
 

 

 

 

 

 

 

Dit boek laat licht schijnen op alle relevante en 

essentiële zaken die direct te maken hebben met de 

huidige komst van het Aquariustijdperk. Het biedt 

informatie over de grote bewustzijnstransformatie 

die onze Aarde binnenkort zal ondergaan, en het 

laat zien hoe iedereen binnenkort van deze 

ongekende gelegenheid gebruik kan maken. 

Dit boek is gewijd aan het onthullen van de essentiële 

waarheid over deze zeer speciale tijden op Aarde. 

Zulke feiten kunnen nooit het eigendom zijn van 

iemand, een organisatie of een geloof, maar ze 

behoren de gehele mensheid toe en zullen de gehele 

mensheid treffen. Deel daarom deze informatie met 

iedereen waarvan je denkt dat hij er baat bij kan hebben. 

Wij wensen dat alle mensen ter wereld de feiten over 

deze laatste jaren zullen kennen, zodat werkelijk 

iedereen een bewuste keuze kan maken in deze 

ongeëvenaarde evolutionaire gelegenheid die de hele 

mensheid nu geboden wordt. 
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Inleiding 
 

We leven nu in een buitengewone periode waarin mensen overal ter wereld ontwaken en tot 

het besef komen dat samenwerking op deze snel veranderende planeet hard nodig is. 

Sommigen slaan de handen al ineen in een ware esprit de corps om mee te werken aan de 

genezing en bewustzijnsverhoging van de Aarde en alles wat erop leeft. Er zijn al veel 

mensen die naar mogelijkheden zoeken om elkaar te helpen en te steunen met het 

voorbereiden van de komende grote planetaire transformaties, en hun aantal groeit nog steeds. 

Deze grote veranderingen zullen voorafgaan aan de al vaak voorspelde komst van een veel 

helderder bewustzijn in de wereld, en dus ook van een nieuw en veel harmonieuzer leven. 

Vandaag de dag zijn er meer mensen dan ooit bewust op zoek naar antwoorden op 

filosofische en spirituele vragen, en hun zoektocht past perfect bij het huidige evolutiestadium 

van het menselijk ras, en ook bij de bewustzijnsverruiming die daarmee samenhangt en die nu 

overal ter wereld zichtbaar is. 

De informatie en de feiten die in dit boek worden genoemd, verduidelijken de essentiële 

oorzaken, doelen en gevolgen van de huidige planetaire veranderingen, zowel die op korte als 

langere termijn. Al deze zaken worden hier nu in detail aan alle ontwakende mensen en 

andere geïnteresseerden aangeboden, zodat men deze voor de huidige periode zeer relevante 

en belangrijke informatie kan delen, en het belang ervan inzien. Als mensen goed 

geïnformeerd zijn, en als ze inderdaad het belang van die informatie inzien en er waarde aan 

hechten, dan kunnen ze besluiten een proces van onderzoek te beginnen en de nodige 

voorbereidingen te treffen voor wat er voor de hele mensheid staat aan te komen. 

Toeval bestaat niet in een intelligent beheerd universum; ieder gevolg heeft zijn oorzaak. 

Er zijn redenen waarom dit boek zijn weg naar jou heeft gevonden. Het is een dringende roep 

tot ontwaken, maar evengoed blijft het onder de Wet van Vrije Wil vallen of iemand daar 

gehoor aan geeft, of niet. Op een planeet met vrije wil heeft iedereen zelf de 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen initiatief, en dat initiatief is een voorwaarde voor 

vooruitgang en ontwikkeling. Het ontvangen van de belangrijke informatie uit dit boek 

betekent voor jou een kans om verstandige keuzes te maken en om de juiste acties te 

ontdekken die jou nodig lijken in het licht van de feiten. 

Wij, als samenstellers van dit boek, willen ook duidelijk maken dat we geen enkele band 

hebben met welke religieuze overtuiging, geloof, organisatie of gemeenschap dan ook. Af en 

toe zullen er in dit werk bepaalde historische citaten of zegswijzen genoemd worden die 

ontleend zijn aan bestaande geloofs-overtuigingen, maar dat is slechts ter verduidelijking. 

Geen enkel idee is het bezit van een persoon of groep. Juist omdat ideeën vanuit de innerlijke 

spirituele werelden komen, zijn zij een universele gift en niet het bezit van één enkele geest. 

Daarom bevelen we de lezer aan om het zorgvuldig te lezen en zich werkelijk onpartijdig op 

te stellen tegenover de beschreven feiten en verklaringen, want zo zal er een heldere 

waarneming en een juist inzicht kunnen ontstaan, en het is nou juist dat nieuwe en diepere 

begrip dat de wereld van het Aquariustijdperk zal vormen. 

Wij willen een poging doen om onnodige verwarring, pijn en lijden te voorkomen, en 

daarom vinden wij dat het nu tijd is om de onverbloemde waarheid aan de mensheid te 

onthullen. De oprechte zoeker naar waarheid neemt absoluut geen genoegen met minder dan 

de relevante, betrouwbare en echte feiten. Wij zijn zelf zeer toegewijd aan wat waar is, en 

daarom zijn we niet geïnteresseerd om mensen te verlokken met aangename, maar halve 

waarheden, leuk klinkende en modieuze overdrijvingen, of vage eufemismen, want die zullen 

een enthousiasme en opwinding opwekken die juist misleidend werken, of ze zullen bijdragen 

aan verkeerd inzicht. Esoterische kennis kan gemakkelijk tot een grote last worden voor 

iemand die slechts ten dele is geïnformeerd en die zich daardoor geroepen voelt om die 

gebrekkige kennis uit te dragen met een haastig enthousiasme dat in feite uit zelfzucht 



voortkomt. We kunnen dan ook overal ter wereld zien dat de werkelijke en belangrijke feiten, 

die ten grondslag liggen aan de wereldwijde veranderingen, vaak raar afgezwakt worden. Of 

anders worden ze juist overdreven opgesmukt, verleidelijk verpakt, en dan losjes aan de man 

gebracht door en voor oningewijden – net als alle commerciële handelswaar. Dit is beslist niet 

de manier waarop we de mensen willen bereiken en onze spirituele familie van dienst willen 

zijn. 

Religieus idealisme en spirituele hypes zijn al eeuwenlang gebruikt om de volledige 

Waarheid uit de weg te gaan en te onderdrukken. Idealen bevriezen heel snel, en dan worden 

ze heel makkelijk qua betekenis verdraaid. Dan worden ze juist een hindernis die de idealist 

scheidt van de werkelijkheid en van het verkrijgen van een juist inzicht in de komende tijd. Er 

staat iets nieuws voor ons klaar, en het is iets levends, iets bevrijdends en iets dat zwanger is 

van diepe betekenis en bedoeling. Op dit moment is het er helemaal klaar voor om vooruit te 

stormen, het bewustzijn van de mensheid binnen, om zo actief op Aarde gerealiseerd te 

worden. Nu wordt het echter nog tegengehouden door de idealisten van de wereld, in feite 

juist veel meer door hen dan door de gewone mensen. Overal ter wereld zijn er vele gretige en 

overenthousiaste mensen en groepen die maar al te graag opgaan in hun subjectieve 

perspectieven, persoonlijke verlangens en fraai geformuleerde idealen. Daardoor worden ze 

maar al te vaak zozeer verblind door de beloften voor de toekomst, dat ze de zeer reële 

spirituele gelegenheid van dit moment over het hoofd zien.  

De meeste mensen kunnen tegenwoordig alleen een positieve respons geven op leraren 

en leerstellingen die hun verbeelding prikkelen en hun illusie stimuleren. De onverbloemde 

Waarheid zal dat echter niet doen. Als ze dat wel deed, zou ze alleen maar wéér een 

belemmering opwerpen voor werkelijk spirituele vooruitgang. Dit boek is het resultaat van 

een oprecht en eenduidig streven om de volledige en pretentieloze waarheid aan het licht te 

brengen, dus alles wat op dit moment relevant is voor de komst van het Aquariustijdperk. Het 

vestigt de aandacht niet slechts op bepaalde specifieke details die daarmee uit het grote 

verband worden gehaald, alleen maar omdat ze prettig klinken, of omdat ze een vals gevoel 

van veiligheid en comfort opwekken en dus enthousiast onthaald zullen worden. De 

verklaringen uit dit boek vermelden niet alleen de duistere kant van wat tegenwoordig de 

New-Agebeweging heet, maar ook de goddelijke belofte ervan, want als we een werkelijk 

juist inzicht willen krijgen, dan moet het ook een begrijpelijk geheel zijn. Daarom moeten alle 

feiten naast elkaar gezet worden – het licht en de duisternis, goed en kwaad. Veel mensen 

hebben echter de neiging om de realiteit van het kwaad in de wereld te ontkennen, en 

daardoor bestempelen ze alle aangedragen feiten die het beeld compleet maken als negatief. 

Zo’n bevooroordeelde houding leidt vaak tot het volledig en irrationeel verwerpen van 

belangrijke en zelfs essentiële feiten, want deze feiten worden voor de gevoelige en 

weerspannige en onvoorbereide geest als nogal bedreigend ervaren, soms zelfs beledigend. 

Toch kunnen we de schaduwkant van het leven alleen helder waarnemen door licht in de 

duisternis te laten schijnen, en alleen dan kunnen we er verstandig mee omgaan. Alleen 

werkelijk begrip kan ons veranderen, niet alleen maar het verlangen naar verbetering. Iemand 

die nog niet een grondig inzicht in de aard van het kwaad heeft verworven, en die dus nog niet 

weet wat een verstandige manier is om erop te reageren, zal er daarom onvermijdelijk negatief 

door worden beïnvloed. Zolang we nog niet werkelijk zien, erkennen en aanvaarden waar we 

hier en nu mee te maken hebben, kunnen we niet verder. Dat is een fundamentele wet van het 

leven. 

Waarheid betekent overeenstemming met Realiteit, en als ware woorden gehoord worden 

door oren die kunnen horen, dan verheffen zij iemands geest en kunnen zij soms zelfs een 

blijvende positieve transformatie teweegbrengen. In een wereld waar angst en ontkenning 

heersen, wordt de simpele Waarheid echter nog altijd als een onwelkome gast beschouwd als 

die bij de gepantserde geesten en harten van de mensen naar binnen dringt – de onverhulde 

feiten lijken dan wel een vloek. Mensen die ervoor kiezen om aan hun illusies te blijven 



vasthouden, kunnen daarom onmogelijk profiteren van het stralende, het nieuwe en het 

bevrijdende.  

Het ego biedt veelal weerstand tegen de onpersoonlijke Waarheid, want het ego houdt 

zich voor zijn eigen ‘veiligheid’ en comfort vast aan leugens; het leeft er zelfs van. Dat 

betekent dat de feiten die in dit boek beschreven worden voor sommige mensen verbijsterend, 

of zelfs volkomen ongelofelijk en onacceptabel zullen zijn. Ze kunnen makkelijk egoreacties 

oproepen omdat ze een bedreiging vormen voor vertrouwde geloofsovertuigingen. Toch 

kunnen ogen pas weer helder zien als ze vrij zijn van tranen, dus voordat het hart werkelijk 

kan begrijpen, moet het zijn neiging tot weerstand bieden eerst achtergelaten hebben. 

Dit boek bevat onmisbare sleutels voor spiritueel welslagen in de komende jaren. We 

willen je aanraden om de hierin beschreven feiten en principes zorgvuldig te overwegen, want 

er staat alles in dat de mensheid moet begrijpen om klaar te zijn voor wat er in de nabije 

toekomst staat te gebeuren. 

 

 

 

Waarheid is als een grote rots die steun en kracht verleent in een turbulente wereld. 

Al het leven verlangt de Waarheid te kennen. Alleen de Waarheid kan de mens van 

al zijn angsten en ziekten genezen, en de vrede en zekerheid van rechtvaardigheid 

bieden in ruil voor onrust. Voor alle werelden – zowel die van het verleden, het 

heden als van de toekomst – in alle universa geldt dat zij allemaal geschapen zijn 

opdat de Waarheid er kan binnenkomen en het haar thuis maken. – Heer Boeddha 

 

We hopen dat deze uiteenzetting van de zuivere waarheid over deze tijden de lezers zal 

informeren en inspireren, zodat zij zich voorbij de pijn en het gesloof van het bekende Aardse 

bestaan zullen wagen. Mogen zij de doorgang van de oude naar de Nieuwe Wereld vinden, en 

zo vanuit de dood naar het Leven gaan, vanuit afgescheidenheid en lijden naar de 

Uiteindelijke Bevrijding die de mensheid al eeuwen geleden beloofd was, en die ieder 

intelligent mens vandaag de dag bereiken kan. 

 

 



Oorzaken en gevolgen 
de geboorte van een nieuwe wereld 

        

Op dit moment staat de mens aan de vooravond van een grote wereldtransformatie. Er is nu 

een wereldwijde metamorfose onderweg zoals er nog nooit eerder is geweest. Deze zal de 

menselijke ontwikkeling op elk gebied versnellen en grote veranderingen brengen voor al het 

leven op Aarde. Het zal de mensheid verheffen en naar een nieuw tijdperk leiden waarin zij 

beschikt over een hoger ontwikkeld bewustzijn. 

Vanuit een esoterisch standpunt gezien wordt de tijd gemeten in cycli, en op Aarde staat 

het begin van iedere nieuwe cyclus – of tijdperk – voor een belangrijke mijlpaal in de 

ontwikkeling van de mens. Het oude Vissentijdperk is voorbij en bijna afgesloten. De deur die 

naar het volgende tijdperk leidt – het Aquariustijdperk – zwaait nu, aangezet door het moment 

in de tijd, wijd open. Als gevolg van zo’n overgang van tijdperken daagt er nu een frisse en 

vitale spiritualiteit die nog ongekende, fundamentele en positieve veranderingen in onze 

wereld zal brengen. 

Net zoals planeten in ieder zonnestelsel rond hun lokale zon draaien, zo draait ieder 

zonnestelsel rond een kern in het melkwegstelsel waar het deel van uitmaakt. Dus ieder 

melkweg-stelsel als geheel is voortdurend in beweging. Ons eigen zonnestelsel beweegt zich 

op dit moment een nieuw magnetisch veld van het melkwegstelsel binnen, en dat betekent 

voor onze wereld een ongekende toename van de toevloed van hoogfrequente kosmische 

energieën die vanuit de hogere, en dus de innerlijke en subtielere dichtheden* van het heelal 

afkomstig zijn. Deze energieën overspoelen op dit moment onze planeet, want dat maakt deel 

uit van een enorm Goddelijk Plan voor de Aarde, het hele zonnestelsel en nog veel meer. Ze 

hebben een radicaal effect op het menselijk bewustzijn en het betekent dat er zich nu voor de 

mens uiterst gunstige spirituele omstandigheden voordoen, aangezien er binnenkort een 

Nieuwe Wereld geboren gaat worden. De transformatie van de Aarde zal, met alle enorme 

gevolgen van dien, heel vlug gebeuren, en het zal een objectief en tastbaar gevolg zijn van de 

veranderingen die in de verborgen werelden al aan het gebeuren zijn. Het verhogen van de 

frequentie van de planeet is tot op heden heel geleidelijk gegaan, en relatief subtiel. De 

effecten ervan zijn bij de meeste mensen in de wereld dan ook grotendeels onopgemerkt 

gebleven. Echter, het daadwerkelijk wegscheuren van de sluier tussen de dimensies zal juist 

heel plotseling gaan, dit in tegenstelling tot de geleidelijke ontwikkelingen in de 

voorbereidende stadia die tot de Grote Overgang leiden. Deze overgang is nu werkelijk heel 

nabij. 

De lezer wordt ervan verzekerd dat er veel waarheid schuilt in de vele beweringen over 

de spirituele renaissance en het komende nieuwe tijdperk, maar de exacte betekenis, het ware 

perspectief en het belang van deze periode wordt veelal juist ernstig verdraaid, want de 

mensen die ervan vertellen zijn meestal vol van allerlei opgewonden verlangens en daarom 

willen ze wat al te graag weten wat er gebeuren gaat. Ongetwijfeld komt er op dit moment 

inderdaad een enorme storm op de Aarde af. En als we dit zo noemen dan is dat eerder nog 

een eufemisme dan een overdrijving. Het feit dat deze storm waarschijnlijk komen zou is al 

heel lang bekend; hij werd duizenden jaren geleden al voorspeld door onze profeten, 

heiligen en mystici. Een van de 

_________________________  
* De term ‘dichtheid’ staat voor vibratiefrequentie van bewustzijn of bestaansvlak. De occulte 

structuur van het lagere deel van het universum dat wij bewonen – de Kosmisch Fysieke Dimensie – 

wordt veelal beschreven met een zevenvoudig model, dus door zeven in hoogte toenemende lagen. 

De dichtste laag onderaan heeft dan de laagste frequentie en de meest ijle laag bovenaan de hoogste. 

Elke hoofdlaag of sfeer is ook weer onderverdeeld in zeven sublagen. Bedenk echter dat zulke 

precieze verdelingen alleen  



bedoeld zijn om het hier begrijpelijk te maken, want in werkelijkheid kan geen enkele laag worden 

gescheiden van de andere. Het hele spectrum van trillingsfrequenties gaat heel geleidelijk in uiterst 

subtiele gradaties in elkaar over. Het overheersende bewustzijnsniveau van de mensheid op Aarde 

valt tegenwoordig – uitgaand van dit zevenvoudige model – in de bovenste sublagen van de derde 

dichtheid, waarmee het in de buurt van de vierde dichtheid komt. 

belangrijkste effecten van de komende storm zal zuivering zijn, net als bij een onweersbui, 

maar dan wereldwijd. 

We kunnen nu al allerlei symptomen van deze zuivering zien als gevolg van de toevloed 

van de nieuwe energieën, en dat zal zo doorgaan en steeds sterker worden, omdat de 

frequentie van de planeet volgens goddelijk bevel steeds verder verhoogd wordt. Dit 

wereldwijde zuiveringsproces is net als koorts, want dat verdrijft ook gifstoffen uit een ziek 

lichaam, en niemand kan ontkennen dat het lichaam van onze planeet inderdaad ziek is. Er 

zijn mensen die zich echter hebben voorbereid, omdat ze op de hoogte zijn van de huidige 

crisis in de wereld en de mogelijkheden die dat biedt. Deze nieuwe binnenstromende 

energieën zullen bij veel van deze mensen een positief spiritueel ontwaken kunnen 

bewerkstelligen, want ze helpen het menselijk bewustzijn te transmuteren, zodat het klaar is 

om nieuw licht te kunnen ontvangen. Dat betekent ook dat de mensen die daartoe in staat zijn 

in de belangrijke komende periode meer dan ooit tevoren Liefde zullen ervaren en geven, en 

dat is ook het doel van de overgang naar het Aquariustijdperk, omdat Liefde altijd al het 

harmoniserende en verenigende principe van de Schepping is geweest. Alleen Liefde kan 

onze planeet genezen en daarna met succes de Nieuwe Wereld opbouwen. 

De frequenties van Liefde verbreiden zich overal, en dat roept tegenwoordig steeds meer 

spanningen op vanuit de innerlijke werelden – net als een nieuw zaadje dat zich in de lente 

voorbereidt om uit zijn huid tevoorschijn te komen als het nog in de duisternis van de grond 

verborgen zit. En daarom is het onvermijdelijk dat de mensheid overal ter wereld een steeds 

groter wordende druk ervaart. Deze druk wekt de indruk dat conflict en animositeit in de 

wereld steeds erger worden en dat hebzucht en ongelijkheid escaleren. Terwijl dit empirisch 

gezien beslist waar is, is alles toch volmaakt in orde. Alleen een blik vanuit het grotere 

perspectief kan de perfectie van de stroom van de huidige en de komende gebeurtenissen in de 

wereld laten zien. De huid die het kiemende zaadje omhult, breekt nu open om het nieuw 

leven naar buiten te laten komen. 

Het is een blijvend gegeven dat er in een dualistisch universum ook de tegenpool moet 

bestaan van de stralende positieve, en dus de aangename en mooie kant van de Kosmos. Dit is 

altijd van essentieel belang geweest voor de beweging en ontwikkeling van bewustzijn, en dat 

zal ook zo blijven. Maar een onevenredig grote en nog steeds groeiende schaduw heeft de 

Aarde al duizenden jaren in duisternis gehuld, en onze wereld is nu bijna volledig verzadigd 

van onwetendheid en kwaad. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat de Aarde, die ooit 

bekend stond als het “Juweel van het Zonnestelsel”, in zo’n situatie terecht zou komen. 

Tegenwoordig noemen allerlei welwillende entiteiten met wie we dit universum delen, de 

Aarde juist “de Duistere Planeet”. Dit zal in het Aquariustijdperk gelukkig worden verholpen 

door goddelijk ingrijpen. Voordat de onvermijdelijke transmutatie van alle grove energieën, 

die de Aarde zo plagen, getransmuteerd kunnen worden, moeten echter eerst de gevolgen van 

ongekende en eeuwenoude onwetendheid en onrechtvaardigheid naar boven komen, zodat 

deze gezien kunnen worden. Pas dan kan er aandacht aan gegeven worden en kan het 

genezen. De hele planeet maakt op dit moment haar donkerste uren door die aan de nieuwe 

dageraad voorafgaan, want de eerste stadia van het voorbestemde en zo belangrijke 

schoonmaakproces zijn al begonnen. 

De duisternis die nu op Aarde oprijst is besmettelijk van aard. De behoefte aan 

rechtvaardigheid en het belang van deugdzaam-heid is dan ook groter dan ooit, want soort 

zoekt soort. Mensen die geen rekening wensen te houden met anderen, en die dus ook geen 

acht willen slaan op het Grotere Leven, zullen merken dat hun zelfzuchtige houding 

onaangenaam veel sterker zal worden als gevolg van de zuiverende kwaliteit van de nieuwe 



energieën. Als zulke mensen hun negatieve levenshouding niet veranderen, dan zal dit proces 

voor hen uitmonden in een psychologische, emotionele of zelfs fysieke ziekte. Vandaag de 

dag verschijnen er al nieuwe en soms klinisch ongeneeslijke ziekten als symptomen van het 

verordineerde en onvermijdelijke ontgiftingsproces van de hele mensheid. We kunnen al zien 

dat angst, stress, depressie en een hele lijst andere afwijkingen in de wereld escaleren, met 

name bij mensen die weinig begrijpen van de onzichtbare invloeden en de bedoelingen achter 

de wereldwijde transformaties. Zij hebben de neiging om hun problemen erger te maken door 

herhaaldelijk onverstandig te reageren. Er zijn veel mensen die zich onvoldoende spiritueel 

ontwikkeld hebben, of die uit gewoonte zozeer opgaan in het leven voor zichzelf dat zij niet 

kunnen of willen veranderen. Al deze mensen zullen een steeds sterkere mentale en 

emotionele neergang meemaken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een wereldwijde epidemie van 

neurosen, psychosen en occulte bezetenheid door onbelichaamde entiteiten. Aan de andere 

kant zal zulk leed onzelfzuchtige en ruimhartige mensen bespaard worden, omdat zij zich in 

het leven al van nature richten op welwillendheid en liefde. 

Toch zal iedereen tot op zekere hoogte beïnvloed worden door de heersende situatie van 

de wereld, hoe evenwichtig en onthecht iemand ook is in zijn innerlijke leven, want overal ter 

wereld zijn de gevolgen merkbaar van de ophopende schadelijke gedachtepatronen en 

levenshoudingen van de mensheid. Ze zijn nu niet alleen pijnlijk duidelijk aanwezig in het 

leven van de mens, maar ook over de hele planeet zelf. Over het algemeen heeft de mens de 

Aarde veel te lang met grove minachting behandeld. Hij is zeer onzorgvuldig omgegaan met 

zijn eigen thuis en de minerale, plantaardige en dierlijke rijken. Hij heeft herhaaldelijk een 

veronachtzamende houding laten zien, en die houding kwam voort uit de misvatting dat de 

bronnen van de planeet er alleen maar zijn om er zelfzuchtig gebruik – en zelfs misbruik – 

van te maken. De mensheid als geheel is er volkomen aan voorbijgegaan dat Moeder Aarde – 

Gaia – een spiritueel wezen is dat haar eigen evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Vol 

liefde streeft zij er naar om een volmaakt uitgebalanceerde omgeving te bieden voor een 

vreedzaam en harmonisch bestaan van velerlei levensvormen, waar de mens er één van is. 

De dreigende heftige gebeurtenissen op Aarde die het gevolg zijn van verwaarlozing en 

misbruik, vormen een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed, en daarom gaan 

we hier niet in op de geofysische aspecten van wat er op Aarde te gebeuren staat. De mens 

heeft weliswaar tot op zekere hoogte iets begrepen van de komende crisis waarmee al het 

leven op de planeet te maken heeft, maar toch heeft hij ook duidelijk laten zien dat hij ofwel 

onwillig, of gewoon niet in staat is om de zware schade te herstellen die hij wereldwijd heeft 

veroorzaakt. Dus de vervuiling gaat verder, en ook de verkrachting van de Aarde en de 

prostitutie van haar bronnen zal blijven doorgaan. De Natuur is verdraagzaam, maar zij zal 

een dergelijk misbruik slechts tot op zekere hoogte toestaan. Ze zal de schendingen van de 

mens zo lang mogelijk tolereren om hem ruim de gelegenheid te geven van zijn fouten te 

leren en uit vrije wil zijn gedrag te veranderen. Dit tekent hoe groot het mededogen van 

Moeder Aarde voor haar kinderen is. 

In het verleden zagen de onzichtbare Gidsen van de mensheid (beter bekend als de 

Planetaire of Spirituele Hiërarchie van Grote Zielen) al in dat het nodig was om de mens bij te 

staan, want de krachten die de mens in zijn onwetendheid opriep, keerden zich tegen hem, en 

dit liet hem de gevolgen van zijn onachtzaamheid en zijn dwaze handelingen duidelijk zien. 

Vanwege deze sterk confronterende situatie verwachtten ze dat de mens zijn leven wel zou 

beteren. Ze dachten dat hij zijn middelen van bestaan en zijn vrijetijdsbestedingen wel zou 

aanpassen om een eind te maken aan het vernielen en het vervuilen van Aarde. Zo zou hij 

zowel de planeet als zichzelf vrijwaren van de onnodige en traumatische gevolgen. Deze 

situatie bood de mensheid een mooie kans om te ontdekken dat het de moeite loont om zich te 

ontdoen van egoïsme, hebzucht en materialisme. Ook hoopten zij dat de mens, wijs geworden 

door zijn eigen lijden, zich daadwerkelijk zou gaan bevrijden en een verstandig leven leiden, 

in harmonie met de natuur.  



Helaas heeft de mens hierin juist diep gefaald. Hij heeft helemaal niet adequaat en 

positief gereageerd op de waarschuwingssignalen van de natuur, en daardoor zijn de mens en 

de Aarde samen nu juist griezelig dicht bij een levensbedreigende situatie aangeland. Er is nu 

sprake van een noodtoestand en de symptomen van de huidige crisis zijn er vele. Er 

verschijnen bijvoorbeeld allerlei nieuwe kwaadaardige virussen, omdat de wereld overladen is 

met kwaadaardig karma; het wereld-ego maakt nu een catharsis mee als nooit tevoren. De 

crisis is ook deels het gevolg van het feit dat de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg 

nu op de planeet versneld wordt, want als de frequentie van de planeet verhoogt, wordt ook de 

kracht van gedachte en emotie groter, en dus wordt dan al het leven veel merkbaarder en 

sneller beïnvloed dan daarvoor. Mensen met esoterische kennis hebben al sinds 

mensenheugenis gezegd dat negatieve en op zichzelf gerichte gedachten en emoties de 

oorzaak zijn van alle ziekten. Gedachte en gevoel zijn altijd de fundamentele oorzaken van de 

gevolgen op het fysieke vlak, want ons handelen volgt altijd uit deze twee. 

Het is niet de bedoeling van deze tekst om angst op te wekken of aan te wakkeren door 

informatie te bieden die de gemiddelde lezer liever niet wil weten. Angst zal in feite alleen 

maar de eerder genoemde tegenkrachten in de hand werken. Het is inderdaad de collectieve 

angst in de wereld die door liefde getransformeerd moet worden, voordat de Nieuwe Wereld 

geboren kan worden. De mens vreest alleen wat hij niet begrijpt. Angst is daarom synoniem 

met onwetendheid. Onwetendheid is echter op zijn beurt weer verantwoordelijk voor het 

scheppen van disharmonie, en daarom is het vooral onwetendheid die moet worden teniet 

gedaan door het licht van de Waarheid, zodat men vrijheid van lijden kan ervaren. Het uit 

angst en dwaasheid ontkennen of negeren van de komende planetaire ontwikkelingen is 

natuurlijk weinig behulp-zaam, en het zal ze zeker niet afzwakken of voorkomen. Maar zoals 

we al eerder hebben gezegd zal het licht van ware kennis, dus het verkrijgen van juist inzicht, 

wel behulpzaam zijn. Als onze denkpatronen door verlicht inzicht veranderen en als we daar 

inderdaad naar handelen, dan kunnen de ongewenste bijwerkingen van wereldwijde zuivering 

door en voor ieder mens tot minimale proporties teruggebracht worden, en in uitzonderlijke 

gevallen kunnen ze zelfs volledig worden getranscendeerd. 

Om een voorbeeld te geven van het voordeel van goed geïnformeerd zijn: de reguliere 

wetenschap heeft nog steeds niet kunnen vaststellen waarom levensgevaarlijke virussen voor 

sommige mensen wel dodelijk zijn, maar voor andere niet. De reden daarvoor is echter voor 

iemand met elementaire occulte kennis juist heel duidelijk. Alles in het universum bestaat uit 

energieën die op allerlei verschillende frequenties trillen. Virussen ontstaan vanwege de lage 

en schadelijke vibraties van onze eigen negatieve gedachten en emoties; virussen leven in de 

lagere frequenties. Mensen die alleen maar hoge frequenties in hun bewustzijn hebben en die 

zich volledig hebben gericht op onzelfzuchtig gedrag en liefde zijn over het algemeen 

immuun voor wat men dodelijke ziekten noemt, en zij hebben ook de schadelijke inentingen 

niet nodig! 

Door de eeuwen heen zijn er altijd al ‘wonderbaarlijke genezingen’ voorgekomen, en al 

die genezingen waren mogelijk door het verhogen van de bewustzijnsfrequentie van de 

patiënt, zodat de genezende krachten ongehinderd van binnenuit door de zieke persoon heen 

konden stromen. Dit is hoe zoiets altijd gebeurt, ongeacht of het gebedsgenezing wordt 

genoemd, of witte magie, of een zegen van God, of wat dan ook. De ware oorzaak is altijd 

dezelfde; de frequentie van iemands bewustzijn zal altijd de sleutel zijn. 

De makkelijkste – en voor de meeste mensen beslist veiligste – manier om de vibratie van het 

bewustzijn te verhogen is het inroepen van de Goddelijkheid in onszelf. Dit kunnen we doen 

door ons niet te richten op het persoonlijke zelf (of de persoonlijkheden van andere mensen), 

maar door de aandacht te richten op een hoger en achtenswaardig doel. Als de mens zich in de 

wereld zou richten naar de universele wet, dan zou hij daardoor zo’n alomvattende en 

verruimde focus krijgen dat uiteindelijk volledige genezing op alle niveaus plaats zou vinden, 

en in de meeste gevallen zonder de hulp van bemiddelaars zoals dokters of medicijnen en 



dergelijke. De meerderheid van de bevolking op Aarde heeft het hard nodig om dit te leren 

begrijpen, en dit is dan ook de les voor iedereen die zich probeert schuil te houden in de 

schaduwen van zelfzucht en angst tijdens de innerlijke en uiterlijke omwentelingen die vooraf 

gaan aan de geboorte van de Nieuwe Wereld. 

 

 
 
 
 
 
 

 



De Dag des Oordeels en de Oogsttijd 
 

Almachtige kosmische krachten brachten, zoals voorspeld, al vroeg in de twintigste eeuw een 

versnelling van het Goddelijk Plan voor de Aarde op gang, en sinds kort is die versnelling nog 

aanzienlijk toegenomen. De meer tastbare effecten hiervan trekken nu de aandacht van een 

relatief groot percentage van de wereldbevolking. Deze meer bewuste mensen introduceren 

het nieuwe gedachtegoed van tegenwoordig, zoals uitgebreide kosmologieën, uitvoerige 

spirituele filosofieën en nieuwe geneeswijzen, dat samen ook wel de New-Agebeweging wordt 

genoemd. De voortdurende veranderingen die deze mensen momenteel zo gretig onderzoeken 

en bespreken, vertegenwoordigen een zeer belangrijke inleidende fase van het Goddelijk Plan 

voor het einde van dit Vissentijdperk. Toch vormen deze veranderingen slechts een klein 

onderdeel van een veel groter proces. De laatste fase van dit proces kent de huidige mensheid 

in het algemeen onder de metafoor van ‘de Dag des Oordeels’ of ‘het Laatste Oordeel’. We 

zijn nu aangeland op een cruciaal moment in de planetaire transformatie, want de hele 

mensheid staat nu op een punt waarop zij zeer belangrijke keuzes moet maken die 

onverbrekelijk verbonden zijn met de bestemming van elke ziel op Aarde. 

Deze wereldgebeurtenissen zullen in grote hoogtepunten culmineren, en ze zijn een vast 

onderdeel van grote kosmische cycli en subcycli die in het verleden al talloze malen hebben 

plaatsgevonden. Ook in de toekomst zullen ze blijven optreden wanneer de dageraad van een 

nieuw tijdperk gloort. Op zich is het dus niets nieuws wat er nu gebeurt, maar de grote kans 

die dit nu biedt aan al het leven dat erdoor beïnvloed wordt, is in deze cyclus nog niet 

voorgekomen.  

Ongeveer eens per 25.000 jaar is er een Dag des Oordeels voor de Aarde. En elke 

periode van 75.000 jaar vormt op zich weer een grotere cyclus met zijn eigen grote Dag des 

Oordeels. Deze zeer belangrijke gebeurtenissen fungeren als een katalysator voor de spirituele 

ontwikkeling van vergevorderde zielen. Sommige mensen die begrijpen wat er gaande is, 

noemen deze periode dan ook wat preciezer ‘de Oogsttijd’, want dit geeft aan dat al diegenen 

die de lessen van het fysieke bestaan goed geleerd hebben, geoogst zullen worden. Dat wil 

zeggen: zij zullen worden bevorderd naar een hoger en uitgebreider ervaringsniveau. 

In het verleden zijn sommigen erin geslaagd zichzelf vroegtijdig te oogsten. Deze 

volhardende mensen worden dikwijls aangeduid als ‘verlicht’. Technieken voor zelfbevrijding 

zoals yoga, meditatie, enzovoort kunnen hier inderdaad toe leiden, maar mediteren om 

verlichting te bereiken is altijd een nogal langdurige en moeizame aangelegenheid geweest. 

Alleen individuen met een onverzettelijke wil en een ontembare ijver konden daarin slagen. 

Maar nu, aan het eind van deze 75.000 jarige hoofdcyclus, is het voor de hele mensheid veel 

makkelijker om in bewustzijnsniveau te stijgen, omdat zich nu een geweldige spirituele 

gelegenheid aandient, waar ieder mens op Aarde gebruik van kan maken. Tijdens de geboorte 

van de Nieuwe Wereld zullen er hele groepen zielen worden geoogst, als zij zich afstemmen 

op de genade van de huidige periode en daarmee hun bewustzijnsfrequentie laten stijgen, 

want vibratie is de sleutel tot succes op het Moment van de Oogst. Ieders individuele 

bewustzijns-niveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze planeet) zal een bepaald 

minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor promotie naar de Nieuwe 

Wereld. 

Er bestaan vele legenden over ‘Het Laatste Oordeel’ – het moment waarop er over de 

bestemming van de mensheid wordt beslist. In al die legenden ligt weliswaar een belangrijke 

kern van waarheid, maar de waarheid zelf werd in het verleden door de grillige fantasie van 

bepaalde religieuze mensen totaal verdraaid. Het simpele en logische feit van karmische 

reiniging en inlossing werd verwrongen tot een raar idee van ‘eeuwige verdoemenis’. Het is 

gewoon deel van het volmaakte Goddelijk Plan dat kosmische krachten er voor zorgen dat 



cycli, ideologieën, maatschappijen en beschavingen eindigen als de tijd daar rijp voor is. Dit 

gebeurt om ruimte te maken voor iets beters, iets dat heel geschikt zal blijken – en dus niet 

een beperking zal zijn – voor het ontwakende bewustzijn en het ontluikende leven. 

Het Laatste Oordeel zoals we dat in de heilige geschriften vinden, is een eenvoudig te 

herkennen metafoor voor de onvermijdelijke scheiding der zielen. In deze scheiding worden 

zij, die zich onvoldoende ontwikkeld hebben om met de rest verder te kunnen, uitgesloten van 

de eeuwige levensstroom. Voor de komende Dag des Oordeels zal een goddelijke verordening 

maken dat deze onrijpe zielen hun evolutie op een andere planeet kunnen vervolgen. Daar 

zullen de omstandigheden beter afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en hun 

ontwikkelingsniveau. 

We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’* 

kunnen inzien. Dan zal blijken dat al diegenen die geen goed gebruik hebben gemaakt van de 

spirituele kansen die hen in vele levens zijn aangereikt, geen gelegenheid meer zullen krijgen 

om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel geavanceerder levensvorm 

gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig 

wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke – maar verder eigenlijk nauwelijks in te 

schatten – vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, 

maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen 

speciale clementie zijn voor al diegenen die het niet halen. Zulke onderontwikkelde zielen 

hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De 

wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens 

betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel voldoen aan de 

eisen voor de komende Oogst, bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien 

zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één 

van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook.  

Gezien de spirituele mogelijkheden van dit moment kunnen we dus drie groepen 

onderscheiden:  

 

1) Zij die er gedurende vele fysieke levens niet in geslaagd zijn om op dat vlak hun lessen 

te leren.  Zij zullen de Aarde moeten verlaten. Zij zullen later in een andere fysieke 

wereld incarneren, zodat zij daar opnieuw hun lessen kunnen leren via de unieke 

ervaringen en mogelijkheden van de derde dimensie. 

2) Zij die hier genoeg hebben geleerd en de examens op de school van de fysieke dimensie 

met goed gevolg hebben afgelegd. Zij worden bevorderd naar de volgende klas des 

levens, de vierde of vijfde dimensie. Daar gaan ze verder met hogere leerstof. We 

moeten echter goed beseffen dat die bevordering nog geen Bevrijding of Verlichting 

betekent, want de ziel die is bevorderd zal ooit in de toekomst volgens de wet van karma 

gedwongen worden om via reïncarnatie terug te keren naar het fysieke vlak. Daar moet 

hij opnieuw proberen dat ene Doel te bereiken, waar ieder mens die nog niet verlicht is 

naar streeft: transfiguratie, ofwel ultieme bevrijding van de materie. (Dus ook bevrijding 

van de subtielere materies van de vierde en vijfde dimensies.) Daarom is bevordering 

naar de vierde of vijfde dimensie slechts een tijdelijke bevordering naar de ijlere sferen 

van bestaan. Men zou dit de ‘lagere oogst’ kunnen noemen. 

3) Zij die het Pad van Terugkeer** ontdekt en bewandeld hebben en die daarom naar de 

zesde dimensie kunnen worden verheven, naar het Lichaam van Christus. Zij zullen de 

Totale Bevrijding bereiken. Het betekent Bevrijding van alle lagere gevallen werelden en 

de Terugkeer naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de ware Oogst, en 

dit was ook waar alle Avatars in de hele geschiedenis van de mens op doelden. 

 

________________________________ 

*  Dit wordt ook wel de Akasha Kronieken genoemd.    



 

**  De kennis van het Pad van Terugkeer en de eisen die dit stelt, is nauwelijks bekende, maar zeer belangrijke 

esoterische informatie. Oprechte en intelligente zoekers kunnen deze bij onze groep verkrijgen. (Zie ook 

“De Zuivere Gnosis” aan het eind van dit boek). 



Tweeduizend jaar geleden volbracht Jezus een grote missie. De meeste Christenen 

beseffen niet dat die voor een belangrijk deel bestond uit een poging de mensheid voor te 

bereiden op deze periode van grote transformatie en ongekende spirituele mogelijk-heden. De 

missie van Jezus had tot doel zoveel mogelijk zielen te verlossen van onvermijdelijk uitstel en 

lijden, en daarom sprak de Christus van het Vissentijdperk tot zijn discipelen: “Trek heel de 

wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en 

gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal verdoemd worden” – 

[Marcus 16:15-16]. De doop en soortgelijke rituelen in andere religies kunnen worden 

beschouwd als teken dat iemand besluit zijn leven te wijden aan dienstbaarheid aan de 

mensheid en het Goddelijk Plan. Als iemand de waarheid van de universele wetten begrijpt, 

en als hij zijn lagere zelf resoluut aan de kant zet en verder kijkt, omhoog, in de juiste 

richting, dan zal hij bij het Laatste Oordeel zeker worden gered en aan de verdoemenis 

ontkomen. Het woord ‘verdoemenis’ betekent alleen maar dat men niet in aanmerking komt 

om met de huidige levensstroom mee te gaan. Deze levensstroom staat op het punt naar een 

hoger plan te worden getild, dus bij afwijzing wordt iemand teruggeworpen naar de oude 

levensstroom. Dit is zeer zeker een verdoemenis in de ogen van hen die zich spiritueel verder 

willen ontwikkelen, want zij willen liever de luister van een nieuw menselijk bewustzijn 

meemaken en een nieuwe wereld aanschouwen. 

Er zal eerst een Grote Schifting komen. (Jezus noemde dit het “Moment waarop het Kaf 

van het Koren wordt gescheiden”. In de Koran heet het “Qiyamat”. Het is de periode die 

onmiddellijk voorafgaat aan “Het Gouden Tijdperk”, zoals het nieuwe tijdperk in de Maya-

voorspellingen wordt genoemd). Na de Grote Schifting zullen de omstandigheden in de 

wereld speciaal zijn aangepast aan de snelle vooruitgang van gevorderde zielen. Deze 

omstandig-heden zijn daarom ook totaal ongeschikt voor hen die zich op een veel lager 

ontwikkelingsniveau bevinden. De intensere en krachtigere trillingen van de energieën zoals 

die er in de toekomst op de planeet zullen zijn, zullen de laagontwikkelde mens niet 

stimuleren zich te ontwikkelen. Integendeel! Deze trillingen stimuleren en versterken zijn 

lagere emoties alleen maar. Hij zou er niet bij gebaat zijn op Aarde te blijven, en bovendien 

zou hij maar moeilijkheden veroorzaken voor de vooruitgang van de hoger ontwikkelde 

zielen. De Nieuwe Wereld staat al klaar voor het moment waarop zij de mensheid in haar 

hoogfrequente levensveld binnen kan laten. Al diegenen die de belangrijke lessen in hun vele 

incarnaties niet konden of wilden leren, zullen echter niet verder kunnen, omdat hun vibraties 

onverenigbaar zijn. Dit is de fundamentele wet, het uitgangspunt van het naderende Laatste 

Oordeel. 

 

 

 

De Schapen en de Bokken 
 

 

Uit “Het Aquariusevangelie  

van Jezus de Christus” 

 

33. Wees op elk moment gereed, des daags en des nachts, want de Heer zal 

komen als gij Hem niet verwacht. 

 

34. Voorwaar, wanneer Hij komt met al Zijn lichtboodschappers, dan zal het 

boek des levens en het boek der herinneringen geopend worden – de boeken 

waarin de gedachten, de woorden en daden neergeschreven zijn. 

 



35. En iedereen kan de verslagen lezen die hij over zichzelf geschreven heeft, en 

hij zal zijn lot al kennen voordat de rechter zal spreken. Dit zal het moment van het 

oordeel zijn. 

 

36. In overeenstemming met de verslagen, zullen de mensen hun plaats vinden. 

 

37. De rechter is Gerechtigheid, de koning van de hele Aarde, en hij zal de 

menigten scheiden, zoals de schaapherder de schapen van de bokken scheidt. 

38. De schapen zullen hun plaatsen aan de rechterzijde vinden, de bokken aan de 

linkerzijde, en ieder mens zal zijn eigen plaats kennen. 

 

39. En dan zal de rechter tot hen, die aan zijn rechterzijde staan, zeggen: “Gij 

gezegenden van de Vader-God, kom binnen in uw erfdeel, dat reeds sinds 

oudsher voor u bereid is. 

 

40. Gij bent de dienaren geweest van het ras. Ik was hongerig en gij gaf mij 

brood. Ik was dorstig en gij gaf mij te drinken. Ik was naakt en gij gaf mij 

kleding. 

 

41. Ik was ziek, gij verzorgde mij, en ik was in de gevangenis en gij kwam met 

opbeurende woorden tot mij. Ik was een vreemdeling en in uw woning vond ik 

een thuis.” 

 

42. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Wanneer zag ik u hongerig, dorstig, 

ziek of gevangen? En wanneer stond u als vreemdeling aan onze poorten en 

heb ik u verzorgd?” 

 

43. En dan zal de rechter zeggen: “Gij hebt de mensenkinderen gediend, en wat 

gij voor hen gedaan hebt, dat hebt gij ook voor mij gedaan.” 

 

44. De rechter zal tegen die aan zijn linkerzijde staan, zeggen: “Gaat heen. Gij 

hebt de mensenkinderen niet gediend. 

 

45. Ik was hongerig, en gij gaf mij niets te eten. Ik was dorstig en gij gaf mij niets 

te drinken. Ik was een vreemdeling en gij stuurde mij weg. Ik was in de 

gevangenis en was ziek, en gij zorgde niet voor mij.” 

 

46. Dan zullen dezen zeggen: “Wanneer hebben wij verzuimd voor u te zorgen? 

Wanneer zagen wij u hongerig, dorstig, ziek, een vreemdeling of in de 

gevangenis, en hebben u niet verzorgd?” 

 

47. En dan zal de rechter zeggen: “Uw leven was vol van uzelf. Gij diende u zelf 

en niet uw naaste, en toen gij een van uw naasten veronachtzaamde, 

veronachtzaamde en verwaarloosde gij mij.” 

 

48. Dan zullen de rechtvaardigen het koninkrijk en de macht ontvangen, en de 

onrechtvaardigen zullen heengaan om hun schulden te betalen door alles wat 

de mensen door hun toedoen geleden hebben zelf te ondergaan. 

 

49. Zij die oren hebben die kunnen horen, en harten die kunnen verstaan, zij zullen 

deze gelijkenissen begrijpen. 



 

 

 

 

We kunnen voorbeelden van eerdere Oogsttijden uit het verleden vinden in onze 

esoterische geschiedenis. De grote ramp die vele duizenden jaren geleden Atlantis 

vernietigde, was een echte Dag des Oordeels, net als de dag die komen gaat, maar van een 

mindere orde. De komende Dag des Oordeels zal, net als die van Atlantis, alle zielen afwijzen 

die niet voldoende kwaliteiten bezitten om met de rest van het ras verder te gaan. Het is 

waarschijnlijk dat destijds veel mensen in Atlantis het nalieten om geloof te hechten aan, of 

zelfs maar acht te slaan op de tekens die hen waarschuwden, hun profeten en hun 

voorspellingen – net als nu. Toch zal het voor mensen die een beetje intelligent observeren en 

objectief onderzoeken, heel helder voor ogen staan wat er komen gaat. 

Voor iedereen die over een goed onderscheidingsvermogen beschikt, is het overduidelijk 

dat de mensen die vanwege hun materialistische houding aan hun oude en verouderde 

levenswijzen vasthouden, niet met het meer spiritueel georiënteerde deel van de mensheid in 

de Nieuwe Wereld verder kunnen gaan. Daarom zullen we merken dat het in deze tijd van het 

grootste belang is om alles wat nieuw, relevant en rechtvaardig is, oprecht en volledig te 

steunen, want de Oogsttijd is nabij. Vluchtige nieuwsgierigheid heeft nog nooit iemands 

vibratie veel verhoogd, en het zal bij de Oogst zeker geen positief resultaat opleveren. Alleen 

het demonstreren van liefde zal iemands bewustzijn positief beïnvloeden, en daarom is het 

nodig om actief altruïstisch te reageren op de grote behoefte van nu, en niet alleen maar het 

passief vergaren van informatie. 

 



De dringende noodzaak tot voorbereiding en zuivering 
 

Als we vanuit de ruimte de aura van onze Aarde zouden bekijken, dan zouden we de planeet 

gehuld zien in een donkere mistwolk, een bol van grijze kolkende damp. Met ontzetting 

zouden we deze grote donkere wolk van ijle materie gadeslaan, want niet alleen is deze wolk 

ondoordringbaar dicht en dik, het betekent ook dat er op Aarde zeer ongunstige 

levensomstandigheden heersen. Het maakt alles onduidelijk, en het vervormt alle 

waarneming. 

We zouden dan blij zijn te horen dat er op Aarde inderdaad een dringende behoefte 

bestaat aan verandering en wereldwijde reiniging. We zouden het ook een goede zaak vinden 

dat alle mensen die de naderende reinigende storm op Aarde willen doorstaan, zich erop 

willen voorbereiden en er bovendien goed gebruik van willen maken. 

Er zal in de komende jaren een heftige wereldwijde omwenteling plaatsvinden. In deze 

uitzonderlijke periode zal het dan ook misschien niet het beste zijn om uit medeleven 

emotioneel en mentaal lijden te verzachten of tijdelijke remedies toe te passen op de 

groeiende uiterlijke symptomen, want we hebben te maken met een wereld die lijdt aan een 

innerlijke spirituele ziekte. Het zal gauw uitzonderlijk ontmoedigend worden om de snel 

vermeerderende wonden van de mensheid te verzorgen, ondanks dat het een nobele taak is en 

inderdaad hard nodig. Binnenkort zullen er echter niet meer genoeg pleisters zijn, of 

verplegers die ze kunnen aanbrengen! 

Vanwege de tastbare gevolgen van hun werk denken veel genezers dat hun werk volledig 

is. Bij de meerderheid van hen zal dat echter bij nader onderzoek nogal onjuist blijken. Zodra 

mensen verlost zijn van de symptomen van hun kwaal – fysiek, mentaal of emotioneel – is 

men al gauw zeer tevreden. Vaak vallen ze dan terug in de gewoonten van hun oude 

levenspatronen en laten ze het na om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn van 

hun ziekte. Als die echter wel ontdekt en begrepen worden, dan zullen de fundamentele 

redenen voor hun problemen een juiste en nieuwe weg in het leven laten zien, zodat ze weer 

verder kunnen en ze meteen blijvende genezing voor zichzelf teweegbrengen. 

Verreweg de meeste mensen zoeken alleen genezing voor zichzelf, en dat betekent dus 

dat ze zoeken vanuit zelfzuchtige motieven. Zulke persoonlijke doelen zullen hen echter niet 

helpen de frequentie van hun bewustzijn te verhogen. Integendeel! Het zou heel goed kunnen 

dat bepaalde geneeswijzen de patiënt inderdaad bevrijden van zijn kwaal, zodat hij daarna 

ongehinderd verder kan met zijn spirituele zoektocht en dienstbaarheid. Maar als iemand 

behalve persoonlijke bevrijding van zijn kwaal niet ook een dieper inzicht krijgt in de 

essentiële oorzaak van de ziekte, dan zal zo’n behandeling geen blijvende waarde hebben, 

vooral niet als we het bekijken vanuit een spiritueel perspectief en met betrekking tot wat er 

op dit moment voor de mensheid aan de horizon gloort. Als volledig inzicht geen deel 

uitmaakt van de genezing, dus als de fundamentele oorzaak onaangeroerd blijft liggen en een 

verandering van levenshouding uitblijft, dan zullen de tijdelijk genezen ziektesymptomen 

terugkomen – maar misschien in een andere vorm –, want ware genezing kan niet bestaan 

zonder juist inzicht. 

Ziekte is nog wel meer dan alleen maar een kans om te ontdekken hoe we er vanaf 

kunnen komen! Ziekte is het gevolg van een oorzaak, daarom bevat het een belangrijke les 

voor de schepper ervan. Deze les kan niet geleerd worden zolang iemands houding naar de 

zelfveroorzaakte ziekte nog antagonistisch is, dus als iemand er alleen maar zo snel mogelijk 

vanaf wil komen. Als iemand echter de oorzaak van het probleem aanpakt door de les te 

willen leren, dan zullen de ziekteverschijnselen vanzelf verdwijnen en nooit meer terug 

komen. Dat is ware en permanente genezing. 



Op dit moment, tijdens de geboorte van het Aquarius-tijdperk, verspreiden zich allerlei 

nieuwe geneeswijzen, maar deze stimuleren gewoonlijk juist de focus op het persoonlijke zelf, 

en daarom voeden ze vaak de verlangens van de patiënt en de eigendunk van de genezer. En 

dat is precies wat de aandacht van de werkelijk belangrijke en serieuze zaken afleidt, gezien 

de tijd waarin we nu leven. Ware en permanente genezing is een innerlijke spirituele heling 

waar de mens op dit moment enorme behoefte aan heeft, samen met het preventieve medicijn 

van goed op de hoogte zijn van wat er in deze tijd allemaal aan de hand is. Dat zijn juiste 

maatregelen die aanzienlijk zullen bijdragen tot de verandering, de voorbereiding en de 

zuivering van de mens. En die is inderdaad ook hoognodig, want nu waagt hij zich door zijn 

onwetendheid wel griezelig dicht in de buurt van zijn eigen vernietiging. 

Op dit belangrijke moment is praktisch onderscheidings-vermogen hard nodig, want dat 

zal leiden tot genezing door middel van hulpvaardigheid. In het algemeen is hulp met het 

verhogen van de frequentie van de planeet het hoogste goed dat iemand in deze tijd op Aarde 

kan bijdragen – zowel voor anderen als voor hemzelf. Dit kunnen we doen door oprecht 

welwillend te denken en door onzelfzuchtig en liefdevol te handelen. Zodra een genezer zijn 

bewustzijn verruimt en rekening houdt met de grotere doelen en wetten van het leven, dan zal 

zijn behoefte aan tastbare resultaten verdwijnen, omdat hij zich bewust wordt van de diepere 

lagen waar zijn werk in doordringt. Echt spiritueel inzicht zal maken dat zo iemand waarde 

hecht aan zijn bijdrage aan de belangrijke behoeften van de ziel – dus op de oorzakelijke 

niveaus van de menselijke psyche –, zonder ongepast belang te hechten aan onmiddellijke 

fysieke resultaten. Liefde is natuurlijk de grootste genezer, hoewel de effecten ervan niet altijd 

meteen zichtbaar zijn op het fysieke vlak. 

In deze periode, kort voor de geboorte van de Nieuwe Wereld, kunnen we de krachtigste 

katalysator voor informatie, zuivering, diepe genezing en spirituele vooruitgang vinden in 

positieve en doelbewuste menselijke interacties, want het leven verschaft ons zijn lessen het 

best via de Wet van Verbondenheid. Relaties vormen inderdaad de spiegel waarin we onszelf 

ontdekken. Vanwege de intensiteit van deze periode zouden we er allemaal goed aan doen om 

oprecht te streven naar het vlot genezen van alle ongezonde en disharmonieuze situaties met 

onze medemensen, of anders om ons helemaal uit een situatie terug te trekken als verbetering 

niet mogelijk is, want alle gehechtheden en spanningen in relaties zullen steeds meer 

ongemak veroorzaken vanwege de snelle veranderingen. Of iemand inderdaad gebruik zal 

maken van de huidige spirituele mogelijkheden, hangt af van de zuiverheid van zijn motieven 

en het in de praktijk brengen ervan. De genade van het Aquariustijdperk zullen we alleen 

kunnen ontvangen in betekenisvolle en liefdevolle relaties met anderen. 

 

Ieder van jullie heeft alle Goddelijke vuren in zich, maar zij branden niet. Onze wil 

wordt afgeleid door de lichamelijke verlangens, en daarom maakt het de ethers van 

deze vuren niet aan het trillen en dus geven ze geen licht. Kijk maar in je ziel, en 

zie, is het licht in jou niet inderdaad zo duister als de nacht? Alleen de adem van de 

Heilige Geest kan de levensvuren tot een levend en lichtgevend vuur aanwakkeren. 

De Heilige Geest kan de ethers van de zuivere vuren echter alleen tot licht verheffen 

in zuivere en liefdevolle harten. Luister dan ook goed, en zuiver je hart. Laat de 

Heilige Geest binnen, en dan zullen jullie lichamen vol licht zijn. Dan zal jullie licht 

ver stralen, net als bij een stad op een heuvel, en zo zullen jullie de weg voor 

anderen verlichten. – Jezus 

 

Zorg dat je je innerlijk zuivert en je goed voorbereidt! Dat is de dringende kreet van de 

Nieuwe Geest die tegenwoordig overal in de oren klinkt bij mensen die het kunnen horen. De 

komende en dringend nodige reiniging van de Aarde en alle zelfbewuste wezens die er op 

leven, zal moeilijk zijn of wel meevallen, afhankelijk van de mate waarin iemand zich heeft 

voorbereid. Gezien wat er aan staat te komen, is het op dit moment cruciaal om flink werk te 



maken van het proces van zuivering – vooral psychologisch en emotioneel. Het is van het 

grootste belang om onmiddellijk een begin te maken met deze belangrijke voorbereidingen, 

want dat maakt een geleidelijke en positieve overgang mogelijk. Effectieve en permanente 

zuivering begint met juist inzicht. Iedereen die niet op de hoogte is van wat er nu al aan het 

gebeuren is, is zwaar in het nadeel, en dat zal in de komende jaren nog sterker gelden, omdat 

de toevloed van de Aquariusenergieën steeds groter wordt. Op dit moment is alles in 

beroering, in verandering en in een proces van wording. We moeten dit feit goed zien en er 

voldoende aandacht aan schenken, zodat we de transformatie van de wereld werkelijk kunnen 

herkennen. Daarbij moeten we ook de steeds wijdere kloof tussen het nieuwe en het 

verouderde helder leren waarnemen, en hem erkennen en intelligent aanvaarden. 

 



Het nieuwe en het oude 
 

Alles wat er tegenwoordig nieuw verschijnt op het gebied van spiritualiteit, filosofie, religie 

en wetenschap, staat in scherp contrast met de vertrouwde maar achterhaalde normen. Dit laat 

zien dat er zich nu op reusachtige schaal een belangrijke tweedeling aan het ontwikkelen is. 

De kloof tussen de oude en de nieuwe wereld wordt steeds wijder, en in de fysieke wereld 

begint dat nu ook duidelijk zichtbaar te worden. Deze scheiding is overduidelijk voor iedereen 

die weet wat er gaande is en die de aanwijzingen herkent van wat er komen gaat. De 

massamedia zijn echter niet betrouwbaar als het gaat om de waarheid over deze tijden, want 

die verkoopt niet zo goed! De serieuze zoeker zal daarom verder kijken. “Zoek en gij zult 

vinden; klop en er zal worden opengedaan.” De oprechte en grondige onderzoeker van 

tegenwoordig zal al gauw tot de conclusie komen dat er al enorme veranderingen op Aarde 

gaande zijn, en dat we in buitengewone tijden leven. 

Het belang van deze periode en de omvang van de gevolgen die het zal hebben, kunnen 

nauwelijks worden overschat. Er bestaan veel verwijzingen in allerlei teksten, waaronder 

algemeen erkende geschriften, die erop duiden dat wat in het Christendom ‘Armageddon’ 

wordt genoemd, nabij is. Seculieren en wetenschappers trekken ook hun logische conclusies 

over wat er op Aarde staat te gebeuren, en deze conclusies zijn gebaseerd op moderne 

onderzoeksmethoden van de huidige tendensen in ons zonnestelsel. Er worden bijvoorbeeld 

erg bijzondere planeetstanden verwacht in de periode tussen 2001 en 2010, en wetenschappers 

hebben veel bewijsmateriaal onderzocht dat aangeeft dat er waarschijnlijk in die periode een 

verschuiving van de polen van de Aarde zal optreden.* Er bestaat een overvloed aan allerlei 

voorspellingen van geologische gebeurtenissen en soortgelijke zaken. Deze onheilspellende 

profetieën hebben samen met alle fysieke symptomen van de huidige wereldtransformatie tot 

gevolg dat de mensen steeds meer aandacht krijgen voor de onderlinge verbondenheid van 

alles in de Schepping. 

Er komen nu nieuwe en hogere niveaus van perceptie binnen het bereik van de mens, 

want voor gevoelige mensen openbaren zich nu werelden die eerst verborgen bleven. Er zijn 

nu meer mensen met paranormale gaven dan ooit tevoren, en veel gevoelige mensen beginnen 

te profiteren van de Wet van Synchroniciteit en allerlei andere occulte verschijnselen die zich 

spontaan in hun leven beginnen te manifesteren. 

Het bewustzijn van de mensheid ontwaakt, en daardoor ontstaat er over de hele wereld 

nu een nieuwe ethiek. Steeds meer mensen zien in dat afscheiding op ieder niveau destructief 

werkt, en dat het in feite niet meer is dan een overblijfsel van onwetendheid uit het verleden. 

Men begint ook in te zien dat samenwerking en eenheid inderdaad de doelen en de normen 

moeten zijn voor de nabije toekomst. Tegenstellingen en angst worden nu eindelijk herkend 

als schadelijk voor al het leven, en actieve goodwill wordt nu gezien als de norm die de 

wereld zal transformeren. 

De overgang naar het Aquariustijdperk staat er nu echt gauw aan te komen, want nieuwe 

levensenergieën overspoelen nu de planeet. Ze brengen het wereldbewustzijn tot leven en 

daardoor dwingen ze veranderingen af, en ieder mens zal voor een uiterst belangrijke keuze 

komen te staan. Werkelijk iedereen zal een keuze moeten maken die verreikende gevolgen zal 

hebben voor zowel de loop van zijn huidige leven, als voor zijn toekomstige 

zielsontwikkeling in ontelbare incarnaties – ongeacht of hij wel wil kiezen, en of hij begrijpt 

wat die keuze inhoudt, of niet. We willen hierbij benadrukken dat deze keuze in feite bepaald 

wordt door hoe hij zijn besluit demonstreert. Zijn vermogen om uitdrukking te geven aan zijn 

keuze geldt als het bewijs ervoor, want dat zal de frequentie van zijn bewustzijn verhogen, en 

die bewustzijnsfrequentie zal bepalen of iemand verder gaat met het nieuwe en levende, of dat 

hij bij het oude en verouderde bestaan blijft.  
_______________________________ 



 

* Het is bekend dat er door de eeuwen heen veel van zulke grote verschuivingen zijn geweest. 

Nu is het zo dat er in de wereld afscheidende en destructieve krachten bestaan die de 

mens zelf geschapen of aangetrokken heeft, doordat hij onwetend was van de werking van de 

universele wet. Dit zijn de krachten van het lagere zelf, en aangezien hun collectieve invloed 

in de wereld een uiterst schadelijke is, worden ze door veel mensen beschouwd als krachten 

van het kwaad. Het snel groeiende licht van de nieuwe paradigma’s voor de Aarde gloort al 

aan de horizon, en daarom behoren deze krachten eigenlijk al bij de oude wereld. Hun 

tirannieke overheersing op de planeet zal nu gauw ten einde zijn. Onder de wetten van het 

Aquariustijdperk zal alles wat bij het oude hoort, uiteenvallen en uiteindelijk volledig 

verdwijnen, om daarna door het Nieuwe te worden vervangen. Mensen die binnen de relaties 

en gedachtepatronen van het oude wereldbewustzijn blijven, zullen de oude degenererende 

energieën in hun levens binnenhalen, en daarmee ontzeggen ze zichzelf de toegang tot de 

Nieuwe Wereld. 

Een van de belangrijkste stelregels voor deze overgangsperiode is de waarschuwing dat 

als iemand ergens mee in conflict is – vanwege weerstand, bezorgdheid, angst of afkeer; of 

misschien juist vanwege afhankelijkheid of zelfzuchtig verlangen –, dan behoort hij daardoor 

automatisch evenzeer tot het oude als dat conflict zelf. Alle mensen die de noodzaak niet 

inzien van een werkelijk spirituele en dus onzelfzuchtige instelling, en die deze dus ook niet 

demonstreren, zullen in de komende tijd, als de steeds hogere golven van de nieuwe energieën 

onze planeet overspoelen, steeds meer met moeilijkheden en onenigheid te maken krijgen. 

Zodra de Aarde haar voorspelde bewustzijnssprong maakt, zullen we of gracieus op de golven 

van deze kans vooruit rijden, of er door overspoeld worden. Als de materialisten van de 

wereld doorgaan met hun gebruikelijke exclusieve en zelfzuchtige plannen in hun leven, dan 

zijn ze gedoemd om het effect van de zuiverende energieën van het Aquariustijdperk als iets 

verschrikkelijk destructiefs te ervaren, want de komende veranderingen in de wereld zijn erop 

gericht om juist die dingen die zij zo waardevol achten, te vernietigen. 

De energiefrequenties van de Aarde stijgen, en er komen subtiele maar diep ingrijpende 

krachten binnen op de onzichtbare bestaansvlakken van onze planeet, en dat samen maakt dat 

er een nieuwe levensorde ontstaat en er een Nieuw Wereld-bewustzijn geboren wordt. 

Verouderde levenswijzen laten nu zien dat ze niet deugen voor de nieuwe realiteiten, en dat 

zal steeds duidelijker worden. Ze zullen snel afbrokkelen tot ze uiteindelijk helemaal en 

permanent van de Aarde verdwenen zijn. We leven nu in een tijd van radicale zuivering en 

van een scheiding tussen de verschillende zielen. De poorten naar de hemel en de hel staan 

beide wijdopen, en ieder mens moet nu hoe dan ook een keuze maken, want niemand kan 

twee meesters dienen. 

Nu is er een periode aangebroken waarin iedereen moet kiezen. De huidige gelegenheid 

is zo groot en de behoefte aan duidelijke en positieve actie zo sterk, dat we – of we nu willen 

of niet – allemaal voor een uitdaging komen te staan. We worden geconfronteerd met het feit 

dat we zullen moeten kiezen tussen twee opties, namelijk: of we aanvaarden de nieuwe manier 

van leven en alle verantwoordelijkheden die daar bij horen, of we verwerpen hem brutaalweg, 

omdat we vinden dat we er niets mee te maken hebben, of omdat we niet in staat of 

onvoldoende voorbereid zijn om de vereiste veranderingen in ons leven aan te brengen en de 

nodige offers te maken. In de zeer nabije toekomst zal iedereen, hoe dan ook, moeten kiezen 

om zich te verbinden met de Eilanden van het Licht, of met de grotten der duisternis. Er 

zullen geen grijze gebieden zijn. Daarom zal ieder mens nu moeten kiezen tussen angst en 

liefde, tussen wijsheid en onwetendheid. Welke keuze we hierin maken zal beslist de rest van 

onze dagen op Aarde beïnvloeden, en er zijn twee mogelijkheden: We zullen ofwel al onze 

bezittingen en vaardigheden ten dienste stellen van het Ene Heilige Werk voor de Bevrijding 

van de Aarde – en daarmee bereiden we ons wijselijk voor op dat wat er komen gaat –, of 

anders sluiten we ons aan bij de gelederen van de mensen die het hele voorstel als 



oninteressant en ongeloofwaardig zien, en als te veeleisend of te onbelangrijk voor hun tijd en 

aandacht. Het is deze tweede groep die onbewust en argeloos – of soms juist heel openlijk en 

opzettelijk – vertraagt wat er onvermijdelijk te gebeuren staat. 

Het nieuwe wereldparadigma moet wel een dynamische en uitdrijvende kracht bezitten 

en daarom is het de natuurlijke vijand van alles wat tot het oude en verouderde behoort – en er 

zijn steeds meer vooruitstrevende mensen die hiervan kunnen getuigen. Toch zal het oude 

nooit het Nieuwe kunnen weerstaan, want het Goddelijk Plan voor de Aarde bestaat nu 

eenmaal uit deze vernieuwing. De afbrekende krachten van het oude hebben niet de macht om 

iets of iemand te beïnvloeden die zich afstemt op het Nieuwe. Daarom heeft ieder mens 

vandaag de dag de schitterende kans én de spirituele verantwoordelijkheid om in deze eindtijd 

zijn bewustzijnsniveau zo goed als hij kan te verhogen, door zich af te stemmen op de nieuwe 

paradigma’s die voor de oude in de plaats zullen komen. 

De wet is al gesteld. Alle mensen die tijdens de geboorte van het Aquariustijdperk werkelijk 

in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde te uiten, zullen zich automatisch afstemmen op het 

nieuwe en stralende. Dan zullen ze zien dat al hun oude beperkingen en conflicten oplossen, 

want er komt weer spiritueel contact in hun leven, en een heldere visie en een duidelijk doel, 

en dan staan ze op met een lied van dankbaarheid en vreugde om het onvergelijkelijke licht 

van de Nieuwe Dag te begroeten. 

 



Innerlijke transformatie 
individueel en wereldwijd 

 
 

 

Het wereldbewustzijn werd tot op heden voornamelijk beheerst door emotie en verlangen. De 

onvermijdelijke desintegratie van de oude normen brengt de mensheid nu belangrijke lessen, 

en deze lessen geven duidelijk aan dat er zonder wijsheid geen vrede of geluk kan bestaan, en 

bovendien dat als er blinde gehechtheid en hunkering is, er geen wijsheid kan zijn. Geen 

enkele maatschappij die door zelfzuchtig verlangen geobsedeerd is, zal ooit aan de pijn – en 

zelfs zijn eigen vernietiging – kunnen ontkomen die hij zelf veroorzaakt heeft. Dit is 

herhaaldelijk gebleken uit de onvermijdelijke val van de grote beschavingen zoals die van 

Rome, Griekenland en Constantinopel. Geen enkele samenleving is hier ooit een uitzondering 

op geweest, en er zal er ook nooit een komen, want het is de universele wet, en deze wet geldt 

in deze periode van grote transformaties dus ook voor de wereldwijde samenleving van de 

hele Aarde. 

Sinds onheuglijke tijden is er bij de mens de ongezonde en hardnekkige gewoonte om 

zijn gedachten en houdingen sterk te laten beïnvloeden – en zelfs bepalen – door gebruiken, 

familie en ‘autoriteiten’. In plaats van zelfstandig en creatief na te denken, hebben wij mensen 

in het algemeen een passieve houding aangenomen en zijn we met de kudde meegelopen, en 

dat heeft geleid tot het accepteren van – of op zijn minst onbewust meewerken met – de 

gewone en spiritueel gezien weinig vooruitstrevende gedachtepatronen van onze sociale 

wereld. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die deze onwenselijke bijwerkingen van onze 

cultuur herkennen, en dat veroorzaakt een belangrijke verandering in het denken van de mens. 

Nu komt er namelijk een wijdverbreide zoektocht op gang naar een dieper inzicht in de 

betekenis van het leven. Zulk inzicht zal intelligente mensen in staat stellen de blinde 

intensiteit van het gevoel te overstijgen (en dus ook alle onachtzame gedachten en 

handelingen die altijd op onbeheerste emoties volgen). Dan kan men die emoties sublimeren 

met het verstand en een ruimer bewustzijn, en dat zal op zijn beurt bijdragen aan het scheppen 

van een betere wereld. 

Er zijn allerlei innerlijke transformaties gaande, en één daarvan die nu plaatsvindt bij 

mensen met het potentieel om de Nieuwe Wereld binnen te gaan, is dus ook een verschuiving 

van de neiging om voornamelijk emotioneel te reageren naar een meer mentale instelling. Dit 

betekent dat iemand in de eerste plaats een denkend mens wordt, die zijn leven leidt aan de 

hand van het onderscheiden en reguleren van gedachten, gevoel en handelen, en het 

zorgvuldig maken van keuzes. Deze keuzes worden eenvoudig, omdat hij ze goed overdenkt 

en ze begeleid worden door begrip, want dat maakt dat zij ethisch en verstandig gemotiveerd 

zijn en dat ze rekening houden met het belang van het geheel. Dit is een essentieel deel van de 

huidige overgang, omdat het Aquariustijdperk voor de Aarde de tijd van het verstand en 

spiritueel begrip zal zijn. 

Behalve deze ondergaat men nu overal ter wereld ook andere, meer tastbare en directe 

transformaties. Nu de mens vanwege het Goddelijk Plan voor de Aarde op allerlei niveaus 

tegelijk snel verandert, worden de mensen steeds gevoeliger voor hun omgeving. De 

planetaire frequenties worden steeds sterker, en dat maakt de mens gevoeliger voor zowel de 

gunstige als de ongunstige vibraties in de wereld. Daarom ontdekken steeds meer mensen dat 

ze veel sterker beïnvloed worden door – en dus ook gevoeliger reageren op – innerlijke en 

uiterlijke emotionele en mentale invloeden (dat wil zeggen: subtiele energieën) uit hun 

omgeving. Dit betekent dat negatieve psycho-emotionele staten, zoals angst, stress, 

bezorgdheid etc. veel tastbaarder gevolgen hebben dan hiervoor. Ze verstoren de balans van 

de organische processen in het lichaam aanzienlijk, en zo dragen ze bij aan verzwakking, 



degeneratie en ziekte. Dit hoeft echter niet te gebeuren, want ieder mens kan zelf kiezen wat 

zijn onmiddellijke toekomst hem brengen zal. 

Ieder mens kan een inclusief wereldbeeld verwerven – dat is een wereldbeeld waarbij 

men zich identificeert met al het leven, omdat alles gezien wordt als een onafscheidelijk deel 

van zichzelf. Ieder die dat doet zal zijn positie als wereldburger gaan waarderen, en dat is een 

gezonde instelling waarmee hij de nieuwe en levenskrachtige energieën die nu de planeet 

overspoelen, kan ontvangen. Als iemand gekozen heeft om zijn neus in de goede richting te 

laten wijzen, dan trekt hij daardoor deze energieën aan die van nature beschermend, 

levensversterkend en spiritualiserend werken. Ook zal hij dan sterk geholpen worden met het 

omzeilen van de potentieel verwoestende gebeurtenissen die overal met de geboorte van de 

Nieuwe Wereld plaats zullen vinden, en tegelijkertijd zullen ze bijdragen aan het uitdragen en 

het daadwerkelijk integreren van de alsmaar doorgaande positieve veranderingen.  

Over de hele wereld begint men steeds meer te beseffen hoe noodzakelijk het is dat we 

een goed inzicht krijgen in de crisis waar de hele mensheid zich nu in bevindt, zodat we 

vanuit dat inzicht de noodzakelijke veranderingen kunnen aanbrengen. Men beseft steeds 

meer dat we alleen door constructief en welwillend denken uit kunnen stijgen boven de dichte 

en verzwakkende gedachtewolken die we in ons kwalijke verleden onbewust hebben 

gecultiveerd. Al die psycho-emotionele smog werd eeuwenlang gevoed door de 

onwetendheid, zelfzucht en negatieve houding van de mensheid, en nu is het de oorzaak voor 

de overmaat aan ziekte en de onnatuurlijk korte levensspanne* van de mens, want zo’n 

disharmonieuze psychische omgeving is een grote belemmering voor het welzijn en de 

natuurlijke ontwikkeling van al het leven dat onder de ongezonde invloed daarvan leven moet. 

Deze overweldigende mist van subtiele stof hangt in een verstikkende wolk om onze hele 

planeet heen, als een doodskleed dat de menselijk geest smoort, onderwerpt en vermorzelt. 

We moeten onze neiging tot spirituele zelfmoord snel veranderen. We moeten nu uit de 

onheilspellende schaduw stappen die we wereldwijd zo ontzettend lang hebben gekoesterd, en 

we moeten vooral goed beseffen dat we schuldig zijn aan het collectief mishandelen van het 

Juweel van het Zonnestelsel om de opeengestapelde schade van ons misbruik ongedaan te 

kunnen maken. We zullen het allemaal anders moeten gaan doen, want anders zullen we zelf 

vernietigd worden door de zeer werkelijke en verschrikkelijke gevolgen van hoe het nu gaat. 

Het is simpelweg onvoldoende om alleen maar op de hoogte te zijn van de overgang naar 

het Aquariustijdperk. De huidige crisis vereist het actief omzetten van de oude, schadelijke en 

onaanvaardbare energieën door het intelligent en doelbewust scheppen van nieuwe, positieve 

en welwillende gedachtepatronen. Het denken is al eeuwenlang het krachtigste middel 

geweest waar de mens over beschikte. Het heeft zowel de kracht om te scheppen als om te 

vernietigen. Het is dan ook een belangrijk feit dat al het lijden uit disharmonieus denken 

voortkomt, en dat alle vreugde, vrede en harmonie ontspruit uit gedachten die in lijn zijn met 

de universele wet. 

Het doelbewust gebruik van de verbeelding is een grote scheppende kracht, want iedere 

gedachte die we produceren wordt tot een levend, semi-intelligent wezen (soms elementaal 

genoemd). Deze wezens leven aan de andere kant van de sluier tussen de derde dichtheid en 

de volgende, en ze kunnen de mensheid ten goede of juist ten kwade beïnvloeden. Alle zaken 

die we tot het kwaad rekenen – zoals alle onheilige gedachten en negatieve emoties – 

manifesteren zich als vibratie in de grovere stof van de subtiele werelden, maar goede en 

onzelfzuchtige gedachten en emoties brengen daarentegen juist de hogere en fijnere typen stof 

in die werelden in beweging. Fijnere stof kan veel makkelijker in beweging worden gebracht 

dan grove, en daaruit volgt dat als een bepaalde hoeveelheid energie aan goede gedachten of 

gevoelens wordt besteed, dit een vele malen groter resultaat geeft dan als dezelfde 

hoeveelheid energie op grovere stof wordt gericht. Als we de waarde en de duur van de 

uitwerking vergelijken, dan blijkt dat één enkele onzelfzuchtige en liefhebbende gedachte 

dezelfde kracht kan hebben als wel honderd negatieve gedachten. 



 
________________________________ 

 

* Een schone psychische atmosfeer zou maken dat de mens een gemiddelde leeftijd van misschien wel 

500 jaar of langer zou kunnen bereiken, en ook dat hij een veel hogere kwaliteit van leven ervaart. 

Ongelooflijk hoge leeftijden van meer dan 700 jaar worden beschreven in de oude geschriften, en die 

verwijzen naar een periode dat de planeet veel gezonder was. 

 

In de komende jaren zal het een groot voordeel zijn te weten dat negatieve 

gedachtestromen helemaal geen blijvende effecten kunnen hebben als er zich geen grove stof 

in iemands aura bevindt die met de vibratie van die gedachten resoneren kan. Een zuiver hart 

en een zuivere geest zijn de beste bescherming tegen vijandige aanvallen met gedachten en 

gevoel. De mens kan echter nog een stap verder gaan dan zelfbescherming, want de vibratie 

van Liefde is zowel de grootste beschermer als de grootste weldoener in het hele universum. 

Met spiritueel begrip kan de mens daarom zijn natuurlijke vermogen tot het genereren van 

gedachtekracht ook gaan gebruiken voor het hoogste goed van iedereen en het verheffen van 

al het leven op Aarde. 

Als we de esoterische geschiedenis erop nagaan zullen we ontdekken dat er andere 

beschavingen in de Kosmos zijn geweest die zichzelf inderdaad samen met hun eigen planeet 

hebben vernietigd. Dat was onvermijdelijk, want die werelden waren totaal verzadigd met 

negativiteit. Moeder Aarde zal echter niet imploderen of uiteenvallen! Dit zal men niet laten 

gebeuren, want ze is een belangrijk orgaan in het Lichaam van het Zonnestelsel, en ook een 

centrum van onontbeerlijke kennis en informatie. Onze planeet is gewoon veel te belangrijk 

voor allerlei ander leven in het melkwegstelsel. Op Aarde zijn er zeer belangrijke gegevens 

opgeslagen in het minerale, plantaardige en dierlijke rijk, en ook in de mensenwereld, en het 

is deels voor het verkrijgen van deze informatie dat het aantal bezoeken, ontvoeringen, 

experimenten en andere bemoeienissen door buitenaardse wezens zo hoog oploopt. 

Bovendien heeft de mens duidelijk laten zien dat zij niet in staat is om zichzelf of de wereld te 

redden, en daarom grijpen er andere, verder ontwikkelde wezens van allerlei komaf op onze 

destructieve koers in, want de Aarde zal eerst genezen en gered moeten worden voordat de 

Nieuwe Wereld geboren kan worden. 

Armageddon staat voor de deur, maar het zal voor de mens niet het einde betekenen van 

de wereld, zoals sommige mensen denken. Integendeel, het zal de geboorte zijn van een 

nieuw begin. Om precies te zijn: ‘Armageddon’ betekent de laatste en beslissende slag tussen 

goed en kwaad, en dat is een beschrijving die nu inderdaad volledig van toepassing is. Onze 

planeet moet nog eonen lang ervaring op kunnen doen, en dus moeten ongunstige omstandig-

heden zich niet zover ontwikkelen dat er geen terugkeer meer mogelijk is. De Krachten van 

het Licht, die altijd de duisternis en onwetendheid zullen overwinnen, zijn dan ook al enige 

tijd in de subtiele sferen van onze planeet aanwezig om de planeet te zuiveren en de balans en 

de vrede te herstellen. Als dit aan de mensheid zelf overgelaten werd, zou er niet veel van 

terechtkomen! De mensheid zal spoedig terugkeren naar de Tuin van Eden. Dat is de 

oorspronkelijke staat van de Aarde die verloren is gegaan vanwege de onwetendheid van de 

mens en het onverstandig gebruik van de vrije wil, namelijk onze misplaatste keus voor 

hebzucht en zelfzucht, in plaats van medeleven en liefde. 

Als we nu naar het heden kijken, is het duidelijk te zien dat er over het algemeen veel 

onenigheid en spanning in de wereld is. Zoals we al eerder hebben gezegd, wordt ons 

bewustzijn onvermijdelijk beïnvloed door onze omgeving, en dat is vooral het geval bij 

gevoelige mensen. Nu de spanningen in de geest en emoties van de mens steeds sterker 

worden, raken zijn subtiele energievelden gauw geïnfecteerd, en dan is de kans ook veel 

groter dat hij schadelijke effecten heeft op de aura’s – en dus ook het bewustzijn – van de 

mensen in zijn omgeving. Besmetting van de aura komt vooral veel voor in steden en andere 

dichtbevolkte gebieden, en het zal wel duidelijk zijn waarom. Bovendien zullen schadelijke 



invloeden, zoals bepaalde elektromagnetische frequenties (EMF), luchtvervuiling, lawaai, en 

onnatuurlijke en giftige toevoegingen in het voedsel steeds meer last veroorzaken. Iedereen 

wordt nu steeds gevoeliger vanwege de grote veranderingen, en vooral de grote meerderheid 

die zich tegen het proces verzet, zal steeds meer last ondervinden. 

Enige basiskennis van de aard en bouw van de innerlijke mens zal van bijzonder grote 

waarde blijken om het leven optimistisch te kunnen blijven accepteren te midden van alle 

onvermijdelijke transformaties die nu iedereen al op allerlei niveaus beïnvloeden. Het 

etherisch lichaam (subtiele energielichaam) is een deel van de aura. Het is een ontvanger (en 

een zender) van vibraties en energieën, en het is onlosmakelijk verbonden met de etherische 

chakra’s (energiecentra) die de nieuwe Aquariusenergieën uit de hogere bestaansvlakken 

opvangen. Iedere chakra is op zijn beurt direct verbonden met een endocriene klier en 

bepaalde zenuwknopen in het fysieke lichaam. Vanwege de nauwe relatie met de chakra’s 

ondergaan de endocriene klieren en het zenuw-stelsel van de mens nu radicale veranderingen, 

ze ondergaan een diepgaand transmutatieproces. De intensivering van de subtiele energieën 

op Aarde, zowel in de buitenwereld als innerlijk,  maakt het nodig dat het hele fysieke en 

subtiele zenuwstelsel volledig opnieuw ‘bedraad’ wordt. Verder worden de organen en klieren 

in het fysieke lichaam aangepast, zodat ze de hogere frequenties kunnen verdragen die 

gestaag naar de planeet blijven stromen als voorbereiding op de Grote Overgang. De mens 

wordt op cellulair, atomair, subatomair en etherisch niveau helemaal gereorganiseerd. 

In de bewustzijnsvoertuigen van de mens (die ook uit de vele energielagen van de aura 

bestaan) bevindt zich een plaats waar allerlei biologische gegevens opgeslagen zijn, en die 

‘harde schijf’ wordt nu gestimuleerd door de hogere energieën, zodat de gegevens vrijkomen. 

De nieuwe energieën activeren ook de nog slapende gebieden van de hersenen (inclusief de 

pijnappelklier en de hypofyse), omdat ze tegelijkertijd de chromosomen en het DNA/RNA in 

iedere cel beïnvloeden. Dit maakt latente intuïtieve vermogens wakker en het activeert allerlei 

subtiele stimuli die bij veel mensen paranormale vermogens doen ontstaan. 

Op de verschillende momenten in de grote planetaire verandering zullen sommige 

niveaus van de mens meer worden beïnvloed dan andere. Er zijn veel symptomen te noemen 

die allemaal te maken hebben met de voortdurende veranderingen waar de mens mee te 

maken heeft: angst, geïrriteerdheid, spanningen, nervositeit, rusteloosheid, depressie, 

verwarring, bezorgdheid, vergeetachtigheid, slapeloosheid, visuele ervaringen, allerlei 

veranderingen in bewustzijn, lucide dromen, en onverwachte en veelal oncontroleerbare 

symptomen van catharsis, zoals verdriet, lachen, opgewondenheid etc. Fysieke symptomen 

kunnen zijn: hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, spijsver-teringsproblemen, verlies van 

eetlust, vermoeidheid, buikpijn, hartkloppingen, spasmen, allergieën etc. Soms verbruiken de 

voertuigen van de mens de energie erg onregelmatig, dan schiet het heen en weer tussen 

hyperactiviteit en ongewone sloomheid. Het kan ook voorkomen dat het lichaam bepaalde 

voedingsstoffen nodig heeft in ongebruikelijke hoeveelheden, en er zijn veel mensen die de 

behoefte voelen om hun dieet te veranderen en meer lichte, ongeraffineerde, rauwe en 

levenskrachtige voedingsmiddelen te gebruiken. 

Positieve gedachten en gezonde emoties hebben een zeer gunstige uitwerking op zowel 

het fysieke als het subtiele lichaam van de mens, bovendien stimuleren ze het vermogen om 

levenskracht te assimileren en andere weldadige energieën op te nemen. Het endocriene 

systeem is verantwoordelijk voor het afgeven van hormonen en andere stoffen aan het bloed, 

en deze natuurlijke afgifte groeit als antwoord op emotionele reacties op ervaringen in het 

leven – en het leven wordt steeds intenser voor iedereen. Ons innerlijke biologische systeem 

voor het aanmaken van geneesmiddelen wordt geactiveerd door – en handelt in 

overeenstemming met – de unieke gebeurtenissen die ieder mens meemaakt en hoe hij daarop 

reageert. Bij boosheid komt er bijvoorbeeld adrenaline vrij, en bij een gevoel van verzaligd 

genieten komen er endorfinen vrij. Wanneer iemand nieuwe energieën ontvangt, ze vertaalt 

via zijn bewustzijn, en er daarna op zijn eigen unieke manier uiting aan geeft, dan zal zijn 



positieve danwel negatieve respons de subtiele en fysieke reacties bepalen die hun 

bijbehorende gezonde of juist ongezonde effecten hebben op alle niveaus van zijn gesteldheid. 

Onze bewustzijnsvoertuigen – dus het fysieke, het etherische, het emotionele en het 

mentale lichaam – zijn allemaal met elkaar verbonden, en daarom zal een effect in één ervan 

over het algemeen ook invloed hebben op de andere. Het vrijkomen van gunstige stoffen in 

het lichaam zal bijdragen aan het ontwikkelen van hogere frequenties in de voertuigen, en dat 

helpt bij de overgang naar een hoger ontwikkeld en verruimd bewustzijn. We kunnen deze 

effecten vergelijken met psychoactieve middelen, want die werken op een soortgelijke manier 

en bewerkstelligen dus ook dergelijke, maar slechts tijdelijke resultaten in het bewustzijn. De 

effecten die veroorzaakt worden door de energiegolven die bij de geboorte van de Nieuwe 

Wereld horen, zijn echter permanent en komen volkomen natuurlijk tot stand. 

Negatieve reacties op symptomen van zuivering – dus gedachten en emoties die er 

weerstand tegen bieden – zullen gifstoffen in het bloed brengen, en die veroorzaken 

chemische onbalans die uiteraard het belangrijke proces van positieve transformatie 

belemmert. Het afscheiden en circuleren van gifstoffen in het fysieke lichaam zal de 

frequentie van onze bewustzijnsvoertuigen verlagen, en dat zal aanzienlijk bijdragen aan een 

verhoogde gevoeligheid voor allerlei schadelijke invloeden uit de omgeving, want 

soortgelijke energieën reageren nu eenmaal op elkaar. Om de binnenstromende 

Aquariusenergieën te kunnen ontvangen, moeten we nederige open kanalen zijn die zich 

volledig aan het proces overgeven. De mens moet daarom goed op de hoogte zijn en bewust 

van wat er in deze tijd allemaal gebeurt, want dan kan hij verstandige keuzes maken als 

antwoord op de wereldwijde processen, in plaats van te reageren uit onwetendheid. 

 

Er zijn dus twee verschillende reacties mogelijk op de nieuwe energieën: 

 

1) Sommige mensen zullen er op grond van onderscheidings-vermogen en vertrouwen 

bewust voor kiezen om zich af te stemmen op de hogere energieën. Zij zullen een 

zuivering ervaren, en ook een transmutatie, grote innerlijke groei, positieve 

bewustzijnsverruiming en spirituele ontwikkeling, omdat ze door de Aquariusfrequenties 

geholpen worden en tot ontwaken worden gebracht. Mensen met een dergelijk 

onderscheidingsvermogen zullen hun bewustzijn heel natuurlijk zien ontwikkelen tot 

nieuwe hoogten van ervaren en uitdrukken, en zij zullen zich verheugen in een grotere 

vrijheid en een groter vermogen tot liefhebben dan ze ooit in hun leven hebben 

meegemaakt. Uiteindelijk zullen ze een prachtige nieuwe lichtheid in zichzelf ontdekken 

en een vitaliteit die zich vanzelf in hun fijn afgestemde lichamen ontwikkelt. Dan zullen 

ze zich nog verder openen en nog veel meer spirituele energie door hun verfijnde 

zenuwstelsel laten stromen, en dan zullen ze uiteindelijk tijdens de Oogst vol vreugde 

naar de Nieuwe Wereld overgaan. 

2) Andere mensen zullen niet in staat of niet bereid zijn hun oude en schadelijke 

karakterpatronen los te laten, en zij zullen daarom een onaangename opeenhoping van 

geblokkeerde energie in hun lichamen ervaren. Dat zal uitmonden in een grove 

uitvergroting van persoonlijkheidstrekjes die eerder werden onderdrukt of in toom 

gehouden, want ze zullen steeds heftiger en onbeheerster ontladen worden, met alle 

kwalijke gevolgen van dien voor henzelf en de mensen in hun omgeving. 

 

De menselijke dichte en subtiele energiesystemen zijn onafscheidelijk verbonden met die 

van de Aarde. Omdat de mensheid nu gezuiverd en getransformeerd wordt, is onze Aarde aan 

gelijksoortige invloeden onderhevig, en omgekeerd. Het planetaire energienetwerk (het 

zenuwstelsel van de Aarde) en het netwerk van alle vortexen (het chakrasysteem van de 

planeet) ondergaan op dit moment een proces van fundamentele verandering. Sommige oude 

vortexen sterven af en verdwijnen, andere worden juist tot leven gewekt, en ook verschijnen 



er nieuwe. Dit alles is in overeenstemming met het Goddelijk Plan voor onze planeet, en het 

maakt een voorspoedig ontstaan van het Nieuwe Wereldbewustzijn op Aarde mogelijk. 

 



Het nieuwe wereldbewustzijn 
 

Met de komst van het Aquariustijdperk zullen er wetten worden aangepast vanwege het 

hogere spirituele niveau van de mensheid. Er zullen zelfs compleet nieuwe wetten gaan 

gelden die perfect zijn afgestemd op het verruimende wereldbewustzijn van tegenwoordig. De 

hele planeet beweegt zich nu naar het volgende keerpunt op haar evolutionaire spiraal, en 

daarom zullen deze nieuwe wetten – en ook de Goddelijke Vertegenwoordigers zelf die ze 

invoeren – de mensheid aansporen tot eenheid en werkelijke spirituele kameraadschap, een 

nieuwe en prachtige manier van bestaan. Dit ideaal is nu, aan het einde van het 

Vissentijdperk, niet alleen een reële mogelijkheid, maar het is ook een voorwaarde voor 

verlossing en voor het genezen van de Aarde en de mensheid. 

Veel van de oude religieuze denk- en leefwijzen hebben meer problemen dan 

oplossingen gebracht, en de mensen die willen helpen bij het laten ontstaan van het Nieuwe 

Wereldbewustzijn, zijn er nu klaar voor om de oude manieren helemaal achter te laten. Zij 

richten zich nu met heel hun hart naar de nieuwe uitingen van waarheid. Er is wereldwijd een 

grote verandering in houding onderweg, en men begint vooral in het Westen te beseffen dat 

de oude manieren van op zichzelf gerichte spirituele groei niet meer gelden zoals vroeger, en 

ook dat de zoektocht naar persoonlijke verlichting geen deel kan uitmaken van de nieuwe 

wereldethiek. In de nieuwe tijd zal op zichzelf gerichte spirituele ambitie volledig vervangen 

worden door oprechte toewijding aan het hoogste goed van iedereen. Mensen die nu 

ontwaken en die de noodzaak tot verandering beginnen te beseffen, hebben van de oude 

manieren geleerd, en zij zijn er klaar voor om ze op te geven voor iets dat nu veel 

belangrijker, vitaler, toepasselijker en grootser is. De weldenkende mens is nu klaar om blind 

geloof volledig achter te laten. En dat geldt ook voor het vereren van uiterlijke objecten, 

religieuze bemiddelaars, technieken voor zelfbevrijding, en ingewikkelde filosofische idealen, 

want al deze methoden dienen gewoon de huidige spirituele behoeften van de mens niet meer. 

Steeds meer bewuste en kritische mensen zien in dat het persoonlijke plaats zal moeten maken 

voor het onpersoonlijke, en dat het zelf plaats zal moeten maken voor de goddelijke Geest, wil 

er ooit vrede op Aarde kunnen komen. Deze ontwakende mensen vormen samen de kritieke 

massa waardoor het Nieuwe Wereldbewustzijn geboren kan worden. Daarna zal het zich 

permanent op Aarde kunnen vestigen. 

Het nieuwe wereldparadigma van een verbonden bewustzijn kan alleen werkelijkheid 

worden als ideeën uit de spirituele werelden een indruk achterlaten in het bewustzijn van de 

mensheid, want de gedachtenwereld van de mens is het enige beschikbare instrument 

waarmee het Goddelijk Plan zich op Aarde kan manifesteren. Het sublimeren van het 

gedachtengoed van de wereld is hard nodig voor het genezen van onze zieke planeet, en de 

binnenstromende regenererende energieën van de Nieuwe Wereld kunnen alleen ingeroepen 

worden door een volkomen onzelfzuchtig doel te kiezen en een onvoorwaardelijk 

coöperatieve houding te demonstreren. 

Het Nieuwe Wereldbewustzijn dat nu ontstaat, kenmerkt zich door samenwerking die 

oprecht het algemeen goed beoogt, door een altruïstische instelling, en door een doelbewuste 

toewijding aan het dienen van de wereld. Daarbij heeft het Nieuwe Wereldbewustzijn ook iets 

heel sociaals, want het is een groepsbewustzijn. Oprechte solidariteit is hard nodig op Aarde, 

omdat de planeet nog altijd overheerst wordt door de afscheidende instelling van de mensen. 

Alleen de kracht van synergetische eenheid kan als een collectieve kracht voor het goede de 

eeuwenlang opgespaarde duisternis verdrijven en wereldwijde negativiteit overwinnen, en 

daarmee zal het huidige doel voor de wereld zich kunnen manifesteren. 

Het Nieuwe Wereldbewustzijn begrijpt wat de enige manier is om de suïcidale 

rampkoers van de mens te verleggen, namelijk door de Goddelijke Wetten tegenover de 



Aardse wetten te stellen. Want door de Hogere krachten tegenover de lagere te stellen, zal 

alles wat achterhaald en onwenselijk is omgevormd worden tot iets nieuws en levends. Dit 

doet men door inzichten uit te dragen waar er onwetendheid heerst, en door compassie te 

tonen bij verwijt, door hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met 

liefde. Door een verenigd bewustzijn te demonstreren, tonen mensen de essentiële kwaliteiten 

van het Nieuwe Wereldbewustzijn, en daarmee brengen ze een hoger trillingspatroon in de 

aura van de Aarde. Deze positieve inbreng heeft al nieuwe frequenties van spiritueel licht 

opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan het herstel van de planeet en al het leven dat 

daarbij hoort. 

De eerste gloed van het Nieuwe Wereldbewustzijn is nu in de westerse wereld al te zien, 

en het is ook zo dat de westerse mens bestemd is om zich in het Aquariustijdperk te 

manifesteren als een spiritueel hoogontwikkeld ras, zonder daarbij de oosterse wereld tekort te 

doen. De Wet van Reïncarnatie verklaart dit noodzakelijke en cyclische patroon, want de golf 

van het leven beweegt zich van oost naar west, net als de zon, en de zielen die in voorbije 

eeuwen uitblonken in oosterse mystiek, zijn nu uit medeleven teruggekeerd als dienaren van 

het ras. Zij brengen nu de meer gevorderde principes en wetten van het westerse occultisme 

met liefde in praktijk. 

Het Latijnse woord occultus betekent verborgen. Occultisme is dan ook de wetenschap 

van alles dat voor de vijf zintuigen en het intellect verborgen blijft. Met het woord 

‘occultisme’ zoals we het zojuist gebruikten (en verder in dit hele boek), bedoelen we een 

intelligent begrip van universele wetten en esoterische principes, en het bewust en 

onzelfzuchtig hanteren van de verborgen Natuurkrachten voor het goed van het geheel. Het 

betekent dus geen tovenarij, zwarte magie, spiritisme of mediumschap of iets dergelijks. Voor 

mensen die niets van het occulte weten, is het moeilijk om te beseffen hoe groot hun 

beperkingen zijn, en hoezeer die werkelijk met alles te maken hebben. In de komende cyclus 

zal de kennis van het innerlijke leven en de occulte dynamiek van het Universum groter zijn 

dan ooit tevoren, en de mensheid zal daarom ook van nature een veel helderder licht van 

waarheid en wijsheid de wereld in dragen. Met dat licht zullen de mensen de weg beschijnen, 

zodat iedereen hem kan zien. 

De mensen die het Nieuwe Wereldbewustzijn samenvatten en beschrijven, zijn daarmee 

al bezig een brug te bouwen van het oude naar het Nieuwe. Zij banen een lichtend pad naar 

het Aquariustijdperk, en daarmee bereiden zij de weg voor iedereen die het wil volgen. Zij 

inspireren anderen om te profiteren van de huidige ongekende spirituele gelegenheid, en zo 

helpen ze om het potentieel om te zetten in een schitterende werkelijkheid voor iedereen die 

naar succes verlangt bij de Oogst. De verbreiding en uitstraling van het Nieuwe 

Wereldbewustzijn, zoals dat nu actief aanwezig is in de harten van alle ontwakende mensen, 

is nu een zeer invloedrijke realiteit die de mensheid kan bevrijden. Deze kracht zal de 

mensheid in staat stellen voorwaarts te gaan op het spirituele pad, en daarmee zullen de 

mensen de Nieuwe Geest inroepen en de Nieuwe Wereld opbouwen. De snelle en 

wereldwijde groei van netwerken en zelfvoorzienende leef-gemeenschappen geeft al aan in 

welke richting de toekomst zich zal ontwikkelen. 

 



De groeiende behoefte aan netwerken 
 

Eigenlijk is netwerken een wereldwijd coöperatief streven tot het intelligent samenvoegen en 

sturen van bronnen en het delen van nieuwe en relevante informatie, ideeën, tijd, werk, en zo 

meer. Nu de kennis van de mensen explosief groeit vanwege het ontwikkelen van het 

wereldbewustzijn, is netwerken een zeer belangrijk aspect voor vooruitgang aan het worden. 

Het zal vooral van belang zijn voor het efficiënt en doelmatig opbouwen van de Nieuwe 

Wereld. Veel mensen die zich tot op heden voornamelijk alleen hebben ontwikkeld, zijn er nu 

klaar voor om hun inspanningen te verenigen. Omdat het nieuwe wereldbeeld zich aan hen 

kenbaar maakt, herinneren zij zich weer waarom zij op Aarde geïncarneerd zijn, en daarom 

zijn zij nu bereid om zich aan te bieden als instrumenten voor dienstbaar-heid aan het goed 

van iedereen. Vanuit hun visionaire inzichten zoeken ze naar manieren om nieuw licht in de 

wereld te brengen, omdat dat hard nodig is. Zij willen op elke mogelijke manier meehelpen 

met het Goddelijk Plan voor de mensheid. 

In de nieuwe wereldvisie zullen alle bekende (en ook nieuwe) wetenschappen verder 

uitgroeien, maar met name wetenschappen als metafysica, ecologie, sociologie, filosofie en 

spiritueel inzicht zullen zich verder ontwikkelen. De mensheid is er klaar voor om tot nog toe 

onbekende – of hoogstens vermoede – universele wetten te ontdekken, en iedereen zal grote 

vooruitgang merken op al die gebieden, indien de mensheid zich inderdaad verantwoordelijk 

genoeg opstelt om die kennis voor het goed van iedereen aan te wenden. Zulke belangrijke en 

relevante kennis zal sterk bijdragen aan de positieve transformatie van onze planeet en haar 

bevolking, en als de tijd rijp is, moet die kennis dus absoluut met iedereen worden gedeeld. 

Internationaal netwerken werkt wereldwijde synergie in de hand, en daardoor helpt het 

met het voorbereiden van de planeet op de komende overgangen. Met de moderne 

communicatie-middelen van tegenwoordig kan men makkelijk netwerksystemen scheppen, 

coördineren en doelgericht gebruiken, en dat maakt het mogelijk dat overal ter wereld allerlei 

verschillende en elkaar aanvullende informatie gecombineerd wordt. Dat levert veel betere 

resultaten op dan wanneer die samenwerking niet zou bestaan. 

Als het bewustzijn van de mens zich ontwikkelt, maken nieuwe inzichten allerlei 

bruikbare ontdekkingen en uitvindingen mogelijk. Er is tegenwoordig steeds meer apparatuur 

beschikbaar die werkt op nieuwe technieken, zoals free energy generatoren (die kunnen de 

overal aanwezige en onbeperkte universele energie aftappen), apparaten voor het genezen met 

geluidsgolven (die ziekten genezen die door gewone medicijnen niet verholpen kunnen 

worden), en anti-zwaartekracht toestellen (die de behoefte aan fossiele brandstof voor 

vliegtuigen volledig elimineren). Etherische wetenschappen onthullen metafysische principes 

aan het groeiende bewustzijn van de mens die tot dusver alleen bekend waren bij mystici, 

occultisten en alchemisten. Het genezen met frequenties geeft op dit moment al zeer goede 

resultaten in de moderne wereld, en dit zal de meest algemene en meest effectieve 

geneeswijze van de toekomst zijn. De medische wereld accepteert kleur-, licht- en 

geluidstherapieën steeds meer als volwaardige en doelmatige geneesmethoden, en nu men 

meer vaardigheid krijgt in het gebruik ervan, worden ze ook steeds vaker met succes 

toegepast. Er zijn nu heel veel nieuwe veilige, holistische en efficiënte geneeswijzen voor 

lichaam, geest en emoties, en er komen er steeds meer bij. Nu de mens de eenentwintigste 

eeuw nadert (de eeuw van het nieuwe inzicht), duikt er overal belangrijke – soms zelfs uiterst 

belangrijke – en vooruitstrevende praktische informatie en spirituele kennis op. Dit heel 

kleine voorbeeldje van wat er aan nieuwe dingen in de wereld is, is slechts een indicatie van 

waar de mens naar op weg is. Er zullen nog veel meer en grotere wonderen komen. 

Als mensen door hun onzelfzuchtige houding contact leggen met de nieuwe 

gedachteprojecties en ideeën die goddelijke Afgevaardigden naar de Aarde zenden om de 



mensheid en de planeet te helpen, dan wordt hun de omvang van het werk dat er op Aarde 

gebeuren moet overduidelijk. Er komen steeds meer mensen die zich, vaak heel subtiel, laten 

leiden door welwillende entiteiten die in de niet-fysieke bestaansvlakken leven en van daaruit 

te werk gaan. Deze onbelichaamde menslievende wezens zijn er alleen maar op uit om de 

mensheid van dienst te zijn. Zij helpen met de nodige voorbereidingen op de komende 

veranderingen, en met het reorganiseren en regenereren van de planeet. Als gevolg van het 

proces van ontwaken komt het tegenwoordig steeds meer voor dat mensen allerlei bijzondere 

vaardigheden en ‘gaven’ hebben. Occulte vermogens en natuurkrachten worden nu verstandig 

toegepast door mensen die daartoe in staat zijn en waarvan aangenomen mag worden dat ze 

zulke energieën wijs zullen gebruiken. Al het goede dat daaruit voortkomt, kan men nu via de 

nieuwe systemen van wereldwijde uitwisseling en samenwerking delen. 

De binnenkomende stroom van nieuwe en waardevolle concepten is nu, tijdens deze 

unieke periode op Aarde, zo sterk, dat mensen in hun eentje en zonder hulp onmogelijk zelfs 

maar een heel klein stukje van al die creatieve ideeën kunnen verwerkelijken. Men kan nog 

veel meer licht en energie inroepen en voor het algemeen goed gebruiken door 

gemeenschappelijk, nationaal en internationaal samen te werken. Mensen hebben elkaar 

nodig, en samenwerken voor een onzelfzuchtig doel biedt ongekende voordelen. Zodra er een 

klein beetje groei zit in het percentage van de mensheid dat hier werkelijk oog voor heeft, dan 

zullen er – conform de Wet van Synergie – grote dingen tot stand gebracht worden, en niet 

alleen op de plaatsen waar men inderdaad op die manier te werk gaat, maar wereldwijd. Dat is 

de grote belofte van het nieuwe tijdperk, en dat is op dit moment het doel van het Goddelijk 

Plan op Aarde. 

We zijn op weg naar een nieuw Utopia. Bewustzijn en vindingrijkheid groeien nu 

wereldwijd, en de horizon van ons huidige potentieel aan dienstbaarheid opent zich wijd voor 

ons. Het bewustzijn van al degenen die hun blik hebben gericht op de Nieuwe Wereld, zal 

verhelderen door het ware en praktische uitgangspunt dat netwerken een zeer wijze en 

logische stap voorwaarts is voor de mensheid. Men deelt steeds meer kennis en informatie 

publiekelijk met elkaar, en men begrijpt steeds beter wat werkelijke vooruitgang eigenlijk is. 

Daardoor beseft men tegenwoordig ook steeds beter dat plaatselijke samenwerking en 

gemeenschappelijk leven een verstandige en zeer wenselijke ontwikkeling is die uit 

netwerken voortkomt. 

 



Het ontstaan van samenwerkende leefgemeenschappen 
 

De komende stormachtige veranderingen zullen wereldwijd veel invloed hebben op onze 

sociale en maatschappelijke omgeving. De mensheid zal binnenkort ontdekken dat het verval 

en het ineenstorten van de conventionele handelseconomie onvermijdelijk is. Dan gaat men 

ook beseffen dat we moeten ophouden met het produceren van schadelijke en overbodige 

luxeartikelen waar de moderne mens tegenwoordig zo van geniet – dus alle producten die 

gebaseerd zijn op het exploiteren van steeds schaarser wordende natuurlijke bronnen, en 

producten die vervuiling opleveren bij de fabricage ervan, of die wreedheden en moord op het 

dierenrijk nodig maken. De tendens om internationaal en over grote afstanden handel te 

drijven – alleen maar om te beantwoorden aan menselijke behoeften, verlangens en 

gewoontes – is vanuit een wereldomvattend perspectief gezien verspillend, overbodig en 

bovenal uiterst schadelijk voor een gebalanceerde en gezonde levenswijze. 

Een van de belangrijkste factoren die in onze moderne wereld bijdragen aan 

afgescheidenheid, ongelijkheid, leed en ziekte is de uitvinding van het geld, en daar is een 

zeer actieve handelsgeest uit voortgekomen die de neiging tot hebzucht, en zaken als 

eigendom, macht en conflict voedde. De moderne maatschappe-lijke financiële systemen 

leiden tot wereldwijde overheersing van de velen door de weinigen die rijk en machtig zijn. 

Als er een monetair systeem bestaat dat door hebzucht misbruikt wordt – en dat is overal ter 

wereld al heel lang aan de gang –, dan zullen daar altijd snel dingen op volgen zoals 

monopolie, corruptie, onrechtvaardigheid, decadentie en al het leed wat daar uit voort komt. 

In de woorden van Paulus in zijn Eerste Brief aan Timoteus [1Tim 6:7-9]: “We zijn met 

lege handen de wereld binnen gekomen, en we zullen hem zeker ook met lege handen 

verlaten; laten we dus met voedsel en kleding tevreden zijn. De rijken zullen echter toegeven 

aan verleiding en valstrikken, en aan vele dwaze en pijnlijke pleziertjes die de mens tot zijn 

teloorgang en ondergang drijven, want de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad.” 

Er bestaan tegenwoordig echter alternatieven die de monetaire systemen kunnen 

vervangen, en die kunnen dus ook de problemen oplossen die de wereldhandel – en al het 

wangedrag dat er uit voort komt – veroorzaakt heeft. Eén zo’n alternatief is het systeem van 

eerlijke ruilhandel dat volledig vrij is van het gebruik van geld. Nieuwe methoden zoals deze 

bestaan al en worden over de hele wereld met succes toegepast in bepaalde 

leefgemeenschappen. In de nabije toekomst, als de onbillijke wereldeconomie ineengestort is, 

zal de hele mensheid gedwongen worden om van zulke alternatieve middelen gebruik te 

maken. De mensen echter, die een juist beeld hebben van de komende veranderingen en de 

nodige aanpassingen, keren zich nu al naar meer traditionele waarden als het gaat om 

levensonderhoud en het delen met elkaar, want zij zijn zich scherp bewust dat er een tijd komt 

dat samenwerking en gemeenschappelijk leven essentieel zijn voor het overleven van de 

mensheid. 

Als de oude methoden om in het levensonderhoud te voorzien in de komende jaren 

afbrokkelen en ineenstorten, zullen de mensen die beseffen wat er komen gaat bijeenkomen 

om elkaar te steunen in de overgangsperiode. Hun heldere inzicht in de toekomst laat hen zien 

dat het geleidelijk en doelbewust afstand doen van al het oude de manier is om zich stap voor 

stap voor te bereiden op het onvermijdelijke: het uiteindelijk helemaal achterlaten van alle 

ineffectieve sociale, economische en politieke systemen, in ruil voor iets nieuws en beters. 

Zulke pioniers zijn nu al begonnen om nieuwe methoden van levensonderhoud te 

demonstreren, en zij maken gebruik van een nieuw betaalmiddel. 

De universele wet bepaalt dat succes gegarandeerd is als er een aantal oprecht toegewijde 

mensen met enthousiasme, volharding en een gemeenschappelijke onzelfzuchtige focus 

samenwerken, want dat is een spirituele activiteit die in lijn is met de Universele Activiteit. 



Spirituele leefgemeenschappen herinneren zich ook nu al dat er occulte methoden zijn 

waarmee zij alles wat ze voor het algemeen goed nodig hebben, zonder problemen kunnen 

manifesteren. Als groepen toegewijde mensen maar voldoende liefhebben, dan kunnen ze 

samen een etherisch kanaal vormen dat energie binnenhaalt uit de hogere dimensies, en dat 

kan zich dan in de fysieke wereld manifesteren op iedere gewenste manier om het werk verder 

te kunnen laten gaan. LIEFDE zal in het Aquariustijdperk het nieuwe betaalmiddel zijn, en 

niet in het bezit zijn van dit betaalmiddel betekent volledig behoeftig zijn. 

Volgens de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk moeten alle serieuze kandidaten 

voor de Oogst tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld vooral goed aandacht besteden aan 

het volgende: Als iemand niet klaarstaat om blij en spontaan alles te geven wat hij kan om 

het hoogste goed van iedereen te dienen, of als er enige angst of terughoudendheid in 

iemand aanwezig is, of als hij op een andere manier op zichzelf gericht is, dan sluit hij zich 

daarmee automatisch buiten de gelederen van ware dienaren van de wereld en dan kan hij 

dus geen deel uitmaken van het Ene Goddelijke Werk op Aarde. Ware spirituele 

dienstbaarheid sluit alle compromissen uit. Bovendien zal in de komende tijden blijken dat 

alles weggenomen zal worden dat voor zichzelf gehouden wordt, alles dat niet onzelfzuchtig 
in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt als bijdrage aan de Ene Grote Zaak. Dit 

wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een onlosmakelijk deel van de goddelijke 

Belofte die de mens al heel lang geleden is afgelegd en die binnenkort verwerkelijkt zal 

worden door iedereen die liefheeft. 

Op dit moment ontstaan er overal ter wereld nieuwe leefgemeenschappen – deze kunnen 

al beginnen met twee mensen die elkaar vertrouwen. Gelijkgestemde zielen worden naar 

zulke beginnende gemeenschappen toe getrokken vanwege de focus waarmee ze werken, en 

ook vanwege hun magnetische vibratie en de Wet van Karma. Een eenvoudig leven en 

hooggestemde gedachten maken dat deze gemeenschappen een natuurlijke, gezonde en 

doelbewuste manier van bestaan genieten waarin de ziel van zowel kinderen als volwassenen 

liefdevol gevoed kan worden. Mensen die ontwaken nemen vandaag de dag hun 

verantwoordelijkheid voor het voorzien in bevorderlijke omstandigheden en doelmatige 

leermethoden, want daarmee kunnen ze de zielen van kinderen aanmoedigen zich heel 

natuurlijk te ontwikkelen en te groeien. Dat zal maken dat hun persoonlijk-heden volkomen 

vrij blijven van conditioneringen en negatieve beïnvloeding door de opgelegde houdingen en 

regels van sociale systemen. Deze sociale systemen zijn immers zelf beperkt en aangetast, en 

ze worden beheerst door onjuiste overtuigingen, verouderde tradities en ondoelmatige 

methoden. 

Het is al tientallen jaren het geval – en nog steeds – dat buitengewoon hoogontwikkelde 

zielen op Aarde incarneren als liefhebbende respons op de grote behoefte aan hulp in de 

wereld. Dit zijn de voorlopers van de nieuwe leraren* van de mensheid, en zij zijn hier om de 

mensheid te helpen met de nodige voorbereidingen voor de Grote Overgang. Zulke spiritueel 

vergevorderde mensen begrijpen heel goed hoe ze de natuurlijke ontwikkeling van kinderen 

op alle niveaus – fysiek, emotioneel, psychologisch en vooral spiritueel – moeten bevorderen. 

Zij weten hoe ze daarbij de nodeloze pijn en worsteling moeten voorkomen die helaas wel de 

ervaring is geweest van de meerderheid van de jonge mensen die geconditioneerd en gevormd 

zijn door de maatschappij en zijn materialistische focus. De nieuwe leraren zijn vandaag hier 

om de weg vooruit te wijzen. Mensen die de huidige wereldcrisis herkennen en die het 

onderscheidingsvermogen bezitten om te herkennen waar nu behoefte aan is, zullen zich 

daarom bij deze strategisch geïncarneerde dienaren van de mensheid aansluiten, en met 

hen gaan  
 

_______________________________ 

* Hierbij moet worden opgemerkt dat er veel mensen zijn die zoeken naar iemand die beantwoordt aan 

hun idee en ideaalbeeld van de volmaakte spirituele leraar – zoals bijvoorbeeld de serene en vredige 

heiligen uit de oude religies, die in allerlei biografieën beschreven worden. Als een nieuwe leraar 



van de mensheid zulke mensen de hand reikt, dan is het echter heel goed mogelijk dat zij deze kans 

voorbij laten gaan, omdat hij niet aan hun beeld voldoet. De nieuwe leraren zijn veeleisender, en zij 

gaan onvermijdelijk veel daadkrachtiger te werk, want zij willen de planetaire deadline halen, en een 

zo groot mogelijke oogst binnenhalen. Het onderwerp van de dienaren van de mensheid, hun doel 

om in deze periode te incarneren, hun oorsprong, kwaliteiten, levenspatronen, etc. worden in detail 

beschreven in het boek Dienaren van het Goddelijk Plan – de bestemming der tijden is nabij (zie ook 

achterin dit boek). 

samenwerken. Daarmee leggen ze de nieuwe fundamenten voor een veel efficiëntere 

samenleving en een gezondere levenswijze. 

De mensen die de Nieuwe Wereld op gaan bouwen, zullen het beste uit het verleden 

nemen en dat samenvoegen met het nieuwe, om zo de spirituele voorspoed van het komende 

Aquariustijdperk voor te bereiden. Gemeenschappen zullen in de Nieuwe Wereld op die 

manier goed worden verzorgd, en daardoor krijgen ze de kans hun grotere potentieel te 

realiseren en spirituele beschavingen te worden. De toekomst ligt nu in de handen van de 

mensheid. Het heden kan echter noch worden gebouwd op hoop op een betere toekomst, noch 

op spijt over het verleden. Het is nu heel hard nodig dat men ontwaakt en tot actie overgaat, 

en dat geldt in het bijzonder voor de mensen die het inzicht, de geest, en de diep gevoelde 

aspiratie hebben om veilige havens te scheppen waar men kan schuilen tijdens de komende 

storm. Dit zijn mensen die ook het initiatief en de bereidheid tonen om alles te koesteren wat 

nieuw en levengevend is en wat bijdraagt aan de genezing en verheffing van de mensheid en 

de Aarde. 

Omgekeerd is het ook zo dat geen enkele leefgemeenschap de komende heftige periode 

zal overleven, als die niet gebouwd is op de veilige en stevige fundamenten van gezamenlijke 

spirituele aspiratie en onzelfzuchtige ethiek. Ware gemeenschap leeft in het hart van de leden 

als een spirituele houding, en dus niet als een uiterlijk doel of het gezamenlijke verlangen 

zo’n doel te bereiken. Daarom zullen leefgemeenschappen in de nieuwe tijd altijd bestaan uit 

ware vrienden, dat wil zeggen: mensen die een verenigd bewustzijn hebben bereikt en die 

daarom niet naar elkaar kijken om er zelf beter van te worden, maar die in plaats daarvan 

natuurlijk en vreugdevol hun aandacht naar buiten richten en omhoog, gezamenlijk en in 

dezelfde richting, voor het hoogste goed van de groep en uiteraard voor de hele mensheid. 

Want zo demonstreren ze goddelijke vriendschap. 

We moeten goed begrijpen dat de leefgemeenschappen die in de overgangsperiode de 

grootste en diepst reikende invloed zullen hebben, geen plaatsen zullen zijn waar vooral 

genezing plaatsvindt – dit in tegenstelling tot wat men vaak denkt. Het zullen centra zijn voor 

spirituele dienstbaarheid, en ze zullen veel verschillende functies vervullen. Slechts één 

daarvan zal persoonlijke genezing zijn. Het is de taak van werkelijk spirituele 

gemeenschappen om een heel scala aan diensten te bieden aan allen die het planetaire 

bewustzijn willen helpen verhogen door hun eigen bewustzijn te zuiveren. Onzelfzuchtige 

dienstbaarheid verhoogt de frequentie van het bewustzijn, en het zet een transmutatieproces in 

werking dat een diepgaande genezing met zich meebrengt. Maar toch is zulke dienstbaarheid 

zeker niet alleen maar op genezing gericht, en dit is tijdens de geboorte van de Nieuwe 

Wereld een zeer belangrijke sleutel voor succes. Genezing is weliswaar een integraal deel van 

ieder werkelijk goddelijk werk, maar het moet niet het belangrijkste aandachtspunt worden 

van een gemeenschap. Een groep die zich daar wel op richt, zal daardoor meteen al erg 

beperkt zijn in haar mogelijkheden, want er is iets dat veel en veel belangrijker is dan 

persoonlijke genezing en geluk. Dat is juist waarom de mensheid naar de goddelijke wereld 

geroepen wordt. 

Alle succesvolle esoterische scholen van vroeger waren efficiënt en logisch opgebouwd 

met binnen- en buitencirkels, en dat zal ook het geval zijn met de occulte structuur van de 

Lichtcentra in het Aquariustijdperk. Deze concentrische ringen van dienstbare activiteiten 

geven de hoogte van het spirituele niveau aan, en dus ook het spirituele vermogen van de 

zielen die binnen de grenzen ervan werken. Bij groepen die een grote spirituele invloed 



hebben, zullen aspiranten als vanzelf steeds verder naar binnen getrokken worden. Dit gebeurt 

op basis van hun eigen vermogens, maar ook op grond van de mate van hun toewijding, de 

zuiverheid van hun motieven en hun spirituele niveau en verdienste. Ieder groepslid zal de 

juiste plek of taak vinden die voor hem de beste gelegenheden biedt, en het invullen van die 

taak zal dan harmonieus samengaan met het collectieve doel en het hoogste goed van de hele 

groep. 

We willen benadrukken dat de functie en de vorm van spirituele gemeenschappen in de 

Nieuwe Wereld in geen enkel opzicht zal lijken op de bekende scholen en opleidingen die er 

tegenwoordig bestaan, want het Aquariustijdperk is geen tijd van workshops, cursussen en 

lezingen. Het is een tijdperk van actief deelnemen voor het goed van iedereen. Spirituele 

leraren hebben al eeuwenlang ontzaglijk veel inspirerende woorden gesproken en geschreven, 

maar toch vieren zelfzucht, ziekte en immoreel gedrag nog altijd hoogtij op Aarde. In het 

verleden heeft de mensheid vanwege zijn spirituele passiviteit belangrijke lessen over het 

algemeen niet geleerd, en dat heeft veel pijn en lijden als karmisch gevolg gehad. De tragedies 

van gisteren zijn echter niet voor niets geweest, want zij zijn niet onopgemerkt gebleven. 

Steeds meer mensen komen inderdaad in beweging en wijden hun leven aan iets moois, iets 

betekenisvols en iets waardevols. In een dergelijke onderneming beseffen ze dat het resultaat 

van ware toewijding aan een waardevol collectief doel bestaat uit inspiratie, genezing, doel, 

vervulling en dus ook harmonie en geluk – ongeacht wat de uiterlijke omstandigheden ook 

zijn, want werkelijk gelukkig zijn is een innerlijke staat, en niet afhankelijk van uiterlijke 

omstandigheden. 

De mens is van zichzelf een sociaal wezen, maar desondanks koestert hij al zo lang een 

afscheidende en dus abnormale levenshouding die nu duidelijk zowel de mens zelf als de 

planeet met vernietiging bedreigt. Het wordt tijd dat we ontwaken en opstaan uit onze levende 

dood, en dat we ophouden met altijd maar te kijken wat we voor onszelf kunnen krijgen. In 

plaats daarvan moeten we eens beginnen met de ware Ziel van het leven te ervaren door te 

geven wat we hebben, voor het goed van iedereen – tijd, energie, steun, geld, vaardigheden en 

vooral liefde –, want dat zal bijdragen aan het manifesteren en actief realiseren van ware 

gemeenschapszin op Aarde. 

Een evenwichtig leven vol spirituele groei kan alleen worden verwerkelijkt door het 

onzelfzuchtig uiten en geven van liefde en begrip naar iedereen. Dit inzicht begint bij de 

mensheid nu te dagen, men begint nu te beseffen dat dit een vereiste is voor de toekomstige 

Nieuwe Wereld. Empathie en altruïstische respons wordt een overweldigende motivatie van 

een nu nog kleine, maar gestaag groeiende minderheid. Inderdaad: een minderheid, maar wel 

één die de kritieke massa vormen kan, en die de weg kan wijzen en de wereld kan veranderen. 

Nooit is het mogelijk geweest om aan relaties te ontsnappen. Het is eenvoudigweg niet 

mogelijk de interactie met andere personen, zielen en met het leven zelf uit de weg te gaan. 

Bij de geboorte van de Nieuwe Wereld zal welslagen en overleven altijd ONZE zaak zijn, en 

nooit MIJN zaak. Met oprechte liefdevolle samenwerking worden individuele kwaliteiten en 

bezittingen gebruikt voor de hele gemeenschap. Bronnen worden gedeeld, en ook de ervaring, 

kennis en de vaardigheden van één iemand staan ter beschikking van iedereen. Dit is maar één 

van de voordelen die oprecht gemotiveerde mensen die in groepsverband samenwerken voor 

een gezamenlijk doel, zich beginnen te realiseren, en dit wereldwijd uitgroeiende patroon is 

volkomen in overeenstemming met de grotere stroom van overgangen die aan de geboorte van 

het Aquariustijdperk voorafgaat. 

Mensen die zich bewust afstemmen op al het nieuwe van vandaag, ontdekken dat ze de 

behoefte ontwikkelen om dienstbaar te zijn. Motivaties die voortkomen uit spiritueel begrip, 

en die gebaseerd zijn op een toekomstvisie van eenheid in de wereld, brengen leden van de 

nieuwe, op broederschap gebaseerde samenleving ertoe om met hart en ziel te gaan 

samenwerken. De mensen die in de Nieuwe Wereld triomfantelijk op zullen rijzen, zullen 

gezamenlijk de weg gaan. Ze zullen elkaar helpen met het realiseren van een leven van 



evenwicht, gezond contact en eenheid. Hun levenspatroon en expressie kunnen worden 

vergeleken met goed functionerende hersencellen die symbiotisch samenwerken als een groter 

en op één doel gerichte creatieve geest. 

Eenheid is harmonie en kracht, en goed gereguleerde gezamenlijke inspanning brengt 

altijd wonderen voort. Dit is het geheim van alle succesvolle samenwerkingsverbanden, 

gemeenschappen en beschavingen uit de geschiedenis. We kunnen de verbluffende prestaties 

van mieren- en bijenkolonies als voorbeeld zien van de zeer reële mogelijkheden die met een 

goed gefocuste groepsgeest verwerkelijkt kunnen worden. Misschien rijst de vraag of we ons 

wel naar de primitieve voorbeelden van insecten moeten richten!? Wel, waarom ook niet? 

“Zo boven zo beneden.” En dus geldt er ook: zo beneden, zo boven! Mieren en bijen 

demonstreren dit universele principe al miljoenen jaren, al sinds de Planetaire hiërarchie – de 

spirituele Begeleiders van de mensheid – voor het eerst op deze planeet kwam om de 

vooruitgang in het minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke rijk te beheren en te 

bevorderen. Deze spiritueel hoogontwikkelde en verheven zielen introduceerden naast tarwe 

ook bijen en mieren op Aarde, en het kan geen kwaad om ervan uit te gaan dat die verlichte 

wezens daar inderdaad een bedoeling mee hebben gehad. Misschien wordt het nu wel eens 

tijd dat de mens acht gaat slaan op deze voorbeelden die ons al eeuwen geleden gegeven 

werden. 

De bestemming van de mensheid werd al eeuwen geleden vastgelegd in het aloude boek 

van het Goddelijk Plan voor de Aarde, en daarom is het bekend dat in de nieuwe tijd de 

ontwaakten aan de rest van de mensheid zullen laten zien hoe ze als één bewuste en creatieve 

intelligentie kunnen leven, dus hoe ze allen met elkaar samen kunnen smelten en in 

overeenstemming met de universele Wet van Eenheid kunnen leven. Als voorbodes van de 

nieuwe mens zullen zij zo de komende manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde 

personifiëren. Op dit moment ontwaken deze zielen, en nu beginnen zij zich hun taak ten 

behoeve van de mensheid weer te herinneren. Hun gezamenlijke doelen en activiteiten zullen 

de structuur en de gemeenschap-pelijke manier van functioneren laten zien die ze gemeen 

hebben met alle grote spirituele intelligenties die overal in het universum actief het Goddelijk 

Plan dienen. Zij zijn de zaden van levende super-sociale entiteiten die in het Aquariustijdperk 

op Aarde tot bloei zullen komen. 

Via zulke goddelijke gemeenschappen zullen soortgelijke omgevingen ontstaan 

waardoor het Nieuwe Wereldbewustzijn zich uiteindelijk over de hele planeet zal verspreiden. 

Het zal bovendien ook maken dat de spirituele Hiërarchie van Grote Zielen fysiek zal 

incarneren om te helpen waarlijke broederschap op Aarde te ontwikkelen en onderhouden. 

Gemeenschappelijk leven kunnen we daarom zeer terecht zien als een integraal onderdeel van 

een onzegbaar groots en glorieus ontwerp dat ooit, heel lang geleden, in de Universele Geest 

zelf opkwam. De mensheid begint nu de schoonheid van dit Plan weer te herkennen en de 

uitgangspunten ervan toe te passen in de fysieke wereld, net zoals de voorgaande 

beschavingen van de mensheid dat gedaan hebben. Aan het einde van deze huidige grote 

cyclus zal de hele wereld de handen ineenslaan en samen het schoonste lied zingen dat er ooit 

op Aarde gezongen is: een goddelijke hymne van een gezamenlijk doel en wereldwijde 

samenwerking. 

 



De nieuwe mens 
 

Nu de planeet zich voorbereidt om zijn voorbestemde evolutionaire stap te zetten, ontwikkelt 

zich een nieuwe, hoger ontwikkelde mens. Zoals we al eerder hebben gezegd, is er al een tijd 

een grote toevloed van hoogontwikkelde zielen. Zij incarneren op Aarde om te helpen bij de 

geboorte van de Aquariusgeneratie, en om de mensheid het nieuwe leven te demonstreren. 

Eenheidsbewustzijn is het kenmerk van deze vergevorderde zielen, en dus ook van de mens in 

de Nieuwe Wereld. 

Een zeer opvallende eigenschap van zo iemand is zijn besef van de noodzaak van 

eenheid. Hij weet dat dit de grote voorwaarde is die bepaalt of er inderdaad spirituele 

broederschap vormgegeven kan worden. En het bepaalt ook wat een juist onderscheidings-

vermogen is, en of er opofferingen getroost kunnen worden, en medeleven getoond. De 

manier waarop de nieuwe mens te werk gaat, is via de eenheid van velen, om zo, vanuit die 

eenheid, een eensgezind en menslievend doel te bereiken. Het is dus niet via de leiding van 

één iemand die gezien wordt als de goeroe of de verlosser. Degenen die de leiding hebben 

zullen dat doen vanuit een groepsbewustzijn, en dus met empathie, inzicht en liefde, en dat zal 

hun menslievende activiteiten stimuleren. Begrip en medeleven hebben altijd al tot spiritueel 

succes geleid, en het werken met – in plaats van tegen – anderen zal in het Aquariustijdperk 

de gang van zaken zijn. Degenen die speciaal geïncarneerd zijn om het Nieuwe 

Wereldbewustzijn te demonstreren, zijn de voorlopers van de nieuwe mens, en zij zullen een 

geest van synthese laten zien, een houding die erop gericht is om de verschillen van mening 

en karakter te verenigen. Zij zullen in staat zijn om de meest ongelijke elementen om zich 

heen te verzamelen, en die dan samen te laten smelten tot iets dat functioneert voor het goed 

van iedereen.  

De nieuwe mens zal geneigd zijn om een snelle, natuurlijke en meevoelende respons te 

geven op het leed van zijn medemens, en hij zal de mentale kracht hebben om principes 

makkelijk te kunnen begrijpen, en ook snelle intuïties en een scherp waarnemingsvermogen. 

Grondigheid, gevoeligheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en toewijding aan waarheid en 

eerlijkheid zijn ook kwaliteiten waar hij over beschikt, evenals het heel natuurlijk uitstralen 

van geluk en een contemplatieve intelligentie, leergierigheid en een sterke geneigdheid tot het 

helpen van anderen. Ze laten de essentiële spirituele kwaliteiten steeds natuurlijker zien, en 

hier komen een milde en tolerante instelling en een liefdevol begrip uit voort. 

Kleingeestigheid en exclusiviteit is de mens van de Nieuwe Wereld volkomen vreemd, net als 

alles dat afscheidend werkt en dat verschillen benadrukt in plaats van overeenkomsten. 

De nieuwe mens die nu opstaat, heeft bepaalde zintuigen waarmee hij onder andere de 

aard van de emoties en gedachten van anderen kan waarnemen, en ook helderziende en 

precognitieve vermogens zullen verder ontwikkeld zijn dan gewoonlijk. De technieken voor 

het ontwikkelen van het bewustzijn van de mens zullen in de volgende fase van de planeet 

verder gevorderd zijn dan die uit het verleden. Ze zullen niet dezelfde zijn als die tot op heden 

in het Oosten gebruikt werden, want die zijn de aanleiding geweest voor de nieuwe 

leerstellingen die nu in het Westen bekend worden. Dit betekent niet dat de oude methoden 

onjuist waren of ondoelmatig. Het betekent dat het begrip en de vermogens van de mens in 

het Aquariustijdperk relatief verder gevorderd zijn, waardoor de oude methoden 

eenvoudigweg niet meer op hem van toepassing zijn – net zoals rekenles op de basisschool 

niet zal bijdragen aan de vooruitgang van een universitaire student. Deze voorbereidende 

lessen waren in de vroege stadia nodig – net zoals we eerst moesten leren optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. Maar nu zal de nieuwe mens zijn vermogens en vaardigheden 

gebruiken, en niet de oefeningen. Deze kwaliteiten zullen, samen met werkelijk spiritueel 



begrip, niet gebruikt worden om zichzelf vooruit te helpen, maar voor dienstbaarheid aan de 

mensheid en de wereld. 

Intuïtieve liefde zal prominent aanwezig zijn in het doen en laten van de nieuwe mens, 

en van daaruit  zal hij zijn intellect gebruiken om een nieuwe beschaving op te bouwen die 

gebaseerd is op de idealen van gelijkheid en harmonie. De hele maatschappij van de Nieuwe 

Wereld zal in nauw contact staan met de hogere spirituele bestaansvlakken, en daarom zal hij 

gevoelig zijn voor de goddelijke krachten die tijdens en na de planetaire reiniging vrijkomen. 

Hij zal direct de nieuwe energieën ontvangen die hem versteken en die hem tot een frisse en 

positieve inzet stimuleren. Het werk van het nieuwe ras zal daardoor steeds verder uitbreiden, 

en dat zal blijken uit de groei van zijn soort en uit het verbreiden van goodwill, liefdadigheid, 

altruïsme en internationale vredige samenwerking. We kunnen kortom stellen dat de nieuwe 

mens intuïtie, liefde en wijsheid in de wereld zal brengen, en dat hij de beste intellectuele en 

emotionele kwaliteiten van de oude mens zal verenigen. 

 

 

     



De nieuwe weg 
 

We kunnen zien dat de mens er nu hard aan toe is om zijn huidige en lang gekoesterde 

zelfzuchtige en afscheidende gewoonten drastisch te veranderen. Het is nodig om de eerder 

beschreven nieuwe mens te kunnen laten opbloeien. Men zal een nieuwe levenswijze moeten 

vinden en een ware geest van onvoorwaardelijke liefde cultiveren. We kunnen er echter niet 

van uit gaan dat de mensheid deze veranderingen zelf zal aanbrengen, en vandaag de dag 

staan er ontzagwekkend sterke krachten klaar om de bevrijding en het volledige herstel van 

onze planeet te bewerkstelligen. Deze krachten zullen mensen die er niet op voorbereid zijn 

en weerstand bieden tegen alles wat nieuw is, erg veel moeilijkheden opleveren, maar mensen 

met een onzelfzuchtige houding zullen door de energiestromen juist gestimuleerd en 

uitzonderlijk gezegend worden. Zij zullen als vanzelf aangetrokken worden tot de levenswijze 

van het Aquariustijdperk. 

Er verspreidt zich nu op Aarde een diep ingrijpend proces van subtiele en fysieke 

alchemie, en daardoor verschijnt er heel natuurlijk een nieuwe en ware spiritualiteit in het 

verruimende bewustzijn van een deel van de mensheid. Voor mensen met onzelfzuchtige 

motieven is er nooit eerder zo’n grote gelegenheid voor spirituele ontwikkeling geweest. Een 

nieuwe manier van leven is nu mogelijk voor werkelijk ieder mens op Aarde die het juiste 

inzicht zoekt – of het al heeft – en die een onzelfzuchtige instelling demonstreert. Ieder die het 

grootst mogelijke voordeel put uit de goddelijke krachten die er nu beschikbaar komen, zal de 

juiste weg vinden naar een veilige overgang naar de Nieuwe Wereld. Zo bereiden ze zich 

goed voor en zullen ze klaar zijn om de komende indaling van de genade van het 

Aquariustijdperk te ontvangen, die ze dan vanzelfsprekend willen delen met anderen. 

Het volgende stukje uit een anonieme oude tekst verwijst naar de nieuwe manier om met 

anderen en de wereld om te gaan: “Als de Zon zich begeeft naar het huis van de dienende 

mens, dan zal de manier van leven de manier van werken overnemen. Dan kan de levensboom 

zover uitgroeien dat zijn takken alle zonen der mensheid kunnen beschutten. Het bouwen van 

de Tempel en het sjouwen van stenen zal stoppen. Men zal het groeien van de boom kunnen 

zien, en de gebouwen zullen verdwijnen. Moge de Zon naar de plaats gaan waar hij hoort, en 

moge U op deze dag en gedurende deze generatie zorgen voor de wortels van groei.” 

De zoekende mens van nu zal altijd zowel een leven leiden van dienstbare activiteit, als 

van intens spiritueel zoeken, contemplatie, en innerlijk werk. Dat is karakteristiek voor ieder 

mens die zich naar het nieuwe wereldparadigma heeft gericht, en het is heel anders dan de 

aspirant van de oude wereld die uit het leven wegvlucht naar stille plaatsen, ver weg van de 

druk van het dagelijks leven en het voortdurende contact met andere mensen. De taak van de 

mensen die de Nieuwe Wereld introduceren door de nieuwe weg te tonen is veel moeilijker, 

maar hun successen en beloningen zullen ook navenant veel groter zijn. Dat is wat men 

verwachten kan, want het hoort bij de vooruitgang van de wereld die deel uitmaakt van het 

Goddelijk Plan. 

Het is heel begrijpelijk dat mensen het moeilijk kunnen aanvaarden dat er een nieuwe 

manier van spirituele groei voor de wereld zal komen. Velen zullen zich zeer terecht afvragen 

hoe het kan dat oude, beproefde en geteste spirituele technieken, leerstellingen, filosofieën 

etc. opeens verouderd zijn. De Waarheid verandert natuurlijk nooit, maar zaken als het 

wereldbewustzijn, perceptie en begrip wel, en daarom is het toepassen van die Waarheid ook 

aan veranderingen onderhevig om het aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Een 

nieuw bewustzijn verlangt een nieuwe manier om de Waarheid te implementeren, en dus ook 

een nieuwe weg. Dit betekent niet dat oude spirituele methodes zoals gebed, meditatie, yoga 

etc. ineens geen effect meer sorteren. Integendeel, de groeiende instroom van goddelijke 

genade zal de eenzame beoefenaar ook zegenen – maar slechts tot op zekere hoogte, 



vergeleken met de nieuwe manier van spirituele groepsactiviteit, en alleen als iemands 

beoefening onzelfzuchtig is gemotiveerd. 

Het is altijd de intentie achter iemands gedachte of handeling die de zuiverheid van zijn 

bewustzijn beïnvloedt en dus de hoogte van iemands vibratie bepaalt. Dit geldt al helemaal te 

midden van de tegenwoordig steeds intenser wordende omstandigheden in de onzichtbare 

werelden. Mantra’s die gezongen worden voor persoonlijk voordeel; gebeden die gezegd 

worden uit zelfzuchtig verlangen; spirituele oefeningen die niet voor anderen worden gedaan, 

maar alleen voor zichzelf; en ook rituelen die uitgevoerd worden voor zelfbescherming – 

allemaal zullen ze negatieve energieën aantrekken naar degene die ze uitvoert, zowel uit de 

omgeving als van binnenuit. Dat komt doordat de energieën die in het verleden door 

aspiranten met succes voor zelfverbetering gebruikt werden, zich nu terugtrekken en minder 

sterk aanwezig zijn, omdat de hele planeet zijn volgende fase van expressie ingaat. Mensen 

die op zichzelf gericht zijn zullen in de komende jaren duidelijk een geleidelijke afname in 

welbevinden merken, en dit geldt zowel voor mensen die lijden aan ziekten en ongemakken, 

als voor beoefenaars van zulke methoden, ongeacht hoe ver zij in hun oefening gevorderd 

zijn. Want het gelijke trekt het gelijke aan, en de Wet van Aantrekking werkt tegenwoordig 

veel sterker, wat ook heel duidelijk aan de gevolgen te merken zal zijn. 

We moeten goed begrijpen dat het nastreven van groei en vooruitgang voor zichzelf 

tegengesteld is aan het ware spirituele doel van de aspirant. Bovendien gaat het ook voorbij 

aan het rijke scala aan grote voordelen waar men alleen van profiteren kan als men die in 

oprecht gemotiveerde groepen en op de juiste manier inroept. Zelfzuchtige spiritualiteit is 

imitatiespiritualiteit, en dat betekent dat men geen deel neemt aan de bevrijdende en 

vreugdevolle weg naar het nieuwe licht via groepsactiviteit, altruïsme en dienstbaarheid – wat 

nou juist de sleutels zijn voor de nieuwe weg in het Aquariustijdperk. En als dat nog niet 

genoeg is om de religieuze hoopvolle mens aan te moedigen zijn op zichzelf gerichte 

neigingen nog eens nader te onderzoeken, dan doet hij er goed aan te bedenken dat elk 

zelfzuchtig zoeken in de komende jaren de oude en ongezonde energieën aan zal trekken. 

Omgekeerd geldt ook dat spirituele groei in groepen een nagenoeg onfeilbare 

bescherming is tegen veel soorten van religieuze begoocheling. Als twee of meer mensen 

oprecht samenwerken voor het goed van iedereen, dan zullen de valkuilen, illusies en 

egoïstische impulsen die men zo vaak tegenkomt op het spirituele pad, meteen worden gezien 

en dan kunnen ze gelijk door een andere oprecht lid van de groep aan het licht worden 

gebracht. Ieder nieuw illusiezaadje krijgt zo weinig kans om wortel te schieten in de 

vruchtbare bodem van het ego, en tegelijkertijd is er spirituele hulp bij de hand aangezien het 

ene groepslid het andere helpen kan. 

Groepsgewijze – en dus niet individuele – spirituele groei is de nieuwe weg. Iedere 

aspirant die de Nieuwe Wereld wil binnengaan, zal aandacht moeten besteden aan de huidige 

behoeften van de mensheid, en ook aan zijn kansen om bij te dragen, en aan het onschatbare 

voordeel van intelligente en oprechte groepssamenwerking. De essentiële vragen om in te 

schatten of we al klaar zijn voor groepswerk – en dus voor de grote spirituele gelegenheid van 

tegenwoordig – zijn deze: Zijn we er klaar voor om ons aan te passen aan de huidige nood en 

zijn we bereid om onze persoonlijke verlangens te offeren voor iets veel groters, om daarmee 

de zaak van het Goddelijk Plan in zijn huidige fase te dienen? En zijn we bereid om samen 

aan een stralende toekomst te bouwen, voor het algemeen goed van iedereen? 

Het Aquariustijdperk komt eraan, en voor de mensheid betekent dit dat er bepaalde 

veranderingen komen qua methode en aanpak, maar de meest fundamentele en spirituele 

doelen in het leven blijven natuurlijk dezelfde. De ontwakende mens zal de volgende, aan de 

nieuwe periode aangepaste wet goed moeten begrijpen: De tijd tot aan het moment dat 

iemand zijn volgende innerlijke openbaring en bewustzijnsverruiming meemaakt, zal zowel 

afhankelijk zijn van zijn inzicht in, als van zijn respons op de collectieve behoeften van de hele 

mensheid. Iedereen moet daarom ook eens kritisch kijken naar zijn eigen respons op de 



verlangens van zijn ziel, en ook naar zijn respons op de collectieve behoeften van de hele 

mensheid. Alle kandidaten voor de komende spirituele gelegenheid worden nu door de 

Begeleiders der mensen tot deze gemeenschappelijke dienst opgeroepen. 

Er zal als vanzelf een door de ziel geïnspireerde motivatie ontstaan om in een groep 

samen te werken en gezamenlijk dienstbaar te zijn, als men beseft wat er nu zo dringend 

nodig is in de wereld, en als men het inzicht krijgt in het Goddelijk Plan en in het momentele 

ontwikkelingsstadium van de wereld. Die motivatie aan gezamenlijke dienstbaarheid zal dan 

vervolgens leiden tot het beschikbaar stellen van al iemands bronnen en mogelijkheden om 

het Ene Goddelijke Werk op Aarde verder te helpen. De goddelijke Vertegenwoordigers 

zullen alleen hulp bieden als we er werkelijk op staan dat we de overgang uit het lagere 

(persoonlijke) naar het hogere (goddelijke) leven mee willen maken, en als deze 

Vertegenwoordigers in de onzichtbare werelden daar ook van overtuigd zijn. Bovendien moet 

de smeekbede aan onze eigen ziel verhoord zijn dat we geen enkele belemmering meer willen 

toestaan die ons besluit kan laten verslappen. Volgens de wetten van het Aquariustijdperk 

zullen mensen zulke hulp alleen ontvangen als zij hun zelfzuchtige aspiraties overstegen 

hebben, en als zij de interesse in hun eigen vooruitgang hebben verloren in hun werkelijke en 

onzelfzuchtige impuls om dienstbaar te zijn aan anderen. 

Het woord gaat uit naar alle spirituele aspiranten van nu die op weg zijn naar succes: 

verlies jezelf in een gemeenschappelijk doel, vergeet je persoonlijke verlangens in 

groepsactiviteit, ga in groepsverband door de poort naar het nieuwe leven, en laat je 

persoonlijke leven oplossen in het grotere Leven van spirituele gemeenschapszin. Zo kan de 

nieuwe wet van het Aquariustijdperk, die stelt dat spirituele vooruitgang via collectieve 

dienstbaarheid plaatsvindt, vorm gegeven worden. Dit is een principe dat al eeuwen toegepast 

word aan de verborgen kant van het leven, en via dit principe heeft de Hiërarchie van de 

Ouderen der Aarde ook zelf in vreugde spirituele vooruitgang gemaakt door bescherming en 

hulp te bieden aan hun jongere broeders en zusters: de mensheid. 

Nog steeds incarneren er meer afgevaardigden van de vele interstellaire allianties op het 

fysieke vlak op Aarde. Dit is hun genadige respons op de gebeden en behoeften van de 

mensheid. Op dit moment nemen zij hun posities in, en binnenkort zullen zij tonen dat de Wet 

van Dienstbaarheid op Aarde voortaan de heersende wet zal zijn. In het verleden was het 

altijd de dienstbaarheid aan de eigen ziel die de aandacht van de spirituele aspirant opslokte. 

De nadruk lag toen op ieders eigen individuele bevrijding – al het andere was onbelangrijk. 

Toen kwam de tijd dat dienstbaarheid aan een spirituele meester of goeroe samen met 

iemands eigen ziel het belangrijkste punt werd geacht. De meester werd gediend en de plicht 

tegenover hem werd benadrukt, omdat zo de eigen bevrijding werd bevorderd. Nu klinkt er 

een ander geluid in de wereld, namelijk het geluid van groei door dienstbaarheid aan de hele 

mensheid. Deze dienstbaarheid uit zich door het doelbewust vergeten van zichzelf en door 

groepsgewijs contact met het Goddelijke. Leraren en goeroes worden nu niet meer op 

dezelfde – nogal onnadenkende en berustende – manier gebruikt als vroeger, want de 

Waarheid wordt nu direct innerlijk gezocht en gevonden in actieve groepsgewijze 

dienstbaarheid. 

We begeven ons naar een tijdperk van grotere intelligentie, waarin dogmatisch geloof en 

blind vertrouwen overbodig zijn vanwege het onthullende licht van juist begrip, directe kennis 

en spirituele ervaring. De ware en meest innerlijke impuls die de mens altijd al bewogen 

heeft, is de drang om het Grotere Zelf – de Goddelijke Geest – te dienen en te gehoorzamen, 

en deze drang begint zo langzamerhand steeds meer bij de mensen door te dringen. In het 

verleden werd de simpele waarheid echter verstoord door autoriteiten van de kerk, 

extremisten, fundamentalisten, deskun-digen, en noem maar op, en dat heeft tot de vele 

formules van spirituele filosofieën en religieuze theologie geleid. Al deze zaken verhullen de 

Waarheid echter, en ze werden aan de mensheid gegeven opdat zij zich zou toeleggen op 

toewijding aan personen, en gehoorzaamheid aan meesters, leiders, godheden, religieuze 



systemen en gevestigde organisaties, in plaats van trouw en dienstbaarheid aan de Ene Geest 

in iedereen. Dit onjuist voorstellen van de Tijdloze Wijsheid moet in het Aquariustijdperk 

veranderen, en dat zal ook gebeuren. Men zal er dan van uitgaan dat het zelf nemen van 

initiatief niet alleen zal leiden tot spiritueel inzicht en het ontwikkelen van het bewustzijn, 

maar ook tot een steeds verder verbredende visie en een intelligente en positieve controle over 

de eigen bestemming. Deze dingen zijn nooit het resultaat geweest van het blind volgen van 

de aanbevelingen van anderen of hun leerstellingen. 

Veel gebeden zijn gebaseerd op persoonlijk verlangen, en dat maakt ze zelfzuchtig. 

Steeds meer mensen zien hier de waarheid van in, en daarom zien zij zulke gebeden als 

verstorend, onpraktisch en onjuist. De meditaties die zowel in het westen als in het oosten 

onderwezen en beoefend worden, zijn nogal vaag van aard, en bovendien zijn ze in feite zeer 

zelfzuchtig, want ze zijn bedoeld om zelf vrede, bevrijding, persoonlijke genezing en 

vergroting van de eigen invloed op het eigen leven te bereiken. Dat samen wekt ook frustratie 

en weerzin op vanuit de behoefte aan iets dat meer heelheid en spiritualiteit in zich herbergt. 

Vandaag de dag is persoonlijke verlichting niet aan de orde, en ook niet de zoektocht naar 

meer persoonlijk geluk, maar wel de intelligente voorbereiding op de komende 

wereldinwijding. 

Het alsmaar intenser wordende klimaat in de onzichtbare werelden verlangt een 

gezamenlijke inspanning, want het vereist gezamenlijk begrijpen, coöperatieve 

dienstbaarheid, groepscontact met het Goddelijke, collectieve bevrijding, en een geïntegreerde 

relatie met de ziel in de ander en met het Grotere Zelf in iedereen. Waarlijk, als er geen 

sprake is van groepsgewijze samenwerking en van een ware teamgeest, dan kunnen de 

goddelijke Helpers der mensheid op de innerlijke bestaansvlakken in deze tijd heel weinig 

voor de mensheid doen. 

Aeonen lang heeft de spirituele Hiërarchie zich op de hogere niveaus van onze planetaire 

bestaanssferen op de achtergrond gehouden, zich hullend in schijnbaar stilzwijgen. Aspiranten 

die contact met hen wilden leggen, moesten zich daarvoor via discipline, spirituele 

ontwikkeling en dienstbaarheid kwalificeren. Vandaag de dag zijn de omstandigheden echter 

heel anders. Er stromen nu nieuwe energieën binnen en de sluier tussen de werelden wordt 

steeds dunner, en dat maakt dat het tegenwoordig voor veel meer mensen mogelijk is om een 

nauwe band met de Goddelijkheid te hebben. 

De spirituele begeleiders van de mensheid zijn dan ook van binnenuit veel makkelijker 

bereikbaar dan ooit op Aarde het geval is geweest. De oprechte zoeker kan op verschillende 

manieren contact krijgen met hen. Het kan ontstaan doordat men simpelweg een boek leest 

dat belangrijke zaadjes van waarheid bevat, want dat kan een meer ontvankelijke 

bewustzijnsstaat bewerkstelligen. Het kan ook spontaan gebeuren in de vorm van een 

synchroniciteit, een visioen of een inzicht, of via een innerlijk gevoel of een indruk die van de 

ziel afkomstig is. We kunnen contact krijgen in de vorm van symbolen tijdens meditatie of in 

dromen, en die kunnen we dan na wat contemplatie analyseren en begrijpen. We kunnen 

Begeleiding ervaren als een plotselinge en prikkelende inspiratie of dynamiek, maar ook als 

een sterke drang in ons leven, of als een flits van intuïtief inzicht dat iets belangrijks over de 

aard van de Werkelijkheid onthult. Zo’n onthulling kan maken dat we ons meer open gaan 

stellen voor toekomstige mogelijkheden, en ook voor onze potentiële bestemming en de 

noodzaak om dienstbaar te zijn in deze tijd. Het kan zelfs het overkoepelende doel van 

iemands incarnatie laten zien, en zo de bewuste aspiratie stimuleren om zijn levensopdracht 

met succes te vervullen. Welke vorm van communicatie deze Leraren ook kiezen, ze zullen de 

aspirant nooit aanmoedigen om van iemand of iets afhankelijk te worden, maar juist altijd 

aansturen op persoonlijk contact met het goddelijke, en op samenwerking in groepsverband 

voor het hoogste goed van iedereen. 

Veel mensen beginnen nu eindelijk te luisteren naar de stem van de Nieuwe Geest die 

hen zegt dat er grote noodzaak is tot verandering. De mensheid wordt nu geroepen tot 



ontwaken en tot het volgen van een nieuwe en veel betere levensstijl. Vandaag de dag trekken 

bewuste groepen mensen goddelijke krachten naar zich toe om samen een veel groter licht 

voor iedereen op een veilige manier bij de wereld binnen te brengen. Het potentieel tot het 

inroepen van licht en genade is in zulke verenigde groepen ontzaglijk veel groter dan wat men 

individueel vermag, en dat werd tweeduizend jaar geleden ook al gesteld toen de Christus zei: 

“Als er twee of meer samenkomen in mijn naam, dan zal ik bij hen aanwezig zijn.” Vanwege 

de huidige instroom van kosmische energie in ons zonnestelsel is het potentieel van groepen 

al groter dan ooit, en het wordt nog steeds groter. Het principe van synergie dat alleen kan 

bestaan in oprecht en toegewijd groepswerk, zal bijdragen aan het snel ontwaken – sneller dan 

ooit tevoren – van veel groepen, en zelfs van de hele wereld. 

Het is inderdaad zeer verstandig om even goed stil te staan bij het enorme potentieel van 

groepsgewijze spirituele ontwikkeling in de nieuwe tijd. Er zijn geen traditionele spirituele 

oefeningen meer nodig (al kunnen ze natuurlijk nog steeds heel goed gebruikt worden). De 

energieën zullen bijdragen aan het ontwaken van de groep, als de mensen in de groep zorgen 

dat ze goed geïnformeerd zijn en deze informatie actief toepassen, en ook als ze de juiste 

instelling laten zien met betrekking tot wat er op dat moment relevant is. Iedereen die 

vreugdevol in het Nieuwe Licht wil opstaan, moet het hoe en waarom van het afstemmen op 

de nieuwe frequenties goed begrijpen. Alle serieuze spirituele aspiranten moeten goed 

aandacht besteden aan het volgende: Men zal alleen groepsgewijs toegang kunnen krijgen tot 

de initiatie naar de Nieuwe Wereld, want dat is één van de wetten van het Aquariustijdperk.  

Toegewijde groepen beschikken over juist inzicht en komen daardoor tot intelligente 

overgave, want zo vertrouwen ze op de goddelijke intelligentie in henzelf. Op die manier 

zullen er – in overeenstemming met de goddelijke wet – altijd aanwezige en welwillende 

spirituele krachten voor hen beschikbaar zijn. Toegewijde leden van zulke groepen laten heel 

natuurlijk alle persoonlijke beslommeringen oplossen in de vreugde en veiligheid van de 

gemeenschap van de groep, en tegelijkertijd activeren ze een onzichtbaar kanaal in het 

centrum van de groep waar deze krachten doorheen kunnen stromen. Genade zal dan 

onvermijdelijk door zulke doelbewust geschapen kanalen van spirituele zegening vanuit de 

hogere werelden naar beneden stromen, en daarbij verlichten ze het bewustzijn en openen ze 

de harten van alle aanwezigen. Dit werkt als een katalysator voor het snel transmuteren van 

alle grove energieën in hun aura’s. Bovendien lost het psycho-emotionele blokkades op en 

schept het allerlei wonderen van genezing, want het is gericht op de bevrijding van alle pijn 

en lijden in de wereld. Als zo’n krachtige methode om goddelijke energieën te kanaliseren 

inderdaad onzelfzuchtig en intelligent gebruikt wordt, dan kan dat in deze bijzondere periode 

leiden tot een krachtig etherisch circuit waarin een elektrische kracht door ieder geopend hart 

gejaagd wordt. Dat leidt tot Openbaringen voor de hele groep, omdat ieders individuele 

bewustzijn zich dan versmelt en verenigt met de groepsgeest en vervolgens tot lumineuze 

spirituele werelden verheven wordt. Dan zal men onvoorwaardelijke liefde voor alles en 

iedereen ervaren. 

Maar dit is nog niet alles. Dit is nog maar het begin, want als er zo via de groepssynergie 

gebruik wordt gemaakt van de Wet van Invocatie, dan verheft en heiligt de instroom van 

goddelijke kracht, die daar het gevolg van is, niet alleen het bewustzijn van allen die daaraan 

meewerken, maar dan zal die kracht ook vanuit het centrum verder naar buiten stralen. Dat 

beïnvloedt de transmutatie van negatieve energieën in de omgeving, want het leidt tot het 

zuiveren, genezen en het versterken van alle Aardse levensrijken – het minerale rijk, het 

plantenrijk, het dierenrijk, en uiteraard het mensenrijk. Dergelijke positieve initiatieven zijn 

tegenwoordig mede verantwoordelijk voor het oproepen, verankeren, en wereldwijd verdelen 

van de lichtenergieën van het Aquariustijdperk. De nieuwe esoterische scholen zullen deze 

nieuwe werkwijze demonstreren en daarvoor zullen ze in de Nieuwe Wereld algemeen erkend 

en gerespecteerd worden. 



De bereidheid van de mensheid om de stap naar een hoger niveau in de evolutionaire 

spiraal te zetten – het pad van groepsgewijze spirituele ontwikkeling – is inderdaad een zeer 

positief teken, want het betekent een belangrijk en onvermijdelijk universeel proces waarbij 

individualiteit weer versmelt met de Eenheid van het Goddelijke. Deze vereniging is het 

uiteindelijke doel van alle zelfbewuste wezens in iedere bestaanssfeer in de Schepping, en het 

is dit ene grote doel waar de stuwkracht van de Heilige Geest al het leven eeuwig naar toe zal 

drijven. 



De sinistere kant van de New-Agebeweging 
 

Vandaag de dag zijn er ongekende kansen voor het ontvangen van enorme hoeveelheden licht, 

wat een bijzonder snelle spirituele ontwikkeling mogelijk maakt. Het zal dan ook geen 

verrassing zijn dat ook de zelfzuchtige krachten hiervan willen profiteren met wat zij als hun 

werk op Aarde beschouwen. Zoals altijd wedijveren zij inhalig om aandacht door allerlei 

soorten misleidende trucs uit te halen, want daarmee proberen ze zo veel mogelijk 

belangstelling bij de mensen op te wekken en invloed over hen te verkrijgen. De eeuwenoude 

strijd tussen goed en kwaad steekt nu de kop weer op, en nu het glorende licht van de Nieuwe 

Dageraad zijn schaduwen alle kanten uit werpt, is dit voor steeds meer mensen duidelijk te 

merken. 

Nu er steeds meer Licht naar het bewustzijn op Aarde komt, wordt de duisternis 

gedwongen zich ook steeds sterker te laten zien. Waar licht is moet immers wel de 

bijbehorende schaduw zijn – zijn tegendeel – want in een dualistisch universum kan het één 

nu eenmaal niet zonder het andere bestaan, het zou betekenisloos zijn. Er ligt al miljoenen 

jaren een dikke beschermende laag rondom onze planeet, en deze laag bestaat uit een 

spirituele kracht die aangebracht en onderhouden wordt door de planetaire Hiërarchie van de 

Aarde. Dit etherisch bolwerk reguleert wat er aan energieën, krachten en zielen bij de Aarde 

binnenkomt, en daarnaast dient het ook als schild om het kosmisch kwaad af te weren. Zonder 

dit middel zou de mensheid nog veel grotere tegenstand en moeilijkheden hebben 

ondervonden. Maar nu komen we dicht bij het moment waarop de Nieuwe Wereld geboren 

wordt, en daarom worden er nu in deze beschermende laag bepaalde doorgangen geopend, 

zodat welgezinde entiteiten naar de levenssfeer van onze Aarde kunnen komen om hulp te 

bieden. Alleen worden deze doorgangen nu ook gebruikt door entiteiten die ons allesbehalve 

welgezind zijn! Zulke dwarse zielen hebben nu eenmaal ook het karmische recht om hier op 

Aarde te zijn. 

Zulke entiteiten zijn vertegenwoordigers van kwaadwillige oerkrachten die nog altijd in 

het universum bestaan. Ook vandaag de dag streven ze naar het veroorzaken van stagnatie in 

de wereld, want ze zullen altijd vooruitgang proberen te vertragen door zelfzucht en 

inhaligheid, en door gehechtheid aan het bekende te stimuleren. Ze gaan zeer effectief te werk 

via de zelfzucht, zoals die tot uiting komt in persoonlijke verlangens, angst, trots en 

behoudzucht. Zulke oeroude materialistische krachten hebben zich altijd al tegenover de ware 

spirituele ontwikkeling opgesteld, en daarom zijn ze in conflict met de stroom van de 

goddelijke Geest, die als een rivier altijd veranderlijk is en eeuwig nieuw. 

Er zijn zeer werkelijke en moedwillig kwaadaardige intelligenties onder de krachten der 

duisternis, en zij richten zich op het bewaren van de oude en materiële wereld. Daarom vallen 

zij ook bij uitstek onder de krachten der kristallisatie – de krachten van het behouden van alles 

dat in vorm bestaat. Zij propageren de aantrekkelijke kanten van de materie, het verlangen 

naar tijdelijke controle en macht, en de verlokkingen van alles dat in de vormen van de lagere 

werelden bestaat. Dit betekent dat zij doelbewust het naar binnen stromen van alles dat goed, 

waar en levensversterkend is, proberen te blokkeren, want de aanwezigheid van meer 

goddelijk licht is beslist een bedreiging voor hun heerschappij op Aarde. Zij doen dit door de 

nieuwe waarheden te verstoren en door verlangen, opwinding en enthousiasme te stimuleren. 

Zij vervangen de waarheden door valse boodschappen die er weliswaar nieuw en 

veelbelovend uitzien, maar die in feite neerkomen op nieuwe vormen van toch weer dezelfde 

oude uitgangspunten van het vervullen van de eigen verlangens. Als het enigszins mogelijk is, 

zullen zij altijd het oude en bekende proberen te behouden, en daarom trachten ze de effecten 

van de komende cultuur en beschaving tegen te houden, de mensheid in verwarring te 

brengen, en voortdurend de bestaande brandhaarden van afgescheidenheid, kritiek, 



vijandschap en dergelijke te voeden. Deze krachten gaan nietsontziend te werk en ze 

verhullen zich achter mooie woorden, waardoor zelfs oprechte spirituele aspiranten antipathie 

gaan voelen – en uiten – voor bepaalde mensen en ideologieën, waarmee ze de diep in de 

mens aanwezige zaadjes van haat voeden. Ze kunnen de angst en tegenstellingen in de wereld 

hoog doen oplaaien om dat wat eigenlijk al verouderd is, te proberen te bewaren. Zo maken ze 

dat het nieuwe en ware onaantrekkelijk of ongeloofwaardig lijkt, en zo proberen ze 

vooruitgang tegen te houden, omdat dat in hun eigen voordeel is. 

Nu is het zo dat er in essentie geen kwaad bestaat in deze wereld – dus geen gebrek of 

fout of zonde – behalve wat het gevolg is van het individuele zelf dat zich wil laten gelden en 

handhaven. De aard van het zelf is het vasthouden aan het bekende, en de meeste mensen in 

de wereld hebben de neiging zich te richten op alles wat oud, vertrouwd en ‘veilig’ is. Dat is 

de algemene houding van de mens. Hij is op die manier geprogrammeerd door zijn sociale 

conditionering en uiterst beperkte educatie, die zo pijnlijk verstoken is van de diepere 

waarheden van het leven. De overgrote meerderheid is daardoor ondergedompeld in de 

onwetendheid van het egotisme, en weerstand bieden tegen verandering is voor hen normaal. 

Nu stromen er echter zuiverende krachten bij de subtiele energievelden van onze planeet naar 

binnen, en daardoor komt de duisternis van oude ingesleten begoochelingen en zelfzucht in al 

zijn vele verschijningsvormen naar boven, en wordt het uitgedreven zoals gif uit een wond. 

Alle vrees, angst en andere occulte besmettingen die het licht van de ziel verduisteren, moeten 

tegenwoordig wel aan het licht komen. De ware kleuren van de mens beginnen nu steeds 

duidelijker zichtbaar te worden, en er is nog veel meer dat ook boven zal moeten komen in 

deze snel veranderende wereld die zich nu ontworstelt aan alle disharmonieuze invloed. 

Nu we een juist inzicht in de situatie in de wereld hebben, zouden we er allen tijdens het 

huidige zuiveringsproces goed aan doen te bedenken dat een rechtschapen instelling in het 

denken het binnendringen van het kwaad onmogelijk maakt. En het is bovendien van groot 

belang om een gewoonte te maken van zo’n rechtschapen instelling, want er worden steeds 

meer mensen (meestal onbewust) negatief beïnvloed door antagonistische krachten, omdat 

deze krachten er op uit zijn om alles te dwarsbomen – en bij voorkeur zelfs te verijdelen – dat 

bij kan dragen aan het succesvol ontvouwen van deze fase van het Goddelijk Plan voor de 

mensheid. Zo’n sinistere beïnvloeding wordt sterk in de hand gewerkt als mensen een 

angstige instelling of zelfzuchtige motieven hebben. De krachten der duisternis zijn vaak heel 

herkenbaar, maar soms lukt het ze heel goed om zich te vermommen achter bijvoorbeeld een 

devoot masker van religieuze filosofie of spiritueel idealisme. “De duivel citeert de 

geschriften voor zijn eigen plannen.” Iemand die de waarheid kent, moet dus nu juist extra 

waakzaam zijn temidden van de overvloed aan listen die er op onze planeet worden 

uitgehaald en de vele illusies die voortdurend worden verkondigd, meestal vanuit de 

verborgen werelden. We moeten het emotionele kaf van het spirituele koren leren scheiden, 

en daarbij moeten we altijd in gedachten houden dat er in deze wereld – vooral in deze 

uitzonderlijke periode – veel meer kaf dan koren is! 

Het ontwikkelen van paranormale vermogens kan zeer stimulerend op mensen 

uitwerken, en omdat zulke vermogens nu algemeen in de mens loskomen en op ongekende 

schaal beschikbaar zijn, spreiden vele nietsvermoedende, haastige en onverlichte mensen hun 

nieuwe vermogens maar al te graag ten toon. Zij stappen dan prematuur in het voetlicht en 

kondigen zichzelf bij het grote publiek aan als spirituele leraren, genezers en meesters van 

wijsheid, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar contact hebben gelegd met het astrale vlak. 

Deze mensen zijn lichtvaardig en slecht geïnformeerd, en in hun onschuld zijn ze meestal erg 

blind voor de zeer reële gevaren van lagere paranormale vermogens (zoals helderziendheid, 

mediumschap en zo meer). Men onderkent meestal niet de grote verleidingen die erin zitten, 

en hoe die werkelijke spirituele vooruitgang kunnen stoppen of zelfs terugdraaien. Deze 

mensen zijn meestal ook nogal onbewust van het risico dat juist nu, in deze tijden van 

wereldwijde catharsis en transformatie, inherent is aan het werken met de astrale sfeer, 



namelijk het aantrekken van onbelichaamde wezens die met opzet mensen misleiden, gewoon 

omdat ze er genoegen in scheppen om zo veel mogelijk kwaad aan te richten als ze kunnen. 

De duistere krachten beseffen dat het bewustzijnsverruimende licht al aan de horizon van 

de oude wereld gloort, en daarom doen zij tegenwoordig meer moeite dan ooit om al wat goed 

en rechtvaardig is tegen te werken. Zij ondernemen allerlei nieuwe, slinkse en wanhopige 

pogingen om het Goddelijk Plan nog meer te vertragen. Ook proberen ze de mensheid zoveel 

mogelijk het nieuwe licht dat de planeet binnenkomt, te ontnemen. De duistere krachten 

bieden in het streven naar hun doel vaak mooie maar valse spirituele juweeltjes aan die 

weliswaar in het begin nog flonkeren, maar die al gauw hun glans verliezen en dof worden – 

net als de tijdelijke inspiratie die men er misschien aanvankelijk van kon opdoen. Zij leiden 

de spirituele aspiranten dus alleen maar verder van de simpele Waarheid vandaan. 

Als iemand nog geen werkelijk goddelijke ervaring heeft gehad, dan kent hij alleen het 

zoeken naar bevrediging van het zelf. Een dergelijke hoopvolle zoeker zal dan in zijn 

uitgelatenheid snel lagere astrale ervaringen en paranormale verschijnselen aanzien voor 

spirituele openbaringen en heilige wijsheid. Als iemand met een persoonlijk verlangen besluit 

om contact te leggen met het lagere astrale vlak (wat tegenwoordig heel makkelijk is), en als 

hij daar misschien zelfs contact zoekt met onbelichaamde entiteiten, dan zet hij daarmee de 

deur van zijn bewustzijn wijd open voor onbehoorlijke en ronduit kwaadwillende krachten. 

Zij kunnen dan vrij naar binnen komen. Dit geldt in het bijzonder voor leraren die invloed 

hebben over anderen, want vanwege hun autoriteit, en dus hun machtige positie, zullen zij 

zeer belangrijke doelwitten zijn voor de inhaligheid en de ambities van laagontwikkelde en 

kwaadwillige zielen. Deze wezens proberen met hun misleidende trucs de geesten van hun 

nietsvermoedende slachtoffers te besmetten, terwijl ze daarbij tegelijkertijd aandacht en 

levenskracht stelen. Voor het merendeel zijn deze onbelichaamde zielen erg ongelukkig, en 

omdat ze in hun ongelukkigheid het gezelschap van anderen zoeken, leggen ze zich toe op 

zulk wangedrag. Dit is mogelijk doordat ze hun eigen wil via het passieve bewustzijn van het 

onwetende medium aan zijn toehoorders kunnen opleggen. Zulk bedrog komt veel voor in 

allerlei New-Agegroepen, en het verbreidt zich tegenwoordig als een epidemie, vooral 

vanwege het gebrek aan occulte kennis, nederigheid en zuiverheid van intentie, die alle zo 

essentieel zijn voor een veilig en zinvol gebruik van paranormale vermogens. 

Het is belangrijk om te weten dat er een oneindige overvloed aan intrigerende feiten (en 

leugens) vanuit het astrale vlak beschikbaar komt via de legioenen zielen die daar leven. 

Zulke informatie is vaak erg indrukwekkend, en lijkt helder en waar, vooral voor mensen die 

alles blind aangrijpen wat nieuw en opwindend is – en heel soms zit er inderdaad wel eens een 

juweeltje van waarheid tussen.* De astrale wereld staat echter in esoterische kringen bekend 

als het rijk der illusies, deels omdat de lagere subvlakken van de astrale wereld de plaats is 

waar egoïstische bewoners wonen. Deze zijn vaak nog veel minder ontwikkeld dan hun 

mediums en zij hebben zelf zo hun eigen verlangens en plannen. Zulke entiteiten corrumperen 

de waarheid vaak al per ongeluk – of juist opzettelijk – nog voordat die besmet wordt door de 

illusoire aard van het astrale vlak zelf en door invloeden van de persoonlijkheid van het 

medium. De overvloed aan overdrijving, misinformatie en imitatiespiritualiteit in de wereld 

van vandaag is hiervan het gevolg. Vanwege de onwetendheid van de mens en de intensiteit 

van deze periode is mediumschap tegenwoordig dan ook eerder een vloek dan een zegen. 

Als een medium boodschappen van hogere spirituele bestaansvlakken betrouwbaar en 

nauwkeurig wil doorgeven, dan moet deze informatie direct van de hogere mentale niveaus 

naar het brein van het medium indalen, zodanig dat alle contact met onzuiverheden in het 

astrale (emotionele) deel van het medium wordt vermeden. Alleen als deze directe indaling 

inderdaad plaatsvindt, zal de opgevangen indruk vrij zijn van onjuistheden. Dan zal hij niet 

beïnvloed of gekleurd zijn door enig emotioneel complex, want het is het astrale 

bewustzijnsniveau dat de  
 



 

_________________________ 

 

* We willen hier ook bij vermelden dat er ook wel degelijk betrouwbare mediums zijn die 

nauwkeurige en nuttige informatie ontvangen. Toch is ook dit alleen maar informatie. Mediumschap 

(of channelen, zoals het tegenwoordig meestal genoemd wordt), vormt op zichzelf geen pad van 

spirituele ontwikkeling. 



essentiële waarheid het meest verstoort. Juiste interpretatie van boodschappen uit de hogere 

werelden is met name afhankelijk van onthechting van lagere paranormale vermogens. Het 

medium moet in wezen nederig zijn, en dus is het opzijzetten van de eigen persoonlijkheid een 

eerste vereiste voor waarachtig, veilig en geslaagd mediumschap. Dit laatste is vandaag de dag 

meer dan ooit aan de orde, want er worden steeds meer mediums door de duistere krachten als 

doelwit gekozen. 

Vaak zijn mediums zich er tot op zekere hoogte wel van bewust dat hun ‘gidsen’ zelf 

ook enige persoonlijke motieven hebben en dus niet alleen maar goddelijk zijn, maar toch 

volgen deze mediums hun instructies. Dat gaat dan ten koste van hun integriteit, soms 

vanwege hun gebrek aan onderscheidings-vermogen, of vanwege hun angst om voor gek te 

staan tegenover hun gevorderde leerlingen, maar soms ook vanwege nog veel gewetenlozer 

redenen. Tegenwoordig zijn veel bekende spirituele leiders, leraren en goeroes voor de goede 

waarnemer duidelijk aan het vallen, en daarmee demonstreren ze dat het voor de kinderen van 

de Nieuwe Wereld gevaarlijk is om zich blind en onnadenkend over te geven aan autoriteiten 

buiten jezelf. Het is dan ook ten stelligste af te raden. De ware en capabele spirituele leraren 

van het Aquariustijdperk zullen geen leerlingen om zich heen verzamelen. De ernstige en 

tijdloze raadgevingen van de grote wijzen van weleer zijn nu meer dan ooit van toepassing op 

iedereen. Iedereen die nu het spirituele pad wil gaan, zal er dan ook goed aan doen om deze 

raadgevingen serieus te overdenken, en ze ter harte te nemen, want de Farizeeër is vaak 

verder van het koninkrijk van God verwijderd dan de tollenaar of de zondaar. De zoeker naar 

Waarheid zal op alle mogelijke manieren onheilig gezelschap moeten vermijden, omdat het 

heel gemakkelijk dingen in hem losmaakt zoals hartstocht, glamour, aanstekelijk 

enthousiasme, besmetting, blindheid, valse hoop, begoocheling en wat dies meer zij, en dat 

zal beslist nadelig zijn voor wijze besluiten en ware spirituele vooruitgang. Paranormale 

ervaringen lijken in het begin naar meer te smaken en nog mooiere ervaringen te beloven, 

maar ze versluieren iemands onderscheidingsvermogen en staan hogere waarneming alleen 

maar in de weg. 

Op dit moment bestaat er wereldwijd een overvloed aan nieuwe religieuze instellingen, 

spirituele gemeenschappen en esoterische organisaties die naar men zegt allemaal 

geïnspireerd zijn door, en begeleid worden via het contact met grote meesters, entiteiten met 

Christusachtige kwaliteiten, hoogontwikkelde buitenaardse lichtwezens, en zelfs engelen en 

aartsengelen. Het is zeker waar dat er tegenwoordig veel meer hoogontwikkelde goddelijke 

Afgezanten dan ooit tevoren bij de Aarde zijn, maar dit geldt evenzeer voor hun 

tegenstanders: de antichrist.* Mensen die toegewijd zijn aan onbelichaamde wezens, hun 

leerstellingen, of hun vertegenwoordigers, doen er goed aan zich het bekende gezegde “het 

gelijke trekt het gelijke aan” te herinneren, want dat is een onveranderlijke wet. Het moreel 

niveau, de deugdzaamheid, de nederigheid en dus ook  
___________________________________________________ 

* De antichrist is niet een persoon of een wezen, en het is niet de ‘Duivel’ of ‘Satan’ die beiden niet 

echt bestaan, al zijn er wel vele entiteiten die er al heel lang genoegen in scheppen om deze Heer der 

Duisternis te personifiëren. De term ‘antichrist’ verwijst naar alle kwaadaardige intelligentie die zich 

in het universum manifesteert als tegenstander van de plannen van de Kosmische Christus, de Heer 

van de Wereld. Hiermee wordt niet Jezus als persoon bedoeld, maar een veld van hoogontwikkeld 

goddelijk Bewustzijn. De Kosmische Christus is een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid, en één 

heel klein straaltje van dit bewustzijn kwam ooit via de lagere voertuigen van Jezus onze wereld 

binnen, net zoals dat daarvoor gebeurde via bijvoorbeeld Krishna, de Avatar uit India. Maar dit 

gebeurde door de hele geschiedenis heen ook via veel andere grote Dienaren, en die kregen daarom 

de titel van Verlosser van de wereld. Het woord ‘Christus’ is afgeleid van het Griekse woord 

‘Kristos’ wat De Gezalfde betekent. Onder hen die voor de antichrist werken, bevindt zich een grote 

groep wezens die zeer doelbewust bezig zijn. Sommigen van hen zijn zeer ver gevorderd op gebied 

van occulte kennis. Daarmee kunnen ze macht uitoefenen over minder ontwikkelde zielen en gebruik 

maken van bepaalde natuurkrachten. Anderen zijn zich er misschien niet van bewust hoe ze 

heimelijk gebruikt worden door de broeders der duisternis, maar allemaal hebben ze één ding 

gemeen: zelfzucht. De gevaarlijkste types onder hen hebben een onverzadigbaar verlangen naar 



macht, persoonlijk succes en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren zelfzucht die 

het hun onmogelijk maakt om onderling een werkelijk permanente verbinding aan te gaan. Dat is 

ook de reden waarom de machten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen moeten verliezen van de 

grotere verenigde kracht van diegenen die het Goddelijk Plan dienen, want zij vormen juist door hun 

vereniging de goddelijke Macht van Gerechtigheid. 

de frequentie van het bewustzijn van het medium dat contact legt met de hogere 

bestaansvlakken, bepaalt het spirituele niveau, want dat stelt de grens aan het kaliber van de 

gechannelde entiteit die aangetrokken kan worden. De gemiddelde mens is aan zijn 

verlangens gebonden, en zo iemand zal zeker niet gekozen worden als afgevaardigde op 

Aarde om heilige en belangrijke boodschappen van hoogontwikkelde spirituele wezens te 

verkondigen. Mediums die aan hun verlangens gebonden zijn, zullen boodschappen van zulke 

wezens gauw verkeerd interpreteren als deze door de invloeden van de astrale werelden 

verstoord raken. De astrale werelden zijn ook niet meer dan verwrongen reflecties van de 

hogere sferen.  

Tegenwoordig is er een enorm groot aantal gewone mensen die niet meer dan een 

minimale spirituele ontwikkeling hebben, maar die allemaal beweren de officiële channels te 

zijn voor de authentieke leringen van allerlei verheven wezens. Veel van deze wezens zijn 

zelfs al duizenden jaren erg bekend vanwege de gevestigde religies: Gautama Boeddha, Heer 

Maitreya (Christus) en zelfs God in hoogsteigen persoon! Allemaal kunnen we ze 

tegenwoordig horen spreken via een onwaarschijnlijk groot aanbod aan channels. Zulke onzin 

laat duidelijk zien wat voor scherts-vertoningen zich in de New-Agewereld afspelen. De 

boodschappen van deze wezens lijken voor mensen die er met heel hun hart in geloven, vaak 

heel betrouwbaar en gezaghebbend, en soms zelfs een beetje verheffend, en deze mensen 

werken er dan ook vaak enthousiast aan mee om het gedrukte materiaal van verzamelde 

channelsessies te verspreiden. Maar we moeten vooral niet vergeten dat zelfs een klein kind in 

staat is om goed klinkende axioma’s aan te halen of valse beloften af te leggen, en het astrale 

vlak is vergeven van de scherven van afgedankte gedachten en ideeën – nieuw, of juist van 

eeuwen her – die overal klaar liggen om opgepikt te worden door een rondzwervende geest 

die net toevallig langskomt. 

Hoogontwikkelde spirituele wezens wensen zich over het algemeen helemaal niet te 

beperken door op het niveau van de individuele persoonlijkheid te communiceren. Zij 

beïnvloeden juist bij voorkeur vele verschillende zielen tegelijkertijd, en hun communicaties – 

die functioneren onder de Wet van Impressie – vinden plaats op de hogere niveaus van 

bewustzijn. Slechts weinig mediums zijn vanwege hun persoonlijke verlangens in staat om dat 

niveau bewust te bereiken, want elke aanwezigheid van persoonlijke verlangens zal betekenen 

dat hun contact beperkt is tot het astrale vlak. De grote Gidsen hebben de mensheid altijd 

gediend via een oeroud, sterk georganiseerd en ingewikkeld hiërarchisch systeem dat bestaat 

uit heel veel levens, meesters, hoog ingewijden, discipelen en waardige afgevaardigden. 

Allemaal hebben ze in het verleden hun kwaliteiten bewezen door met goed gevolg het vuur 

van de beproevingen en de zware tests, die ze in talloze incarnaties hebben doorgemaakt, te 

doorstaan. 

Over de hele wereld gebeurt het nu regelmatig dat iemand die gisteren nog een 

kantoorklerk of een handwerksman was, nu ineens getransformeerd is in een ‘verlichte 

leraar’. Zulke absurditeiten tonen duidelijk aan dat het gebruik van paranormale vermogens 

op geen enkele manier garandeert dat er sprake is van werkelijk spiritueel werk, en dus ook 

dat paranormale vermogens lang niet altijd een indicatie zijn van spirituele zuiverheid – vaak 

juist niet. Evenmin geeft het aan dat er sprake is van een gevorderd niveau in zwarte of witte 

magie (wat bereikt wordt door langdurige en juiste oefening). Het is in dit verband ook 

vermeldenswaard dat huisdieren zoals katten en honden paranormale vermogens hebben, net 

als veel leden van allerlei primitieve stammen in Afrika, Zuid Amerika en elders. 

Een groot aantal dieren zijn over het algemeen psychisch meer begaafd dan mensen. 

Omdat dieren volledig vrij zijn van de beperkende en belemmerende psychologieën waar de 



mens zo vaak wel last van heeft, zijn zij van nature en zonder moeite gevoelig voor de 

gedachten en gevoelens van andere zelfbewuste wezens om hen heen. Deze leden van het 

dierenrijk communiceren telepathisch met elkaar, en ze kunnen veranderingen en aanwezig-

heden in de subtiele, niet-fysieke werelden waarnemen. 

Paranormale vermogens zijn een heel gewoon en natuurlijk verschijnsel, maar de mens 

maakt zichzelf over het algemeen ongevoelig voor deze inherente en latente vermogens 

vanwege het compulsief en overdreven gebruik van zijn lagere psyche. Dit heeft tot gevolg 

dat hij een rigide geest ontwikkelt die dan vaak allerlei beperkende en onjuiste uitgangspunten 

bevat, en angsten en vooroordelen. De mens heeft vanwege zijn onnatuurlijke neigingen en 

gewoonten er over het algemeen onbewust voor gekozen om zijn paranormale vermogens uit 

te schakelen, en de mensen die er in het verleden wel voor kozen om deze ongewone 

vermogens vrijuit te demonstreren, hebben zich daarmee soms ernstig in de problemen 

gebracht, omdat het de verkeerde soort aandacht trok. 

De afgelopen eeuwen is angst het sterkste motief geweest achter de onderdrukking, 

vervolging en zelfs terechtstelling van mensen met paranormale vermogens – denk 

bijvoorbeeld aan de heksenverbrandingen in de Middeleeuwen, de Spaanse Inquisitie etc. Ook 

zijn er veel psychisch gevoelige mensen behandeld alsof ze gek of psychotisch zijn. De 

Aquariusenergieën openen vandaag de dag met kracht de kanalen van paranormale perceptie 

en gevoeligheid die voorheen geblokkeerd waren, en omdat deze zeer werkelijke vermogens 

zich daardoor nu massaal laten zien, kan de wereld ze niet langer ontkennen. Echter, vanwege 

verregaand gebrek aan occulte kennis worden lagere paranormale vermogens tegenwoordig 

veel misbruikt, en de misvattingen die voortkomen uit de channelings van de New-

Agebeweging, misleiden daardoor steeds meer mensen. Met een gebrek aan juist inzicht zijn 

we in deze periode als een blinde in de vallei van de schaduw des doods. Het is daarom 

tegenwoordig van het grootste belang dat kennis over het occulte verspreid wordt, want 

daarmee kan voorkomen worden dat mensen ten prooi vallen aan soortgelijke verleidingen als 

die in het verleden tot de destructie van hele beschavingen op Aarde hebben geleid. 

Channeling, in zijn laagste en meest materiële vorm, is een lage vorm van een psychisch 

vermogen, en deze wordt tegenwoordig veel beoefend. Voor de meeste mensen is het een 

‘spirituele weg’ die bepaald weinig eisen stelt. Het is gemakkelijk, en daarom zijn de 

positieve invloeden die werkelijke spirituele vooruitgang zouden kunnen bewerkstelligen, te 

verwaarlozen. Contact met het goddelijke is daarom altijd het eerste en belangrijkste doel 

geweest van elke serieuze spirituele aspirant, en de groei van paranormale vermogens in de 

wereld heeft daar niets aan veranderd. Omdat voor de mens contact met het goddelijke het 

meest directe communicatiemiddel met de goddelijke Geest is, maakt dit het ontvangen van 

zuiver inzicht makkelijker, en ook ontwikkelt het dingen als een feilloze intuïtie en 

betrouwbare wijsheid. Het ondervangt volledig de behoefte aan contact met andere wezens 

voor het verkrijgen van informatie. Het zal ook maken dat men (via de persoonlijkheid) het 

weldadige licht van de Geest kan uitstralen – in de vorm van een intelligente en 

onpersoonlijke Liefde. Omgekeerd kan channeling om tal van redenen juist schadelijk werken 

op iemands spirituele ontwikkeling, en zodra contact met het goddelijke eenmaal gelegd is, is 

het bovendien volkomen overbodig. 

Alle vormen van channeling leiden af van werkelijke spirituele ontwikkeling, en voor de 

gemiddelde mens houdt channeling tegenwoordig veel risico’s in. Bovendien is de trance 

waar minder ontwikkelde mediums zich dan in brengen een zeer onwenselijke toestand, 

vooral in deze tijd, want het scheidt het medium van zijn eigen ziel, en daarmee valt hij ten 

prooi aan ongezonde en materiële krachten waar het astrale vlak mee vol zit. Om veilig en 

intelligent gebruik te kunnen maken van channeling, is het heel belangrijk dat men eerst 

onderscheidingsvermogen en zuiverheid van hart ontwikkelt. Als men dat blijft nalaten, dan 

zal een werkelijk spiritueel mediumschap tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een 

zeldzaam verschijnsel blijven. Het merendeel van de in channeling geïnteresseerde mensen is 



naïef, gretig en opgewonden, en dit, gekoppeld aan de argeloosheid, de trots en de zelfzucht 

van de vele mediums, maakt dat grote groepen mensen bloot komen te staan aan ernstige 

gevaren, omdat dit voortdurend onheilige krachten op de wereld loslaat. 

Allerlei kwaadaardige wezens proberen tegenwoordig in contact te komen met gevoelige 

mensen die ze, indien mogelijk, als instrument willen gebruiken voor het uitvoeren van hun 

boosaardige plannen – net zoals de welwillende en ware dienaren van de mensheid juist naar 

onzelfzuchtige en toegewijde harten zoeken om hen te helpen met het goddelijk Werk op 

Aarde. Nu de lagere paranormale vermogens zich bij de mensen beginnen te ontwikkelen, 

zullen kwaadaardige intelligenties maar al te graag inspelen op dingen waar engelen zich juist 

nooit mee zullen inlaten. Als er ook maar een heel klein smetje zit op het motief van het 

medium, dan loopt hij of zij grote kans om bedrogen en gebruikt te worden, of zelfs het 

slachtoffer van permanente bezetenheid. De omstandigheden maken dat dit nu heel 

gemakkelijk gebeuren kan, want de mensheid is erg onnozel en haar verlangen is zo sterk. Er 

kan dus heel makkelijk onwenselijke occulte overheersing optreden via de negatieve synergie 

die ontstaat bij groepen mensen die het mogelijk heel goed bedoelen, maar niet goed 

voorbereid zijn. Dit kan dan leiden tot bezetenheid van de hele groep, en tegenwoordig zijn er 

inderdaad bepaalde mediums die, samen met sommige van hun trouwe volgelingen, hard op 

weg zijn naar de psychiater! 

Laagontwikkelde en gewetenloze zielen met sinistere ambities weten precies hoe ze 

argeloze mensen kunnen beetnemen. Veel van deze slinkse onbelichaamde zielen zijn verre 

van dom, en zij begrijpen heel goed dat aanlokkelijke maar onjuiste leerstellingen voor de 

nietsvermoedende mens heel authentiek en betrouwbaar kunnen lijken, vanwege de waarheid 

waar ze op gebaseerd zijn. De waarheid mengen ze bewust door hun vervalsingen heen, want 

het is het kleine beetje waarheid dat de valse leerstellingen hun kracht en aantrekkingskracht 

verleent, niet de grote verpakking van leugens die over het flintertje waarheid ligt. Vele 

leringen van tegenwoordig zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen van in beginsel juiste en 

voor deze periode relevante feiten. Hoeveel hoopvol gestemde zielen zullen er wel niet zwaar 

in verlegenheid worden gebracht – of zelfs diep teleurgesteld raken – als ze er uiteindelijk 

achter komen dat hun geliefde meester of verheven engelachtige bron niets meer is dan een 

weinig ontwikkeld overleden mens, of een nogal brutale en misdadige natuurgeest! 

De hierboven geschetste situatie is een karakteristiek voorbeeld (maar nog lang niet het 

meest shockerende) van wat er zich tegenwoordig in de New-Agebeweging afspeelt, en het 

doet zich overal voor. Er zijn over de hele wereld grote, welvarende, stevig gefundeerde, 

veelbezochte en zelfs ‘prestigieuze’ spirituele organisaties die met misleidende invloeden 

geïnfecteerd zijn, vanwege communicatie met, en manipulaties door entiteiten met motieven 

die beslist op onwetendheid – of erger – zijn gebaseerd. Veel van deze entiteiten die op dit 

moment valse leringen verkondigen, zijn voor onbewuste mensen des te overtuigender 

doordat ze zelf inderdaad geloven wat ze vertellen, en het is dus heel goed mogelijk dat ze 

inderdaad de beste bedoelingen hebben. Maar toch, als ze hun leringen verkondigen, en ze in 

de veronder-stelling verkeren dat ze daarmee werkelijk het Goddelijk Plan dienen, dan zijn ze 

eigenlijk weinig meer dan menselijke marionetten van de meesters der misleiding die vanuit 

de verborgen werelden te werk gaan. Het is één van de favoriete en meest gebruikte trucs van 

de kwaadaardige intelligenties om zich als heilige boodschappers voor te doen, want ze weten 

maar al te goed hoe belangrijk het is om in de smaak te vallen bij de verlangens en de 

eigenwaan van de mensen. Deze duistere zielen zijn zeer vaardig in het verhullen van hun 

ware intenties met een façade van allerlei aantrekkelijke verlokkingen en op het gevoel 

werkende melodrama’s. 

De duistere krachten kunnen via hun uitverkoren menselijke instrumenten in de fysieke 

wereld wonderbaarlijke genezingen bewerkstelligen en paranormale vermogens 

tentoonspreiden, en dat doen ze om het vertrouwen bij naïeve mensen op te wekken, want zo 

winnen ze hun trouw en aanhankelijkheid. Alleen, wat sommigen als wonderbaarlijk 



beschouwen, is eigenlijk niet meer dan een metafysische wet die maakt dat natuurkrachten 

voor dit doel gebruikt kunnen worden. Vertrouwen werkt als een geleider en versterker, en dat 

maakt deze dynamiek mogelijk. Net zoals elektriciteit – dat potentieel ook overal aanwezig is 

– alleen werkzaam wordt via een geleider, zo worden ‘bovennatuurlijke krachten’ alleen 

effectief via geloof of vertrouwen. Dit kan het geloof zijn in een menselijke leraar, of in de 

goddelijke intelligentie die immanent in de Schepping aanwezig is, maar het kan ook het 

geloof in een ideaal of in iemands eigen spirituele aard zijn. De geschiedenis bewijst dat blind 

vertrouwen bij lichtgelovige en behoeftige mensen makkelijk en vlug opgeroepen kan 

worden. De sluwe entiteiten zijn gezworen vijanden van waarheid en rechtschapenheid, en zij 

begrijpen maar al te goed hoe ze een op zelfzucht gebaseerd vertrouwen kunnen uitbuiten, 

want het werkt als een soort vacuüm dat alle omringende krachten naar zich toe trekt. Zij 

zenden deze mens – of zelfs hele groepen mensen die met hen verbonden zijn – allerlei 

etherische en astrale energieën die alleen maar imitaties zijn van de hogere krachten, en dat is 

dan waar in feite het vertrouwen in wordt gelegd. 

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders voor het verkrijgen en behouden van 

hun machtige positie en charisma net zozeer afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun 

aanhangers, als dat hun aanhangers afhankelijk zijn van de inspiratie die ze aanvankelijk 

misschien van hun leiders ontvangen. Als deze symbiose eenmaal bestaat, kan hij makkelijk 

verder uitgroeien, en dan zullen er nog meer aspiranten beïnvloed worden als zij zich 

aangetrokken voelen tot – of zelfs magnetisch aangetrokken worden naar – de psychisch 

geladen atmosfeer die in dergelijke groepen zo gebruikelijk is. De daaruit volgende toename 

van de kracht van de synergie zal direct in verhouding staan tot de emotionele investering van 

de groep, en ook met de wil en het manipulerende vermogen van de leider(s). Er wordt een 

groot geheel aan krachten opgewekt als mensen hun vertrouwen richten op een spirituele 

‘meerdere’, en het is niet moeilijk om te zien hoe hem dit maakt tot een centrum van macht 

die ver voorbij zijn eigen persoon reikt. Daar komt nog bij dat deze krachten tegelijkertijd als 

een prachtige geleider werken voor de broeders van de duisternis, die zo onze wereld kunnen 

komen beïnvloeden. Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit, en die verspreidt zich 

tegenwoordig als een epidemie over de hele wereld, zowel in de New-Agebeweging als in de 

traditionelere religieuze kringen. 

Religieuze tussenpersonen en spirituele leiders bestaan tegenwoordig nog steeds, vooral 

omdat de mensen de universele wetten niet kennen. Zo lang die blindheid in de wereld blijft 

bestaan, zullen zwarte magiërs, valse spirituele leraren en pseudo-religies zich blijven 

verspreiden als antwoord op het verlangen van de mensen. Een snel groeiend aantal valse 

profeten en gewetenloze mystici krijgt overal ter wereld steeds meer invloed, en vanwege de 

overal heersende naïviteit en begeerte van de mensheid kunnen deze magiërs gebruik maken 

van occulte krachten. Zij doen dat echter niet voor het goed van iedereen, maar voor hun 

eigen zelfzuchtige bedoelingen, en daarmee leiden zij veel mensen steeds verder van de 

goddelijke Waarheid en een echte spirituele ervaring vandaan. Zij bieden een koud licht dat 

verbluffend echt kan lijken voor mensen die niet in hun hart kijken om de goddelijkheid ervan 

te verifiëren. 

Zodra de gelegenheid zich voordoet, zullen onbelichaamde entiteiten doelbewust de 

goddelijke wet overtreden door de zielen van bepaalde mensen te verleiden of te dwingen hun 

lichaam te verlaten – meestal tijdelijk maar soms ook permanent. Als dat lukt dan zullen ze 

dat lichaam zelf in bezit nemen, want dan kunnen ze andere mensen makkelijker beïnvloeden. 

Zulke occulte bezetenheid begint nu een algemeen verschijnsel te worden in de wereld, en het 

wordt vergemakkelijkt door mensen die toegeven aan impulsieve passies zoals boosheid of 

lust, of die makkelijk toegeven aan eigenschappen van de lagere persoonlijkheid – zoals 

jaloezie, liegen, zelfmedelijden, depressie, haat of angst – of slechte gewoonten zoals het 

afkeuren van anderen, en dergelijke. 



Ieder mens is zelf volledig verantwoordelijk voor alle omstandigheden in zijn eigen 

werkelijkheid, want deze omstandig-heden bestaan in de eerste plaats uit energieën in het 

auraveld die men zelf in het leven heeft geroepen met de eigen gedachten en emoties. In deze 

duistere periode, kort voor de dageraad van de Nieuwe Dag, ligt de sleutel tot veiligheid en 

succes in het hart. Negatieve en zelfzuchtige gedachten zijn vooral juist nu, in deze 

‘testperiode’, erg riskant, want deze dragen de verschrikkelijke mogelijkheid in zich om 

entiteiten aan te trekken die zich ophouden tussen de hordes kwaadwillige geesten. Deze 

kwaadwilligen worden nu met geweld opgedreven naar het fysieke vlak door de Krachten der 

Gerechtigheid, want deze laatsten zijn aan de winnende hand in de strijd aan de andere kant 

van de sluier tussen de werelden, en daardoor zijn de duistere en naargeestige schimmen nu in 

hun razernij wanhopig op zoek naar een onmogelijke ontsnapping aan het verblindende licht 

van Gerechtigheid door te vluchten in de fysieke lichamen van mensen. Het is een feit dat er 

tegenwoordig veel meer twijfelachtige ‘walk-ins’ op Aarde rondlopen dan dat er werkelijk 

heilige zielen zijn die zo de Aarde bezoeken. Hierbij moet worden gezegd dat iedere zuivere 

en wijze ziel wel tegen duizend kwaadwillige zielen opweegt, en veel van de zuivere zielen 

nemen nu hun positie in voor de komende afsluitende confrontatie die zich uiteindelijk ook in 

de fysieke wereld zal manifesteren. 

 

 

Afgezien van de bovengenoemde ernstige gevaren van lagere paranormale vermogens, 

willen we er ook op wijzen dat er mensen zijn die dergelijke vermogens gebruiken, maar die 

geen gedegen kennis van de werking van het occulte hebben, en ook geen goede reputatie en 

zuivere motieven. We kunnen en mogen er niet op vertrouwen dat deze mensen de waarheid 

van alle tijden nauwkeurig overbrengen. We moeten mensen die zich uitroepen tot spirituele 

leraren altijd gedegen uittesten op hun morele instelling, de diepte van hun esoterische kennis, 

en hun ervaring met werkelijk heilige dienstbaarheid. En dat moeten we doen voordat we hun 

ook maar de minste loyaliteit verlenen of zelfs maar hun aanpak overwegen. Valse spirituele 

leraren verspreiden tegenwoordig allerlei intrigerende informatie waarmee ze de mensen juist 

van de eenvoudige, onveranderlijke en spiritueel juiste boodschap van liefde en 

dienstbaarheid af willen leiden. De Heilige Waarheid is eenvoudig – dat was hij altijd al, en 

dat zal hij ook altijd blijven. Als iets ingewikkeld is, duidt dat vaak op gevaar. De bekende 

Chinese verwensing “Moge je in interessante tijden leven!” mogen we tegenwoordig als een 

waarschuwing opvatten. 

De wezens die in de gelederen der duisternis te werk gaan, volgen altijd de weg van de 

minste weerstand. De duivel is een heel luie kerel! Hij is altijd op zijn voordeel gericht, dus 

hij zal alles doen dat kan bijdragen aan zijn verraderlijke plan, vooropgesteld dat het zo min 

mogelijk zorgen en moeite oplevert. En daarom maakt hij vandaag de dag met speels gemak 

misbruik van de onwetendheid van de mens, door handig in te spelen op de glamour en 

overdrijving die in de New-Agebeweging hoogtij vieren. Zo strikt hij zoveel mogelijk 

hoopvolle mensen als hij maar kan. Tegelijk gebruikt hij diezelfde glamour om met heel 

weinig moeite heel veel weldenkende mensen af te leiden van de werkelijk feiten. Sceptici 

veroordelen de uitgangspunten van de New Age nogal haastig, en dat doen ze maar al te 

graag. Men noemt het dan een ‘massahypnose’, of een ‘algemene gekte’. Dat komt doordat ze 

alleen naar de onzinnige kant ervan gekeken hebben, wat verreweg het grootste stuk is, en dat 

inderdaad verzadigd is met ontzettend veel flauwekul, opwinding en lichtgelovige obsessies. 

De aanhoudende hype en glamour in het New-Agedenken van tegenwoordig heeft veel 

zelfgenoegzaamheid, enthousiasme en eigenwaan tot gevolg gehad, en dat was ook precies de 

bedoeling van de duistere krachten. Het zijn gretige, naïeve en in wezen zelfzuchtige mensen 

die de laatste twintig, dertig jaar zonder nadenken een vloed aan sterk verstoorde en 

verdraaide informatie over de huidige periode rondbazuinen. Dat heeft de essentiële waarheid 

der tijden, die de ware betekenis van de geboorte van het Aquariustijdperk duidelijk maakt, 



verschrikkelijk veel geweld aangedaan, en daarom is zij ook door velen verkeerd begrepen. 

Dit heeft ook vele voordelen voor de mensheid, gunstige mogelijkheden die in lijn waren met 

het Goddelijk Plan voor de Aarde, teniet gedaan. Door overdrijving, door passie gebaseerd op 

misinformatie, en door onnadenkend enthousiasme dat zijn wortels heeft in misleiding, is de 

belangrijke en uiterst relevante informatie over de wereldtransformatie tot een afgezaagd 

praatje gereduceerd. Het komt velen nu voor als oude koek en een onwaarschijnlijk verhaal. 

Clichématige praatjes en ‘spirituele marketing’ hebben talloze mensen de lust ontnomen om 

het belang en de grootsheid te herkennen van wat er vandaag de dag aan het gebeuren is – en 

er respons op te geven. Het handelsmerk van de duivel is nog altijd hetzelfde, we moeten 

alleen soms wat beter kijken. De overvloed aan valse informatie en uiterlijk vertoon waar de 

New-Agebeweging van overloopt, heeft veel schade aangericht en tijd verknoeid, en om dat 

recht te zetten is er vandaag de dag grote behoefte aan oprecht en intelligent zoeken, aan juist 

inzicht en aan een praktische visie, en actieve dienstbaarheid.  

We hebben de spirituele supermarkt meer dan tien jaar lang grondig doorzocht, zonder 

enig compromis, fulltime, en over vier continenten, en wat we in die zoektocht hebben gezien 

is dat op het moment dat we dit schrijven (1995) meer dan 95% van de spirituele leraren, 

leiders en groepen (al of niet bewust) nep en oplichterij is. Voor het overgrote deel van de 

New-Agebeweging geldt dat het in het beste geval een nogal dubieuze voorstelling van zaken 

geeft over de waarheid over deze periode, en in het ergste geval is het ronduit sinister. 

Het is erg belangrijk om te weten dat één fundamentele waarheid vaak gebruikt wordt als 

basis voor een hele serie misleidende informatie – dat is iets dat nu, aan de vooravond van de 

geboorte van de Nieuwe Wereld, overal gebeurt. Toch zal de serieuze zoeker altijd de eerlijke 

en werkelijk spirituele impuls voelen om desnoods diep in een hele berg leugens te duiken om 

een klein beetje waarheid te vinden. Als hij diep genoeg in die enorme hoop onwaarheden 

gegraven heeft, en er iets waars in gevonden heeft, dan zet hij die er stralend bovenop, en dan 

zal de hele berg leugens onder het gewicht van die ene waarheid bezwijken. Het kwaad is 

conservatief van aard, en het heeft er ronduit een hekel aan om door de waarheid verstoord te 

worden. 

Gelukkig kan het kwaad, samen met alle leugens, zelfzucht en andere egocentrische 

neigingen die erbij horen, makkelijk genoeg worden herkend door mensen met inzicht. Maar 

voor mensen die nog niet beschikken over zulk onderscheidings-vermogen, voldoende 

esoterische kennis en een betrouwbare intuïtie, zal pseudo-spiritualiteit nogal moeilijk te 

herkennen zijn. Toch kan egotisme (wat in een bepaald opzicht eigenlijk synoniem is aan het 

kwaad, want het is het afscheidende aspect in de Schepping) makkelijk herkend worden aan 

zijn neiging om aan te vallen of te verdedigen om zijn eigen belangen te behartigen. Als we 

goed kijken naar de aard en de resultaten van een willekeurige spirituele groep, dan zullen we 

meestal wel kunnen zien waar we mee te maken hebben. We kunnen hierbij wel een algemene 

regel stellen: Als groepen die mensen opleiden of leerstellingen aanbieden, nalaten om 

onzelfzuchtige en duidelijk spirituele dienstbaarheid te benadrukken; of als er dingen beloofd 

worden die alleen een verrijking betekenen voor het persoonlijke zelf; of als er mensen 

sowieso verleidelijke voordelen worden geboden, PAS DAN HEEL GOED OP! Het Ware 

spirituele Pad kan alleen gezocht worden voor het Pad zelf, en niet met aandacht voor de 

voeten die het misschien betreden. Oprechte zoekers moeten vooral goed innerlijk luisteren, 

in plaats van naar de mening van anderen. Ze zouden altijd op zichzelf moeten vertrouwen en 

trouw zijn aan zichzelf, en ze moeten nooit vergeten dat verlangens altijd verblinden. 

Zoals we al eerder in dit boek hebben gezegd, zijn er toch wel degelijk kostbare schatten 

aan informatie te vinden in de overvloed aan New-Ageparafernalia waar het Westen nu van 

overloopt. De waarheid is als een dunne gouden draad subtiel verweven in alle verlokkingen 

en verleidingen die zo veel ongewenst stof leggen op de oppervlakte van de ware en relevante 

feiten over deze tijd. Alle oprechte en vermetele aspiranten die in deze bijzondere tijd naar 

ware kennis en inzicht zoeken, willen we vooral sterk aanmoedigen om daarin te blijven 



volharden, en vooral met onderscheidingsvermogen, maar zonder overdreven gretigheid. Er 

zijn belangrijke lessen te leren in iedere ervaring, en vaak leren we meer via de kwade en 

misleidende dingen van ons persoonlijke leven, dan wanneer de waarheid ons als het ware op 

een zilveren blaadje aangereikt werd, want dan zouden we er wel eens onvoldoende oog voor 

kunnen hebben. Soms moeten we ons diep in het hol van de leeuw wagen om belangrijke 

schatten te veroveren, maar als we de aard van het kwaad goed genoeg begrijpen, en als onze 

motieven zuiver blijven, dan kan de duivel en al zijn aanhang oog in oog komen te staan met 

onwankelbaar vertrouwen. Zo worden de vastberaden pioniers bevestigd in hun weten dat zij 

zullen overwinnen, en dan zullen ze de gouden draad der Waarheid vinden en hem wijs 

gebruiken om veilig de weg te volgen tussen alle moderne listige bedenksels door, net zolang 

totdat ze het oog van de New-Agecycloon hebben bereikt. En daar zullen ze Zien en Weten. 

De wijd en zijd optredende groei en verspreiding van onwaarheden en duisternis is een 

normaal verschijnsel aan het eind van een cyclus. Het moet wel voorafgaan aan de komst van 

een nieuw licht in de wereld. Dit is om verschillende redenen het geval, en één belangrijke en 

nuttige kant van dit ‘oprijzen van het kwaad’ is dat het de nodige uitdagingen en 

beproevingen biedt, zodat er individuele keuzes gemaakt kunnen worden. Ieder mens krijgt zo 

de gelegenheid zijn eigen spirituele groei te versnellen en zich zo in de richting van een veel 

lichtere omgeving te begeven. Mensen die – misschien onbewust – kiezen om verstrikt te 

raken in de veelheid aan verleidingen van de overgangsperiode die leidt tot aan de Oogsttijd, 

sluiten zichzelf daarmee automatisch buiten door de ‘verleiding van het kwaad’ niet te 

herkennen en te overwinnen. Deze mensen zullen de Nieuwe Wereld dus niet kunnen 

binnengaan. Op de keper beschouwd kunnen we de sinistere kant van de New-Agebeweging 

daarom zien als een belangrijke factor in een onvermijdelijk selectieproces dat alleen de 

zuivere, waakzame en waardige zielen door de Poort van Initiatie naar binnen laat gaan, en 

dat alleen deze zielen zal laten oprijzen in de schitterende pracht van de Nieuwe Wereld. 

 



Het bevrijdende Pad van Dienstbaarheid 
 

Als we worstelen met de problemen van het persoonlijke zelf en ons daarmee identificeren, 

dan kunnen we de uitweg uit onze eenzaamheid en ons lijden niet zien, omdat we de 

verkeerde kant uit kijken! Mochten we dit uiterst belangrijke principe in het leven ooit 

vergeten, dan hoeven we ons alleen maar het voorbeeld van de Zon voor de geest te halen die 

voortdurend deze fundamentele wet demonstreert. 

Zo boven, zo beneden. De Zon is het kruinchakra van het lichaam van ons zonnestelsel, 

en het stelsel zelf is een grote godheid “waarin we leven en waarin we ons bevinden en 

bewegen”, zoals het oude gezegde stelt. De godheid van de zon is een macrokosmisch 

voorbeeld van de menselijke microkosmos, met zijn mentale, emotionele en fysieke lichamen 

als expressiemiddelen. Een atoom is op dezelfde manier een microkosmische afspiegeling van 

de mens, en de zon is op zijn beurt weer een microkosmische afspiegeling van iets nog veel 

groters – en dat gaat zo door tot in de Oneindigheid. Het kosmische evolutieproces betekent 

dat ieder atoom ooit een zon zal zijn, en meer, want het Ene Universele Wezen – God – blijft 

zich eeuwig expanderen. 

Als we weer even teruggaan naar ons eigen zonnestelsel, dan zien we dat dezelfde 

basiswetten van toepassing zijn op zowel de zon als de ziel van de mens. Bij de fysieke zon 

kunnen we zijn ontzagwekkende vermogen zien waarmee hij energie haalt uit een schier 

onuitputtelijke bron, en vervolgens hoe hij voortdurend licht, warmte en andere levengevende 

energieën schenkt aan alle schepsels en levensvormen die zich binnen zijn grenzen – zijn 

lichaam – bevinden. Ditzelfde geldt voor de menselijke microkosmos, want de vitale 

energieën – subtiel en fysiek – die de lichaamsprocessen voeden en in stand houden, stromen 

door de ziel van de mens, en daarmee voorzien ze iedere cel en ieder atoom van levenskracht 

en intelligentie. De ziel – of de persoonlijke godheid – informeert en bezielt het bewustzijn 

van de mens. 

Welnu, de zon schijnt! Hij probeert dus niet te schijnen. En hij voert ook geen rituelen 

uit, zegt geen gebeden op en beoefent niet één of andere spirituele methode om iets voor 

zichzelf te verkrijgen of aan zichzelf te verbeteren. En hij worstelt al helemaal niet met talloze 

persoonlijke problemen, verlangens en angsten zoals de mens, en juist dat niet doen is het 

geheim van zijn succes. Omgekeerd is de mens bezig met zijn persoonlijke worsteling naar 

vrijheid, en met antagonistische pogingen om geluk voor het afgescheiden zelf te vinden, en 

met zelfopgelegde afscheiding van het ware en inclusieve leven van de goddelijke Ziel, 

kortom met gericht zijn op zichzelf uit onwetendheid en afgescheidenheid. Met al deze dingen 

overtreedt hij één van de belangrijkste wetten van het leven, en daar zal hij de prijs voor 

moeten betalen. Op zichzelf gericht zijn vernauwt het bewustzijn. Als iemand op die manier 

belemmert dat het licht van zijn eigen ziel kan uitstralen en zijn bewustzijn kan verruimen, 

dan maakt hij het onmogelijk dat hij zich bevrijdt van duisternis, van lijden, en van de 

worsteling die al eeuwenlang zijn lot op Aarde is. 

Er is geen ontkomen aan de Wet van Oorzaak en Gevolg. Mensen worden ongelukkig en 

ziek, en ze sterven omdat ze zich op het kleine zelf focussen – een microscopisch klein stofje 

in een kosmische oceaan van deeltjes. Daardoor verliezen ze het zicht op het grotere geheel 

waar ze als persoonlijkheid een intrinsiek en onafscheidelijk deel van vormen. De mens is 

gewoonlijk zo druk met het overtreden van die universele wet, dat hij het nalaat om goed te 

kijken, en te zien, en dus ook om zijn voordeel te doen met zijn macrokosmische voorbeeld en 

meester: de zon. Alles waar aandacht aan gegeven wordt, groeit. Als de mens dus volhardt in 

zijn beperkende focus – en dat is inderdaad wat hij doet – dan “verdoemt” hij zichzelf eeuwig 

tot de “hel”, omdat hij zich op die manier voor eeuwig afscheidt van de rest van de 

Schepping: zijn eigen Grotere Zelf. Dus zolang de mens ervoor kiest om zich in de oermodder 



van zijn zelfzuchtige en angstige zelf te blijven wentelen, zal de afscheiding van God – dus de 

Val in Goddelijke Ongenade en de ballingschap van Lucifer (de mens) uit het Paradijs – 

blijven voortduren. 

Ongelukkig zijn, onenigheid en ziekte zijn onnatuurlijke verschijnselen. Zij maken geen 

deel uit van de Universele harmonie en ook niet van het Goddelijke Plan van Volmaaktheid. 

Het zijn scheppingen van de mens, net als alle andere problemen op Aarde. Het is niet 

moeilijk te bedenken wat er zou gebeuren als de zon het voorbeeld van de mens zou volgen! 

En als iedere zon in de hele kosmos hetzelfde zou doen, dan zouden alle sterren aan het 

firmament verflauwen, uitdoven en sterven. Het universum zou ophouden te bestaan, en God 

zou Zijn laatste adem uitblazen! Vandaag de dag is Moeder Aarde pijnlijk dicht bij een 

dergelijk lot. Zij is samen met de hele mensheid getuige geweest van wat wij mensen in onze 

onwetendheid van de universele wet allemaal aan disharmonie in de wereld hebben 

veroorzaakt. Toch schijnt de zon nog steeds, en dat zal hij ook tot in het oneindige blijven 

doen, net zo lang als dat hij zijn onbaatzuchtige focus bewaart en zich overgeeft aan de grote 

Wet van Liefde. Als we gebrek aan vitaliteit of inspiratie voelen, dan kunnen we ons dit 

volmaakte voorbeeld van de zon voor de geest halen, want daarmee kunnen we onze 

neerwaartse spiraal in de duisternis omkeren. Het inspireert ons om voorbij het kleine zelf te 

kijken, naar het Leven, en anderen te helpen, en de wereld iets te geven. Dan leven we voor 

het grotere goed van alles en iedereen, net als de zon. Zo zullen wij ook eeuwig blijven 

stralen. 

 

 

 

Als we de Ene Goddelijke Ziel in allen dienen – we kunnen misschien beginnen bij onze 

eigen vrienden, familie, verwanten en groepsleden –, dan zullen we ontdekken dat er juist via 

zulke dienstbaarheid in onze eigen hoogste behoeften voorzien wordt. Als het spirituele hart 

eenmaal is aangestoken en het opvlamt in liefhebbende dienstbaarheid aan anderen, dan 

verliezen alle persoonlijke problemen hun belang, en verdwijnen ze misschien wel helemaal 

uit onze aandacht. In het huidige ontwikkelings-stadium van de mens op Aarde klinkt het 

trompetsignaal van de Nieuwe Geest als een smeekbede in ieders hart om vrijwillig de 

vruchteloze zucht naar persoonlijk gewin op te geven – zowel materieel als spiritueel – en 

zich in plaats daarvan te richten op de grotere behoeften in de wereld. Dit signaal tracht ons 

de wijsheid te laten zien van samen de handen ineen te slaan om een grotere en helderdere 

visie voor de hele planeet daadwerkelijk te realiseren. 

Alleen de mensen die laten zien dat ze het verdienen, zullen de genade der tijden kunnen 

ontvangen. Hun bewustzijn zal door de Aquariusenergieën verhelderd worden, en dan zullen 

ze zich bewust worden van de vele verborgen, maar zeer belangrijke lessen in het leven. Als 

we werkelijk in staat zijn om te zien, dan zal alles en iedereen een betrouwbare leermeester 

zijn. Dan zal het Boek der Natuur zich openen en zijn geheimen laten zien, en dan zal men 

contact kunnen leggen met het goddelijke, wat de intuïtie zal doen ontwaken. Ware intuïtie 

spoort ons altijd aan om zoveel mogelijk goeds te doen voor zoveel mogelijk mensen, want 

als men via de eigen ziel afgestemd is op de goddelijke Geest, dan is men ook tot op zekere 

hoogte afgestemd op het Goddelijk Plan, en dat Plan is op zijn beurt ontworpen voor het 

hoogste goed van iedereen. Intuïtie kan, omdat het altijd onbaatzuchtig is, heel goed gezien 

worden als een groepsperceptie, dat wil zeggen als een visie die voortkomt uit afstemming op 

de goddelijke wet voor het hoogste goed voor iedereen. Onbaatzuchtigheid is de gouden 

sleutel die ieder mens de grootste zegen in de wereld zal brengen, en deze zegen wordt de 

mensen gegeven om hem met anderen te delen. Zodra de deur van de huidige gelegenheid 

opengaat en we als oprechte aspiranten over de drempel komen, dan zullen we merken dat we 

ons – in dienst van onze medemens – op het Pad van steeds volledigere spirituele bevrijding 

bevinden. 



Dienstbaarheid bestaat natuurlijk op veel verschillende niveaus, maar als we ware 

spirituele hulp willen bieden, dan is een gedegen kennis van het occulte essentieel. Het 

grootste doel van verworven kennis is het praktisch toepassen ervan in het leven, want alleen 

via ervaring wordt wijsheid verkregen. Bovendien kan kennis niet volledig gerealiseerd 

worden als deze voor zichzelf wordt gehouden; kennis is er om met anderen te delen. De 

mens die wel kennis bezit maar een goed hart mist, is als een bij zonder honing, en het is een 

feit dat kennis die niet met anderen gedeeld wordt, uiteindelijk vergif wordt voor degene die 

hem voor zichzelf wil houden. Het is echter een ijzeren universele wet dat als we 

onzelfzuchtig geven, we daar spiritueel gezien nog meer voor zullen terugontvangen. Er staat 

ons een prachtige goddelijke beloning te wachten in de ervaring van het in liefde openlijk 

delen van hogere kennis met anderen voor hun welzijn, en dat is nog maar één van de 

beloningen die we zullen vinden op het Pad van Dienstbaarheid. Als we dit eenvoudige, maar 

fundamentele en eeuwige spirituele principe van geven uit het oog verliezen, dan kiezen we er 

in feite voor om in de illusie van ons eenzaam en afgescheiden zelf te blijven.  De krachten 

van dat afgescheiden zelf zullen ons onwetend en aan de illusie gebonden houden. Ze zullen 

onze afscheiding en worsteling in stand houden zo lang we onwetend blijven van onze 

onafscheidelijke relatie met het grotere geheel. 

Vaak wordt aangenomen dat men niet werkelijk aan anderen dienstbaar kan zijn voordat 

men een hoger niveau van spirituele realisatie heeft bereikt – bijvoorbeeld via meditatie –, 

maar dat is niet juist. Het is slechts een voorwendsel van het ego dat altijd ware vooruitgang 

zal proberen te vertragen, en dit voorwendsel is vanwege de steeds intensiever wordende 

strijd met de Krachten van Bevrijding op Aarde juist nu bijzonder afleidend en schadelijk. Het 

ego is een doorgewinterde leugenaar en uiterst vindingrijk in het aandragen van nieuwe valse, 

maar schijnbaar logische argumenten om iemand te beletten het bevrijdende Pad van 

Dienstbaarheid te volgen. We moeten hierbij bedenken dat het ego er altijd op uit is om zijn 

eigen afgescheiden en zelfzuchtige bestaan te verlengen, en het zal zijn uiterste best doen om 

zijn eigen oplossen te voorkomen. Juist het oplossen van het ego zal iemand onzelfzuchtig 

maken. Omgekeerd trekt liefhebbende dienstbaarheid altijd de aandacht van de goddelijke 

Geest, maar daarmee is het wel de grote aartsvijand van het ego, omdat het zijn bestaan 

bedreigt – een pijnlijk bestaan overigens, want het betekent altijd het ervaren van 

afgescheidenheid en lijden. Liefhebbende dienstbaarheid is dan ook de snelste en meest 

effectieve manier om de illusie van het afgescheiden ego op te laten lossen, om vervolgens 

met de Al-Eenheid te  kunnen versmelten. 

We moeten nooit vergeten dat er geen enkele activiteit in het leven bestaat – en ook geen 

enkele innerlijke roeping, mentale bezigheid, of omstandigheid – die niet een sleutel biedt 

waarmee we de eerstvolgende deur kunnen openen die we tegenkomen. Die deur zal ons naar 

een helderdere werkelijkheid leiden, naar de bergtop vanwaar we een verdere horizon kunnen 

zien en waar we een grotere spirituele visie kunnen verwerven. Die sleutel is de gelegenheid 

om dienstbaar te zijn, en als deze waarheid eenmaal is gezien, wordt het duidelijk dat absoluut 

iedereen hier en nu kan beginnen met anderen nederig en naar vermogen te dienen, net zoals 

alle grote heiligen en spirituele meesters altijd hebben gedaan. Ook deze mensen, weldoeners 

van de mensheid bij uitstek, begonnen ooit met één enkele vriendelijke gedachte, en van 

daaruit gingen ze verder door de mensen herhaaldelijk en duidelijk te tonen dat voor iedere 

bloem van liefde en medeleven die iemand in de tuin van zijn naaste plant, er een onwenselijk 

en lastig onkruid uit zijn eigen tuin verdwijnt.  

De religieuze leerstellingen en getuigenissen van de grote spirituele meesters uit de 

geschiedenis beweren allemaal herhaaldelijk dat individualiteit eigenlijk één is met het 

Geheel. Ze stellen duidelijk dat het geloof in de illusie van een geïsoleerd zelf, en het volledig 

daarin opgaan, de grote oorzaak is van alle afscheiding en dus van al ons lijden. Als we 

bovendien even stil blijven staan bij het voor de hand liggende feit dat een oneindig veel 

groter deel van de Kosmos onafhankelijk van het kleine zelf functioneert, dan wordt het 



duidelijk hoe onbeduidend dat zelf eigenlijk is, en hoe onzegbaar veel groter de betekenis, de 

grootsheid en het belang is van alles dat niet tot het persoonlijke zelf behoort. Met dit in 

gedachten kan het schijnbaar afgescheiden individu misschien inzien dat het inderdaad een 

wijs besluit is om alles links te laten liggen dat in tegenspraak is met de universele wetten die 

de hele Schepping begeleiden en beheren. Zelfzucht en egoïsme zijn uiteraard volledig in 

tegenspraak met één van die wetten, namelijk de heilige Wet van Liefde. Daarom zal de 

overtreder van die wet met moeilijk-heden te maken krijgen die hem als een schaduw zullen 

blijven volgen. De simpele waarheid is nu eenmaal dat we ons hoogste goed zullen vinden in 

het helpen van anderen, en spirituele aspiranten zullen dus zelf vooruitgang boeken als zij 

juist anderen assisteren met hun vooruitgang.  

In de oude wijsheden wordt gesteld dat de goddelijke Helpers van de mens weinig meer 

voor de mensen kunnen doen dan wat de mensen zelf voor hun medemensen doen. De Wet 

van Liefde lijkt paradoxaal, want we moeten Liefde eerst geven voordat we haar kunnen 

ontvangen. Als we een goddelijk geschenk hebben ontvangen en we het niet willen verliezen, 

dan moeten we het weggeven. Liefhebbende harten zullen er helemaal klaar voor zijn om de 

Nieuwe Wereld binnen te gaan, en daarom zal iedereen die over werkelijk spiritueel inzicht 

beschikt, van nature geneigd zijn om het pad van actieve dienstbaarheid te volgen. Het is ook 

te zien dat ware dienaren over het algemeen een geluk en een vreugde uitstralen die mensen 

die op zichzelf gericht zijn niet hebben. Zij weten maar al te goed dat de tuin der goden – de 

mensheid – in ware dienstbaarheid tot bloei komt tot een waarachtigere expressie van het 

goddelijke, en daarom laten zij blijmoedig zien dat het pad van dienstbaarheid het 

prachtigste, edelste en heiligste pad is dat er bestaat. Het is de Koninklijke Weg waar alle 

andere wegen slechts op voorbereiden. We kunnen dit eenvoudig zien door te kijken hoe alle 

grote spirituele leraren en leiders in de geschiedenis het pad van onzelfzuchtige 

dienstbaarheid hebben gevolgd. Als er ooit een goede oplossing is gevonden voor werkelijk 

ieder probleem uit de hele geschiedenis van de mens – van het grijze verleden tot op de dag 

van vandaag, en tot in de Eeuwigheid – dan is het ongetwijfeld dit: “Wees dienstbaar, en blijf 

dienstbaar. Geef, en houd nooit meer op met geven.” 

 

 

 

Veel mensen weten niet goed wie ze moeten dienen, en hoe. Het antwoord hierop is 

echter uiterst eenvoudig. De goddelijke essentie van alle mensen houdt, zonder uitzondering, 

van de Waarheid. Vrijwel ieder mens heeft een goddelijke vonk in het hart, en als we contact 

kunnen leggen met dat innerlijke leven, en het wakker schudden, en het door de 

persoonlijkheid naar voren brengen, dan kunnen we een uiterst waardevolle spirituele dienst 

verlenen aan vrijwel iedereen die we tegenkomen. Zo kunnen we onze spirituele 

dienstbaarheid aanbieden aan iedereen die we ontmoeten. Vanwege de huidige behoefte bij de 

mensheid, de gelegenheid die zij nu heeft, en ook vanwege het stadium van haar 

ontwikkeling, is de vraag hoe we dienstbaar moeten zijn inderdaad zeer belangrijk, en het 

antwoord hierop ligt in onze eigen handen. Over het algemeen geldt dat op dit moment de 

meest waardevolle dienst bestaat uit het verspreiden van de essentiële waarheid over deze 

periode, want zo biedt men anderen de keuze die ze in deze laatste dagen van deze cyclus 

zullen moeten maken. Als dit proces eenmaal in gang is gezet door iemand die de waarheid 

zelf herkend en begrepen heeft, en men er vertrouwen in krijgt om met een oprechte en 

altruïstische beweegreden zelf een hand uit te reiken naar anderen, dan zal de goddelijke 

Geest het overnemen zodra contact met het goddelijke bewerkstelligd is. “Wees niet bezorgd 

over wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal door u spreken.” – Jezus. Als we door ons 

juiste inzicht het persoonlijke zelf vergeten en opgaan in goed geïnformeerde toewijding aan 

het helpen van het Goddelijk Plan op Aarde, dan zal dienstbaarheid op het Pad van Liefde 

even moeiteloos als vreugdevol zijn. 



In toegewijde dienstbaarheid wordt ons besef van het wondere avontuur van het leven 

steeds helderder. Ieder moment draagt dan bij aan een verruimend inzicht, en ieder moment 

wordt ook steeds meer ervaren als betekenisvol, vreugdevol en bevrijdend, omdat dan ons 

bewustzijn steeds meer verlicht wordt door het licht van de goddelijke Geest. Dan rest ons 

weinig meer dan de enige verstandige keus om ermee door te gaan en de mensen proberen te 

bereiken met onze bevrijdende innerlijke realisaties, want door op die manier anderen te 

dienen, zullen we stilzwijgend al diegenen uitnodigen die ons willen vergezellen op onze 

terugreis naar het goddelijk Koninkrijk. Prachtige resultaten zijn altijd het gevolg als oprechte 

devotie uitgedrukt wordt in dienstbaarheid, en zulke resultaten kunnen bestaan uit vitaliteit, 

genezing, een verruimd bewustzijn, levensvreugde, spirituele ontwikkeling, en nog veel meer. 

Dit moet wel zo zijn, want dienstbaarheid is liefde in actie, en daarom valt hij onder de 

hoogste goddelijke wet: de Wet van Liefde. De positieve effecten van onbaatzuchtige 

dienstbaarheid reiken inderdaad buitengewoon ver. Anders dan de tijdelijke en vanzelf weer 

verdwijnende resultaten van zelfzuchtige daden zijn de resultaten van Liefde eeuwig, want 

Liefde vormt de kwintessens van het Universum. 

Als we ophouden met zoeken naar vervulling voor onszelf, en als we daardoor bevrijd 

worden van de zware lasten die uit onze persoonlijke verlangens voortkomen, dan kunnen we 

medeleven en goodwill voor anderen laten zien, en dan openen we een innerlijk kanaal 

waardoor de Liefde van de goddelijke Geest door ons heen kan stromen. Liefde voor alle 

levende wezens kent men alleen op de Ware Weg naar Eenheid. Via dienstbaarheid aan de 

mensheid kunnen we goddelijke Liefde zich laten manifesteren. Dat is de Weg van Hogere 

Evolutie en de enige zekere weg naar blijvende spirituele vervulling en geluk. 

 

 

De gelijkenis van hemel en hel 
 
Er was eens een devote priester die verlangde om zowel de hemel als de hel te zien, 

en God verhoorde zijn gebed. 

 

De priester stond ineens voor een deur waar verder niets op stond. Hij beefde toen 

hij zag dat de deur zich opende en toegang bood tot een grote ruimte waar alles 

klaar stond voor een feestmaal. Er stond een tafel, en midden op die tafel stond een 

grote schaal met warm eten. De heerlijke geur van al dat eten maakte dat hij trek 

kreeg. 

 

Er zaten gasten rond de tafel met grote lepels in hun handen, maar toch gilden ze 

van de honger in dat verschrikkelijk oord. Ze probeerden zich te voeden, maar dat 

lukte niet. Ze vervloekten God, want de lepels die God hen gegeven had waren zo 

lang dat ze er hun gezicht niet mee konden bereiken, dus konden ze het voedsel er 

niet mee in hun mond stoppen. Daardoor verhongerden ze, terwijl de volle schaal 

met heerlijk eten in hun midden stond. De priester wist dat deze schreeuwen de 

kreten van de hel waren, en toen hij dat begreep sloot de deur zich voor hem. 

 

Hij sloot zijn ogen en bad God om hem uit dat verschrikkelijk oord weg te halen. 

Toen hij zijn ogen weer opende voelde hij zich wanhopig, want hij zag de deur weer 

voor zich – dezelfde deur waar verder niets op stond. De deur ging weer open en 

gaf weer zicht op dezelfde kamer. Er was niets veranderd, en hij wilde het 

uitschreeuwen van afschuw. Daar was weer dezelfde tafel, en midden op die tafel 

stond weer dezelfde schaal met warm eten. Er omheen zaten weer dezelfde mensen, 

en zij hadden weer dezelfde lange lepels.  

 



Maar het gillen was opgehouden, en al het schreeuwen en vloeken had plaats 

gemaakt voor zegeningen. Er was niets veranderd, maar toch was alles anders, 

want met dezelfde lange lepels reikten ze naar elkaars mond en voedden zij elkaar, 

en ze dankten God. 

 

Toen de priester de zegeningen had gehoord, sloot de deur. Hij viel op zijn knieën, 

en ook hij zegende God die hem de aard van de hemel en de hel had laten zien, en 

ook de kloof – niet breder dan een haar – die hen van elkaar scheidde. 

anoniem 



Sleutels tot ontwaken 
 

We hebben al eerder gezegd dat dit een periode op Aarde is zoals er nog nooit eerder is 

geweest, en dat goddelijke Afgezanten nu een zegenende hand naar de mensheid uitsteken. 

Dankzij deze Dienaren van de mensheid zijn er voor iedere oprechte en vasthoudende aspirant 

nu sleutels tot ontwaken beschikbaar. Als mensen die sleutels in bezit hebben en de poort van 

initiatie zien, dan kunnen ze gezamenlijk het combinatieslot openen en de drempel naar de 

Nieuwe Wereld oversteken. En wat zijn dan wel deze sleutels? Er zijn er vele, allemaal heel 

verschillend, en voor de meeste mensen van nu blijven zij verborgen. Er zijn echter maar drie 

Master Keys die, als ze eenmaal ontdekt zijn en gebruikt worden, de oprechte aspirant van alle 

andere sleutels zullen voorzien, en deze drie zullen we nu onthullen. 

Voor allen die verdwaald zijn in de wildernis van deze achtergebleven wereld is de 

eerste Master Key een oprecht en nederige instelling om te ZOEKEN. 

We kunnen de Waarheid alleen vinden als we er serieus naar zoeken. Iedereen zou deze 

zoektocht naar een nieuw en beter begrip ondernemen als hij niet zo opgeslokt werd door 

allerlei wereldse afleidingen, want de impuls om te gaan zoeken en te groeien is een essentiële 

eigenschap van de goddelijke ziel. Die impuls is dus in iedereen aanwezig. Bewust worden 

van de enorme mogelijk-heden van spiritueel zoeken betekent ergens lucht van krijgen, een 

spoor ruiken. Zonder zo’n spoor leiden we eigenlijk een leeg en doelloos leven. Als we 

starheid en stagnatie willen voorkomen en spirituele vooruitgang mogelijk willen houden, dan 

zullen we altijd een open en onderzoekende houding moeten bewaren. Dat is ook het 

aangeboren en natuurlijke instinct van een kind. Zonder dat instinct zou het nooit emotioneel, 

mentaal of spiritueel kunnen groeien. Evenzo is het voor de spirituele ontwikkeling van een 

volwassene essentieel dat hij blijft zoeken naar een diepere betekenis in het leven. Het nalaten 

van het zoeken naar een hoger doel dan overleven, genoegens beleven en voortplanten, staat 

gelijk aan de spirituele dood. 

Alle ware spirituele leraren van tegenwoordig zullen hun best doen om een proces van 

zoeken bij hun leerlingen te stimuleren. Deze leraren zullen zulke aspiranten waarheid bieden, 

maar zonder bewijzen. De ware zoeker verlangt geen bewijzen van zijn mentor, want zo’n 

houding klopt niet met een oprecht zoekende instelling. De spirituele dorst van de oprechte 

zoeker is de onontbeerlijke motor om hem onstuitbaar voort te drijven. “Waarlijk, het is het 

grootste wonder dat een gewoon mens een heilige kan worden.” – Heer Boeddha. Zulke 

heiligheid is in alle slapende mensen latent aanwezig. De serieuze aspirant zal nooit tevreden 

zijn met halve waarheden of voorbijgaande ervaringen. Hij zal juist altijd naar Kennis en 

Wijsheid blijven zoeken, en als hij deze vindt, zal hij erdoor verlicht worden. De ware 

kandidaat voor spiritueel begrip is dan ook iemand die een brandend en compromisloos 

verlangen heeft om de Waarheid te kennen, en daarom zal het proces van zoeken uit hemzelf 

voortkomen. 

Het bovengenoemde punt is van vitaal belang, want bij iedereen zal de motivatie voor 

het spirituele pad van binnenuit moeten komen, omdat de spirituele ontwikkeling van de mens 

op Aarde onder de Wet van Vrije Wil valt. Het zoeken zelf zet natuurlijke krachten in 

werking die contact maken met de zoeker om hem bepaalde ‘geheimen’ te laten zien waar hij 

op dat moment klaar voor is. Het Leven antwoordt alsof het is uitgenodigd. Door zelf 

initiatieven te nemen voor het groeiproces naar een ruimere spirituele realiteit, wordt het 

intuïtieve vermogen vanzelf gestimuleerd, en met het verruimen van het inzicht in de realiteit 

zal de frequentie van het bewustzijn stijgen. Dit proces van spirituele ontwikkeling wordt 

aanzienlijk versneld als we de zoektocht met een onzelfzuchtige instelling ondernemen, dat 

wil zeggen: niet voor zichzelf alleen, maar voor het goed van de hele wereld. Het Pad van 

Dienstbaarheid garandeert snelle vooruitgang, maar dit Pad, het Pad van Terugkeer, vereist 



wel intrinsiek een pretentieloze en zoekende instelling. Dit Pad is ook aangegeven door alle 

grote Leraren die het zelf tot het einde toe gevolgd hebben, en daarom betekent het volgen 

van hun voetsporen het voortgaan naar de vereniging met het Goddelijke. 

De zoektocht naar Waarheid is de prachtigste en wonder-baarlijkste reis die er bestaat, en 

hij vormt de essentiële eerste stap in de richting van openbaringen en spiritueel succes. 

Oprecht en intelligent zoeken is een onontbeerlijke kwaliteit tijdens de geboorte van het 

Aquariustijdperk, en het is ook een onlosmakelijk deel van het Nieuwe Wereldbewustzijn. 

Het brengt innerlijk contact met goddelijke Afgezanten en het Grotere Zelf teweeg, en die 

zullen graag hun onfeilbare begeleiding aanbieden om een veilige reis naar de Nieuwe Wereld 

te verzekeren. 

De aspiranten die in de komende tijd spiritueel gezien zullen slagen, zijn er niet op uit 

om grote dingen te doen, noch verlangen ze dat ze gezien worden als mensen die grote dingen 

doen. Maar om deze reden, vanwege hun natuurlijke nederigheid, zijn ze juist wel in staat om 

grote dingen te doen. Vanwege hun toegewijd zoeken en hun harmonieuze afstemming op de 

universele wet krijgen ze een onwrikbaar vertrouwen in de volmaaktheid en 

onoverwinnelijkheid van het Goddelijk Plan, en daar blijven ze dan ook met heel hun hart 

trouw aan. En daarom hebben ze ook het geduld van de goddelijke Geest, en zijn ze vrij van 

de hongerige en inhalige haast die persoonlijke verlangens kenmerkt. De succesvolle zoeker is 

echter zeker niet dom. Hij zal juist intelligent in zijn zoektocht blijven volharden, en hij zal 

alle beschikbare middelen gebruiken die hij op zijn pad tegenkomt. Eén van die middelen, en 

voor sommigen ook een zeer nuttige tweede Master Key, is MEDITATIE. 

In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, is meditatie niet alleen maar een 

formele concentratieoefening. Als de geconcentreerde geest gedurende een bepaalde tijd 

volledig en stabiel op een willekeurig object gericht wordt, en als daarbij de sluier der illusie 

doorbroken wordt en er verbinding is met de innerlijke, of verborgen realiteit – het Grotere 

Leven waar de geest deel van uitmaakt –, dan is er sprake van meditatie. Een nauwkeurige 

definitie van meditatie is dan ook: geconcentreerde aandacht op het leven.  

Het belangrijkste doel van formele meditatie is door een kalme mentale ontvankelijkheid 

een innerlijk spiritueel contact en een empathisch begrip van het leven te verkrijgen, een besef 

van ermee één te zijn. Als iemand een dergelijk bewustzijn eenmaal bereikt en bestendigd 

heeft, dan zal hij zeer goed in staat zijn – en zich ook geroepen voelen – om een hand uit te 

steken naar zijn medemensen. Hij zal ze dan terug willen leiden uit de duisternis van 

verwarring die hun afgescheiden zelf hen opgelegd heeft, terug naar het licht waar hun zielen 

zo naar verlangen. Dit betekent dat meditatie uiteindelijk gedaan wordt voor anderen, en als 

dit inzicht inderdaad de belangrijkste drijfveer is voor iemands beoefening ervan, des te beter, 

want met een dergelijke nobele en werkelijk spirituele instelling zal iemand zijn doel snel 

bereiken. 

Formele meditatie begint met het opbouwen van concentratie, terwijl men daarbij een 

houding bewaart van ongehechtheid aan resultaten en van een passieve maar volledige 

acceptatie van alles dat zich in de observerende geest aandient. Iemands beoefening hoeft niet 

iets spectaculairs of speciaals te zijn; in feite geldt juist eerder: hoe simpeler hoe beter. Kalme, 

eenpuntige aandacht op een enkel object, mantra, idee, principe, kwaliteit, of zelfs een 

lichaamsproces zoals de ademhaling is al voldoende.  

Door regelmatig eenvoudige meditatie te beoefenen – dagelijks, maar niet per se 

langdurig – worden de antwoorden op de mysteriën van het leven innerlijk geopenbaard. In 

ware meditatie lossen alle vragen uiteindelijk op, waardoor er slechts een eenvoudige maar 

diepe universele waarheid overblijft, namelijk dat Liefde de grootste hulp naar spirituele 

bevrijding is; en die bevrijding is het doel van het leven. Als de beoefenaar zich dat eenmaal 

realiseert, dan is hij er klaar voor om met heel zijn hart het pad van onbaatzuchtig geven en 

vreugdevol dienen te volgen – net zoals andere grote zielen op Aarde dat ook hebben gedaan, 



en nog steeds doen. Regelmaat en ongehechtheid aan resultaten zijn dan ook de sleutels voor 

meditatie. 

Meditatie is een gereedschap, een middel om een doel te bereiken. Voordat de 

meditatieve staat van bewustzijn natuurlijk en constant is, moet de beoefening ervan niet 

gezien worden als het enige aandachtspunt van iemands bestaan, want dan zal men 

voorbijgaan aan de vele andere gelegenheden en plichten in het leven. Voor de inhalige geest 

zal meditatie juist een vloek worden, net als iedere andere obsessie, en iedere serieuze 

aspirant moet goed bedenken dat balans zowel het recept is voor, als het geschenk van het 

waarlijk spirituele leven. 

Hierbij dient opgemerkt dat niet iedereen een formele of regelmatige 

meditatiebeoefening nodig heeft (alhoewel vrijwel iedereen er op de een of andere manier 

baat bij zal hebben). Er is een eenvoudige manier om voor ieder mens vast te stellen of 

meditatie zinnig is: als meditatie enige merkbare verbetering oplevert, bijvoorbeeld een dieper 

gevoel van tevredenheid, meer inzicht, sereniteit of misschien een betere nachtrust, dat is het 

zinnig. Als iemands beoefening echter leidt tot ongunstige gevolgen op welke manier dan 

ook, dan kan men er beter mee stoppen en kan men misschien beter iets anders doen. Iedereen 

moet altijd doen wat hem gelukkig maakt en hem beter doet voelen. Nooit moet men 

beoefening opleggen ten koste van welzijn en beminnelijkheid – een fout waar kleingeestige, 

zelfzuchtige of idealistische mensen zich in praktijk vaak aan bezondigd hebben. 

In de komende roerige tijden zal men weinig vrije tijd hebben, en formele meditatie 

gedurende lange perioden zal dan zowel onpraktisch als ongeschikt blijken, want de 

tumultueuze omstandigheden uit de omgeving zullen de actieve en gestuurde aandacht 

opeisen voor de behoeften van het moment. Dat zal onvermijdelijk de volledige aandacht 

opslokken van iedere meditatiebeoefenaar – priester, mysticus, monnik of yogi, dat maakt dan 

niets meer uit. De heftige veranderingen in de naaste toekomst zullen absoluut iedereen 

dwingen om erg praktisch te zijn, en dat betekent dat naar binnen gaan als meditatieve 

gewoonte wel moet veranderen in een focus die op de buitenwereld gericht is. Bedenk daar 

echter wel bij dat meditatie niet alleen betekent dat men de aandacht uit de buitenwereld 

terugtrekt om alleen maar naar de binnenwereld te kijken. De buitenwereld is als 

concentratieobject net zo geschikt, en hoewel het in de regel veel hogere eisen stelt, zijn de 

resultaten voor het goed van iedereen aanzienlijk groter dan wanneer men alleen en in 

afzondering oefent. 

Het is goed om te weten dat de verst gevorderde beoefenaars van meditatie altijd uit hun 

afzondering weer naar buiten zijn gekomen om hun meditatie uit te breiden met 

dienstbaarheid aan de wereld, en dat kunnen we met recht de allerhoogste vorm van meditatie 

noemen, want het laat de ene grote en eeuwige Meditatie zien die altijd maar doorgaat in het 

Hart van het Universum zelf. Deze Meditatie begon al sinds de plannen voor de Kosmos 

ontworpen werden, dus nog voor de schepping ervan – heel erg lang geleden! De meditatie 

van dienstbaarheid is dus erg grondig uitgeprobeerd en getest. Hij is met succes toegepast en 

dat liet zien dat het inderdaad een buitengewoon hoogstaande oefening is. Deze conclusie is 

bovendien getrokken door een nog veel Hogere Autoriteit dan welke leraar op Aarde ook. 

Zoeken en meditatie leiden samen dus naar het uiterst belangrijke inzicht dat actieve 

DIENSTBAARHEID de derde en belangrijkste Master Key is. Deze sleutel is voor de 

aspirant zelfs nog belangrijker dan toegewijde formele meditatie, en dat komt doordat het 

iemands oprechte en werkelijk onbaatzuchtige activiteit is die de krachten van de goddelijke 

Geest inroept. Dat laatste maakt dat goddelijke invloed veel sterker in iemands leven 

aanwezig zal zijn, en dat leidt uiteindelijk via een serie stappen tot het Grote Afstand Doen dat 

de dienaar voor eeuwig zal bevrijden van de illusie van de materiële wereld. 

We willen hier ook een paar woorden wijden aan wat dienstbaarheid juist niet is. Mensen 

met onvoldoende spiritueel inzicht – dat men alleen verkrijgen kan door er oprecht naar te 

zoeken – kunnen zichzelf makkelijk gaan zien als filantropen en zich wijden aan actieve 



dienstbaarheid. Deze dienstbaarheid is dan gebaseerd op een theorie waar echter hun eigen 

verborgen persoonlijke belangen, ambities en verlangens onder schuil gaan. Deze mensen 

worden dus eigenlijk gedreven door diepere en wel degelijk zelfzuchtige beweegredenen. 

Mensen die eigengerechtig vasthouden aan een ideaal, een dogma, een systeem of een 

beslissing van een organisatie zijn hier een overduidelijk voorbeeld van. Zij leggen hun 

overtuigingen op aan anderen in naam van liefdadigheid. Dit doen ze dus onder het mom van 

onbaatzuchtige dienstbaarheid, maar als we beter kijken, dan zien we dat hun diepere 

motieven helemaal niet zo altruïstisch zijn, en dat ze misschien alleen maar dienstbaar zijn om 

hun overtuigingen bevestigd te zien. Of anders dient het voor het vervullen van andere 

behoeften, of om op een bepaalde manier controle over anderen te verkrijgen, of alleen maar 

om hun eigen geweten te sussen. Zulke imitatiedienstbaarheid kan en zal veel kwaad 

aanrichten en verwarring stichten in de wereld, want de mensen proberen veelal hun ideeën 

van dienstbaarheid en hun persoonlijke methoden aan anderen op te dringen, en deze laatsten 

nemen dan blind de overtuigend klinkende, maar onjuiste overtuigingen over van hen die het 

beter lijken te weten. 

Wat de meeste mensen tegenwoordig ‘Liefde’ noemen is in het geheel geen Liefde, maar 

een mengeling van de verlangens om lief te hebben en liefgehad te worden (of op de een of 

andere manier erkend of bevestigd te worden). Het is ook de bereidheid om alles te doen om 

dit gevoel te uiten en zich vervolgens daardoor prettiger te voelen in het leven. Deze pseudo-

liefde is gebaseerd op een theorie van liefde en dienstbaarheid en hij is karakteristiek voor 

vele quasi-menslievende ondernemingen en relaties tussen mensen. Toch zal noch theorie, 

noch persoonlijke aspiratie of verlangen iemand ooit tot een ware dienaar maken. Er werd 

voorheen altijd veel nadruk gelegd op wat veel mensen als ‘Liefde’ beschouwen, maar er 

werd niet genoeg de nadruk gelegd op Wijsheid, wat Liefde is die zich uitdrukt in 

dienstbaarheid. Of dienstbaarheid inderdaad ware dienstbaarheid is, wordt alleen bepaald door 

de zuiverheid van het motief dat de dienaar beweegt. Ware dienstbaarheid is het spontaan 

uitstromen van een liefhebbend hart gecombineerd met  het inzicht van een intelligente en 

toegewijde geest. Het is het resultaat van het via de ziel naar binnen stromen van de spirituele 

kracht van het Grotere Zelf, en dat is wat onvermijdelijk gebeurt als iemand 

onvoorwaardelijke goodwill toont. Het is dus niet afhankelijk van inspannende fysieke 

activiteit of de berekende effecten van de woorden of daden van de dienaar. Alle ware 

spirituele dienstbaarheid wordt verricht door de goddelijke Geest, en dus niet door de 

tijdelijke persoonlijkheid waar de goddelijke Geest van gebruik maakt om Zich uit te drukken. 

Ware dienaren werken in vergetelheid van zichzelf, zij bieden hun bewustzijnsvoertuig – hun 

persoonlijkheid – volledig aan de goddelijke Geest, zodat deze er gebruik van kan maken. Zij 

schenken geen aandacht aan de successen die zij behalen – of juist niet behalen –, want zij 

zijn werkelijk begaan met het welzijn van anderen. Zij koesteren geen vooronderstellingen 

met betrekking tot hun waarde of nut, maar zij leven, werken, dienen en helpen, en ze vragen 

niets voor zichzelf. De gedachte aan een beloning is in feite volledig overbodig, en de 

bewuste dienaar van de mensheid weet dit heel goed, omdat hij werkt onder toezicht van de 

onfeilbare Wet van Evenwicht, die maakt dat alles volkomen juist beloond en in evenwicht 

gebracht zal worden. 

Op dit moment zijn er nog maar weinig mensen die beseffen dat ware spirituele 

dienstbaarheid door het ego juist als destructief wordt ervaren. Dit moet wel zo zijn, omdat 

oude gehechtheden, onjuiste overtuigingen en schijnzekerheden weggevaagd moeten worden, 

zodat een nieuwe en grotere waarheid het bewustzijn kan verlichten. Hieruit volgt dat 

dienaren vaak verkeerd begrepen worden op Aarde, want de liefde waaraan zij uiting geven, 

is heel anders dan de sentimentele, affectieve en persoonlijke interessen van de gemiddelde 

mens. Zij houden zich voornamelijk bezig met de spirituele rijkdom van de hele mensheid en 

al het leven, en daarom zijn zij niet in de eerste plaats betrokken bij de persoonlijke belangen 

van mensen en hun kleine zorgen en problemen. Zo’n onpersoonlijke instelling levert 



dienaren nog al eens kritiek van anderen op, en daarom hebben ze vaak ook maar weinig 

vrienden. Toch zullen ze altijd weten wie hun ware vrienden zijn, want ware dienaren van het 

Goddelijk Plan die in het Aquariustijdperk het spirituele pad volgen, zullen altijd samen een 

groep vormen. Gezamenlijk richten zij dan allemaal hun aandacht dezelfde kant uit: omhoog, 

weg van het persoonlijke. 

Als iemand het spirituele leven ontdekt en er ook inderdaad naar begint te leven, dan 

gaat hij iedereen als gelijkwaardig zien en houdt hij op zich te identificeren met de illusies 

van de dualiteit, zoals goed en kwaad, juist en onjuist, aangenaam en onwenselijk. En dan zal 

hij wel steeds onpersoonlijker moeten worden. De ogen van de goddelijke Geest, die kunnen 

zien hoe de dingen werkelijk zijn, zien de dingen ook volkomen onpersoonlijk. Er is een 

bekende uitspraak die zegt “het gelijke trekt het gelijke aan”, en als iemand spiritueel bewust 

wordt, dan is hij daardoor gedoemd om door de egowereld afgewezen te worden. Dit 

illustreert een universeel principe dat onder de Wet van Aantrekking en Afstoting valt. Hoe 

smaller en steiler het pad wordt, hoe minder mensen er zijn die het nog volgen. Maar als een 

toegewijde dienaar inderdaad in praktijk brengt wat hij weet dat waar is, en als hij dat 

volhoudt ter ere van de goddelijke Geest, dan zal hij volledig onverschillig blijven of hij 

persoonlijk alles wint of verliest. Als iemand in alle aspecten van het leven de moed opbrengt 

om trouw te blijven aan het Goddelijk Plan, dan zal hij net zo makkelijk doen wat hem verlies 

brengt, als wat hem winst brengt – en altijd met plezier, want hij begrijpt de prachtige Wet. 

Er is nog een andere belangrijke kwestie waar we aandacht aan willen schenken, 

namelijk de voorbereidingen voor dienstbaar-heid. Dit is uiterst belangrijk voor iedereen die 

nog moet beginnen met dienstbare activiteit, maar die beslist de Nieuwe Wereld binnen wil 

gaan. Alle mensen die de drempel tussen het oude en het Nieuwe willen oversteken en die de 

schitterende wereld van het Aquariustijdperk op Aarde willen meemaken, moeten een ware 

liefde voor anderen bezitten. Dat betekent dat zij een instelling moeten laten zien die hun 

verlangen naar dienstbaarheid stimuleert. Mensen die vandaag de dag zulke dienstbaarheid 

willen verlenen, moeten de universele wet kennen, en ook het belang beseffen van de periode 

waar we nu in leven en de daarmee samenhangende veranderingen voor spiritueel succes in 

de komende beproevingen. 

Er zijn mensen voor wie succes bij de komende Oogsttijd al gegarandeerd is, en uit 

ervaring weten zij heel goed dat als zij overal waar mogelijk onbaatzuchtig met anderen delen 

wat hun is geopenbaard, er hun van binnenuit nog meer geopenbaard zal worden. En dat is 

nog maar één zegen voor mensen die zich op de Wet van Dienstbaarheid afstemmen – de 

hoogste wet voor de spirituele ontwikkeling in de nieuwe cyclus. 

De drie Master Keys voor spiritueel ontwaken tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld 

zijn dus: serieus en intelligent spiritueel ZOEKEN, MEDITATIE voor het hoogste goed van 

iedereen, en – als belangrijkste van allemaal – actieve en onbaatzuchtige 

DIENSTBAARHEID. Daarnaast zal men nog vele kleinere, maar eveneens essentiële sleutels 

op het pad vinden, als men de Master Keys eenmaal juist gebruikt. Een andere sleutel is 

bijvoorbeeld het inzicht krijgen in, en het zich afstemmen op de nieuw aangepaste of reeds 

bestaande natuurwetten – en ook op de uiterst belangrijke Aquariusenergieën, die in het 

nieuwe tijdperk onlosmakelijk met het spirituele leven verbonden zullen zijn. Maar er zijn 

nog meer sleutels, zoals het putten van allerlei onschatbare voordelen uit nieuw 

geformuleerde kennis, leringen en wijsheid; of het met anderen delen van spirituele vreugde; 

en natuurlijk de nieuwe en levensversterkende realisatie van een nieuwe, harmonieuze en 

betekenisvolle manier van leven. Al deze sleutels, en nog vele anderen, zijn tegenwoordig 

beschikbaar voor ieder weldenkend mens, en ze zullen voor de serieuze aspirant uiteindelijk 

leiden tot een goed begrijpen en in het leven toepassen van de nieuwe manier van bewuste 

spirituele groei. Dat laatste zal het dan mogelijk maken dat ze inderdaad toegang krijgen tot 

de Nieuwe Wereld. Bovendien zullen de mensen die in het bezit zijn van de sleutels tot 



ontwaken, beloond worden met de meest genadige eer die er in deze tijd bestaat, namelijk die 

van het assisteren van anderen met hun succes bij de komende Oogst. 

 

 

 

Behalve het bovengenoemde is er ook de uiterst belangrijke sleutel van het aannemen 

van een zeer flexibele houding – als een stroom die alles volledig accepteert en meegeeft met 

zijn omgeving om gestaag en ongehinderd te kunnen blijven doorstromen. Zo’n veerkrachtige 

instelling laat zien dat het verstandig is om zoveel mogelijk plannen en verlangens opzij te 

zetten, en vertrouwen te hebben in de begeleidende wijsheid van de goddelijke Geest, om zo 

op ieder moment diens zekere aanwijzingen moeiteloos te kunnen volgen. Men zal de 

ingefluisterde boodschappen van de innerlijke goddelijke Geest zeker herkennen als men zich 

het elementaire feit herinnert dat iemands bewustzijnsniveau zal stijgen als hij iets doet wat 

goed, juist en ter zake is, en dat het zal dalen zodra hij iets doet dat schadelijk kan zijn voor 

het hogere goed van iedereen, en dat dus ook ongunstig is voor de betrokkene zelf. 

Goede gewoontes kunnen we aankweken, en dat zal ons helpen op onze reis naar de 

Nieuwe Wereld, en het zullen gewoontes zijn die ons vreugde brengen en die heel natuurlijk 

aanvoelen. Daarbij moeten we altijd bedenken dat filosofisch goed onderbouwde idealen die 

gisteren misschien goed werkten, vandaag heel goed verouderd kunnen zijn. Het wordt alle 

serieuze aspiranten sterk aangeraden om veel meer dan vroeger op hun eigen gevoel en 

hogere zintuigen te vertrouwen, en meer trouw te zijn aan zichzelf, want de stille innerlijke 

stem zal wel luider moeten gaan spreken in deze belangrijke tijden. Tijdens de komende 

kritieke periode zal iedereen de geboortepijnen voelen, en zonder onze goddelijke Herder om 

ons veilig en wel te begeleiden zullen we zeker als een vis op het droge komen te spartelen. 

Daarom moeten we nu goed leren luisteren naar onze eigen, vaak subtiele, maar toch 

onfeilbare innerlijke begeleiding. 

De mensheid zal nog meer sleutels krijgen, afhankelijk van haar positieve respons op die 

gelegenheden die zij al gekregen heeft. Een belangrijke wet van het Aquariustijdperk stelt dat 

genade uit de verborgen werelden alleen zal vrijkomen als goddelijke Afgezanten hebben 

gezien dat er inderdaad goed gebruik gemaakt wordt van wat er al eerder gegeven is.  

 

Onzichtbare Handen hebben de volledige set sleutels tot ontwaken goed verborgen 

in al onze levenservaringen, maar zulke tactische en geheime maatregelen zullen 

geen belemmering vormen voor de onverschrokken avonturier. De moedige zoeker 

weet heel goed dat de Geheime Schatkist – de huidige gouden spirituele 

gelegenheid – er op wacht om ontdekt te worden door de ijverige en  

compromisloze, en daardoor waardige ziel die de Zoektocht naar de Waarheid 

maakt. Hij zal hem vinden als hij de onontbeerlijke sleutels op zijn moeizame en 

bochtige weg gevonden heeft, en als hij uiteindelijk het centrum heeft bereikt van 

wat eerst een raadselachtig en complex labyrint leek. Hij die onophoudelijk door 

blijft zoeken naar Waarheid, zal het Mysterie van de Nieuwe Tijd onthullen en de 

zeldzaamste rijkdommen die de mens kent bovenhalen. Als hij de juiste sleutels 

eenmaal in zijn bezit heeft, nadat hij ze met al zijn gezwoeg, zijn pijn en zijn offers 

en alle ervaringen op zijn reis heeft verworven, dan zal hij in aanmerking komen om 

het Oude Slot, dat de Grote Prijs verborgen houdt en beschermt, te ontsluiten, en 

daarmee zal hij een nieuw licht in de wereld vrij laten komen. Nu hij goed geoefend 

is in het gehoorzaam volgen van de nimmer aflatende begeleiding van zijn eigen 

innerlijke stem, zal hij zich met een sprankeling, die voortkomt uit ware spirituele 

inspiratie, naar boven wagen, en de grote ondergrondse catacomben van zijn oude 

beproevingen verlaten. Dan gaat hij ver voorbij zijn oude beperkingen, en dan ziet 

hij met genoegen toe hoe alle oude illusies voor zijn ogen oplossen. Met een 



gracieuze en liefdevolle glimlach die van diep van binnen komt en naar buiten 

uitstraalt, en die doortrokken is van een straling en een transcendente vreugde die 

hij nooit eerder gekend heeft, zal de held oprijzen uit de duisternis, precies op tijd 

om de verblindende glorie van de Nieuwe Dageraad te kunnen groeten, en zijn 

nieuw verworven fortuin met iedereen te kunnen delen.  

 

Evenzo kunnen we de huidige periode, met al zijn geweldige mogelijkheden die nu voor 

de hele mensheid beschikbaar zijn, afschilderen in een symbolische en mystieke fantasievorm, 

en dan vraagt het maar een klein beetje onderscheidingsvermogen om te herkennen dat zo’n 

schijnbaar verzonnen allegorie eigenlijk een uiterst toepasselijke en duidelijke voorstelling is 

van de potentiële realiteit van deze uitzonderlijke tijd, en dat zal ongetwijfeld blijken. 

 



De belangrijkste boodschap 
 

Niet alleen valt de informatie uit dit boek onder de belangrijkste die er nu in de wereld te 

vinden is, maar het openbaar maken ervan komt nu ook op het juiste moment, en dat is een 

groot geluk. De lezer die over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, zal merken dat 

dit meer betekent dan slechts een trots aanspraak maken op de waarde van onze visie (die 

overigens nu ook aan vele anderen in de wereld geopenbaard wordt). Het is een duidelijk feit, 

want nooit tevoren heeft er zich zo’n grote kans en gelegenheid voorgedaan als die de 

mensheid heden ten dage geboden wordt en die in dit boek uitgelegd wordt. Dit boek biedt 

een gedegen inzicht in het zeer werkelijke potentieel en de ware betekenis van de periode tot 

aan de komende Oogsttijd – wat zelfs de belangrijkste Oogsttijd zal zijn die er ooit op Aarde 

geweest is. Dat inzicht zal hopelijk iedereen inspireren om tot juiste actie over te gaan, want 

dat zal hen uiteindelijk de langverwachte goddelijke Belofte opleveren: de zacht-zoete vrucht 

van Bevrijding. 

 Bewuste mensen die goed op de hoogte zijn, zullen zeker niet toegeven aan 

zelfgenoegzaamheid, zelfs niet als ze de schoonheid van de komende Nieuwe Wereld kunnen 

zien, want zij weten dat er veel toewijding en samenwerking van hen verlangd wordt, zowel 

nu als in de komende tijd tot aan de Grote Overgang zelf. Het is een feit dat iedere keer als de 

planetaire bel luidt die het openen van de poort naar een nieuwe tijd aankondigt, er in de 

wereld steeds een drang ontstaat naar synthese en nieuw inzicht. Het gebeurt regelmatig dat er 

een verouderde realiteit op het punt staat te versmelten met een nieuwe en grotere realiteit, 

doordat nieuwe universele ideeën hun indruk op de geesten en harten van de mensen hebben 

achtergelaten. Iedere keer dat dat gebeurt, volgt er een heftige gebeurtenis of een ramp, een 

uit elkaar vallen van het oude, van alles dat zou kunnen verhinderen dat zulke ideeën in de 

fysieke wereld verankerd raken. Daarom is er weliswaar nooit eerder zo’n grote spirituele 

gelegenheid geweest als nu, maar anderzijds heeft de mensheid ook nooit eerder tegenover 

zo’n grote uitdaging gestaan. 

 De kansen en uitdagingen van tegenwoordig staan in direct verband met de komende 

cruciale Oogsttijd. Deze periode van drastische verandering beïnvloedt alle levensrijken op 

Aarde – het minerale, het plantaardige, en het dierenrijk, en uiteraard ook de mensenwereld. 

In de mensenwereld verandert de perceptie van de tijd naarmate de transformatie van het 

wereldbewustzijn vordert. Op dit moment manifesteert planetair, nationaal en persoonlijk 

karma zich steeds sneller, omdat er lang geleden oorzaken gezaaid waren en deze nu als 

ontkiemende zaden boven de grond komen om op te lossen, ter voorbereiding op de 

wereldwijde transmutatie. Nu is er – anders dan in de jaren ’60 en ’70 – geen tijd meer om 

rustig achterover te leunen en te filosoferen of het wel de moeite loont om alle geruchten over 

de nieuwe tijd serieus te nemen, want de veranderingen zijn al onderweg. Iedereen die gezond 

is van lijf en leden, en die een toegewijd hart heeft en een begrijpende en vastbesloten geest, 

zou zich schrap moeten zetten en zich voor moeten bereiden, want al deze mensen zijn hard 

nodig om de anderen bij te staan die minder goed voorbereid zijn. 

 Overal ter wereld zijn er veel mensen die zich scherp bewust zijn van de onvermijdelijke 

en heftige veranderingen die eraan staan te komen, en daarom nemen zij serieuze materiële 

maatregelen om de komende storm te doorstaan. Zij zijn geestdriftig en tot aanpassing bereid, 

maar desondanks zijn er maar relatief weinig onder hen die beseffen dat het juist de innerlijke 

heftige veranderingen zijn, waar zij zich om moeten bekommeren. Tijdens de geboorte van de 

Nieuwe Wereld vinden de grootste veranderingen plaats in de innerlijke werelden, niet in de 

buitenwereld of op het fysieke vlak. Die veranderingen zijn slechts de uiterlijke symptomen 

van veel grotere innerlijke oorzaken. Daarom zal de werkelijke storm van binnenuit ervaren 

worden, en niet via uiterlijke omstandigheden. 



 Zo lang onze doelen in de fysieke wereld liggen, zullen we volledig onderworpen zijn 

aan de wetten die voor die wereld gelden. Energie volgt gedachte, en daarom groeit altijd 

datgene waar we aandacht aan besteden. Als we ons alleen op de materiële kant van de zaak 

richten, vergroten we daarmee onvermijdelijk de lading die onze ziel verstikt. Als we ons uit 

angst voorbereiden om onszelf te redden, dan roepen we opnieuw negatieve invloeden in het 

leven op, vanwege ons gericht zijn op onszelf, en dat zal volgens de Wet van Karma onze 

innerlijke strijd alleen maar verergeren. 

 Het doet er in de komende tijden niet zo veel toe waar we ons in de fysieke wereld 

bevinden, of in welke situatie we verkeren; voor ons welzijn en onze vooruitzichten zal het er 

veel meer toe doen welke houding we aannemen. Het zal voor ons lot in de Oogsttijd alles 

uitmaken of we een oude en zelfzuchtige kijk op de wereld hebben, of een die bij de Nieuwe 

Wereld hoort: verruimend en levensversterkend. Als we onze persoonlijke verlangens via juist 

inzicht kunnen sublimeren, dan zullen we veel beter in staat zijn om onszelf boven de 

omstandigheden van de fysieke wereld uit te tillen. En als we bovendien de subtiele 

aanwijzingen van de Nieuwe Geest  inderdaad opvolgen, dan zullen we van binnenuit en 

steeds op het juiste moment volmaakt begeleid worden naar wat voor ons de meest geschikte 

plaats is – de plaats die in volkomen harmonie is met ons karma en onze verdiensten. Nu is 

het dus de tijd om het leven te leren vertrouwen, nederig te blijven, en ons op onze eigen 

intuïtieve begeleiding af te stemmen, en om zo verder te gaan met hulpvaardigheid voor het 

hoogste goed van het geheel. 

 Innerlijk contact met het goddelijke is vandaag de dag van cruciaal belang, want dat zal 

de vrijheid, de kracht en het vertrouwen voortbrengen die de vruchten zijn van een ware 

spirituele visie. Maar er is tegenwoordig veel opgewonden enthousiasme als gevolg van 

allerlei onware leerstellingen die verkondigd worden door onwetende leraren, pseudo-

visionairen en valse profeten. Bovendien is er ook erg veel glamour en misleiding vanwege 

het gebruik van lagere paranormale vermogens, en nog allerlei andere overbodige zaken die 

allemaal slechts tot afleiding, gehechtheid en verwarring leiden. Vaak leiden ze ook tot 

scepsis, of zelfs tot het volledig ontkennen van de ware en belangrijke feiten en wetten van 

het Aquariustijdperk. Al deze dingen zullen echter volledig oplossen in het licht van waarlijk 

zien en ontegenzeggelijk weten. Als we uit twijfel voortkomend rationaliseren en onbewuste 

reserve weten achter te laten, en als we ons overgeven aan wat onze harten – en niet onze 

hoofden – ons verzekeren dat waar is, ongeacht wat anderen daarvan denken, ja dan – maar 

ook alleen dan – kan de goddelijke Geest in volmaakte harmonie door ons heen te werk gaan 

voor het hoogste goed van iedereen. 

 De mens is altijd zelf verantwoordelijk voor het bereiken van zijn bestemming, en 

daarom staat werkelijk ieder mens nu voor een essentiële keus. Het is nu de tijd om de juiste 

beslissing te nemen en juiste actie te ondernemen, want het neemt tijd om nieuw inzicht en 

nieuwe manieren van leven te integreren. De keuzes die we vandaag maken, zullen een diepe 

invloed hebben op onze onvoorspelbare toekomst. En dat geldt niet alleen voor onze huidige 

incarnatie, maar voor onbepaalde tijd, vanwege het grote gewicht van de komende Dag des 

Oordeels. Dit betekent echter niet dat we deze zogenaamde Dag des Oordeels met angst 

tegemoet moeten zien, of dat we hem moeten beschouwen als een afgekondigd onheil dat 

over de mensheid uitgestort wordt vanwege alle kwaad dat de mens in het verleden begaan 

heeft. Als we hier van uitgaan, dan zouden we de achterhaalde en bijgelovige uitgangspunten 

van de mens van vroeger overnemen, en dat zou niet erg slim zijn, want die uitgangspunten 

stammen uit een tijd dat men gewoon nog niet beter wist. De jaren die aan de Oogsttijd – wat 

een juistere term is – voorafgaan, vormen juist een grote zegen voor de mensheid. Het is een 

kans om oud karma snel op te lossen en om schadelijke gedachte- en emotiepatronen achter te 

laten. Het is ook een gelegenheid om de individuele en planetaire frequentie te laten stijgen, 

en om elkaar te helpen om in triomf de Nieuwe Wereld binnen te gaan door alle komende 

veranderingen lief te hebben. Succes is verzekerd voor ieder die tot het einde toe volhardt. 



 Als dit nu de allerbelangrijkste boodschap ter wereld is, dan kan men zich afvragen of 

het niet wat te ver gaat – ja, is het eigenlijk geen blasfemie? – om zomaar de voorkeur te 

geven aan onze eigen visie in plaats van de bekende grote leringen van onze spirituele 

meesters, profeten en heiligen uit het verleden. Om hier een eerlijk en juist antwoord op te 

geven, bieden we de serieuze zoeker eerst wat feiten ter overweging. 

 Uiteraard zijn de essentiële waarheden uit de oude religieuze leerstellingen en spirituele 

tradities beslist nog even waardevol als toen ze in de wereld geïntroduceerd werden, zeker 

voor wat betreft de leerstellingen over de morele ontwikkeling van de mens. Afgezien van een 

klein aantal voorspellingen die erg lang van tevoren werden gemaakt, waren de grote leraren 

en spirituele leiders van weleer uiteraard minder gericht op de zeer werkelijke vereisten en 

urgente noden die in onze tijd zo evident zijn. Hun begeleiding was eenvoudigweg niet 

bedoeld voor deze uitzonderlijke dagen waarin er sprake is van zowel een steeds groter 

wordende spirituele gelegenheid, als van een tegenwerking die steeds meer uitdagingen 

schept. Nu we midden in de escalerende vibraties leven van negativiteit, bezorgdheid, angst 

en noem maar op, waar de slecht voorbereide mensheid mee geïnfecteerd raakt, wordt het 

steeds moeilijker om de oude religieuze dogma’s en idealen nog effectief toe te passen zoals 

hun pleitbezorgers zich dat ooit in een minder intense periode hadden voorgesteld. 

 De oude religies richten zich onvoldoende op de huidige en komende transformaties en 

de bijbehorende nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk. De oude religieuze 

benadering is daardoor niet evenzeer van toepassing als voorheen. Hoewel sommige 

aanhangers van oude tradities en gevestigde theologische uitgangs-punten heel integer kunnen 

zijn, zien zij misschien toch niet helemaal in dat grondstellingen, die eeuwen geleden aan de 

mensheid geboden werden voor het algemene bewustzijn, weinig inzicht kunnen bieden in de 

komende veranderingen en de behoeften van dit moment. Deze tijd is uniek en uiterst 

dringend, en dat betekent dat er niet alleen behoefte bestaat aan nieuwe leringen en nieuw 

begrip, maar ook aan nieuwe perceptie en tijdige respons, en aan juist en welgemeend 

handelen. Er zijn veel idealistisch ingestelde mensen die gehecht zijn aan spirituele waarden 

en leerstellingen uit het verleden, en er zijn ook veel mensen die oprecht pogen hun leven te 

leiden volgens de aanwijzingen uit de oude teksten en geschriften. Al deze mensen lopen kans 

om de nieuw aangepaste methoden van spirituele begeleiding over het hoofd te zien, en dan 

zullen ze de voordelen ervan moeten missen. Deze begeleiding is er in essentie vooral op 

gericht om mensen voor te bereiden op de Oogst, want dat is verreweg de belangrijkste 

gelegenheid die er in de huidige wereld bestaat. 

 In de woorden van Thoreau: “Wat is het toch verbijsterend dat van alle hoogstaande 

openbaringen der waarheid alleen de oudere geaccepteerd en erkend worden – juist die 

openbaringen die het minst beantwoorden aan de behoeften van onze eigen tijd –, terwijl men 

daarentegen iedere directe openbaring, iedere oorspronkelijke gedachte, als waardeloos 

beschouwt en deze soms zelfs veracht.” 

 En ook: “Men moet niet denken dat een religie waar is omdat hij oud is. Integendeel, 

hoe langer de mensheid leeft, hoe meer de ware Wet van het Leven duidelijk voor haar wordt. 

Ervan uitgaan dat wij in onze tijd hetzelfde moeten geloven als onze grootvaders en 

voorouders, is hetzelfde als denken dat een volwassene kinderkleren kan blijven dragen.”– 

Tswang Tse 

 Tolstoy zei iets soortgelijks: “Laten we niet bang zijn om al het onbruikbare uit onze 

religie te verwijderen, zowel alle materiële en tastbare dingen als alles wat vaag en 

onduidelijk is. Hoe meer we de spirituele kern ervan kunnen zuiveren, hoe beter we de ware 

Wet van het Leven zullen begrijpen.”  

 En: “Want de letter doodt, maar de goddelijke Geest geeft leven.” – 2 Cor. 

 Tijden veranderen, net als bewustzijn. Vandaag de dag is het daarom ook uiterst lonend, 

en zelfs noodzakelijk, om onze vaten voor te bereiden, zodat ze de nieuwe wijn kunnen 

bevatten die zo gul vanuit de hemel (de innerlijke dimensie van het leven) over iedereen 



uitgegoten wordt. Een vol of afgesloten vat kan geen nieuwe wijn ontvangen, en de kinderen 

van de Nieuwe Wereld blijven daarom ook open staan, klaar om alles wat nieuw, relevant en 

waar is direct te herkennen. Ze zijn erop gebrand om onmiddellijk de waarheid van deze tijd 

te begrijpen, en ze begeven zich op de nieuwe weg waarlangs het menselijk bewustzijn zich 

ontvouwt. Daarbij worden hen voortdurend nieuwe en vervangende paradigma’s geopenbaard 

die hun pad naar de Nieuwe Wereld zullen verlichten.  

 De houding van alle mensen die nu ontwaken bestaat uit het vlot achterlaten van alles 

dat overbodig, onnodig en ontoereikend is voor de behoeften van het moment. Daarnaast 

ontvangen deze mensen de hemelse Kracht die alles wel moet doorbreken en vernietigen dat 

zich uitgekristalliseerd heeft – alles dat zijn diensten volledig heeft vervuld en dat daardoor nu 

overbodig is geworden. De mens van de Nieuwe Wereld is er daarom klaar voor om zijn visie 

te volgen en als dienaar van het Goddelijk Plan aan het werk te gaan. Daarbij zal hij in 

medeleven zijn hand uitreiken in dienstbaarheid aan de hele mensheid. 

 Vanwege het snel groeiende licht van de Nieuwe Geest op Aarde is het niet zo 

verwonderlijk dat nu de zaden van een nieuwe religieuze leerstelling gezaaid worden bij de 

mensen die een vruchtbare geest bezitten. Dit zal leiden tot een nieuwe religie* die mooi 

aansluit bij het Nieuwe Wereldbewustzijn, en ook bij alle nieuwe en aangepaste wetten en alle 

nieuwe omstandigheden die zich in het Aquariustijdperk zullen manifesteren. De nieuwe 

leringen zullen makkelijk onder de mensheid bekend raken, doordat men het leven en de 

gebeurtenissen in het leven in het licht van spirituele waarden beschouwen zal. Deze leringen 

zullen de blauwdruk van de nieuwe religie bevatten, en daarmee bieden ze de mensheid niet 

alleen een fris en juist inzicht in het Goddelijk Plan zelf, maar ook in de grote geesten van de 

mensen die dit Plan op Aarde helpen manifesteren en die daarmee de toekomst van de 

mensheid opbouwen. 

 In de Nieuwe Wereld zal men het beste uit de oude religieuze leerstellingen halen, en 

men zal het zorgvuldig aan de nieuwe realiteit aanpassen. De nieuwe religie zal een 

wereldreligie zijn. Als het eenheidsbewustzijn zich verspreidt en er een ruimer en intelligenter 

bewustzijn op Aarde ontstaat, dan zal de mensheid niet langer meer geneigd zijn zich te 

verdelen in groepen die allerlei verschillende en ingewikkelde voorstellingen van de Ene 

Universele Waarheid aanhangen. In het verleden was dat duidelijk wel het geval, en dat heeft 

wereldwijd tot grote problemen geleid. De Nieuwe Wereldreligie zal vrij zijn van dogma’s en 

rigide doctrines, en daarom zal hij niet leiden tot theologische psychologieën of sektarische 

groepen en kerken, maar wel tot een oprecht liefhebbende houding en een natuurlijke 

interesse in het werkelijk spirituele leven. 

 De Nieuwe Weg zal een wetenschappelijke basis hebben, dat wil zeggen dat hij een 

groot praktisch inzicht in de Eeuwige Wijsheid toont. Hij zal de esoterische principes 

vertegenwoordigen die zichzelf bewijzen omdat ze ervaren zullen worden als men ze toepast. 

Als mensen samen de Waarheid zien, dan verenigen hun harten zich vanzelf. Men zal overal 

ter wereld, gelijktijdig en met een eensgezinde spirituele intentie geïnspireerd bidden en 

religieuze ceremonieën uitvoeren, en daarom zal de collectieve inroepende kracht van de 

totale mensenfamilie een grote respons oproepen uit de goddelijke sferen. Zo’n krachtig 

inroepen van het Goddelijke verzekert de mensheid van de aandacht en steun uit de hogere 

werelden, en daardoor zal het veel bijdragen aan het manifesteren en in stand houden van de 

“Hemel op Aarde.” Dit is de Nieuwe Weg, en deze weg zal opbloeien als de mensheid klaar is 

om de uitgangspunten ervan werkelijk in praktijk te brengen. 

 De nieuwe Wereldreligie  zal veel bijdragen aan het weer opnieuw laten ontstaan van 

wat vroeger Mysteriescholen werden genoemd, en deze zullen ook weer zeer gerespecteerd 

worden en alle erkenning en steun krijgen die ze verdienen. Bovendien zal men de mensheid 

veel minder mysteries en geheimen onthouden dan wat vroeger noodgedwongen het geval 

was. 
 



 

___________________________________ 

* Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘religare’, en dat betekent opnieuw verbinden 

of herenigen. Ware religie biedt een betrouwbaar spiritueel systeem om zich af te stemmen op, en 

zich te verenigen met het Goddelijke. Het legt duidelijk en ondubbelzinnig de waarheid over de 

universele wet uit, en anders dan de meeste huidige religieuze leerstellingen is het niet bedoeld om 

controle uit te oefenen over mensen. We moeten de nieuwe religie daarom ook niet vergelijken met 

de bekende religies van tegenwoordig, want die zijn in feite niet meer dan schaduwen van hun 

oorspronkelijke zuivere vorm. 



De roep tot actie 
 

Er is een oude fabel die gaat over een oude moederhen op een boerderij... 

 
Moeder Hen wilde een taart bakken voor alle dieren van de boerderij, en omdat ze een 

slimme hen was met een goed gevoel voor rechtvaardigheid, besloot ze om de hulp van 

anderen in te roepen voor de voorbereidingen. 

Eerst vroeg ze Ermitrude de koe of die wilde helpen, maar Ermitrude antwoordde 

ietwat geïrriteerd: “Boe! Kun je niet zien dat ik net lekker groen gras met allemaal 

madeliefjes aan het smakken ben? Ik kan onmogelijk deze prachtige gelegenheid tot 

dineren voorbij laten gaan, alleen maar om jou een taart te helpen bakken.”  

Moeder Hen was echter niet van haar stuk gebracht, en spoedig daarna zag ze 

Ferdinand de vos, die haar slinks vanachter een boom stond te begluren. Ze bedacht dat 

voorzichtigheid wel eens de betere kant van dapperheid kon zijn, en dus groette ze hem 

hoffelijk, maar waakzaam, en stelde ze hem haar zeer bescheiden vraag. 

Ferdinand antwoordde nogal nadenkend en koeltjes. “Hmm,” zei hij, “als ik jou help 

met het bakken van die taart, dan heb ik zelf veel minder tijd om voor mijn vrouw en 

kinderen te jagen. Dat is natuurlijk een zware verantwoor-delijkheid, en die vereist veel 

vooruit plannen, overpeinzen en nadenken. Nee, ik heb al mijn tijd wel nodig, Moeder 

Hen, en ik wil geen tijd verliezen met zulke onbelangrijke dingen. Maar er is wel iets 

anders waar ik het met je over zou willen hebben..!” 

Na haar nogal beangstigende ontmoeting met Ferdinand de vos ging Moeder Hen 

ietwat ongerust en haastig verder, en daar kwam ze Derk al tegen, de waakhond van de 

boerderij. Hij lag zich te koesteren in de zon. “Hallo Derk!” tokte ze, “wil jij me helpen 

met het bakken van een taart? Dan hebben we allemaal wat lekkers bij het diner, 

vanavond.” 

Het lukte Derk nog net om sloom een ooglid op te trekken, en hij gromde daarbij wat 

afkeurend, omdat hij gestoord werd, en toen ging hij verder met zonnebaden door een 

aangenamere houding aan te nemen, en zo vervolgde hij zijn rustige plicht... 

De fabel gaat zo nog een heel eind verder – zoals meestal bij fabels – met Moeder 

Hen die de hele boerderij rondgaat met haar bescheiden verzoek om hulp bij het bakken 

van haar taart. Ze ontmoet daarbij echter niets dan soortgelijke smoesjes en weinig 

behulpzame antwoorden van Selena de zeug, Herbert het paard, en inderdaad alle andere 

boerderij-dieren waar ze beleefd op af stapte. Zelfs de bewoners van haar eigen 

kippenren leken veel meer geïnteresseerd in het oppikken van maïs dan in het bakken 

van een taart. 

Nu was Moeder Hen beslist geen vogel die gauw wrok koesterde, maar ze kreeg wel 

de indruk dat ze de dieren eens een belangrijk lesje moest leren. Dus ze nam in triomf de 

vers gebakken geurige taart en liep de hele boerderij rond. Ze riep luidkeels wat ze 

gedaan had, en vroeg iedereen: “Wie wil me helpen met het opeten van deze heerlijke 

taart, die ik helemaal alleen gebakken heb?” 

Toen waren ALLE dieren ineens zeer behulpzaam, en kondigden ze met groot 

enthousiasme aan dat ze Moeder Hen met deze geweldige opgave graag wilden helpen. 

Maar met een korte fladder van haar vleugel, een afwijzende draai van haar staartveren, 

en een bestudeerde air van verontwaar-diging krabde ze wat in de grond onder haar 

voeten, en zei ze langs haar neus weg: “Ik heb jullie allemaal al eerder geroepen, maar 

niemand kwam. En dus, omdat niemand van jullie me heeft willen helpen om deze 

heerlijke taart te bakken, zal ook niemand van jullie me helpen hem op te eten!” 

Moeder Hen ging zodoende een prachtige avond tegemoet, want ze had samen met al 

haar kuikens nog een groot feest te vieren. 

    



 

     

Er zijn vele goddelijke Afgezanten die vandaag de dag assistentie verlenen bij de 

transformatie van de wereld, en nu laten zij hun zoeklichten over de hele planeet 

rondschijnen. Zij zoeken naar mensen die laten zien dat ze een spiritueel potentieel hebben en 

die een werkelijke liefde in hun hart koesteren voor de mensheid, voor waarheid, en voor 

rechtvaardigheid. Hun Roep weerklinkt wereldwijd aan de innerlijke kant van het leven om al 

die mensen op te wekken, die iets herkennen van het Goddelijk Plan voor de mensheid. Deze 

Roep spoort iedereen aan die er klaar voor is om tot actie over te gaan, om gezamenlijk de 

geweldige huidige kansen en mogelijkheden te verwerkelijken, en om deze openlijk te delen 

voor het goed van iedereen. 

Spirituele dienaren hebben in de afgelopen decennia steeds met meer nadruk hun 

allerbelangrijkste boodschap uitgedragen. Sinds nog niet zo lang geleden zijn er vanuit de 

onzichtbare werelden talloze gechannelde boodschappen aan de mensheid doorgegeven – 

soms zelfs volledige boekdelen. Bovendien zijn er speciaal aangewezen leden van zowel de 

spirituele Hiërarchie van de Aarde, als van andere planeten en dimensies, die onder ons 

mensen incarneren en zeer specifieke opdrachten in de fysieke wereld uit te voeren hebben. 

Dit maakt wel duidelijk dat we in een periode leven waarin de zaken echt tot een climax 

zullen komen – een periode die wel moet oproepen tot volledige samenwerking en 

onzelfzuchtige toewijding aan de mensheid. 

Desondanks zijn er erg veel mensen die slechts wat vrij-blijvend rondneuzen in 

informatie zoals deze, en die dan later zelfgenoegzaam tegen zichzelf en anderen zeggen dat 

ze al weten dat er een wereldwijde verandering aan staat te komen. Dan tonen ze zich 

zelfvoldaan, en stellen ze zich misschien wel op als een deskundige op dit gebied. Maar toch 

brengen ze in de regel geen enkele verandering in hun leven aan – een leven dat misschien 

juist wel erg zelfzuchtig is, en dus zeer bedenkelijk. Voor de toeschouwer die weet wat er 

gaande is, is een dergelijke reactie misschien geen verrassing, maar wel een bron van zorg, 

want hij begrijpt dat iedereen die bij de Oogsttijd wil slagen, zich in de periode die daaraan 

voorafgaat volledig nederig, open, onzelfzuchtig, meevoelend en meegaand op zal moeten 

stellen. 

 

Er zijn mensen die mijn woorden horen, maar die ze niet begrijpen. Dan kaapt het 

vleselijke zelf het zaad weg en zal er geen enkel teken van het geestelijke leven 

verschijnen. Anderen horen de woorden van het leven, en zij ontvangen ze allemaal 

met een vurig enthousiasme. Zij lijken de waarheid en de belofte goed te begrijpen, 

maar als er moeilijkheden komen, raken ze ontmoedigd, en dan is er geen diepgang 

meer in hun gedachten. Dan verdorren hun goede bedoelingen en sterven ze een 

vroege dood. Dit zijn de zaden die op harde, stenige grond vielen. Nog weer 

anderen horen de woorden van de waarheid en lijken hun waarde te herkennen, 

maar hun liefde voor genoegen, reputatie, rijkdom en roem vult de hele akker. Deze 

zaden worden niet goed verzorgd en gaan daardoor verloren. Maar er zijn er ook 

die de woorden van waarheid horen en ze goed begrijpen. Bij hen zinken deze 

woorden diep in hun ziel. Zij leven het heilige leven, en daarmee is de hele wereld 

gezegend. – Jezus 

 

Alleen dingen die we zelf werkelijk kennen, kunnen tot een innerlijk vermogen leiden. 

Leerstellingen, hoe wijs en waar ze ook zijn, zullen altijd slechts mentale concepten blijven, 

zolang ze niet via directe ervaring deel van onszelf zijn geworden. Er is een enorm verschil 

tussen het intellectueel aanvaarden en begrijpen van een waarheid, en het werkelijk in het 

leven toepassen van die waarheid – net zoals er een groot verschil is tussen gewoon religieus 

zijn, en werkelijk spiritueel. Als iemand gelooft dat hij het al weet, dan is zijn beker dus al 



gevuld en kan hij niets nieuws leren. Tegenwoordig is er juist erg veel nieuws dat 

buitengewoon de moeite waard is om een luisterend en bescheiden oor aan te lenen. 

Overtuigingen zijn vaak grotere vijanden van de waarheid dan leugens. Het ego wil altijd 

graag geloven dat hij het al het beste weet, en dat hij niets hoeft te veranderen en niets 

speciaals hoeft te doen. Bovendien zal hij maar al te graag vrij uiting geven aan zijn 

opvattingen, maar vanwege de onjuistheid ervan verspreidt hij dan slechts onwaarheid en 

sticht hij verwarring. De snel naderende planetaire deadline vereist dat een dergelijke 

houding, die uit onwetendheid voortkomt, eerst getransformeerd wordt, voordat men de 

nieuwe Wereld daadwerkelijk binnen kan gaan. 

De houding van de gemiddelde en duidelijk nogal slecht geïnformeerde New-Ager toont 

het typerende beeld van de zelfingenomen mens die in de overtuiging verkeert dat er niets 

bijzonders gedaan hoeft te worden, en dat iedereen te zijner tijd genade zal ontvangen, dus 

zonder dat daar enige moeite voor gedaan hoeft te worden. Dit is absoluut onjuist. Op Aarde 

is elk ontwikkelingsproces – dus ook spirituele groei – onderworpen aan de Wet van de Vrije 

Wil. Als we ons door onze omgeving laten vormen, dan zullen we gewoonlijk ook min of 

meer het product van die omgeving worden. Als we niet bewust een poging doen om boven 

de geldende normen uit te stijgen, dan zullen we onvermijdelijk geprogrammeerd worden 

door de kleingeestige uitgangspunten van onze sociale omgeving. Zulke pogingen kunnen we 

nu bij vele jonge mensen waarnemen, want bij deze mensen probeert de ziel de zich 

ontwikkelende persoonlijkheid te motiveren om iets hogers na te streven dan de extreme 

spirituele luiheid van het massabewustzijn. Deze natuurlijke impulsen om de middelmatig-

heid van de moderne maatschappij te overstijgen, worden veelal als ‘normaal gedrag van een 

opstandige tiener’ gezien, en dus wordt er meestal ook zo mee omgegaan. Dit betekent dat 

‘zijn meerderen’ dit gedrag onderdrukken of veroordelen, en dat leidt er meestal uiteindelijk 

toe dat hij zich conformeert en dat hij spiritueel gezien een kleurloos en onbetekenend leven 

gaat leiden. Echter, als wij op dit belangrijke kruispunt in de ontwikkeling van de mensheid 

inert blijven en geen duidelijke keuzes maken – dus als we het nalaten om uit vrije wil actie te 

ondernemen en het daarmee toestaan dat onze wil blijft slapen –, dan zal de Wet van 

Evenwicht op zijn best neutraal voor ons uitpakken, en dan zal er spiritueel gezien niets 

positiefs op ons pad komen. Als we bovendien zien hoe zelfzucht en negativiteit in de wereld 

heersen, en als we bedenken hoe besmettelijk deze dingen zijn, dan is het inderdaad veel 

waarschijnlijker dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren. De nuchtere mens zou er 

misschien goed aan doen om zich eens voor te stellen hoe het bij de Grote Overgang zal 

voelen als er een enorme stortvloed aan hoogfrequente energieën binnenkomt, want die 

stroomt dan door de onvoorbereide persoonlijkheid heen die nog vol zit met allerlei 

psychologische en emotionele onzuiverheden. Dit is het duistere scenario dat nu aan de 

horizon der mensheid opdoemt, en het is dichterbij dan de meesten van ons willen geloven. 

 Als we niet gaan beseffen wat de dringende zaken zijn die heden ten dage onze aandacht 

verdienen, en hoe we op grond daarvan de juiste actie kunnen ondernemen, dan zullen we via 

de natuurwetten met nog veel ernstigere maatregelen te maken krijgen. Als we niet op tijd de 

juiste reactie laten zien op de steeds intenser wordende aanwijzingen in onze levens, dan 

moeten we niet raar staan te kijken als er uiteindelijk sloophamers aan te pas komen! Slechts 

één ernstig onjuiste keus kan in deze tijd van versnelling en crisis genoeg karmische gevolgen 

opleveren om de deur van de grote gelegenheid voorgoed te sluiten. Bovendien kan één dag 

van zelfzucht betekenen dat men vele dagen moet doorbrengen met het inlossen van het 

opgedane karma, vooral tijdens de steeds korter wordende periode tot aan de Dag des 

Oordeels. 

Iedere ziel is in talloze incarnaties meer dan genoeg gewaarschuwd: “Bereidt u voor, oh 

bereidt u voor! Het Koninkrijk komt er aan!” Toch kiest de mens in de regel liever pijn dan 

liefde als leraar. Misschien zijn er velen die de waarheid over deze periode niet willen 

geloven voordat hun bekende en comfortabele, maar inmiddels verouderde werkelijkheid 



overal om hen heen ineen begint te storten. Voor het merendeel zal de mensheid gedwongen 

worden om tijdens de komende heftige periode harde, maar noodzakelijke lessen te leren. De 

mensen echter, die wel kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, zullen hun tijd zinnig en 

met onderscheidings-vermogen gebruiken, want zij wachten op de Oogsttijd, omdat ze weten 

dat hij ongetwijfeld komen gaat. De jaren die er nu aan staan te komen, zullen er vanuit een 

wereldlijk perspectief verschrikkelijk en verwoestend uitzien, maar in de ogen van een ziel 

die zich op het goddelijke heeft afgestemd, zullen ze gezien worden als zwanger van de kracht 

der gerechtigheid en rechtvaardigheid. Omdat er zo’n grote behoefte aan reiniging van de hele 

planeet is, zal er een enorme vloedgolf aan goddelijk Licht binnenvallen die iedereen die zich 

onvoldoende heeft voorbereid, zal overspoelen en verpletteren. De mensen die er wel klaar 

voor zijn, zullen juist worden vervuld van een ongekende vreugde, omdat zij zich verheugen 

in de onthulling van de onverbloemde Waarheid. Daarom ligt er alleen gevaar, spijt, angst en 

bedreiging in het verschiet voor mensen die het kwaad van zelfzucht in zich dragen, want zij 

zullen ongetwijfeld hun spiegels tegenkomen. 

Voor alle zielen die al of niet geïncarneerd zijn, dus voor alle zielen die in deze fysieke 

wereld of in de subtiele werelden leven, geldt dat zij allemaal verantwoording hebben af te 

leggen voor de disharmonie en onrechtvaardigheid die ze in deze of voorgaande incarnaties 

op Aarde hebben veroorzaakt. En ze zullen daar ook allemaal op aangesproken worden – niet 

zozeer door een menselijk oordeel, maar door de sterke en rechtvaardige arm van de wet van 

karma. Het is van het grootste belang dat we goed begrijpen dat we nooit tegen het kwaad 

moeten vechten, want zulk geweld vergroot alleen maar ons eigen probleem. Alle 

rebellerende gedachten schaden juist degene die ze koestert, en ze ondermijnen daarmee zijn 

vermogen om ongelijkheid met rechtvaardigheid te overwinnen. Alle agressieve reacties 

moeten worden gestaakt, want in zulke reacties kan men in geen enkele situatie ooit de 

waarheid zien. De agressor is dan dus blind voor de realiteit. Laten de wijze mensen zich in 

deze “testperiode” onpartijdig opstellen, en daarmee een voorbeeld zijn voor iedereen, als zij 

getuige zijn van de ontwikkelingen naar de Bestemming der Tijden. Nu we met de informatie 

over deze tijden voor een reddingsvlot hebben gezorgd, wensen we dat iedereen tijdens de 

komende vloedgolf van wereldwijde reiniging blijft drijven, en dat iedereen meedoet aan het 

cultiveren van geweldloosheid, onschuld en goodwill voor de voltallige mensenfamilie. 

 

 

 

Op dit moment bevinden we ons nog in de wachttijd die aan de Grote Overgang 

voorafgaat. Deze periode biedt ieder mens met potentie voor de Oogst een uitstekende kans 

om zich voor te bereiden door te zoeken, en te leren, en zich daardoor spiritueel vlot te 

ontwikkelen. Nu is snelle spirituele groei mogelijk vanwege de Aquariusenergieën die op dit 

moment de planeet overspoelen, en ook vanwege de ongekende assistentie die goddelijke 

Agenten verlenen aan ieder die oprecht vraagt en die een houding laat zien van onzelfzuchtige 

dienstbaarheid. Maar zodra de wachttijd voorbij is en de planetaire deadline bereikt wordt, 

dan zullen de gebeurtenissen elkaar heel snel opvolgen. Dan zullen de mensen die zich 

onvoldoende hebben voorbereid, in alle verwarring en helse omstandigheden geen kans meer 

zien om na te denken over wat ze allemaal nagelaten hebben toen het nog kon. Dat zal dan 

niet meer rechtgezet kunnen worden. 

Nu is het tijd om ons voor te bereiden, en dat moeten we verstandig aanpakken. Dit 

houdt veel meer in dan het lezen van een paar New-Ageboeken en zelfgenoegzaam 

wegdromen in het idee dat alles ons vanzelf wel in de schoot geworpen zal worden, en dat we 

alleen maar hoeven te wachten en te bidden! Iedere engel die zich betrokken voelt en die 

helpen wil met de grootste stap die de mens op Aarde ooit genomen heeft, laat het 

allerbelangrijkste advies van tegenwoordig luid schallen in alle oren die het horen kunnen: 



“Mensen, jullie zijn altijd zo bezig met wat je allemaal krijgen kan; zorg dan nu dat je inzicht 

krijgt in wat er gebeurt en wat er nodig is.”  

De nieuwe roep tot het bevrijden van de wereld weerklinkt, en veel mensen beginnen er 

op allerlei manieren gehoor aan te geven. Motieven zijn vaak gemengd, en dat betekent dat 

reacties ook vaak geïnspireerd zijn op een verlangen naar persoonlijke verbetering, erkenning, 

of een andere vorm van gewin. In deze tijd verstoren zulke reacties de roep tot actie echter in 

hoge mate, en zij vervullen daarmee de voorspelling uit het Nieuwe Testament dat de 

waarheid aan het einde der tijden ernstig verdraaid zal worden – met name de waarheid over 

het verspreiden van het Christusbewustzijn, wat de bekroning van de Grote Overgang zal 

betekenen. 

Alle mensen die kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, dragen nu de 

verantwoordelijkheid om initiatief te nemen om anderen te bereiken met deze belangrijke en 

op dit moment zeer relevante informatie. Toegewijde hulp van de hele mensheid is een 

voorwaarde als we de komende natuurrampen een beetje willen temperen. De spirituele 

Ouderen van de Aarde nodigen de mensheid uit om uit de wildernis van haar grote luiheid 

tevoorschijn te komen en de wereld te komen helpen, omdat zij haar genezing zo hard nodig 

heeft. Het is onze beschikbare tijd waar de grote spirituele Hiërarchieën ons vandaag om 

vragen, en het is onze praktische inzet en kundigheid die nodig zijn om de mensen te helpen 

die geholpen kunnen worden. Het is onze barmhartigheid en liefde die beide zo hard nodig 

zijn, want er is niet alleen grote behoefte aan balsem voor de wonden van de mensen, maar 

vooral ook aan goede begeleiding en juiste informatie over wat er nu, spiritueel gezien, 

gebeurt. Het is onze dienstbaarheid die verlangd wordt in de steeds intenser wordende situatie 

in de wereld, want daarmee kunnen we al die mensen bereiken die bij willen dragen aan wat 

moet en zal geschieden. Het is onze onzelfzuchtige meditatie, onze inspiratie, onze innerlijke 

en uiterlijke toewijding, en onze invocatie die het kanaal zullen vormen waardoor de Nieuwe 

Geest deze wereld kan binnenkomen. In de nabije toekomst zal er heel veel pijn en lijden 

kunnen worden voorkomen als we een juist inzicht hebben in de huidige omstandigheden en 

als we dat intelligent in het dagelijks leven toepassen. 

Op dit moment hebben we de kans, maar dat zal niet altijd zo blijven. Deze huidige 

gelegenheid is ongekend en vol genade, maar niet eeuwigdurend, en het zal vele duizenden 

jaren duren voordat alle afgewezen zielen weer een soortgelijke kans krijgen. De doelen van 

het Goddelijk Plan voor het beëindigen van dit Vissentijdperk zullen binnenkort bereikt 

worden. Dan zal de planetaire klok het laatste uur slaan, en daarmee het einde van deze cyclus 

aankondigen. Alle mensen die er klaar voor zijn om de hogere frequenties te ontvangen, 

zullen op dat moment opstaan en verdergaan. Zij kennen dan de victorie der tijden. De Aarde 

zal dan overgaan tot een prachtig glorieuze staat waarin ze zich veel mooier en weidser uit 

kan drukken. 

 

De goddelozen en verdorvenen der Aarde zullen treuren als zij de zoon van God in 

kracht en macht neer zien dalen uit de wolken van de hemel. Let op, jullie, oh let 

toch op, want jullie zullen niet weten op welke dag of welk uur de zoon van God zal 

komen. Zorg dat je hart niet vol is van sensuele zaken, noch van de zorgen van het 

leven, want dan zal je onvoorbereid zijn als die dag komt. Let goed op tijdens ieder 

seizoen van het jaar, en bid dat je de Heer mag ontmoeten in vreugde en niet in 

treurnis. – Jezus 

 

Het Goddelijk Plan voor de Aarde kan onmogelijk falen, want het is volkomen in 

harmonie met het Grote Plan van Evolutie dat ontworpen is door de Universele Architect. 

Daarom moet en zal het slagen. Het nieuwe tijdperk zal een nieuwe beschaving en cultuur met 

zich meebrengen, en ook een nieuwe spiritualiteit die totaal anders is dan alles wat we tot op 

heden hebben gekend. Nu opent zich de poort van de grote gelegenheid die tot de stralende 



schoonheid van de Nieuwe Wereld leidt, en alle mensen die voor deze poort hun rechtmatige 

plaats in willen nemen, moeten zorgen dat ze bewust zijn, en toegewijd, en bezig met iets 

zinnigs, want dan zullen ze goed voorbereid zijn. 

De onzichtbare Dienaren van de mensheid hebben aan de innerlijke kant van het leven 

allerlei gelegenheden geboden, en nu wachten ze op de actieve en positieve reacties van de 

mensen op hun Roep. Ze wachten in liefde, geduld en enthousiasme, en ze letten altijd op. Ze 

zijn steeds bereid om alle oprechte pogingen om het Goddelijk Plan te helpen ontvouwen, te 

steunen. Ze zullen ook alles steunen wat gedaan wordt om de nieuwe energieën op Aarde te 

helpen verankeren, want ook dat draagt bij aan het voorbereiden van de komende geboorte 

van de Nieuwe Wereld. Deze Grote Wezens hebben zich als het ware boven de Aarde 

begeven, en zij staan nu klaar om liefde, wijsheid, licht en genezende kracht naar binnen te 

laten stromen voor het goed van de hele mensheid. Of de mensheid dat ontvangen kan, is 

afhankelijk van een oprechte en onzelfzuchtige houding, en van het spontaan, positief en 

altruïstisch handelen door iedereen die er klaar voor is, en voldoende bewust. 

 

      

 



Dit is niet alleen maar weer een boek met interessante New-Ageïnformatie... 

 

JIJ WORDT NU TOT ACTIE GEROEPEN! 

 

Er is een uiterst toepasselijk en bekend gezegde dat “er vele geroepenen zijn, maar 

weinig uitverkorenen”. Dit komt doordat er wereldwijd heel weinig mensen zijn die de ernst 

en de mogelijkheden van deze tijd op waarde kunnen schatten. De meeste mensen horen de 

roep wel op een bepaald niveau – net al jij nu –, maar zij horen niet bij de uitverkorenen, 

simpelweg omdat ze nalaten om positief gehoor te geven aan die roep. Daarmee sluiten ze 

zichzelf van de beloofde luister uit. 

Zodra de schijnzekerheden waar men zich gewoonlijk aan vast houdt overal ter wereld 

ineen beginnen te storten, zal men noch de gelegenheid, noch de rust hebben om de lessen – 

en de principes die erin verweven zitten – te leren en op tijd in het leven te integreren. 

Nu heb je de kans om uit eigen vrije wil een verstandige en uiterst belangrijke beslissing 

te nemen, want straks zullen de omstandigheden die keus onmogelijk maken. 

Nu is het perfecte moment om zonder enig compromis het pad van begrip te kiezen, om 

je op die manier voor te bereiden op dat wat er komen gaat. 

Je eigen directe keuzes zullen de bestemming van je ziel – en die van de wereld – 

bepalen. Bedenk dat alles met elkaar verbonden is, en dat niemand gemist kan worden; 

iedereen heeft een rol te spelen. Op de grote reis naar de Nieuwe Wereld zijn er geen 

passagiers; iedereen is bemanning! 

De Nieuwe Roep legt zeer sterk de nadruk op het uitnodigen tot juiste actie. De 

boodschap is: zoek, zorg dat je begrijpt wat er gebeurt, verenig je in groepen, zuiver jezelf, 

bereid je gezamenlijk voor, en geef jezelf volledig, zonder enig compromis, aan één of andere 

vorm van dienstbaarheid aan de wereld. 

Op dit moment heb je de kaart in handen die de weg naar spiritueel succes laat zien, 

maar onthoud dat de kaart niet de weg zelf is. 

 

 

      
 

 

  



De uiteindelijke bevrijding 
 

 

Nu wij hier op de Aarde leven, staan we voor een grote keus. 

Het kwaad dwingt ons om te bepalen waar wij nu voor leven. 

Dit is om onze ziel te testen en voorbij het kwaad te gaan. 

Dat gebeurt er als we slagen; als we falen, grijpt het ons. 

 

Dus horen wij de boodschap, en luisteren wij goed? 

Het kwaad breekt los in al zijn kracht en is niet meer te stuiten, 

En elke ziel die in ‘t verleden ooit diens zaad verstrooide 

Voelt nu gestaag en duidelijk het duister in hem groeien. 

 

Verleidelijke krachten, van onze schaduwzijde, 

Zij buigen onze geesten en ze leiden ons tot zonde. 

In al die dwaze fouten en ons pijnlijk luid geschreeuw 

Zien velen ons hard vallen, en diep ten ondergaan. 

 

Wij kunnen onze fouten uit zo vele levens her  

Weer genezen door ‘t ontvangen van het licht en helderheid. 

Maar als het wordt vertroebeld door de duisternis die rijst, 

Dan zal het kwaad in ons zich tonen en zijn stempel achterlaten. 

 

Dus let goed op en luister, want gauw zal het gebeuren  

Dat het vuur ons ook bezoekt; dan branden wij als houtskool  

En gloeien wij als vuur, want ál onze schulden  

dienen ingelost te zijn, voordat wij wederkeren. 

 

Dus, mijn broeders en mijn zusters, nu is het de tijd 

van oogsten, overdag en zelfs gedurende de slaap, 

Want kwade machten, lage krachten rijzen nu weer op. 

Zij dagen ons weer uit, en zij maken het ons moeilijk. 

 

Deze koude duisternis, zo verre van het Licht, 

Wordt van de Aarde weggezuiverd en zoekt nu het gevecht. 

Alle haat en wraakzucht, en ook sluwheid komt nu vrij, 

En zullen hen beslist verleiden, die dít niet kunnen zien. 

Het kwaad komt naderbij maar dat bevreest ons zeker niet 

Omdat wij goed begrijpen wat er eigenlijk gebeurt, 

Want dat wat wij nu oogsten, is ooit door ons gezaaid, 

En kalme acceptatie voorkomt dat het verzwaart. 

 

Als wij daarop reageren, maar afwijzend, negatief, 

Dan verlengen wij de test, en daarmee ook ons leed. 

Falen wij op onze reis ons karma te aanvaarden, 

Dan dwalen wij weer af en onze pijn wordt weer ervaren. 

 

Maar zien wij nu de kansen, die ons nu zijn geboden? 

Laten we die grijpen, en pijn daarmee vermijden! 



Want als wij onze wil nu op de juiste dingen richten, 

Dan blijft de grote glorie immer binnen ons bereik. 

 

Onze liefdevolle God, hoog boven deze wereld, zegt:  

“Het is nu tijd voor handelen, of anders om te sterven.  

Jawel, een ziel blijft eeuwig leven, dat weten jullie goed, 

maar zij die falen kiezen voor véél  uitstel, daar beneden. 

 

O beste, lieve kinderen, uit Mijn aloud verleden, 

Wilt jullie niet het licht weer zien, Mijn Wil niet gaarne volgen? 

Of willen jullie eeuwig blijven dolen in dit Aardse vlak, 

Steeds heen en weder kerend naar een wereld in de schemer? 

 

Wat zijn jullie, mijn kinderen, toch mal en dom geweest, 

Door te leven voor jezelf, en te denken daarmee weg te komen.  

Nu, mijn beste vrienden, komt de waarheid aan het licht, 

Dus bereid je voor dat jouw verleden weldra wordt onthuld. 

 

Wees sterk in hart en in vertrouwen. Vele fouten zijn begaan, 

Maar de strijd is niet gestreden, en compassie zal regeren, 

Want ik zal alhier vandaan steeds elke ziel verschonen  

Die nu opnieuw voor LIEFDE kiest.” 

 

De zware tijd is aangebroken waar de oudheid van vertelt: 

De tijd om juist te handelen of aan de kant te blijven staan. 

Nu, in deze periode is het nodig dat wij wijs hanteren 

Al het negatieve dat er in ons spelen kan. 

 

Wanneer er in ons duistere gevoelens boven komen 

Die onze oren dan verdoven en bovendien de blik verblinden, 

Laten we dan kalm zijn, en zo ontspannen als het kan, 

Want alleen op deze wijze kunnen wij de storm doorstaan. 

 

We moeten ons beteugelen op onze lange weg, 

Geen verkeerde dingen doen, problemen liefst vermijden, 

We dienen onze mond en onze geest goed te beheersen, 

En te leven naar wat waar is, er voor anderen te zijn. 

 

Maar vervolgen we de wegen van ons eigen zelfbelang, 

Dan overtreden we de Wet, en betalen wij de prijs. 

We zullen moeten geven al wat we hebben en bezitten, 

Is dat teveel gevraagd, dan valt ramspoed ons ten deel. 

 

Eén stuiver voor onszelf behouden maakt al dat het niet zal gaan; 

Een kameel kruipt zelfs nog eerder door het oogje van een naald. 

Wellicht gaan wij zelfs strijden voor ‘t behouden van ons goed, 

Maar al wat we bezitten wordt dan daarmee tot een vloek. 

 

We moeten geven wat we kunnen, dienen naar vermogen, 

Een hand uitsteken naar diegenen die ons gaandeweg passeren. 

Compassie en vergeving dienen steeds voorop te staan, 



Voor iedereen die bij ons komt en hulp van ons verlangt. 

 

Voor ons is nu de tijd gekomen, net zoals weleer, 

om medemensen bij te staan en armen te verzorgen; 

Behoeftigen en hongerigen moeten nu gevoed, 

En voorzien van kussen en een bed, zodat zij rusten kunnen. 

 

Ook warme kleding, medicijnen, dienen klaar te staan, 

Om het geweeklaag te verlichten en ‘t verzachten van hun pijn. 

Onderdak en toevluchtsoorden dienen voorbereid te worden; 

Onze woning, heel ons huis; alles moeten wij nu delen. 

Heel veel moet er gebeuren, en beslist op tijd, 

Zoals het voedsel opslaan, en alle vaten wijn, 

Noten, zaden, rijst en brood, alles is straks nodig 

Voor al die mensen zonder thuis die haastig zijn gevlucht. 

 

Bergen voedsel, ingeblikt, moeten wij nu opslaan 

In de kelder, stapels hoog, in huizen van zovelen. 

Want geld zal spoedig zijn verdwenen, en dat maakt veel los: 

Hebzuchtig en wantrouwend, en in angst gaat men tekeer! 

 

Alles moeten wij verkopen, alle banden moeten los, 

We moeten voorraad in gaan slaan, want straks dan is er schaarste.  

Onze tijd is uiterst kostbaar, het zal niet lang meer duren; 

Heel binnenkort zijn er miljoenen lijdend aan gebrek. 

 

Laten alle dienaren en alle medehelpers 

Gewaarschuwd zijn voor twee, want er naderen nu bendes 

En grote groepen rovers. Eén wilde razernij.  

Zij graaien alles weg, en nemen alles in. 

 

Vol van boosheid en ook wraakzucht lijden vele mensen sterk, 

Maar deze mensen moeten juist vertrouwen, nu op ons. 

Als hun eigen duisternis dan gaandeweg verdwijnt, 

dan kunnen zij ook ascenderen en ten hemel gaan. 

 

Dus we moeten ieder helpen, en het juiste doen 

Om alle mensen bij te staan in deze zware tijden; 

Door behoeftigen te voeden, ze te kleden en te huizen, 

Door onze gulheid zullen wij straks zelf ook vrijheid vinden. 

 

Het is van groot belang vandaag dat wij nu gaan begrijpen 

Dat het lot van onze ziel in onze eigen handen ligt. 

Als wij er niet in slagen om emoties te beteugelen 

Dan zullen we diep vallen en vallen broeders met ons mee. 

 

Alles wat veroorzaakt is op onze Levensweg 

Zal nu naar boven moeten komen, ongeacht hoe zwaar; 

Wij moeten alles accepteren, wat er ook gebeurt, 

Dat zal helpen te vermijden om in chaos te verzanden. 

 



We staan nu voor een zware test, maar ook een mooie kans, 

Een kans om te ontsnappen aan de menselijke zelfzucht, 

En te gaan naar mooier oorden, naar een blijvend puur geluk 

Nu de engelen ons leiden naar de toegang van de Hemel. 

 

Het duister poogt ons altijd te vervullen van zijn twijfel, 

Want het duister zoekt gezelschap en zal ons niet overslaan; 

Deze krachten hebben dit op Aarde eeuwenlang gedaan, 

Zij zijn heel goed getraind hierin en sluwheid is hun weg. 

 

Het is waar dat onze zielen in het duister leren kunnen, 

Maar dat betekent eeuwen wachten, onze beurt komt dan pas laat, 

Veel problemen en ontbering moeten wij dan eerst doorstaan, 

Eer wij weer omhoog gaan rijzen, terug naar ‘t ware Thuis. 

 

Het leven wordt steeds moeilijker, steeds zwaarder om te leiden, 

Nu steeds meer zielen innerlijk met moeilijkheden kampen. 

Dit maakt dat onze zenuwen steeds strakker staan gespannen, 

En harten worden zwaar getest door ‘t verharden van emoties. 

 

Nu niet meer geaarzeld; vooruitzien is geboden, 

Al zullen velen lijden straks en zelfs eraan bezwijken, 

Want elke ziel is nu op reis en gaat zijn eigen weg, 

En dat betekent: elke ziel zal zelf zijn keuzes maken. 

 

De meesten blijven denken wat hen ooit eens werd geleerd, 

Maar blind geloof is vol gevaar, en zwanger van misleiding, 

Want religie en de Waarheid staan nu heel ver van elkaar, 

En daarom biedt de Nieuwe Tijd elkeen een nieuwe start. 

 

Een nieuwe presentatie van de Waarheid hier op Aarde klinkt! 

En deze vraagt van elke ziel een levende respons 

Van ieder hart in deze wereld onder onze zon – 

Ongeacht wat in ‘t verleden zich ook maar heeft voorgedaan. 

Dit geeft ons in de eindtijd nu, zoals reeds lang voorspeld, 

Een laatste kans om ons gedrag alsnog weer recht te zetten; 

Een grote kans die naar ons toekomt, zomaar uit het niets: 

Volledige Bevrijding, zoals die was beloofd. 

 

Velen leerden ‘Jezus redt’, maar dat is echt een leugen, 

Deze woorden zijn onwaar en zelfs bedoeld om te misleiden; 

Jezus kwam slechts om te tonen welke weg wij kunnen gaan, 

Dus nu is het aan ons, om zijn voorbeeld na te volgen.  

 

Er zijn er die dit weten – deze woorden zijn niet nieuw –, 

Maar eenieder die kan zien, kan ‘t eenvoudig zelf ontdekken. 

Ieder dient zichzelf te redden, laat dat goed helder zijn, 

En dat kan slechts door Lief  te hebben; anders gaat het niet. 

 

We zullen moeite moeten doen om heel oprecht te zijn, 

Tijdens deze laatste stappen op de reis naar al het Nieuwe. 



En iedereen die dienst doet als kanaal voor onze Zon 

zal nu bevrijding vinden, ja dat is gegarandeerd. 

 

We moeten ons dus haasten om de waarheid te doorgronden, 

Laat niemand zich afzijdig houden, maar liever dienstbaar zijn. 

Wij zijn het zelf die nu bepalen wat de toekomst brengt, 

In onze liefde, onze vreugde zullen we het merken. 

 

Laat ons de harten openen, zoals nog nooit tevoren, 

Om zo door nóg meer lief te hebben karma in te lossen, 

Want, zoals elkeen zal merken, kunnen wij slechts Huiswaarts keren 

als wij puur en zuiver zijn; pas dan zijn wij gereed. 

 

Het kwaad heeft zich al eeuwenlang steeds overvloedig uitgezaaid, 

De oogst daarvan doet daarom nu de schuren uit hun voegen barsten. 

Vastberaden mensen deden wat zij toen het beste achtten, 

Maar zij speelden wel met vuur, en zijn het nu vergeten. 

 

Vandaag, bij het aanschouwen hoe de Wet weer wordt vervuld, 

Gaan wij weer beseffen wat wij in ‘t verleden deden; 

Herinneringen zullen dan naar boven komen rijzen, 

En we zullen dan begrijpen dat er gerechtigheid moet zijn. 

 

Het is erg ongepast als wij nu wraakzucht demonstreren, 

Want het hele universum vindt vanzelf zijn evenwicht. 

Voor ons, ervaren zwervers uit een mistig grijs verleden, 

Is het nu de grote taak om deze waarheid te verspreiden. 

 

De Waarheid en de wetenschap van alles dat zal komen, 

Heeft beslist de macht in zich om ieder te bevrijden, 

Want een juist begrip zal vast een grote steun zijn op ons pad, 

Daar het al ons doen en denken in ons leven richting geeft. 

 

Laat de zoetheid van de Waarheid ons nu helpen goed te zien, 

En moge klaarheid in ons leven elke dag een zegen zijn, 

Want dan kunnen wij ontsnappen aan het doolhof van ‘t bestaan, 

En volkomen zuiver denken, daar het kwaad is uitgeroeid. 

 

Nu zijn we kalmer en veel wijzer, nu dit alles is gebeurd  

En kunnen we de glorie van die verre kust al zien; 

Alle duisternis is weg en ons bewustzijn is verhelderd, 

Eindelijk, ja eindelijk! Wij naderen ons Thuis. 

 



Grondbeginselen voor het Aquariustijdperk 
 

Om het geheugen wat op te frissen zijn hier een aantal belangrijke punten uit de tekst nog 

eens op een rijtje gezet: 
 

• Werkelijk iedereen zal een keuze moeten maken die verreikende gevolgen zal hebben 

voor zowel de loop van zijn huidige leven, als voor zijn toekomstige ziels-ontwikkeling 

in ontelbare incarnaties. 

 

• Eén van de belangrijkste effecten van de komende storm zal zuivering zijn, net als bij 

een onweersbui, maar dan wereldwijd. 

 

• De komende en dringend noodzakelijke reiniging van de Aarde en alle zelfbewuste 

wezens die er op leven, kan een moeilijke periode zijn, of juist wel meevallen, en dat 

zal afhankelijk zijn van de mate waarin iemand zich heeft voorbereid. 

 

• Het uit angst en dwaasheid ontkennen of negeren van de komende planetaire 

ontwikkelingen is natuurlijk weinig behulpzaam, en het zal ze zeker niet afzwakken of 

voorkomen. 

 

• Alleen werkelijk begrip kan ons veranderen, niet alleen maar het verlangen naar 

verbetering. 

 

• Mensen die voor het grootste deel van hun leven, of misschien wel hun leven lang een 

altruïstische houding hebben laten zien, zullen in de komende tijd sterk in het voordeel 

zijn, want zij zullen zich door de toevloed van de nieuwe energieën zeer sterk 

gestimuleerd voelen tot zulk gedrag. 

 

• Als mensen de juiste instelling laten zien en zich goed hebben voorbereid met inzicht in 

de huidige wereldwijde crisis en de gelegenheid die dit biedt, dan zullen zij door de 

kosmische energieën veelvuldig ervaringen krijgen van spiritueel ontwaken. 

 

• Omdat de energiefrequenties stijgen, wordt de kracht van gedachten steeds groter, en 

beïnvloedt hij het leven veel merkbaarder en sneller dan voorheen. 

 

• Ieders individuele bewustzijnsniveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze hele 

planeet) zal een bepaald minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor 

promotie naar de Nieuwe Wereld. 

 

• Voor de meeste mensen is het inroepen van de goddelijke Geest de eenvoudigste 

manier om de frequentie van het bewustzijn te verhogen, en dit doet men door de 

aandacht niet meer op het persoonlijke zelf te richten, maar op een hoger en 

achtenswaardig doel. 

 

• Alleen het demonstreren van liefde zal iemands bewustzijn positief beïnvloeden en zijn 

vibratie verhogen. 

 



• Nu, aan het einde van deze 75.000 jaar durende grote cyclus, is het voor ieder mens op 

Aarde mogelijk om in bewustzijnsniveau te stijgen, vanwege de ongekende genade die 

iedereen ontvangen kan. 

 

• Het Aquariustijdperk is niet een tijd van workshops, cursussen en lezingen. Het is een 

tijd van deelnemen aan activiteiten voor het hoogste goed van iedereen. 

 

• Voor spiritueel welslagen is nu actieve en altruïstische respons vereist, en niet alleen 

maar een passief vergaren van informatie.  

 

• Het is in deze tijd uiterst belangrijk om oprecht en volledig mee te werken met alles dat 

nieuw en rechtvaardig is, want de Oogsttijd is nabij. 

 

• Over het algemeen is het hoogste dat iemand op Aarde kan bijdragen – zowel voor 

anderen als voor zichzelf – het helpen met het verhogen van de bewustzijnsfrequentie 

van de planeet. Dit kan men doen door werkelijk welwillende gedachten te koesteren 

en door onzelfzuchtige en liefdevolle actie. 

 

• Afscheiding is destructief op ieder niveau; het is een overblijfsel van onwetendheid uit 

het verleden. 

 

• Samenwerking en eenheid zijn de doelen voor de onmiddellijke toekomst. 

 

• Actieve goodwill zal de maatstaf zijn die de wereld zal transformeren. 

 

• Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit. 

 

• De krachten van het oude hebben niet de macht om iemand te beïnvloeden die zich 

afstemt op het nieuwe. 

 

• Het oude zal het nieuwe niet kunnen tegenhouden, want het Goddelijk Plan voor de 

mensheid bestaat juist uit die vernieuwing. 

 

• Als iemand ergens mee in conflict is – vanwege weerstand, bezorgdheid, angst of 

afkeer; of misschien juist vanwege afhankelijkheid of zelfzuchtig verlangen –, dan 

behoort hij daardoor automatisch evenzeer tot het oude als dat conflict zelf.  

 

• Alleen door constructief en welwillend te denken zullen we uit kunnen stijgen boven de 

dichte en verzwakkende gedachtewolken die we in ons kwalijke verleden onbewust 

hebben gecultiveerd. 

 

• Als men er een gewoonte van maakt om rechtschapen en oprecht te denken, dan 

kunnen kwaadaardige invloeden niet in onze gedachtewereld binnendringen. 

 

• De vibratie van Liefde is zowel de grootste beschermer als de grootste weldoener in het 

hele universum. 

 

• Positieve gedachten en gezonde emoties hebben een zeer gunstige uitwerking op zowel 

het fysieke als het subtiele lichaam van de mens, bovendien stimuleren ze het 

vermogen om levenskracht te assimileren en andere weldadige energieën op te nemen. 

 



• Ons innerlijke biologische systeem voor het aanmaken van geneesmiddelen wordt 

geactiveerd door – en handelt in overeenstemming met – de unieke gebeurtenissen die 

ieder mens meemaakt, en hoe hij erop reageert. 

 

• Er werden vroeger veel energieën met succes ingeroepen door aspiranten die naar 

zelfverbetering streefden, maar al deze energieën zullen nu niet meer beschikbaar zijn, 

omdat de hele planeet tot een nieuwe en hogere staat van expressie zal komen. 

 

• Vandaag de dag klinkt er een nieuw geluid: het geluid van groei via dienstbaarheid aan 

de hele mensheid.  

 

• Spirituele aspiranten zullen de meeste werkelijke vooruitgang maken als zij anderen 

helpen met hun vooruitgang. 

 

• In het Aquariustijdperk zullen mensen alleen hulp ontvangen als zij hun zelfzuchtige 

aspiraties overstegen hebben, en als zij de interesse in hun eigen vooruitgang hebben 

verloren in hun werkelijke en onzelfzuchtige impuls om dienstbaar te zijn aan anderen. 

 

• Of iemand met succes gebruik maakt van de huidige spirituele mogelijkheden, hangt af 

van de zuiverheid van zijn motieven en zijn gerichtheid op het bieden van hulp. 

 

• Bij de geboorte van de Nieuwe Wereld zal welslagen en overleven altijd ONZE zaak 

zijn, en nooit MIJN zaak. 

 

• Mensen hebben elkaar nodig, en samenwerken voor een onzelfzuchtig doel biedt 

ongekende voordelen. Zodra er een klein beetje groei zit in het percentage van de 

mensheid dat hier werkelijk oog voor heeft, dan zullen er – conform de Wet van 

Synergie – grote dingen tot stand gebracht worden, en niet alleen op de plaatsen waar 

men inderdaad op die manier te werk gaat, maar wereldwijd. 

 

• Eenheid is harmonie en kracht. 

 

• De universele wet bepaalt dat succes gegarandeerd is als er een aantal oprecht 

toegewijde mensen met enthousiasme, volharding en een gemeenschappelijke 

onzelfzuchtige focus samenwerken. 

 

• Er nadert een periode waarin gemeenschappelijk leven en samenwerking essentieel zijn 

voor het overleven van de mens. 

 

• Geen enkele gemeenschap zal de heftige periode doorstaan als hij niet gebouwd is op 

de veilige en stevige fundamenten van een gezamenlijke spirituele aspiratie en 

onzelfzuchtige ethiek. 

 

• Ware gemeenschap leeft in het hart van de leden als een spirituele houding, en dus niet 

als een uiterlijk doel of het gezamenlijke verlangen zo’n doel te bereiken. 

• Leefgemeenschappen zullen in de komende tijd alleen kunnen bestaan uit ware 

vrienden. 

 

• In het Aquariustijdperk zal Liefde het nieuwe betaalmiddel zijn. 

 



• Eenheidsbewustzijn is de nieuwe toon die nu overal weerklinkt, en het is het kenmerk 

van de mens van de Nieuwe Wereld. 

 

• De tijd tot aan het moment dat iemand zijn volgende innerlijke openbaring en 

bewustzijnsverruiming meemaakt, zal afhangen van zijn begripvolle respons op de 

collectieve behoeften van de hele mensheid. 

 

• Het verbreiden en uitstralen van het Nieuwe Wereldbewustzijn is nu een zeer 

invloedrijk principe dat de mensheid kan bevrijden en de Nieuwe Geest inroepen die de 

Nieuwe Wereld kan en zal opbouwen. 

 

• Men zal de Poort van Initiatie die toegang biedt tot de Nieuwe Wereld alleen in 

groepsverband kunnen passeren; dat is één van de wetten van het Aquariustijdperk. 

 

• Als er geen sprake is van groepsgewijze samenwerking en van een ware teamgeest, dan 

kunnen de goddelijke Helpers der mensheid op de innerlijke bestaansvlakken in deze 

tijd heel weinig voor de mensheid doen. 

 

• Vanwege de energieën die ons zonnestelsel binnenstromen, is het potentieel van 

groepswerk nu groter dan ooit. 

 

• Ieder mens moet nu kiezen tussen liefde en angst, wijsheid en onwetendheid. 

 

• In de zeer nabije toekomst zal iedereen, hoe dan ook, moeten kiezen om zich te 

verbinden met de Eilanden van het Licht, of met de grotten der duisternis. Er zullen 

geen grijze gebieden zijn. 

• Het glorende licht van de Nieuwe Dageraad werpt zijn schaduwen naar alle kanten. 

 

• Alleen door licht in de duisternis te laten schijnen, kunnen we de schaduwzijde van het 

leven duidelijk zien, en er op een positieve manier mee omgaan. 

 

• Het is altijd gevaarlijk om zich blind en onbezonnen aan autoriteiten buiten zichzelf 

over te geven. 

 

• Leraren en goeroes worden nu niet meer op dezelfde – nogal onnadenkende en 

berustende – manier gebruikt als vroeger. 

 

• De ware leraren van het Aquariustijdperk die die functie ook werkelijk verdienen, 

zullen geen leerlingen om zich heen verzamelen. 

 

• Paranormale vermogens zijn geen indicatie voor werkelijk spiritueel werk. 

 

• Het feit dat iemand paranormale vermogens bezit, hoeft helemaal niet te betekenen dat 

hij ook spiritueel zuiver is – vaak juist niet. 

 

• Channelen (mediumschap) leidt beslist af van werkelijke spirituele verwerkelijking. 

 

• Vanwege de onwetendheid van de mens en de intensiteit van deze periode is 

mediumschap tegenwoordig eerder een vloek dan een zegen. 

 



• Eén fundamentele waarheid wordt vaak gebruikt als basis voor een hele serie 

misleidende informatie. 

 

• Oprecht en intelligent zoeken is de essentiële eerste stap naar openbaringen en 

spiritueel succes. 

• Het zoeken zelf zet natuurlijke krachten in werking die contact maken met de zoeker 

om hem bepaalde ‘geheimen’ te laten zien waar hij op dat moment klaar voor is. Het 

Leven antwoordt alsof het wordt uitgenodigd. 

 

• Nederig zoeken is een inherent en onlosmakelijk deel van het Nieuwe 

Wereldbewustzijn.  

 

• Liefhebbende dienstbaarheid trekt altijd de aandacht van de goddelijke Geest, maar 

daardoor is het wel de grote aartsvijand van het ego, omdat het indirect zijn bestaan 

bedreigt. 

 

• Als we de Ene Goddelijke Ziel in allen dienen, dan zullen we ontdekken dat er juist via 

zulke dienstbaarheid in onze eigen hoogste behoeften voorzien wordt. 

 

• Het pad van dienstbaarheid is het prachtigste, edelste en heiligste pad dat er bestaat. 

Het is de Koninklijke Weg waar alle andere wegen slechts op voorbereiden. 

 

• Als er ooit een goede oplossing is gevonden voor werkelijk ieder probleem uit de hele 

geschiedenis van de mens – van het grijze verleden tot op de dag van vandaag, en tot in 

de Eeuwigheid – dan is het ongetwijfeld dit: “Wees dienstbaar, en blijf dienstbaar. 

Geef, en houd nooit meer op met geven.” 

 

• In het algemeen is de meest waardevolle dienst die we nu in de wereld kunnen 

verlenen, het verspreiden van de essentiële waarheid over deze tijd. 

 

• Als we ophouden met zoeken naar vervulling voor onszelf, en als we daardoor bevrijd 

worden van de zware lasten die uit onze persoonlijke verlangens voortkomen, dan 

kunnen we medeleven en goodwill voor anderen laten zien, en dan openen we een 

innerlijk kanaal waardoor de Liefde van de goddelijke Geest door ons heen kan 

stromen. 

• Dienstbaarheid is liefde in actie. 

 

• Dienstbaarheid kunnen we met recht de allerhoogste vorm van meditatie noemen, want 

het is de ene grote en eeuwige Meditatie die altijd maar doorgaat in het Hart van het 

Universum zelf. 

 

• Alle mensen die de drempel tussen het oude en het  Nieuwe willen oversteken en die de 

schitterende wereld van het Aquariustijdperk op Aarde willen meemaken, moeten een 

ware liefde voor anderen bezitten. Dat betekent dat zij een instelling moeten hebben die 

hun verlangen om dienstbaar te zijn stimuleert. 

 

• De goddelijke Helpers van de mens kunnen weinig meer voor de mensen doen dan wat 

de mensen zelf voor hun medemensen doen. 

 

• Als mensen overal waar mogelijk onbaatzuchtig met anderen delen wat hun is 

geopenbaard, zal er hun van binnenuit nog veel meer geopenbaard worden. 



 

• In de komende tijd zal alles weggenomen worden dat voor zichzelf gehouden wordt, en 

ook alles dat niet onzelfzuchtig in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt, of dat 

niet als bijdrage aan de Ene Grote Zaak op Aarde aangeboden wordt. 

 

• De grote storm van de komende tijd zal eerder een innerlijke aangelegenheid zijn, dan 

een storm in onze uiterlijke omstandigheden. 

 

• Zo lang onze doelen in de fysieke wereld liggen, zullen we volledig onderworpen zijn 

aan de wetten die voor die wereld gelden. 

• Als we onze verlangens kunnen sublimeren met juist inzicht, dan zullen we veel beter 

in staat zijn om onszelf uit te tillen boven de fysieke wereld en alles wat daar bij hoort. 

 

• De poort die toegang biedt tot de stralende Nieuwe Wereld, opent zich nu wijd, en alle 

mensen die voor deze poort hun rechtmatige plaats in willen nemen om gebruik te 

maken van de spirituele gelegenheid, moeten zorgen dat ze bewust zijn, en toegewijd, 

en bezig met iets zinnigs, want dan zullen ze goed voorbereid  zijn. 

 

• De onzichtbare Dienaren van de mensheid hebben aan de innerlijke kant van het leven 

allerlei gelegenheden geboden, en nu wachten ze op de actieve en positieve reacties van 

de mensen op hun Roep. 

 



Aanbevolen literatuur 
 

De hieronder genoemde werken worden de serieuze zoeker van vandaag sterk aanbevolen. De 

titels die direct verband houden met de stof uit dit boek zijn aangegeven met een asterisk (*). 

Een gedegen kennis van het occulte zal van onschatbare waarde zijn voor de aspirant die 

bewust de Nieuwe Wereld binnen wil gaan en die anderen wil helpen hetzelfde te doen. 

Daarom staan er ook titels zonder asterisk in de lijst. Deze boeken behandelen de verborgen 

kant van menselijke relaties en de bouw en werking de menselijke microkosmos (het geheel 

van de subtiele lichamen van de mens). Daarnaast bevatten deze werken uiterst relevante en 

bruikbare informatie over de onveranderlijke spirituele principes en natuurwetten die voor alle 

levenssferen in dit octaaf van het universum gelden. 
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Van dezelfde schrijver: 

 

Dienaren van het Goddelijk Plan 

de bestemming der tijden is nabij 
 

Op dit moment voltrekt zich een ongekende spirituele gebeurtenis op Aarde en daardoor is 

onze planeet een druk centrum geworden voor allerlei beschavingen van andere planeten en 

dimensies die zich hierbij betrokken voelen. Van allerlei interstellaire confederaties zijn er nu 

leden dicht naar de Aarde gekomen om te helpen bij de komende Grote Overgang die al het 

leven in onze wereld positief zal beïnvloeden. 

Vandaag de dag krijgen bepaalde mensen hun zielenherinneringen en hogere vermogens 

weer terug, en daardoor beginnen zij zich het doel van hun incarnatie en hun taak voor de 

mensheid en planeet Aarde weer te herinneren. Zij worden zich bewust van de nauwe 

aanwezigheid van hele legioenen van onbelichaamde Goddelijke Afgezanten, en van hun 

innerlijke band met deze spiritueel hoogontwikkelde gelederen. Zij herinneren zich dat ze een 

essentieel onderdeel vormen van een gigantische collectieve operatie, een uiterst belangrijke 

onderneming die zich uitstrekt over miljoenen jaren en die ontelbare levens op Aarde en 

andere planeten omvat, en waarvan alles is gericht op deze komende glorieuze afsluiting. 

Door hun herinneringen worden ze bewust dat ze op het punt staan om de grote voleindiging 

te realiseren van een belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, het zonnestelsel 

en daarbuiten. 

Nu ontwaken de Dienaren, en nu nemen zij hun posities als vertegenwoordigers van de 

Nieuwe Geest in om een actieve rol te spelen in het verruimende Nieuwe Wereldbewustzijn. 

Dit boek toont ons vele onthullende feiten over het al lang voorspelde en zich nu 

ontvouwende Passiespel van het Aquariustijdperk op Aarde. Bovendien is het ook een zeer 

praktische en instructieve gids voor miljoenen mensen die, conform de huidige wereldwijde 

transformaties, nu overal ter wereld ontwaken. 

 

ISBN 1-889280-34-8 – Esoteric Publishing 

Voor downloaden of bestellen: 

www.thenewcall.org   of    www.denieuweroep.nl 

 

 

De Zuivere Gnosis  
(de Kennis van de Universele Leer) 

 

Waar we ook kijken in de moderne spirituele supermarkt, overal zien we rusteloosheid, 

oppervlakkige uiterlijke schijn en sensatiezucht. We zien dat er hongerig aandacht wordt 

besteed aan dingen als zelfbevrijding, self-empowerment en ‘ascentie’ uit deze wereld. Ook 

zien we overal dat men lagere psychische vermogens zoals mediumschap ontwikkelt, en dat 

men angstig wegvlucht voor pijn en verantwoordelijkheid. Alles in naam van spiritualiteit. 

Aangezien het nieuwe licht onze wereld binnen blijft stromen, zoals ons al lang geleden 

voorspeld is, zal de duisternis zich wel steeds scherper moeten afsteken, en vandaag de dag 

werpt het licht van het ochtendgloren van het Aquariustijdperk inderdaad schaduwen naar alle 

kanten. En wat is het gevolg? Een overvloed aan overdrijving, misleidende informatie en 

imitatiespiritualiteit. 

Omdat psychische vermogens nu in de mens loskomen en op ongekende schaal 

beschikbaar zijn, spreiden nietsvermoedende, haastige en onverlichte mensen hun nieuwe 



vermogens gretig ten toon. Zij stappen prematuur in het voetlicht en kondigen zichzelf bij het 

grote publiek aan als spirituele leraren, genezers en meesters van wijsheid. 

Deze nieuwe leraren bieden vaak mooie maar valse spirituele juweeltjes die weliswaar in 

het begin nog flonkeren, maar al gauw hun glans verliezen en dof worden, net als de tijdelijke 

inspiratie die men misschien aanvankelijk via hen kon verkrijgen. Zij leiden de spirituele 

aspiranten dus alleen maar verder bij de simpele Waarheid vandaan. 

Deze Waarheid is echter altijd aanwezig en toegankelijk voor mensen die weten waar ze 

moeten kijken. Zij weten waar de Gouden Sleutel, die de deur naar het Nieuwe Leven 

ontsluit, te vinden is. 

 

     

 

Aan het einde van iedere wereldcyclus, als de Oogsttijd nadert, verschijnt er op Aarde 

een nieuwe en zuivere vorm van de Universele Leer – of Gnosis – om alle mensen die haar 

kunnen begrijpen en haar in hun leven toepassen, uit de velden te roepen, want zij zullen aan 

de voorwaarden van deze cyclische gelegenheid voor spirituele Bevrijding kunnen voldoen. 

In tijden van grote duisternis is er juist grote behoefte aan de Eeuwige Wijsheidsleer van 

de Avatars. Het vestigen van de aandacht op deze Leer is een doelbewuste poging om hem in 

de plaats te laten komen van de onvermijdelijke overvloed aan onjuiste interpretaties, 

verdraaiingen en vervalsingen die eeuwenlang door de wereldreligies en de spirituele tradities 

over de wereld zijn verspreid. Een belangrijk aspect van een werkelijk spiritueel streven is 

dan ook om de Waarheid zijn rechtmatige plaats in de wereld te laten innemen, want zo kan 

men bijdragen aan het laten klinken van het Laatste Signaal voor de mensheid aan het einde 

van een tijdperk, kort voordat de planeet gezuiverd wordt. 

Het woord Gnosis is afgeleid van het Grieks, en betekent Kennis van God, of Goddelijke 

Kennis. De Gnosis zelf is Levende Wijsheid die we niet met het intellect alleen kunnen 

verkrijgen. Maar als de oprechte zoeker naar Waarheid zijn mentale vermogens op de juiste 

manier gebruikt, en ook voor de juiste redenen en in combinatie met het hart, dan kan hij in 

contact komen met het levende Lichaam van de Gnosis door een geschreven versie van de 

Wet te lezen. 

Hoewel de Universele Kennis van de Gnosis de basis vormt van iedere religie, is deze 

kennis volledig geschrapt uit alle religieuze tradities die er nog bestaan, of op zijn minst is hij 

sterk verdraaid. 

Op dit moment zijn er maar heel weinig mensen op de wereld die de essentiële Sleutel 

van de Zuivere Gnosis bezitten, en dat is een van de redenen waarom er in deze hectische tijd 

op Aarde zoveel verwarring, afleiding, zinloos gepraat en schijnspiritualiteit is. Toch werd 

juist deze Sleutel ontdekt en gebruikt door iedere lichtende ziel aan de hemel van de Aardse 

geschiedenis. Al deze verlichte mensen vonden de Enige Ware Weg die direct naar de top van 

het Leven leidt, en door op dat Lichtende Pad te stappen, konden zij in deze wereld van 

illusies alle verleidingen weerstaan en alle valstrikken vermijden en veilig Thuis komen. Nu 

proberen wij kandidaten voor de Oogst te bevrijden van alle overbodige kabaal door hun de 

esoterische feiten op een moderne manier te presenteren. Daarbij houden we rekening met de 

grote gelegenheid die op dit moment geboden wordt, en ook met de nieuwe en veranderde 

wetten van het Aquariustijdperk. 

 

 

 

Er staat in de Hatha Yoga Pradipika: “Het [yoga] brengt yogi’s bevrijding en dwazen 

gebondenheid.” Evenzo willen we van de Zuivere Gnosis zeggen dat het bevrijdend werken 

kan voor de oprechte en volwassen zoeker op het Pad, maar eerder belastend en misschien 

zelfs wel schadelijk voor minder toegewijde aspiranten die er niet echt klaar voor zijn. 



Vroeger werden de Hogere Graden van de Universele Leer alleen aan Ingewijden van 

echte Mysteriescholen gegeven. Dit waren dus mensen die eerst zware testen hadden 

doorstaan, voordat hun toegang tot de Goddelijke Mysteriën werd gegeven. Wij bieden deze 

informatie nu aan, omdat we aan het een einde van een tijdperk aangekomen zijn, maar alleen 

aan mensen die er klaar voor zijn. 

Omdat onze gevorderde geschriften veel esoterisch onthullende en confronterende 

informatie bevat, zijn deze alleen bestemd voor de serieuze en intelligente spirituele 

aspiranten die weten hoe ze op de juiste manier moeten aankloppen en dus in feite de sleutel 

die de deur opent, al in bezit hebben. 

 

Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust 

raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan... – Jezus, Het Gnostische 

Evangelie van Thomas 

 

 

 


