindelijk tot stand hebben gebracht. En dan denk 

je: dit is werkelijk een, ik zou haast zeggen een hemelse dualiteit. Dit is paradoxaal. 

Eerst moet je alles doen, eindelijk moet je eens iemand worden, eindelijk moet je je 

eigen gezicht eens herkennen, en dan moet je het weer loslaten.  

 

76. Zohra: In deze derde fase van geest zal de inspiratie zijn als een licht dat zal 

schijnen op alle waarheden die door de eeuwen heen door godsdiensten en religies 

en esoterische groeperingen naar voren zijn gebracht. En dat het de bedoeling is ze 

te verenigen in geest, waardoor in materie mensen elkaar niet meer bevechten. 
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--- Kan je zeggen dat de gerichtheid van de persoonlijkheid op de onverloste delen van 

de ziel maakt dat hij zich niet voldoende kan richten op geest in hemzelf? 

 

77. Zohra: Ja, het loskoppelen betekent in wezen dat de persoonlijkheid - laat ik het 

maar even simpel uitdrukken - en seintje geeft aan het Hoger zijn, dus aan geest, dat 

die nou zover is, in die persoonlijkheid zoveel kracht heeft, dat die onverloste delen in 

de ziel hem of haar niet meer hoeven te knijpen. Want, omdat je weet dat jij geest bent 

in jouzelf, kun je dat zelf verlossen door er met jouw wil, dus de vleugelslag van de 

Heilige Geest, jouw denken er niet meer mee te beladen. Waardoor het brein, via het 

centrale zenuwstelsel, een andere energie, een vrijere energie geeft, aan die zwakke 

plekken die het lichaam vanuit die oude levens in zich heeft. 

 

--- In de derde fase ben je enigszins losgekomen van die onderstromingen? 

 

78. Zohra: Door de herkenning en de acceptatie ervan - dat doet veel pijn om te accep-

teren dat dat allemaal in jou zit - door het accepteren ervan jezelf zodanig vrijmaken 

dan je er ook mee wilt gaan werken, het ook wilt gaan hanteren. Dat zit nog in de 

tweede fase, opklimmend. 

Door het hanteren ervan krijgt de mens een heel ander energieveld. Die bewuste mens 

die nu leert bewust zijn beperkingen te gaan hanteren, beperkingen t.o.v. zijn eigen 

geest, beperkingen dus "in de onverloste zalen van de burcht uwer ziel", werd er 

gezegd. Dat die dus langzaamaan verlost worden, verlicht worden, opengesteld wor-

den. Zodat die mens in die persoonlijkheid een dieper en bewuster contact met de 

geest krijgt. Dus met het zijn in God, het zijn in de Vader. Daardoor kan hij op de meest 

cruciale momenten waar hij anders in twijfel, in angst, in schuld of in miskenning zou 

verzanden, a.h.w. een andere houding aannemen, zichzelf bij de lurven pakken, om 

het maar even zo te zeggen. 

 

--- Ja, je ziet jezelf dan ook opeens anders reageren, zonder dat je dat vanuit je wil 

doet, het gebeurt gewoon. Waar je anders weer in een valkuil zou schieten, doe je dat 

nu opeens niet meer. 

 

79. Zohra: Het wordt langzaamaan je eigen natuur. Want eigenlijk is elk mens zo, 

lichtend en vol geest in de Vader. Alleen, door alle wonden die hij heeft opgelopen en 

de werking van de littekens daarvan meent hij dat hij anders moet handelen, in de 

persoonlijkheid. Dat is het dualisme dan. 

 

80. Zohra: Wanneer het ego van de mens, de persoonlijkheid, door de vernieuwing 

van inzichten, vernieuwing van bewustwording, staat voor die drempel, die laatste 

kleine richel waar je nog overheen moet stappen om echt te accepteren dat jij bent de 

Zoon; dat jij bent in de Vader. En dat jij de Heilige Geest in jouw persoonlijkheid 

zodanig sterk kunt realiseren, dat jij daardoor in jouw persoonlijkheid de Zoon kunt zijn, 

als je dat nu zou willen, proberen te accepteren, nu op dit moment in jouzelf. 

 

 

 

 



27 

 

Tot reconstructie komen: 

 

81. Zohra: In de hogere gebieden van de ziel: het ongeschonden, volmaakte zijn. In 

die lagere gebieden: stukken die onverlicht zijn, nog niet verlost zijn.  

Die dus door de ervaring van het lijden in de persoonlijkheid, in het materiële leven tot 

bewustwording kunnen komen en uiteindelijk tot verlossing, tot transformatie, en 

daardoor tot reconstructie. 

 

82. Zohra: De mogelijkheid tot verandering komt pas wanneer een mens in dat 

liefdesgebied is aangekomen, na een oneindige strijd die lijden heeft opgeleverd door 

wrijving. En nu gaat zien dat dat lijden en die wrijving hem daartoe hebben gebracht 

en geleid en voor hem niet negatieve weerwolven waren, maar hem juist in die 

oneindige liefde hebben begeleid.  

Het betekent dat de mens dan gaat zien dat juist in het lijden, door die wrijving, die 

goddelijke krachten en machten net zo werken als in de hogere bewustzijnsniveaus.  

Dan kom je tot werkelijke herconstruering in jezelf. Van de patronen die vanaf het begin 

van de oersprong voortdurend als onderstroom in jezelf aanwezig zijn geweest en 

bepalend zijn voor de materie. 

 

83. Zohra: De basisgegevens veranderen. Dat is de reconstructie. Het is net een 

legpuzzel. Er is dus een bepaalde ordening van die legpuzzel, in het ene leven van 

Jantje nogal negatief, Pietje ondervindt dat, in een volgend leven Pietje negatief, Jantje 

ondervindt dat, dus de puzzel weer door elkaar. Maar de basis blijft toch hetzelfde. Dat 

gaat zolang door terwijl die Jantje en Pietje samen toch bouwen aan de vernieuwing 

van die legpuzzel. Op een dag worden zij zich dat beiden bewust. Het is gek, maar het 

gebeurt vaak ook onbewust dat ze zich dat wel bewust worden. In dit onbewuste 

bewust worden gaan ze herkennen wat de persoonlijkheid daar steeds aan meewerkt.  

En uiteindelijk wordt het dan de transformatie die zij gaan doen plaatsvinden. Doordat 

ze zich bewust worden hoe de persoonlijkheid daaraan meewerkt, vindt daar dus die 

transformatie plaats.  

 

Dus het wordt mooier, het wordt ijler, het wordt vriendelijker, liefdevoller, enz.  

Totdat ze op een gegeven moment zien dat ze zichzelf zelfs moeten losmaken van die 

puzzel, die hele legpuzzel. Want die hele legpuzzel hebben zij samen gelegd vanuit 

dat en dat gegeven. Als dat gegeven uiteindelijk zo ijl wordt dat die hele legpuzzel niet 

meer nodig is, ben je aan de reconstructie toe. Dus dan komt er een heel andere 

legpuzzel, op een heel andere basis. 

 

En ook dat zit in die drie fasen van dat twaalfvoudig pad. En het komt het sterkst tot 

uiting in de Hadestekst in het boekje "Van Broederschap naar Zusterschap".  

 

Dat heeft te maken met de reconstructie van alles wat in de Akashakroniek aanwezig 

is. Waardoor er totale nieuwe vormen kunnen gaan ontstaan, die zelfs hun uitwerking 

ook in het menselijk lichaam kunnen krijgen, dus daardoor gaan de genen veranderen, 

daardoor verandert de hele samenstelling zelfs. Nou ja, dat is iets op lange termijn, 

maar dat is wel iets waar de mensheid van nu aan toe gaat komen. 
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84. Zohra: De oproepende kracht wordt dan zo dat datgene wat komt anders wordt. 

Waardoor hier beneden verandering komt, zo grote losmakingsprocessen, dat 

daardoor het karma wat in alle eeuwen van bestaan van bewustzijn is gegeven, wijder 

wordt en dus andere uitkristallisering gaat krijgen. 

 

--- Dat ze niet meer als tegenstellingen functioneren. 

 

85. Zohra: Niet meer als paren van tegenstelling. Maar dat duurt ik weet niet hoe lang. 

Dat is het komende tijdperk. Daar naar toe moet het skelet en de lijnen van de 

psychosofie leiden. 

 

--- Reconstructie van karma houdt dat ook in reconstructie van taakstelling?  

En van verleden? 

 

86. Zohra: Van verleden ook. Want als het verleden altijd door hetzelfde blijft als het 

heden en de toekomst, komt er nooit vooruitgang. 

 

--- Ik bedoel er nog iets gekkers mee. Er zijn Sciencefiction verhaaltjes die hebben het 

erover dat een wezentje terug gaat in de tijd. En daardoor veranderde dat de tijd waarin 

het terugging. En ik heb het gevoel dat het werkelijk zo is, dat dat een beeld is van wat 

er werkelijk gebeurt als je bewust met het karma bezig gaat. En dat dan werkelijk die 

tijd verandert. 

 

87. Zohra: Dat is wat ik zonet dus zei. En daardoor wordt de hele constructie dus 

verandert, maar waardoor de oorzakelijke gevolgen daarvan in transcendentie en 

transformatie gebeuren. 

 

--- Want als het dan weer terug kwam in de tijd dan was ook deze tijd veranderd. Dat 

was het verhaaltje. Maar het verhaaltje is exact de transformatie van karma. 

 

88. Zohra: Waarom worden alle trillingen van de eerste en tweede wereldoorlog 

vastgehouden - ook van de eerste, waardoor de tweede kon komen, wat mensen dus 

nu ook weer doen? Doordat zij het karmische pad alsmaar vervolgen. Er komt nooit 

verandering in, als we zo doorgaan hebben we straks een drie, vier, vijf, weet ik wat. 

 

89. Zohra: Wanneer een mens zelf begint met zijn reconstructie zullen de oorzakelijke 

gevolgen in de materie dusdanig zijn. 

 

90. Zohra: Een verruiming en een opstap naar reconstructie dus he. Reconstructie van 

karmische gegevens die in bepaalde patronen totaal uitgewoond zijn als ik het zo mag 

noemen en uitgeleefd zijn en nu vernieuwing behoeven. Doordat de mens tot 

verruiming kan komen van zijn bewustzijn, in Geest kan geraken en erkennen, kan hij 

die vernieuwing aanbrengen, waardoor die karmische gegeven in totaal andere 

vormen en patronen komen te liggen die weer nieuwe energieën geven. En wanneer 

ze dus door de liefde gedragen worden niet meer destructief zijn, maar constructief. 

Daarom dus reconstructie,  
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91. Zohra: De geest waart boven de wateren. En alles wat in de wateren van het 

onderbewustzijn aanwezig is wordt door de geest geactiveerd. Dus, moet je nagaan!, 

dan maak je dus zelf in je eigen persoonlijkheid uit wat daar door de aanraking van 

geest gaat opspelen. 

 

92. Zohra: Wij maken verruiming, verdieping van geest mogelijk.  

Wij maken in ons bewustzijn, dus ook in het kosmisch bewustzijn, geest steeds 

duidelijker herkenbaar, steeds groter, steeds reëler. Dat doen wij met ons bewustzijn. 

Maar geest is. Geest is op zichzelf onveranderlijk. Maar in het bewustzijn kan het 

allerlei gradaties van niveau doorlopen. 

 

93. Zohra: Geest was eerst, waardoor wij konden zijn. 

 

"Ik zeg u 

vanuit psychosofia, wijsheid van geest 

zal dan nu komen 

een zodanige nieuwe godsbeleving 

inzichten, werkzaam in de levende mens 

dat daardoor, en alleen hierdoor, 

dit wat nu wordt gezegd en gegeven, 

overal ter wereld werkend,  

in verschillende vormgevingen en aangezichten, 

de redding van uw wereld zal kunnen plaatsvinden. 

 

En alles op de gehele wereld, 

heeft daar zijn eigen plaats in, 

zijn eigen aangezicht, zijn eigen unieke zijn in. 

En niets kan vergeleken worden met elkaar  

in meerdere of mindere waarde. 

Dat bestaat in de geest niet." 
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HOOFDSTUK 8 

 

Loslaten 

 

94. Zohra: Wat betekent dat loslaten? Alsjeblieft niet dat iedereen nou plotseling al zijn 

werk loslaat en met zijn handen over elkaar gaat zitten, dat zal wel niet de bedoeling 

zijn. Maar dat daar innerlijk een zodanige mate van vrijheid komt, van binnen, dat jijzelf 

niet meer de slaaf zult zijn van alles wat jij juist in jouw herkenning hebt opgebouwd. 

In jouw omstandigheden, in alles wat daar nou jou toekomt.  

En dat je nu werkelijk kunt zijn: stil, leeg.  

 

95. Zohra: En dan, soms komt de ene slag na de andere. Soms komt juist op die 

momenten dat je in die overgave bent, dat je vrij bent, dan mag je toch verwachten dat 

de hemel dan voor je opengaat? Niks hoor. Dan komen juist de slagen. Waarom 

komen die slagen dan juist? Opdat jij in jouzelf ook dan ook werkelijkheid mag maken 

van jouw overgave en van jouw handen die zo (open gericht naar boven) zijn:  

'kom dan maar, laat maar komen. Want ik ben in U'.  

Dus alles wat tot mij komt zal door mij heengaan. En daarom ben ik vrij.  

Daarom kan ik nu werkelijk in de Vader zijn.  

 

96. Zohra: Het loslaten is niet een werkelijke wilshandeling. Ik heb gemerkt, als ik het 

wil loslaten dan lukt het niet. Het loslaten is: in een hele diepe staat van veiligheid, 

innerlijk, komen. Het loslaten heeft te maken met zo in jezelf durven accepteren dat 

alles wat met jou is in dit leven juist van jou is, daar werkelijk 'ik hoef niet meer', het is 

niet 'ik wil niet meer' of 'ik mag niet meer' maar 'ik hoef niet meer'. Ik hoef niet meer er 

steeds maar over te denken hoe het moet, hoe het niet moet. Ik hoef niet meer. Ik mag, 

ik kan mij laten gaan, het is klaar. Hier ben ik. 

 

Dat is anders dan een echte wilsact. Dat is kracht, dat is stellen van macht eigenlijk, 

de macht van de persoonlijkheid. Maar dat is op een heel ander niveau dan het 

werkelijke loslaten. Het werkelijke loslaten is 'zalig zijn de armen van geest'. En dat 

heeft te maken met jezelf durven stilleggen. Wanneer je dit opzendt in jezelf, ik durf 

dit, het mag nu, ik ben zover, dan gebeurt het vanzelf. 

 

De stof loslaten: 

 

--- Wat betekent dat wat je vaak zegt: 'tenzij je er doorheen gaat'.  

Wat is dan de relatie van de geest tot die stof die je losgelaten hebt. 

 

97. Zohra: Dat je innerlijk niet beheerst wordt door die stof, dus niet verandert vanuit 

je hoger zijn. Waardoor de geestelijke impulsen vanuit het hoger bewustzijn niet 

onzuiver naar het bewustzijn toegaan. Dat dus dat onderbewustzijn een zodanige filter 

wordt, zuiveringskanaal, dat daardoor het bewustzijn van de mens, dus het denken, 

spreken, handelen net zo zuiver wordt als hij die impulsen krijgt. Maar dat kan alleen 

wanneer hij zichzelf als een éénheid ziet in de totaliteit geest en stof en door die stof - 

ik zeg het wat populair - heen kan fietsen zonder iedere keer in allerlei slootjes en 

greppels te vallen door de hobbels. 
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--- Maar wat doet die stof dan aan geest? 

 

98. Zohra: Die stof werkt uit wat er in het energieveld van de ziel aan onzuiverheden 

ligt door alles wat die ziel heeft meegemaakt in al die eeuwen van levens. 

De weg van de ziel is erg lang hè, en het tijdperk wat nu komt heeft een nieuw 

bewustzijn nodig. En dat nieuwe bewustzijn duurt voor vele zielen te lang wanneer zij 

van leven tot leven daar doorheen moeten. Dus in dit tijdperk zullen calamiteiten 

komen waardoor die ziel a.h.w. met een enorme klap geconfronteerd wordt met die 

stof waarvan hij zich los moet maken om terug te kunnen naar de geest. 

 

Het betekent dat je wel door alles heen gaat; a.h.w. het opeet en dan niet er bijna in 

stikt en ook niet gelukzalig het opeet maar gewoon als dagelijks voedsel beschouwt. 

Het betekent dus dat je alles wat in je leven gebeurt naar de waarde van de stof moet 

beoordelen, gebaseerd op de waarden vanuit de ziel, en dat weer gebaseerd op de 

waarde vanuit de geest. Wat dus weer betekent dat alles wat in dit leven met de mens 

gebeurt, hij moet aanvaarden in totale overgave. Dus zich daar niet geestelijk, mentaal 

en emotioneel helemaal door laat beheersen, want dan voedt hij het karma, waardoor 

die stof zich moet herhalen, eeuwigdurende herhaling. 

 

99. Zohra: Dat is de psychosofie, dat de mens nu een zodanig inzicht gaat krijgen dat 

hij een uitweg kan vinden opdat hij niet nog eeuwen lang in hetzelfde niveau van 

herhaling vervalt. En als dat niet toch wel vrij gauw gebeurt - ja wat is gauw, een paar 

honderd jaar schat ik - dan zullen die calamiteiten, die dus opgeroepen worden door 

die herhaling steeds groter worden. Zo groot, totdat die mens eindelijk gaat zien, van 

binnen gaat zien en dus ook in zijn persoonlijkheid gaat zien, dat het anders moet. 

Maar de nieuwe mogelijkheid zit hem daarin dat door die hele grote confrontaties die 

er gaan komen de mens werkelijk tot het bewustzijn komt dat die stof alleen maar is 

een onderdeel van de totaliteit, terwijl de mens nù denkt dat die stof eigenlijk zijn totali-

teit is, wat helemaal niet waar is. Maar het hangt van het bewustzijn van de mens af 

hoe uiteindelijk die stof zich zal uitwerken. 

 

100. Zohra: Vele jaren heb ik u in een visualisatie gebracht die langs de bekende 

glooiende weg, en langs groene weiden, de witte bloemen met een gouden hart, langs 

het water der zuivering, de heuvel, de kleine heuvel opgevoerd, daar waar het vuur 

brandde, het louteringsvuur, waar de stem klonk al uw lasten in dat vuur te werpen. En 

soms kan een mens niet al zijn last wegwerpen, maar wel iets daarvan, een stukje, 

een beetje. En altijd geeft dat een bevrijding.  

 

101. Zohra: Doordat wij dan iets van die lasten in dat vuur konden werpen konden wij 

a.h.w. door dat vuur heengaan en het vuur raakte ons niet, verteerde ons niet. Wij 

gingen door dat vuur heen en kwamen dan in die kleine witte tempel die op die 

heuveltop stond. En dat was een veiligheid. Het was een geborgenheid, het huis 

waarin wij hoorden.  

 

En dat ging vele jaren zo, totdat de laatste twee jaar er een verandering in kwam, en 

mij werd getoond dat wanneer wij in die tempel stonden, en ons dan eindelijk veilig 

voelden, en geborgen voelden, dat die tempel bleek te bestaan uit het niets.  
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Dat daar geen muren waren, dat daar geen geborgenheid was, dat daar geen 

veiligheid was. Maar het was niet een farce geweest, een hemelse grap, nee het was 

het langzaam in het bewustzijn brengen van het kosmische feit, de kosmische wet dat 

de mens pas geborgen en veilig is wanneer hij zich durft te begeven in de vrijheid van 

zijn geest. En in die vrijheid zijn eigen diepste geborgenheid vindt. En dat zijn geen 

muren, en dat zijn geen heiligdommen, en het is ook niet 'het werk uwer handen' wat 

u die veiligheid en geborgenheid geeft.  

Het is te zijn in God, diep in uzelf, los van alles om u heen. 

 

102. Zohra: Deze meditatie wilde u daarheen voeren, wilde in u datgene losmaken dat 

uw eigen goed is, dat niet afhankelijk is van mij, van een ander, van wat of wie dan 

ook. Nee, het is uw goed, het is uw zijn, u bent het, vrij in God. Daardoor zo één met 

Hem, zo één met de geest, dat daar geen angst, geen twijfel, geen wanhoop, geen 

schuld en geen miskenning, geen zich onwaardig voelen meer kan zijn.  

Want wij zijn nu in deze vrijheid aangekomen. 

 

HOOFDSTUK 9  

 

Het bewustzijn van goed en kwaad, licht en duisternis 

 

103. Zohra:  

 

"Licht en duisternis zijn twee componenten. 

Zo de duisternis er niet was, kon het licht niet bestaan. 

Door het spel der engelen, 

waarvan Lucifer de lichtdrager is, 

zal de mensheid die duistere gang kunnen gaan, 

opdat hij het licht kan terugvinden." 

 

104. Zohra: Lucifer, de Lichtgeest, is degene die de mens door de duisternis en het 

lijden daarvan naar het Licht, het geestelijk bewustzijn moet leiden. Daarvoor was het 

nodig dat Lucifer de hoogmoed moest manifesteren. Hij vertegenwoordigt het Licht, 

doch versluiert door de duisternis. Zo zijn licht en duisternis in wezen één. 

 

105. Zohra: Die duisternis kon alleen ontstaan omdat het licht daartoe besloot. Daar 

er anders nooit en te nimmer onderscheidingsvermogen zou kunnen zijn.  

Het licht had duisternis nodig om zich te kunnen manifesteren. 

 

106. Zohra: Wanneer aan de duisternis dezelfde kracht en waarden wordt gehecht als 

aan het licht dan ontstaat er een god van duisternis, dat is die demiurg. Wanneer wordt 

gezien dat duisternis een voortvloeisel was van licht - het klinkt heel vreemd - waardoor 

licht zich juist kon manifesteren in materie, dan is het goed. 

 

107. Zohra: Als je dus de duisternis zo'n grote kracht geeft dat je het als een godheid 

gaat zien, en daarom niet meer geest in materie, in duisternis wilt plaatsen, dus geen 

licht meer wil toelaten in de duisternis - want dat is het in wezen - dan kan alleen de 

duisternis weer het kwaad louteren. 
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108. Zohra: Dan gaat het (duisternis) een eigen leven leiden. Van oorsprong niet. Maar 

daarna ging het een eigen leven leiden. En de opdracht van de hele kosmos is om 

uiteindelijk die duisternis zodanig te verlichten dat zij een eenheid zal worden met het 

licht. 

 

109. Zohra: Maar je moet wel begrijpen dat het scheppingsverhaal gaat over alles wat 

materie is en niet gaat over de zondeval van de engelen, want dat was geen materie, 

dat was licht. Ik vind die naam zondeval al zo erg. Die engelen, de heren van licht, de 

krachten van licht, de goddelijke krachten besloten dat er duisternis moest komen, 

opdat licht zich werkelijk kon manifesteren.  

Dat er vormgeving moest gaan geschieden, dat daaruit voort zou komen een 

bewustzijn gelijkwaardig aan het goddelijke, waardoor het goddelijke in het bewustzijn 

tot uitdrukking gebracht zou kunnen worden.  

En daarvoor heeft Lucifer zich beschikbaar gesteld.  

Hij was de Heer van het licht, niet een duivel ofzo.  

En toen begon alles. Door die afscheiding kon de vormgeving beginnen en de duis-

ternis vorm krijgen. Dat is het begin van het scheppingsverhaal. 

 

--- Zou je dan kunnen zeggen: het goddelijke is een zijns iets wat niet te identificeren 

is met noch licht noch duisternis. 

 

110. Zohra: Is een neutraal gegeven. En de verdichting daarvan in dat kosmisch niveau 

waar de verdichtingen al plaats vonden, dus de heren van licht, de krachten enz. die 

moesten dat steeds meer in verdichting gaan brengen. 

 

111. Zohra:  

 

"Alles is in God. 

Wij staan om de troon,  

in verscheidenheid van vormgeving. 

Al het bewustzijn is in God. 

 

Het bewustzijn is van node,  

opdat het kan evolueren, 

de negatieve energieën,  

de negatieve scheppingskrachten 

in het bewustzijn op te nemen. 

 

Daartoe werd geboren het Plan in de hemelen 

dat de aartsengel Lucifer,  

de prins van het licht, 

zich zou afscheiden,  

opdat er bewustzijn van goed en kwaad  

in het menselijk ras zou kunnen komen. 
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Indien u niet zoudt hebben  

de negatieve goddelijke krachten, 

waardoor in het bewustzijn van de mens  

begrip van goed en kwaad zou kunnen komen 

zoudt gij in een eeuwigdurende spiraal  

van onbewustheid van goed en kwaad 

niet kunnen evolueren. 

 

In al het negatieve,  

in iedere duisternis  

ligt de kiem van het licht aanwezig.  

In ieder verlicht bewustzijn,  

in al het positieve  

is de kiem aanwezig van verwording. 

 

Zo begrijp dan nu,  

u, mens van deze tijd, 

dat u niet bent een willoos slachtoffer  

van demonische krachten of machten 

of van een tweede schepper, 

doch dat u bent ingebed  

in de hoogste liefde des Vaders, 

juist ook in de duisternis. 

Want u mens bent verantwoordelijk hoe u  

met duisternis in uw denken,  

spreken en handelen zult omgaan. 

 

U bent wezens van licht. 

Doch u allen, niemand uitgezonderd, hebt in u 

de negatieve aspecten der schepping. 

Dank God op uw knieën voor dit gegeven. 

Zo ware dit niet u gegeven  

dan zoudt u nu nog verkeren  

in die staat van onbewustheid 

waartoe de eerste schepselen gedoemd waren. 

 

Het zijn in de Vader,  

Mijn geliefde broeders en zusters,  

- Ik Morya spreek tot u - is:  

goed en duisternis wat tot u komt  

in uzelve te herkennen, 

in uzelve zodanig vrij te gaan maken 

dat u kunt zijn, Zijn beeld en gelijkenis. 
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Zo u duisternis met duisternis zult beantwoorden 

zal daar geen licht mogelijk zijn. 

Zo u kwaad wat u wordt aangedaan  

durft te accepteren,  

zonder zelfs niet in de kleinste onwaardige gedachte  

te willen retourneren,  

zo zeg Ik u,  

dan zult u zijn de Christus in wording." 

 

Aum 

 

112. Zohra: 

 

"U broeder, u, zuster,  

Ik die u tweeduizend jaar  

heb mogen geleiden en begeleiden,  

ben nog steeds met u,  

leef nog steeds in u,  

u nu voerend langs nieuwe wegen. 

 

Zeker, gevaren schuilen overal.  

Duisternis wil het licht verdringen. 

Doch voorwaar Ik zeg u 

indien u u wilt geven in de Vader, 

geleid en begeleid door Mijn liefde, 

zult u de kracht des hemels in uzelve ervaren." 
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HOOFDSTUK 10 

 

Achtergrond van lijden, schuld, gerechtigheid 

 

--- Ik wou vragen: wat heeft nou precies het lijden van Christus voor betekenis gehad, 

wat is daarin gebeurd. 

 

113.Zohra: 

 

"Ik zeg u, u, mens, 

dat Mijn lijden heeft kunnen leiden 

tot het werkelijke begrip  

wat acceptatie en totale overgave 

betekent voor de mens. 

 

En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat het lijden wat Ikzelf heb gewild,  

wat Ik heb gedaan 

opdat Mijn Vader in Mij tot werkelijkheid kon worden 

voor hen die dit hebben gezien 

en in deze twintig eeuwen in zich hebben opgenomen. 

 

Mijn lijden is de poort der genade geweest 

waardoor u mens uw lijden kunt zien 

als een weg van lering, 

waardoor u  

in uw totale overgave en acceptatie daarvan  

zult kunnen komen  

tot het loslaten van dit lijden. 

Tot het bewustzijn zult komen 

dat u de macht in uzelve hebt  

uw lijden te kunnen overstijgen 

en los te kunnen laten. 

Waardoor u de materie niet meer  

als ijzers zult voelen, 

als ketenen om uw voet, 

doch zult ervaren dat lijden u brengt,  

heeft gebracht 

tot dieper bewustzijn en groter onderscheiding. 

 

Doch nu mens, zij u gezegd 

dat u nu, in dit nieuwe tijdperk 

tot vernieuwing zult komen in uzelve, 

tot gebruik maken zult komen  

van uw eigen hoogste geestelijke krachten. 

Want zo zult u worden aan Mij gelijk. 
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Heb Ik u niet gezegd:  

na Mij zullen nog groteren komen? 

Want zo zult u met Mij samen  

het bewustzijn van de Heer van het Licht, 

het goddelijk zijn, de Geest Gods 

in hoger bewustzijn tot in de materie kunnen brengen." 

 

114. Zohra: Begrijp je dit?  

'Leg uit' hoor ik. Dat betekent dus dat ik nu moet uitleggen.  

U ziet de niveaus hè: het niveau wat doorkomt en het niveau van wat ik kan uitleggen. 

En natuurlijk zit daar verschil in, ik ben maar een mens. 

De uitlegging is: Dat die mens moest komen tot het bewustzijn dat hij in zich heeft een 

goddelijk zijn en een kracht hieraan gelijk.  

Dat deze kracht, vanuit dit goddelijk zijn, die mens boven de materie kan doen 

uitstijgen, waardoor de materie deze mens niet volledig in zijn totaliteit zou beperken 

en belemmeren. Dat betekent dat wat er ook met je gebeurt, wat er ook naar je toekomt 

- en dan laat ik even buiten beschouwing waarom dat eventueel naar je toekomt - je 

zelf de kracht hebt om je daarvan, niet los te maken, dat is het juiste woord niet, maar 

je daarvan te kunnen, het te kunnen doen transformeren. Het op te dragen.  

En dat kan pas wanneer je het in zijn totaliteit van dat zijn wat daar gebeurt, wat voor 

verschrikkelijks dan ook, durft - durft, want daar is een geweldige moed voor nodig - te 

accepteren. Doe je het niet dan is er in jouw energieveld tegenweer, een tegengestelde 

energie. Waardoor datgene wat er naar je toekomt aan lijden, aan ziekte, aan 

geestelijke zaken of wat dan ook juist nog dieper op je inwerkt. Misschien niet in 

werkelijkheid erger wordt, maar zo diep op je inwerkt dat je het dubbel ondergaat. 

 

--- Betekent het dat je tot een kern komt in jezelf die niet meer kapot kan, die toch blijft, 

wat er ook gebeurt. 

 

115. Zohra: Ja. Hoera! Dat probeer ik de hele avond al uit te leggen.  

Dat je dus inderdaad - die kern in jezelf is zo volmaakt - dat het overal tegen kan.  

En als dat mensje van stof dat nou ook weet dan kan die aan wat er op hem afkomt. 

Dan kan hij ziekte en lijden doorstaan. Hij zal het waarschijnlijk niet helemaal kunnen 

omdraaien, niet direct kunnen veranderen, maar doordat hij het kan doorstaan gebeurt 

er ook in dat lichaam iets. Positieve energieën. Begrijp je hoe dat werkt? 

 

--- Het ik het goed begrepen dat door het lijden we de mogelijkheid gekregen hebben, 

of een voorbeeld? Begrijpt u wat ik bedoel? Nee? Door het lijden van Christus, is 

daardoor voor ons de mogelijkheid geopend om met ons eigen lijden, zoals u net 

uitgelegd hebt, overweg te kunnen of een voorbeeld? 

 

116. Zohra: Een voorbeeld, maar in wezen heel diep, vanuit de hoogste mystiek, ook 

de mogelijkheid. En dat is een heel hoog mystiek gegeven, waar ik graag op wil ingaan. 

 

--- Je zegt regelmatig: 'het offer zal geen offer meer zijn'. Wat betekent dat dan?  

Was het toen wel een offer en waarom is het nu geen offer? 
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117. Zohra: Voor Hem heeft het in zijn menszijn tot een bepaald niveau van bewustzijn, 

wat Hij dus als mens ook moest doorlopen, is dat wel een offer geweest - tot een 

bepaald niveau. De hoogste mystieke achtergrond, betekenis van zijn lijden is 

geweest, de hoogste vergeving en genade, toen Hij kon zeggen: "Vader vergeef het 

hen want zij weten niet wat zij doen." Dat was in al zijn gebieden, die Hij als mens ook 

had hoor, je moet niet denken dat een profanatie is, maar ook in zijn lagere natuurrijken 

Hij een was met zijn hoogste zijn. Dat heeft Hij door datgene wat Hij heeft gedaan aan 

de mensheid geschonken als voorbeeld. Maar Hij moest zelf daar doorheen gaan, en 

dat was zijn offer. Want eigenlijk hoefde Hij niet. 

 

--- En wat bedoel je dan als je zegt: Het offer zal geen offer meer zijn? 

 

118. Zohra: Het offer zal ook voor Hem de karmische geladenheid verliezen, 

transformeren wanneer wij als mensheid door onze mate van bewuste zuivering van 

ons eigen zijn, vooral van onze lagere natuurrijken, daardoor zal zijn - ik ben even de 

zin kwijt - Hij moest dus een karma vestigen. Dat was zijn offer. Want Hij was zo hoog 

dat Hij dat helemaal niet hoefde. Maar om die mensheid te kunnen helpen en tot een 

vernieuwing van bewustzijn en onderscheiding te brengen, wilde Hij dat offer wel 

brengen. Hé, hé, nou ben ik eruit. Duidelijk? 

 

119. Zohra: Wat ik als antwoord wel zou willen zeggen is: u zegt dat de persoonlijkheid 

dan wordt vernietigd. Dat ben ik toch niet met u eens, de persoonlijkheid wordt 

getranscendeerd en dus getransformeerd. Dus het lagere, wat ik dan noem de lagere 

natuurrijken in die mens, worden door - niet alleen het afwerken van karma, maar door 

het onderscheidingsvermogen, de bewustwording waarom karma is, wat je ermee 

doet, wat het lijden jou geeft door de totale acceptatie, daardoor kom je in contact, en 

vaak niet alleen in contact maar vereniging met dat hoger zelf, waardoor dat lager zelf 

verandert, niet vernietigd wordt, maar wel verandert. 

 

120. Zohra: Door de totale acceptatie wat Hem werd aangedaan, door het niet zijn 

macht, zijn hoge macht gebruiken om datgene wat Hem werd aangedaan door de 

mens te keren, heeft Hij laten zien dat vergeving de hoogste waarde is, de liefde dus. 

Want anders is er geen vergeving. Dat, wanneer men, wanneer de mens kwaad met 

kwaad beantwoordt, vergeldt, het karma eeuwigdurend zal blijven doorgaan. Dat 

begrijpt u.  

 

Uw tweede vraag was: hoe kun je dat dan rijmen met wat je nu brengt, dat we Hem 

moeten verlossen. Hem niet als persoon, Hem niet als die grote Meester, Hem niet als 

die historische Christus, maar wel het karma wat in de kosmos is ontstaan. Want dat 

is een geweldig energieveld van trillingen geweest, nou ja, u weet wel wat er in al deze 

twintig eeuwen is gebeurd, nietwaar? Dat hebben wij als mens gedaan en dat zullen 

wij als mensheid ook moeten verlossen. Maar daar is zijn naam in gebruikt, zijn energie 

voor misbruikt door die mensheid.  

Zo bedoel ik dat. En daarvan moeten wij Hem verlossen. 
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Lijden en schuld: 

 

121. Zohra: Wat je nu zegt is wat in heel veel leringen of lezingen verdicht is gekomen. 

Daar werd steeds de nadruk gelegd op het luciferische van de afkomst van de mens. 

De sprong uit het goddelijk zijn naar de materie toe om in bewustzijn aan god gelijk te 

zijn. Het is de oorsprong van de hele schepping van materie. Maar tegelijkertijd, in de 

verdichting ervan, dat heb ik ook al vaker uitgelegd, werd dat vervormd tot schuld.  

Tot kwaad zelfs in de stof van de persoonlijkheid. In de bevestiging, in de macht van 

de persoonlijkheid.  

 

Nu komt die mens tot begrip daarvan, tot inzicht daarvan. Waardoor hij nu die 

vervormingen die in zijn persoonlijkheid hebben plaatsgevonden van leven tot leven in 

macht, in bevestiging, in schuld daarvan weer, in miskenning daarvan weer, en in de 

vier afgoden, om daar nu vanuit een andere optiek naar te kunnen kijken. En niet alleen 

naar te kunnen kijken, maar het zodanig te kunnen herkennen, dat zelfs de wrijvings-

aspecten en mogelijkheden hem duidelijk worden. Waarom die er moeten zijn en zelfs 

zullen blijven. Denk maar niet dat je na enkele van deze cursussen of zo je wrijvings-

aspecten kwijt bent, God behoede je ervoor.  

Want dan heb je geen evolutie mogelijkheid meer.  

 

--- Maar de intensiteit , de emotie van lijden wordt dan wrijving. 

 

122. Zohra: Wordt dan wrijving en daardoor houdt de zuigkracht van dat lijden dus de 

emoties op waardoor er weer vernieuwing in het bewustzijn ontstaat en die 

vernieuwing in het bewustzijn, dus in het dag bewustzijn van de mens, vanuit de 

eenheid van dat hoger zijn, begrijp je. Want die wordt dan aangeraakt daardoor. 

 

123.Zohra: 

 

"De mens wilde gelijk zijn aan God. 

In zijn gang tot volmaaktheid  

werkt hij in lijden zijn gebondenheden uit, 

opdat hij zal komen tot vervolmaking  

en gelijk zijn aan God. 

 

De nieuwe mens,  

bewust geworden van het goddelijk zijn in zichzelf,  

zal deze weg niet meer hoeven te gaan. 

 

Deze mens zal zo bewust zijn  

van het goddelijk zijn in zichzelf, 

dat deze mens  

vanuit dit grote werkelijke geaccepteerde bewustzijn 

de ervaring van het lijden  

niet meer kiest als het brandoffer, 

doch met zijn bewustzijn, 
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gedragen door zijn diepst mystiek religieus gevoelsaspect, 

de offers niet meer hoeft te brengen, 

en op deze wijze tot vervolmaking kan komen. 

Wat een geheel ander uitgangspunt is 

dan waarvan de mensheid tot nu toe gebruik heeft gemaakt. 

 

Het gelijk willen zijn aan God 

werd in de mens als een schuld gebrandmerkt. 

Het bewustzijn van het gelijk zijn aan God, in zich, 

het goddelijk zijn in zich, 

zal daardoor het onbewuste bewustzijn van schuld 

doen reconstrueren. 

 

En daarop zal juist uw therapieën, 

uw vernieuwing van bewustzijn,  

uw onderscheidingsvermogen 

gericht gaan worden." 

 

124. Zohra: Hij laat mij twee beelden zien.  

De ene mens gaat gebukt, al duizenden jaren, weet ik hoe lang, onder dat schuld van 

gelijk te willen zijn aan God. De begeerte dus om zich te willen verheffen. 

Die andere mens, hij is ook gebogen. Die andere mens, de nieuwe mens, richt zich 

op. Hij weet: hij is in zich God. Dat is dus geen schuld. Hij heeft de verantwoordelijkheid 

om zijn persoonlijkheid daarmee in overeenstemming te brengen.  

Maar hoeft niet altijd maar steeds die brandoffers te brengen. 

 

--- Dan denk ik: waarom is die schuld dan ooit in de mens gebrandmerkt. 

 

125. Zohra: Omdat de mens het bewustzijn nog niet zodanig had ontwikkeld, had 

geëvolueerd - zeker niet het denkvermogen - dat hij daar bewust mee kon omgaan. 

Dus het gebeurde allemaal vanuit de maanfase, en dat had te maken met lijden.  

En lijden heeft te maken met zuivering.  

Dat heeft weer te maken met de water, met de maanfase dus. Maar de mens komt nu 

in verbinding met de energie van de Zonnelogos, herkenbaar binnenin. 

 

--- In die zin is de schuld ingebrand als groeimiddel. 

 

126. Zohra: Als groeimiddel ja, niet als negatief iets. 

 

--- En nu is het nieuwe groeimiddel het inzicht dat je het goddelijk zijn in je hebt. Maar 

dat is toch een inzicht wat dieper gaat dan het mentale. 

 

127. Zohra: Ja, dat heeft dus te maken: Het werkelijk religieus besef van de mens is 

het absolute weten - hoe dan ook - in zich iets goddelijks te zijn of te hebben. En hij 

vertaalt dat op de meest gekke manieren naar buiten toe enz. Maar dat kan nu zo 

bewust worden dat het denkvermogen daarbij kan helpen om dat tot een werkelijke 

'levensessentie' te brengen. 
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--- Dat heft het offer eigenlijk op. 

 

128. Zohra: Dat heft het offer op. 

 

--- Begrijp ik het goed dat de weg is dan: de acceptatie van dat wat er van het lijden is, 

en dat door wat er dan gebeurt, als er hoe langer hoe meer liefde in komt, dat het dan 

a.h.w. zakt en acceptatie wordt in een beleving van het goddelijk zijn. 

 

129. Zohra: Ja, genade. En dat wordt dan - zoals ik het doorgeef - die vleugelslag van 

de heilige Geest genoemd. Omdat dat dan ook te maken heeft met die wil.  

Want dan wordt die wil op een andere manier geconstrueerd. 

 

Gerechtigheid en genoegdoening: 

 

--- Je had het over: geen genoegdoening meer eisende mens. Zaterdag had je het 

over de gerechtigheid. Wat is het verschil tussen die twee?  

 

130. Zohra: Gerechtigheid vindt plaats ondanks de mens. Dat klinkt heel vreemd. Dus 

ondanks de macht van de mens om genoegdoening te willen hebben vindt altijd 

gerechtigheid plaats, omdat het in wezen neutrale energieën zijn. Je kunt je voorstellen 

die energieën draaien rond, die komen zichzelf tegen. Laat ik het heel plastisch 

uitdrukken, van een moord. Jantje vermoord Pietje. Hij zal als Henkie in een volgend 

leven genoegdoening willen hebben, dus hij vermoord weer Karel, die dan vroeger 

Jantje was. Dat gebeurt door deze kosmische energieën, die in de persoonlijkheid van 

de mens een zodanige invloed hebben dat die mens daaraan beantwoordt, ook in 

latere levens. Uiteindelijk zal het bewustzijn van geest, de liefde, de eenheid in die 

mens een zodanige ommekeer brengen dat hij het niet meer vanuit het individuele zijn 

en genoegdoening eisende complex wat hij is, zal doen. Het gebeurt vanzelf, in ge-

rechtigheid. Wat niet meer persoonlijk gericht is. En uiteindelijk zal zelfs die gerechtig-

heid niet verdwijnen maar zich in een ander niveau van geestelijk zijn oplossen.  

Dat is nog een lange weg, maar daar zijn we naar op weg. Dat het dus niet meer vanuit 

de individuatie hoeft te gebeuren, maar vanuit de eenheid van geest. 

 

131. Zohra:  

 

"Zo luistert naar Mijne stem,  

want Ik zeg u 

dat u nu zult intreden  

in die grote energetische bewegingen 

die over uw gehele en door uw gehele zonnestelsel gaan 

van waarachtigheid en gerechtigheid,  

boven tijd en ruimte. 

 

Niets zal gebonden blijven aan materie, 

doch zal in licht in zichzelve  

tot hoger bewustzijn gebracht worden." 
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HOOFDSTUK 11 

 

Overgave 

 

--- De laatste tijd leeft steeds vaker in mij zoiets als:  

"Niet mijn wil maar Uw wil geschiede".  

Zou je daar iets over kunnen zeggen? 

 

132. Zohra: "Niet mijn wil maar Uw wil geschiede" is deze werkelijke overgave in 

onszelf. Maar ook hier - en dat is blijkbaar mijn rol om altijd iets van een waarschuwing 

eraan vast te knopen - ook hier moeten wij alert zijn op de tegengestelde kant daarvan. 

Het "niet mijn wil maar Uw wil geschiede" heeft in sommige volkeren een bepaalde 

fatalisme en passiviteit veroorzaakt.  

 

133. Zohra: Wat nu gevraagd wordt van de mens van nu die wij zijn, waarvan het 

bewustzijn zich dus nu gaat verruimen en verdiepen, is een werkelijke bewuste 

overgave: "niet mijn wil maar Uw geschiede", maar dan met het bewustzijn hoe in de 

stof Zijn goddelijk zijn, dus "Uw wil", te realiseren. Dit is een groot verschil met datgene 

wat in bepaalde volkeren heeft geleid tot het bijna afsterven van de creatieve 

mogelijkheden om het leven te begeesteren, om het leven in de materie tot 

vervolmaking te brengen, want dat moeten wij allemaal gaan doen.  

 

--- Ik begrijp eigenlijk nog niet wat je dan doet: Je doet het vanuit iets anders, je leeft 

vanuit iets anders, maar ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe. 

 

134. Zohra: Ik heb het steeds over overgave gehad. Over loslaten. Waardoor er een 

bepaalde ontspanning komt en verruiming komt in je denken, in je emoties, in je 

bewustzijn. Deze overgave en dit loslaten, deze overgave aan dit goddelijk zijn geeft 

dus als consequentie dat je als mens dat ook moet realiseren in jouw menselijke 

persoonlijkheid, in jouw zijn. Wat dus inhoudt dat je niet alleen maar passief kan 

zeggen: "Uw wil geschiede" en klaar. Want dat is niet klaar.  

 

Wat is dan Zijn wil?  

Als jij zegt: "Niet mijn wil maar Uw wil geschiede", wat is dan Zijn wil?  

Hoe onderscheid je dat? Hoe herken je dat? Hoe weet je dat?  

Dat kan alleen - en weer terug naar hetzelfde - wanneer jij hebt in jouzelf de moed om 

de dwangmatigheid, om de begeertes, de bevestiging van het ego los te laten.  

Dan pas komt er een werkelijke eenheid met dat goddelijk zijn. En dan pas kun je 

zeggen: "niet mijn wil maar Uw wil geschiede". Snap je die draaiing, die vicieuze cirkel?  

 

135. Zohra: Er wordt van u gevraagd om uw menselijke energieën zodanig te bun-

delen, zodanig ontvankelijk te maken dat al hetgeen door middel van uw vragen vanuit 

uw kennis, en vanuit een hogere kennis werd beantwoord, om dit nu los te laten en in 

de stilte van uw diepste eenvoud en kind-zijn te komen.  

Kind-zijn: 'zalig zijn de armen van geest', daarmee wordt bedoeld: het denkwerk te 

kunnen neerleggen, los te kunnen laten, en jezelf toe te durven vertrouwen.  
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136. Zohra: Hij (de Meester Jezus) heeft niet de macht van de persoonlijkheid 

ertegenover gesteld: en nou ben ik in overgave, nou gebeurt het - vanuit zijn bewustzijn 

- want de macht van de persoonlijkheid gebeurt vanuit het denken, dat heeft hij niet 

gedaan. Hij heeft alles losgelaten en zich toen zo kunnen overgeven.  

En daardoor stroomt dan de geest. Dan is er geen strijd meer. 

 

--- Maar realisatie van de liefde? 

 

137. Zohra: Is dat de mens alles, het hele leven ondergaat als een verwonderd kind. 

 

--- Is dat niet de onvoorwaardelijke overgave? 

 

138. Zohra: Dat is de onvoorwaardelijke overgave, ja. "Zalig zijn de armen van geest. 

Zo gij niet zijt als de kinderen zult gij het koninkrijk Gods niet beërven."  

Dat is wat Hij toen gaf. 

 

--- Ooit is het begrip genade gevallen. We doen alsof het steeds ons proces is.  

Het is aan de ene kant ons proces en toch is er ergens iets wat genade is.  

En dat kan ik niet plaatsen. 

 

139. Zohra: De genade hiervan is dat nu gaat doordringen in het gewoon menselijk 

bewustzijn dat deze lagere bewustzijnsniveaus, die wij altijd ondermaats hebben 

gevonden, onze emotiegebieden, onze lagere mentale gebieden, onze begeertes, dat 

ook daar en juist daar deze hogere machten en krachten, Elohim, in vertegenwoordigd 

zijn. Dat is de genade. Tegelijkertijd vanuit die genade de verantwoordelijkheid om 

daar zodanig mee te werken dat het vernieuwd kan worden.  

En uiteindelijk gereconstrueerd kan worden. Daar gaat het toch om. 

 

140. Zohra: Dat kan pas wanneer de mens werkelijk tot in het diepste van zichzelf 

erkent, vanuit de herkenning, dat eigen Licht. Dat is de enige en totale krachtbron die 

de mens heeft. Dat is ook zijn enige kans voor absolute overgave.  

Onvoorwaardelijke trouw en liefde, dat is de grootste genade in wezen die er bestaat. 

Kosmische genade is dat. 

 

141. Zohra: Wanneer de mens in een staat van onbevangenheid is, van niet meer 

begerig naar kennis, niet meer vastzittend in zijn denkpatronen, niet meer overspoeld 

door zijn emoties, niet meer verslaafd aan het eigen onderbewustzijn, de luchtbellen 

die daaruit te voorschijn komen, dan verkeert de mens in een staat van onbe-

vangenheid. "Zo gij niet zijt als de kinderen zult gij het koninkrijk Gods niet beërven", 

dat slaat daarop. Die staat van onbevangenheid is de allergrootste opening waardoor 

geest regelrecht a.h.w. in het hart kan indalen, in liefde kan verkeren. 

 

142.Zohra: 

 

"U, mens, zie hoe iedere bede wordt verhoord. 

Zo kom dan nu tot Mij met de eenvoud van het kind. 

Zo wil dan nu in uw eigen hart het huis uwer Vader plaatsen." 
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HOOFDSTUK 12 

 

Christusliefde 

 

143. Zohra: Dit zijn vragen die komen uit het gebied van de Christusliefde.  

Want wanneer wij allen die geroepen zijn, elk mens op aarde, hoe onbewust, hoe 

weinig kennis hij ook zal hebben, is geroepen om een Christus in zichzelve te zijn. 

Maar nou deze mens, zoals u, die kennis heeft gekregen, die grotere inzichten heeft 

gekregen, die begrip heeft van kosmische wetmatigheden, van de leer der energieën, 

hoe zult u mens, hoe zullen wij mensen, ook ik, dan nu in de maatschappij onze plaats 

gaan innemen?  

Er is een zo grote behoefte in onze maatschappij aan belangeloze, liefdevolle hulp.  

Er is een zo grote vraag, een smeekbede vanuit de hemelen tot ons gericht:  

 

144.Zohra: 

 

"Mens van nu,  

juist gij mens  

die u zo heeft verrijkt  

door uw eigen verworvenheden,  

juist gij mens,  

Ik bid u vanuit de hemelen, ín uw hart bid Ik u:  

wees zodanig met Mij en in Mij  

dat gij uw naaste  

slechts in belangeloze liefde zult dienen.  

 

Dat gij uw kennis, uw inzichten, uw verworvenheden  

niet laat prevaleren in uw persoonlijkheid.  

 

Dat gij uw ego niet zodanig vergroot  

dat uw naaste verblind raakt en Mij,  

Ik, de Christus in u,  

niet meer kan herkennen. 

 

Lang is de weg geweest die gij hebt moeten gaan.  

Smal is het pad waarop gij verder zult gaan.  

Doch gij zult zien:  

een terugkeren is onmogelijk.  

Gij zult slechts verder kunnen gaan.  

Doch in de vrijheid van uw zijn ligt uw keuze ingebed.  

 

Doch Ik bid u:  

verbind u in zo diepe stille belangeloze liefde met Mij,  

opdat gij kunt lopen in Mijn voetstappen." 
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145. Zohra:  

 

"Dit Goddelijke in de mens is het liefdesaspect,  

waardoor de schepping de mogelijkheid heeft  

zich steeds weer te kunnen vernieuwen.  

In ieder levend wezen is een tip van deze liefdesenergie,  

deze liefdessluier, aanwezig. 

 

Wij allen, u en ik, alles wat leeft,  

in de geest zowel als in de stof,  

is een eenheid die bestaat door de hoogste kosmische liefde.  

 

Want ik zeg u,  

dat dit basisprincipe de spil is waar de hele kosmos,  

al wat leeft, geest en stof, om draait.  

Dit principe, deze spil,  

is het gegeven dat al het werkelijke, al wat leeft,  

een onlosmakelijke Eenheid is." 

 

146.Zohra: 

 

"Liefde is de kelk waaruit wij allen drinken. 

Slechts liefde zal het kunnen volbrengen. 

Liefde is belangeloos. 

 

Liefde is zijn in God, in volledige overgave. 

Liefde is niet stoelend op egoïsch bewustzijn,  

op egoïsche begeertes, of egoïsche bevestigingen. 

 

En zie, dit zal in de eerstkomende tijd tot u komen. 

Zie toe dat gij het zult herkennen. 

En weet dat het in uw vermogen ligt  

om hieraan uw eigen aandeel bij te dragen, 

juist gij, in uw zijn." 

 

147.Zohra: 

 

"In de liefde zijt gij verbonden, 

vanuit de liefde zijt gij ontstaan, 

door de liefde zult gij verder samen werken, 

met de liefde zult gij komen tot éénwording." 

 

148. Zohra:  

De liefde is niet afhankelijk van het bewustzijn. De liefde is een staat van zijn en niet 

een connectie of een consequentie van het denken of van emoties.  

Het is een staat van zijn.  

En dat is het totale bewustzijn óók, dat ís die liefde. 
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149. Zohra: De Goddelijke liefde is door de gehele mensheid vanuit de onderste 

bewustzijnsniveaus gemanifesteerd. Nu komt de aanraking met het hoger bewustzijn 

waardoor die goddelijke liefde niet meer alleen in die lagere bewustzijnsniveaus van 

de mens gemanifesteerd hoeven te worden. Omdat die mens de zuigkracht van het 

emotionele gebied langzaam aan ontgroeit. 

 

--- In dat verband vraag ik mij af waar de liefde dan huist. Er wordt dan gesproken over 

het hoger bewustzijn en het diepste gevoel. Zou het dan zijn dat het op de bodem van 

het onderbewustzijn ligt? 

 

150. Zohra: Daar ligt wel het keerpunt. Het diepste gevoel ligt in de absolute  kracht 

van de mens om zijn vrije wil te richten en te gebruiken om tot goddelijk zijn in zichzelf 

te geraken. En niets is moeilijker dan dit. 

 

--- Dat is de diepste liefde? 

 

151. Zohra: Dat is de diepste liefde. Want het betekend dat die mens al zijn facetten 

van zijn menselijke persoonlijkheid, dat is een diamantje, durft los te laten om in de 

oneindigheid van zijn werkelijke goddelijke zijn terecht te komen. Dus om zijn wil te 

gebruiken om tot werkelijke verandering te komen. Waardoor hij zich los kan maken 

van de emotionele zuigkracht, de beperking van denkvormen die hij zich opgebouwd 

heeft, die zijn veiligheid en zijn huis uitmaken. Het betekend dat die mens op een punt 

komt waar hij werkelijk ook dat alles los kan laten. 

 

--- Dat betekend dat liefde dan geen gevoel meer is, maar dat liefde de mogelijkheid 

tot veranderen is, meer niet. Ik hoor het gevoel niet meer. 

 

152. Zohra: Dat liefde de mogelijkheid tot veranderen is dat klinkt wel heel klein en 

beperkt. De mogelijkheid tot verandering komt pas wanneer een mens in dat 

liefdesgebied is aangekomen na een oneindige strijd die lijden heeft opgeleverd door 

wrijving en nu gaat zien dat dat lijden en die wrijving hem daartoe hebben gebracht en 

geleid en voor hem niet negatieve weerhoven waren maar hem juist in die oneindige 

liefde hebben begeleid.  

 

Het betekent dat die mens dan gaat zien dat juist in het lijden, door die wrijving, die 

goddelijke krachten en machten, net zo werken als in de hogere bewustzijnsniveaus. 

Maar hij gaat nu onderscheiden waardoor hij in zijn bewustzijn en in zijn liefdesgebied 

de vertaling in zijn emoties zodanig tracht dat die hem tot nog meer lijden voerde, tot 

nog meer wrijving, net zo lang totdat de herkenning zo groot was, dat het punt kwam 

van: Nu kan ik zijn in het goddelijke wanneer ik dat goddelijke, de kennis daarvan 

werkelijk in mijn zijn, in mijn hoger zijn dus, kan verbinden met de vrije wil.  

Dus mijn vrije wil daaraan inherent maken.  

Dat punt zijn we wat meer genaderd. 

 

 

 

 



47 

 

153.Zohra: 

 

"En tot u wil Ik spreken  

woorden van vreugde, woorden van hoop,  

woorden van vernieuwing, 

opdat gij mensen niet ten onder zult gaan  

aan uw eigen verantwoordelijkheden, 

doch dat in u zal zijn de kracht van de hoop,  

de vreugde van de vernieuwing, 

het geluk van de liefde die gij in u hebt. 

 

Zo deel dan, om Zijnentwil,  

Hij die uw voorloper was,  

al hetgeen u is geschonken met uw naaste. 

 

Doch verhef u niet,  

wees in nederigheid 

en besef dat gij zijt een instrument des hemels. 

 

Niets is van u of voor u alleen, 

zelfs uw verworvenheden niet. 

Hoewel gij u die hebt verworven, 

hebt gij de schenkingen des hemels verkregen, 

ópdat gij u deze verworvenheden eigen kond maken." 

 

--- Als je liefde ziet als de grootste scheppingskracht eigenlijk van het heelal, dus de 

kracht van het zijn, wat in alles aanwezig is, dus ook in ons. Als je die kracht van zijn, 

die scheppingskracht, tracht uit te drukken, of tracht tot aan zijn te brengen door het 

lijden, en hoe meer we dat stukje tot zuiverheid kunnen brengen tot de werkelijke 

hoogste vorm daarvan, dat je dan datgene, wat ook wel als Serafim (Elohim) wordt 

aangeduid in jezelf, hebt geïntegreerd daarmee.  

Eigenlijk in aansluiting brengt met dat morfogenetische veld wat de draagkracht is van 

het zijn, de scheppingskracht van het zijn. 

 

154. Zohra: Dus wat doe je dan als je zover komt, als je daarmee bezig bent.  

Dit is heel leuk. 

 

--- Tot werkelijke herconstruering denk ik, in je zelf. 

 

155. Zohra: Van wat? 

 

--- Van patronen die vanaf het begin van de oersprong voortdurend als onderstroom 

in jezelf aanwezig zijn geweest, en bepalend zijn voor de materie.  

 

156. Zohra: Dus van wat? Van kosmisch karma, waardoor ontstond planetair karma, 

waardoor ontstond collectief wereld karma, waardoor ontstond individueel karma.  

En andersom ook weer. 
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157.Zohra: 

 

"En richt u dan nu,  

vanuit dit stille, diepe,  

belangeloze liefdes beleven in uzelf,  

richt u dan nu, los van uw eigen zijn  

van uw persoonlijkheid, uw materiële zijn, 

richt dan nu deze belangeloze liefdevolle energie  

die nu in u aanwezig is, 

u nu tot in uw diepste kern geraakt heeft, 

op uw wereld, op uw maatschappij,  

op al diegenen die leven in wanhoop,  

in uiterste nood, in eenzaamheid, in diepste verslagenheid. 

 

En richt u niet vanuit uzelve daarop, 

doch richt u op hen vanuit de geest, 

in diepste vergeving, in acceptatie, juist van al dit leed  

en al deze duisternis. 

En voel in uzelf hoe moeilijk dit is in uzelf. 

Doch gij kunt het,  

juist gij die Mijn voetsporen zult volgen." 

 

158.Zohra: 

 

"Zo heb Ik u zo vaak,  

zo eeuwenlang ingefluisterd,  

diep in uw hart: 

Ontwaak dan, o hart van Mijn hart, 

opdat gij en Ik en wij,  

wij allen levend in geest, levend in stof, 

de Onnoembare, het hoogste Zijn,  

de Heer van het Licht in uw bewustzijn, 

tot diepste erkenning in uzelve,  

in uw wereld  

zullen kunnen brengen." 
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HOOFDSTUK 13 

 

Vrouwelijk aangezicht van God 

 

159. Zohra: De geestkracht van de mens komt van God, is in wezen de luciferische 

kracht, Lucifer, het licht van het bewustzijn, afdalend, vanuit dat mannelijk aspect, het 

bewustzijn, in zich hebbend het vrouwelijke, het ontvangende, Gods aangezicht.  

Er zijn twee aangezichten, het mannelijke en het vrouwelijke. In de loop der tijden is 

dit vrouwelijke, dit ontvangende, de ziel van de mens, niet tot volle recht, niet tot volle 

bewustzijn gekomen. 

 

160. Zohra: Het vrouwelijk aangezicht van God is de ontvangenis in de materie, 

zodanig door de liefde gedragen, dat zij tot wederopbouw en transformatie leidt van 

de materie. 

 

161. Zohra: We hebben eeuwen lang geleefd met het mannelijk aangezicht van God, 

nu is het echt de beurt van het vrouwelijk aangezicht van God. Het is ook dit tijdperk, 

het Aquarius tijdperk, waar de vrouw de ontvangenis is, met haar kruik, van de 

inspiratie die het mannelijk element in haar kruik giet.  

Om even alle discriminatie weg te halen, dit is zeer grote mystiek.  

Het mannelijk element, de geestkracht, de geest Gods is mannelijk.  

Zoals u weet van de vorige keer ook is deze geestkracht op weg naar materie in 

gradaties van niveau, in verdichting steeds meer komend tot materie, in het denken, 

in het brein van de mensen, in het functioneren van hersenen, van het kunnen 

coördineren, in onze ratio gekomen.  

 

Het vrouwelijk aangezicht van God, heel diep verborgen, is het licht - klinkt vreemd - 

van het onbewuste. Is het licht wat in het onderbewustzijn van de mens in versluiering 

bestaat. En in dit komende tijdperk en in alles wat nu wordt gegeven - en niet alleen 

via mij maar ook door zovele andere boodschappers en boodschappen - is dat de 

mens pas volledig het werkelijke gezicht, aangezicht van God kan zijn wanneer hij dit 

mannelijk en dit vrouwelijk element tot een eenheid heeft gebracht.  

 

162. Zohra: Het vrouwelijk aangezicht van God is, - ik vraag: Heer geef mij de juiste 

woorden - is in steeds wisselende, steeds dichter bij het totale godsbeeld komende, 

vormgevingen van kosmische energiepatronen, waarin de geest Gods zo diep in 

materie - materie van de mens - gebracht kan worden, dat die mens daardoor in staat 

zal zijn zich in vrijheid en onafhankelijkheid tot zijn werkelijke god-zijn innerlijk te 

kunnen bekennen.  

Dit betekent ontzaglijk veel. Het betekent dat die mens in al die voorbije eeuwen zeer 

veel heeft doorgemaakt om tot dit besef van nu, van deze moderne mens van nu te 

komen. Daarvoor heeft hij eerst nodig gehad het matriarchaat.  

Het vrouwelijk overheersende element, zeker ook in zijn religie, de grote macht van 

het onbewuste, wat in gradaties van niveau van spiritualiteit in materie werd gebracht. 

Het werd zodanig in materie gebracht dat het een macht ging vormen, waardoor de 

geestkracht, dus het mannelijk element, wat geest in materie brengt, niet tot zijn 

volledige recht kon komen.  
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In het Plan, in het goddelijk Plan voor dit zonnestelsel werd nadat gegeven werd het 

weten van het onbewuste, van het leven, ik zou zeggen achter de sluier, van het 

bestaan van geest eigenlijk buiten materie - dat was wat het matriarchaat toen bracht 

- daar werd zodanig mee gewerkt en mee geleefd dat daardoor de ontwikkeling van 

de bevestiging van de persoonlijkheid van de mens, dus het mannelijk element in de 

mens, geblokkeerd werd. Dit heeft eeuwen zo geduurd, zolang totdat die mens daar 

heel diep van bewust werd. En zoals u weet, de mens tot nu toe heeft alleen kunnen 

leren, zijn lessen kunnen trekken uit het negatieve.  

 

Toen kwam het patriarchaat.  

Toen werd het mannelijk aangezicht van God heel duidelijk.  

Daar werd de religie op gebaseerd. Daar werd het sociaal-maatschappelijk leven op 

gebaseerd, eeuw na eeuw na eeuw. Met als consequentie daarvan het wegvagen, de 

onderdrukking van het vrouwelijke, zo zelfs dat de vrouw haar ziel onthouden werd. 

 

163. Zohra: Nu zijn we aangeland op een zeer, zeer groot, belangrijk, haast cruciaal 

punt, kruispunt van wegen waar, wanneer de mens - ik zeg dus niet de vrouw - maar 

wanneer de mens, man en vrouw niet gaat beseffen en niet gaat ontvangen en in zich 

opnemen en verwerken van het vrouwelijk aangezicht van God, de wereld ten onder 

zal gaan aan de te grote mannelijke vuurelementen. Dus in vernietiging.  

Niet bang worden, dit is niet een vurenprofetie, maar dit heeft vooral te maken met de 

mens in zijn persoonlijkheid, hoe de persoonlijkheid van de mens werkelijk beknot 

wordt in zijn werkelijk gods-gelijk-zijn, zijn werkelijk Gods evenbeeld zijn.  

In dit belangrijke moment, nu in het Aquarius tijdperk, het beginpunt - de vrouw heeft 

haar recht van zijn op de man veroverd in de maatschappij, nog niet in de uitoefening 

van de bestaande religies, tenminste nog niet zo helemaal - nu komt in de vrouw het 

besef van haar mannelijk element zeer duidelijk naar voren. In die man aanrakend zijn 

mannelijke vuurelementen.  

Dus wat gaat er dan gebeuren wanneer er niet wordt gezien door de vrouw, maar ook 

in het vrouwelijk element van de man, in zijn innerlijk weten, in zijn begrip, zowel 

rationeel als gevoelsmatig, dat wanneer nu Gods aangezicht, Gods vrouwelijk 

aangezicht in de wereld niet vanuit de diepste ontvangenis de juiste vereniging tot 

stand zal komen in materie, wij een te grote overheersing van vuur, van het vuurele-

ment, dus de bevestiging, de mannelijke bevestiging in onze mensheid zullen krijgen.  

 

164. Zohra: In de lessen die ik kreeg werd mij getoond hoe de weg van de vrouw, maar 

ook van het vrouwelijk zijn van de man moet zijn om deze te grote vuurkracht niet te 

laten schroeien en vernietigen, maar tot verwarming te brengen.  

Het vrouwelijk aangezicht van God duidt op:  

het Plan op aarde, het goddelijk Plan op aarde.  

 

Het goddelijk Plan op aarde is:  

vanuit geestkracht, vanuit het mannelijk goddelijk geestelement in de mens de materie 

zodanig te vormen, zodanig te vernieuwen, dus eigenlijk te hervormen, dat daardoor 

mannelijk en vrouwelijk een totaliteit zullen gaan vormen. En dan bedoel ik niet alleen 

man en vrouw, maar ik bedoel dus vuur en water, licht en duisternis, zon en maan.  
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Ik bedoel hiermee dat het goddelijke in de mens, bevestiging zoekend, vindend, moe-

ten hebbend in persoonlijkheid, nu zal kunnen gebeuren vanuit genade, vanuit liefde, 

vanuit werkelijke innerlijke liefde. Vanuit werkelijke totale acceptatie en overgave van 

de mens aan dit goddelijk zijn innerlijk.  

En daar zijn vele wegen voor. 

 

165. Zohra: Dat het zover - en dit is positief bedoeld - zover kon komen met ons 

mensen is inderdaad gebeurd door een ontzaglijk lijden, door eeuwen van toch het 

licht niet helemaal hebben kunnen toelaten. Maar is nu zo groot in ons bewustzijn en 

- wordt nu vanuit de hemelen gegeven - uitgelegd als een zeer grote oproepende 

Christuskracht in iedere mens, over de gehele wereld, mondiaal.  

Deze zo grote Christuskracht, en daar wordt niet eens mee bedoeld de historische 

Christus, daar wordt mee bedoeld de kosmische Christus, in andere culturen de Heer 

Maitreya, de Heer van het Licht, de Zonnelogos, geef maar namen.  

Daar wordt mee bedoeld dat daardoor het goddelijk aangezicht van God, zowel in het 

mannelijk als in het vrouwelijk facet, niet eens aspect maar facet, aangezichten, nu 

kenbaar, herkenbaar worden in ons mensen. 

 

--- Een vraag die hier wel bij aansluit: Hoe maak je het vrouwelijk aangezicht van God 

in jezelf bewust? Doe je dat door mediteren, door bidden? 

 

166. Zohra: Dat vrouwelijk aangezicht - ik zal niet in de vrouw zeggen, maar in de 

mens, in elk mens, man en vrouw - is in die staat van begeerteloosheid te komen, 

waardoor de bevestiging van zijn geest in zijn persoonlijkheid die mens brengt tot een 

staat van geluk. Begrijpt u dat? Niet? Van de andere kant dan.  

 

De begeerte om geluk te hebben, om liefde te hebben, om geld te hebben, om iemand 

te zijn, om iets te zijn, nou ja wat dan ook, de begeerte in jezelf dat is de bevestiging 

van je persoonlijkheid, dat is je mannelijk element.  

Wanneer je vanuit dit ene aspect, dat mannelijk element van die bevestiging, dat geluk 

wilt hebben, wat het dan ook voor jou betekent, dan kom je niet in het geluk.  

Want dan kom je in een mate van bevrediging van begeerte.  

Maar dat is niet geluk. 

 

--- Het is net alsof het feit dat we hier zitten al in tegenspraak is met het vrouwelijk 

aangezicht van God. Want we zijn steeds bezig in het denken eigenlijk. Als je het hebt 

over licht en duister dan moet je daar alweer bij denken.  

Hoe kom je dan inderdaad tot die liefde kracht? 

 

167. Zohra: Eerst moest je je denken zodanig ontwikkelen dat je kunt denken:  

hoe kom ik in die liefdeskracht? Dat is bewustzijn.  

Nu ben je zover - ik zeg je maar ik bedoel iedereen - nu zijn wij zover gekomen dat wij 

door dat denken bewust zijn geworden dat we ergens nog iets missen. Iets in onszelf 

is nog niet duidelijk, is nog niet helemaal in ons doorgedrongen.  

Daar hadden we het denken ook voor nodig.  
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Nu komt de tijd langzaamaan dat wij gaan begrijpen - begrip is weer wat anders dan 

denken - dat dit denken een soort stok is om verder te kunnen lopen, om ergens naar 

toe te kunnen gaan. Dan komen wij nu op het punt dat wij echt gaan ervaren dat dat 

denken niet voldoende is om tot de beleving te komen van dit hogere zelf in ons, dit 

goddelijk zijn. Daar is het denken niet voldoende voor, want het denken is een 

verdichting, is een oorzakelijk gevolg in de stof, in de materie van onze hersens, dus 

materieel, van hogere geestkracht. Maar toch nu materieel. 

 

168. Zohra: Het diepere gevoel in ons, wat vrij is van prikkels van emoties, van 

gebondenheden, dat diepere gevoel, heel diep in onszelf, is stilte, is echte innerlijke 

diepte. Vrij. Los van begeerte, los van angst, los van onzekerheid. Is alleen maar zijn. 

En heus, dat heb je niet de hele dag, dat bestaat niet. Dat heb ik ook niet de hele dag, 

echt niet. Op dat moment dat ik mij daaraan overgeef dan is er bevrijding. En dan 

gebeurt er iets, dan komt er een samengaan van dat hogere met de persoonlijkheid.  

 

Op dat ene moment dat je in jezelf durft te zeggen, durft te geven: ik ben dat goddelijk 

zijn, ik laat los, al valt heel de wereld in elkaar, ik laat los. Want ik ben dat goddelijk 

zijn dus ik ben verbonden met de hoogste kosmische energieën, ieder mens.  

Dat zijn dus momenten. Maar die momenten die geven je kracht.  

Die momenten zijn zo krachtig dat ze daardoor dagen van ellende, van verdriet, een-

zaamheid of van gekwetstheid, dat je daardoor die dagen aankunt. Zo ga je door je 

leven heen. En omdat je die dagen aankunt, zijn die dagen niet zo karmisch beladen. 

 

--- Hoe breng je dat vrouwelijk aangezicht nu in je tot uitdrukking. Ik denk voortdurend 

aan het woord 'overgave'. Kun je laten zien in wat voor zin dat een levenshouding kan 

zijn die dat vrouwelijk aangezicht in ons meer zichtbaar en aanvaardbaar maakt? 

 

169. Zohra: Ja, ik heb het er de hele avond ook al over gehad hoor, ik weet niet of het 

je is ontgaan. Maar wel over acceptatie en dat is overgave. Zolang wij deze overgave 

nog vanuit de begeerte willen volbrengen, nalopen, trachten te grijpen, zolang is er 

niet de werkelijke overgave. Het vrouwelijk aangezicht van God is zonder begeerte, 

dus zonder bevestiging hoe of wat dan ook. 

 

170. Zohra: Dat vrouwelijk aangezicht van God houdt in dat de liefde, de overgave, de 

innerlijke herkenning van dat hoger zelf en die bevestiging van vuurkracht,  

het luciferische op een andere wijze in onze maatschappij gaat komen. Waardoor de 

mens niet de noodzaak voelt en heeft om met zijn vuur zichzelf te bevestigen ten koste 

van de ander.  

 

--- Maar van binnen uit komt a.h.w. een zachte kracht die dan vorm krijgt op alle 

mogelijke wijzen. 

 

171. Zohra: Ja, het kan niet anders dan van binnen uit. 

 

172. Zohra: Waarom de vrouw zal verpletteren de kop van de slang is: omdat in de 

vrouw door haar mate van vrouw-zijn, het vrouwelijk aangezicht van God, ontvangenis, 

zonder begeerte dat kan in het vrouw zijn. Ik zeg niet dat het zo is.  
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Wanneer in die vrouw dit gaat ontwaken zal zij bij de man de negatieve vuurkracht van 

de begeerte tot staan brengen. Waardoor in die man zijn vrouwelijk zijn zal ontwaken 

en hij met de vrouw samen tot de eenheid Gods zal kunnen geraken. Dit betekent dat 

wanneer de vrouw verlangt naar die genade, wanneer die vrouw verlangt om deze rol 

te spelen, die vrouw daar nog heel ver vanaf is. Pas wanneer in die vrouw doordringt 

dat zij door haar begeerteloze zijn, liefde, ontvangenis, het hart van de man, dus het 

werkelijk diepste gevoel kan raken, dan pas zal zij verpletteren de kop van de slang - 

dat is de begeerte. De man wordt gedreven door de begeerte.  

Dat is zijn achtergrond, zijn basis.  

Zo moet het, anders sterven we uit. Maar deze drijving van begeerte in die man kan 

nu tot vernieuwing komen, waardoor hij wel in het begeren blijft bestaan, opdat de 

wereld blijft bestaan, maar dan niet in zijn vernietigende, te grote vuurelement komt.  

 

Dan zal in die man de liefde, dus dat diepste gevoel, dat is het vrouwelijk aangezicht, 

tastbaar kunnen worden, reëel kunnen worden. Daar kan hij dan mee werken, mee 

leven, mee liefhebben. Dan is in die man niet alleen de begeerte om zichzelf te 

bevestigen zijn hoofd levensmotief. Maar dat gebeurt pas wanneer in de vrouw de 

begeerte om de liefde, om haar mannelijk element in zichzelf tot realiteit te brengen, is 

verstild. Begrijp je hoe dat elkaar in leven houdt?  

Dus je kunt niet zeggen: het komt door de vrouw, het komt door de man.  

Welnee, u houdt het met elkaar in leven.  

 

--- Het antwoord op de net gestelde vraag betrof de samenhang tussen man en vrouw. 

Ik heb het gevoel dat is blijven liggen het specifieke van de vraag: waarom de vrouw? 

 

173. Zohra:  

 

"Omdat de vrouw is de verdichting,  

de verpersoonlijking van de Kumara  

rondom de troon van de Sanat Kumara,  

de Heer van het Licht.  

 

- Kumara betekent vrouwelijk, vrouwelijke vormgeving -  

Omdat de vrouw is, de verdichting is  

van de vrouwelijke vormgeving, 

aangezicht van God, van het goddelijke. 

 

Omdat in de vrouw is gelegd het Michaelische. 

Omdat in de vrouw is het behouden en het behoeden. 

Omdat in de vrouw is het leven kunnen geven en behoeden. 

Omdat in de vrouw is de ontvangenis,  

het zijn vanuit de totaliteit,  

zonder afhankelijkheid,  

zonder dwangmatigheid,  

zonder verslaving. 
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Heer, ik ben de dienstmaagd des Heren,  

mij geschiede naar Uw woord. 

En zij, die is geweest de moeder Gods, 

die is de Kumara rond de troon  

van de Heer van het Licht, 

zij heeft dit tot voorbeeld gebracht aan de mensheid. 

 

Vóór haar waren dat andere zeer grote vrouwen 

die in de religies van oude volkeren  

tot godinnen werden verheven. 

 

Dit is het Godin zijn, 

mij geschiede naar Uw woord. 

Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. 

Alleen dit ene aspect is de basis  

waarop het mogelijk is 

dat de vrouw zal verpletteren de kop van de slang." 
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HOOFDSTUK 14 

 

De Heilige Geest 

 

--- Wat is de heilige Geest eigenlijk? 

 

174. Zohra: De heilige Geest is in wezen de vrije wil van de mensen, die ooit eens tot 

eenheid gebracht wordt: de goddelijke wil.  

Waar de Heer Manoe dus nu, in samenwerking met de gehele mensheid, heel hard 

voor bezig is. 

 

--- Maar is de heilige Geest hetzelfde als de wil? 

 

175. Zohra: Niet als de wil. De vrijheid daarvan. Dat is wat anders.  

De wil is daar weer een gevolg van. En hanteren van de wil is nog een verder gevolg. 

 

--- Maar is de Geest niet veel meer de informatie die de mens ontvangt? 

 

176. Zohra: O, dat is het gehele geest-zijn. Maar de heilige Geest werd onderscheiden 

van de Vader en de Zoon. De Vader is het totale zijn, het Vaderhuis dus, geest.  

De ziel is de Zoon, de mens is ook de Zoon.  

De mens is op weg naar een diepere beleving van het Zoon-zijn.  

Waardoor, door het hoogste goed wat hij heeft gekregen, zijn vrijheid van handelen, 

dus van wil. En dat is in wezen de vleugelslag van de heilige Geest. 

 

177. Zohra: De heilige Geest wordt gesymboliseerd als de duif. 

 

--- Je had het over die drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Ik heb de heilige 

Geest altijd gezien als een overkoepeling van alles, het sluitstuk van het geheel. 

 

178. Zohra: Nee, niet het sluitstuk. De kracht waardoor het tot de eenheid kan komen. 

 

--- De kracht waardoor alles er is. 

 

179. Zohra: Dat is waar. Het is het vormgevende. Het is het handelingsaspect.  

Het is de scheppingsenergie. 

 

--- Ja, het is alles. En met Pinksteren, eerste Pinksteren werden we er ons van bewust 

dat we daar deel aan hadden. 

 

180. Zohra: Ja, dat is de uitstorting van de Geest. 

 

--- Maar nou die vleugelslag die dan die vrije wil zou zijn. 

 

181. Zohra: De vleugelslag is het bewustzijn in de mens dat hij zijn vrije wil vanuit de 

Geest kan gebruiken. Dan is het de vleugelslag van de heilige Geest. Het is b.v. niet 

zomaar de vrije wil om - noem eens wat geks - vanavond naar de disco te gaan.  
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Dat is beslist niet de vleugelslag van  heilige Geest.  

De vleugelslag van  heilige Geest is het bewustzijn in de mens dat hij zijn vrije wil, dus 

zijn handelingsbekwaamheid, dus zijn vormgeving, de vormgevende energieën die hij 

heeft, vanuit Geest kan gebruiken. Dan wordt het de vleugelslag van de heilige Geest. 

Het is veel subtieler allemaal, en dieper. 

 

182. Zohra:  

 

"Gij zijt gezegend met de vrije wil.  

Zo gebruik deze vrije wil als zijnde  

de vleugelslag der Heilige Geest  

opdat gij mens  

Geest in stof zult verwerkelijken." 

 

183. Zohra: Vuur is ook de Wil. Het vuur van de Heilige Geest. Denk maar aan 

Pinksteren. De apostelen wilden gaan doen wat zij moesten doen, wat hun opdracht 

was. De hogere wil. Ze wilden zich openstellen, dus de Heilige Geest kon over hen 

komen. Dat vuur, de wil, speelt ook in de lagere regionen, de persoonlijkheid.  

 

184. Zohra: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

De Vader is de oorsprong, is het Goddelijk Vuur, is de Goddelijke vonk.  

De Zoon is de ziel, doorwerkend tot in dat ego, tot in die persoonlijkheid.  

Een volledige integratie van de Zoon, de ziel in die persoonlijkheid, in die mens, is de 

Heilige Geest die terugvoert naar de Vader, het hogere wezen, de Goddelijke 

Oorsprong. Het diepste ik is die Vader, zich manifesterend in die ziel, zich manifeste-

rend in die persoonlijkheid, brengend door die totale integratie, terug meegevoerd door 

de Heilige Geest naar de Vader. Dat is nou dat diepste wezen, dat heeft ook gradaties 

van niveaus, alles bestaat uit niveaus en gradaties van niveaus. 

 

185. Zohra: De zuivering van het water, de liefde Gods, zal hem brengen door de 

integratie van deze Zoon Gods, dit zonnevuur in zijn persoonlijkheid, tot de Heilige 

Geest, de vleugelslag van de Heilige Geest die hem terugvoert tot de Vader, tot de 

Oorsprong, tot het Zijn. 

 

186. Zohra: Wanneer er dus nu vernieuwing komt in dat denken, vernieuwing komt, 

zodanig gericht naar jouw emoties dat dat diepere gevoel gaat spreken, dat je 

creativiteit, dat je intuïtie boven gaat komen, dan wordt op een hoger niveau ook jouw 

wil gestimuleerd om dit hogere, wat je nu gaat weten in jouw zijn, tot volledige beleving 

te brengen. Wat dan inhoudt dat je eerst de moed moet hebben vanuit je totale 

acceptatie jezelf ook te kunnen loslaten in jezelf.  

En dit vuur van de heilige Geest is de kracht die wordt geschonken vanuit: 

 

"Zie hoe Ik over u ben, 

in Mijn Zijn van de heilige Geest in u allen. 

Zie hoe Ik in u ben, verborgen, gebonden 

door uw eigen affiniteiten, 

door hetgeen gij uzelf hebt geschapen." 
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187. Zohra: De Vader is de scheppende energie.  

De afdaling is de Zoon, de ziel, de integratie van de hoogste scheppende energie in 

de ziel. Waardoor de integratie plaats kan vinden in de persoonlijkheid is de heilige 

Geest. 

De kracht om deze integratie te doen plaatsvinden is Michael.  

De linkerhelft van Gods aangezicht.  

Zo zijn beiden elkaars componenten,  

 

188. Zohra: Ja, genade. En dat wordt dan - zoals ik het doorgeef - die vleugelslag van 

de heilige Geest genoemd. Omdat dat dan ook te maken heeft met die wil.  

Want dan wordt die wil op een andere manier geconstrueerd. 

 

189.Zohra: 

 

"Wees bewust van de genade  

van de heilige Geest in uzelf,  

uw vrije wil om uzelf te bevrijden, 

los te maken van uw oude dwangmatige vormgevingen, 

zodanig dat u kunt openstaan  

voor vernieuwing in uw denken, 

verdieping in uw inzicht, 

waarachtig gevoel in uw diepste zijn. 

 

En weet dat dit is 

de hoogste seksualiteit,  

de hoogste kosmische levensenergie, 

het huwelijk van de kosmische Christus in de materie,  

met de materie, 

het werkelijk geestelijk mannelijke 

ontvangen in het diepste vrouwelijke van ieder mens." 
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HOOFDSTUK 15 

 

De nieuwe mens 

 

190. Zohra: De nieuwe mens is een innerlijk open wezen.  

Deze nieuwe mens wil in zijn individuele persoonlijkheid van nu af aan zijn 

medebroeder of -zuster in wat voor opzicht dan ook, niet meer aanvallen, niet meer 

afvallen. Deze nieuwe mens wil juist die ander naast hem of haar, waarvan je 

misschien registreert, hoort, dingen die je anders zou willen of dingen die je niet zo 

goed vindt. Maar deze nieuwe mens wil dan al zijn 'troepen' in zichzelf, al zijn 

energieën, al zijn geestelijk zijn mobiliseren, waardoor die eenheid zo levend wordt in 

hem- of haarzelf dat daar liefde uit kan voortkomen. Waardoor je in die ander, juist die 

ander waar je ik weet niet wat op tegen hebt, juist naar die ander toe jezelf daarin kunt 

zien, jouw eigen stappen, soms er een beetje naast, soms wat verkeerd, je eigen mist 

soms, je eigen twijfels, angsten, schulden, miskenninggevoelens.  

Zie dan dat in ieder ander mens hetzelfde aanwezig is, en ook gebeurt als in jouzelf. 

En misschien is die ander toevallig net daar, en jij bent nog hier.  

Maar daarom hoeft de een de ander dan nog niet aan te vallen of af te vallen.  

 

191. Zohra: Wanneer wij, en zeker wij nieuwe mensen, tot een werkelijke eenheid 

willen komen, die niet gespeeld is en niet alleen maar met de lippen wordt gezegd, dus 

niet alleen maar in het woord is, of in valse lachjes, maar deze eenheid werkelijk vanuit 

de liefde kunnen gaan realiseren dan zijn wij op weg om van deze aarde, om van dit 

land, om van dit volk, om van deze groep, om van dit individu een werkelijk spiritueel 

wezen te maken, een werkelijk, een totale geest Gods in materie te maken. 

De liefde zoekt zichzelve niet, ze is belangeloos. 

 

192. Zohra: 

 

"Verlossing van karma,  

hetgeen in de bijbel is omschreven als 

oog om oog en tand om tand, 

vraagt op de subtielere gebieden van de geest 

om een diepere verlossing. 

 

De diepte van vernieuwing in deze karmische energieën  

in uw eigen onderbewustzijn aanwezig, 

bepaalt hoe groot de reële materiële werkelijkheid  

in uw persoonlijkheid zich zal uitdrukken." 

 

193. Zohra: In ons dagelijks zijn, als de mens die we zijn van dag tot dag, krijgen wij 

zoveel naar ons toe aan omstandigheden, aan emotionele prikkels, aan 

geconditioneerdheden, aan oude denkpatronen, aan toch ook vaak verstarring, zoals 

wij door de loop der tijden zijn opgegroeid, bepaalde ik zou haast willen zeggen wat 

eenvormigheid, waaraan de mens van dit nieuwe tijdperk zich voorzichtig aan - en 

soms niet zo voorzichtig aan - wil gaan ontworstelen.  
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Zonder daarmee alle oude schoonheid, alle oude waarheden overboord te willen of 

hoeven te gooien komt die mens toch nu tot een vernieuwing, tot vernieuwing van 

inzichten, waardoor die mens in zichzelf nog meer licht kan ontsteken dan het tot nu 

toe al heeft gehad en heeft begrepen in zichzelf.  

 

En dat meer licht in zichzelf ontsteken is het bewustzijn, is het bewustzijn dat die mens 

werkelijk is een huis van licht, zeven verdiepingen vol licht. En dat die mens in zich 

heeft het volmaakte zijn. En dat vanuit dat volmaakte zijn die mens in ieder leven weer 

opnieuw een vergroting van mogelijkheden krijgt om het bewustzijn dat hij is, die vol-

maaktheid in zichzelf, ook werkelijk reëel te maken. 

 

194. Zohra: Wanneer de mens door de vernieuwing van inzichten, door het opnieuw 

belichten van zeer oude waarheden - een waarheid blijft waarheid - wanneer deze 

mens door deze vernieuwende inzichten tot groter bewustwording komt van dat eigen 

volmaakte zijn in zichzelf, van dat goddelijk zijn in zichzelf, dan krijgt die mens meer 

bewustzijn over zijn eigen krachten en zijn eigen mogelijkheden.  

 

Dan heeft die mens meer durf, meer innerlijke kracht, meer vreugde ook om door dit 

leven heen te gaan, wat dit leven hem of haar ook brengt. In het lijden wat de mens 

ervaart, in de vreugde die de mens ervaart, in de emoties, in zijn geconditioneerde zijn, 

in zijn verhouding in de maatschappij, in alles wat die mens van dag tot dag mens doet 

zijn, daar is nog een diepere grondslag aan verbonden, daar ligt nog een diepere 

waarheid in die mens zelf, vaak nog verborgen. 

 

195. Zohra: Je moet ook zo zien dat alles wat wij hebben aan aspecten in ons, dus 

emotionele energieën, denkenergieën, alles wat wij hebben, zijn gebruiksvoorwerpen 

om die vergeestelijkte mens te kunnen zijn ín het menszijn.  

Vergeestelijkte mens bedoel ik mee geest geïntegreerd in mens. 

 

196. Zohra: 

 

 "Het denkvermogen van de bewuste mens, 

bewust van geest,  

bewust van de eenheid met geest, 

nu zodanig wordt geactiveerd 

dat daardoor het denken,  

het denkvermogen 

het vermogen zal verkrijgen om nieuwe vormen te creëren. 

Deze nieuwe vormen  

zullen dan niet meer gebonden  

en beperkt zijn  

door tijd en ruimte." 

 

197. Zohra: Er komt een heel tijdperk van zodanige kosmische en karmische 

veranderingen dat de mens daardoor in een natuurlijke spiraal komt, waardoor hij in 

die vernieuwing van denkvormen kan komen. Maar dat is indaling van geest.  

Er moet wel een bepaalde handeling van de mens uitgaan om dat te kunnen doen.  



60 

 

En dat is dat hart. Dat is de wil. Want die wil zetelt niet alleen in het denken, dat is 

maar een deel. Die wil zetelt in het hart, in het diepste gevoel, om datgene wat in het 

denken plaats vindt, ook werkelijk te doen plaats vinden in de materie. 

  

198. Zohra: Het denkvermogen is de verdichting van het bewustzijn wat buiten de 

materie ligt, dus ook buiten de hersens. 

Bewustwording is niet iets wat slechts door de hersenfuncties tot stand gebracht wordt, 

doch is een staat van zijn. 

  

Geestelijk volwassen zijn 

  

199. Zohra: Volgeling-schap is onvolwassen. Maar in diepe verbondenheid dezelfde 

weg gaan, dat is heel wat anders. Dat is geestelijke volwassenheid. Je ertegen keren 

en fulmineren dat is ook onvolwassenheid. Dat is angst. Angst om jezelf te verliezen, 

angst om afhankelijk te worden. 

  

--- Wat ook belangrijk is dat je leert die wetten van de persoonlijkheid te kennen, die 

karmische wetten en dat soort dingen allemaal, want je kunt niet naar dat andere 

overstappen als je niet weet wat er allemaal al speelt, want anders neem je dat 

onbewust mee en dan ga je toch vanuit dat ego werken. 

  

200. Zohra: Het karma is ingebed in de kosmische wetmatigheden, dat zit in de 

persoon ingebakken. Die persoon heeft het altijd onbewust doorleefd, weet dat niet. 

  

--- Het gaat om een ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

  

201. Zohra: Ja, die persoonlijkheid ontwikkelt zich steeds meer volgens kosmische 

wetmatigheden, tot een bewust geestelijk levend mens, die in de stof die geest tot 

werkelijkheid moet maken. Dat is belangrijk. 

  

--- Doordat hij zich afgestemd weet en voelt op die geest. 

  

--- Maar daardoor moet je afsterven, dat loslaten in die stof. 

  

202. Zohra: Ja, en dat moet dan zo gebracht worden dat het de mensen niet meteen 

afschrikt en doet terugdeinzen en denken aan ik weet niet wat voor bijzondere zware 

ascetische toestanden die geweest zijn. Want dat werkt eerder tegen dan mee. Dus 

dat moet ook nog op een andere manier verwoord worden. Waar het nu om gaat is dat 

de mens dat in vrijheid moet gaan doen, niet verplicht. Niet vanuit straf en hel en 

schuldgevoel en weet ik wat allemaal. 

  

203. Zohra: Want bedenk dat alles wat wij doen, nu, uitstijgt nu, verder gaat dan het 

individuele zijn. Dat wij nu komen aan de vereniging in het mondiale zijn. In de wereld, 

in de vereniging van zielen, van geesten, van persoonlijkheden, opdát in ieder mens 

de Christus, de kosmische Christus, de Heer van het Licht tot een zodanige herkenning 

kan komen dat Hij die de Christus heeft gedragen de leiding en de begeleiding van 

deze wereld, bewust door ieder mens, op zich kan nemen. 
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--- Is dat dan ons contact met het goddelijke? 

  

204. Zohra: Het heeft te maken met de kettingreactie die in de mate van gradaties van 

niveau van bewustzijn dit contact teweeg brengt. Die kettingreacties zijn atomair en 

hebben in de mens dan bepaalde uitwerking. Die weer uitwerken in het geestelijke en 

uitwerken naar de stof. Dat is weer die draaiing. 

  

--- Ik moet denken aan een soort geestelijk DNA. 

  

205. Zohra: Dat is de DNA. Maar door de reconstructie van het karma wordt de fysieke 

DNA van de mensheid zelfs veranderd. 

  

206. Zohra: Maar dat betekent dat het bewustzijn dat doet. Dus het hoger bewustzijn 

waardoor de hersencellen in de breinwerking, in de functionering daarvan, dat kan 

oppakken. Dat betekent dat daardoor een vierdimensionale visie komt in die 

bewustzijns. Daarom kunnen deze mensen overkoepelen. Dat konden wij vroeger niet. 

  

Meesterschap in jezelf 

  

207. Zohra: Wanneer de mens die rondgang (door al zijn gebieden red.) heeft gedaan 

dan komt hij tot eenheid, dan is hij dus aan zijn twaalfde gebied toe. En de rondgang 

betekent dat hij in al zijn gebieden meesterschap gaat behalen. En met meesterschap 

wordt bedoeld: totaal in God zijn. En daar wordt mee bedoeld: op geen enkele maar 

dan ook geen enkele wijze door een stoffelijke of een onstoffelijke trilling weggehaald 

worden, neergehaald worden, van de diepste Godsbeleving in zichzelf. Dat is moeilijk! 

Daar doe je oneindig veel levens over. 

  

208. Zohra: Meesterschap heb je op verschillende niveaus en in alle gebieden. Het 

begint al in het etherische veld, waardoor het lichamelijke zich daaraan kan voegen, 

het emotionele, mentale, astrale, etc. 

  

--- Alice Bailey praat dan over inwijdingen. 

  

209. Zohra: Bailey noemt dat wel zo, maar bij voorbeeld inwijding op het stoffelijke dat 

houdt in op die twaalf gebieden in gradaties van niveau. Wat Bailey schrijft is wel 

helemaal waar, maar wat er nu zo duidelijk uitkomt is dat elk gebied ook onderverdeeld 

is in segmenten en in niveaus en dat je op elk niveau meesterschap moet behalen. 

  

--- En je kunt pas verder als je op al die niveaus meesterschap behaald hebt? 

  

210. Zohra: Nee, je bent op een aantal gebieden tegelijk bezig. En elke inwijding heeft 

zeven niveaus, en elk niveau zeven onderdelen. Daar ben je eindeloos mee bezig, 

maar al werkende kom je er. En iemand op het proefpad kan op hetzelfde gebied bezig 

zijn als iemand die ingewijd is, alleen op een ander niveau. Anders zou er ook geen 

samenwerking mogelijk zijn; is er discrepantie. 
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211. Zohra: De taak die je ooit op je hebt genomen is jezelf te vervolmaken en God tot 

levende werkelijkheid te maken. En dat doe je dan op honderdduizend manieren, die 

jij jezelf uitzoekt in de loop der eeuwen en levens. 

  

  

HOOFDSTUK 16 

  

Het nieuwe spirituele bewustzijn 

   

--- Wat verstaan we onder 'spiritueel bewustzijn?' 

  

212. Zohra: Dus eerst vanuit het eigen zijn, verbinding met geest, helemaal, niet alleen 

verbinding maar 'in verbond zijn', ark des verbonds werd er toen gezegd. En dan met 

elkaar in diezelfde verbinding. En dan werken met elkaar. 

  

--- Het heeft te maken met bewustzijnsindaling, geestkracht die indaalt in de mensheid, 

in het collectief en ook individueel bij de mensen. Dat is een energie die op de hoogste 

gebieden begint en dan door al die gebieden heen afdaalt tot in de persoon? 

  

213. Zohra: Dat is een constellatie van energieën. 

  

---Daar begrijp ik uit dat het verschillende soorten energieën zijn? 

  

214. Zohra: Het is één grote energie die indaalt en in alle lagen van verdichting krijgt 

het andere vormen. Dat is noodzakelijk, want anders zou het bewustzijn van de 

mensheid het niet kunnen accepteren. Want niet iedereen is op hetzelfde aangesloten. 

Dan wordt het dus een constellatie van energieën. Het heeft overal dezelfde 

uitwerking. 

  

--- Dat het brengt tot vernieuwing. 

  

215. Zohra: Ja, omkering. 

  

216. Zohra: Nu vindt nog maatschappelijk plaats dat vanuit bepaalde interpretaties van 

hetgeen Jezus de Christus gegeven heeft oordeel en veroordeel bestaat. En 

aanleiding geeft tot beperking en inperking. In de bijbel, in datgene wat de Christus 

gezegd heeft, in dat wat Hij heeft gebracht ligt die vernieuwing van de maatschappij 

en de wereld al helemaal in besloten. Daar staat het al in. Daarom was Hij niet geliefd, 

daarom moest Hij weg. Want Hij bracht revolutie.  

 

Maar dit nieuwe spirituele bewustzijn brengt ook revolutie. En dat zal eerst weerstand 

oproepen. Want alles wat nieuw is dat vindt de mens niet prettig, want dat haalt hem 

uit het oude vertrouwde. Dat is logisch. Maar wanneer wij niet beladen zijn met 

bekeringsdrang, met macht willen hebben, met angst of twijfel, maar vanuit een 

'onschuldig' vertrouwen in dat Goddelijk Zijn in ons, en alleen maar dát durven zijn, 

dan zal door die uitstraling verandering komen in de energieën die wij zelf uitzenden 

en daardoor terug krijgen. Dat is heel essentieel.  
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Stel je eens even voor, een zo groot iets wat Hij, Jezus de Christus heeft gebracht, 

hoe dat mensen eeuwenlang tot vervolging en bloedvergieten, ontkenning en 

bespotting heeft geleid. 

  

217. Zohra: Velen van u in deze zaal werken met andere mensen, geven cursussen, 

of zij lopen cursussen, u bent allen bezig met het nieuwe denken, juist vanuit het 

nieuwe denken, dat nieuwe spirituele bewustzijn, uw eigen vernieuwde religiositeit diep 

in uzelf. En dat is een beweging, en u bent het punt in deze beweging, waardoor deze 

beweging kan ontstaan. En u raakt daardoor, bewust of onbewust, gewild of ongewild, 

bij anderen iets aan waardoor in die ander iets gaat bewegen. Daar mag u, daar zult u 

niet prat op gaan. Daar hoeft u zich zelfs niet over te verheugen.  

Het is een natuurlijk iets en u moet dat laten gaan.  

  

218. Zohra: Zo zijn er onder u zovelen die in dit land dus nu werken opdat dit nieuwe 

spirituele bewustzijn werkelijk gegrond kan worden. En zo zal een ieder dat op zijn 

eigen wijze doen, en dat is die verscheidenheid vanuit de eenheid. Er zullen nog velen, 

velen volgen. Er zal in dit land een zodanig spiritueel bewustzijn komen dat deze stem 

gehoord zal worden, deze stem van het spirituele bewustzijn dus, van dit nieuwe 

denken. Van het absolute erkennen van het goddelijk zijn, dus van God - en stelt u 

zich niet voor een man op een troon - maar van een heel hoge geestelijke energie, 

(die) in ieder mens absoluut is. En deze consequentie zal dan het spirituele bewustzijn 

gaan vormen in dit land. En het zal jaren duren, maar daar werken wij allen dus aan. 

  

219. Zohra:  

 

 "Het collectieve bewustzijn op uw planeet  

 is van een zeer, zeer grote belangrijkheid, importance  

 voor de transformatie  

 die in de gehele kosmos plaats zal vinden. 

 Het collectieve bewustzijn,  

 door de mens gerealiseerd in de materie,  

 in de vormgeving van het denken,  

 is de absolute bouwsteen  

 voor die transformatie die plaats vindt  

 door uitdijing van het kosmisch bewustzijn." 

  

220. Zohra: 

 

 "Zoals is gezegd  

 hebt u allen hier uw eigen aandeel in 

 En onderschat vooral niet uw eigen aandeel. 

 Elke schakel is een glanzende parel 

 in dit snoer van parels" 
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HOOFDSTUK 17 

  

Spiritualiteit in de maatschappij 

  

--- Als je nou heel "globaal" de wereld van 1988 bekijkt, dan zie je aan de ene kant 

allerlei vredesonderhandelingen en toenaderingspogingen, en aan de andere kant 

allerlei mogelijke natuurrampen. 

  

221. Zohra: Dat gaat synchroon. De mensen komen tot de bewustwording van vrede 

en van hulp, ja, het klinkt raar, maar toch vooral door al deze rampen die overal 

gebeuren. Dat schudt de mensen ook wakker. Want in wezen is de mens zich heel 

diep in zichzelf wel degelijk bewust van broederschap en van eenheid. 

Wanneer geest zich werkelijk in materie moet uitdrukken materie dus andere vormen 

aan moet nemen.  

En dat gaat altijd gepaard met escalaties, met tegenstand, weerstanden.  

Nou, wat hiermee beoogd wordt - want dit is natuurlijk niet zomaar een op zichzelf 

staand iets - is om absoluut in materie uit te drukken dat geest ís. Daar gaat het om. 

En om de eenheid van geest, geest Gods in de mensen. 

  

222. Zohra: Dat is nu wat mondiaal speelt. En het gaat zo sterk worden dat, omdat het 

in de mensheid speelt, wetenschap a.h.w. gedwongen wordt er toch iets mee te doen. 

Maar alleen de dwang daartoe is niet voldoende, daar moet ook een input komen van 

geestelijk weten, geestelijke wetenschap. 

  

--- Als je kijkt naar de golfslag van de tijden, dan is er een tijd geweest waarin het 

onderscheiden heel belangrijk was en het verdelen in stukjes.  

Is "herkennen en verbinden" dan ook specifiek voor deze tijd? 

  

223. Zohra: Absoluut. Herkennen van de waarden in alles, en het erkennen ervan. Dat 

houdt in, dat je het dan ook accepteert. En dan verbinden. Zonder erkennen met alleen 

maar herkennen, kun je niet verbinden. Je moet het erkennen, dus accepteren dat in 

de vormgeving van de ander, die niet de jouwe is, toch dezelfde waarheden liggen, en 

dan pas kun je je verbinden daarmee. 

  

--- De mens wil de natuur beheersen, maar waar het nu om gaat is: de mens moet 

leren passen in de ontwikkeling van het universum. 

  

224. Zohra: Het betekent dat de mens het bewustzijn tot nu toe ontwikkelt geheel 

gebaseerd op het ego, op het egoïsche bewustzijn, dus moet leren conformeren aan 

de kosmische wetmatigheden. 

  

---  Wat zijn kosmische wetmatigheden? 

  

225. Zohra: De wetmatigheden die energietrillingen veroorzaken. De mens, de hele 

natuur, de aarde, ecologisch, alles is daaraan onderhevig, heeft daarmee te maken. 
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--- Het is een volledige ommedraai. Van het naar jouw hand willen zetten is het 

luisteren naar wat wil er gebeuren. 

  

226. Zohra: Ja. Maar dat is in alles al gezegd hoor, alles wat ooit is doorgegeven. 

  

227. Zohra: Dan zie je dus hoe die wetten werken. Dat kan nooit alleen uit één kokertje 

komen, via één trechtertje, het komt overal vandaan. De zaak is nu om het te 

verbinden. 

  

--- Nou zijn wij op het thema: hoe vernieuwen wij onze samenleving? Dus eigenlijk 

door ons af te stemmen op dát. 

  

228. Zohra: Een hoger spiritueel bewustzijn heeft vaak ten gevolge dat men zich dan 

niet meer in de maatschappij kan vinden, daar geen plaats meer in heeft. Maar het 

moet wel terug naar die maatschappij. Anders blijft het een randverschijnsel. 

  

229. Zohra: De Christus is nu zodanig reëel in het bewustzijn van de mensen gekomen, 

als zijnde de leider van de nieuwe evolutie, dat mensen zich hierdoor a.h.w. omkeren, 

andersom worden, een totale verandering ondergaan. Elke verandering roept in het 

etherisch veld, dus ook in de aura van de aarde veranderingen op.  

De Dag des Oordeels heeft te maken met dat in ieder mens bewust gaat worden wat 

hij of zij aan eigen werkingen en onvolkomenheden heeft en hoe ze nu in Christus te 

brengen. 

  

--- Dan oordeelt de mens dus zichzelf en dat oordelen is niet een veroordelen, maar is 

in liefde. 

  

230. Zohra: Is in liefde. Zolang je nog veroordeelt heb je jezelf of de ander niet 

vergeven, ben je dus niet in Christus. 

  

231. Zohra: En dat daardoor het bewustzijn van God, van de Heer van het Licht in 

vernieuwing, en in hogere en in diepere mate tot dit bewustzijn van de mens kan gaan 

doordringen. Dat daardoor de mens op een geheel andere wijze met zijn aarde om zal 

gaan, met zijn jongere broeder het dier, met het plantenrijk, dat die mens daardoor de 

verantwoordelijkheid eindelijk werkelijk tot in zijn diepste vezels gaat voelen wat hij 

heeft voor zichzelf, dus voor zijn naaste, dus voor deze aarde, voor het hele 

zonnestelsel, voor God. Want zoals Hij, Heer van het Licht verantwoording heeft voor 

ons, een immense verantwoordelijkheid voor ons heeft, zo hebben wij een immense 

verantwoordelijkheid voor Hem.  

Zoals de historische Christus, vanuit zijn verantwoordelijkheid dat karma moest 

vestigen om de poort der genade te kunnen zijn, de verantwoordelijkheid daarvoor die 

Hij toen op zijn schouders nam, wij hebben diezelfde verantwoordelijkheid nu, vice 

versa, naar Hem en dus naar de naaste, naar elkaar, naar het leven, naar het 

behouden en het behoeden van het leven.  

Er werd mij gezegd dat wanneer de mens door de geest gestuwd, door de liefde 

bewogen, door het hoger denken gericht en door het dieper gevoel geleid, zou kunnen 

komen tot vernieuwing, tot gebruik maken van nu nog onontdekte gebieden in zijn 
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eigen hersens. Dat daardoor hersencellen kunnen gaan functioneren die nu nog als in 

een sluimer zijn. Hetgeen tot gevolg zal hebben dat de mens op andere wijzen in zijn 

lichaam zal kunnen functioneren, dat de geestkracht daardoor zo groot zal worden dat 

andere gebieden in de stof geopend zullen worden, dat wetenschap zelfs op een hoger 

niveau zal komen, dat creativiteit tot de grootste bloei zal kunnen geraken en dat die 

mens werkelijk zal kunnen komen als zijnde levend in een paradijs. 

  

232. Zohra: Zie je dan niet dat de indaling van - de Heer van het Licht is dat, de 

kosmische Christus die in de historische Christus heeft plaatsgevonden - dat dat nu 

het doel is voor de gehele mensheid. Dat die werkelijke indaling van geest plaats gaat 

vinden, dus zeker naar de geneeskunde. Wat je gaat doen is dan, dat je vanuit jouw 

spirituele bewustzijn, in samenwerking met wie of wat dan ook, deze indaling van de 

Geest Gods juist in de gezondheidszorg kunt gaan brengen. Daar waar de mens niet 

geacht wordt een hoger wezen te zijn, juist daar waar de mens vaak door de 

hulpverlening helemaal van zichzelf wordt weggehaald. 

  

  

HOOFDSTUK 18 

  

Het wezenlijke in godsdiensten 

   

--- Als wij toegroeien naar een gemeenschap van god-verbondenen over onze hele 

wereld, dan zal er toch de herinnering zijn aan een eigen godsdienstig verleden: 

christelijk, boeddhistisch, islamitisch. En die herinnering zal dan van ons vragen op te 

komen voor wat het het wezenlijke daarin was. Is er iets te zeggen over waar wij als 

christenen dan voor zullen moeten blijven opkomen? 

  

233. Zohra:  

 

 "Het wezenlijke, gij broeder in God, is 

 dat u zult bedenken,  

 immer en altijd, dat in alles wat is gegeven, 

 behorend tot de christenheid of niet, 

 die ene waarheid uw enige basisvorm zal zijn: 

 God in Zijn schepping,  

 zoals u bent een creatie uit Zijn schepping. 

  

 Er is niet gezegd  

 dat u de achtergrond waaruit u bent voortgekomen 

 zult hoeven te elimineren. 

 Er wordt u aangereikt dat u, staand in hetgeen u bent, 

 in het geloof dat u vertegenwoordigt,  

 het deel van de waarheid dat behoort  

 tot de basis van uw geloof, zult behoeden.  
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 Doch dat u dit zult conformeren 

 aan hetgeen u uit die stromen uit de bron der waarheid, 

 vanuit andere schaapskooien tot u zal komen. 

  

 Elk individu heeft de eigen vrijheid van geest nodig  

 om te zijn die hij is. 

 Zo heeft de gemeenschap van individuen,  

 gebaseerd op een deel van de waarheid,  

 in de overtuiging, de geloofsovertuiging die zij hebben, 

 het nodig om daarin te zijn, 

 het niet te vertrappen en het overboord te smijten, 

 doch juist daarin Gods geest, gij, creatie van de Vader,  

 tot uitdrukking te brengen  

 in respect, in gemeenschap, met allen,  

 juist zij  

 die niet in uw geloofsovertuiging delen." 

  

--- Je kunt zeggen dat het unieke van de christelijke boodschap juist de incarnatie van 

de Christus is. De christelijke traditie moet de Christus, als incarnatie Jezus, als iets 

unieks ten opzichte boeddhisme, hindoeïsme naar voren brengen. 

  

234. Zohra:  

 

 "Nu vraag Ik u broeders en zusters,  

 hetgeen nu gezegd zal worden  

 in de openheid van uw hart te willen aanhoren. 

 Wees niet geschokt, Ik bescherm u, Ik begeleid u. 

 Voorwaar Ik zeg u, toen Ik mocht zijn de Christus voor u,  

 tweeduizend jaar geleden, 

 zo ben Ik geweest in andere vormgevingen, 

 in andere vormgevingen van de ene waarheid, 

 in andere materialisaties daarvan. 

 

 Voor u was Ik de Avatar die de Christus droeg. 

 Voor anderen was Ik die Avatar die hen tot God kon brengen. 

 Wat Ik als de Christus tot u mocht brengen was 

 de genade van de vergeving, door de liefde Gods,  

 zo diep werkend 

 dat Ik daardoor voor u mocht openen een nieuw tijdperk. 

 Christus, christusbewustzijn en Jezus. 

  

235. Zohra: de Meester Jezus die in die drie jaren de Christus was, was de realisatie 

van de kosmische Christus, die in wezen is de Heer van het Licht. In de verdichting, in 

die gradaties van niveau, net of je een trap afdaalt, was Hij dus de realisatie van de 

kosmische Christus, de Heer van het Licht.  

 

 



68 

 

Christusbewustzijn in ons gewone mensen betekent dat in onszelf herkenning gebeurt 

van wat de historische Christus heeft gebracht, dus herkenning van het goddelijk zijn. 

Erkenning van dat goddelijk zijn in onszelf: dan hebben wij christusbewustzijn.  

Want deze historische Christus, dus de Meester Jezus die de Christus was, die had 

ten volle bewustzijn van God. Hij was dus de realisatie van dat goddelijk zijn.  

Hij was de realisatie van de kosmische Christus.  

 

In ons mensen, dus weer een beetje naar beneden gezakt, is het christusbewustzijn 

de herkenning in Hem van dat goddelijk zijn.  

Daar was Hij de poort voor, de 'eye-opener' voor, en wij zijn dan als mensheid degenen 

die datgene wat Hij heeft gerealiseerd, vanuit die herkenning, in onszelf ook kunnen 

gaan realiseren. Natuurlijk in een andere context, op een andere manier. 

  

236. Zohra: "En ge zult de Christus herkennen, en ge zult het in uzelf herkennen."  

Steeds weer opnieuw. Dus het mag niet meer op de manier van tweeduizend jaar 

geleden: alleen maar daar, en allemaal in aanbidding. Dat houdt het bewustzijn van 

de mensheid op een bepaald niveau. Dus je kunt nooit verder komen. Dus je komt 

nooit in een dieper bewustzijn van de Zonnelogos terecht. Waardoor dit hele 

universum steeds in hetzelfde patroon blijft draaien. Wat dus niet mag, want evolutie 

van alle rassen, ook van de mensenrassen, ook van de dierenrijk moet verder gaan. 

Dat kan pas wanneer het totale bewustzijn wordt opgeheven, een niveau hoger.  

En dat is nu. 

  

--- Welke verbinding is er tussen de zich in ons manifesterende Christus, het 

christusbewustzijn, en de historische persoon van Jezus van Nazareth in wie zich deze 

Christus openbaarde? Is het voldoende voor ons om Christus in ons te ervaren of 

hebben wij ook Jezus in dit verband nog altijd nodig? 

  

237. Zohra:  

 

 "Nu spreekt tot u Morya. 

 Onze hoogste Broeder, Jezus, is Hij  

 die als de grote Avatar die Hij is 

 voor de christenheid als deze hoogste Broeder Jezus  

 diegene is die de christenheid zal leiden. 

 

 De Christus, die onze hoogste Broeder Jezus  

 droeg de kosmische Christus,  

 de Heer van het Licht, 

 is in u allen, in ieders eigen zijn en vrijheid, ingebed. 

 

 Zo komt gij, zo zult gij zijn in de Vader. 

 De mystiek, gelegen in uw vraag,  

 vraagt hier in deze gemeenschap 

 een zodanige openheid en vertrouwen, 

 opdat de diepere waarden van het antwoord  

 in uzelve tot bloei zullen geraken. 
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 Hij die was Jezus, onze hoogste Broeder, 

 is nu opnieuw de Leider tot het godsbegrip in ieder mens. 

 Doch in iedere cultuur,  

 over de grenzen van uw christendom heen, 

 wordt Hij niet gezien als de hoogste Broeder Jezus, 

 doch met een naam bekleed  

 die Zijn energieën aan dat volk  

 en aan die religie hebben gegeven." 

  

--- Wat doen wij met de centrale belijdenis van het christendom van tweeduizend jaar 

lang, in de ontwikkeling van het christusbewustzijn in deze tijd, nl. de belijdenis:  

Jezus is de Christus. 

  

238. Zohra: Ik zie een glimlach. 

  

 "De glimlach die gij ziet 

 wordt u gegeven als een straal van genade. 

 Gij christenheid ziet onze hoogste Broeder Jezus als  

 dé Christus, de Kristos.  

 Doch Ik zeg u, wederom zeg Ik u 

 dat in andere vormgevingen, in andere culturen,  

 in op het oog lijkende verschillende waarden,  

 Kristos aanwezig is. 

 

 In de christenheid is gegeven 

 de mogelijkheid om in een totale eenheid  

 van denken en diepste gevoel 

 het kosmisch wiel van karma in genade te verlichten. 

 Daartoe gaf Mijn hoogste Broeder zich, 

 zolang in het lijden verkerend,  

 totdat de grootste genade der Christus Hem werd geschonken,  

 toen Hij zei: 

 'Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.'" 

  

--- In de bijbel staat dat Jezus zei: 'Door mij is het werk volbracht, wie in mij gelooft zijn 

zijn zonden vergeven', en dat die eigenlijk bij de Vader komt. Dat is wat veel christenen 

in de kerk zeggen: 'Waarom een nieuw bewustzijn? Ik ben gered, ik geloof in de Heer 

Jezus.' Hoe is dat nu te verstaan? 

  

239. Zohra: De Christus antwoordt. 

  

 "Toen Ik voor u de zonden der wereld op Mij nam 

 heb Ik daarmede een nieuw tijdperk ingeluid. 

 Waardoor hetgeen gij in deze tweeduizend jaar  

 tot u hebt genomen als lering volkomen waarheid is. 
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 Doch Ik zeg u 

 dat hetgeen in het tijdperk van tweeduizend jaar geleden 

 in de evolutie van het menselijk brein  

 en de realisatie daarvan in het denken,  

 spreken en handelen kon komen, 

 van een geheel andere aard was dan hetgeen nu,  

 door deze woorden, tot uw bewustzijn kan doordringen. 

  

 Door de Vader gegeven 

 mocht Ik de Christus zijn, Verlosser, 

 die door de totale overgave aan de Vader 

 het wiel van karma,  

 de machten der duisternis en het kwaad 

 door zich heen mocht laten gaan 

 opdat het zich kon losmaken 

 uit de bewustzijns der mensheid. 

 

 In de daarop volgende tweeduizend jaar  

 is dit geschied vanuit de devotie 

 en het zich aan Mijn voeten werpen, 

 hetgeen gij mens van node had. 

 

 Doch nu, voorwaar Ik zeg u, 

 zijt gij gekomen in een nieuwe evolutiespiraal, 

 waardoor gij de punt van vernieuwing,  

 het nieuwe leven voor het menselijk ras  

 op deze planeet door Mij gegeven, 

 nu kunt continueren. 

 

 Herinner u, Ik heb gezegd: Ik was de poort. 

 Gij gaat er doorheen. 

 Blijft gij slechts ten dele bewust  

 van hetgeen Ik u heb mogen aanreiken 

 of kunt gij nu in uw totale zijn van de Vader 

 komen tot de Christus in uzelf, 

 zodat gij, ieder mens, een Christus kan zijn in zichzelf. 

 

 En gij moogt Mij aanroepen, 

 gij moogt Mijn bescherming vragen. 

 Mijn liefde zal in u zijn en met u zijn. 

 Doch gij geraakt nu geestelijk in uw volwassenheid." 

 

 Amen 
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240. Zohra:  

  

 "Het aanwezige Christusbewustzijn in ons mensen  

 werkt zich nu als de lotusbloem omhoog,  

 met haar wortels diep  

 in het onderbewustzijn van de mens vastgegraven,  

 zoekend naar het licht. 

 

 Deze nieuwe mens krijgt nu de kracht en de mogelijkheid  

 om de wortels van het karma, in zichzelf aanwezig,  

 in de energieën in het onderbewustzijn aanwezig,  

 tot een zodanige transformatie te brengen,  

 dat deze nieuwe mens  

 de Christuskracht in zichzelf reëel  

 in zijn persoonlijkheid tot uitdrukking kan brengen. 

 

 Psychosofie zoals ze u is gegeven is slechts een leerweg,  

 een leermiddel om tot diepere herkenning en inzicht  

 te kunnen komen van deze kosmische wetmatigheden,  

 die zich in karmische gebondenheden en energieën  

 in ieder mens hebben vastgezet." 

  

241. Zohra:  

"Hoe stelt gij mens u voor de herkenning en verbinding in de uitkristallisering van de 

Christus in uw menszijn tot realiteit te brengen? 

Gij kunt dat alleen doen zo gij u niet baseert op de eigen of groeps-verworvenheden, 

doch u realiseert dat al het gegevene, van over de gehele wereld, in de eigen waarden, 

het hoogste zijn, de Christuskracht in zich herbergen. 

 

Gij beslist welke weg, welke vorm gij wilt kiezen. Zo gij werkelijk de Christuskracht hebt 

herkend in uw eigen zijn, in uw eigen groepering, 

 

 zijt gij dan bereid uw hand die gij hierop hebt gelegd,  

 in uzelve, of in uw groep, hiervan weg te trekken 

 en het uw wereld, uw maatschappij in vrijheid aan te bieden? 

 Dan zult gij de Christus in Zijn zijn, door uw zijn  

 hebben gerealiseerd. 

 

 Zo gij bereid zijt dit te doen 

 zijt gij dan ook bereid om hen die op een geheel andere wijze 

 de Christus in zich of in hun groep, groepering realiseren, 

 om ook hen in hun eigen waarden te laten zijn  

 en u met hen te verbinden? 

 slechts zo, en alleen zo zal Ik Mij, hart van Mijn hart,  

 in uw hart 

 tot een eenheid kunnen maken, 

 opdat gij zult zijn Hart van Mijn hart." 
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--- Je zei net: de Christus is dat mystieke huwelijk tussen het dieper voelen en het 

uitgezuiverde denken. 

  

242. Zohra: Ja, het dieper voelen en het gezuiverde denken is dus niet meer 

gebaseerd op begeerten van lagere orde, die te maken hebben met de ik-bevestiging 

van de mens. Dat is om het nog even duidelijker te stellen. 

  

--- En dat zou dus de concrete weg zijn van onze ervaring uit, als wij ons kunnen 

losmaken van die gevoelens, en als wij onze denkpatronen kunnen loslaten en dat 

innerlijke laten spreken. Dan komen wij daar ergens aan het niveau van de Christus in 

ons levend. 

  

243. Zohra: Ja. En dat gebeurt dan in gradaties van niveau. 

En als je goed om je heen kijkt en luistert dan zie je dat daar ontzaglijk veel mensen 

aangeraakt worden. En dat doet er helemaal niet toe op welke wijze, de een wordt 

helderziend en de ander helderhorend en de ander helemaal niets van dit alles, maar 

voelt zijn eigen creativiteit plotseling opleven, gestimuleerd worden of voelt in zich een 

grotere mate van liefde: op allerlei niveaus.  

En dat is de indaling van de Christusenergie. 

  

244. Zohra: Ik zal met de Heer Boeddha beginnen. Heer Boeddha bracht vernieuwing 

van het denken, hoger denken, dus hoger bewustzijn. De Christus heeft gebracht 

eenheid van hoger denken en dieper gevoel, de liefde, de vereniging. 

  

--- Dat deed de Heer Boeddha toch ook? 

  

245. Zohra: Zeker, maar de Christus heeft het gematerialiseerd in zijn eigen zijn.  

  

Opstanding 

  

246. Zohra: De mensheid heeft dus al die eeuwen door, in geloof, in devotie, in emotie, 

en nu de laatste tijd, vanaf ik geloof 1900 begonnen, het mentale, het rationele, 

eigenlijk gevangen gezeten, vast gezeten. En nu komt hij tot bevrijding. 

Dit is ook de basis waarom daar in het Oostblok, de oost Europese landen, deze geest 

van vrijheid kon waaien, zodat zij tot een werkelijke realisatie in de materie kon worden. 

Deze geest van vrijheid is de opstanding van de mens uit de gevangenschap van 

devotie, afhankelijkheid, emotie, ook afhankelijkheid, ratio, ook afhankelijkheid, nu tot 

de vrijheid gaat komen van de diepste integratie van geest, bewust in hemzelf. Dat is 

een ontzettend groot gegeven. 

  

247. Zohra: In de maand april daar is dan het paasfeest. Daar is de kruisiging van al 

de oude gebondenheden, van al de oude karmische aspecten die in de mens en in de 

mensheid leven. En daar is dan de opstanding van de vrijheid, wanneer deze 

gebondenheden losgelaten kunnen worden. En zo zal deze vrijheid, deze opstanding, 

in gradaties van niveau bij ieder mens individueel en tegelijkertijd collectief plaats 

vinden wat ons is gegeven. 
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248. Zohra: Met elk paasfeest, tweeduizend jaar lang, zijn er hoge energieën ingedaald 

over de wereld, in het bewustzijn van de mensen, individueel en collectief. In gradaties 

van niveau van ontvangst en integratie. Omdat het bewustzijn van de mensheid nu 

zodanig geëvolueerd is, en juist dat nieuwe spirituele denken, die nieuwe spiritualiteit 

zich nu gaat baan breken, is het loslatingsproces van deze oude karmische 

gebondenheden van een grotere constructie en van een hoger niveau dan voordien. 

Waardoor de opstanding, dus de vrijheid, de geestelijke vrijheid die ontstaat wanneer 

die mens heel bewust de indaling van de kosmische Christus in zichzelf beleeft, tot 

uitdrukking komt. 

  

--- Je zegt: opstanding is iets wat in ieder van ons op ieder niveau gebeurt, maar het 

grote verschil met de opstanding van de Meester Jezus is dan toch dat hij in zijn 

totaliteit a.h.w. niet meer door die hellehonden belaagd wordt, het glijdt af, het is te 

transparant geworden daarvoor. Terwijl in ons stukje opstanding dat stukje van die 

hellehonden op ieder niveautje weer opnieuw zal gebeuren. 

  

249. Zohra: Maar ik heb niet gezegd dat het bij Hem dan niet meer gebeurt. Het 

gebeurde bij Hem ook op ieder niveau.  

  

--- Maar op een gegeven ogenblik is die opstanding daar. 

  

250. Zohra: Maar dat was een logisch gevolg van alles. Hij ging daar doorheen met de 

hoogste kracht in hemzelf, de acceptatie die hij kon volbrengen op dat moment, in die 

context, in dit leven. 

  

251. Zohra: Hij is niet stoffelijk opgehouden te bestaan. Want wanneer hij werkelijk 

stoffelijk was opgehouden te bestaan dan had de duisternis overwonnen over het licht. 

Dat kon niet. 

Hij is niet echt doodgegaan, zelfs dat niet, dat kon niet. Wanneer dat was gebeurd dan 

had de duisternis gewonnen van het licht ook in de materie. De duisternis moest zover 

gaan dat hij zich uiteindelijk kon bevrijden van die duisternis door zijn eigen licht en in 

de eenheid van het licht kon komen. 

Er was dus geen stoffelijke dood. 

  

--- Nee, maar precies op dat cruciale punt besef je nl. dat dood niet bestaat. 

  

252. Zohra: Ja maar het bestaat natuurlijk wel in materie. 

Dan valt materie dus uiteen. Maar zelfs bij Hem gebeurde dat niet. 

Hij dematerialiseerde zich. Maar hij kon niet doodgaan op dat moment op dat kruis, 

want dan was het licht door de duisternis helemaal opgeslorpt geworden. Het licht 

mocht zover door de duisternis heengaan om de duisternis te verlichten. 

  

253. Zohra: Wat daar gebeurde was dat hij zijn geest zodanig in zijn materie kon laten 

prevaleren, de overhand krijgen, dat daardoor niet tot in het diepste punt van de 

materie de duisternis zou kunnen overwinnen. 
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254. Zohra: En wat hij daarin moest realiseren is dat de vormkracht van duisternis 

ophoudt wanneer licht het totaal integreert. 

  

255. Zohra: Dus van tevoren had de vormkracht van duisternis de macht waardoor al 

die afschuwelijke dingen konden gebeuren met hem, dat liet hij toe, want hij ging 

helemaal ter helle, door de hel heen, tot datgene wat ik altijd zeg in de behandelingen: 

je gaat tot het diepste punt en dan schiet je a.h.w. omhoog. Want in het diepste punt 

van duisternis gloort weer het licht. Daar is de kracht om weer omhoog te schieten. En 

hij moest tot dat diepste punt geraken, opdat hij het licht weer kon laten spelen, in 

hemzelf tot uitdrukking kon brengen. 

  

De wederkomst 

  

--- Ik zou als vraag willen voorleggen: De bede uit de Grote Aanroep, het diepe 

verlangen wat daarin aanwezig is: "Moge Christus tot de aarde wederkeren".  

Zouden wij daarin mogen verstaan hoe wij zelf daar ook praktisch meer gehoor aan 

kunnen geven? Hoe zouden wij aan die wederkeer van de Christus naar de aarde toe 

in concrete zin, persoonlijk en in maatschappelijke context kunnen meewerken? 

  

256. Zohra: Dat is een hele mooie mystieke vraag. Dat roept heel veel op: 

  

 "Wanneer de Christus zal wederkeren  

 zal Hij te herkennen zijn 

 in het gebed van uzelve,  

 in het lijden van uw naaste, 

 in de lach van het kind, 

 in de vreugde van de schoonheid. 

 

 Zo zal Hij ook herkenbaar zijn  

 in de duisternis die tot het licht zal leiden, 

 in al hetgeen gij mensen zult bestempelen als negatief. 

 Want weet dat juist in deze negatieve energieën 

 de kiem van vernieuwing en licht zich beginnen te roeren, 

 opdat zij zich kunnen vrijmaken 

 en in licht in de materie herkend zullen worden." 

  

 "De wederkomst van de Christus  

 ooit door een mens zichtbaar gematerialiseerd. 

 Doch wederom: projecteer het niet op die mens, 

 want ook Hij is slechts een werktuig Gods. 

 

 Tweeduizend jaar lang heeft de mensheid geleden en gebeden, 

 opdat in de afhankelijkheid van geest,  

 die door de komst van de grote Verlosser,  

 ondanks Zijn verlossing, tot de mensheid kwam, 

 nu tot vernieuwende inzichten mag leiden. 
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 Er is geen schuld, er is slechts een evolutiepatroon, 

 een patroon van energieën, energiespiralen  

 van eeuw tot eeuw de mens meevoerend 

 door zovele duistere gebieden, 

 opdat het licht van de geest  

 uiteindelijk in zijn opperste straling herkend zou worden. 

  

 Nu is het moment aangebroken  

 dat de nieuwe mens deze straling in zichzelve, 

 en Wij bidden u, in zijn naaste  

 zal gaan herkennen. 

 Dan zult gij tot de waarachtige verlossing geraken 

 waar de Christus zich voor heeft gegeven." 

  

257. Zohra: Nu zullen in de komende tijden, vanuit de grote liefde en bescherming van 

de Begeleiders van ons zonnestelsel, vanuit de Verhevene, de Maitreya, de Christus, 

zulke hoge energieën naar de mensheid toekomen, zodat deze mensheid werkelijk, 

zelfs zonder dat hij enige scholing behoeft in deze esoterie, in deze innerlijke kennis, 

toch tot een vernieuwing in zijn menszijn kan geraken. Het vraagt alleen van ieder 

mens een durven loslaten van al de oude gebondenheden. 

 

Dat klinkt nou zo abstract, wat zou dat nou in 's hemelsnaam betekenen?  

Het betekent alleen dat je in jezelf moet durven toestaan dat, ondanks alles wat je 

geleerd hebt op school, ondanks alles wat je vanuit je milieu, vanuit je achtergronden 

weet, dat je een plaats durft vrij te maken voor een enorm groot besef: een besef dat 

deze Verhevene, zoals mij werd gezegd, deze Maitreya, deze Christus niet alleen is - 

laat ik het profaan zeggen - een figuur buiten je om, maar dat Hij zetelt in jou. En dat 

jij dus vanuit jouzelf deze Verhevene in jezelf draagt, in jezelf bent, in jouw gradatie 

van niveau van bewustzijn. En dat dat een zo immens grote verantwoordelijkheid is 

dat je, wanneer je dit werkelijk beseft, niet anders meer kunt leven dan leven vanuit 

deze verantwoordelijkheid. 

 

Wat houdt deze verantwoordelijkheid dan in? Deze verantwoordelijkheid houdt in: 

liefde, genade en een totale broederschap met alles wat leeft, in jezelf, vanuit jezelf 

met de ander, het andere, dit hele zonnestelsel, onze aarde, de dieren: alles. Als ik dit 

zo zeg dan zult u denken: mens, dat is toch verschrikkelijk groot, hoe krijg ik dat in 

godsnaam voor elkaar? 

 

Het gaat langzaam, er wordt niet van u gevraagd om in een keer de hele wereld in zijn 

totaliteit te veranderen, want dat kan niet, dat lukt niet. Er wordt wel vanuit het Plan, 

vanuit de Hiërarchie gevraagd om in dit land, in Nederland - ik heb het nu over 

Nederland, want een stuk van dit Plan gaat over Nederland, speelt in Nederland - om 

jouw steentje, hoe klein en onaanzienlijk je ook denkt dat het is, (dat is niet zo) daaraan 

bij te willen dragen, daaraan mee te willen doen. En dat kleine steentje is: kijk, treed 

diep in jezelf, van dag tot dag, en kijk naar jezelf. En kijk bewust naar jezelf. Dan gaat 

het er niet om of je veel hebt geleerd, of je veel bezit of wat je mag hebben of zijn.  
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Dan gaat het er alleen maar om: hoe ben jij er als mens?  

Hoe ben jij voor jezelf?  

Hoe ben jij daarom voor de ander? 

  

258. Zohra: Straks - en wat is straks, dat weet ik niet - dan zullen de energieën zo hoog 

zijn, zodanig naar deze planeet worden gezonden dat de mens die hier moet kunnen 

ontvangen, moet kunnen opvangen.  

Dat kan alleen wanneer in die mens deze vernieuwing plaats vindt tot in zijn 

doodgewone persoonlijkheid van alledag, of je nu achter het fornuis staat, of achter je 

typemachine zit, of je kinderen les geeft of wat dan ook. 

  

259. Zohra: Dan zijn er natuurlijk de verschillende wegen van hoe je dat in de realiteit 

tot werkelijkheid kunt gaan maken: spirituele genezingen, een andere wijze van 

gezondheidszorg, een andere wijze van psychologie - ik zou haast zeggen de 

psychosofie in de -logie. En dan ook in de pedagogie.  

Hoe gaan wij met onze kinderen om?  

 

Hoe zorgen wij ervoor dat wij mensen alles aankunnen? Hoe zorgen wij ervoor dat 

onze kinderen datgene wat straks nog verder gaat komen - wat wij onszelf hebben 

gericht op deze planeet - dat wij dat aankunnen, dat wij daar doorheen kunnen? 

  

Een nieuwe wereldreligie 

  

260. Zohra: En een nieuwe wereldreligie. De enige ware nieuwe wereldreligie, die al 

zo oud is als toen Lucifer - dus aan God gelijk willen zijn -, is het bewustzijn dat God is 

in de schepping, in elk kleinste onderdeel. Dat is de echte enige ware wereldreligie. 

Die op alle mogelijke wijzen tot uitdrukking gebracht wordt door de mens. 

  

261. Zohra: 

 

 "Want Ik zeg u: 

 dat over de wereld zal komen  

 een nieuwe vorm van spiritualiteit 

 die gebaseerd is op de diepere mystiek, 

 die de enige ware religie in de mens  

 tot uitdrukking zal kunnen brengen. 

 De enige ware religie dat God is in de schepping,  

 in al hetgeen is geschapen 

 en in de mens,  

 die het hoogste bewustzijn heeft, 

 tot de hoogste erkenning zal kunnen gebracht worden.  

 

 Dit nu is de vernieuwing  

 en de transformatie van het vijfde wortelras, 

 waardoor zal kunnen komen  

 het nieuwe, het zesde wortelras." 
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262. Zohra: Onze godsdiensten hebben ons geleerd hoe God de mens schiep, de 

kosmos schiep, hoe God ons daar werd getoond als buiten ons zelf. Dat heeft ons 

eeuwen lang vastgehouden en ons tot een bepaalde vorm van bewustzijn gebracht.  

 

Maar nu in de vernieuwing die wij mensen mogen ondergaan, nu komt God, dat God-

zijn niet meer alleen buiten ons om, niet meer alleen het Grote Wezen daar in de 

sferen, maar dan komt het in ons, dan wordt het bewust dat wij dat zijn. Dan staat er 

in de bijbel: Zijt gij niet als goden? En nu, twintig eeuwen na deze woorden, nu begint 

daar een sprankje van nieuw licht, van hoop, van nieuwe hoop in ons mensen open te 

bloeien. Want zijn wij niet als goden?  

Hebben wij niet door het enorme grote offer wat twintig eeuwen geleden is gebracht 

niet mogen zien hoe een mens - hoe groot deze mens ook was, natuurlijk, in 

verhouding tot ons, maar toch - hoe deze mens kon zijn een God in zichzelf?  

 

En dan nu, nu begint het a.h.w. te dagen in onszelf dat wij in onszelf net zulke krachten, 

net zulke mogelijkheden hebben.  

En dan hoeft dat niet te zijn om tot een duizelingwekkend offer te komen of tot een 

kruisdood, maar sterven wij niet elke dag onze eigen kleine kruisdoden, hebben wij 

niet iedere dag weer onszelf door onze omstandigheden, door datgene wat ons 

beknelt, wat ons pijn doet, wat ons haast berooft van onze, ik zou haast zeggen 

bovenmenselijke waardigheid, en moeten wij daar dan niet steeds weer doorheen?  

En soms dan hebben wij de moed daar niet meer voor, dan is het alsof wij in elkaar 

vallen, dan zien wij, dan voelen wij, dan herkennen wij niet meer in onszelf dat 

volmaakte zijn. 

 

Dit niet meer herkennen van dit volmaakte zijn, van dit goddelijk zijn in onszelf brengt 

ons tot nog meer lijden, brengt ons tot blokkades, die zulke grote vormen kunnen 

aannemen dat wij daardoor het lijden niet alleen in stand houden, maar juist nog 

verergeren.  

 

--- Als ik nou zeg dat God is in elk ding, maar elk ding, de materie is in evolutie.  

Dan zeg ik: God wérkt in elk ding. 

  

263. Zohra: Je moet zeggen: God ís in elk ding, en het bewustzijn van de mens alleen, 

dat bewustzijn van de mens, want dat is het hoogste bewustzijn van dit zonnestelsel, 

kan veroorzaken dat de werken Gods tot realiteit komen. De werking van God. 

  

--- Wat bedoel je met tot realiteit komen? 

  

264. Zohra: Het erkennen van God in ieder ding veroorzaakt dat de mens vanuit dit 

hoogste bewustzijn: dat is het hoogste bewustzijn, in eenheid met deze geest Gods, 

met dit Gods zijn, zijn leven op deze planeet zal herzien. Dit betekent alles, de hele 

maatschappij, alle facetten en aspecten. Dat betekent wetenschap, dat betekent 

ecologie, sociaal-maatschappelijk, en ga zo maar door.  

Dat is de bedoeling, de basis dus. 
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HOOFDSTUK 19 

  

Dienaren der mensheid, de Hiërarchie 

   

265. Zohra: Het totale Zijn, wij noemen dat God de Vader. De verdichting daarvan in 

dit zonnestelsel: de Zonnelogos, de Heer van het Licht. De verdichting daarvan, zo in 

geledingen: de Meesters van Liefde en Wijsheid. Uiteindelijk komend in geïnspireerde 

geesten, in gradaties van niveau, in de Meester Jezus, de historische Christus. 

  

266. Zohra: Er zijn zeven sferen, zes sferen in de kosmos, de aardse sfeer is de 

zevende. Iedere sfeer heeft zeven niveaus, ieder niveau heeft zeven kringen, iedere 

kring heeft zeven leidende Wezens. De hoogste sfeer, waar de Heer zetelt, vormt 

tezamen met de Hiërarchie de top van de Pyramide. 

 

De Heer Sanat Kumara, die gij God noemt, doch die niet God is, is het hoogste 

lichtwezen van dit planetaire stelsel.  

 

God is degene, het allerhoogste, allerheiligste Wezen, wiens naam wij niet mogen 

noemen. De Heer zelf heeft zich verdeeld in drie stralen, de drie Kumara's van 

Wijsheid. Daarvan is de Maitreya het hoofd in die kring, de Mahachohan en de Manoe; 

de Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Deze drie stralen hebben zich verdeeld in negen andere stralen.  

Zij vormen de twaalf en zijn de aartsengelen, de twaalf om de troon. 

Vanuit dit niveau kunnen zij nooit reïncarneren, maar vanuit dit niveau, vanuit deze 

kring verdelen zij zich wederom. En dan komen wij op het niveau waar deze wezens 

een etherische gedaante hebben die zich steeds meer kan verdichten door de sferen 

heen naar de aarde toe. 

  

--- Ik wilde nog even weten, die Meesters van Liefde en Wijsheid, hoe moet je je dat 

voorstellen, zijn dat krachten? 

  

267. Zohra: Het zijn degenen rond de troon van de Heer van het Licht, de Sanat 

Kumara. Het zijn de Kumara's van wijsheid, van liefde. Kumara betekent ook 

vrouwelijk, en alles wat in vorm komt, ook in subtielere vormgeving, heeft al het 

vrouwelijke, is het ontvangende, is het vormgevende en behoedende. En deze 

Kumara's staan in verbinding met de mensheid, - en ik ben echt niet de enige hoor, 

want velen, ook hier in Nederland, ontvangen beelden en teksten van bepaalde 

Meesters. En het wordt steeds meer, want het bewustzijn van de mensen wordt er nu 

op gericht. Dus er komt een opening waardoor het kan gebeuren. En u vroeg hoe u 

zich dat moest voorstellen: Heel hoog in de geest zijn het natuurlijk energieën. En hoe 

meer het verdicht in vorm hoe meer het ook naar ons beeld en gelijkenis een 

dusdanige vormgeving krijgt. 

  

268. Zohra: In hun verdichting van menselijke vormgeving hebben zij in de loop der 

eeuwen ook als mens geleefd. Zij hebben een zeer hoge, grote mate van wijsheid en 

van verdieping verkregen, waardoor zij de mensheid de helpende hand mogen reiken. 
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Het is een 'handreiking geestelijke groei' he. En deze handreiking geestelijke groei 

wordt gegeven zodanig dat het de mens niet afhankelijk maakt en de mens berooft 

van zijn eigen creativiteit en juist zijn eigen zijn, integendeel, en datgene wat wordt 

aangereikt alleen maar een basis is om daar met je hele hebben en houden, je hele 

kennen en kunnen mee aan het werk te gaan. 

  

269. Zohra: Nu zal ik stil zijn en mij open stellen voor deze Meesters, en Zij noemen 

zich dienaren der mensheid, in de geest: 

  

 Gezegend zij God, de schitterende 

  

 "Gezegend zij God, de schitterende. 

 Hij die is in alle vormen,  

 Hij die is in u, in al wat bestaat. 

 Hij die verbindt, Hij die kan scheiden,  

 Hij die kan samenvoegen al wat is ontbonden en gedeeld, 

 opdat eens zal komen Zijn Rijk van vrede." 

  

 "Ik zeg u, dat vanaf het moment  

 dat Mijn hoogste Broeder,  

 de Prins van het Licht, Lucifer, 

 het licht mocht ontsteken 

 opdat de mens tot het bewustzijn van God zou kunnen geraken, 

 Wij allen hier, - in innige diepste verbondenheid  

 met de Heer van het Licht, 

 met de Planeet Logoï,  

 met de Heer Sanat Kumara,  

 met al de Kumara's en Heren om de troon, 

 de Machten en Krachten,  

 zoals gij hebt geleerd in uw christelijke leren, - 

 hebben samengewerkt opdat de mens  

 tot het ene ware bewustzijn zou kunnen geraken. 

 Daartoe was ook Ik, uw Broeder,  

 die de historische Christus mocht zijn, 

 slechts een dienaar, een dienaar in liefde." 

  

De Meesters 

  

270. Zohra: Als je alles leest en hoort van mensen die van alles doorkrijgen enzo, ik 

zal mezelf niet uitzonderen, dan is het toch net alsof de Meesters op de rand van je 

bord zitten ofzo. Dat klopt helemaal niet. Het is allemaal in gradaties van niveau, door 

de begeleidende geesteswereld opgevangen energieën die zij dus vertalen naar het 

bewustzijn van die mediamieke of geïnspireerde persoon. 
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271. Zohra: 

 

 "En nooit zult gij Ons oproepen,  

 nooit zult gij zonder eerbied of respect  

 uzelve open stellen. 

 Gij zult in de hoogste eerbied en respect,  

 in uw eigen gelijkwaardigheid  

 van de mens die gij zijt, de geest die gij zijt,  

 met Ons, in uw diepste zijn, tot eenheid komen. 

 In uw meditaties verbindt gij u met Ons. 

 In uw gezuiverde denken spreken en handelen realiseert gij Ons. 

 Zo transformeert gij - en Wij - uw wereld." 

  

--- Zie jij die Meesters nou allemaal als wezens die eerst ook mens geweest zijn, die 

van alles door hebben gemaakt? 

  

272. Zohra: In de functies niet. De Heer Manoe zie ik niet als een mens die mens is 

geweest, maar mijn bewustzijn vertaalt Hem wel in een menselijke vorm. En de 

Meester Morya en de Meester Koot Humi, zoals ik ze ervaar, ik zal maar zeggen zie, 

is dat allang voorbij aan dat wat bijv. in de boeken van Alice Bailey staat en waar zij 

waren prins in India of weet ik wat. Dat is daar helemaal aan voorbij. Dat heeft een 

heel andere functie. 

  

--- Maar hebben zij dat in de stof wel doorgemaakt? Of waren het altijd al heel grote 

energieën? 

  

273. Zohra: Zij waren hele hoge grote energieën, waar - net als die trechter weer - een 

stoffelijke vervulling kwam. Met alle consequenties van dien hè. Dan doe ik dus zo 

(met de handen een verenging naar beneden toe). Dat mensje daar is de vervulling 

van dat grote, op zijn menselijk niveau. En van de een is dat groter en hoger dan van 

de ander natuurlijk. 

  

--- Ik bedoel zoals de Meester Jezus. Die duidelijk voor ons mens geweest is. Nou, is 

de Meester Koot Humi dit ook geweest? 

  

274. Zohra: Ja, is mens geweest. En zoals ik ze ervaar is dat voorbij dat menszijn. 

  

--- Dat is net als God als een Heer met een baard. 

  

275. Zohra: Dat je die vermenselijkt. Dus daarom wordt het in het bewustzijn zo 

vertaald. Hoe kan ik anders die Heer Manoe ervaren als ik niet iets heb waar mijn 

bewustzijn zich aan kan vasthouden? Dan wil het niet. Maar je moet wel weten dat het 

dat niet is, dat het maar zo'n klein beetje is. En dat is wat Ze mij vannacht duidelijk 

hebben gemaakt, dat dat in het algemeen, en niet alleen in onze groepen, maar over 

de hele wereld heen, een te gelijkschalig, kleinschalig gegeven is. Te klein, te iel, te 

dun, te beperkt. 
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--- Ja, wij proberen het te pakken en maken het dan meteen klein. 

  

276. Zohra: En gaan er dan mee aan het werk, en gaan het dus claimen en 

vasthouden, en gaan het dan daardoor nog meer ontdoen van z'n grootheid, de 

wijdsheid. 

  

--- En heeft de ziel het vermogen om het groot te zien? Vanuit de ziel? 

  

277. Zohra: Ja. Ik kan het vanuit mijn ziel heel groot zien. En toch heeft mijn 

persoonlijkheid nodig om een menselijke vorm te zien. Hoewel, ik weet dat uiteindelijk 

deze menselijke persoonlijkheid van mij ook dat zal loslaten. Dat is waar ik nu naar toe 

ga. En op deze weg gaan velen mee, of niet, dat is vrijheid.  

  

278. Zohra: 

 

 "Ik bid u, gij allen  

 om in deze strijd, die een liefdesstrijd is, van licht, 

 dan Ons, uw Broeders in de geest, bewust te betrekken 

 en te durven overschrijden  

 de grens die gij mens hebt getrokken tussen leven en de dood,  

 die is geen dood, geen vernietiging, geen einde, 

 doch een leven in een subtielere,  

 in een fijnstoffelijke dimensie. 

 

 Ik bid u, 

 wanneer gij kunt accepteren 

 dat gij zijt geest, levend in de grofstoffelijke materie, 

 en dat gij zijt, omdát gij zijt geest, in eenheid met Ons,  

 de wereld van de geest,  

 het goddelijk zijn in een subtielere dimensie, 

 gij daardoor een totale vernieuwing schept  

 in uw denken, in uw wetenschap, in uw maatschappij,  

 in uw verkeer van volk tot volk, van ras tot ras. 

 

 Bezin u hierop. 

 Begrijp dat Wij, gaand over de wereld,  

 Wij wezens in de geest, 

 al die mensen, al diegenen die zich openstellen 

 willen geleiden en begeleiden 

 opdat in ieder mens,  

 vanuit de eigen zelfstandigheid, vanuit de eigen vrijheid, 

 een werkelijke eenheid  

 met dit goddelijk zijn  

 in al de geestelijke dimensies kan gaan komen." 

  

 Meester Jezus 
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279. Zohra: In de Bijbelteksten en de mystieke achtergronden van Zijn leringen heeft 

Hij dat aangetoond, want als Hij dat toen heel bewust had gegeven hadden mensen 

het nooit kunnen begrijpen. En Hij kon de mensen dus alleen maar bereiken in de 

emotiewereld van de liefde. Want iedereen zuchtte onder de liefdeloosheid. Denk aan 

al die slaven en alles wat daar was.  

 

Dus Hij kon hen alleen bereiken in de emotiewereld, waar de liefdeloosheid dus het 

diepste gevoeld werd. Maar nu is de mensheid een stuk verder door het evolueren van 

het bewustzijn, dus nou kan de mens het veel verder ook brengen. En hoeft het niet 

alleen maar door het lijden, en zelf lijden of het laten lijden gebeuren.  

Dat is onze keuze. 

  

280. Zohra: Weet je waarom de Meester Jezus geen karma heeft achtergelaten van 

Hemzelf? Doordat Hij op het moment dat Hij aan het kruis in coma kwam, dus volgens 

het christendom de kruisdood stierf, zei: 'Vader vergeef het hen, want zij weten niet 

wat zij doen. In Uw handen beveel Ik mijn geest'.  

Daardoor sloot Hij het af, waardoor er geen karma kon zijn. 

  

--- Geen haattrillingen. 

  

281. Zohra: Geen haat, geen rancune, niets.  

'In Uw handen beveel Ik mijn geest, Uw wil geschiede'.  

Hij gaf zich dus totaal over. Maar desondanks was er wel een karma van al die mensen 

onderling. En dat heeft zich tweeduizend jaar lang voortgezet, al die bloedige 

toestanden enzo. 

  

--- Maar dat was ook al voor die tijd. 

  

282. Zohra: Ja, maar nu werd het ook in Zijn naam gedaan. En dat was niet van Hem.  

  

--- De Heer Manoe heeft te maken met het goddelijk Plan? 

  

283. Zohra: Hij is de vertegenwoordiging van de goddelijke wil. En de goddelijke wil is 

het plan Gods. En dan moet alles in de grofstoffelijke wereld en de fijnstoffelijke wereld 

in harmonie daarmee gebracht worden. 

  

--- Vind je dat dat veel meer naar buiten gebracht kan worden, die relatie met de Heer 

Manoe en met de Hiërarchie? Dat het nu zover is?  

We kunnen misschien veel duidelijker naar voren brengen dat eigenlijk alle 

boodschappen van de Hiërarchie afkomstig zijn.  

  

284. Zohra: Daar ben ik het absoluut mee eens. 

Het heeft te maken met deze kosmische wetten, van trillingen, energie. 
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285. Zohra: 

 

 "De tekenen hebben Ons ertoe gebracht  

 Ons directer en duidelijker  

 over de gehele wereld te manifesteren. 

 De tekenen zijn zodanig dat zij hebben opgeroepen  

 een nieuwe spiraal van een nieuw bewustzijn." 

  

 "En zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya,  

 Ik dienaar der mensheid, 

 dat u en Ik, en Wij allen hier in de geest,  

 en gij allen in de stof, 

 tot een zeer diepe, en nieuwe,  

 verwerking, uitwerking en doorwerking zult gaan komen, 

 opdat materie, waaruit gij en uw wereld bestaat,  

 doorgeest zal worden. 

  

 Dit heeft tot consequentie dat de materie  

 steeds dieper, steeds harder van zich zal doen spreken. 

 En dat gij hierin de tekenen zult onderkennen  

 waartoe, waarom en waarheen  

 geest het bewustzijn kan leiden. 

  

  

HOOFDSTUK 20 

  

De betekenis van het werelddienaar zijn 

   

286. Zohra: Ik wil nog iets zeggen over die tekst van donderdag. Daarin wordt ook 

gezegd: "Gij zijt werelddienaar". Ik heb gehoord wat het betekent.  

Elk mens die zich bewust is geworden van zijn eigen kosmische individuele zijn, en 

dat betekent: hoe hij van ziel tot ziel, van leven tot leven deze mens is geworden, zijn 

eigen onderliggende stromingen heeft herkend en erkend en uit die erkenning de moed 

en de kracht heeft gekregen om ze te hanteren opdat hij weer bewust kan zijn in de 

Vader in zichzelf, God in zichzelf.  

Deze mens, op welke niveaus hij ook opereert, gradaties van niveaus hij ook opereert, 

heeft een zo grote uitstraling, energieveld, dat deze uitstraling belangrijk is in het 

wereldgebeuren. Hij heeft een grote kracht. Dat is een werelddienaar.  

 

Want je kunt dat dus ook verkeerd gebruiken. Mensen die al zo bewust zijn kunnen 

hun krachten verkeerd gebruiken door "onwaardige gedachten" zoals het daar stond, 

uit te zenden, van macht, van wellust, ja, zelfs weer het toelaten van te grote twijfel en 

angst, schuld en miskenning. En die energieën, die vibraties hebben dan een grotere 

en een diepere uitwerking in het etherisch veld. 

  

--- Naarmate je verder komt moet je steeds voorzichtiger zijn met je gedachten. 
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287. Zohra: Ook vooral met je gedachten. Met je uitdrukkingen, met je praten, met 

alles, met je oordeel. Soms oordeel je zonder dat je het weet. Daar moet je je van 

bewust gaan worden. En dat kan nu, omdat je meer bewustzijn hebt verkregen! Hoe 

bewuster een mens is, hoe groter zijn verantwoordelijkheid is in wat hij uitzendt, want 

dan heeft het meer kracht, meer licht, is van een grotere geestelijke dimensie. 

  

--- Dus een werelddienaar is niet iemand die allerlei cursussen en lezingen e.d. geeft 

of genezer is, maar het kan ieder op zijn eigen plekje zijn, in de maatschappij, of thuis, 

of waar ook. 

  

288. Zohra: Het is er mooi bij, maar daar gaat het niet om. Dat is héél duidelijk gezegd 

in die tekst. 

Ik bedoel dat door de uitstraling van de mensen dan het hart van andere mensen 

geraakt kan worden. Zodat ze dat aankunnen. 

 

Het werelddienaar zijn betekent dat het bewustzijn van de mens zodanig is verruimd 

dat hij bewust zijn gedachten, zijn spreken en zijn handelen kan hanteren.  

En door dat grote bewustzijn heeft hij dus een groter verantwoordelijkheid, waardoor 

de energieën die hij uitstoot middels zijn gedachten, zijn woorden en zijn daden van 

een hoger niveau en van een diepere intensiteit en kracht is. Wat zich verbindt met 

evenredige energieën over de hele wereld.  

En het Bijbelwoord 'wie niet voor mij is is tegen mij' is in het geestelijke, wat in de 

politiek het stemmen is. Je stemt óf het een óf het ander en als je niet stemt dan gaat 

jouw stem naar die of die partij.  

Als je uitstraling als bewust mens van nu niet bewust gericht is naar de geest, zwenkt 

het af en richt zich naar de negatieve aspecten daarvan.  

Dat is het werelddienaarschap. Zo verantwoordelijk zijn wij dan. 

  

--- Bij dat werelddienaarschap, zou je daar ook niet bij kunnen zeggen:  

Er zijn mensen die hevig bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, hun eigen plaats, hun 

eigen vrijkomen van allerlei dingen, of die met een deeltaak bezig zijn, de ecologie 

enzo, en die nog niet toe zijn aan een stukje verantwoordelijkheid, iets voelen van 

verbondenheid met de hele wereld. 

  

289. Zohra: Ja, dan zijn ze eigenlijk bezig in de anderhalve fase zal ik het maar 

noemen: de eerste fase persoonlijkheid en de helft van de zielefase: het zich bewust 

worden van de ziel, maar dan nog niet in, zeker niet in de vereniging - dus de 

verbinding - en zeker niet in de verantwoordelijkheid wat het dan hen geeft.  

Die verantwoordelijkheid is nooit een verplettering, maar eigenlijk een hele grote 

vreugde. Daar moeten we nu naar toe. Daar gaan we ook naar toe.  

En dat is de derde fase, dat is het zijn in de geest, en daarvoor zijn dan weer leringen 

die gegeven kunnen worden. 

  

290. Zohra: In de voorbije eeuwen werd het werelddienaarschap wel gezien en wel 

begrepen, en werd dat buiten de persoonlijkheid geplaatst. Waardoor het toch op vrij 

losse schroeven stond. 
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Het werelddienaarschap van de nieuwe mens, de bewuste mens, kan alleen 

gebaseerd zijn op die eigen persoonlijkheid, en dan weer verbinding. Dus veredeling 

van de eigen persoonlijkheid, kunnen "verluchten en ontsluiten van de zalen uwer 

burcht, uw zieleburcht, opdat gij in de persoonlijkheid de straling Gods zult zijn."  

Dat is dus een heel andere mens in die tweeduizend jaar. Maar die mens heeft die 

tweeduizend jaar met alles wat eraan vast zit nodig gehad om zover te kunnen komen. 

  

291. Zohra: Dan hoef je niet nog langer te wachten en jezelf niet waardig te achten en 

in al die angsten en twijfels te zijn, want dan komt er nooit iets. Dan gebeurt er nooit 

iets. Dat kan niet. Het moet nu. En ik heb gevraagd wat de betekenis was van het 

werelddienaar zijn, dat is dat wanneer de mens zo bewust is geworden - zoals wij nu 

toch allemaal zijn, door de leringen,- de aura van die mens, de energietrillingen die hij 

uitzendt van dusdanige geestelijke hoogte zijn, dat zij een grotere kracht hebben in het 

etherisch veld van ons allen op deze planeet dus. Moet je eens even nagaan wat dat 

inhoudt! Dus wanneer van zo'n bewust mens onwaardige gedachten, wantrouwen, 

angst, miskenning, twijfel, schuld, noem maar op, begeerte, uitstralen, heeft dat een 

grotere uitwerking op de trillingen daar omheen dan van een mens die zich dat niet 

bewust is. Snap je dat? Dit is logica, het is kosmische logica. 

  

292. Zohra: Ja, maar daar is het de werkelijke - wat is de werkelijkheid, dat is zo groot 

- bewustwording in deze mensen, dat Geest, dat het Al, dus het Goddelijke in alles is 

wat is, wat bestaat, waardoor de verantwoordelijkheid, de liefde en de zorg voor deze 

planeet eindelijk écht tot hen doordringt, over grenzen en politiek heen, over macht en 

economie en begeerte heen. Want die rampen die daar gebeuren in de derde wereld, 

is onze planeet wat daar gebeurt. Het is ver van ons bed, de ver van mijn bed show, 

het zijn die mensen die verdrinken, maar het is ónze planeet en het zijn ónze broeders 

waar God in is, en zij hebben zich gegeven om de mensen tot bewustwording te 

brengen. Zo moeten wij worden, wij allen, de hele wereld. 

  

293. Zohra: Het is een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid, die een mens niet mag 

verpletteren, niet in angst mag brengen of in grote plicht, maar hem in eenvoud moet 

brengen. Anders kan hij het niet aan. Want als het alleen maar in de plicht en de 

verantwoordelijkheid terecht komt, dan zend je ook niet goed uit, dan verstop je zelfs 

datgene wat je uitzendt en dan is het geen goed en geen kwaad.  

  

294. Zohra: 

 

 "Werelddienaar.  

 Ik zie dat het voor u te groot klinkt, schrikwekkend:  

 'ik ben dat niet'. 

 

 Gij vergist u.  

 Gij zijt allen werelddienaren.  

 In uw kleine dorp, in uw kleine huis, in uw kleine zijn  

 zijt gij nu,  

 omdat gij zijt gekomen tot de Vader in uzelve,  

 werelddienaar." 



86 

 

 ZEGENBEDE 

  

 "Nu moge Ik u verzoeken, 

 hoewel gij geen vragen stelt,  

 uzelve nu te ontlasten van al deze woorden, 

 van al hetgeen is gevraagd en geantwoord. 

 Laat los, laat gaan.  

 

 Alles zal in de juiste volgorde, op de juiste tijd in uzelf  

 tot groter verdieping geraken,  

 indien gij uw wilsaspect hierin kunt loslaten.  

 Want dan zou het de wil van het ego zijn. 

  

 Gij hebt nu een grote mate van vernieuwende inzichten verkregen, 

 geestelijke kennis zij u toevertrouwd, 

 laat het nu los, en durf in uzelf te zijn als het kind, 

 in de eenvoud en de onschuld van het kind. 

 Werp u niet boven op al deze gegevens, 

 doch laat het los in uw denken, in uw emoties,  

 in uw persoonlijkheid. 

  

 De liefde Gods, zo één met u, 

 zorgt ervoor dat het juist dan in uw bewustzijn zal komen 

 wanneer het voor u op dat moment noodzakelijk zal zijn. 

 Vertrouw u toe aan Onze begeleiding, 

 vertrouw u toe aan uw hoogste geest-zijn in uzelf, 

 durf te geloven, te hopen, te weten te zijn 

 in de liefde Gods. 

  

 Zijt gij niet geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis? 

 Zijt gij niet van oorsprong het goede? 

 Ik zeg u dat gij mens, van oorsprong het goede,  

 door de gang van bewustwording, de evolutie van de mens, 

 door Lucifer, de Prins van het licht u aangereikt, 

 nu zult gaan komen tot die diepe, allesoverstijgende,  

 diepste ervaring in uzelf van Gods liefde. 

 Slechts zo, en alleen zo, zult gij de Christus zijn. 

  

 Zo moge de zegen des Allerhoogsten met u en in u zijn." 

  

 Amen 
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MEDITATIE 

  

Laten we dan nu in meditatie gaan.  

Gaat u ontspannen zitten. Vanuit deze ontspanning, lichamelijke ontspanning, in een 

bepaalde veiligheid van geen aanval, geen verdediging, alleen maar zijn en vanuit dit 

zijn een zo diepe verbondenheid met uw hoogste lichtwezen, dat lichtwezen heel diep 

in uzelf aanwezig. 

  

Wilt u eerst uw handen vragend open houden, ontvangend, vragend ontvangend, 

smekend in uzelf: herenig mij met mijn hoger zelf. Laat ik toch zijn die ik werkelijk ben. 

Mijn God, laat mij zijn die ik werkelijk ben. En laat mij dan zo mogen getuigen van 

datgene, van die kracht, die energie, dat licht, dat ik mag zijn. 

  

Zo voel dan nu, juist in uw open handen, die lichtenergie, die kracht indalend in uzelf. 

Laat alles los. Laat al uw moeilijkheden los. Het piekeren daarover, het emotioneel zijn 

daarover helpt u niet. Laat het voor enkele ogenblikken helemaal los. En ervaar dan 

de genade van de liefde Gods, die hoogste energie in uzelf, hoe juist daardoor een 

mate van bevrijding in uzelf komt. 

  

Vanuit deze overgave heel diep in uzelf, voel dat er als het ware een gewijde 

vereniging komt met al degenen om u heen.  

Voel hoe u opgenomen wordt in dit grote geheel. 

  

En geef nu vanuit deze verlossing, vanuit deze grote vereniging.  

Strek uw handen nu naar voren uit, met de palmen naar voren. En voel dan hoe u 

verbindt. En voel hoe u uitstraalt. En hoe het weer terugkeert. En hoe u bent een 

radertje in dit grote geheel. En dat ieder radertje onontbeerlijk is. En hoe in ieder 

radertje de allerhoogste kracht is.  

Straal uit datgene wat je werkelijk bent, God in jezelf, geleid door de Christus tot 

werkelijke vormgeving van dit nieuwe bewustzijn. 

  

Laat nu je handen zakken en voel het tintelen in je handen.  

En herken jezelf in de ander. En begrijp dat wanneer wij allen samen zijn in Gods naam 

er absoluut een einde aan het oude - en dus een begin gemaakt kan worden aan het 

nieuwe bewustzijn, aan de vormgeving van dit nieuwe bewustzijn.  

En begrijp dan dat alleen wij mensen dat kunnen doen. 

 

Geschapen vanuit de liefde,  

terugkerend naar de liefde,  

levend in de liefde. 

 


