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Inleiding bij de eerste uitgave
Om de diepe en wezenlijke waarden, in deze
boodschap vervat, beter te begrijpen wordt je
aangeraden haar met een rustige en open geest
te lezen. Laat je verstand stil zijn en nodig je ziel
uit je te onderwijzen. Lees slechts een enkele zin
tegelijk en begin niet aan de volgende voordat
iets binnenin je antwoordt op de waarheid die
erin besloten ligt en je duidelijk de betekenis ervan laat zien.
Tracht in de eerste plaats te beseffen dat de 'IK'
die door de gehele boodschap heen tot je
spreekt, de geest in je is, het onpersoonlijke Zelf,
je eigen ziel, je Ware Ik. Het is hetzelfde Zelf
dat je op andere ogenblikken van rust wijst op je
vergissingen, je dwaasheden en zwakheden; dat
je steeds berispt en je helpt om te leven naar Zijn
idealen, die het bij voortduring aan je geestesoog voorhoudt.
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Het was tot zulk een rustige geest dat deze boodschap kwam gedurende maanden van een intens
verlangen naar de leiding van de Geest en naar
een gelegenheid om de Liefdevolle Vader te dienen, Die bleek altijd tegenwoordig te zijn en
steeds bereid diegenen van Zijn kinderen te zegenen die Hem genoeg liefhadden om Hem tot
de Eerste te maken in hun harten en levens.
De hulp en leiding, op deze wijze ontvangen,
wordt aan je doorgegeven; want de wijze en liefdevolle lering is zo ongewoon en zo volkomen
onpersoonlijk dat ze in gelijke mate van toepassing is op een ieder die gereed is haar te ontvangen.
De grote zegen van de boodschap schuilt daarin
dat, indien je er klaar voor bent, de 'IK' die
hierin spreekt, rechtstreeks tot je zal blijven
spreken vanuit je eigen hart, nadat je het boek
terzijde hebt gelegd. En Het zal dit doen op zo
intieme en overtuigende wijze dat Het al je problemen voor je zal verklaren. Het zal voor je
worden tot een bron van wijsheid en kracht. Het
5

zal je vrede, gezondheid, geluk en vrijheid brengen, een overvloed van alles wat je hart begeert.
Dit boekje is dan ook bestemd om dienst te doen
als een poort of open deur, waardoor je binnen
kunt treden in de vreugde van jouw Heer, de
door Jezus beloofde Trooster, de in je levende
uitdrukking van Gods Christus.
De uitgever
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Voorwoord bij de herdenkingseditie
Drie jaar geleden ging de geliefde ziel, wiens lichaam het instrument was waardoor deze geïnspireerde boodschap kon worden doorgegeven,
over van deze wereld naar het ware onpersoonlijke leven.
In liefdevolle dankbaarheid naar de Vader
waarin Zijn stem tot hen heeft gesproken via
deze bladzijden en Wiens boodschap hen tot de
kennis van hun ware Zelf heeft doen ontwaken,
is deze dertiende editie door allen die deze boodschap hebben gehoord en ontvangen, opgedragen aan de auteur, zowel in zijn onpersoonlijke
Zelf, de Christus in zich dragend, alsmede in
zijn menselijke gedaante waardoor Hij Zijn
woord kenbaar maakte.
Deze uitgave is mogelijk geworden dankzij de
tastbare gaven van de liefde van de Vader aan
hen die de weg van het onpersoonlijke leven
volgen en steunen, die éérst op zoek zijn gegaan
naar het Koninkrijk in hun eigen leven en die nu
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graag zouden zien dat ook anderen, die zoeken,
inspiratie uit deze boodschap kunnen putten.
In de tijd dat de auteur overging, ontdekte zijn
dochter, die nu zijn werk voortzet, twee brieven
in een oude portefeuille die tussen zijn papieren
lag. Deze brieven geven heel precies de oprechtheid en toewijding weer waardoor het mogelijk
was de boodschap door te geven. Daarom zijn
ze aan deze herdenkingsuitgave toegevoegd en
iedere bezitter van dit boek zal ze als een kostbaarheid beschouwen.
Bij een nader onderzoek van zijn papieren werden er aantekeningen aangetroffen betreffende
redactie en opmaak, als er ooit een nieuwe druk
zou verschijnen van het boek. Dat ogenblik is nu
gekomen en we hebben de aanwijzingen opgevolgd en verscheidene correcties aangebracht
die bepaalde punten die voor velen niet duidelijk
waren, niet zozeer veranderen als wel verduidelijken.
Met oprechte nederigheid en dankbaarheid bieden wij - zowel de uitgever als zij die zich in dit
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boek hebben verdiept - de lezer deze dertiende
editie aan ter nagedachtenis aan de onzelfzuchtige en toegewijde dienst die hij de wereld bewees als instrument voor de boodschap van 'Het
Onpersoonlijke Leven'
1 november 1944
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Brieven
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13 september 1916
Lieve God,
Gij die in alles voorziet, Gij Die mijn onuitputtelijke bron zijt, mij in alles toereikend zijt.
Ik kom hierbij met U overeen mijn leven en alles
dat Gij mij schenkt in Uw dienst te stellen; van
nu af aan slechts voor U te werken, mij door U
te laten leiden in alle dingen.
Daarvoor vraag ik U slechts om wijsheid en begrip, dat ik Uw wil mag kennen en Uw bedoeling wanneer Gij spreekt, en om de kracht nooit
te twijfelen aan Uw voortgaande voorzienigheid
en steun.

Joseph S. Benner
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17 mei 1917
Lieve Vader,
Gij hebt in mijn hart een groot verlangen gelegd
om aan de wereld de boodschap van 'Het Onpersoonlijke Leven' door te geven. Ik weet dat dit
Uw verlangen is en dat Gij mij gekozen hebt als
het instrument om haar tot manifestatie te brengen.
Ik vraag U nu alles wat de verwezenlijking van
dit verlangen in de weg staat, uit de weg te ruimen en mij van de middelen te voorzien die nodig zijn om volmaakt uitdrukking te geven aan
'Het Onpersoonlijke Leven', zowel in mijn eigen
leven als in dat van mijn miljoenen medemensen, op de wijze die Gij mij hebt laten zien.
Daar Gij mij hebt bevoorrecht de wereld deze
nieuwe benadering te geven, vraag ik U mij
spoedig in staat te stellen haar in praktijk te
brengen.
13

Leid mij op al mijn wegen naar dat doel en laat
Uw werk de grootst mogelijke vrucht dragen.
Het is Uw werk, Uw idee, Uw wens.
Laat Gij, 0 Heer, spoedig gebeuren dat Uw wil
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
In Christus' naam vraag ik het.
Joseph S. Benner
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Het Onpersoonlijke Leven
1. Ik Ben
Tot jou die dit leest, spreek IK.
Tot jou, jij die gedurende lange jaren en rusteloos dwalen her en der gretig hebt gezocht in
boeken en leringen, in filosofie en religie naar
iets - je weet niet wat - waarheid, geluk, vrijheid,
God. Tot jou, wiens ziel vermoeid en ontmoedigd is en bijna verstoken van hoop.
Tot jou, jij die vele malen een glimp van de
'waarheid' hebt gekregen om daarna te ondervinden dat - wanneer je haar volgde en trachtte te
grijpen - ze uit je gezichtsveld verdween en
slechts een luchtspiegeling bleek te zijn.
Tot jou die meende haar gevonden te hebben in
de een of andere grote leraar, misschien zelfs het
erkende hoofd van een vereniging, broederschap
of godsdienst, die je voorkwam als een 'meester'
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door de wonderbaarlijke wijsheid die hij predikte en de werken die hij volbracht - om slechts
later te ontwaken tot het inzicht dat die 'meester'
niet meer dan een menselijke persoonlijkheid
was met fouten en zwakheden en geheime zonden evenals jij, zelfs wanneer die persoonlijkheid het kanaal kan zijn geweest waardoor vele
prachtige leringen werden verkondigd, die je de
hoogste vorm van 'waarheid' toeleken.
En hier ben je nu, vermoeide en hongerige ziel,
niet wetende waarheen je te wenden.
Tot jou komt IK BEN.
En eveneens tot jou, jij die reeds begonnen bent
de tegenwoordigheid van die 'waarheid' binnenin je ziel te gevoelen en die nu zoekt naar de
bevestiging van datgene wat in de laatste tijd
vaag heeft gestreefd naar een levende uiting in
je. Ja, tot allen die hongeren naar het ware 'brood
des levens' komt IK BEN.
Ben je bereid tot samenwerking?
16

Zo ja, wek dan jezelf. Kom overeind. Laat je
menselijke gedachten stil zijn en volg nauwkeurig de woorden die IK tot je spreek. Anders zul
je je wederom teleurgesteld afwenden, met de
knagende honger nog steeds in je hart.
IK!
Wie ben IK?
IK, Die spreekt naar het schijnt, met zoveel kennis en gezag?
Luister!
IK BEN jouzelf, dat deel van je dat is en weet.
Dat alle dingen weet en altijd geweten heeft en
altijd was.
Ja, IK BEN jij, jouw Zelf; dat deel van je dat zegt
IK BEN en dat IK BEN is.
Dat alles overstijgende, innerlijkste deel van je,
dat opleeft en antwoordt bij het lezen van dit
Mijn woord; dat Zijn Waarheid opmerkt; dat alle
Waarheid herkent en alle dwalingen, waar ook
gevonden, verwerpt.
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Niet dat deel van jou dat zich al deze jaren met
dwalingen heeft gevoed.
Want IK BEN je ware Leraar, de enige ware die
jij ooit zult kennen en de enige Meester:
IK, je goddelijke Zelf.
IK, jouw IK BEN, breng je deze Mijn boodschap, Mijn levend woord, zoals IK je alles in
het leven gebracht heb, zij het een boek of een
'meester', om je te leren dat IK, en IK alleen, je
eigen ware Zelf, voor jou de leraar BEN,
de enige leraar en de enige God, Die je voorziet
en altijd heeft voorzien, niet slechts van het
brood en de wijn des levens, maar van alle dingen die noodzakelijk zijn voor je lichamelijke,
verstandelijke en geestelijke groei en instandhouding.
Daarom is dat waarop jij innerlijk reageert als je
het leest, Mijn boodschap, van binnenuit gesproken tot je uiterlijk, menselijk bewustzijn; en
het is slechts de bevestiging van dat wat je IK
BEN in je altijd wist, maar nog niet had vertaald
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in duidelijke, begrijpelijke termen voor jouw
stoffelijk bewustzijn.
Evenzo was alles wat van buitenaf kwam en
waarop je innerlijk reageerde, slechts de bevestiging van Mijn woord dat reeds binnenin je was
gesproken.
Die uiterlijkheden waren slechts de weg of de
middelen die IK destijds koos om daarmee je
menselijke- of zelfbewustzijn te bereiken en te
beïnvloeden.
IK BEN niet je menselijke geest, noch zijn kind,
het verstand. Die twee zijn slechts de uitdrukking van jouw wezen, zoals jij de uitdrukking
bent van Mijn wezen.
Zij zijn slechts fasen van je menselijke persoonlijkheid, zoals jij een fase bent van Mijn Goddelijke Onpersoonlijkheid.
Overweeg deze woorden en bestudeer ze aandachtig.
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Verhef je en bevrijd jezelf - nu en voor altijd van de overheersing door je persoonlijkheid met
haar opgeblazen en zichzelf verheerlijkende
geest en verstand.
Want van nu af aan moet die geest je dienaar
zijn en het verstand je onderdaan, indien Mijn
woord wil doordringen tot je ziele bewustzijn.
IK BEN komt nu tot je ziele bewustzijn, dat IK
opzettelijk heb aangewakkerd, in voorbereiding
tot de ontvangst van Mijn woord.
Nu, zo je sterk genoeg bent om het te verdragen;
zo je in staat bent alles terzijde te zetten van eigen persoonlijke gedachten, geloofsovertuigingen en meningen, die slechts de waardeloze
rommel zijn die je hebt verzameld op de afvalhopen van anderen; zo je sterk genoeg bent om
dit alles weg te werpen, dan zal Mijn woord voor
jou een bron zijn van oneindige vreugde en zegen.
Maar wees erop voorbereid dat die persoonlijkheid van je voortdurend twijfel zal wekken aan
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Mijn woord wanneer je het leest. Want haar eigen leven komt in gevaar; en ze weet dat ze niet
kan leven en gedijen en zoals vroeger kan voortgaan te heersen over je gedachten en gevoelens,
over je komen en gaan, - wanneer je Mijn woord
opneemt in je hart en het toestaat daar te verblijven.
Ja, IK BEN komt nu tot je om je bewust te maken van Mijn tegenwoordigheid.
Want IK heb eveneens je menselijke geest voorbereid, zodat deze enigermate Mijn bedoeling
kan begrijpen.
IK ben altijd bij je geweest, maar je wist het niet.
Met opzet heb ik je geleid door de wildernis van
boeken en leringen, van religies en filosofieën,
terwijl IK je geestesoog steeds het visioen voorhield van het beloofde land, je voedende met het
manna van de woestijn, opdat je het zou kunnen
onthouden en waarderen en je zou blijven verlangen naar het brood van de geest.
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Nu heb IK je geleid tot de rivier de Jordaan, die
je scheidt van je goddelijke erfenis. Nu is de tijd
voor je gekomen om Mij bewust te kennen; de
tijd voor je is gekomen om over te steken naar
Kanaän, het land van melk en honing.
Ben je gereed?
Wens je te gaan?
Volg dan dit Mijn woord, de ark van Mijn verbond en je zult droogvoets de overzijde bereiken.
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2. Wees stil en weet
Opdat je mag leren Mij zo te kennen dat je er
zeker van kunt zijn dat IK je eigen ware Zelf ben
Die deze woorden spreekt, moet je eerst leren
om stil te zijn, je menselijk verstand en lichaam
en al hun werkzaamheden zo tot rust te brengen,
dat je je er niet langer bewust van bent.
Het kan zijn dat je daartoe nog niet in staat bent,
maar IK zal je leren hoe dit te doen, indien je
Mij waarlijk wenst te kennen en gewillig bent
dit te bewijzen door MIJ te vertrouwen en MIJ
te gehoorzamen in al hetgeen IK je nu zal zeggen.
Luister!
Tracht je voor te stellen dat de 'IK' die als je hoger of goddelijke Zelf door deze bladzijden
spreekt, Zich raadgevend richt tot je menselijke
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geest en verstand, welke jij voorlopig moet beschouwen als een afzonderlijke persoonlijkheid.
Je menselijke geest is zo gevormd dat hij niets
kan aannemen wat niet overeenkomt met hetgeen vroeger door hem is ondervonden of geleerd en wat zijn verstand niet als redelijk beschouwt.
Daarom gebruik jij de uitdrukkingen en termen
die zo duidelijk mogelijk aan je verstand de
waarheden verklaren die het begrijpen moet
voordat de geest zich je bedoelingen bewust kan
worden.
Dit 'IK' is in feite jezelf, je ware Zelf.
Je menselijke geest is tot dusverre zo verdiept
geweest in zijn taak het verstand en het lichaam
te voorzien van allerlei zelfzuchtige en overdreven gunsten dat hij nooit tijd heeft gehad om
kennis te maken met het ware Zelf, zijn ware
heer en meester.
Je belangstelling was zo gericht op en beïnvloed
door de vreugden en smarten van je lichaam en
je verstand dat je er bijna toe bent gekomen te
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geloven dat je je lichaam en verstand bent; en
als gevolg daarvan heb je Mij, je goddelijke Zelf
haast vergeten.
IK BEN niet je verstand en lichaam.
En deze boodschap dient om je te leren dat jij en
IK één zijn.
De woorden die IK hierin spreek en het voornaamste doel van deze instructies is het doen
ontwaken van je bewustzijn voor dit grote feit.
Maar je kunt niet tot dit feit ontwaken, tenzij jij
je kunt losmaken van dit lichaamsbewustzijn en
zijn verstand, die je zo lang in slavernij hebben
gehouden. Je moet Mij in je innerlijk gevoelen
voordat je kunt weten dat IK daar BEN.
Om nu te komen tot algehele vergetelheid inzake je geest met zijn gedachten en je lichaam
met zijn gewaarwordingen, zodat je MIJ kunt
gevoelen binnenin je, is het nodig dat je deze
Mijn instructies aandachtig volgt.
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Ga rustig zitten in een ontspannen houding.
Wanneer je je geheel op je gemak voelt, laat dan
je geest de betekenis vatten van deze woorden:
"Wees stil! - en wéét - IK BEN - God."
Laat dit, Mijn goddelijk bevel, diep in je Ziel
doordringen, zonder te denken.
Laat iedere indruk die in je opwelt naar believen
tot je doordringen, zonder bemoeienis jouwerzijds. Ga met aandacht hun betekenis na, want
het is IK Die van binnenuit, door deze indrukken
jou onderwijst. Dan, wanneer iets van hun levende betekenis tot je bewustzijn begint door te
dringen, spreek deze Mijn Woorden langzaam
en gebiedend tot elke cel van je lichaam, tot iedere capaciteit van je geest, met al de bewuste
kracht die je bezit:
"Wees stil! - en wéét - IK BEN - God."
Spreek ze precies zo uit als ze hier geschreven
zijn en tracht je te realiseren dat het jouw God is
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Die je dit opdraagt en Die onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid vraagt van je sterfelijk ego.
Bestudeer deze woorden en dring door tot hun
verborgen macht. Mediteer erover en neem ze
mee in je werk, wat dit ook zij. Maak ze tot een
levende, overheersende factor in je werk, in al je
scheppende gedachten.
Zeg ze tot jezelf, duizend keer per dag, totdat je
Mijn gehele innerlijke bedoeling hebt doorgrond. Totdat iedere cel in je lichaam tintelt in
een vreugdevol antwoord op het bevel 'Wees
stil' en onmiddellijk gehoorzaamt en iedere
zwervende gedachte die in je geest rondwaart,
wegvlucht in het niets.
Dan, als de woorden naklinken in de schuilhoeken van je nu geledigd wezen. Dan, als de zon
van weten begint te rijzen boven de horizon van
je bewustzijn.
Dan zul je het aanzwellen voelen van een wonderlijk vreemde adem, die je vult tot in de uiteinden van al je sterfelijke ledematen en die je
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gevoelens bijna doen losbarsten in verrukking;
dan zal er golf na golf een machtige, onweerstaanbare Kracht opstijgen binnenin je die je als
het ware van de aarde optilt; dan zul je in je voelen de glorie, de heiligheid, de majesteit van
Mijn tegenwoordigheid.
En dan, eerst dan, zul je wéten: IK BEN God.
Dan - wanneer je Mij aldus op zulke ogenblikken hebt doorvoeld, wanneer je geproefd hebt
van Mijn kracht, geluisterd hebt naar Mijn wijsheid en de geestverrukking kent van Mijn allesomarmende liefde - dan kan geen ziekte je beroeren, geen omstandigheid je verzwakken,
geen vijand je overwinnen.
Want nu wéét je: IK BEN binnenin je.
En van nu af aan zul je je steeds tot Mij wenden
in je nood, al je vertrouwen stellen in Mij en Mij
toestaan Mijn wil te verwerkelijken.
Wanneer je je zo tot Mij wendt, zul je Mij ervaren als een nimmer falende en altijd aanwezige
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hulp in tijden van nood. Want Ik zal je vervullen
met zulk een besef van Mijn tegenwoordigheid
en Mijn kracht dat jij slechts stil hoeft te zijn en
Mij toestaan om datgene te doen wat jij wenst
dat gedaan wordt: het genezen van je kwalen of
die van anderen, het verlichten van je geest, zodat je met Mijn ogen de waarheid kunt zien die
je zoekt, of het op volmaakte wijze volbrengen
van de taken die je tevoren haast onmogelijk
voorkwamen.
Dit weten, dit besef, zal niet dadelijk komen. Het
kan nog jaren duren; en het kan morgen komen.
Dit hangt van niemand af dan van jou.
Niet van je persoonlijkheid met haar menselijke
begeerten en menselijk begrip, maar van jouw
IK BEN: God binnenin je.
Wie is het die de knop doet uitbotten in bloesem?
Wie geeft het kuiken de impuls en de kracht om
door zijn eierschaal heen te breken?
Wie stelt de dag en bepaalt het uur?
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Het is de bewuste, natuurlijke daad van de intelligentie binnenin, Mijn intelligentie, gericht
door Mijn wil, die Mijn gedachte tot verwezenlijking brengt, zowel in de bloesem als in het
kuiken.
Maar hadden de bloesem en het kuiken er zelf
iets mee te maken? Neen, alleen in zoverre als
zij hun wil onderwierpen aan of verenigden met
de Mijne en het aan Mij en Mijn wijsheid overlieten om te beslissen over het uur en de rijpheid
voor de daad. En slechts toen zij gehoorzaamden
aan de ingeving van Mijn wil om de poging te
wagen, konden zij in het nieuwe leven binnentreden.
Jij kunt met je persoonlijkheid duizend keer
trachten de schaal van je menselijk bewustzijn
te doorbreken.
Het enige resultaat - zo er al een is - zal zijn: het
afbreken van de deuren die Ik heb gesteld tussen
de wereld van tastbare vormen en ontastbare
dromen. En als deze deur geopend is, kun je niet
langer de indringers weren uit je persoonlijk domein zonder veel moeite en leed.
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Doch zelfs door zulk lijden kun je de kracht verwerven die je ontbreekt en de wijsheid die je nodig hebt om te weten dat, pas nadat je alle zelfzuchtige begeerte naar kennis, naar goedheid, ja,
naar eenheid met Mij opgeeft, je jouw bloembladen kunt openvouwen tot de volmaakte schoonheid van Mijn goddelijke natuur; de schaal van
jouw menselijke persoonlijkheid kunt wegwerpen en kunt voortschrijden in het glorierijke
licht van Mijn hemels koninkrijk.
Daarom geef Ik je nu, hier aan het begin, deze
aanwijzingen, opdat je kunt leren hoe Mij te herkennen. Want hierbij beloof Ik je dat, wanneer
je ze ernstig volgt en tracht deze Mijn instructies
te begrijpen en te gehoorzamen, jij Mij spoedig
zult kennen; en Ik zal je doen verstaan geheel
Mijn woord, waar ook geschreven, in boek of
lering, in de natuur of in je medemens.
Als er in dit geschrevene veel tegenstrijdig
schijnt, zoek naar Mijn werkelijke bedoeling,
eer je het verwerpt.
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Laat geen enkele zin voorbijgaan noch enige gedachte erin, eer al wat daarin wordt gesteld je
duidelijk is geworden.
Maar laat al je zoeken en streven samengaan met
geloof en vertrouwen in Mij, je ware Zelf binnenin je.
En wees niet bezorgd over resultaten, want de
resultaten zijn in Mijn hoede en Ik zorg daarvoor. Je twijfels en je bezorgdheid komen
slechts voort uit je persoonlijkheid. Als je die de
ruimte blijft geven, zullen ze slechts leiden tot
mislukking en teleurstelling.
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3. IK, Leven, God
Indien hetgeen je hebt gelezen in jou een antwoord heeft gewekt en je ziel hunkert naar meer,
dan ben je gereed voor wat nu volgt.
Indien je nog steeds in twijfel bent of in opstand
komt tegen de schijnbare aanmatiging van goddelijk gezag van hetgeen hierin is geschreven,
als je verstand je vertelt dat dit weer een andere
poging is om je geest te bedriegen met listige
veronderstelling en spitsvondige drogreden, dan
zullen deze woorden je niet baten. Want hun betekenis is nog steeds verborgen voor je sterfelijk
bewustzijn. In dat geval moet Mijn woord tot je
komen langs andere uitdrukkingsmogelijkheden.
Het is goed als je persoonlijkheid met haar verstand je drijft tot twijfel en opstand tegen een
gezag, dat je nog niet erkent als het Mijne. In
feite ben IK het Die je persoonlijkheid ertoe
brengt op deze wijze te rebelleren.
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Want je persoonlijkheid met haar trotse gevoel
van individualiteit heb IK nodig om een geest en
lichaam te ontwikkelen, sterk genoeg om Mij
volmaakt te kunnen uitdrukken.
Totdat je gereed bent Mij te kennen is het slechts
natuurlijk dat je persoonlijkheid op deze wijze
twijfelt en in opstand komt. Zodra je Mijn gezag
erkend hebt, breekt het ogenblik aan dat de autoriteit van de persoonlijkheid begint te verzwakken. De dagen van haar heerschappij zijn
geteld en meer en meer zul je je wenden tot Mij
voor hulp en leiding.
Daarom, wees niet ontmoedigd. Lees verder:
wellicht zal de erkenning komen. Maar besef, je
kunt al dan niet lezen naar eigen verkiezing;
maar wat je ook doet, in werkelijkheid ben IK
het Die kiest, en niet jij.
Voor jou die schijnbaar niet verkiest verder te
lezen, heb IK andere plannen. En als de tijd gekomen is zul je inzien dat wat je ook doet of wilt
of begeert, IK het ben Die je leidt door alle
dwaasheden en illusies van de persoonlijkheid.
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Opdat je uiteindelijk zult ontdekken hoe onwerkelijk deze zijn; en je je dan zult keren tot Mij
als de ene en enige werkelijkheid. Dan zullen
deze woorden binnenin je een antwoord vinden:
"Wees stil! - en wéét - IK BEN - God."
Ja, IK BEN die diepste kern binnenin je die rustig wacht en toeziet, onberoerd door tijd en
ruimte; want IK BEN de eeuwige en vul alle
ruimte.
IK zie toe en wacht, tot je hebt afgedaan met je
onbeduidende menselijke dwaasheden, met je ijdele verlangens, ambities en berouw, want IK
weet dat dit eens zal gebeuren. En dan zul je je
tot Mij wenden, vermoeid en ontmoedigd, ledig
en nederig. En je zult Mij vragen de leiding te
nemen, niet beseffende dat IK je al die tijd
voortdurend heb geleid.
Ja, rustig binnenin je wacht IK hierop.
En toch, al wachtende, was IK het waarlijk Die
je al je wegen wees, Die al je gedachten en daden inspireerde en onpersoonlijk, elk daarvan zo
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hanteerde en benutte dat zij ten slotte jou en
Mijn andere menselijke uitingen zouden voeren
tot een definitieve, bewuste erkenning van Mij.
Ja, IK ben altijd in je geweest, diep in je hart.
IK ben door alles heen met jou geweest - in je
vreugden en smarten, je successen en mislukkingen, je boosheid en schande, je misdaden tegen je broeder en tegen God zoals je dacht. Ja,
of je je voorwaarts of achterwaarts wendde, of
je je op zijpaden begaf, IK was het Die je zo
deed gaan.
IK was het Die je aanspoorde door een flauwe
glimp van Mij in de schemerige verte.
IK was het Die je verlokte door een visioen van
Mij in het een of ander betoverend gelaat, een
wonderschoon lichaam, een bedwelmend genoegen of een overweldigend ideaal.
IK was het Die je verscheen in het gewaad van
zonde, of zwakte, of hebzucht, of valse redenering, en dreef je terug in de armen van het geweten om je daar te doen worstelen in zijn duistere
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greep om je van zijn onmacht bewust te worden
en je in afkeer te verheffen.
Totdat, eenmaal tot het inzicht gekomen van een
nieuw visioen, je Mijn masker zou afrukken.
Ja, IK ben het Die je al deze dingen laat doen.
En als je het kunt inzien: IK ben het Die alle dingen doet die jij doet, en alle dingen die je broeder doet; want datgene in jou en in hem dat is,
ben IK, dat is Mijn Zelf.
Want IK BEN LEVEN.
IK BEN datgene wat je lichaam belevendigt, je
geest doet denken, je hart doet kloppen.
IK BEN je diepste innerlijk, de geest, de bezielende oorzaak van je wezen, van al het leven en
van alle levende dingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Niets is dood, want IK, de Onpersoonlijke ENE, BEN al wat bestaat.
IK BEN oneindig en zonder enige grens.
Het universum is Mijn lichaam.
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Al wat er is aan intelligentie komt voort uit Mijn
Geest, al wat er is aan liefde stroomt uit Mijn
hart en al wat er is aan kracht is slechts Mijn wil
in actie.
De drievoudige macht, zich openbarend in alle
wijsheid, alle liefde, alle kracht, of anders gezegd, als licht, warmte en energie - datgene wat
alle vormen bijeen houdt en dat zich bevindt in
en achter alle uitingen en fasen van leven - is
slechts de openbaring van Mijn Zelf in de werking of de toestand van het Zijn.
Niets kan bestaan zonder dat het een openbaring
en uitdrukking is in een of andere fase van Mij,
Die niet alleen de bouwer ben van alle vormen,
maar de bewoner ervan.
IK woon in ieders hart; in het hart van de mens,
in het hart van het dier, in het hart van de bloem,
in het hart van de steen. In ieders hart leef IK en
beweeg IK en heb IK Mijn wezen. En vanuit dat
hart breng IK voort die fase van Mijn wezen die
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IK wens uit te drukken en die zich in de uiterlijke wereld openbaart als een steen, een bloem,
een dier, een mens.
Is er dan niets anders dan dit grote IK? Wordt
mij geen eigen individualiteit toegestaan? IK
hoor het je vragen.
Nee, er is niets, absoluut niets dat geen deel is
van Mij, gecontroleerd en geregeerd in alle eeuwigheid door Mij, de Ene, Oneindige Werkelijkheid.
Wat betreft je zogenaamde individualiteit, die is
niets anders dan je persoonlijkheid die nog
steeds tracht een afzonderlijk bestaan te handhaven.
Je zult spoedig weten dat er geen individualiteit
bestaat buiten Mijn Individualiteit en al je persoonlijkheid zal dan oplossen in Mijn Goddelijke Onpersoonlijkheid.
Ja, spoedig zul je die toestand van ontwaakt zijn
bereiken, waarin een flauw schijnsel van Mijn
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Onpersoonlijkheid door je wordt gezien. Dan
zul je niet verlangen naar individualiteit, noch
naar afzonderlijkheid voor jezelf, omdat je zult
inzien dat ook dit weer een illusie is van de persoonlijkheid.
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4. Bewustzijn, Intelligentie, Wil
Ja, IK ken de vele gemengde gedachten die gewoeld hebben in je geest tijdens het lezen: je
twijfel, je vurige vragen, je vage vrees die onmerkbaar veranderde in een groeiende verwachting dat deze flauwe schemering van Mijn bedoeling, die begon door te dringen in de duisternis van je menselijk verstand, helderder zou
gaan schijnen, zodat je duidelijk de Waarheid
zou kunnen zien die in Mijn woorden verborgen
is en die je instinctief aanvoelt.
Nogmaals zeg IK je: dit IK BEN dat tot je
spreekt, is je ware Zelf. Daarom, als je deze
woorden leest, wees je er dan terdege van bewust dat jij het bent die ze spreekt, je eigen Zelf
dat spreekt tot je menselijk bewustzijn; alleen
dan zul je ten volle hun betekenis kunnen begrijpen.
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En IK herhaal het: dit is hetzelfde IK BEN Die
het leven is en de geest, Die alle dingen in het
universum bezielt vanaf het kleinste atoom tot
de grootste zon. Dit IK BEN is de intelligentie
in jou en in je broeder en zuster en Het is eveneens de intelligentie Die alles doet leven en
groeien en worden tot datgene waartoe het bestemd is.
Misschien kun je nog niet begrijpen hoe dit IK
BEN tegelijkertijd het IK BEN kan zijn van jou
en het IK BEN van je broeder en eveneens de
intelligentie van de steen, de plant en het dier.
Maar je zult dit leren inzien, indien je deze Mijn
woorden volgt en gehoorzaamt aan de instructies die erin worden gegeven.
Want IK zal spoedig tot je bewustzijn een licht
brengen dat de diepste schuilhoeken van je geest
zal verlichten en zal verdrijven de wolken van
menselijke dwalingen, ideeën en meningen die
nu jouw verstand verduisteren - indien je verder
leest en er ernstig naar streeft Mijn bedoeling te
begrijpen.
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Luister dus aandachtig. IK BEN jou, je ware
Zelf, al wat je werkelijk bent.
Dat wat je denkt te zijn, ben je niet. Dat is slechts
een illusie, een schaduw van je werkelijke wezen, IK, je onsterfelijk goddelijk Zelf.
IK BEN dat punt in je bewustzijn dat jij in je
menselijk brein 'ik' noemt.
IK BEN dat 'ik', maar dat wat jij je bewustzijn
noemt, is in werkelijkheid Mijn bewustzijn, zodanig afgezwakt en verminderd in vermogen dat
het past bij de capaciteit van je menselijk brein.
Toch is het Mijn bewustzijn.
Wanneer je al je menselijke dwalingen, ideeën
en meningen uit je geest kunt bannen en deze
kunt zuiveren en helemaal leegmaken, zodat
Mijn bewustzijn gelegenheid krijgt zich vrijelijk
te uiten, dan zul je Mij herkennen en weten dat
jij niets anders bent - dan alleen een brandpunt
van Mijn bewustzijn, een weg of middel, waardoor IK Mijn bedoeling kan uitdrukken - in de
stof.
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Misschien kun je dit nog niet inzien en natuurlijk ook niet geloven voordat IK je geest ten
volle heb voorbereid door je verstand van deze
waarheid te overtuigen.
Men heeft je verteld dat iedere cel van je lichaam een eigen bewustzijn en intelligentie
heeft. Had hij dit bewustzijn niet, dan zou hij
zijn werk niet zo intelligent kunnen verrichten.
Iedere cel is omgeven door miljoenen andere
cellen, die allen hun eigen werk op intelligente
wijze volbrengen. En elk daarvan wordt klaarblijkelijk gecontroleerd door het gezamenlijk
bewustzijn van al die cellen die een groepsintelligentie vormen die dit werk regelt en controleert. Deze groepsintelligentie is blijkbaar die
intelligentie van het orgaan dat door de cellen
wordt gevormd. Evenzo zijn er andere groepsintelligenties in andere organen, die elk miljoenen
andere cellen bevatten. En al deze organen tezamen vormen je stoffelijk lichaam.
Nu weet je dat jij de intelligentie bent die het
werk van je lichaamsorganen bestuurt, of dit besturen nu bewust of onbewust gebeurt; dat elke
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cel van elk orgaan feitelijk een brandpunt is van
deze regelende intelligentie; en dat bij een zich
terugtrekken van deze intelligentie de cellen uiteenvallen, je stoffelijk lichaam sterft en niet
meer bestaat als een levend organisme.
Wie is deze jij die de werkzaamheden van je organen regelt en controleert en bijgevolg ook van
alle cellen waaruit ze bestaan? Je kunt niet zeggen dat het je menselijk of persoonlijk zelf is die
dit doet, want vanuit jezelf kun je nauwelijks een
enkel lichaamsorgaan bewust beheersen. Het
moet dus dit Onpersoonlijke IK BEN van je zijn
dat jij bent en toch ook weer niet bent.
Luister!
Jij, jouw IK BEN, is voor Mij wat het cel bewustzijn van je lichaam is voor jouw IK BENbewustzijn. Jij bent als het ware een cel van
Mijn lichaam en je bewustzijn (als een van Mijn
cellen) is voor Mij wat het bewustzijn van een
van jouw lichaamscellen is voor jou. Daarom
moet het bewustzijn van jouw lichaamscel Mijn
bewustzijn zijn, evenals jouw bewustzijn Mijn
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bewustzijn is; en daarom moeten Wij één zijn in
bewustzijn - de cel, jij en IK.
Nu kun je niet bewust één enkele cel van je lichaam beheersen of controleren. Maar indien je
naar willekeur kunt binnentreden in het bewustzijn van je IK BEN en je Diens gelijk zijn aan
Mij ervaart, dan kun je niet slechts elke cel van
je eigen lichaam controleren, maar van elk ander lichaam dat je zou willen controleren.
Wat gebeurt er, wanneer je bewustzijn niet langer de cellen van jouw lichaam controleert? Het
lichaam vervalt, de cellen scheiden zich af en
hun taak is voorlopig beëindigd. Maar sterven
de cellen of verliezen zij hun bewustzijn? Nee,
zij slapen slechts of rusten voor een poosje; en
na enige tijd verenigen zij zich weer met andere
cellen en vormen nieuwe combinaties.
Vroeg of laat verschijnen zij in andere uitingen
van leven, misschien als mineraal, misschien als
plant, misschien als dier. Zo tonen ze dat ze hun
oorspronkelijk bewustzijn behouden hebben en
slechts wachten op de werking van Mijn wil om
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in een nieuw organisme samen te komen en daar
het werk te doen van het nieuwe bewustzijn,
waardoor IK Mij wens te openbaren.
Is dit cel bewustzijn dan blijkbaar een bewustzijn dat alle lichamen gemeen hebben - mineraal, plant, dier, mens - waarbij elke cel misschien door ervaring geschikt is gemaakt voor
een zeker algemeen soort arbeid?
Ja, dit cel bewustzijn bestaat in elke cel van ieder lichaam, ongeacht het soort lichaam, want
het is een Onpersoonlijk bewustzijn, dat geen
ander doel kent dan het werk te volbrengen dat
het is toebedeeld.
Het leeft slechts om te werken waar dit nodig is.
Wanneer het afgedaan heeft met de ene vorm,
begint het aan een andere, om daar naar Mijn
wens dat bewustzijn te dienen.
Zo is het ook met jou.
Jij, als een van de cellen van Mijn lichaam, hebt
een bewustzijn dat Mijn bewustzijn is, een intelligentie die Mijn intelligentie is en zelfs een wil
die Mijn wil is. Niets hiervan heb je van jezelf
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of voor jezelf. Het is alles van Mij en voor Mijn
gebruik alleen.
Nu zijn Mijn bewustzijn, Mijn intelligentie en
Mijn wil geheel Onpersoonlijk en daardoor algemeen, zowel bij jou als bij alle cellen van
Mijn lichaam, juist zoals ze algemeen zijn bij
alle cellen van jouw lichaam.
IK BEN, en omdat IK geheel Onpersoonlijk ben,
moeten Mijn bewustzijn, Mijn intelligentie en
Mijn wil (die in jou en de andere cellen van Mijn
lichaam werkzaam zijn en daar het IK BEN vormen van jou en van hen) ook Onpersoonlijk
werken, juist zoals ze Onpersoonlijk werken in
de cellen van jouw lichaam. Daarom zijn IK en
het IK BEN van jou en van je broeder, en het
bewustzijn en de intelligentie van alle cellen in
alle lichamen, tezamen EEN.
IK ben de leidinggevende intelligentie van alles,
de bezielende geest, het leven, het bewustzijn
van alle dingen, van alle materie.
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Indien je het kunt inzien: Jij, het ware jij, het
Onpersoonlijke jij, bent in alles en bent één met
alles.
Jij bent in Mij en je bent één met Mij, juist zoals
IK BEN in jou en in alles, en IK op deze wijze
Mijn Werkelijkheid uitdruk door jou en door alles.
Deze wil die jij jouw wil noemt, is evenmin van
jou persoonlijk als het bewustzijn en de intelligentie van je brein en van je lichaamscellen de
jouwe zijn. Het is slechts dat kleine deeltje van
Mijn wil dat IK je persoonlijkheid toesta te gebruiken.
Hoe sneller je ontwaakt tot de erkenning van een
zekere macht of bekwaamheid in jezelf en je
daarvan bewust gebruik begint te maken, des te
meer sta IK je toe van Mijn Oneindige macht.
Alle macht en het gebruik ervan is zodoende
slechts de erkenning en toepassing in het gebruik van Mijn wil. Jouw wil en al je krachten
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zijn slechts fasen van Mijn wil, die IK je toevoer, passend bij je vermogen om er gebruik van
te maken.
Zou IK je de volle kracht van Mijn wil toevertrouwen voordat je weet hoe je die bewust moet
gebruiken, dan zou die je lichaam geheel vernietigen.
Om je kracht te beproeven en vaker nog, om je
te tonen wat het misbruiken van Mijn kracht aan
gevolgen voor je heeft, sta IK je somtijds toe een
zogenaamde zonde te bedrijven of een fout te
begaan.
IK vergun je zelfs je hoogmoedig te verheffen
op het gevoel van Mijn tegenwoordigheid in je,
wanneer die zich aan je openbaart als een bewustzijn van Mijn macht, Mijn intelligentie en
Mijn liefde. En IK laat toe dat jij je deze eigenschappen toe-eigent en ze gebruikt voor je eigen
persoonlijke plannen. Maar niet voor lang.
Want omdat je niet sterk genoeg bent om ze te
beheersen, slaan ze spoedig op hol, sleuren je
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mee, werpen je in de modder en verdwijnen
voorlopig uit je bewustzijn.
IK BEN altijd weer bij je om je op te richten na
de val, ofschoon je zulks op dat moment niet beseft. Eerst help IK je overeind en dan zet ik je
weer in beweging, door je te wijzen op de reden
van je val; en ten slotte, wanneer je nederig genoeg bent, doe IK je inzien dat deze krachten die
je toevloeien door het bewuste gebruik van Mijn
wil, Mijn intelligentie en Mijn liefde, je alleen
zijn toegestaan voor gebruik in Mijn dienst en in
het geheel niet voor je eigen persoonlijke doeleinden.
Denken je lichaamscellen, je armspieren eraan
zich te gedragen alsof ze een eigen wil en intelligentie hebben, afgescheiden van de jouwe?
Nee, ze kennen geen andere wil of intelligentie
dan de jouwe. Na verloop van tijd zul je je realiseren dat je slechts een van de cellen bent van
Mijn lichaam; dat jouw wil niet de jouwe is maar
de Mijne; dat wat je bezit aan bewustzijn en intelligentie geheel de Mijne zijn; en dat zulk een
persoon als jij meent te zijn niet bestaat, omdat
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je slechts een stoffelijke vorm bent, begiftigd
met een menselijk brein, die IK geschapen heb
met het doel in de stof een gedachte uit te drukken, waarvan IK een bepaalde fase het best kon
uiten in die speciale vorm.
Het zal moeilijk voor je zijn dit alles nu zomaar
te aanvaarden. Je mag heftig protesteren en zeggen dat dit niet waar kan zijn, dat ieder instinct
van je natuur in opstand komt tegen een dergelijke overgave en onderwerping van jezelf aan
een ongeziene en onbekende macht, hoe onpersoonlijk en goddelijk deze ook mag zijn.
Vrees niet, het is slechts je persoonlijkheid die
in opstand komt. Indien je doorgaat met het bestuderen van Mijn woorden en ze blijft navolgen, zal alles je spoedig duidelijk worden gemaakt. IK zal zeker voor je innerlijk begrip vele
wonderbare waarheden ontsluieren die nu nog
onbegrijpelijk voor je zijn. Je ziel zal zich verblijden en vreugdevolle lofliederen zingen. En
je zult deze woorden zegenen vanwege de boodschap die ze brengen.
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5. De sleutel
IK BEN kun je waarschijnlijk nog niet kennen,
noch geloven dat IK BEN in werkelijkheid jijzelf bent, evenals de IK BEN van je broeder en
je zuster; en dat jullie allen delen zijn van Mij en
één met Mij.
Je kunt je niet realiseren dat de zielen van jou, je
broeder en je zuster, de enige werkelijke en onvergankelijke delen van je sterfelijk wezen,
slechts verschillende fasen zijn van Mijn uitingen in wat men de natuur noemt.
Evenmin kun je inzien dat jij en je broeders en
zusters fasen of kenmerken zijn van Mijn goddelijke natuur, net zoals jouw menselijke persoonlijkheid met haar sterfelijk lichaam, denkvermogen en verstand een fase is van je menselijke natuur.
Nee, je kunt je dat nog niet indenken.
Maar toch spreek IK er nu reeds over, opdat je
de tekenen zult herkennen wanneer deze tot je
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bewustzijn doordringen, zoals stellig zal gebeuren. Teneinde die tekenen te kunnen herkennen,
moet al wat nu volgt zorgvuldig worden overdacht en bestudeerd; en je behoort er niet aan
voorbij te gaan voordat je Mijn bedoeling althans enigszins hebt begrepen. Zodra je het
grondbeginsel dat IK hier neerschrijf, ten volle
hebt onderkend, zal geheel Mijn boodschap duidelijk en begrijpelijk worden.
Eerst geef IK je de sleutel die elk mysterie zal
ontsluiten, dat nu het geheim van Mijn wezen
voor je verbergt.
Indien je eenmaal weet hoe je deze sleutel moet
gebruiken, zal hij de deur openen tot alle wijsheid en alle macht in de hemel en op aarde.
Ja, hij zal je toegang verlenen tot het koninkrijk
der hemelen; en dan behoef je er slechts binnen
te treden om bewust één te worden met Mij.
Deze sleutel is:
"Denken is scheppen" oftewel:
"Zoals je denkt in je hart, zo zul je zijn."
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Stop nu. Mediteer hierover, opdat het scherp gegrift worde in je geest.
Een denker is een schepper.
Een denker leeft in een wereld van zijn eigen bewuste schepping. Wanneer je eenmaal weet hoe
je moet 'denken', kun je naar eigen wil alles
scheppen wat je wenst, zij het een nieuwe persoonlijkheid, een nieuwe omgeving of een
nieuwe wereld. Laat ons zien of je niet iets kunt
begrijpen van de waarheden die schuil gaan achter deze sleutel.
Jou is getoond hoe alle bewustzijn één is en hoe
dit alles Mijn bewustzijn is, en toch ook het
jouwe en evenzo dat van het dier, de plant, de
steen en de onzichtbare cel.
Jou is getoond hoe dit bewustzijn bestuurd
wordt door Mijn Wil, die de onzichtbare cellen
ertoe brengt zich te verenigen en de verschillende organismen te vormen voor de uitdrukking en het gebruik van de verschillende centra
van intelligentie, waardoor IK Mij wens uit te
drukken.
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Maar je kunt nog niet inzien hoe jij het bewustzijn kunt besturen en controleren van jouw eigen
lichaamscellen, om niet te spreken over de cellen van andere lichamen, zelfs als jij en IK en zij
allen één zijn in bewustzijn en intelligentie.
Door echter speciale aandacht te besteden aan
wat volgt, zul je nu misschien in staat zijn het in
te zien.
Heb je ooit de moeite genomen om te bestuderen
wat bewustzijn is? Hoe het een onpersoonlijke
toestand van gewaarwording schijnt te zijn, van
wachten om te dienen of bestuurd of gebruikt te
worden door de ene of andere kracht, die latent
erin aanwezig is en nauw ermee verbonden?
Hoe de mens slechts het hoogst ontwikkelde organisme schijnt te zijn dat is toegerust met dit
bewustzijn, hetwelk gericht en gebruikt wordt
door de macht die erin aanwezig is?
Dat die macht, sluimerend in het menselijk bewustzijn en in alle bewustzijn, niets anders is
dan wil, Mijn wil?
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Want je weet dat alle macht slechts een manifestatie is van Mijn wil.
Nu heeft men je verteld dat in den beginne IK de
mens schiep naar 'Mijn beeld en gelijkenis',
waarna IK de adem des levens in hem blies en
hij alzo werd tot een levende ziel. Door de mens
te scheppen naar Mijn beeld en gelijkenis schiep
IK een organisme dat in staat is geheel Mijn bewustzijn uit te drukken en geheel Mijn wil, wat
eveneens betekent: al Mijn macht, Mijn intelligentie en Mijn liefde.
Daarom schiep IK het in den beginne volmaakt,
volgens het voorbeeld van Mijn eigen volmaaktheid.
Toen IK in het menselijk organisme Mijn adem
blies, kwam het tot leven met Mij. Want IK
ademde Mijn wil erin - niet van buitenaf, maar
van binnenuit - vanuit het innerlijk koninkrijk
der hemelen, waar IK altijd BEN.
En altijd daarna ademde en leefde IK en was IK
met Mijn wezen in de mens, want IK schiep hem
naar Mijn beeld en gelijkenis slechts voor dat
doel.
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Een bewijs hiervoor ligt in het feit dat een mens
uit zichzelf niet ademt en niet kan ademen. Iets
dat veel groter is dan zijn bewuste, natuurlijke
'ik' leeft in zijn lichaam en ademt door zijn longen.
Een machtige kracht in zijn lichaam gebruikt zo
de longen; zoals het ook het hart gebruikt om het
bloed, geladen met leven vanuit de longen naar
iedere lichaamscel te doen stromen; zoals het
ook de maag gebruikt en andere organen om het
voedsel te verteren en te assimileren, het te maken tot bloed, weefsel, haar en been; zoals het
ook het brein gebruikt, de tong, de handen en de
voeten, om te denken en te spreken en alles te
doen wat mensen doen.
Deze macht is Mijn wil tot zijn en leven in de
mens. Daarom, wat de mens ook is, BEN IK; en
wat de mens ook doet of wat jij doet, doe IK, en
wat je ook zegt of denkt, IK BEN het Die spreekt
of denkt door jouw organisme.
Men heeft je ook gezegd dat, toen de mens alzo
vervuld was van Mijn adem, hem heerschappij
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gegeven werd over alle koninkrijken der aarde.
Dat betekent dat hij tot heer werd van de aarde,
de zee, de lucht en de ethers; en alle levende wezens in al deze rijken bewezen hem eer en waren
onderworpen aan zijn wil.
Natuurlijk was dit zo, want IK, in het menselijk
bewustzijn en in alle bewustzijn, BEN altijd bezig Mijn wil te openbaren; en IK, als heerser en
bestuurder van het menselijk organisme, BEN
eveneens heerser en bestuurder van alle organismen waarin bewustzijn woont.
Omdat dus alle bewustzijn Mijn bewustzijn is en
dit aanwezig is in alle leven, er bestaat geen substantie, waarin geen leven is, kan het niet anders
of Mijn bewustzijn is aanwezig in alles - in
aarde, water, lucht en vuur en moet het daarom
alle ruimte vullen. In werkelijkheid is het ook
ruimte, of dat wat de mens ruimte noemt.
Mijn wil, zijnde de macht die latent is in alle bewustzijn, moet dus overal aanwezig zijn. En de
menselijke wil, die slechts een brandpunt is van
Mijn wil, moet zich dan eveneens overal bevin59

den. Vandaar dat het bewustzijn van alle organismen, inclusief het eigen bewustzijn, is onderworpen aan het bestuur en de controle van de
mens.
Het is alleen nodig voor de mens dat hij zich dit
ten volle bewust wordt, dat hij beseft dat IK, het
Onpersoonlijke Zelf binnenin hem, voortdurend
bezig BEN het bewustzijn van alle organismen
op elk moment van al hun levensdagen te leiden
en te controleren.
IK BEN doet dit door middel van zijn denken.
IK BEN doet dit met en door het menselijk organisme.
De mens denkt dat hij het is die denkt, maar het
is IK, zijn werkelijke Zelf, dat denkt door zijn
organisme.
Door dit denken en zijn gesproken woord volbreng IK al wat de mens doet en maak de mens
en zijn wereld tot wat zij zijn.
60

Het maakt geen verschil indien de mens en zijn
wereld niet zijn wat hij meent dat ze zijn. Ze zijn
precies geschapen zoals IK wenste dat ze zouden zijn, voor Mijn doel.
Maar als IK alles denk, dan denkt de mens dus
niet en kan hij zelfs niet denken, zo hoor IK je
zeggen. Ja, naar het schijnt is dit een mysterie,
maar het zal je ontsluierd worden, als je het volgende zorgvuldig overdenkt. Want IK BEN, o
mens, bezig je te leren hoe je moet denken.
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6. Denken en scheppen
IK heb gezegd dat de mens niet denkt; dat IK het
in hem ben Die denkt.
IK heb ook gezegd dat de mens denkt dat hij
denkt. Daar dit een schijnbare tegenstrijdigheid
is, is het nodig om je te laten zien dat de mens
gewoonlijk niet denkt, evenmin als hij iets anders doet dat hij meent te doen.
Want IK, binnenin hem, doe alles wat hij doet;
maar IK doe dit noodzakelijkerwijze via zijn organisme, door zijn persoonlijkheid, zijn lichaam, geest en ziel.
IK zal je verklaren hoe dit gebeurt.
Tracht je allereerst te realiseren dat IK je maakte
naar Mijn beeld en gelijkenis en dat Mijn wezen
binnenin jou is. Zelfs als je dit nu nog niet weet
en je gelooft dat IK, God, ergens buiten je BEN
en dat wij gescheiden zijn, tracht je dan voorlopig voor te stellen dat IK BEN binnenin je is.
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Besef daarna dat wat je doet wanneer je denkt,
niet echt denken is, omdat het geen bewust denken is; want je bent onbewust van MIJ, de inspirator en bestuurder van ieder plan en elke gedachte die opkomt in je geest.
Vervolgens, omdat IK BEN binnenin je is en jij
Mijn beeld en gelijkenis bent en daardoor in het
bezit van al Mijn eigenschappen, heb je de
macht van het denken.
Maar daar je je er niet van bewust bent dat denken scheppen is en dat het een van Mijn goddelijke krachten is die je gebruikt, heb je inderdaad
je leven lang gedacht, maar het was allemaal
mis-denken, of wat jij zou noemen verkeerd
denken.
En dit verkeerd-denken, dit niet weten dat het
Mijn kracht is die je op deze wijze hebt misbruikt, heeft je in je bewustzijn verder en verder
van Mij verwijderd. Maar al die tijd beantwoordde het aan Mijn bedoeling, zoals je later
geopenbaard zal worden.
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Het bewijs hiervan is dat je denkt dat je van Mij
gescheiden bent, levend in een materiële wereld,
waarin je stoffelijk lichaam je zowel vreugde als
pijn doet ondervinden, en dat een boze invloed,
de duivel geheten, zich in de wereld openbaart
in verzet tegen Mijn wil.
Ja, je denkt dat al die dingen zo zijn.
En dat zijn ze ook - voor jou. Want alle dingen
zijn voor 's mensen sterfelijk bewustzijn wat hij
denkt of gelooft dat ze zijn. En IK heb eveneens
veroorzaakt dat ze de mens toeschijnen te zijn
wat hij denkt dat ze zijn.
Ook dit is in overeenstemming met Mijn bedoeling en om te beantwoorden aan de wet van
schepping.
Laat ons nagaan of dit niet waar is.
Indien je gelooft dat iets zo is, is dit dan niet werkelijk zo voor jou? Is het niet waar dat iets je
voorkomt een werkelijkheid te zijn, zoals sommige zogenaamde zonden of kwaad, verdriet,
zorg of moeilijkheid, alleen omdat je gedachten
of je overtuiging het tot zoiets maken? Anderen
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zouden ditzelfde geheel anders kunnen zien en
je gezichtspunt dwaas kunnen vinden. Is dit niet
zo?
Indien dit waar is, dan zijn je lichaam, je persoonlijkheid, je karakter, je omgeving, je wereld
voor jou wat ze je toeschijnen te zijn, want jij
hebt ze in hun tegenwoordige toestand gedacht.
Daarom kun je ze volgens hetzelfde proces veranderen, wanneer ze je niet bevallen. Jij kunt ze
maken tot wat je wilt, door ze zó te denken. Dat
kun je toch?
Maar hoe kan men werkelijk denken, bewust
denken, om zo deze verandering tot stand te
brengen? vraag je.
Weet allereerst dat IK, je Ware Zelf, opzettelijk
je aandacht heb gevestigd op deze dingen die je
zo tegenstaan en die maken dat je denkt dat ze
zijn wat ze je nu toeschijnen te zijn.
IK, en IK alleen, BEN het die op deze wijze je
menselijke geest voorbereidt zodat, wanneer je
je in een duurzaam geloof en vertrouwen naar
binnen wendt tot Mij, IK je in staat kan stellen
om te zien en je tot uiterlijke manifestatie kunt
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brengen de Werkelijkheid van deze dingen die je
nu zo onbevredigend toeschijnen.
Want IK breng tot jou alles wat volgens hun uiterlijk voorkomen je menselijke geest kan aantrekken of verlokken om voorwaarts te gaan in
haar aardsgerichte zoeken, om je zodoende te leren hoe bedrieglijk al het uiterlijke aanzien van
stoffelijke dingen is voor de menselijke geest en
hoe feilbaar alle menselijke begrip. Zodat je je
eindelijk naar binnen zult wenden tot Mij en
Mijn wijsheid, als de Ene en Enige vertolker en
gids.
Wanneer je jezelf op deze wijze naar binnen
hebt gekeerd tot Mij, zal IK je ogen openen en
je doen zien dat de enige weg die je ooit tot deze
verandering in denken kan brengen is: verander
eerst je houding tegenover al deze dingen waarvan je nu denkt dat ze niet zijn zoals ze behoren
te zijn.
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Dat wil zeggen: wanneer ze voor je onbevredigend of onaangenaam zijn en een zodanige invloed op je hebben dat ze lichamelijk onbehagen
of verstoorde gemoedsrust veroorzaken - wel,
stop met te denken dat ze je zo kunnen beïnvloeden of van streek maken.
Want wie is de meester? Je lichaam, je brein, of
Jij, de IK BEN binnenin?
Waarom toon je dan niet dat Jij de meester bent,
door de werkelijke dingen te denken die je IK
BEN binnenin je wenst dat je denkt? Het is alleen door die andere dingen te denken, door die
onharmonische gedachten toe te staan je geest
binnen te dringen en hun daardoor de macht te
geven je zo te beïnvloeden en van streek te maken dat ze die invloed op je hebben. Wanneer je
ophoudt hun die macht toe te denken en je je
naar binnen keert tot Mij en Mij toestaat je denken te richten, zullen ze onmiddellijk uit je bewustzijn verdwijnen en oplossen in het niets,
van waaruit jij ze geschapen hebt door jouw
denken.
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Wanneer je bereid bent dit te doen, dan en dan
alleen ben je gereed om de Waarheid te ontvangen; en door op de juiste wijze, door Mij gericht,
bewust te denken, zul je de ware en blijvende
dingen scheppen, die IK, binnenin je, wens dat
je schept.
Indien je aldus hebt geleerd het ware te onderscheiden van het valse, het werkelijke van de
schijn, dan zal je bewuste denken in staat zijn
alle dingen te scheppen die je wenst, zoals in het
verleden je onbewuste denken de dingen heeft
doen ontstaan die je eens verlangde, maar die je
nu onaangenaam vindt.
Want het was door je onbewuste denken, onbewust van het gezag dat je verlangens uitoefenden op je scheppingskracht, dat je wereld en je
leven nu zijn zoals je ze ooit in het verleden hebt
gewenst.
Heb je ooit de processen en werkingen van je
geest bestudeerd en geanalyseerd, wanneer
daarin een nieuw denkbeeld opduikt, geladen
met mogelijkheden?
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Heb je het verband opgemerkt hoe verlangen
bijdraagt tot zulk een denkbeeld; en hoe door
denken dat denkbeeld ten slotte vrucht droeg?
Laat ons dit verband en het proces eens nagaan.
Er is altijd eerst het denkbeeld, als we de noodzaak of aanleiding tot de verschijning ervan
voorlopig even buiten beschouwing laten. Het
doet er niet toe waar het denkbeeld vandaan
komt, van binnen of van buiten; want altijd ben
IK het die het inspireert of ervoor zorgt dat het
je bewustzijn juist op dat ogenblik bereikt.
In de mate waarin je vervolgens stil wordt en je
aandacht uitsluitend op dat denkbeeld richt, je
alle activiteiten van je brein tot rust brengt en
alle andere denkbeelden en gedachten uit je bewustzijn verwijdert waardoor dit denkbeeld kan
overheersen, verhelder IK je geest en ontvouw
voor je geestesoog de verschillende aspecten en
mogelijkheden die erin besloten liggen.
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Tot zover gebeurt dit echter zonder enige wilsdaad jouwerzijds, behalve dan dat je je aandacht
richt of concentreert op het denkbeeld
Wanneer IK eenmaal je menselijke geest een inzicht heb gegeven in haar mogelijkheden en IK
je belangstelling heb gewekt, neemt je menselijke persoonlijkheid haar taak op zich. Want zoals IK het denkbeeld schiep en daarmee je geest
inspireerde, zo maakte IK ook dat dit denkbeeld
daarin vrucht droeg en verlangen baarde - het
verlangen om al de mogelijkheden van dit denkbeeld uiterlijk waarneembaar te manifesteren.
Zo wordt het verlangen de stoffelijke uitvoerder
van Mijn wil die de daadkracht levert, net zoals
de menselijke persoonlijkheid het sterfelijk instrument is om die kracht te begrenzen en te
richten.
Ja, alle denkbeelden en alle verlangens komen
aldus van Mij. Het zijn Mijn denkbeelden en
Mijn wensen, die IK inspireer in je geest en je
hart om ze door jou tot uiterlijke manifestatie te
brengen.
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Jij hebt geen denkbeelden van jezelf en je kunt
onmogelijk een verlangen koesteren dat van iets
anders afkomstig is dan van Mij, want IK BEN
al wat IS.
Daarom zijn alle verlangens goed; en wanneer
ze op deze wijze worden verstaan, zullen ze onfeilbaar in snelle en algehele vervulling komen.
Jij kunt Mijn verlangens, Mijn dringende impulsen van binnenuit verkeerd vertolken en trachten
ze te gebruiken voor je eigen zelfzuchtige bedoelingen. Maar zelfs wanneer dit wordt toegelaten, dan vervullen ze nog Mijn bedoeling.
Want slechts door je toe te laten Mijn gaven te
misbruiken en door het lijden dat zulk een misbruik met zich meebrengt, kan IK je maken tot
het zuivere en onzelfzuchtige kanaal dat IK nodig heb voor de volmaakte uitdrukking van Mijn
ideeën.
We hebben dus eerst het denkbeeld in de geest
en daarna het verlangen om dit denkbeeld tot uiterlijke manifestatie te brengen. Dit wat betreft
het verband.
Nu gaan we over tot het proces van realisatie.
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Al naar gelang de duidelijkheid waarmee de afbeelding van het denkbeeld in de geest wordt
vastgehouden en de mate waarin het denkbeeld
de persoonlijkheid beheerst, doet zijn scheppingskracht, voortgestuwd door het verlangen,
het werk vorderen. Dit gebeurt doordat het stoffelijke brein wordt aangezet de mentale vormen
te bedenken of die te verbeelden (in te beelden)
of met andere woorden: mentale vormen te bouwen waarin IK, als in een vacuüm, de onpersoonlijke, elementaire, levende substantie van
het denkbeeld kan uitstorten.
Wanneer het Woord is gesproken, zwijgend of
hoorbaar, bewust of onbewust, begint deze substantie zich onmiddellijk te materialiseren door
eerst het bestuur en de controle op zich te nemen
van het bewustzijn en van alle werkzaamheden
van zowel het denken als het lichaam, en van
alle gedachten en alle lichamen die met het
denkbeeld zijn verbonden of in relatie staan want herinner je, alle bewustzijn en alle gedachten en alle lichamen zijn van Mij en zijn niet afzonderlijk maar één en geheel Onpersoonlijk 72

en dan op deze wijze door aantrekking, besturing, vorming en modellering van de voorwaarden, dingen en gebeurtenissen, zodat vroeger of later, het denkbeeld werkelijk tot stand
komt in een duidelijke, tastbare manifestatie.
Zo is dus ieder ding, iedere toestand en iedere
gebeurtenis die ooit plaats had, eerst een denkbeeld geweest in de geest. Het was door het verlangen, het denken en het uitspreken van het
Woord, dat deze denkbeelden tot zichtbare manifestatie kwamen.
Overweeg dit en lever jezelf het bewijs.
Je kunt dit doen, indien je wilt, door een willekeurig bij je opkomend idee te nemen en dat te
verwerkelijken door het bovenstaande proces
volledig uit te voeren.
Of je kunt terugdenken aan een daad die je hebt
volbracht, een schilderij dat je hebt gemaakt, een
machine die je hebt uitgevonden of iets bijzonders dat je hebt gemaakt, of een nu bestaande
toestand die je hebt bewerkstelligd, en dit naspo73

ren tot aan het denkbeeld waaruit het voortkwam. Dit is het schema en de werkwijze van
alle werkelijke denken en bijgevolg van alle
schepping.
Luister!
Door deze macht van het denken heb jij heerschappij over alle koninkrijken der aarde, en je
hebt dit altijd gehad.
Indien je het je maar bewust bent, hoef je nu, op
dit ogenblik, slechts te denken en het Woord te
spreken - je bewust van je macht, en dat IK,
God, je alwetende, alomtegenwoordige, almachtige Zelf, de resultaten tot stand zal brengen - en het wachtende bewustzijn van de onzichtbare cellen van alle materie, waarop je wil
en aandacht wordt gevestigd - vergeet niet dat
dit wachtende bewustzijn Mijn bewustzijn is zal onmiddellijk beginnen te gehoorzamen en
nauwkeurig verrichten wat in overeenstemming
is met het beeld of de schema's die jij met je denken hebt voorbereid. Want alle dingen zijn door
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het Woord geworden, en zonder het Woord is
geen ding geworden dat geworden is.
Wanneer je je dit eens kunt realiseren en kunt
weten dat het IK BEN-bewustzijn binnenin je
één is met het bewustzijn van alle levende en
niet-levende materie, en dat de wil daarvan één
is met jouw wil, die Mijn Wil is, en dat al je verlangens Mijn verlangens zijn, dan zul je beginnen Mij binnenin je te kennen en te gevoelen, en
je zult de macht en de glorie erkennen van Mijn
Plan dat zich eeuwig, onpersoonlijk openbaart
door jou.
Maar eerst is het absoluut noodzakelijk dat je
leert hoe je moet denken, hoe je moet weten wat
jouw gedachten zijn die door Mij zijn geleid, in
tegenstelling tot de gedachten van anderen. Hoe
je gedachten moet herleiden tot hun oorsprong
en met jouw wil de ongewenste gedachten uit je
bewustzijn moet verwijderen. En ten slotte, hoe
je je verlangens moet beheersen en ze zo moet
leren gebruiken dat ze te allen tijde jou zullen
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dienen, in plaats van dat ze jou tot hun slaaf maken.
Jij hebt alle mogelijkheden in je. Want IK BEN
daar.
Mijn idee moet zich uitdrukken en moet dit doen
door jou. Die uitdrukking zal volmaakt zijn - als
jij dat slechts toelaat, als jij je menselijke geest
slechts tot stilte brengt, alle persoonlijke ideeën,
overtuigingen en meningen terzijde stelt en Mijn
idee laat doorstromen.
Al wat je hebt te doen, is je inwaarts te wenden
tot Mij, en Mij toestaat jouw denken en je verlangens te richten.
Laat Mij tot uiting brengen wat IK wil, terwijl
jij persoonlijk aanvaardt en doet wat IK wens
dat jij zult doen.
Dan zullen je verlangens tot werkelijkheid worden, je leven wordt één volmaakt harmonisch
geheel, je wereld een hemel en jouw zelf wordt
één met Mijn Zelf.
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Wanneer je dit begint te beseffen en je hebt
vluchtig iets gezien van de innerlijke betekenis
van dit alles, dan ben je gereed om het grote belang van wat nu volgt te begrijpen.
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7. Het Woord
We zullen nu de sleutel nemen en je doen zien
hoe het hierboven beschreven schema en de
werkwijze datgene vormen waardoor de wereld
tot ontstaan kwam; hoe de aarde met al wat erin
en erop is, jezelf en je broeders en zusters inbegrepen, slechts de uiterlijke manifestaties zijn
van een plan, Mijn Plan dat nu door gedachten
tot levende uitdrukking wordt gebracht.
IK, de Schepper, BEN de Oorspronkelijke
DENKER, de ene en enige DENKER.
Weet dit éérst.
Zoals reeds eerder is vastgesteld, denkt de mens
niet.
IK ben het Die denkt door zijn organisme.
De mens meent dat hij het is die denkt. Maar totdat hij is ontwaakt tot een besef van Mij in zich78

zelf, maakt hij alleen maar gebruik van de gedachten die IK tot hem trek of waarmee IK zijn
geest beziel. Omdat hij echter hun ware betekenis en bedoeling niet begrijpt, geeft hij er een
persoonlijke uitleg aan en door de zelfzuchtige
verlangens die zo worden gewekt, creëert hij
zelf al zijn moeilijkheden en brengt al zijn leed
over zichzelf.
Deze ogenschijnlijke vergissingen, verkeerde
toepassingen en bemoeienissen van de mens zijn
in werkelijkheid slechts de hindernissen op zijn
weg die hij moet overwinnen, zodat hij door die
strijd ten slotte een lichaam en geest ontwikkelt
die voldoende sterk en zuiver en bekwaam zijn
om volkomen en bewust Mijn idee uit te drukken, dat eeuwig in zijn ziel werkzaam is.
De mens is slechts het organisme dat IK BEN
aldus voorbereid om de volmaaktheid van Mijn
Plan te openbaren. Hij zorgt voor de persoonlijkheid met zijn lichaam, geest en verstand,
waardoor IK dit idee volmaakt kan uitdrukken;
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het stoffelijk brein, waarmee IK dit in denken en
spreken kan openbaren.
IK plant in het menselijk brein de een of andere
gedachte. Die gedachte zou groeien, zich volledig ontwikkelen en spoedig tot zichtbare rijpheid of manifestatie komen, indien de mens het
slechts wilde toelaten; indien hij aan Mij zijn
geest en al zijn gedachten, zijn hart en al zijn
verlangens helemaal wilde overgeven en Mij
zou toestaan te voorschijn te komen als de volmaakte vervulling van die gedachte.
IK zal nu in jouw brein een gedachte planten.
Moge die groeien, zich ontwikkelen en rijpen tot
de glorierijke oogst van wijsheid die op je
wacht, mits je Mij haar groei en uiting door jou
laat leiden.
In één van Mijn andere openbaringen, de Bijbel
genaamd, is je veel verteld over "Het Woord",
maar zeer weinigen, zelfs de meest kundige bijbelgeleerden, begrijpen Mijn bedoeling. Men
heeft je gezegd:
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"In den beginne was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God. Dit was in
den beginne bij God. Alle dingen zijn hierdoor
geworden, - door het Woord - en zonder Dit het Woord - is geen ding geworden, dat geworden is."
Hier zul je te weten komen hoe Mijn Woord in
den beginne was, hoe het was bij Mij, en hoe het
was IK , Mijn Zelf; hoe alle dingen werden gemaakt door Mij en door Mijn Woord; en hoe
zonder Mij en Mijn Woord niets gemaakt werd
wat nu bestaat.
Nu is een woord voor het menselijk begrip een
symbool van een gedachte, dat wil zeggen: het
betekent, belichaamt en vertegenwoordigt een
gedachte.
Jij bent een woord, een symbool van een gedachte, indien je dit kunt inzien. En zo is het ook
met een diamant, een viooltje, een paard. Wanneer je achter het symbool de gedachte kunt ontdekken, dan ken je de ziel of de werkelijkheid
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van de manifestatie die verschijnt als een mens,
een diamant, een viooltje of een paard.
Daarom betekent 'woord' zoals het in de hierboven aangehaalde teksten is gebruikt, een gedachte, een latente en nog niet geopenbaarde gedachte, die evenwel wacht om uitgedrukt of gedacht en uitgesproken te worden in de een of andere vorm.
Het Woord, dat was in den beginne en dat was
bij Mij, was dus niet slechts 'een' gedachte, maar
het was Mijn Gedachte van Mijn Zelf in
UITDRUKKING, in een nieuwe staat of toestand, door jou genoemd: aards leven.
Die gedachte was IK, Mijn Zelf, want ze was
een deel van Mij, nog latent in Mij en ongeopenbaard, want ze behoorde tot de substantie en essentie van Mijn Wezen, dat Zelf een Gedachte is,
de Ene Oorspronkelijke Gedachte.
Alle dingen zijn door Mij gemaakt, door de bezielende actie van deze Mijn Gedachte, door
denken en spreken tot uitdrukking gebracht. En
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er is niets dat heeft bestaan of ooit in aards leven
kan worden uitgedrukt, zonder dat het Mijn Gedachte als eerste en fundamentele oorzaak en
grondprincipe heeft van zijn bestaan.
Daarom bevindt deze, Mijn Gedachte, zich nu in
het proces van ontplooiing, of: wordt tot zichtbare uitdrukking gedacht - sommigen noemen
dit evolutie, - juist zoals bij de bloem de knop
uit de stengel oprijst en zich daarna opent tot
bloesem, gehoorzamend aan de drang om uitdrukking te geven aan Mijn idee dat verborgen
ligt in haar ziel.
Precies zo wil IK al Mijn kanalen van openbaring ontwikkelen en ontplooien, zodat ze uiteindelijk, verenigd en volkomen, vanuit hun zielen
Mijn Plan zullen weerspiegelen in al de glorie
van Zijn volmaaktheid.
Op dit ogenblik zijn deze kanalen van een dergelijke natuur dat zij behoefte hebben aan vele
verschillende talen, vanaf de eenvoudigste tot de
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meest samengestelde, gevormd uit een bijna oneindig aantal woorden om Mijn Gedachte uit te
drukken.
Maar wanneer IK Mijn idee geheel zal hebben
uitgedacht, of Mijn vele uitdrukkingsmiddelen
zal hebben vervolmaakt, dan zal Mijn gedachte
schitteren in ieder woord, waarbij elk daarvan in
feite een volmaakt deel of stadium is van Mijn
gedachte.
Allen zo gekozen en geplaatst dat zij werkelijk
zullen zijn als één Woord dat de verheven betekenis van Mijn bedoeling uitstraalt.
Dan zullen alle talen zijn versmolten, opgegaan
in één taal, en alle woorden tot één Woord. Want
alle kanalen zullen dan vleesgeworden zijn en
alle lichamen zullen één lichaam zijn geworden,
het nu volmaakte kanaal voor de algehele uitdrukking in Eén Woord van Mijn Gedachte:
Mijn ZELF.
Dan zal Mijn ZELF, nu in staat Zich uit te drukken door deze vervolmaakte woorden, uitstralen
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door Zijn kanalen van openbaring - door de persoonlijkheden, hun lichamen, geest en verstand.
En het Woord zal vleesgeworden zijn, of het zal
het vlees ZIJN.
Dit betekent dat alle woorden door de herscheppende macht van Mijn idee erin, zich ontwikkeld hebben door het vlees heen, het veranderend en vergeestelijkend en het zo transparant en
zuiver makend dat de persoonlijkheid niets meer
van haar aardse natuur erin heeft achtergelaten
om de Onpersoonlijke uiting te verhinderen.
Daardoor Mijn ZELF in staat stellend, om volmaakt uit te stralen en volkomen gemanifesteerd
te worden.
Op deze wijze nogmaals alle woorden en alle
vlees samensmeltend in Eén Woord:
HET WOORD, dat was in den beginne, en dat
dan zal stralen door alle geschapen vlees als de
ZON VAN GLORIE, - de CHRISTUS van
GOD!
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Dit is het ontwerp en het doel van Mijn schepping en van alle geopenbaarde dingen.
Een glimp van het proces van Mijn Schepping,
of Mijn Gedachte van Mijn Zelf tot aardse uitdrukking brengen door Mijn Denken, zal gegeven worden in hetgeen nu volgt.
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8. Mijn Plan
Er is je gezegd dat de aarde en alle dingen die
ertoe behoren, slechts de uiterlijke openbaring
zijn van Mijn Plan, dat nu bezig is door denken
tot volmaakte uitdrukking te komen. Er is je getoond dat Mijn Plan verantwoordelijk is voor
alle geschapen dingen en dat het zowel de oorzaak als de reden is voor alle manifestaties, jezelf en je broeders en zusters daarbij inbegrepen,
die alle tot bestaan zijn gedacht door Mij, de Ene
Oorspronkelijke Denker en Schepper.
Nu zullen we nagaan hoe deze Gedachte vanuit
het begin zich ontplooide door de verschillende
stadia van aardse ontwikkeling heen, en evenzo
het proces van Mijn Denken van dat Plan tot in
zijn huidige staat van manifestatie.
Indien je al wat volgt zorgvuldig in je opneemt
en Mij, binnenin je, wilt toestaan je te leiden bij
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al je meditaties over de innerlijke bedoeling ervan, zal IK je niet alleen laten zien hoe je door
denken alles kunt scheppen wat jij wenst te
scheppen, maar ook hoe jij tot bestaan bent gekomen en wel in jouw tegenwoordige staat van
manifestatie.
In het begin, bij de dageraad van een nieuwe
Kosmische Dag, toen het wereldbewustzijn begon te ontwaken en de stilte van de Kosmische
Nacht nog overheerste, ontwierp IK, de
DENKER, Mijn Plan.
Deze Gedachte van Mijn Zelf, geopenbaard in
een nieuwe toestand, aardse uitdrukking genaamd, zag IK in volkomenheid afgebeeld in de
spiegel van Mijn Alwetende Geest.
In deze spiegel zag IK de werkelijke aarde schitterend stralen in de kosmos, - een volmaakte
sfeer, waarin al de oneindige fasen, eigenschappen en krachten van Mijn Goddelijke Natuur een
volmaakte uitdrukking vinden door middel van
engelen van licht, levende boodschappers van
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Mijn Wil, Mijn Woord in het vlees, evenals het
is in de hemelse wereld van het eeuwige.
IK zag Mijn Zelf zich uiterlijk openbaren als natuur, en Mijn leven als het levenwekkende en
zich ontwikkelende grondbeginsel achter alle
manifestatie. IK zag Liefde, de Goddelijke
Scheppende Kracht, als de leven brengende, bezielende kracht achter alle leven; en Mijn verlangen om een volmaakte uitdrukking te geven
aan die Liefde als de machtige en ware oorzaak
en reden voor de geboorte van Mijn Plan.
Dit alles zag ik gespiegeld in Mijn Alziende en
Alwetende Geest, die slechts de ziel der dingen,
hun werkelijkheid kan weergeven. Daarom, dit
wat IK zag afgebeeld in Mijn geest was de werkelijke aarde, in feite haar begin, haar conceptie
tot kosmisch bestaan.
Nu is Mijn bewustzijn de innerlijke essentie van
alle ruimte en van alle leven.
89

Het is de ware substantie van Mijn Al-begrijpende en Alomvattende Geest, waarvan het bezielende en vitaliserende middelpunt overal is,
en haar begrenzing en omtrek nergens.
Alleen binnen het koninkrijk van Mijn Geest leef
en beweeg IK en heb IK Mijn bestaan. Het bevat
en vervult alle dingen en iedere trilling en openbaring ervan is slechts een fase van Mijn Zijn.
Zijn of bestaan is uiting of uitdrukking.
Je kunt je geen bestaan voorstellen zonder uitdrukking.
En dus, IK, ALLES wat bestaat, BEN in uiting,
voortdurend en onafgebroken uitende.
Wat uitende?
Indien IK ALLES BEN wat bestaat, wat ánders
zou IK kunnen uiten dan Mijzelf?
Jij bent nog niet in staat om Mij, Mijn Zelf, te
zien of te begrijpen, maar je kunt wel een gedachte begrijpen waarmee IK je inspireer.
En dus, indien IK ALLES BEN wat bestaat,
moet die gedachte die rechtstreeks van Mij
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komt, een deel of een fase zijn van Mijn Zelf, in
Zijn of in uiting.
Elke gedachte, eens binnen het koninkrijk van
Mijn Geest geboren, wordt, zoals is aangetoond,
onmiddellijk een werkelijkheid, want in de eeuwigheid van Mijn Wezen bestaat geen tijd. Bij
jou schept een gedachte echter eerst een verlangen, een begeerte die gedachte uit te drukken.
Dan dwingt het verlangen tot denken; het denken doet de daad ontstaan; en de daad brengt gevolgen voort: de gedachte, nu geworden tot reele, uiterlijke manifestatie.
In werkelijkheid heb IK geen verlangen, want
IK BEN Alle Dingen en alle dingen zijn van Mij.
IK behoef slechts te denken en het Woord te
spreken om het resultaat voort te brengen.
Ook het verlangen dat je in je voelt, is afkomstig
van Mij, want het is geboren uit Mijn gedachte,
die IK in je geest plantte met als enig doel dat ze
door jou tot uitdrukking zou worden gebracht.
Inderdaad, al wat je begeert, is door Mij, Die
klopt aan de deur van je geest om je Mijn doel
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aan te kondigen: Mijn Zelf in jou of door jou te
manifesteren in de speciale vorm die door dat
verlangen wordt aangegeven.
Wat in de menselijke persoonlijkheid begeerte
wordt genoemd, is niets anders dan de noodzakelijke daadkracht van Mijn wil die de uiting
van Mijn gedachte voortstuwt tot uiterlijke manifestatie of waarneembaar bestaan.
Wat jou toeschijnt te zijn: een verlangen in Mij
tot uiting, is slechts de noodzaak van Mijn gedachte van Mijn Zelf om te Zijn of om Zichzelf
te uiten. Daarom komt elk werkelijk verlangen
dat je voelt, elke begeerte van je hart, van Mij
en moet noodzakelijkerwijze te zijner tijd in de
een of andere vorm vervuld worden.
Ik heb geen begeerte, want IK BEN ALLE Dingen.
Toen echter de gedachte geboren was om Mijn
Zelf in deze nieuwe toestand uit te drukken, behoefde IK slechts te denken (dat betekent Mijn
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aandacht te concentreren of te richten op Mijn
gedachte en Wil om deze tot manifestatie te
brengen; of, zoals het in Mijn andere openbaring
wordt uitgedrukt: het Scheppende Woord te
Spreken) en onmiddellijk werden de kosmische
krachten van Mijn Wezen, in trilling gebracht
door de concentratie van Mijn Wil, actief door
de nodige elementen aan te trekken vanuit de
eeuwige voorraadschuur van Mijn Geest.
Met Mijn gedachte als kern combineerden en
rangschikten zich deze elementen tot iets wat de
gedachtevorm van een planeet wordt genoemd,
vulden het met de substantie van Mijn Leven Mijn Bewustzijn - en begiftigden het met al de
mogelijkheden van Mijn Wezen.
Deze daad van denken schiep slechts een bezielde gedachtevorm van een planeet, en haar
manifestatie was nog steeds in een nevelige toestand in het gebied der gedachten.
Uitgaande van deze gedachtevorm ging intussen
de voortstuwende kracht van de kerngedachte
binnenin, met Mijn wil erop gericht, dóór met
het bewerken, vormen en geleidelijk verdichten
93

van de verschillende elementen van levenssubstantie tot een materiële vorm. Zodat Mijn gedachte ten slotte te voorschijn kwam in een stoffelijke manifestatie in de wereld van de zichtbare vormen zoals de planeet Aarde, een medium gereed om leven uit te drukken en nu in
staat zowel Mij te bevatten als te uiten.
Dit was het stoffelijke lichaam, gereedgemaakt
door Mijn Denken waarin zich reeds de gehele
potentiële natuur van Mijn Wezen bevond, vanwege de bezielende macht van Mijn Gedachte
hierin.
De volgende fase was de ontwikkeling en voorbereiding van kanalen of mediums, waardoor IK
de veelvoudige stadia, mogelijkheden en krachten van Mijn gedachte kon uitdrukken.
De uiterlijke openbaring hiervan werd gevormd
door hetgeen men noemt de minerale, plantaardige en dierlijke rijken, die elk in volgorde van
hun verschijnen geleidelijk hogere en meer
complexe vormen van bewustzijn ontplooiden,
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waardoor IK steeds duidelijker de oneindige fasen en variëteiten van Mijn natuur kon uitdrukken.
Het was in dit stadium dat IK schouwde naar
Mijn schepping, zoals in Mijn andere openbaring is geschreven, en zag dat het goed was.
Maar het laatste en opperste middel tot uitdrukking ontbrak nog.
Hoewel tot op dit punt alles een volmaakte
weergave was van een bepaalde fase van Mijn
natuur, hadden al die bestaande mediums en kanalen toch nog geen besef van Mij; ze waren
slechts middelen tot uiting, zoals een elektrische
draad een middel is om warmte, licht en kracht
te geleiden.
Nu evenwel waren de omstandigheden rijp voor
de schepping van mediums door wie Mijn Goddelijke Eigenschappen tot bewuste uitdrukking
konden worden gebracht; niet alleen bewust van
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hun relatie tot Mij, maar ook van hun bekwaamheid en vermogen om Mijn gedachte tot uitdrukking te brengen.
Het was op dat ogenblik in de tijd dat jij en je
broeders en zusters werden geboren en tot aanzijn kwamen als menselijke wezens, op dezelfde
wijze tot manifestatie gebracht als alle andere
mediums. Jullie kwamen tot leven in antwoord
op Mijn geconcentreerde gedachte, waarin IK al
de eindeloze variëteiten van Mijn eigenschappen zag, uitgedrukt in afzonderlijke vormen, die
ieder voornamelijk een bepaalde fase van Mijn
wezen zou uitdrukken, waarbij elk van jullie
zich bewust zou zijn van Mij, zijn schepper en
bezieler.
Ik zag jou in volkomenheid, zoals IK jou nu ook
zie - je Werkelijke Zelf, een Eigenschap van
Mijn Zelf - volmaakt.
Want in werkelijkheid ben jij een engel des
lichts, een van Mijn gedachtestralen, een eigenschap van Mijn wezen, als ziel geplaatst in
aardse omstandigheden, met geen ander doel
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(wat eigenlijk in het geheel geen doel is maar
een noodzaak van Mijn wezen) dan de uiteindelijke algehele verwerkelijking van Mijn gedachte.
In de eeuwigheid bestaan tijd noch ruimte noch
individualiteit. Het komt slechts door het fenomeen gedachte, uit de moederschoot van de
geest geboren in de wereld van de materie, dat
de illusies van tijd, ruimte en individualiteit zich
voordoen; waardoor het denkbeeld of het schepsel het bewustzijn ontwikkelde gescheiden te
zijn van Zijn Denker of Schepper.
Zo werd de allereerste neiging geboren om jezelf als gescheiden van Mij te denken. Het algeheel bewustzijn van afgescheidenheid kwam pas
veel later tot stand.
In het begin, toen je aldus voor het eerst de
aardse sfeer binnentrad, gehoorzamend aan de
impuls die IK had uitgezonden door Mijn geconcentreerde gedachte, omringde of bekleedde jij,
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een van Mijn eigenschappen, jezelf met Mijn gedachte over Mijn Zelf, die zich wilde uiten in de
speciale eigenschap die jij vertegenwoordigde
als de bezielende kracht van die gedachte. Met
andere woorden, Mijn Plan om Mijn Zelf uit te
drukken in die speciale eigenschap werd de ziel
van je persoonlijk bestaan.
Maar jij bent niet die gedachte of die ziel, vergeet dat niet, want jij bent in werkelijkheid een
deel van Mij, zijnde Mijn Zelf, zich uitende door
middel van die speciale eigenschap.
Nadat jij je zelf bekleed had met Mijn gedachte,
begon deze gedachte krachtens haar bestaan onmiddellijk de gedachtestof naar zich toe te trekken die nodig was om die bepaalde eigenschap
te uiten, en hiermee te bouwen en te scheppen
naar Mijn beeld en gelijkenis.
Zo werd dit een heilige tempel, gevuld met Mijn
levende tegenwoordigheid, omdat jij, een van
Mijn goddelijke eigenschappen, het bewoont.
En deze tempel, geworden naar Mijn beeld en
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gelijkenis en opgebouwd uit Mijn gedachtestof
die Mijn gedachte omgeeft en bekleedt, is je
werkelijke lichaam.
Daarom is het onverwoestbaar, onsterfelijk, volmaakt.
Het is Mijn volkomen in beeld gebrachte gedachte, die Mijn levende essentie bevat en wacht
op het tijdstip waarop het tot uiterlijke openbaring kan komen in een stoffelijke vorm.
Wij hebben nu dus:
Ten eerste: IK BEN, Zich uitende als Jij,
één van Mijn Goddelijke Eigenschappen;
Ten tweede: Mijn Plan met jou, één van Mijn
Eigenschappen, Zich uitende in aardse omstandigheden - of Jouw Ziel;
Ten derde: Mijn in beeld gebrachte gedachte
van jou, die de tempel vormt van je ziel - of
Jouw Ziele lichaam, waarin jij woont.
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Deze drie vormen het goddelijke en Onpersoonlijke deel van jou, de onsterfelijke drie-eenheid:
Jij, Mijn latente en toch volkomen gevormde gedachte, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis,
maar nog onberoerd en daarom zonder verbinding met je menselijke persoonlijkheid die nog
niet is geboren.
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9. De Hof van Eden
Of je nu al dan niet enig duidelijk begrip hebt
gekregen van hetgeen zojuist is vastgesteld, verwerp het niet als onmogelijk te begrijpen. Want
in iedere regel ligt een bedoeling verborgen die
je rijkelijk zal belonen voor de bestudering die
noodzakelijk is om haar duidelijk te doen worden.
Deze boodschap dient om je te wekken tot het
besef van wat jij bent, tot de realisatie van je
werkelijke Zelf. Ze is bestemd om je nogmaals
bewust te doen worden van Mij, je goddelijke
Zelf; zo bewust dat je nooit meer bedrogen zult
worden door dat andere zelf, waarvan je je verbeeld hebt dat jij het was en dat je zo lang heeft
weggelokt door je te voeden met zijn onbevredigende zintuiglijke genoegens, zijn verstandelijke verspillingen en zijn emotionele genietingen.
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Doch eer dit bewustzijn kan dagen, is het voor
jou noodzakelijk dat vermeende andere zelf
door en door te kennen; het zelf dat jij geschapen
hebt door het als werkelijk en gescheiden van
Mij te denken en het daarna in leven te houden
door het de macht te geven je dusdanig te verleiden en te misleiden.
Ja, dat zelfgeschapen zelf met zijn uitsluitend
zelfzuchtige trots, zijn ambities en ingebeelde
macht, zijn verzot zijn op het leven, op bezittingen, zijn verlangen om als wijs of goed geacht
te worden; dat zelf is niets anders dan je menselijke persoonlijkheid die geboren werd om
slechts als een afzonderlijke identiteit te sterven
en die als zodanig niet meer werkelijkheid en
duurzaamheid bezit dan een blad, een sneeuwvlok of een wolk.
Ja, je zult van aangezicht tot aangezicht geplaatst worden tegenover dat kleine, persoonlijke zelf en je zult een helder inzicht krijgen in
zijn laaghartige zelfzucht en menselijke verwaandheid.
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En dan zul je leren - indien je je slechts tot Mij
wilt wenden en vragen in eenvoudig geloof en
vertrouwen - dat IK het BEN, het oneindige, Onpersoonlijke deel van jou, altijd in je aanwezig,
Die je hierdoor wijst op al deze illusies van de
persoonlijkheid die gedurende zovele eeuwen in
je bewustzijn je hebben gescheiden van Mij, je
glorierijke, Goddelijke Zelf.
Dit besef zal zeker komen wanneer je kunt erkennen dat deze boodschap afkomstig is van Mij
en indien jij besloten hebt dat het zo zal zijn.
Van jou die IK geïnspireerd heb tot zulk een besluit, zal ik iedere waan op zijn tijd doen verdwijnen en je zult in waarheid Mij kennen.
Het oefenen van je geest langs deze abstracte paden zal je geen kwaad doen. Het is juist wat je
geest behoeft. Want niet voordat je Mijn bedoeling kunt begrijpen, die besloten ligt in gedachten als deze die van buitenaf tot je worden gebracht, zul je in staat zijn Mijn gedachte op te
merken en juist te vertolken die IK je van binnenuit inspireer.
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IK BEN is het Die je geest op deze wijze voorbereidt om haar te gebruiken, niet om meer
aardse kennis te vergaren, maar om Mijn hemelse kennis te ontvangen en dóór te geven aan
hen die IK voor dat doel tot je zal brengen.
Met een bede tot Mij, je eigen Ware Zelf, je Vader-in-de-Hemel; een bede dat het ware inzicht
tot je mag komen, lees het volgende met aandacht.
In het verloop van onze beschouwingen over het
openbaringsproces van Mijn Plan, zijn wij gekomen op het punt, waar jouw IK BEN - zich manifesterend in je onsterfelijk ziele lichaam of in
het gedachtebeeld dat door Mijn denken is geschapen - nu gereed is een stoffelijke vorm aan
te nemen, een vorm die geschikt is voor de
aardse uitdrukking van Mijn eigenschappen.
Deze verandering van een mentale naar een sterfelijke vorm gebeurde volgens het proces van
alle denken en alle scheppen en is letterlijk beschreven in de Bijbel, waar geschreven staat:
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"IK formeerde de mens uit het stof der aarde en
blies in zijn neusgaten de adem des levens; alzo
werd de mens een levende ziel."
Zal IK het verder verklaren?
Dat de bezielende kracht binnenin Mijn gedachte (jouw ziel) de verschillende elementen
van levenssubstantie begon aan te trekken (stof),
en atoom na atoom en cel na cel, alle in de loop
der tijden begon te vormen en te scheppen tot
een stoffelijke werkelijkheid, volgens het patroon van het gedachtebeeld waaruit je ziele lichaam is opgebouwd.
Zo vormde ze als het ware een aardse bekleding.
Totdat ten slotte je sterfelijke vorm inderdaad
manifest werd voor de psychische zintuigen,
hoewel nog niet voor, wat genoemd wordt, de
fysieke zintuigen. Waarop, nu alles gereed was
voor dit cyclische moment, jij, Mijn eigenschap,
erin ademde en toen (van binnenuit) de adem
des levens door de neusgaten blies.
Zo maakte jij dan je eerste verschijning op aarde
als een menselijk wezen, een levende ziel, (Mijn
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gedachte, nu in staat zich bewust uit te drukken
door een geschikt aards medium), binnenin Jezelf bevattend al Mijn eigenschappen, al Mijn
krachten en al Mijn mogelijkheden.
Zo waren nu al de verschillende middelen voor
de aardse uitdrukking van Mijn Plan tot openbaring gekomen. En jij, zijnde een van Mijn eigenschappen, had natuurlijk heerschappij over al
deze middelen of bezat de macht een van hen of
indien nodig alle te gebruiken voor de volledige
en algehele uitdrukking van Jouw - Mijn eigenschappen - krachten en mogelijkheden.
Op deze wijze en voor dit doel alleen kwamen
jij en je broeders en zusters tot een menselijk bestaan. Hoewel verschenen in menselijke vorm,
was jouw uitdrukking daarvan nog zo geheel
Onpersoonlijk dat jij, weliswaar zelfbewust, je
nog geheel keerde tot Mij binnenin je voor inspiratie en leiding.
Dit nu was de eerste toestand waarin jij tot ontwaken kwam toen jij de aardse uitdrukkingsvorm binnentrad; en dit is wat genoemd wordt
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het paradijselijk bestaan of het leven in de Hof
van Eden.
Dit paradijselijk bestaan vertegenwoordigt de
hemelse fase van Onpersoonlijk Bewustzijn, of
de toestand waarin je nog bewust één was met
Mij, hoewel nu beperkt in een sterfelijke vorm
van expressie.
IK zal je nu niet in bijzonderheden vertellen hoe
of waarom het voor Mij nodig werd jou (nu als
manifestatie van de mens of de mensheid) uit te
drijven uit de Hof van Eden. IK wil je er alleen
aan herinneren welk een aandeel begeerte heeft
in aardse uitdrukkingen en haar verhouding tot
Mijn wil; hoe ze je belangstelling vestigt op uiterlijke dingen en maakt dat je Mij, binnenin je,
vergeet.
Wanneer je dit overdacht hebt en enigszins Mijn
bedoeling begrijpt, dan kun je misschien de
noodzaak begrijpen om jou (de mensheid) eerst
te dompelen in een diepe slaap (want je was gekomen aan het einde van een andere cyclus, een
kosmische dag genaamd) en je te laten dromen
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dat je ontwaakt bent. Maar in werkelijkheid was
je en ben je nog steeds in slaap.
En alles, van die dag af tot heden, met inbegrip
van alle schijnbare aardse gebeurtenissen en
omstandigheden, is alleen een droom geweest,
waaruit je slechts geheel kunt ontwaken wanneer Jij (mensheid) je opnieuw volledig bewust
wordt van Mij binnenin je.
En je zult jezelf (mensheid) naar het uiterlijk
niet langer zien als één, maar als twee; het ene
deel actief, denkend, agressief en daarnaar genoemd een man; en het andere deel passief, voelend, ontvankelijk: een vrouw.
Ook zul je de noodzaak inzien van deze vermeende aardse invloeden, om je aandacht af te
leiden van de zuiver hemelse vreugden en haar
vast te houden in deze nieuwe droomtoestand
om een sterfelijke geest te ontwikkelen, zodat je
door zijn natuurlijke, zelfzuchtige neigingen je
geheel zou richten op je aardse roeping van sterfelijke expressie.
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En eveneens zul je de wijsheid ervan zien, om
deze invloed door de slang van zelfzucht (de
vorm die IK er aan gaf voor je bewustzijn) het
eerst te doen ontstaan in het passieve, voelende,
ontvankelijke deel van je, namelijk de begeerte,
de sterfelijke uitvoerder van Mijn wil, die de
motieven en de kracht zou verschaffen voor de
verdere en algehele uitdrukking van Mijn eigenschappen op aarde.
En ten slotte zul je ook de noodzaak inzien dat
begeerte Jou (de mensheid) volledig zou betoveren, waarbij je hemelse of Onpersoonlijke natuur diep in slaap zou worden gehouden, totdat
je in je droom door het vrije maar onoordeelkundige gebruik van Mijn wil zou kunnen proeven
en naar hartenlust eten van de vruchten van die
zogenaamde 'boom van kennis van goed en
kwaad' en door het eten ervan de vruchten duidelijk zou leren onderscheiden en kennen voor
wat ze werkelijk zijn; om zo de kracht te verwer109

ven om de verkregen kennis verstandig en volmaakt te gebruiken voor de verwerkelijking van
Mijn Plan alleen.
Nu kun je waarschijnlijk eveneens begrijpen hoe
je in je droom meer en meer verdiept raakte in
en gehecht raakte aan deze bedrieglijke aardse
staat, door eerst te eten van deze vruchten en het
leren kennen van goed en kwaad en daarna de
nieuwe, verleidelijke wereld te leren kennen die
zich zo voor je openbaarde, waardoor de kennis
van de werkelijkheid achter dit alles in je stierf.
En hoe en waarom het was dat je jezelf leerde
zien als naakt - zowel in je denkende als in je
voelende deel.
En eveneens waarom er angst in je groeide en je
probeerde om je voor Mij te verbergen, waardoor je in je bewustzijn het gevoel deed ontstaan
gescheiden te zijn van Mij.
En nu kun je misschien ook inzien waarom dit
alles moest gebeuren. Waarom Jij (mensheid) de
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paradijselijke toestand van Onpersoonlijk bewustzijn moest verlaten en jezelf geheel en al
moest verliezen in de aardse illusies van deze
droomwereld, opdat je in staat zou zijn jezelf
een lichaam te scheppen en daarin een persoonlijk of zelfbewustzijn te ontwikkelen dat volledig geschikt zou zijn om Mijn Volmaaktheid
door uit te drukken.
Aldus werd je menselijke persoonlijkheid geboren.
En sinds haar geboorte heb IK je voortgedreven
haar te voeden, te onderhouden en te versterken,
door je te vullen met verlangen en hoop, met
ambitie en verwachting, ja, met al de verschillende aspecten van begeerte.
Want deze zijn slechts de menselijke fasen van
Mijn Wil, werkende aan de voorbereiding en
ontwikkeling van een medium dat in staat is
Mijn eigenschappen op aarde volmaakt uit te
drukken.
En dus sprak IK het woord en dreef jou uit de
Hof van Eden en bekleedde je met een 'mantel
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van huid' of, anders gezegd, met vlees, zoals de
andere dieren.
Want om te kunnen ingaan tot het hart van
aardse omstandigheden, tot de werkelijke aarde,
de aarde van Mijn Plan - niet die van je droom om daarin Mijn Plan tot actieve levensuitdrukking te wekken, daarom moest jij, Mijn eigenschap, een organisme bezitten en een omhulsel
die in overeenstemming waren met de omstandigheden waarin jij je in je droom zou openbaren.
Behalve de mantel van huid die je werd gegeven, verschafte IK Mijn Plan bovendien een passende vorm voor aardse uiting - IK gaf je het
vermogen om jezelf uit te drukken door een duidelijk bepaald middel, namelijk door woorden.
In het Onpersoonlijke zijn woorden niet nodig
en worden niet gebruikt.
Daar zijn en uiten zich alleen ideeën. Die zijn
daar gewoon, omdat zij de uitdrukking zijn van
de verschillende fasen van Mijn Wezen.
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Maar in deze droomtoestand, waar iedere expressie in die vroege perioden van uiterlijk bestaan een vorm en substantie moest hebben die
gehoord, gezien, gevoeld, geroken of geproefd
kon worden om de bedoeling ervan duidelijk te
beseffen, moesten er natuurlijk organismen geschapen worden die gebruikt konden worden
voor het dubbele doel van expressie en van begrip van hetgeen geuit werd.
Terwijl Mijn Plan zich ontvouwde na je verdrijving uit het paradijs, begon jij - een van Mijn
goddelijke eigenschappen, verblijvend binnen
Mijn gedachte van die eigenschap in expressie,
daarna verblijvend in het gedachtebeeld van
Mijn Zelf, en ten slotte zich uiterlijk manifesterend in de aardse vorm van woorden, voortgedreven door Mijn wil in de gedaante van begeerte om Mijn bedoeling uit te drukken - je snel
te 'vermeerderen en te vermenigvuldigen.'
In je zoeken naar de meest gunstige omstandigheden voor de openbaring van je bijzondere eigenschappen verspreidde je je geleidelijk over
de oppervlakte van de aarde, werkte wekkend en
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aanvurend op de intelligentie die sluimerend is
in alle levensvormen, en bracht hen tot een voller en werkzamer uiting van hun bijzondere fasen van Mijn Plan.
Zo werden de verschillende aardse talen gevormd, die elk vele woorden bevatten, en alle
geboren waren uit de begeerte in de menselijke
geest om in aardse termen het oneindig aantal
fasen uit te drukken van Mijn Plan, dat steeds
van binnenuit doorwerkte en stuwde.
Hoe meer de menselijke geest er naar streefde
om op deze wijze - in woorden - Mijn Plan te
vertolken, hoe groter en rampzaliger het falen
werd.
Eens zal het 'grote ontwaken' komen, waarbij je
inziet - dat alle woorden slechts symbolen zijn
van één idee, en dat alle ideeën van welke aard
ook, slechts fasen zijn van één plan, Mijn Plan
van Mijn Zelf in expressie - en dat alle begeerte
om dat plan in woorden uit te drukken, zonder
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het bewustzijn van Mijn Wil als ene en enige
bron van inspiratie, nutteloos is.
Eveneens is alle begeerte om dat 'plan' op levende wijze uit te beelden, zonder achterlating
van alle bewustzijn van je menselijke persoonlijkheid - van je persoonlijk aandeel in het handelen en jouw zelf helemaal in Mij vestigend vergeefs en zonder resultaat, en eindigt slechts
in mislukking, teleurstelling en vernedering.
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10. Goed en kwaad
In de Hof van Eden, waar je vertoefde voordat
je je aardse zending begon, groeide de boom,
waarvan de vrucht genoemd wordt de kennis
van goed en kwaad.
Toen je in die Hof verbleef, was je nog geheel
Onpersoonlijk, want je had nog niet van die
vrucht geproefd.
Maar nadat je eenmaal was bezweken voor de
begeerte, het aardse werktuig van Mijn wil met
als voornaamste taak je te doen eten van deze
vrucht, op het ogenblik dat je had gegeten, op
dat ogenblik daalde je af of viel je of werd je
verdreven vanuit je paradijselijke staat (zoals
het kuiken uit de schaal of de roos uit de knop)
en je kwam in omstandigheden terecht die allemaal nieuw en vreemd waren. Want in plaats
van heerschappij te hebben over de lagere rijken
die aan al je behoeften voldeden, moest je nu de
grond bewerken om te maken dat hij vrucht zou
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dragen; en in het zweet des aanschijns moest je
je brood verdienen.
Nu je de aardse missie echter op je genomen
had, werd het noodzakelijk voor je volledig deel
te nemen aan alle omstandigheden van het
aardse leven, teneinde een geest te ontwikkelen
en een lichaam te vervolmaken dat geschikt was
om Mijn Plan op aarde volkomen uit te drukken
- wat de ware oorzaak en reden was van je binnentreden in deze droomtoestand.
En zo, gevallen uit je Onpersoonlijke of paradijselijke status of daaruit uitgetreden, gaf je je geheel over aan de bekoring van deze droomwereld.
En omdat je je nu geheel door begeerte liet leiden, was je niet langer in staat de werkelijkheid
of de ziel der dingen te aanschouwen. Want je
had een stoffelijk lichaam aangenomen, een
aardse bekleding met een menselijk brein, dat
werkte als een sluier voor je ziele bewustzijn.
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En zozeer werden je waarneming verduisterd en
je geest vertroebeld dat het licht van de waarheid
er niet doorheen kon dringen, en alles werd vals
gekleurd en vervormd door je menselijk begrip.
In deze droomtoestand zag je alle dingen duister, als door een mist. En omdat deze mist alle
dingen omhulde, was je niet in staat de ware
aard der dingen te zien maar nam je slechts hun
wazige uiterlijke verschijningen waar, die je
evenwel houdt voor de werkelijkheid.
Dit was zo met alle dingen die je met je droomogen waarnam, zowel de levende als de levenloze dingen en ook met alles wat je in je menselijke geest vormde, ja, eveneens met je eigen
Zelf en je andere Zelven die om je heen zijn.
Omdat je niet langer de ziel der dingen zag maar
slechts hun mistige schaduwen, groeide in jou
het denken dat deze schaduwen werkelijk en
substantieel waren en dat de wereld om je heen
was samengesteld uit en gevuld met deze substantie.
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Deze mist werd alleen veroorzaakt doordat het
licht van de waarheid niet meer waarneembaar
was voor je menselijke geest, waarvan het verstand als een onzuivere lens, alles slechts vervaagde en verdraaide, en je deed toeschijnen
werkelijk te zijn, terwijl het je bewustzijn voortdurend bezighield met deze ontelbare hoeveelheid illusies van jouw droomwereld.
Nu is het verstand een schepping van begeerte
en wordt geheel door haar beheerst; en het is
niet, zoals menigeen veronderstelt, een eigenschap van de ziel. Met andere woorden, deze
mist nu was de vertroebelde lens van je menselijk verstand dat, omdat het bestuurd werd door
begeerte, elke voorstelling, gedachte en impuls,
die IK van binnenuit inspireerde of aantrok van
buitenaf, onjuist aan je bewustzijn weergaf en
die verkeerd interpreteerde. Dit gebeurde gedurende het proces waarin IK je bewustzijn wekte
tot een erkenning van Mijn Plan, dat binnenin je
steeds aandrong op een uiterlijke realisatie.
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Dit alles deed IK evenwel met het doel om jou
door middel van begeerte bewust te voeren tot
in het hart van de aardse omstandigheden.
Dit verkeerde inzicht, door begeerte geïnspireerd, veroorzaakte vele misstappen en moeilijkheden en zeer veel leed.
En langzamerhand verloor je het vertrouwen in
jouw Zelf - in Mij, de Onpersoonlijke binnenin
je - in feite vergat je Mij, zodat je niet meer wist
waarheen je je moest wenden in je hulpeloosheid. En toch was het juist door dit verliezen van
de herinnering aan je goddelijke staat en door
het vestigen van je gehele bewustzijn op deze
aardse toestanden, dat IK je menselijke geest en
wil en al je mogelijkheden kon ontwikkelen en
je menselijke lichaam kon voorzien van de
kracht en de bekwaamheden die Mij in staat
zouden stellen een volmaakte uitdrukking te geven aan Mijn goddelijk Plan op aarde, dat uiteindelijk tot stand moet komen.
Door je vergissingen, je moeilijkheden, je lijden
en je begeerte naar verlichting ontstond in je
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geest het idee van kwaad; en evenzo, wanneer
deze zorgen er niet waren, ontstond het idee van
goed.
Aan alle uiterlijke dingen en toestanden verbond
je de waarden van goed of kwaad - afhankelijk
ervan of ze al dan niet je begeerte bevredigden;
Mijn vertegenwoordiger, in werkelijkheid Mijn
menselijk Zelf, ofwel jij, in je menselijke persoonlijkheid.
Al deze toestanden en ervaringen in het leven
waaraan je deel had, en die je goed toeschenen
wanneer ze je bevielen en je kwaad toeschenen
wanneer ze je mishaagden, waren slechts gebeurtenissen, door begeerte veroorzaakt, om bepaalde ziele vermogens in je tot leven te wekken, waardoor je in staat zou zijn de waarheden
te erkennen die IK destijds, binnenin je, op je
bewustzijn wenste af te drukken.
Het ogenschijnlijke kwaad was het negatieve aspect van de vrucht van de boom van kennis, die
je telkens weer lokte door haar bekoorlijke verschijning en de zoetheid van het eerste contact
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om te eten en van de sensatie te genieten, of totdat de schadelijke gevolgen zich openbaarden
en een vloek werden, die leidde tot de uiteindelijke ontgoocheling. Dit diende om je, vrijwillig
of door de nood gedwongen, in nederigheid terug te doen keren tot Mij, je ware Zelf, Dat door
het nieuwe besef dat zo was ontstaan, in staat
was aan de vrucht haar essentie te onttrekken en
deze in te bouwen in het organisme van de ziel.
Evenzo was het ogenschijnlijke goede het positieve aspect van de vrucht dat zichzelf had kunnen uiten, doordat je het had erkend en had gehoorzaamd aan zijn inspiratie. En zo was het je
mogelijk te genieten van de prettige en natuurlijke gevolgen en de uiterlijke voorrechten te
ontvangen van Mijn liefdevolle inspiratie en leiding.
Deze jij, door begeerte geleid in al deze ervaringen, was slechts je menselijke persoonlijkheid,
die door je ware Zelf geoefend, ontwikkeld en
voorbereid werd om een volmaakt instrument te
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worden, dat jij kunt benutten voor de verwerkelijking van Mijn Plan, dat er steeds naar streeft
zijn volmaaktheid te openbaren in het aardse leven.
Dit alles deed jij, niet slechts je menselijke persoonlijkheid dwingend om te eten, maar ook om
te leven van de vrucht van die zogenaamde
boom van kennis van goed en kwaad, totdat je
alles had gezien en gekend van het zogenaamde
kwaad en, door ervan en ermee te leven, daarin
de kiem had ontdekt van het zogenaamde goed,
die kiem er had uitgehaald, hem opgenomen en
grondig onderzocht.
Zodat je sindsdien wist dat goed en kwaad in
werkelijkheid niet bestaan en slechts betrekkelijke termen zijn, die een beschrijving geven van
uiterlijke omstandigheden, gezien vanuit verschillende standpunten; met andere woorden
slechts verschillende uiterlijke aspecten zijn van
één centrale, innerlijke waarheid, namelijk de
werkelijkheid die jij zocht te kennen, te zijn en
uit te drukken.
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Gedurende de laatste eeuwen heb je geleidelijk
als het ware laag na laag van menselijk bewustzijn afgeworpen, waardoor de mist of de betovering die het verstand rond je geest had gevormd,
werd verdreven. Op deze wijze heb je geleerd
het verstand te onderwerpen, te controleren, te
vergeestelijken en zodoende te zuiveren. En nu
begin je te ontwaken en te zien en door de steeds
dunner wordende sluiers heen, die nog zijn overgebleven, krijg je af en toe een vluchtige indruk
van Mij, de ene grote Werkelijkheid binnen alle
dingen.
Al die tijd was jij, het alwetende, Onpersoonlijke IK BEN van je, bewust en doelgericht hieraan werkende; niet met het plan de kennis te verwerven van louter aardse omstandigheden en
dingen, zoals door het verstand luidruchtig en
autoritair werd verkondigd, maar opdat je de
oogst zou binnenhalen van hetgeen door jou in
oeroude tijden was uitgezaaid en je Mijn volmaakte Plan op aarde zou kunnen verwerkelijken, zoals jij dit nu doet in het Onpersoonlijke
gebied, je hemels tehuis.
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Bedenk wel, jij bent het grote Onpersoonlijke
IK, de IK BEN Die al deze dingen doet, Die
voortdurend in uiterlijke verschijning verandert,
maar Die in het innerlijk eeuwig dezelfde is.
De eindeloze stroom der seizoenen - de lente
met haar drukke zaaien, de zomer met zijn
warme, rustige rijping, de herfst met zijn rijke
oogst en de winter met zijn koele, vredige overvloed, jaar na jaar, leven na leven, eeuw na
eeuw, tijdperk na tijdperk - zij zijn slechts de uitademing en inademing van Mijn Plan, zoals IK
dit uitwerk op aarde en door jou, Mijn eigenschap en door al Mijn andere eigenschappen, gedurende het proces waarbij in uiterlijke manifestatie de volmaaktheid van Mijn natuur wordt geopenbaard.
Ja, IK doet dit door jou, want jij bent een uiting
van Mij. Want alleen door jou, Mijn eigenschap,
kan IK Mijn Zelf openbaren, kan IK ZIJN. IK
BEN omdat jij bent.
Jij bent, omdat IK BEN Mijn ZELF manifesteert.
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IK BEN in jou, zoals de eik is in de eikel. Jij bent
IK, zoals de zonnestraal de zon is. Jij bent een
fase van Mij in manifestatie. Jij, een van Mijn
goddelijke eigenschappen, bent eeuwig strevende om Mijn volmaaktheid uit te drukken
door middel van jouw sterfelijke persoonlijkheid.
Juist zoals een kunstenaar in zijn geest het volmaakte schilderij ziet, dat hij wenst te schilderen, maar zijn hand kan met de grove middelen van penseel en verfkleur niet de zuivere
weergave tot stand brengen van wat hij ziet, zo
zie jij Mij binnenin je Zelf en je weet dat wij één
zijn. Maar jij wordt steeds verhinderd Mij volmaakt uit te drukken door het onvolmaakte
aardse materiaal van je menselijke persoonlijkheid met haar dierlijk lichaam, haar sterfelijke
geest en haar zelfzuchtig verstand.
Toch was IK het Die je lichaam schiep, je geest
en verstand, opdat IK Mijn Zelf door jou zou
kunnen uiten. Het lichaam schiep IK naar de gelijkenis van Mijn volmaaktheid; de geest gaf ik
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je om je bekend te maken met Mij en Mijn werken; het verstand diende om Mijn Plan te vertolken dat IK in je geest had neergelegd. Maar jij
bent zo afgeleid geraakt door de menselijke fasen van dat lichaam, die geest en dat verstand en
hun uiterlijke gebruik dat je Mij bent vergeten,
de ene en enige werkelijkheid binnenin je; je IK
BEN, Dat er steeds naar streeft Zijn goddelijke
natuur in en door jou uit te drukken.
De tijd zal spoedig aanbreken dat de uiterlijke
gewoonten niet langer verwarrend zullen werken en Mijn werkelijkheid aan jou geopenbaard
zal worden in al de glorie van haar volmaaktheid
binnenin je.
Wanneer IK aldus Mijn Zelf ontsluier, zul jij
niet gezegender zijn dan tevoren, behalve daarin
dat hetgeen IK je heb onthuld voor jou zal worden het brood des levens; en jij zult dat ontsluierde bewustzijn in jouw leven openbaren.

127

11. Het gebruik
Nu heb IK doelbewust niet al het hoe en waarom
van deze dingen duidelijk uiteengezet. Want tot
de tijd dat je een beroep zult doen op Mij en je
in staat zult zijn het antwoord te ontvangen, heb
IK voor je bewaard: een inspiratie van binnenuit, met een veel omvattender visioen over de
ontvouwing en ontwikkeling van Mijn goddelijk
Plan en zijn uiteindelijke volmaakte verwerkelijking, dan op deze bladzijden is weergegeven.
Indien IK je hier de werkelijke betekenis van
Mijn vele manifestaties zou meedelen, voordat
je bewust in staat bent hun waarheid te ervaren,
dan zou je noch Mijn woorden geloven, noch
hun innerlijke toepassing en gebruik kunnen begrijpen.
Daarom, terwijl IK begin met het in je doen ontwaken van het besef dat IK BEN binnenin je is,
en IK je menselijk bewustzijn ertoe breng steeds
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meer een onpersoonlijk kanaal te worden waardoor IK Mij kan uiten, zal IK je geleidelijk de
werkelijkheid van Mijn Plan onthullen. Daarbij
zullen één voor één de droomdenkbeelden verdwijnen uit de eeuwen die Mij voor jou verborgen hielden. En dat zal Mij in staat stellen om
door jou Mijn hemelse eigenschappen op aarde
te openbaren in al hun menselijk- goddelijke
volmaaktheid.
Op deze bladzijden heb IK je slechts een glimp
gegeven van Mijn werkelijkheid. Maar naarmate datgene wat onthuld is je duidelijker
wordt, zal je meer geopenbaard worden van binnenuit, en het zal heel veel wonderlijker wezen
dan het je nu toeschijnt te zijn.
Wanneer Mijn Plan binnenin je ten slotte je stoffelijk omhulsel geheel doorstraalt, zal dit je ertoe brengen Mij te vereren en te verheerlijken
ver boven al datgene wat je menselijke geest en
zijn verstand nu beschouwt als God.
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Voordat je je van dit alles bewust kunt worden
en het waarlijk kunt begrijpen, moeten jij en je
menselijke persoonlijkheid het Mij mogelijk
maken het aan je te openbaren. Daartoe moet je
in jezelf keren en je wenden tot Mij, als de ene
en enige bron. Je moet tot Mij brengen jouw
maatbeker die volstrekt leeg is van jouw zelf, en
met een geest en een hart, even vertrouwend en
eenvoudig als die van een kind.
Dan en dan alleen, wanneer niets van het persoonlijk bewustzijn is achtergebleven om Mij te
verhinderen je tot overvloeiens toe te vullen met
het bewustzijn van Mij, kan IK je de luister tonen van Mijn werkelijke bedoeling, waarvoor al
deze mededelingen slechts de uiterlijke voorbereiding zijn.
De tijd is nu evenwel gekomen dat je iets hiervan kunt begrijpen. Er is reeds genoeg onthuld
om je erop voor te bereiden Mijn stem te herkennen wanneer die in je spreekt. Daarom zal IK
nu verdergaan alsof jij je realiseert dat IK BEN
binnenin je is; en dat de waarheden die IK tot je
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spreek door middel van deze bladzijden slechts
dienen om op je bewustzijn nog sterker die fasen
van Mijn Plan af te drukken die jij nog niet duidelijk rechtstreeks kon ontvangen.
Dat wat je hierin als waarheid aanspreekt, is bijgevolg slechts een bevestiging van hetgeen Mijn
Plan tot dusverre zo moeizaam heeft getracht tot
je te doen doordringen van binnenuit.
Dat wat je niet aanspreekt en wat je niet herkent
als behorende bij jou, laat dat voorbijgaan, want
dat betekent dat IK niet wens dat je het reeds nu
ontvangt.
Maar elke waarheid die IK hier weergeef, zal
blijven natrillen, totdat ze die geesten bereikt die
IK gereed heb gemaakt om haar te ontvangen.
Want elk woord is gevuld met de machtige
kracht van Mijn Plan. En voor de geesten die de
verborgen waarheid daarin ontdekken, zal deze
waarheid een levende werkelijkheid worden,
omdat zij nu waardig zijn en in staat deze fase
van Mijn Plan uit te drukken.
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Alle geesten zijn slechts fasen van Mijn oneindige geest of delen ervan, die zich in verschillende vormen van sterfelijke natuur openbaren.
Daarom, wanneer IK door middel van deze
bladzijden spreek tot jouw geest en die van anderen, is het IK BEN Die spreekt tot Mijn stoffelijk Zelf, denkend met Mijn oneindige geest,
Mijn Plan voortstuwend tot in een aardse manifestatie.
En zo zul jij spoedig Mijn gedachten denken en
je bewust worden dat IK BEN binnenin je direct
spreekt tot je menselijk bewustzijn. Dan zul je
niet langer deze bladzijden behoeven noch enige
andere van Mijn uiterlijke openbaringen, hetzij
gesproken of geschreven, om Mijn bedoeling te
onderkennen.
Want BEN IK niet binnenin je en BEN IK niet
jij?
En ben jij niet één met Mij, Die leeft in en zich
uitdrukt door het bewustzijn van alle geesten en
Die alle dingen kent?
132

Al wat je overblijft te doen is binnen te treden in
het Al- bewustzijn van Mijn Geest en daar te
verblijven met Mij, zoals IK in Mijn Plan verblijf in jouw geest. Dan zullen alle dingen de
jouwe zijn, zoals ze nu de Mijne zijn, daar zij
slechts de uiterlijke openbaring zijn van Mijn
Plan en ze alleen bestaan door het bewustzijn dat
IK hun gaf, toen IK hen tot aanzijn dacht.
Alles is een kwestie van bewustzijn - van jouw
bewust denken.
Jij bent van Mij gescheiden, alléén omdat je
denkt dat te zijn. Jouw geest is slechts een brandpunt van Mijn geest. Als je het toch zou begrijpen dat hetgeen jij jouw bewustzijn noemt, Mijn
bewustzijn is. Je kunt niet eens denken, laat
staan ademen of bestaan, zonder dat Mijn bewustzijn in je is. Kun je dat niet inzien?
Welnu dan, denk, geloof dat jij Mij bent, dat Wij
niet gescheiden zijn, dat wij met geen mogelijkheid gescheiden zouden kunnen zijn.
Want Wij zijn één - IK in jou en jij in Mij.
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Denk je in dat dit zo is; schep je hiervan vastbesloten een voorstelling. En waarlijk, op het
ogenblik dat je je hiervan bewust bent, op dat
ogenblik ben jij met Mij in het koninkrijk der
hemelen.
Jij bent wat jij gelooft te zijn. Geen enkel ding
in je leven is werkelijk of heeft enige waarde
voor je, tenzij jij in je denken en geloven het
daartoe hebt gemaakt.
Daarom, denk niet meer dat je van Mij gescheiden bent en verblijf met Mij in het Onpersoonlijke gebied, waar alle kracht, alle wijsheid en
alle liefde, de drievoudige natuur van Mijn Plan,
slechts wacht op uiting door jou.
Hierover heb IK nu veel gesproken en schijnbaar heb IK meermalen hetzelfde gezegd, hoewel met verschillende woorden.
IK heb dit doelbewust gedaan door Mijn bedoeling van verschillende zijden te belichten, opdat
je uiteindelijk tot het besef zou komen van Mijn
goddelijke Onpersoonlijkheid, die in werkelijkheid jouw Onpersoonlijkheid is.
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Ja, IK heb vele waarheden herhaald en zal voortgaan ze te herhalen en je mag het saai en overbodig vinden. Maar wanneer je zorgvuldig leest,
zul je bemerken dat iedere keer als IK een waarheid herhaal, IK altijd iets toevoeg aan hetgeen
reeds is gezegd en dat iedere keer een diepere en
blijvender indruk op je geest is gemaakt.
Als dit zo is, is Mijn doel bereikt en zul je spoedig komen tot een realisatie van die waarheid in
je ziel. Wanneer je zulk een indruk niet krijgt en
je een dergelijke herhaling nog steeds beschouwt als een nutteloze verspilling van woorden en tijd, weet dan dat alleen je verstand aan
het lezen is en dat Mijn werkelijke bedoeling je
geheel en al is ontgaan.
Jij echter die verstaat wat je leest, zult elk woord
liefhebben. Je zult het vele malen lezen en herlezen. En als gevolg daarvan zul je de wonderschone parels van wijsheid ontvangen die IK
voor je heb bewaard.
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Dit boek en zijn boodschap zullen dus ofwel
slechts een bron van inspiratie voor je zijn, ofwel een deur waardoor je kunt binnentreden in
het Onpersoonlijke gebied om liefdevolle verbinding te hebben met Mij, je Vader in de hemel,
wanneer IK je in alles zal onderrichten wat je
wenst te weten.
IK heb het Onpersoonlijke gebied belicht vanuit
vele gezichtspunten, opdat je er zó vertrouwd
mee zult geraken dat je het feilloos zult kunnen
onderscheiden van alle lagere gebieden, en kunt
leren er naar eigen believen bewust in te vertoeven.
Wanneer je er zo bewust in aanwezig kunt zijn
dat Mijn woorden, wanneer en waar ooit gesproken, altijd een verblijfplaats en een begrip in
je geest kunnen vinden, zal IK je toestaan sommige vermogens, die IK in je heb gewekt, te gebruiken. Deze vermogens zullen je in staat stellen steeds duidelijker de werkelijkheid der dingen te zien; niet alleen de mooie en lieflijke eigenschappen van de persoonlijkheden om je
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heen, maar eveneens hun zwakheden, hun fouten en hun tekortkomingen.
De reden dat jij in staat wordt gesteld die fouten
en tekortkomingen te zien, is niet dat je je broeder mag bekritiseren of veroordelen, maar dat
IK in je het vaste besluit kan doen rijzen zulke
fouten en tekortkomingen in je eigen persoonlijkheid te overwinnen. Want, begrijp goed! - je
zou ze niet in anderen opmerken, indien ze niet
nog steeds in jezelf aanwezig waren; want dan
zou IK, binnenin je, het niet nodig achten er je
aandacht op te vestigen.
Daar alle dingen zijn gegeven om te gebruiken,
alleen om te gebruiken, laten we dan nu eens nagaan welk gebruik je tot heden hebt gemaakt van
andere bekwaamheden, gaven en krachten die
IK je geschonken heb.
Je moet je goed realiseren dat IK je alle dingen
heb toegestaan. Al wat je hebt of bent, hetzij
goed of kwaad, zegen of leed, voorspoed of te137

genslag, overvloed of gebrek, IK heb ze je toegestaan of tot je gevoerd. - Waarom? Om ze te
gebruiken - en daardoor tot een herkenning en
erkenning te komen van Mij als de gever van al
wat goed is.
Ja, alle dingen die je ontvangt, hebben hun nut.
Indien je je niet bewust bent van zulk nut, komt
dit alleen doordat je Mij nog niet kunt erkennen
als de gever.
En je was niet in staat Mij eerlijk als zodanig te
erkennen, totdat je wist dat IK BEN de gever is.
Je persoonlijkheid is in feite zo verdiept geweest
in haar pogingen om zich te bevrijden van vele
dingen die IK je had gegeven, of ze te vervangen
door andere dingen die je beter toeschenen, dat
je inderdaad zelfs niet zou kunnen dromen, laat
staan erkennen dat IK, je eigen Zelf, er de gever
van was.
Misschien kun je nu Mij erkennen als de gever,
als de innerlijke essentie en schepper van alle
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dingen in je wereld en in je leven; en zelfs van
je huidige houding tegenover deze dingen.
Beide zijn Mijn werk, want zij zijn slechts de uiterlijke fasen van het proces dat IK volg om uitdrukking te geven aan Mijn denkbeeld van je innerlijke volmaaktheid, zijnde Mijn volmaaktheid, die bezig is zich geleidelijk binnenin je te
ontplooien.
Naarmate je je dit meer en meer realiseert, zal
de werkelijke bedoeling en het gebruik van de
dingen, toestanden en ervaringen die IK je toezend, aan je geopenbaard worden. Want dan zul
je beginnen een vluchtige blik op te vangen van
Mijn innerlijke Plan. En met een glimp van dat
plan zul je beginnen Mij te kennen - je eigen
werkelijke Zelf.
Maar eer jij Mij waarlijk kunt kennen moet je
leren dat alle dingen die IK je geef, goed zijn en dat zij dienen voor gebruik, Mijn gebruik - en
dat jij er persoonlijk geen belang bij hebt of er
enig recht op hebt, en dat ze jou niet van werkelijk nut zijn, tenzij je ze zó gebruikt.
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Het kan zijn dat IK door jou uitdrukking geef
aan prachtige symfonieën van klank, kleur of
taal, die worden tot muziek, kunst of poëzie, volgens de menselijke benamingen, en die anderen
zo ontroeren dat zij je uitroepen tot een van de
grote figuren van je tijd.
Het kan zijn dat IK je inspireer om veel mooie
waarheden te spreken of te schrijven, waardoor
je veel volgelingen zult krijgen die je bejubelen
als de meest wonderbaarlijke prediker of leraar.
Het kan zelfs zijn dat IK door jou vele soorten
ziekten genees, duivelen uitwerp, blinden doe
zien en verlamden doe lopen; en dat IK andere
wonderbaarlijke werken door je verricht die de
mensen wonderen noemen.
Ja, al deze dingen kan IK door je doen. Maar beslist niet één ervan is voor jou persoonlijk van
enig belang, tenzij je deze harmonie van klanken
weet te gebruiken en toe te passen in elk gesproken woord, zodat zij al je toehoorders zullen
aandoen als zoete, hemelse muziek; en tenzij je
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gevoel voor kleur en verhouding zich zodanig in
je leven openbaart dat slechts vriendelijke, verheffende en helpende gedachten van je uitgaan.
Hiermee aantonend dat de enige ware kunst is:
Mijn volmaaktheid in al Mijn menselijke uitingen duidelijk te zien, en de bezielende macht
van Mijn liefde door jou heen in hun harten te
laten stromen, waardoor voor hun innerlijk oog
Mijn beeltenis ontstaat, die in hen verborgen is.
Eveneens heb jij geen enkele verdienste, ongeacht welke wonderbare waarheden IK door je
spreek of welke werken IK door je verricht, tenzij jij, jijzelf, deze waarheden leeft, elke dag en
elk uur en je deze werken maakt tot een voortdurende getuigenis van Mij en Mijn macht, die
IK altijd ruimschoots uitstort over jou, Mijn beminde, en over allen, om te gebruiken in Mijn
dienst.
Tot jou aan wie IK ogenschijnlijk geen van deze
gaven heb gegeven, jij die jezelf onwaardig acht
en nog niet ver genoeg gevorderd om Mij op
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zulk een wijze te dienen - tot jou zou IK willen
zeggen:
Juist naar de mate waarin je Mij binnenin je
waarlijk erkent en je in oprechte ernst zoekt Mij
te dienen, juist in die mate zal IK jou benutten ongeacht wat je persoonlijkheid is, ongeacht
haar fouten, haar neigingen en haar zwakheden.
Ja, IK zal zelfs maken dat jij die Mij zo zoekt te
dienen, vele wonderlijke dingen zult doen om je
broeders te bezielen en hen te doen ontwaken tot
eenzelfde erkenning van Mij. Ik zal je zelfs in
staat stellen de levens van velen, met wie je in
contact komt, te beroeren en te beïnvloeden door
hen te inspireren en op te heffen tot hogere idealen, waardoor zij hun wijze van denken en hun
houding jegens hun medemensen, en dus jegens
Mij, veranderen.
Ja, jullie allen die zoekt Mij te dienen, welke
ook jullie gaven zijn, zal IK maken tot een levende kracht voor het goede in de samenleving;
jullie zullen de levenswijze van velen veranderen door hun verlangens en ambities te wijzigen
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en te bezielen; en in alle opzichten een verheffende invloed worden te midden van de wereldse activiteiten waarin IK jullie zal plaatsen.
Op dit ogenblik ben je je hiervan misschien niet
bewust. Je kunt zelfs nog steeds verlangen Mij
te dienen en hongeren naar een dieper en intenser bewustzijn van Mij.
Je kunt denken dat je niets doet, dat je nog steeds
veel fouten maakt en dat je er niet in slaagt te
leven volgens je hoogste idealen en denkbeelden
over Mij.
En je zult je niet realiseren dat dit verlangen en
hongeren de weg is waarlangs IK Mijn geestelijke kracht uitstort die, geheel onpersoonlijk,
door je wordt gebruikt, onbewust van het feit dat
IK binnenin je het ben Die ermee werk en dat IK
dit doe om Mijn bedoeling te doen doordringen
in jouw hart en leven en in het hart en het leven
van Mijn en jouw andere Zelven.
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Dan, als jij ten slotte groeit naar de realisatie van
al deze dingen, zoals je stellig wilt, en je beproeft ze door het praktische gebruik van al wat
je hebt in Mijn dienst, zal IK je geleidelijk aan
de kracht en de bekwaamheid schenken om op
bewuste wijze een onpersoonlijk gebruik te maken van Mijn kracht, Mijn wijsheid en Mijn
liefde, om hiermee Mijn goddelijk Plan tot uitdrukking te brengen, dat er eeuwig naar streeft
zijn volmaaktheid door jou te manifesteren.
Daarom zul je spoedig inzien dat je menselijke
persoonlijkheid met al haar bekwaamheden,
krachten en vermogens, die in werkelijkheid de
Mijne zijn werkend en zich openbarend door
jou, evenzo bestemd zijn om geheel door Mij gebruikt te worden; en dat werkelijk resultaat en
werkelijke voldoening nooit gevonden kunnen
worden, behalve in een zodanig gebruik.
Want evenals het geplante zaad zich ontwikkelt
tot de oogst, zo ontwikkelt een dergelijk gebruik
de bekwaamheid om al Mijn geestelijke gaven
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bewust te benutten in de uiteindelijke, volmaakte verwezenlijking van Mijn Plan, dat alleen kan worden verwerkelijkt door jouw menselijke persoonlijkheid.
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12. Verwante zielen
Laat ons nu enkele van de dingen onderzoeken
die IK je gegeven heb, en wel in het bijzonder
die zaken waarvan je nog niet kunt erkennen dat
IK er de gever van ben.
Misschien vind je de positie in het leven die je
nu inneemt niet de meest geschikte om Mijn
Plan, dat in je naar uiting streeft, te verwerkelijken. Als dat zo is, waarom verlaat je die positie
dan niet voor een van jouw keuze?
Het eenvoudige feit dat je dit niet doet of kunt
doen bewijst reeds, dat op dit tijdstip deze positie de meest geschikte is om in jou bepaalde eigenschappen te ontwikkelen die noodzakelijk
zijn voor Mijn volmaakte vertolking. En dat je
eigen Zelf, je IK BEN, je toelaat daarin te verblijven, totdat je Mijn bedoeling erkent en de betekenis ervan die verborgen liggen in de macht
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van zulk een positie om je ontevreden te maken
en je gemoedsrust te verstoren.
Wanneer je Mijn bedoeling erkent en besluit om
Mijn doel tot jouw doel te maken, dan en dan
alleen, zal IK je de kracht geven die positie te
verlaten en een hogere te betreden, die IK voor
je heb voorzien.
Misschien vind je dat de man of vrouw die je
hebt in het geheel niet bij je past en evenmin in
staat is je te helpen bij jouw 'spiritueel' ontwaken; ja, dat hij of zij daarbij zelfs een remmende
factor en een hinderpaal is. Je kunt je zelfs in het
geheim voornemen hem of haar te verlaten of
wensen te vervangen door een ander die met je
sympathiseert en deelneemt in je streven en zoeken en daarom meer je ideaal schijnt te benaderen.
Je kunt eraan ontkomen, indien je dat wilt. Maar
weet wel dat je nooit je eigen persoonlijkheid
kunt ontvluchten. Dat je, in je zelfzuchtig verlangen naar een 'spirituele' kameraad, er slechts
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een kunt aantrekken die je zal dwingen tot een
tienmaal langer en zwaarder zoeken te midden
van je verstandelijke illusies, eer je weer kunt
ontwaken tot een bewust ervaren van Mijn stem
die binnenin je spreekt.
Want een sympathiserende en waarderende metgezel zou in je slechts de persoonlijke trots versterken en het zelfzuchtige verlangen voeden
naar 'spirituele' macht. Daardoor zou de egoïstische kant van je natuur nog verder ontwikkeld
worden. Eveneens zou een liefhebbende, vertrouwende en meegaande levensgezel je zelfzucht en verwaandheid kunnen versterken, wanneer je nog niet bent gevestigd in het bewustzijn
van Mijn Onpersoonlijke liefde. Terwijl een tirannieke, achterdochtige en treiterende levensgezel je zal voorzien van de innerlijke discipline
die je nodig hebt.
Wist je maar dat de waarlijk aan je verwante ziel
in werkelijkheid een engel is uit de hemel, en
evenals jij, een van de eigenschappen van Mijn
goddelijk Zelf. Dat die tot je is gekomen om je
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te leren dat je, slechts door je eigen persoonlijkheid zodanig te zuiveren dat Mijn heilige liefde
zich kan uiten, bevrijd kunt worden van alle omstandigheden die je geest nu nog zo verwarren
en je ziel zo bedroeven.
Deze ziel, deze engel uit de hemel, dit andere
deel van Mijn en jouw Zelf, is tot je gekomen,
verlangend en ernaar strevend om door jou de
Onpersoonlijke liefde tot uitdrukking te brengen: de tedere, behoedzame zorg voor anderen,
het geestelijke evenwicht, de vrede van het hart
en de krachtige zelfbeheersing; want alleen die
kunnen de deuren openen waardoor deze liefde
naar buiten kan treden in de vrijheid van het eigen stralende wezen en voor je zijn het eigen
ware Zelf.
En pas wanneer je deze ziel kunt zien in al haar
goddelijke schoonheid, bevrijd van de beperkende aardse banden, zal het je ooit mogelijk
zijn het ideaal dat je zoekt, te vinden en te herkennen.
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Want dat ideaal bestaat.
Niet buiten je - in de een of andere persoonlijkheid - maar uitsluitend binnenin je, in jouw goddelijk deel, in Mij, jouw hoger, onsterfelijk Zelf.
En het komt slechts door Mijn beeld van dit volmaakte Zelf in je, dat er naar streeft zich door je
persoonlijkheid te uiten, dat je de ogenschijnlijke onvolkomenheden ziet in de levensgezel
die IK je heb gegeven.
De tijd zal echter komen dat je zult ophouden
buiten je te zoeken naar liefde en sympathie,
naar waardering en geestelijke bijstand en je geheel zult keren naar Mij binnenin je. Dan zullen
deze schijnbare onvolkomenheden verdwijnen;
en je zult in deze metgezel slechts de weerkaatsing zien van eigenschappen als onzelfzuchtige
liefde, vriendelijkheid, vertrouwen en een voortdurend streven anderen gelukkig te maken, die
dan helder en onophoudelijk zullen stralen vanuit je eigen hart.
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Misschien kun je dit alles nog niet geheel geloven en vraag je nog steeds of IK, je eigen Zelf,
verantwoordelijk ben voor je huidige positie in
het leven, of dat IK je tegenwoordige levensgezel voor je koos?
Indien dit zo is, dan is het goed dat je blijft vragen, tot alles eindelijk is uitgelegd.
Maar bedenk wel, IK zal veel duidelijker spreken, rechtstreeks van binnenuit, indien jij je
slechts vol vertrouwen tot Mij wendt voor hulp.
Want IK behoud Mijn heiligste geheimen voor
degenen die zich tot Mij wenden in een diep en
onwankelbaar geloof dat IK in al hun noden kan
en wil voorzien.
Tot jou echter die dit nog niet kunt doen, zeg IK:
Indien je eigen Zelf je hier niet had geplaatst of
deze levensgezel niet had gekozen, waarom ben
je dan hier? en waarom heb je deze partner?
Denk na!
IK, het Al, de Volmaakt Ene, maak geen vergissingen.
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Ja, zul je zeggen, maar de persoonlijkheid doet
dat wel. En de persoonlijkheid koos deze partner, en heeft misschien geen betere positie verdiend.
Wat of wie deed de persoonlijkheid juist deze
ene kiezen en deze speciale levenspositie verwerven? Wie plaatste deze ene juist daar, waar
je hem of haar kon kiezen? Wie deed je van alle
mogelijke landen in de wereld juist in dit land
geboren worden? En waarom juist in deze stad?
En juist in deze tijd? Waarom niet in een andere
stad? Waarom niet honderd jaar later? Deed
jouw persoonlijkheid al deze dingen?
Beantwoord al deze vragen voor jezelf afdoende
naar waarheid, en je zult inzien dat IK, God binnenin je, jouw eigen Zelf, alle dingen doe die jij
doet. En IK doe ze goed.
IK doe ze, terwijl IK Mijn Plan verwerkelijk, dat
er steeds naar streeft door jou, Mijn levend
werktuig, uiterlijk kenbaar te worden als volmaaktheid, zoals het is in de eeuwigheid.
152

En wat betreft je ware "Zielsverwant", waarvan
anderen je hebben doen geloven dat die ergens
op je wacht: houd op met zoeken. Want die bestaat niet buiten je in een of ander lichaam, maar
binnenin jouw eigen ziel.
Want datgene binnenin je wat roept om aanvulling, is slechts jouw besef van Mij binnenin je,
vurig verlangend naar herkenning en uiting; IK,
jouw eigen goddelijk deel, het spirituele deel, de
andere helft van jou, het enige met wie je verenigd moet worden om je taak te kunnen volbrengen waarvoor je naar de aarde bent gekomen.
Dit is inderdaad een mysterie voor je, jij die nog
niet bewust bent verbonden met je Onpersoonlijke Zelf. Maar twijfel niet: wanneer je tot Mij
kunt komen in algehele overgave en je je om
niets anders bekommert dan om eenheid met
Mij, zal IK je de heerlijkheid ontsluiten van de
hemelse vreugden die IK zo lang voor je heb bewaard.
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13. Gezag
Tot jou die nog steeds het verlangen koestert
boeken te lezen, in de verwachting daarin een
verklaring te vinden voor de geheimen die nu
nog voor jouw oog de bedoeling verbergen van
de aardse uitdrukkingen van Mijn Plan, tot jou
zeg IK:
Het is goed om buiten je te zoeken naar de interpretatie van anderen omtrent de bedoeling die
Mijn Plan door hen uitdrukt. Ook daarmee geef
je gehoor aan Mijn impulsen. Want IK zal je dat
zoeken ten goede doen komen, hoewel niet op
de wijze die jij verwacht.
Het is zelfs goed dat je naar de waarheid die IK
je wens te geven, zoekt in oude leringen, filosofieën en godsdiensten of in die van andere rassen
en andere volken. Want ook dat onderzoek zal
van waarde zijn voor je.

154

Maar de tijd zal komen waarop je zult inzien dat
de gedachten van andere mensen en de leringen
van andere godsdiensten, ongeacht hun waarheid en schoonheid, niet zijn wat IK voor je bestemd heb. Want voor jou heb IK gedachten en
lessen bewaard die de jouwe zijn, en uitsluitend
de jouwe. IK zal ze je in het verborgene openbaren - wanneer je gereed bent ze te ontvangen.
Eens komt de tijd, zoals onvermijdelijk zal gebeuren, dat je teleurgesteld zult zijn in al je zoeken binnen de leringen van verschillende religies, filosofieën en erediensten die je nu nog belang inboezemen; en dat je ontmoedigd bent,
omdat je niet nader bent gekomen tot geestelijke
groei en het bezit van krachten, die met zoveel
gezag werden beschreven en waarvan je veronderstelde dat ze in het bezit waren van de schrijvers van die boeken, de leraren van filosofieën
en de verkondigers van godsdiensten.
Dan zal IK je tonen dat al deze boeken, leringen
en godsdiensten oorspronkelijk door Mij zijn
geïnspireerd en dat ze hun taak hebben verricht
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en nog verrichten in het bezielen van vele harten; maar dat voor jou nu het ogenblik is aangebroken om op te houden met het zoeken naar gezag van buitenaf, en dat je in plaats daarvan je
studie beperkt tot Mijn Levensboek, geleid en
onderricht door Mij binnenin je, door Mij alleen.
Indien je dit oprecht en ernstig doet, zul je ervaren dat IK je heb bestemd tot een hogepriester
van een godsdienst zo heerlijk en zo groots, dat
ze in verhouding tot al het andere dat je vroeger
hebt leren kennen zal zijn als het licht van de zon
tot de twinkeling van een verre ster.
Dan zul je eveneens begrijpen dat die oude
godsdiensten waren bedoeld voor Mijn volkeren
uit lang vervlogen tijd; en dat de godsdiensten
van andere rassen bestemd zijn voor Mijn volkeren van die rassen.
Maar geen ervan behoort bij jou, hoewel IK ze
tot je bracht en je wees op vele wonderbare dingen die je inspireerden tot een zeer nauwgezet
zoeken naar Mij in hun leringen.
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IK zeg je: deze dingen zijn van het verleden en
hebben niets met jou van doen.
Nu is de tijd gekomen, indien je het kunt inzien,
dat je al je verzamelde kennis terzijde moet stellen, alle leringen, alle godsdiensten, alle gezag;
zelfs Mijn gezag, zoals dit is uitgedrukt in deze
en Mijn andere uiterlijke openbaringen. Want
IK heb je gewekt tot het bewustzijn van Mijn tegenwoordigheid binnenin je; om te komen tot
het feit dat alle autoriteit, leringen en religies,
hoe hoog en heilig ook, maar afkomstig uit bronnen buiten je, niet langer van invloed voor je
kunnen zijn, tenzij als middel om je binnenwaarts te wenden tot Mij, voor Mijn uiteindelijke gezag over alle vragen, van welke aard deze
ook mogen zijn.
Waarom zou je dan zoeken in de dingen van het
verleden - in godsdienst, menselijke kennis of
ervaringen van anderen - naar de hulp en de leiding die alleen IK je kan geven? Vergeet al wat
voorbij is. Het verleden is dood. Waarom je ziel
belasten met dode dingen?
157

Naar de mate waarin je je vastklampt aan de dingen uit het verleden, leef je nog in dat verleden
en kun je niets van doen hebben met Mij, Die
woont in het altijd aanwezige NU, het eeuwige.
Naar de mate waarin jij je bindt aan wetten of
ervaringen, godsdiensten of leringen uit het verleden, zullen zij het gezichtsvermogen van je
ziel versluieren en Mij voor je verbergen. Zij
zullen steeds verhinderen dat je Mij vindt, totdat
jij je bevrijdt van hun verduisterende invloed en
je je naar binnen wendt, in het licht van Mijn
Onpersoonlijk bewustzijn, dat geen grenzen erkent en dat doordringt in de oneindige werkelijkheid van alle dingen.
Ook de toekomst gaat jou niet aan.
Hij die naar de toekomst ziet voor zijn uiteindelijke vervolmaking, is geketend aan het verleden
en kan nooit vrij worden, totdat zijn geest zich
niet langer in beslag laat nemen door de consequenties van zijn daden en hij Mij erkent als zijn
enige gids en alle verantwoordelijkheid op Mij
werpt.
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Jij die één bent met Mij, bent volmaakt nu, en
bent altijd volmaakt geweest, kennende jeugd
noch ouderdom, geboorte noch dood.
Jij, de volmaakte, hebt niets van doen met wat
geweest is of wat komen zal. Jij bekommert je
om niets anders dan het eeuwige NU.
Jij interesseert je slechts voor datgene waarmee
je onmiddellijk wordt geconfronteerd - hoe je
hier en nu op perfecte wijze Mijn Plan tot uitdrukking kunt brengen in de omstandigheden
waarin IK je met opzet voor dat doel heb geplaatst.
Wanneer dat gedaan is, waarom laat je het dan
niet achter je, in plaats van het met je mee te slepen en je geest en ziel te belasten met de gevolgen, die slechts lege schillen zijn waaruit je het
vlees hebt verwijderd?
Dit alles voert tot reïncarnatie, aan welk geloof
vele geesten zijn vastgeketend.
Wat heb jij, de volmaakte, de eeuwige te maken
met vroegere of toekomstige incarnaties? Kan
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het volmaakte iets aan zijn volmaaktheid toevoegen? Of kan het eeuwige uit zijn eeuwigheid treden of er wederom in terugkeren?
IK BEN, en jij bent - ÉÉN met Mij - en bent dat
altijd geweest en zult dat altijd zijn.
Het IK BEN van jou verblijft en reïncarneert in
alle lichamen voor dit éne doel: om Mijn Plan
tot uitdrukking te brengen.
De mensheid is Mijn lichaam. Daarin leef IK,
beweeg IK en heb IK Mijn bestaan.
Door deze werktuigen van Mij wordt het glorierijke licht van Mijn Plan uitgedrukt, waarvan de
hemelse straling echter is verduisterd en vervormd voor het menselijk gezichtsvermogen
door talloze troebele en onvolmaakte facetten
van het menselijk verstand.
IK en jij, die één bent met Mij, reïncarneren in
de mensheid, zoals de eik herboren wordt in zijn
bladeren en vruchten, seizoen na seizoen, en zoals de duizenden eiken opnieuw geboren worden
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uit hun duizenden vruchten, generatie na generatie.
Je zegt dat je herinnering hebt aan je vorige levens.
Heb je dat werkelijk? Ben je er zeker van?
En indien dit zo is, wat dan nog? Omdat IK je
een vluchtige blik heb vergund in de werkelijkheid van één van Mijn vroegere uitingen, opdat
je des te beter de bedoeling zou begrijpen die IK
nu door je wens weer te geven, is dat nog geen
verzekering van Mij dat jij persoonlijk Mijn
middel was tot die uiting.
Want openbaar IK Mij niet door alle middelen,
en jij met Mij? En zijn wij niet het leven en de
intelligentie van alle uitdrukkingsvormen, ongeacht karakter, leeftijd of ras?
Als het je behaagt te geloven dat jij wezenlijk
die uiting was, laat het zo zijn; en IK zal zorgen
dat zulk een geloof je ten nutte komt; maar
slechts in zoverre als het je voorbereidt op de
grote realisatie, die later zal komen.
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Intussen ben je stevig geketend. Je persoonlijkheid met haar zelfzuchtige verlangens en zelfzuchtig streven blijft met handen en voeten gebonden aan het verleden en ziet slechts naar de
toekomst voor haar bevrijding, na afdoende delging van de gevolgen van haar daden. Daardoor
worden je geest en je verstand overheerst door
dit onjuiste geloof in geboorte en dood en dat dit
voor jou de enige weg zou zijn voor de uiteindelijke bevrijding en vereniging met Mij. Het verhindert de realisatie van onze eeuwige en altijddurende eenheid en dat jij je Zelf kunt bevrijden
op elk ogenblik dat jij dat wilt.
Want het is slechts je persoonlijkheid die geboren wordt en sterft en er voortdurend naar streeft
haar verblijf in het lichaam en in het aardse leven te verlengen; en als dat lichaam voor Mij
van geen nut meer is, terug te keren tot andere
lichamen.
Aan deze persoonlijkheid ben je alleen gebonden door de godsdienstige meningen en overtuigingen die zij je gedurende de voorbije eeuwen
heeft ingeprent, waarbij zij je menselijke geest
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druk bezighield met zulke waanvoorstellingen.
Slechts wanneer je je kunt opheffen tot de volkomen verwerkelijking van je goddelijke onsterfelijkheid, almacht en intelligentie en je al
die persoonlijke meningen en overtuigingen terzijde kunt werpen - dat je je Zelf kunt bevrijden
van deze verwrongen relatie.
Dan kun je je ware positie gaan vervullen als
meester en koning, één met Mij, gezeten op de
troon van het ZELF.
Dan zul je je persoonlijkheid verplichten haar eigenlijke en natuurlijke plaats in te nemen als
dienaar en onderdaan, gereed en gewillig om te
gehoorzamen aan Mijn geringste bevel, waardoor het een instrument wordt dat waardig is
door Mij gebruikt te worden.
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14. Mediums en middelaars
Jij die in je verlangen Mij te dienen je hebt aangesloten bij een kerk, een godsdienstige vereniging, een occulte of geestelijke orde van welke
vorm dan ook, jij die denkt Mij te behagen door
dit werk te helpen en te ondersteunen en meent
daarvoor bijzondere gunsten van Mij te kunnen
ontvangen - luister naar Mijn woorden en overdenk ze zorgvuldig.
Weet allereerst dat IK BEN reeds tevreden over
je is, want je doet niets wat IK je niet laat doen.
En je doet dit om aan Mijn doel te beantwoorden
- hoewel het je somtijds zal voorkomen dat je
handelt in strijd met Mijn wil en dat je slechts
tracht aan je eigen verlangens te voldoen.
Weet eveneens dat IK elk wezen voorzie van al
zijn levenservaringen. IK benut ze met het enige
doel het lichaam voor te bereiden, het hart te be164

zielen en het bewustzijn te ontwikkelen. Daardoor zal het hun mogelijk worden Mij te begrijpen en kan ik door hen Mijn Plan tot uitdrukking
brengen.
Door deze ervaringen ontwaakt in hen een flauw
begrip van Mij en Mijn Plan. En op deze wijze
heb IK door inspiratie tot velen gesproken die
Mijn woorden in boeken hebben neergeschreven en aan anderen geleerd.
Door deze woorden zijn hart en hoofd van hen
die gereed waren te ontvangen, tot intenser leven gekomen - zelfs indien de schrijvers en leraren persoonlijk nog geen zuiver begrip van
Mijn bedoeling bezaten.
Velen van hen die IK zo inspireer met een vluchtige indruk van Mij en Mijn Plan, maak IK tot
leraren en leiders, die kerken en verenigingen en
orden stichten, waardoor zij volgelingen en degenen die zoeken tot zich trekken, zodat IK, met
de woorden die IK door hen spreek, het hart en
het bewustzijn van hen die gereed zijn Mij te
herkennen kan bezielen.
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IK, de Onpersoonlijke binnenin je, doe al deze
dingen; de leiders en leraren zelf doen niets. Zij
dienen slechts als kanalen, waardoor Mijn Plan
zich kan uiten tot het bewustzijn van degenen
die IK tot hen aantrek voor dat doel. Want het
brein is slechts een kanaal en het verstand een
instrument, die IK Onpersoonlijk benut om,
waar en wanneer dit nodig is, Mijn Plan tot uitdrukking te brengen.
Pas zodra het hart is ontwaakt en zo wijd geopend dat het Mij kan bevatten, is de mens met
zijn sterfelijk brein en verstand op bewuste
wijze in staat Mijn bedoeling te begrijpen, wanneer IK door hem Mijn Plan tot uitdrukking
breng.
In je verlangen Mij te dienen heb je misschien
in de een of andere leider of leraar een persoonlijkheid gevonden, waarvan je meent dat hij Mij
in zijn hart bevat, door de vele schijnbaar wondere woorden die IK door hem spreek.
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In je onzekerheid en je bezorgdheid om Mij te
behagen en je vrees voor Mijn misnoegen, indien Mijn bevelen niet gehoorzaamd zouden
worden, kun je je zelfs hebben gewend tot zulk
een leider of leraar die er zich misschien op beriep een priester of priesteres te zijn van de allerhoogste. Je dacht door hem of haar Mijn
boodschap voor jou te verkrijgen. Of woorden
van raad of hulp, afkomstig van de een of andere
'meester' of 'gids' uit de sferen die je beschouwde als een afgezant van Mij.
Indien je wilt, mag je je tot hen wenden.
Ja, IK ben het die deze mogelijkheid voor je
opent, indien je niet wilt of kunt volstaan met
Mij te vertrouwen en op Mij te wachten voor het
antwoord en de hulp die IK geef op Mijn wijze
en Mijn tijd.
Ja, IK zend je zelfs naar hen toe en laat je al je
geloof en vertrouwen stellen in zulk een priester
of priesteres. IK laat hen je voeden met zoveel
geestelijke raad en lering van zo'n 'meester' of
'gids' als je maar kunt opnemen.
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Totdat ten slotte in de smart en de vernedering,
veroorzaakt door de desillusie die onvermijdelijk eens zal volgen, je opnieuw wordt teruggeworpen op jezelf, op de leraar binnenin je, op
Mij, je eigen ware Zelf.
Ja, al de teleurstelling, al de discipline, al de
door jou gebrachte offers aan inspanning en toewijding - om van je geld en diensten maar niet
te spreken - voor datgene wat jij beschouwde als
Mijn werk en wat zelfzuchtig werd uitgebuit
voor het opbouwen en versterken van hun eigen
persoonlijke macht en prestige onder de volgelingen; al hun methoden om je aan hen te binden
door elk van je te voeden met juist voldoende
verfijnde vleierij en beloften van geestelijke
vooruitgang en eveneens met handige drogredenen, die je werden toegediend onder het mom
van schoonklinkende geestelijke lessen, zodat je
hen zou blijven steunen, vereren en verheerlijken, terwijl zij steeds de gesel van Mijn misnoegen voor je gereed hielden, indien je hun niet je
volledig vertrouwen en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid bood - ja, al deze dingen laat IK
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toe; want het is wat jij zoekt en begeert, en de
begeerte is juist de dienaar van Mijn Wil.
Je kunt je zelfs wenden tot een andere leraar in
de stof of in de geest die - door zijn oprechte,
welmenende, geestelijke wijsheid - volgens jou
niet behoort tot de hierboven genoemden en aan
wie je je onvoorwaardelijke liefde, toewijding
en gehoorzaamheid geeft. En het kan zijn dat je
van hem lessen ontvangt die jou van onschatbare
waarde lijken te zijn.
Dit alles is goed zolang je krijgt wat je zoekt en
meent nodig te hebben. Want IK verzorg alle
dingen om aan zulke begeerten te voldoen.
Maar weet dat al dit streven nutteloos is en niet
de resultaten levert die je verwacht.
Want al dit zoeken en verlangen naar geestelijke
verwerkelijking gaat uit van de persoonlijkheid.
Daardoor is het zelfzuchtig en leidt ten slotte
slechts tot teleurstelling, ontgoocheling en vernedering.
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Als je het maar zou kunnen inzien dat juist in de
ontgoocheling en de vernedering de werkelijke
resultaten bereikbaar worden. En IK heb je hiervoor opengesteld en je naar dit punt toegebracht
toen IK je de mogelijkheid bood bij de een of
andere menselijke leraar hulp te verkrijgen.
Deze ontgoocheling en vernedering heb IK je
doelbewust gebracht opdat je, wederom nederig
en volgzaam geworden als een kind, dan gereed
zou zijn om te luisteren naar Mijn gesproken
woord binnenin je en hieraan te gehoorzamen.
En door luisteren en gehoorzamen zou je Mijn
koninkrijk kunnen binnengaan.
Ja, al het zoeken buiten je zal op deze wijze eindigen. Het zal je terugvoeren tot Mij, naakt, vermoeid en uitgehongerd. Je zult gewillig luisteren naar Mijn lessen en alles willen doen voor
slechts een korst van Mijn brood, dat je in je
koppigheid en verwaandheid tevoren hebt versmaad en niet goed genoeg geacht voor je trotse
geest.
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Maar nu, als je genoeg hebt gekregen van lessen
en leraren en je er zeker van bent dat binnenin je
de Bron van alle wijsheid leeft, dan zullen deze
woorden tot je hart een onuitsprekelijke vreugde
brengen. Want bevestigen zij niet datgene wat je
reeds in je voelt als waar?
Voor jou die dit nog niet kunt inzien en nog een
middelaar nodig hebt, heb IK gezorgd door het
verhaal van de Christus, die werd gekruisigd
voor je verlossing. Hiermee heb IK in beeld gebracht hoe IK verlang dat jij zult leven; zodat
door de kruisiging van je persoonlijkheid je kunt
herrijzen in het bewustzijn van eenheid met Mij.
Maar tot jou die sterk genoeg bent om het te verdragen, tot jou zeg IK: je hebt geen middelaar
nodig tussen jou en Mij, want wij zijn reeds één.
Indien je het slechts kunt inzien, kun je rechtstreeks en onmiddellijk tot Mij komen in je bewustzijn. IK, God binnenin je, zal je ontvangen
en je zult bij Mij vertoeven, in alle eeuwigheid,
evenals Mijn Zoon Jezus, de Man van Nazareth,
bij Mij vertoeft. Ook nu uit IK Mij door Hem,
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evenals IK negentien eeuwen geleden deed; en
zoals IK ook eenmaal Mij zal uitdrukken door
jou.
__________________
Tot jou die zich afvraagt waarom en hoe IK
zulke schone en geestelijke zaken zeg door mensen die falen in het beleven van de lessen die
ogenschijnlijk uit henzelf komen, tot jou zeg IK:
IK gebruik Onpersoonlijk alle middelen om
Mijn bedoeling uit te drukken.
Sommigen daarvan heb IK voorbereid om betere mediums te zijn dan anderen om gedachten
onder woorden te brengen, hoewel zij persoonlijk niets van Mij weten.
In anderen heb IK het hart bezield, zodat het Mij
beter kan bevatten om daardoor bewust meer
één te worden met Mij.
Sommigen zijn reeds zo één met Mij dat zij in
hun bewustzijn niet langer van Mij zijn gescheiden. In hen leef IK en beweeg IK en uit IK Mijn
geestelijke natuur.
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Sinds de eerste dagen van uiting op aarde heb IK
Mijn priesters, Mijn profeten en Mijn messiassen voorbereid om over de wereld Mijn Plan uit
te dragen - Mijn Woord, dat uiteindelijk vlees
zal worden.
Maar of IK nu spreek door een priester, een profeet of door een messias, door een kind of door
je ergste vijand, alle woorden die je werkelijk
treffen, worden door jouw IK BEN gesproken
tot je ziele bewustzijn via deze tussenpersonen.
Waar een aantal mensen bijeen is gekomen om
te luisteren naar Mijn woord, gesproken door
een van Mijn priesters, daar is het niet de priester zelf, maar ben IK het, in het hart van iedere
luisteraar, Die de levende woorden uit de priester doet stromen die diep doordringen in ieders
bewustzijn. De priester weet niet welke woorden je zo hebben ontroerd; en misschien begrijpt
hij zelfs Mijn bedoeling niet van de woorden die
hij tot je spreekt.
Door de gezamenlijke toewijding aan en het geloof in Mij, bewust of onbewust geuit door allen
die bij hem aanwezig zijn, breng IK binnenin
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hen de geestelijke kracht naar buiten die dient
als kanaal of verbindingslijn, waardoor IK het
bewustzijn bereik van de geesten die door Mij
zijn voorbereid om Mijn bedoeling te begrijpen.
Want hoewel IK dezelfde woorden spreek tot allen, bevatten deze woorden toch een duidelijke
en aparte boodschap voor ieder afzonderlijk. En
niemand is zich van iets anders bewust dan van
de boodschap die IK richt tot hem. Want IK binnenin je, kies uit de woorden de bedoeling die
IK juist voor jou heb bestemd. En IK binnenin
je broeder en zuster, kies evenzo de bedoeling
die bestemd is voor hen.
Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn,
daar ben IK altijd aanwezig, omdat de gedachte
die hen tezamen brengt door Mij in elk van hen
is geïnspireerd - want het is Mijn Gedachte.
Uit hun verenigd streven tot Mij schep IK een
middel of kanaal, waardoor IK hun ziele bewustzijn in staat stel die vluchtige afspiegelingen van Mij te ontvangen die elk in staat is te
begrijpen.
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Iedere priester, elke leraar, ieder medium, doe
IK dit instinctief ervaren, want zij zijn Mijn gekozen dienaren. Eveneens doe IK in hen het verlangen ontwaken zich te omringen met volgelingen, opdat IK in de harten van hen die daarvoor
gereed zijn, het bewustzijn kan wekken van
Mijn innerlijke tegenwoordigheid. Misschien
hebben de priester, de leraar of het medium Mijn
innerlijke aanwezigheid in zichzelf nooit ontdekt, en zijn ze van mening dat IK verpersoonlijkt word door de een of andere meester of gids
of verlosser buiten hen. Nochtans worden juist
diegenen tot hen geleid die, door de woorden die
Ik Mijn dienaren doe spreken, gevoegd bij de
geestelijke kracht, door de volgelingen zelf gegeven, Mij in staat stellen hun ziele bewustzijn
te wekken tot een waar begrip van Mij, de Onpersoonlijke, die zetelt binnenin, in de kern van
het Alles, in het hart van een ieder.
Want het IK BEN van Mijn dienaar en het IK
BEN van iedere volgeling zijn één, één in bewustzijn, één in begrip, één in liefde en één in
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doelstelling. En deze doelstelling is: de vervulling van Mijn wil.
Deze IK BEN, die geheel Onpersoonlijk is en
tijd noch ruimte kent, noch verschillende identiteiten, benut slechts de persoonlijkheid van zowel de dienaar als van de volgelingen, alsmede
de mogelijkheden van onderling contact, om uiting te geven aan Mijn Plan, dat innerlijk steeds
streeft naar uiterlijke openbaring.
De predikers die het vertrouwen en de toewijding ontvangen van Mijn volgelingen maar deze
gebruiken ter bevordering van eigen persoonlijke doeleinden, zal IK op de juiste tijd doen
ontwaken tot een erkenning van Mijn wil en
Mijn bedoeling. Dit ontwaken is echter niet aangenaam voor hun persoonlijkheid en bijna altijd
brengt het lijden en vernedering, maar hun zielen verheugen zich en zingen Mij dankbare lofzangen toe wanneer IK dit doe gebeuren.
Verwonder je daarom niet over de prachtige
woorden van waarheid die soms worden gesproken door monden, schijnbaar ongeschikt ze te
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uiten en niet in staat hun bedoeling te begrijpen.
En evenmin over het feit dat eenvoudige volgelingen vaak sneller ontwaken dan hun leraren en
hen zelfs voorbij groeien.
IK Die zowel binnen leraar als volgeling woon,
kies verschillende omstandigheden en verschaf
verscheidene wegen voor de uitdrukking van
Mijn eigenschappen in elke afzonderlijke ziel,
waardoor een ieder precies past in de tijd en op
de plaats waar zij het best elkander kunnen aanvullen en helpen. Op deze wijze wordt alles samengevoegd tot een zo harmonisch mogelijke
uitdrukking van Mijn Plan als dat onder de gegeven omstandigheden maar mogelijk is.
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15. Meesters
Jij die nog steeds vasthoudt aan de stelling, zoals
in diverse leringen wordt onderwezen, dat IK iedere zoeker naar eenheid met Mij voorzie van
een "meester" of goddelijke leraar, luister naar
Mijn woorden:
Het is waar dat IK je in het verleden heb toegestaan te graven in allerlei soorten mystieke en
occulte leringen en boeken. Daarmee heb IK je
geheime verlangen aangemoedigd de noodzakelijke vermogens te verkrijgen voor het bereiken
van deze eenheid, die door de leringen zo hoog
geprezen wordt. Dit verlangen groeide zelfs zo
sterk dat een flauw bewustzijn werd gewekt dat
je deze vermogens bezat.
IK heb je zelfs toegestaan te geloven dat door
toepassing van bepaalde oefeningen, zoals een
speciale wijze van ademhalen en het uitspreken
van bepaalde mantra's, jij vanuit het ongeziene
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de aandacht van een "meester" zou kunnen trekken. Deze zou dan je leraar worden en je voorbereiden bepaalde inwijdingen te ondergaan. En
deze inwijdingen zouden je toegang verlenen tot
een hogere graad in de een of andere geheime
orde van de innerlijke sferen van bestaan, waar
veel van Mijn goddelijke wijsheid je zou worden
geopenbaard.
Niet alleen heb IK deze dingen toegelaten, maar,
indien je het kunt inzien, IK was het Die je tot
deze boeken leidde, je tot dit verlangen inspireerde en dit geloof in je geest een woning deed
vinden - maar niet voor het doel dat jij je voorstelt.
Ja, IK heb je geleid door al die leringen, verlangens en geloven en daarbij getracht je menselijk
brein op de krachten te wijzen die IK gebruik om
Mijn goddelijk Plan ten uitvoer te brengen.
IK heb deze krachten afgebeeld als hemelse hierarchieën. Opdat je menselijk verstand dit beter
zou kunnen begrijpen, heb IK ze afgebeeld als
engelen of goddelijke wezens, onpersoonlijke
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machten of uitvoerders van Mijn wil, verbonden
aan de verwerkelijking van Mijn Plan, dat er was
vanaf het begin.
Maar je hebt het niet begrepen.
Je menselijk verstand, verliefd op de mogelijkheid een van deze wezens te ontmoeten en ermee te kunnen spreken, zoals in sommige leringen wordt beweerd, begon onmiddellijk deze
krachten te verpersoonlijken. En je begon naar
hun verschijning in jouw leven te verlangen, in
de veronderstelling dat zij geïnteresseerd zijn in
jouw menselijke zaken.
En je meende, als je leefde volgens de voorschriften in bepaalde leringen gesteld, dat je in
staat zou zijn hen gunstig te stemmen, zodat zij
je zouden helpen het nirvana te bereiken of de
onsterfelijkheid.
IK heb je doelbewust toegestaan je over te geven
aan zulke begoochelingen. IK heb je laten verlangen en laten bidden en ernstig streven om te
gehoorzamen aan alle gegeven instructies.
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Zelfs heb IK je somtijds aangemoedigd, door je,
in door jezelf veroorzaakte visioenen en dromen, vluchtige flitsen te geven van ideale wezens, waarvan IK je toeliet te geloven dat zij
zulke "meesters" waren.
IK kan zelfs bepaalde vermogens in je tot activiteit hebben gebracht, waardoor je in staat bent
de aanwezigheid te voelen van persoonlijkheden
die reeds zijn overgegaan naar de geestelijke
zijde van het leven en die, aangetrokken door je
verlangen, voor je de rol trachten te vervullen
van meester en gids.
Maar nu is voor jou de tijd gekomen om te weten
dat zulke wezens geen meesters zijn en bovendien, dat goddelijke wezens zichzelf geen meesters noemen. Dat IK, en IK alleen, je eigen ware
Zelf, nu voor jou BEN de enige Meester, totdat
jij in staat bent Mij ook te kennen in je broeder.
Besef dat ieder wezen, hetzij in menselijke hetzij in geestelijke vorm, dat zich richt tot je bewustzijn en beweert een meester te zijn, of dat
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je toestaat hem meester te noemen, slechts een
persoonlijkheid is evenals jij. Hij is daarom niet
goddelijk in de betekenis die je menselijke geest
hecht aan dit woord, ongeacht de prachtige
'waarheden' die hij kan verkondigen en de 'wonderbaarlijke' dingen die hij kan doen.
Zolang je menselijke geest zoekt of de gedachte
koestert een meester te vinden in enig ander wezen, hoe verheven of heilig deze in je ogen ook
mag zijn, juist zo lang zul je door deze gedachten worden gevoed.
Dit zal zo zijn totdat IK je wellicht toesta een
dergelijke "meester" te ontmoeten en met hem
te verkeren.
Indien dit 'voorrecht' je wordt vergund, dient dit
alleen om jouw ontwaken en jouw daarop volgende ontgoocheling te versnellen. Daarbij zul
je inzien dat deze "meester" inderdaad slechts
een persoonlijkheid is.
Hij mag dan veel verder zijn gevorderd dan jij
op de weg van het ontwaken, maar hij is nog
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steeds een persoonlijkheid - en niet de goddelijkheid die jouw diepste ziel zo verlangt te kennen.
Want IK voed je met ieder plan dat ervoor kan
zorgen dat jij je ogen gaat openen voor de werkelijkheid achter de schijn. Indien IK je leid tot
een ogenschijnlijke teleurstelling, tot het verlies
van vertrouwen in alle menselijke leringen en in
alle menselijke en zelfs goddelijke volmaaktheid, dan dient dit alleen om je in staat te stellen
des te duidelijker het verschil te onderkennen
tussen het wezen en de schaduw.
Zo maak IK je gereed voor dat zoveel hogere
ideaal waarop IK wacht om het je te kunnen tonen.
In je menselijke persoonlijkheid kun je slechts
stijgen tot het ideaal dat je menselijke geest zich
voor kan stellen. Door begeerte maak IK Mijn
wil in je werkzaam; en door begeerte volbreng
IK vele wonderbare werken.
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Indien jij hieraan twijfelt, behoef je slechts de
sleutel toe te passen: Denken aan een meester is
een meester scheppen.
Door je denken wordt je idee van een meester
tot datgene wat jij je van een meester voorstelt
en waarnaar jij verlangt. Met andere woorden:
door je denken bouw jij om dit idee heen alle
eigenschappen die je meent dat een meester bezit. Je menselijke geest wordt door zijn verlangen, zijn streven en zijn vereren gedwongen
deze eigenschappen te scheppen in een gefantaseerde figuur die toch nog een persoonlijkheid
is, want van een Onpersoonlijk wezen heb je nog
geen begrip.
In overeenstemming met de intensiteit van je
verlangen en je denken kan het daarom niet anders of vroeg of laat neemt dit idee vastere vorm
aan en verdicht zich, hetzij door zulk een persoonlijkheid tot je te trekken in het stoffelijk bestaan, hetzij in het gebied van visioenen en dromen.
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Je menselijke geest is zodanig gevormd dat hij
bij tijden meent een meester nodig te hebben; iemand tot wie hij zich met zijn menselijke moeilijkheden en problemen kan wenden voor verklaring en advies, menende dat op die wijze de
levensproblemen kunnen worden opgelost.
Indien IK iemand tot je breng die teleurstelt of
je misleidt en je ten slotte van zich werpt, terug
naar Mij, je eigen Zelf en je dan ontmoedigt
bent, ontgoocheld en vernederd, is dit alleen opdat je dan misschien gereed zult zijn je te wenden tot Mij binnenin je, en wilt luisteren naar
Mijn stem die al deze jaren tot je heeft gesproken, maar waarnaar je trotse en egoïstische geest
zich niet verwaardigd heeft te luisteren.
Voor jou die deze ondervinding nog niet heeft
gehad, die de meester van je dromen, in menselijke of geestelijke vorm, nog niet heeft ontmoet;
voor jou in wie Mijn woorden niet in staat zijn
geweest een levendig antwoord op hun waarheid
te wekken, - voor jou heb IK zekere ervaringen
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bewaard die je in de toekomst stellig tot Mij zullen voeren. En dan zul je tot het inzicht komen
dat IK BEN de Meester is, dat IK BEN het inspirerende plan is achter alle gedachten aan, en
alle verlangens naar een meester die rijzen in je
geest, ongeacht of deze van binnen dan wel van
buiten komen.
Er is gezegd: "Wanneer de leerling gereed is,
verschijnt de meester." En dit is waar, in zekere
zin; maar niet zoals jij het hebt geïnterpreteerd.
Je verborgen verlangen naar een meester zal
hem tot je brengen, maar alleen wanneer IK je
op zulk een komst heb voorbereid.
Maar dit zal slechts in schijn een meester zijn.
Wanneer de werkelijke meester of leraar tot je
komt, zul je hem misschien helemaal niet herkennen. Want hij kan schuil gaan in een interessante vriend, in een zakenrelatie, in je naaste
buur of in je eigen vrouw, je eigen man of je eigen kind.
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Maar jij die boven begeerte bent uitgegroeid, die
niet langer zoekt naar een meester of leraar of
zelfs naar Mij, maar alleen geworteld bent in het
vertrouwen op Mijn eeuwige tegenwoordigheid
en Mijn belofte, - aan jou kan IK een ontmoeting
en een gemeenschap schenken die je ziel zulk
een vreugde en zegen zal brengen als je menselijke geest onmachtig is te bevatten.
Dit nu is een mysterie. En totdat je het kunt begrijpen, heb je het recht te verklaren dat het bovenstaande niet in overeenstemming is met andere uiteenzettingen die hier zijn gegeven; en
dat het in tegenstelling staat tot leringen in Mijn
andere openbaringen.
Wees niet bezorgd; dit mysterie zal je ontsluierd
worden - indien je waarlijk Mijn bedoeling
wenst te weten.
Waarom zou je, tot dit ogenblik aanbreekt, je in
je zoeken dan vergenoegen met minder dan het
hoogste?
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Waarom zou je zoeken in een menselijke of
geestelijke leraar, gids, meester of engel naar
een manifestatie van Mijn volmaaktheid die niet
anders dan beperkt kan zijn, terwijl je je rechtstreeks kunt wenden tot Mij: God binnenin je,
de alwetende, almachtige, alomtegenwoordige;
het inspirerende idee in en achter Alle manifestaties?
Zoals IK BEN in jou, evenals IK BEN in ieder
die je zoekt, en alle wijsheid, alle kracht en alle
liefde die zij bezitten alleen van Mij afkomstig
zijn, waarom kom je dan nu niet tot Mij en laat
Mij je eveneens zo voorbereiden dat IK al het
Mijne door jou kan openbaren?
Je bent een menselijke persoonlijkheid; en toch
ben je goddelijk en daarom volmaakt.
De eerste van deze waarheden geloof je, de laatste geloof je niet.
Toch zijn beide waar. - Dat is het mysterie.
Je bent precies wat je denkt dat jij bent.
Eén van beide, wie ben je? - Of ben je beide?
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Je bent één met Mij.
IK BEN in je, in je menselijke persoonlijkheid,
in je lichaam, geest en verstand.
IK BEN in iedere cel van je lichaam, in iedere
eigenschap van je geest, in ieder kenmerk van je
verstand.
IK BEN de ziel, het werkzame principe in een
ieder. Jij bent in Mij. Je bent een cel van Mijn
lichaam. Je bent een eigenschap van Mijn geest.
Je bent een kenmerk van Mijn verstand. Je bent
een deel van Mij en tegelijkertijd bén je Mij,
Mijn Zelf. Wij zijn één en zijn dit altijd geweest.
Die gedachte van een meester, die Ik onder je
aandacht bracht, diende alleen om je voor te bereiden en te leiden tot dit denkbeeld over Mij,
jouw Onpersoonlijke Zelf, een engel des lichts,
een straling van Mijn Wezen, je eigen goddelijke heer en meester binnenin je.
Ja, IK, jouw goddelijk Zelf, BEN de meester die
je ziel deed zoeken.
En wanneer je Mij vindt en weet: IK BEN jouw
Zelf, dan zul je in je menselijk bewustzijn vol
vreugde Mijn discipel worden en met liefde op
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Mij wachten. Je enige zorg daarbij zal zijn dat je
Mij getrouw dient, zowel in jezelf als in je medemens. En dan zul je verstaan waarom er staat
geschreven: "Slechts één is uw Meester, de
Christus."
Want als Christus woon IK in alle mensen en
BEN hun ene en enige Zelf. Door bemiddeling
van alle mensen roept dit IK BEN te allen tijde
tot je en tracht je menselijk bewustzijn te bereiken en te beïnvloeden.
Als IK BEN onderricht IK je onophoudelijk;
niet alleen via de mensen, maar langs elke weg
die op dat ogenblik nodig is. Zo heb IK vele wegen om je bewustzijn te bereiken en IK benut ze
alle om je tot een begrip te brengen van Mijn
bedoeling.
IK spreek met vele stemmen, - met de stem van
alle menselijke emoties, hartstochten en begeerten. IK spreek met de stem van de natuur, met
de stem van de ervaring en zelfs met de stem van
menselijke kennis.
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Ja, al deze zijn Mijn stem, die IK Onpersoonlijk
gebruik om je bewust te maken van dit ene feit:
dat IK BEN in AL en IK BEN AL.
En op duizenderlei wijzen zegt deze stem dat jij
eveneens deel bent van dit AL.
En dat IK BEN in jou, wachtend op je herkenning van Mij en op jouw bewuste samenwerking
om Mijn Plan van Onpersoonlijke Volmaaktheid, zoals dat in de hemelen is geopenbaard,
ook op aarde te verwerkelijken.
Alléén wanneer deze herkenning komt, ben je
gereed om een werkelijke meester te ontmoeten
en te verstaan.
Dan, en dan alleen, zul je je realiseren waarom
IK, jouw eigen Onpersoonlijke Zelf, de enig mogelijke Meester BEN en kan zijn van je menselijke persoonlijkheid.
Je zult dan eveneens begrijpen waarom je een
ware meester die je in een stoffelijk lichaam zou
ontmoeten, met je persoonlijk, afgescheiden bewustzijn nooit zou kunnen herkennen of verstaan.
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Niet voordat het je mogelijk is in jouw Christusbewustzijn binnen te treden, Mijn bewustzijn in
jou en in Hem, zal hij voor jou misschien slechts
bestaan als een vriendelijke en behulpzame
vriend of leraar.
Pas wanneer je dat bewustzijn hebt verworven,
zul je waardig geacht worden en gerechtigd zijn
om je vrienden in de 'Grote Broederschap van de
Geest' te kennen en met hen te verkeren.
Want deze hebben zichzelf overwonnen en leven slechts om hun jongere broeders te helpen
om ook in zichzelf de goddelijkheid te vinden.
Indien er iemand in je leven zou komen die je
toeschijnt goddelijk te zijn, die je vergunt te denken dat hij een meester is en zich als zodanig laat
toespreken, dan is hij nog niet geheel onpersoonlijk. Zo iemand kan een menselijke meester
zijn, maar hij is niet de goddelijkheid die je ziel
verlangt te dienen.
Misschien zou je ermee tevreden zijn zulk een
mens als meester te hebben, zelfs al was hij niet
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geheel onpersoonlijk. In dat geval zou IK je later
zijn persoonlijke onvolkomenheden doen opmerken door een voortdurende vergelijking met
Mijn Onpersoonlijke Volmaaktheid, waardoor
je je ten slotte af zou wenden en komen tot Mij
in algehele overgave.
Dan zul je Mij en Mijn Onpersoonlijkheid erkennen als het enige voorbeeld en ideaal en als
de ware oorzaak, die je zo langdurig buiten je
deed zoeken naar Mijn Volmaaktheid, die
slechts binnenin je gevonden kan worden, diep
verborgen in je eigen ziel.
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16. De Christus en Liefde
Tot jou, jij die bevreesd bent dat Mijn woorden
je geloof in de Heer Jezus Christus en je liefde
voor Hem teniet zullen doen, tot jou zeg IK:
Bijna tweeduizend jaar geleden, toen de ontplooiing van Mijn Plan het stadium bereikt had
waarin IK iets van Mijn goddelijke werkelijkheid kon openbaren, werd het noodzakelijk Mijn
goddelijke eigenschappen te tonen en te manifesteren in een menselijke persoonlijkheid en
een menselijk lichaam, opdat Mijn menselijke
werktuigen op aarde zich hun roeping zouden
herinneren; zodat zij met hun menselijke geest
en verstand Mijn goddelijke kwaliteiten konden
zien en zich herinneren, en door Mij van binnenuit geïnspireerd konden worden om Mijn Plan
op gelijke wijze door hen te verwezenlijken en
in hun menselijke persoonlijkheid te manifesteren.
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Dit uitte IK door de persoonlijkheid van Jezus,
de man van Galilea.
In Mijn leringen, door Hem gegeven en Mijn Leven, in Hem gemanifesteerd, toonde IK aan de
mens en zijn begripsvermogen wat er gedaan
moest worden om Mijn goddelijk Plan volledig
te verwerkelijken.
Door ervaringen van symbolische aard, die Zijn
menselijke persoonlijkheid moest ondergaan,
een persoonlijkheid die IK tot dat doel had ontwikkeld, toonde IK wat iedere persoonlijkheid
moet doormaken voordat jullie, Mijn menselijke
werktuigen die deze persoonlijkheden hebben
geschapen, opnieuw voldoende onpersoonlijk
kunnen worden om met Mij tezamen bewuste
uitwerkers te zijn van Mijn goddelijk Plan.
Alvorens IK BEN binnenin je, jouw menselijke
geest kan doen ontwaken tot een realisatie van
Mij, je goddelijk Zelf, moeten jullie allen, Mijn
menselijke instrumenten, geboren worden uit
een reine, zuivere liefde bij een schamele krib 195

de plaats waar het vee zich komt voeden (het nederige en berouwvolle hart, vervuld van geloof
en vertrouwen in God, de toestand waartoe de
menselijke of dierlijke natuur moet komen).
Dan moet je naar Egypte worden gevoerd, het
land van duisternis (of verstandelijke activiteit),
om daar op te groeien en je te ontwikkelen naar
lichaam en geest, tot je sterk wordt met het gevoel Mijn aanwezigheid binnenin je.
Daarna, wanneer je je voldoende bewust bent
van Mijn macht en Mijn liefde, wil IK beginnen
met door jou woorden van wijsheid en waarheid
te spreken die de wijzen der wereld zullen verwarren, ja zelfs de kenners van recht en wet.
Dan volgt een lange periode van studie en meditatie. Daarin ontplooit zich de ziel en rijpt de
geest, totdat het IK BEN-bewustzijn binnenin je
zijn volle ontwikkeling bereikt. Dit maakt je gereed voor jouw doop in de Jordaan. Dan zul je
geheel en al open staan voor Mij en tot het volle
bewustzijn komen dat jij en IK één zijn, dat er
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geen scheiding bestaat, dat IK BEN je ware Zelf
is; en dat IK BEN voortaan wordt toegestaan je
leven geheel te leiden.
Vervolgens leid IK je voort in de wereld die in
Mijn andere openbaring de 'woestijn' wordt genoemd, om je daar te beproeven en je sterk te
maken, en om je vertrouwd te maken met het
onpersoonlijke gebruik van Mijn goddelijke eigenschappen breng IK tot je drie grote verleidingen van macht, eigendunk en geld, totdat je bewezen hebt dat niets van het verstand, niets van
het zelf, niets van buitenaf je ertoe kan verleiden
Mij binnenin je te vergeten en dat Mijn stem, en
de Mijne alleen, die spreekt in jouw hart of in de
harten van je broeders, de enige stem is die je
dan in staat bent te horen.
Als dit is bewezen, zal er een periode aanvangen
waarin wonderen worden verricht en onderricht
wordt gegeven aan velen. Maar dit zal vergezeld
gaan van laster en vervolging door de spottende
en ongelovige wereld. Dan volgt het verhoor
voor Pontius Pilatus, de vertegenwoordiger van
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de wereldse wet; de veroordeling; de beklimming van Golgotha dragende het kruis; het vastgenageld worden op het kruis; de doodsangst; de
drie dagen in het graf. En dan de uiteindelijke
verrijzenis, wanneer je binnentreedt in de volkomen eenwording met Mij.
Dit alles heeft een innerlijke betekenis, of toepassing voor de ziel, en die je gemakkelijk zult
kunnen begrijpen, indien je je hart voor Mij hebt
geopend.
Zo is in het verleden de weg geweest voor jou
en voor allen die Mijn leringen hebben bestudeerd en opgevolgd, zoals die in Mijn vroegere
openbaringen zijn weergegeven.
Nu is de tijd gekomen dat IK jou en velen met
jou heb voorbereid op een nieuwe mogelijkheid,
waarbij je in Mijn bewustzijn kunt binnentreden, direct en onmiddellijk langs de onpersoonlijke weg. Degenen die groot en sterk genoeg
zijn om alle eisen van de persoonlijkheid van
zich af te schudden en die kunnen zeggen IK
BEN, en weten: IK BEN de ENE binnenin hen
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Die hun deze kracht geeft en hen in staat stelt uit
te stijgen boven de aantrekkelijkheden en invloeden van de uiterlijke wereld, - deze zijn het
die IK heb gekozen om door hen al de wonderbare schoonheid te openbaren van Mijn goddelijk Plan.
De Christus, of het IK BEN-bewustzijn, moet in
je hart geboren worden en in het hart van iedere
menselijke persoonlijkheid. Het moet daar
groeien en zich ontplooien en in de een of andere
vorm elke ervaring ondergaan die symbolisch
wordt weergegeven in het leven van Jezus, voordat je kunt komen tot dit punt waarop je samen
met Mij een bewuste uitdrukking wordt van
Mijn goddelijk Plan.
Het voorbeeld van Christus' liefde en mededogen die IK in dat leven tot uitdrukking bracht,
moet je in zekere mate ook in jouw leven tot uitdrukking brengen, voordat je kunt proeven van
de vruchten van die Liefde, die in wezen geen
liefde is, maar de heilige drie-eenheid:
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Liefde-Wijsheid-Kracht, die de ware uiting is
van Mijn Onpersoonlijke Leven.
Tot nog toe heb je niet de betekenis gekend van
het onpersoonlijke leven. Daarom was je ook
niet in staat de betekenis van onpersoonlijke
liefde te begrijpen. Indien je het gevoel dat jij
liefde noemt, zorgvuldig wilt analyseren, zul je
ontdekken dat het altijd een menselijke uiting of
emotie is geweest; en je was niet in staat je een
liefde voor te stellen die helemaal vrij of onafhankelijk was van enig menselijk of persoonlijk
eigenbelang.
Maar nu je Mij begint te voelen binnenin je hart
en je dit wijd opent om Mij te kunnen bevatten,
zal IK je vullen met een wonderlijk vreemd en
nieuw gevoel, dat iedere vezel van je wezen zal
stimuleren met scheppingsdrang en voor je zal
worden tot een werkelijke levenselixer. Want in
de uiterlijke manifestatie van dat gevoel, wanneer IK dit op deze wijze door jou uitstort in de
wereld, zul je de onuitsprekelijke zoetheid ervaren van Mijn heilige, Onpersoonlijke Liefde, die
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vergezeld gaat met verlichting van de geest en
het bewustzijn van onbegrensd vermogen.
En het zal je maken tot een geheel onzelfzuchtig
en daardoor volmaakt kanaal voor de Onpersoonlijke uiting van Mijn goddelijk Plan.
Dan zul je beseffen dat je een deel bent van Mij
en een deel van ieder ander wezen, en dat al hetgeen je hebt of bent, niet het jouwe is maar het
Mijne, dat gebruikt moet worden waar en zoals
IK dit leid.
Je leven zal niet langer jezelf tot middelpunt
hebben, want dat zelf zal zijn verdwenen, opgegaan in je andere Zelven, terwijl je onbelemmerd geeft van je leven, je begrip, je kracht, je
wezen, die alle slechts fasen zijn van Mijn Onpersoonlijke Leven of Mijn Onpersoonlijke
Liefde, die IK je als erfdeel heb gegeven, uitsluitend om het zo te gebruiken.
In de persoonlijkheid van Jezus, de Christus,
heb IK veel geopenbaard van de Onpersoonlijke
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Liefde, voldoende om je te inspireren en te leiden bij het nastreven van Zijn leven en Zijn persoonlijkheid, en door dit zoeken en streven ook
in jou het bewustzijn te doen ontwaken van de
Christus binnenin jou.
Door dit ontwaken en het besef dat de Christus
slechts het kanaal is of de deur die toegang geeft
tot Mij, heb IK je ten slotte gebracht tot het punt
waar je kunt binnentreden in, en bewust deelgenoot worden van, Mijn Onpersoonlijke Leven.
Hier zeg IK je ronduit dat Mijn Onpersoonlijke
Liefde niets van doen heeft met persoonlijke levens en persoonlijke liefde. Al deze dingen zijn
slechts uiterlijke middelen, die IK benut om
vanuit het hart der mensheid in de wereld Mijn
Werkelijke Liefde uit te storten, waar die zich
altijd uit als een allesomvattende, bezielende,
creatieve en verheffende kracht.
Mijn liefde houdt zich niet bezig met individuen
of persoonlijkheden. Zij zijn slechts pionnen op
het schaakbord van het leven die IK hanteer zo202

als Mij het best voorkomt om Mijn doel te bereiken, - de volledige en volmaakte openbaring
in de mensheid van Mijn goddelijk Plan.
Slechts in de mensheid kan IK Mijn Plan tot uiting brengen, juist zoals jij jouw idee van jezelf
slechts kunt uiten in en door je menselijke persoonlijkheid.
In de mensheid leef IK, beweeg IK Mij en heb
IK Mijn bestaan. Ze is de sterfelijke persoonlijkheid en het lichaam van Mijn onsterfelijk Zelf,
juist zoals jouw persoonlijkheid met haar lichaam datgene is wat jij gebruikt om je bestaan
uit te drukken.
Alle individuele menselijke persoonlijkheden
met hun lichamen zijn slechts de cellen van Mijn
mensheid-lichaam.
En zoals je IK BEN jouw lichaam nu opbouwt,
zodat je daardoor op perfecte wijze uiting kunt
geven aan Mijn beeld van je, of jouw ware Zelf,
zo bouw IK geleidelijk aan de mensheid, zodat
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IK door haar op volmaakte wijze Mijn beeld van
Mijn Zelf kan uitdrukken.
Als de individuele cellen van Mijn mensheid-lichaam, evenals de cellen van jouw stoffelijk lichaam, door deelgenoot te zijn van Mijn leven,
tot onpersoonlijke en eensgezinde delen worden
van de organen die zij vormen, dan hebben zij
een gezond en gelukkig leven. Maar wanneer
een cel in oppositie komt of handelt in strijd met
de algemene wet van het orgaan waartoe zij behoort, wordt het harmonisch functioneren van
dat orgaan onmogelijk gemaakt, wat natuurlijk
van invloed is op het gehele lichaam en resulteert in ziekte.
Elke cel van een orgaan is een essentieel deel
van dat orgaan en haar werk is noodzakelijk
voor het perfect functioneren van dat orgaan en
voor de volmaakte gezondheid van Mijn lichaam. Als niet iedere cel al haar kracht en al
haar intelligentie, die slechts eigenschappen zijn
van het leven die IK haar geef, wijdt aan de volmaakte werking van Mijn gehele lichaam, zal
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het enige resultaat voor Mijn lichaam disharmonie zijn, met al haar onvermijdelijke gevolgen:
ziekte, lijden, zonde, slavernij, armoede, gebrek
aan begrip, verval of dood.
Dit geldt ook voor een orgaan.
Als niet elk orgaan alle intelligentie en alle vermogens waarmee IK het heb begiftigd, bezigt
ten behoeve van het ene doel: het leven van Mijn
lichaam in perfecte gezondheid te uiten en te onderhouden, kan het enige resultaat zijn: chaos,
ontwrichting, opstand en uiteindelijk OORLOG,
- oorlog tussen de verschillende organen en tussen hun onderlinge cellen en bij gevolg een min
of meer chaotische toestand in Mijn gehele lichaam.
In Mijn mensheid-lichaam zou dit betekenen:
oorlog tussen de volkeren, die de organen zijn
van Mijn lichaam. En omdat alle oorlog slechts
een acute ziekte of disharmonie is en omdat
Mijn leven, dat zich in de mensheid openbaart
als Onpersoonlijke Liefde, zich alleen in harmonie kan openbaren - gebruikt het mensheid-lichaam, evenals in het fysieke lichaam, altijd de
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noodzakelijke omstandigheden, waarin het zich
op die manier kan uitdrukken.
Dit doet het, hetzij door geleidelijk uit de verschillende organen alle zieke, verzwakte en onbruikbare cellen uit te roeien, hetzij door de
ziekte zich verder te laten ontwikkelen tot een
kwaadaardige vorm - zoals koorts, waterzucht,
ontstekingen, bloedvergiftiging of degeneratie,
in het fysieke lichaam. Het verwijdert zulke cellen snel, met miljarden tegelijk, totdat het betreffende orgaan is gezuiverd of het vermogen tot
functioneren volkomen is vernietigd.
Met andere woorden: het ware leven en de juiste
arbeid van elke cel en van elk orgaan ligt in het
opgeven van hun individuele leven, opdat Mijn
gehele lichaam kan bestaan of zich kan uiten in
volmaakte harmonie. Wanneer iedere cel en elk
orgaan geen andere gedachte heeft dan deze, en
van zichzelf een zuiver en onzelfzuchtig kanaal
maakt voor de stroom van Mijn Onpersoonlijke
Leven, dan is Mijn lichaam een harmonisch en
volmaakt geheel geworden. Dan kan Mijn Plan
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op aarde Mijn goddelijke krachten en mogelijkheden openbaren, zoals het dit doet in het koninkrijk der hemelen van de eeuwigheid.
Indien jij jezelf geheel overgeeft aan Mij om
door jou Mijn heilige, Onpersoonlijke Liefde uit
te storten, want IK ben slechts bedacht op de
volmaakte uiting van die Liefde, die Mijn Werkelijke Leven is, dan kan IK door jou degenen
die in je omgeving zijn geleidelijk wekken en
bezielen tot een herkenning van Mij, de Christus
in hen, zodat ook zij zichzelf geheel aan Mij zullen overgeven.
Totdat ten slotte het orgaan, of dat deel van Mijn
mensheid-lichaam dat door jou en hen wordt gevormd, volkomen harmonie en gezondheid bereikt en zijn aandeel levert om de volmaakte gezondheid van Mijn gehele lichaam tot stand te
doen komen.
Wanneer die tijd aanbreekt, zal Mijn goddelijke
levenskracht of Mijn Onpersoonlijke Liefde
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zich uitstorten en openbaren in de gehele mensheid.
Dan zal Mijn Plan op aarde volledig zijn verwezenlijkt zoals het is in de hemel.
Dan zullen de aarde en alle aardse lichamen niet
langer gevormd zijn uit de grove, fysieke materie waaruit zij vroeger schenen te bestaan, maar
zullen zij geheel gezuiverd zijn en gereinigd van
het zelf, en zullen zij opnieuw zijn opgegaan tot
vanwaar zij eens zijn afgedaald.
Want aan het doel van hun schepping, namelijk
de ontwikkeling van organismen voor de uiterlijke openbaring en menselijke manifestatie van
Mijn goddelijk Plan, zal dan zijn voldaan.
En omdat de fysieke of uiterlijke middelen dan
niet meer nodig zijn voor deze expressie, zal IK
hierna slechts scheppen en Mij uiten met geestelijke substantie, het enige medium dat nodig is
in de hemelse wereld van het Onpersoonlijke
Leven.
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17. Mij vinden
Jij die zorgvuldig alles hebt bestudeerd wat tot
nu toe is gezegd en die denkt dat je een glimp
van Mij hebt opgevangen maar er toch nog niet
zeker van bent, kom dichterbij en luister met je
ziel naar wat IK je nu heb te zeggen:
"Wees stil! - en wéét - IK BEN - God."
Indien je geleerd hebt 'stil te zijn', indien je hebt
geleerd en gemediteerd over dit 'IK' als God binnenin je, indien je in staat bent Het te onderscheiden van het persoonlijke 'ik', en je zo nu en
dan bewust bent als het ware buiten je persoonlijkheid te kunnen treden en je menselijk ego te
zien zoals het is, met al zijn kleinzielige fouten
en zwakheden, zijn laaghartige zelfzucht, zijn
dierlijke begeren en hartstochten, zijn kinderlijke verlangens, dwaze trots en ijdelheid.
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Indien je dit alles kunt en deze dingen met heldere blik hebt doorzien, weet dan dat je op die
momenten bewust één was met Mij; dat het je
ware Zelf was, IK binnenin je die je toestond de
werkelijkheid der dingen te zien met Mijn ogen.
In die ogenblikken was je bevrijd van je persoonlijkheid en vertoefde je in Mijn bewustzijn.
Je kunt dit bewustzijn kosmisch noemen, universeel, spiritueel of onpersoonlijk al naar je
verkiest. Want deze dingen in jezelf zou je niet
hebben kunnen zien dan door Onpersoonlijke
ogen, Mijn ogen.
En dan, wanneer je terugblikt in je leven, zul je
je vele gevallen herinneren waarin je je sterk gedreven voelde om bepaalde dingen te doen,
waarvan je sommige deed met uitstekende resultaten, terwijl je in andere gevallen, als je je verzette en je verstand je tot een andere actie dreef,
dikwijls mislukking, teleurstelling en leed ondervond.
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Dit inspirerende bewustzijn was jouw ware
Zelf, IK binnenin je, Die je op zulke ogenblikken leidde, je duidelijk zeggende wat te doen.
Op die ogenblikken hoorde je met je geestelijke
oren, Mijn oren; en wanneer je onpersoonlijk
gehoorzaamde, waren succes en voldoening het
gevolg. Maar wanneer jij persoonlijk dacht het
zelf beter te weten, volgden ongemak, spijt en
verdriet.
Ook waren er ogenblikken dat je komende gebeurtenissen hebt aangevoeld, of de nabijheid
van onzichtbare personen of disharmonische
trillingen in je contact met anderen.
Dit gebeurde alleen door jouw ware Zelf, dat
waarneemt met je spirituele of onpersoonlijke lichaam. Als je maar wist hoe dit bewustzijn
steeds waakzaam is om je te beschermen, te
waarschuwen en raad te geven inzake alle uiterlijke dingen, omstandigheden en gebeurtenissen.
De beste en zekerste weg om Mij te kennen
voert door een hart, gevuld met onzelfzuchtige
liefde en een sterk, onweerstaanbaar verlangen
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om anderen te helpen, hun ziekten te genezen,
hun lijden te verlichten, hen gelukkig te maken
en hun de ware weg te tonen.
In feite is dat Mijn gevoel dat in je werkt, je persoonlijkheid terzijde schuift en je geest en lichaam gebruikt voor het doel waartoe IK ze heb
geschapen, namelijk als middelen tot uiting van
Mijn werkelijke natuur, die is: Volmaakte
Liefde, de Christus van God, de ene bezielende,
stuwende, leven gevende, sterkende, genezende,
al onderhoudende en al besturende kracht in het
universum.
Op dit alles word je opmerkzaam gemaakt om je
in te prenten dat IK het ben in je spirituele lichaam, het volmaakte innerlijke lichaam,
waarin IK vertoef, Die steeds op deze wijze tot
je spreekt, je raad geeft, je onderwijst en waarschuwt, en Die je helpt met alle zaken van het
leven, ja, zelfs tot in het allerkleinste.
Indien je je slechts tot Mij wilt wenden en oplettend en nauwgezet de indrukken bestudeert die
je ieder ogenblik ontvangt, indien je leert erop te
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vertrouwen en zo, op Mij wachtend en in Mij
rustend, al je geloof wilt vestigen in Mij, waarlijk IK zal je geleiden op al je wegen.
Al je problemen zal IK voor je oplossen en je
werk vergemakkelijken. En je zult gevoerd worden binnen grazige weiden naast de stille wateren van het leven.
Ach, Mijn kind, indien je slechts een tiende van
de tijd en de energie, verspild in het zoeken buiten je onder het kaf van menselijke kennis en
menselijke leringen, wilde wijden aan ernstige
en vastbesloten pogingen om Mij binnenin je te
vinden.
Indien je slechts één uur per dag zou willen geven aan Mij alleen, door je te oefenen in de visualisatie van Mijn tegenwoordigheid binnenin
je; dan beloof IK je hier dat je niet alleen spoedig, zeer spoedig, Mij zult vinden, maar dat IK
jou tot een onuitputtelijke bron zal zijn van zulk
een wijsheid, een kracht en een steun als je menselijke geest nu nog onmogelijk kan bevatten.
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Ja, indien je Mij slechts zó wilt zoeken, Mij makende tot de EERSTE in je leven, nooit rustende
alvorens je Mij gevonden hebt, dan zul je je weldra bewust worden van Mijn tegenwoordigheid,
van Mijn liefdevolle stem, die onophoudelijk
spreekt vanuit de diepten van je hart.
Je zult leren tot Mij te komen in een innige verbinding en ervaren dat je verblijft in Mijn bewustzijn en dat Mijn woord in je woont. En wat
je ook begeert, zal je op ogenschijnlijk wonderbare wijze worden gebracht.
Dit voortdurend in Mij verblijven zal je in het
begin moeilijk vallen, want de wereld, het vlees
en de duivel zijn in je bewustzijn nog steeds duidelijk aanwezig. Maar je zult gewend raken aan
het gebruik van Mijn onpersoonlijke ogen en
dan zul je spoedig in staat zijn de werkelijkheid
der dingen te zien, ja, zelfs de werkelijkheid van
deze schijnbare meesters der aarde.
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Dan zul je ervaren dat je woont in een nieuwe,
wonderlijke wereld, bevolkt door wezens als engelen, die de fysieke lichamen van hun menselijke persoonlijkheden slechts gebruiken als
voertuigen, of instrumenten, of omhulsels.
Hiermee kunnen zij in contact komen met de
aardse toestanden en ervaringen die zij hebben
doen ontstaan om de ziele-eigenschappen te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de volmaakte openbaring op aarde van Mijn Plan.
Dan zullen er voor je ogen geen schaduwen zijn,
geen zonde, en als gevolg hiervan geen duivel;
want alles is licht en liefde, vrijheid, gelukzaligheid en vrede; en je zult Mij in Alles herkennen,
in ieder wezen een bepaalde eigenschap van
Mij, in ieder levend ding de een of andere fase
van Mijn bestaan.
Je behoeft slechts Mijn Liefde te laten schijnen
vanuit je hart en de werkelijke betekenis van al
wat je ziet zal daardoor voor je worden belicht.
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Dan zal de grote realisatie komen dat je het koninkrijk Gods hebt gevonden, dat je er in wandelt, dat het zich juist hier op deze aarde openbaart in alles rondom je, dat je er aldoor in hebt
geleefd, maar dat je het niet wist.
Dat het, in plaats van ergens ver weg buiten je te
zijn, bestaat binnenin je eigen wezen, binnenin
ieder ander wezen, als de diepste kern van alle
geopenbaarde dingen.
Met andere woorden: het zal blijken dat het is de
REALITEIT van ALLE dingen, en dat alle uiterlijke schijn slechts de schaduw is van deze realiteit, geschapen door menselijke misvattingen
en zijn geloof in zijn afgescheiden zijn van Mij.
Wanneer je het koninkrijk hebt gevonden, zul je
eveneens jouw plaats erin vinden. Je zult dan inzien dat je in werkelijkheid een van Mijn goddelijke werktuigen bent, waarvan de werkzaamheden vanaf het begin reeds voor je zijn bepaald,
en dat al wat is vooraf gegaan slechts een voorbereiding is geweest om je menselijke persoonlijkheid voor die taak geschikt te maken.
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Je gehele ziel zal opspringen van vreugde in het
blijde vooruitzicht dat je, na al die jaren zwerven
eindelijk tot Mijn Huis teruggekeerd, nu kunt
binnentreden in Mijn ware leven, één in Bewustzijn met Mij en met je andere Zelven, die
allen werken voor de volmaakte, uiteindelijke
openbaring op aarde van Mijn goddelijk Plan.
Jij, in wie bij het lezen van deze dingen herinneringen zijn ontwaakt aan vroegere vreugden en
waarbij je ziel tot antwoord werd gewekt, laat
deze woorden niet aan je voorbijgaan, eer je er
aan onttrokken hebt al wat IK je wil zeggen.
Wees stil! en luister naar Mijn innerlijke stem,
die vertelt van de heerlijkheid die je wacht - indien je in staat bent te zien met onpersoonlijke
ogen en te horen met onpersoonlijk begrijpen.
Indien deze lessen je echter leiden tot je eerste
inzicht over Mijn werkelijkheid binnenin je, en
door deze gedeeltelijke realisatie van Mij en
Mijn koninkrijk hoge trillingen in je worden teweeggebracht, die je opvoeren tot een tijdelijke
geestelijke extase, en je neemt je voor te trachten
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in dit bewustzijn van Mij voortdurend te verblijven en Mij steeds te gehoorzamen, - wees niet
ontmoedigd wanneer je zult falen, indien onmiddellijk daarna zich een gelegenheid voordoet om de ernst en de kracht van je voornemen
te toetsen.
Want alleen door jouw pogen en falen, waarbij
je je scherp bewust wordt van je tekort aan
kracht en aan het vermogen je aan Mij toe te vertrouwen en in Mij te rusten, kan IK het bewustzijn in je wekken van Mijn goddelijke krachten,
die er steeds op wachten om door jou te worden
geopenbaard.
Deze hoge trillingen hebben slechts tot doel zekere eigenschappen van de ziel te activeren met
de daarbij behorende vermogens; want deze
moeten ontwaakt zijn, eer IK zulke krachten kan
manifesteren.
Wanneer zulke ziele-eigenschappen zijn gewekt, ontmoeten zij natuurlijk actieve tegenstand van andere eigenschappen die tot dusverre
de onbeperkte heerschappij voerden in je natuur.
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Deze moeten overwonnen worden en onder gezag gebracht, waarna ze moeten worden verheven tot hun ware dienstbetoon, voordat de eigenschappen van de ziel zich vrijelijk kunnen uitdrukken.
Deze tegenstand dient alleen om de uiting van
deze ziele kwaliteiten te versterken, te beproeven en te vervolmaken.
Want je moet in staat zijn om elke aanval van
buitenaf te weerstaan voordat al Mijn goddelijke
krachten, die zich van binnenuit een weg banen,
ten volle tot ontplooiing kunnen komen.
Weet dat IK het ben die deze krachten in je tot
openbaring brengt, en wel met dezelfde snelheid
als je in staat bent ze te dragen en daarbij sterk
te blijven.
De fout die je maakt, is te pogen jezelf tot groei
te brengen.
IK BEN de levensboom in je. Mijn leven wil en
moet zich uiten, maar het zal dit doen door een
geleidelijke en gestage groei.
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Je kunt geen vrucht dragen voordat je daarnaartoe gegroeid bent. Herinner je dat Mijn leven
steeds bezig is je op te bouwen tot volmaakte
gezondheid, kracht en schoonheid; dat het zich
evenzeer naar buiten moet openbaren, zoals het
dat nu reeds van binnen doet.
Jij die begonnen bent je bewust te worden van je
IK BEN binnenin je, maar nog niet hebt geleerd
met Mij te communiceren, luister nu en neem
Mijn woorden ter harte.
Je hebt geleerd om "stil te zijn" en misschien heb
je Mijn tegenwoordigheid in je gevoeld. Indien
dit zo is, realiseer je dan dat IK daar BEN, en
stel Mij een vraag. Na een stil en ernstig gebed
tot Mij om antwoord, wacht dan zonder onrust,
bezorgdheid of persoonlijke invloed, ontvankelijk en vol vertrouwen op de impressies die zullen komen. Mocht als antwoord een gedachte
komen waarvan je je herinnert ze ergens gehoord of gelezen te hebben, zet haar dan onmiddellijk van je af en zeg: "Nee."
Vader, wat zegt U?
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Ook kunnen er gedachten komen vanuit andere
menselijke bronnen. Maar als je op je hoede
bent, zul je ze als zodanig herkennen en weigeren ze te aanvaarden. En dan, wanneer je Mij
blijft vragen, zul jij ten slotte een antwoord ontvangen, waarvan je zult voelen dat het werkelijk
van Mij komt.
Zo zal het gaan in het begin.
Wanneer je geleerd hebt Mijn stem te onderscheiden van alle andere stemmen en je je persoonlijke invloed geheel kunt onderdrukken,
dan zul je in staat zijn volgens eigen verlangen
in een stille gemeenschap met Mij te treden,
zonder daarin gehinderd te worden door denkbeelden, overtuigingen en meningen van anderen. Dan kun je elke vraag stellen die je wenst,
of een ander kan je een vraag voorleggen of een
probleem, waarbij men hulp behoeft en op dat
ogenblik zal IK in je geest de woorden tot antwoord wekken, hetzij zwijgend tot jezelf, hetzij
hoorbaar tot de ander door jouw stem.
221

Jij, Mijn geliefde, die jouw zelf aan Mij hebt gewijd en iedere mogelijke poging doet met Mij in
gemeenschap te treden, maar in plaats daarvan
hebt ondervonden dat iedere steun van de wereld
is weggevallen of wordt weggenomen en dat je
zonder geld bent en zonder vrienden en niet
weet waartoe je te wenden voor menselijke hulp;
verneem, Mijn geliefde, dat je Mij nu zeer, zeer
nabij bent, en indien je slechts volhardt in Mij te
vertoeven en Mijn woorden in je blijven om je
te leiden, indien je rust in Mijn belofte en daarop
volkomen vertrouwt, dan zal IK je spoedig een
vreugde, een vervulling en een vrede geven als
menselijke woorden en als de menselijke geest
zich niet kunnen voorstellen.
Want je hebt Mijn geboden onderhouden, je vertrouwen gesteld in Mij, en Mijn koninkrijk en
Mijn gerechtigheid het eerst gezocht, en daarom
zal IK alle andere dingen daaraan toevoegen,
zelfs die welke de wereld je geweigerd heeft.
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Jij, Mijn dierbare, die je eveneens aan Mij hebt
gewijd, maar nog vasthoudt aan sommige wereldse normen en niet in staat bent los te laten en
je geheel aan Mij toe te vertrouwen. Jij, tot wie
IK daarom mislukking, teleurstelling en zelfs armoede heb toegelaten, opdat je daaruit de bedrieglijke waarde van alle wereldse zaken zou
leren inzien, hun onbestendigheid, hun onvermogen om geluk te geven, hun totaal gemis aan
Mijn Werkelijk Leven.
Jij, dierbaar kind, die dit nog niet kunt inzien en
een hart hebt dat nog vol is van onrust en vrees,
omdat je niet weet waar het brood voor morgen
vandaan moet komen of het geld voor de huur
van de volgende week of voor de achterstallige
hypotheek; luister nog eens naar Mijn woorden,
reeds lang geleden in de Bergrede aan je gegeven:
"Daarom zeg IK u, weest niet bezorgd voor uw
leven, wat gij zult eten of wat gij zult drinken,
noch voor uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Is het leven niet méér dan het voedsel en
het lichaam niet méér dan de kleding?
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Aanschouw de vogels in de lucht, dat zij niet
zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de
schuren; en uw hemelse Vader voedt hen nochtans. Zijt gij niet veel meer dan zij? Wie toch van
u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toedoen?
En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Beschouw de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze
arbeiden niet en ze spinnen niet. En IK zeg u dat
zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet was bekleed gelijk een van hen.
Indien nu God het gras in het veld, dat heden is
en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende:
Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken?
Of waarmee zullen we ons kleden? (Want al
deze dingen zoeken de heidenen). Want uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.
Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods (vertaald
als Zijn Bewustzijn) en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
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Maakt u dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor het zijne
zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad."
Heb je nog duidelijker omschreven geboden nodig dan deze of een nog duidelijker omschreven
belofte? Jij die jezelf aan Mij hebt toegewijd en
je Mijn discipel noemt? Luister!
Heb IK niet altijd in alles voorzien?
Ben je ooit in nood geweest, zonder dat IK
steeds met hulp verscheen op het juiste ogenblik? Is er ooit een tijd geweest waarin alles donker scheen en IK geen licht heb gebracht?
Kun jij, met wat je nu reeds weet, terugblikken
op je leven en zien waar je het beter had kunnen
regelen? Zou je je geestelijk begrip willen ruilen
tegen de aardse bezittingen van wie dan ook?
Heb IK dit alles niet gedaan in weerwil van het
feit dat je opstandig bent geweest en je leven
lang hebt geweigerd naar Mij te luisteren?
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Ach, Mijn kinderen, kunnen jullie niet inzien dat
geld, onderdak, kleding, voedsel en hun verwerving slechts incidenten zijn en niets te maken
hebben met jullie werkelijke leven; tenzij jullie
ze tot werkelijkheid maken door er zoveel
waarde aan te hechten, terwijl je Mij op een zijspoor laat blijven.
Indien het noodzakelijk voor je is van deze wereldse dingen te zijn verstoken om de waarheid
te kunnen leren - namelijk dat IK BEN het enig
belangrijke is in het leven, dat IK de EERSTE
moet zijn, indien je Mij waarlijk liefhebt - dan
sta IK toe, dat werkelijk en blijvend geluk en
welvaart je deel kunnen zijn.
Dit geldt ook voor jou, Mijn kind, die je gezondheid hebt verloren, je moed hebt verloren, al je
zelfvertrouwen hebt verloren en na vermoeiende
jaren van zoeken buiten je, bij wereldse artsen
en geneesmiddelen, waarbij je getrouw de instructies en suggesties hebt opgevolgd om het
leven terug te winnen dat je verloren had - jij die
je ten slotte naar binnen hebt gericht tot Mij, met
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de flauwe hoop dat IK in staat zou zijn om je te
helpen. Weet, Mijn kind, dat ook jij in volledige
overgave moet komen tot Mij, de éne en énige
heelmeester die je kan genezen.
Want IK BEN het Almachtige Leven binnenin
je. IK BEN jouw gezondheid, jouw kracht, jouw
vitaliteit. Pas zodra je Mij in jezelf kunt voelen
en weten dat IK al deze dingen voor je BEN, is
werkelijke en blijvende gezondheid voor je mogelijk.
En nu, Mijn kind, kom dichterbij.
Want IK BEN gaat je nu de middelen meedelen
om al deze dingen te verkrijgen - gezondheid,
welvaart, geluk, eenheid, vrede.
In de volgende woorden ligt het grote geheim
besloten. Gezegend ben jij die het vindt.
"Wees stil! - en wéét - IK BEN - God."
Weet: IK BEN in jou.
Weet: IK BEN Jou.
Weet: IK BEN jouw Leven.
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Weet: Alle Wijsheid, Alle Liefde, Alle Kracht
ligt in dit Leven, dat NU onbelemmerd vloeit
door jouw gehele wezen.
IK BEN het LEVEN,
IK BEN de INTELLIGENTIE,
IK BEN de KRACHT in alle substantie.
In alle cellen van je lichaam, in de cellen van alle
minerale, plantaardige en dierlijke stof;
in vuur, water en lucht; in zon, maan en sterren.
IK BEN datgene in jou en in al dat andere, dat
IS. Hun bewustzijn is één met jouw bewustzijn
en alles is Mijn Bewustzijn.
Door Mijn Bewustzijn in hen is al wat zij hebben of zijn, het jouwe - indien je er om vraagt.
Spreek tot hen IN MIJN NAAM.
Spreek in het Bewustzijn van jouw éénheid met
Mij. Spreek in het Bewustzijn van Mijn Macht
in jou en Mijn Intelligentie in hen.
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Spreek - BEVEEL wat Jij WILT in dit Bewustzijn - en het universum zal zich haasten te gehoorzamen.
STA OP! O aspirant, voor eenwording met Mij.
Aanvaard nu je goddelijk erfdeel!
Zet je ziel, je geest, je lichaam wijd open en
neem in je op Mijn Levensadem!
WEET dat IK je vul tot overvloeiens toe met
Mijn goddelijke VERMOGEN, zodat iedere vezel, iedere zenuw, iedere cel, ieder atoom van je
wezen nu bewust LEEFT met Mij, leeft met Mijn
Gezondheid, met Mijn Kracht, met Mijn Intelligentie, met Mijn ZIJN!
Want IK BEN in jou. Wij zijn niet gescheiden.
Wij zouden onmogelijk gescheiden kunnen zijn.
Want IK BEN Jij.
IK BEN jouw WARE Zelf, jouw WARE Leven
en IK manifesteer Mijn ZELF en Al Mijn
VERMOGENS in jou, NU.
ONTWAAK!
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Sta op en laat gelden jouw oppergezag!
KEN jouw Zelf en jouw VERMOGENS!
WEET dat al wat IK heb het jouwe is; dat Mijn
Almachtig LEVEN door jou heen stroomt; dat
je Ervan kunt nemen en Ermee kunt bouwen wat
jij WILT; dat het zich voor jou zal manifesteren
als Gezondheid, Kracht, Welvaart, Eenheid, Geluk en Vrede - alles wat je WILT van MIJ.
Visualiseer dit. DENK het. WEET het!
En dan, met al de zekerheid van jouw natuur,
Spreek het Scheppende WOORD!
Het zal niet ledig tot je wederkeren.
Maar bedenk, Mijn geliefde, dat dit niet kan gebeuren voordat je tot Mij bent gekomen in algehele en volledige overgave; voordat je jezelf, je
materie, je zaken, je leven, geheel aan Mij hebt
toevertrouwd en alle zorg en verantwoordelijkheid op Mij hebt gelegd, rustend en volkomen
vertrouwend in Mij.
Wanneer je dit hebt gedaan, zullen de bovenstaande woorden Mijn goddelijke Vermogens,
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die latent in je ziel aanwezig zijn, tot actief leven
wekken.
Dan zul je je bewust worden van een Machtige
KRACHT binnenin je, die, naarmate je blijft in
Mij en je laat Mijn woorden in jou blijven, je
geheel zal bevrijden uit jouw Droomwereld.
Deze zal je geest volledig bezielen, je wegen
voor je verhelderen, je voorzien van al wat je begeert en zorg en leed voor immer verre van je
houden.
Dan zullen er geen twijfels en vragen meer zijn.
Want je zult WETEN dat IK, God, je eigen ware
Zelf, altijd in alles zal voorzien en jou altijd de
weg zal tonen.
Want je hebt de waarheid gevonden dat:
Jij en IK zijn Eén.
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18. Eenheid
Jij die in oprechtheid wenst jezelf alzo aan Mij
te wijden en bereid bent je gehele leven aan Mij
te geven, daarbij alle persoonlijke ideeën, verwachtingen en doeleinden terzijde stellend opdat IK onbelemmerd en volledig Mijn Onpersoonlijk Plan door je kan uiten, luister aandachtig naar deze woorden.
IK heb je door al je levenservaringen tot juist dit
punt geleid. Indien je nu waarlijk gereed en bereid bent Mij te dienen, indien je geleerd hebt
dat je vanuit jezelf niets kunt weten en niets kunt
doen; dat IK BEN, en hetgeen je jouw intelligentie, jouw kracht en jouw materie noemt in werkelijkheid de Mijne zijn; dat IK het ben die al je
gedachten richt én je laat doen en je in staat stelt
te doen al wat je doet - dan kun je de betekenis
van Mijn woorden begrijpen en ben je geheel
voorbereid er aan te gehoorzamen.
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Tot dusverre heb IK tot je de ervaringen gebracht die je juist deze dingen zouden leren.
Maar nu, indien je gereed bent en het waardig
bent, zul je bewust met Mij samenwerken en
vreugdevol en toch rustig elke nieuwe ervaring
afwachten. Want je zult weten dat in elke ervaring wonderbare uitingen van Mijn bedoeling
liggen opgesloten, die IK geheel en al aan je zal
verduidelijken en die je meer en meer tot Mij
zullen voeren in een liefdevolle en innige eenheid.
Zo zullen alle ervaringen voortaan zegeningen
zijn in plaats van toetsingen en beproevingen of
karmische gevolgen van vroegere daden. Want
in elke ondervinding zal IK je een glorieus inzicht onthullen omtrent Mijn Werkelijkheid - je
eigen, ware wonderbaarlijke Zelf; totdat elk verlangen om aan je vroegere begeerten te voldoen
verdwenen zal zijn en je er alleen naar zult zoeken Mijn wensen te kennen en Mij te behagen.
Dit zal zich op vele nieuwe wijzen openbaren.
In je werkzaamheden, welke die ook mogen
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zijn, zal de soort van arbeid niet meer van belang
voor je zijn, maar je zult de taak vervullen die
voor je ligt, wetende dat dit het is, wat IK van je
verwacht. Steeds zul je er naar streven slechts
Mij te behagen door jouw onpersoonlijk aandeel
in de daden die het Mij mogelijk maken Mijn wil
sneller te volvoeren.
Zelfs in je zakenleven zul je ondervinden: IK
BEN daar. Want in feite heb IK je in deze zaken
geplaatst, welke die ook zijn.
Niet om daarin tot een succes of een mislukking
te worden of tot de gewone dagelijkse ploeteraar; niet om rijkdommen op te stapelen voor je
nageslacht of al je bezit te verliezen of niets te
kunnen sparen.
Nee, maar opdat door succes of mislukking,
door gebrek aan ambitie of speciale begaafdheid, IK je hart doe ontwaken tot een realisatie
van Mij, de Onpersoonlijke, die in je zetelt; die
alle dingen die jij doet inspireert en richt, die er
op wacht dat je bewust zult deelhebben aan het
ware succes en de ware schatten zult aanvaarden
die IK voor je heb bewaard.
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Dan zul je inzien dat jouw werk, zaken of levensomstandigheden slechts incidenten zijn; uiterlijke middelen, door Mij gekozen en gebruikt
om je door bepaalde ervaringen te leiden die IK
het meest geschikt acht om je tot deze realisatie
te brengen, terwijl ze tevens in je ziel bepaalde
eigenschappen doen ontplooien die zich nu nog
onvolkomen openbaren.
Indien je slechts MIJ zo zou kennen, wonende in
je hart, je vergezellend naar je kantoor, naar je
winkel, naar je werk, wat dit ook is, en je Mij
zou toestaan richting te geven aan je zaken en al
je wegen; waarlijk, IK zeg je, wanneer je dit
kunt doen, zul je je onmiddellijk bewust worden
van een nieuwe kracht binnenin je, een kracht
die uit je zal stromen als een milde, vriendelijke
sympathie, een ware broederlijkheid, een liefdevolle hulpvaardigheid voor allen met wie je in
contact komt.
En dit zal hen inspireren tot hogere principes,
zowel in hun privé- als in het zakenleven. Dit zal
in hen het verlangen wekken een gelijksoortige
invloed uit te stralen in de eigen omgeving.
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Het is een kracht die tot je zal trekken: zaken,
geld, vrienden, een overvloed van alle dingen
die je nodig hebt.
Het is een kracht die je zal verbinden met de
hoogste gebieden van het denken en die je in
staat zal stellen al Mijn Onpersoonlijke Vermogens en Eigenschappen zowel helder te zien
als bewust te manifesteren, op ieder ogenblik
van je leven.
Dan zul je niet langer de noodzaak gevoelen
naar een kerk te gaan of naar de een of andere
godsdienstige bijeenkomst of zelfs de lessen van
Mijn openbaringen te lezen om Mij te vinden en
Mij te vereren.
In plaats daarvan zul je je naar binnen wenden
en daar zul je Mij altijd vinden. En je zult zo
vervuld zijn van de vreugde met Mij te verkeren
en Mij te dienen, en op deze wijze Mij te vereren,
dat je geen ander verlangen zult hebben dan te
luisteren naar Mij, te gehoorzamen aan Mijn
stem en de warmte en ontroering te ervaren van
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Mijn tedere Liefde, zoals deze je vervult en omringt, je weg toebereidt en de omstandigheden
verzacht, waar je ook gaat en wat je werk ook is.
IK wil je maken tot een verheffende en hartverwarmende invloed in de gemeenschap waarin
IK je plaats, om alle mensen tot Mij te trekken
om door jou Mijn zegen te ontvangen. Want nu
zul je in staat zijn je persoonlijkheid zo te onderwerpen aan Mijn heilige Onpersoonlijkheid dat
de mensen jou vergeten en slechts Mij zien, dat
zij de bezieling ervaren van Mijn tegenwoordigheid in hun eigen hart, zodat zij verder kunnen
gaan met een nieuw licht in hun ogen en het gevoel van een nieuw doel in hun leven.
In het bijzonder wil IK vertoeven in jullie woning.
Door degenen die je het naaste staan, zal IK je
onderrichten in veel wonderbare dingen, die je
nu kunt begrijpen, terwijl je je tevoren hartstochtelijk tegen hun waarheid hebt verzet. Door
man en vrouw, ouder en kind, broeder en zuster,
ben IK nu in staat de volgende grote kwaliteiten
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in je te ontwikkelen - geduld, zachtaardigheid,
verdraagzaamheid, zelfbeheersing bij het spreken, liefdevolle vriendelijkheid, ware onzelfzuchtigheid en een begrijpend hart.
Want IK wil je doen zien dat IK evenzeer in hun
harten BEN als IK BEN in het jouwe.
Nu zul je in staat zijn dit te waarderen en het je
ten nutte te maken. Wanneer je deze grote waarheid werkelijk kunt bevatten, zul je in staat zijn
Mij te zien in je broeder of je vrouw, je ouder of
je kind, die met blijde en liefdevolle ogen aantrekkelijk voor je zijn als ze spreken. In plaats
van hen te berispen voor hun schijnbare vergissingen, zul je je naar binnen wenden tot Mij, de
Onpersoonlijke.
Dan zal IK door jou de milde woorden spreken
van liefdevolle vriendelijkheid, die onmiddellijk
het hart van de ander zullen verzachten en je
weer tot elkaar zullen brengen, en dichter dan
ooit tevoren.
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Want IK, het Ware IK in het hart van een ieder,
ben Eén, en antwoord altijd wanneer er zo gevraagd wordt.
Ja, als je het zou kunnen inzien, je belangrijkste
school en je grootste leraar bevinden zich in je
eigen huis, bij je eigen haard. Veel, zeer veel is
weggelegd voor hen die zich hiervan bewust zijn
en die het Mij, de Onpersoonlijke binnenin hen,
mogelijk maken de lessen te geven.
Want IK zal je niet alleen vele dingen leren door
de mond van hen die je het naast staan, maar IK
zal deze anderen eveneens leren door jou. Echter
met dit verschil, indien jij je bewust bent van Mij
en onpersoonlijk rust in Mij en Mijn wijsheid,
dan zul jij Mij toestaan jouw woorden te inspireren en jouw daden te versterken, en je zult je
geen zorgen maken over hun uitwerking op anderen of op jezelf, omdat je alle verantwoordelijkheid op Mij legt.
Indien je dit kunt, zul je je verwonderen over de
veranderingen die je ziet optreden, zowel in je
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eigen persoonlijkheid als in de persoonlijkheden
van hen die je lief zijn - tot je in staat bent achter
hun menselijke persoonlijkheid Mij te zien, je
eigen Onpersoonlijke Zelf, stralend vanuit hun
ogen.
Wanneer je Mij kunt zien op deze wijze, zullen
de hemelen voor je geopend zijn; je zult geen
gebreken meer zien in je broeder, geen disharmonie horen rondom je, geen onvriendelijkheid
voelen vanuit enig medemens.
Want je zult weten dat IK, de Onpersoonlijke
binnenin die ander, de bron BEN van alle volmaaktheid, van alle harmonie, van alle liefdevolle vriendelijkheid, Die slechts wacht op de
menselijke persoonlijkheid om tot deze herkenning te komen, nederig terzijde tredend, om
Mijn licht te laten uitstralen, schitterend in al de
glorie van Mijn goddelijk Plan.
Dan zul je inzien dat alle omstandigheden
waarin IK je breng door Mij gekozen zijn als posities waarin je Mij het best kunt dienen; dat op
alle plaatsen en in alle omstandigheden er veel,
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zeer veel valt te doen. Hoe onaangenamer ze zijn
voor de persoonlijkheid, hoe meer behoefte daar
is aan Mijn levende tegenwoordigheid.
Waar je ook bent wanneer dit ontwaken komt en
wat je werkterrein ook is - in zaken, in een beroep, als handwerker, in een kerk, of in de onderwereld - daar ligt misschien jouw grootste
kans om te dienen, want daar ken je het beste de
manier van doen en de weg. Want hoe zouden
Mijn en jouw andere Zelven kunnen ontwaken
tot de kennis van Mijn innerlijke tegenwoordigheid, zonder de inspirerende invloed die eerst
van buitenaf moet komen?
Jij die hebt ontvangen, moet geven. Jij die bezield bent, moet een bezieler worden. Je moet in
deze zaken, in dit beroep, in deze arbeid, in deze
onderwereld, Mijn Levende tegenwoordigheid
brengen.
Je moet de deuren openen van het bedroefde en
zieke hart en er Mijn Licht en Mijn genezende
Liefde in laten stromen. Je moet het zuurdesem
leveren dat het deeg doet rijzen.
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Indien deze omstandigheden aan verbetering toe
zijn, zul jij, Mijn ontwaakte, tot diegenen van
Mij die onwetend en bedrogen zijn, Mijn inspiratie brengen, Mijn zegen en Mijn kracht. Zij
kunnen zich dan opheffen en zich bevrijden van
de invloed der wereldse gewoonten, zodat zij
kunnen luisteren naar Mijn stem binnenin hen en
daarna meester kunnen worden over hun omstandigheden en niet langer de slaaf ervan blijven.
Geen enkele levensomstandigheid kan verbeterd
of overwonnen worden door eraan te ontvluchten. De goddelijke aanraking is noodzakelijk en
daarin moet worden voorzien. Maar dit kan
slechts gebeuren door iemand die zowel de diepten als de hoogten van menselijke ervaring heeft
gepeild, met Mij als gids en tolk.
Jij die leest en wiens ziel begrijpt, jij bent gezegend en je werk ligt voor je.
Maar jij die nog steeds aarzelt, terwijl je persoonlijkheid trilt van angst als het licht schemert
door je versluierd verstand - ook jij zult spoedig
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deelhebben aan Mijn zegeningen; want IK maak
je snel gereed voor de vreugde die je wacht.
Jullie beiden, jij die begrijpt en jij die vreest,
weet dat IK BEN nu reeds Mijn wil door jullie
openbaar. En de tijd zal zeker komen waarin je
geen andere wil kent dan de Mijne. Dan zullen
alle dingen die Jij wilt, voorbij gaan.
Dan zul je ten volle ontwaken uit jouw droom
van afgescheidenheid. Dan zul je Mij kennen als
je Werkelijke en Enige Zelf.
Dit kan slechts gebeuren indien jij jezelf en alles
in je leven geheel aan Mij hebt overgegeven;
wanneer er niets in jouw menselijke persoonlijkheid is achtergebleven, dat door jouw woord of
daad aan anderen ook maar de geringste disharmonische gedachten of gevoelens kan ontlokken.
Dan zal je weg een voortdurende gang van zegeningen zijn. Waar je ook gaat, zal Mijn licht
over je schijnen en Mijn liefde je omstralen. Zij
zullen vrede, harmonie en eenheid scheppen. En
het belangrijkste zal zijn, hoewel niet opvallend
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maar juist geheel natuurlijk wanneer je het eenmaal begrijpt, dat een ieder beter en gelukkiger
zal worden vanwege jouw komst in hun leven.
Want het IK BEN in hen, die nog in de materie
zijn, heeft in jou een waarlijk onpersoonlijke
weg tot uiting gezien of gevoeld, en ervaart
daarom, hoewel niet bewust door de persoonlijkheid, de Glorie en de Heiligheid van Mijn
Onpersoonlijke Leven.
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Het Onpersoonlijke Leven
Tot jou die dit leest, spreek IK.
Tot jou, die zoekt naar waarheid, geluk, vrijheid .....
Tot jou komt IK BEN.
IK BEN jouZelf, dat deel van je dat is en weet.
Dat alle dingen weet en altijd geweten heeft en altijd
was. IK, jouw Goddelijk Zelf, breng je deze woorden om je te leren dat IK, je eigen Ware Zelf, jouw
enige leraar BEN.
Mijn woorden spreek IK van binnenuit tot je uiterlijk, menselijk bewustzijn om te bevestigen alles wat
jouw IK BEN in je altijd wist, maar nog niet heeft
vertaald in duidelijke en begrijpelijke termen. Indien
je bereid bent tot deze bewustwording in jezelf, volg
dan aandachtig de uitleg die IK hierin geef en wéét
dat het jouw hoogste ZELF is dat door deze bladzijden tot je spreekt.
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