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Vragen en antwoorden      
 
over:  
• het verband tussen moed en angst (1)1 
• zielssubstantie (2) 
• de mens en zijn verhouding tot de tijd (3) 
• de relatie tussen tijd en ruimte (4)      
• leven in het nu (5) 

 
12 april 1963 

lezing 113A 
 
 “Gegroet, dierbare, dierbare vrienden. God zegene een ieder van jullie. 
Aanvaard en ontvang de zegeningen die naar jullie, naar ieder van 
jullie uitstromen. Voordat we ons met de antwoorden op jullie vragen 
gaan bezighouden, zou ik  het volgende willen zeggen: Jullie zijn net 
als de hele mensheid gewoon ... (n.v., geen opname gedurende 24 
seconden). Jullie zijn aan dit tijdssegment gebonden. Dit raakt in het 
bijzonder met elkaar in tegenspraak wanneer het om geestelijke 
gebeurtenissen gaat. In het verleden ben ik altijd met jullie mee gegaan.  
Maar ik heb jullie nu, niet alleen door bepaalde lezingen maar door het 
gehele padwerk met iets kennis laten maken dat jullie door het 
begrijpen van jezelf en het erkennen van jezelf geleidelijk naar het 
begrijpen, het waarnemen van een grotere geestelijke dimensie toe 
moet leiden waar je niet langer aan deze vakjes of tijdssegmenten bent 
gebonden. Wat deze grote geest Jezus Christus deed, is niet aan een 
bepaalde dag gebonden. Er wordt niet van jullie gevraagd om op 
bepaalde manieren op bepaalde dagen zelfs maar aan deze daad te 
denken. Maar jullie zullen het juist door dit pad dat jullie volgen in je 
leven tot uitdrukking brengen. Daarom zou het een tegenspraak 
inhouden wanneer jullie alleen maar op bepaalde dagen aan deze daad 
zouden denken. En besef, vrienden, dat alles wat jullie in zulk padwerk 
doen, die erkenning, het jezelf in alle oprechtheid onder ogen zien en 
daarbij een ander zicht krijgen, het veranderen van je houding en op 
                                                             
1 De nummers tussen () verwijzen naar de vragen waarin het onderwerp aan de  
   orde komt.    
   …..n.v….. = niet verstaanbaar   (Noot redactie) 
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een oprechte manier gaan leven – hierdoor eer je zulke belangrijke 
gebeurtenissen, deze grootse, verheven geest. Het doet er niet toe op 
welke dag van de maand, van het jaar je denkt en bidt. Dit ontwikkelt 
zich en wordt op een gegeven ogenblik werkelijkheid, vrienden. Maar 
de mens heeft deze kunstmatige kruk al heel lang nodig gehad omdat 
hij tenminste op bepaalde dagen misschien de impuls, de prikkel krijgt 
om de goede kant op te gaan, hoewel zo’n impuls vaak wordt gebruikt 
om een niet-productieve kant op te gaan. Ontvang dus steeds weer 
zegeningen opdat jullie deze weg van waarheid, van werkelijkheid 
vervolgen zodat jullie een glimp van een ruimere tijdsdimensie en 
daarom van een grotere waarheid opvangen. 
 
Dierbare vrienden, jullie beginnen nu met deze gespreksgroepen en wij 
geloven dat jullie daarmee op het juiste spoor zitten. Jullie zijn er net 
mee begonnen maar als jullie doorgaan, zullen deze avonden tenslotte 
een zodanige vorm aannemen dat jullie actiever gaan deelnemen en dat 
datgene wat tegen jullie wordt gezegd geen slapend bestaan zal leiden. 
Het is nog nieuw maar als jullie volhouden, niet opgeven en het geduld 
met jezelf en met anderen bewaren, zullen jullie de geestelijke 
dynamiek ontdekken die aan deze specifieke kant van het werk nog 
ontbreekt maar zich tenslotte ook zal ontwikkelen. 
En laten we nu overgaan tot jullie vragen.” 
 
Het verband tussen moed en angst 
 
VRAAG (1):  Wat is het wezenlijke verband tussen moed en angst?    
 
"Het verband tussen moed en angst bestaat in wezen uit het onder ogen 
zien en het niet wegdrukken van de angst. De meeste mensen .... en ik 
heb dit vroeger besproken maar ik zal de vraag in deze speciale context 
nog een keer beantwoorden, de meeste mensen proberen angst te over-
winnen door op de een of andere manier aan haar te ontsnappen. Dit 
kan door deze angst te onderdrukken, door niet te erkennen dat de angst 
bestaat of door je angst weg te redeneren of jezelf wijs te maken dat je 
geen enkele reden hebt om bang te zijn terwijl je van binnen nog steeds 
bang bent en je bang voelt. Er bestaat een wijd verbreid en verkeerd 
idee dat moed de afwezigheid van angst is. Dat is absoluut onjuist. 
Waar geen angst is, is ook geen behoefte aan moed. Het wezen van 
moed is juist dat deze in de angst bestaat, aan de angst het hoofd biedt. 
En dat kan de moed alleen door de angst onder ogen te zien, niet door 
te zeggen ‘ik heb geen reden om bang te zijn’ en ook niet door te 
zeggen ‘er is niets om bang voor te zijn’ of ‘ik ben niet bang’ maar door 
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te zeggen ‘ik ben daar en daar bang voor’ of  ‘ik heb die en die angst’. 
En als je die angst echt ervaart en tegemoet treedt, en vandaar verder 
gaat, je angst begrijpt, begrijpt wat daar achter schuil gaat, welke 
verlangens daar weer achter zitten, dan ben je moedig. En het is deze 
daad, dit moedig tegemoet treden, het ervaren en onder ogen zien van je 
angst die de angst tenslotte zal doen oplossen. 
Is dat duidelijk? Is er iets van wat ik zei niet duidelijk? 
  
 Is de afwezigheid van angst ook moed?   
 
 “Nee, ik zei dat dat niet zo is. De afwezigheid van angst betekent dat 
moed niet langer nodig is. Wanneer je niet bang bent, hoef je ook niet 
moedig te zijn. Nu kan het zijn dat je bang bent en geen moed bezit. In 
zo’n geval zul je proberen voor je angst weg te lopen. En dat lukt in 
werkelijkheid natuurlijk niet. Maar wanneer je moedig bent, loop je niet 
voor je angst weg, dan treedt je die angst tegemoet en lost haar 
daardoor tenslotte op. Is dat duidelijk?” 
 
Zielssubstantie    
     
VRAAG (2):  Wat wordt er in de lezing over zielssubstantie2 met de 

uitdrukking ‘onder’ bedoeld? ‘Wanneer een nieuw kind 
deze aarde betreedt, is de zielsstof heel erg zacht, heel 
vormbaar. Onder deze zielsstof liggen alle mogelijk-
heden: de talenten, kwaliteiten, neigingen, karakter-
trekken en ook de onopgeloste problemen’. 

 
“Misschien moet ik op een andere manier duidelijk maken, vrienden, 
dat de zielssubstantie of de zielsstof de uitdrukking, de zichtbare 
(zichtbaar laten we zeggen voor een geestwezen) de zichtbare 
uitdrukking van het geheel van je huidige persoonlijkheid is, zoals je 
nu bent. Met andere woorden, de zielsstof is het gevolg. Je problemen, 
onopgeloste conflicten, je potentiële mogelijkheden, je talenten, je 
waardevolle eigenschappen, je verplichtingen, je persoonlijke trekken, 
dat alles is de oorzaak, en het gevolg is de zielsstof als een zichtbare 
uitdrukking voor het oog van een geest. Wanneer je het in deze zin 
begrijpt, geloof ik dat je beter zult begrijpen wat er wordt bedoeld, 
want ‘onder’ is dan de oorzaak. De zielsstof is het gevolg. Maakt dat 
het duidelijker?” (Ja.) “Weet je het zeker? Als het je niet duidelijk is, 
zeg het alsjeblieft. Daarvoor zijn we hier.” 
                                                             
2 Zie lezing 111 ‘ Zielssubstantie; omgaan met eisen’  (Noot vertaler) 
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 Is dat de oorzaak .....(n.v.) de zielssubstantie wanneer 
deze de goddelijke vonk ontmoet? 

 
“Nee, het is de persoonlijkheid, zoals je nu bent met alles, zoals ik 
zojuist zei – met je hoedanigheden en je verplichtingen en je 
waardevolle eigenschappen en je problemen. Dat is de oorzaak en de 
zielsstof is de uitwerking van die oorzaak.” 
 
 Dan is de zielssubstantie op zichzelf niet ziek of gezond of 

ongezond behalve als gevolg van wat er in de eigenschap-
pen is gelegen die u noemde. Is dat juist?  

 
“Ik zou het liever zo willen stellen. Natuurlijk kan de zielssubstantie ziek 
of gezond zijn overeenkomstig de oorzaak ervan. De huid kan ziek of 
gezond zijn omdat deze gezonde of zieke huid ook een uitdrukking van 
onderliggende oorzaken is. Maar de zieke zielssubstantie kan weer gene-
zen. Zij geneest door het herstellen van een dwaling, een misvatting en 
disharmonie die door misvattingen en conflicten wordt veroorzaakt. 
Door dat ontwikkelingsproces geneest zieke zielsstof zichzelf, zoals je 
een ziek lichaam geneest door een bepaalde medicatie. Is dat duidelijk?” 
(Dank u.) 
 
De mens en zijn verhouding tot de tijd 
 
VRAAG (3):  Wat betreft de lezing ‘De mens en zijn verhouding tot de 

tijd’, hoe kun je de dood onder ogen zien en de werkelijk-
heid van het leven na dit leven echt aanvaarden zodat je in 
het nu leeft? 

 
“Hoe kun je echt de dood onder ogen zien en het feit van het leven na dit 
leven aanvaarden. Goed, vrienden, ik wil jullie hier aan een of beter 
gezegd aan twee lezingen3 herinneren die ik een hele tijd geleden heb 
gegeven. De lezingen over dualiteit.1 Welnu, als je een idee of een 
overtuiging hebt ten aanzien van het doorgaan van het leven na de dood 
– maar dit idee heb je nog niet ten volle met je hele wezen ervaren; het is 
iets wat je jezelf hebt opgelegd en waaraan je nog vasthoudt - dan moet 
je aan jezelf toegeven dat je van binnen misschien twijfelt, hoopt, tot op 
zekere hoogte gelooft dat al deze leringen waar zijn. Maar je dient je 

                                                             
3 lezing 81 ‘Conflicten in de wereld van de dualiteit’ 
  lezing 82 ‘Het leven en sterven van Jezus Christus, symbool voor het overwinnen  
                   van dualiteit’   (Noot vertaler) 



113A/5 

twijfels onder ogen te zien, toe te geven dat je ze hebt, ze tegemoet te 
treden net zoals je dat met je angsten doet. Wanneer je dat doet, ben je er 
op het gebied van de twijfel niet zeker van dat het leven doorgaat. En op 
dat gebied dien je deze angst en deze twijfel tegemoet te treden, door 
deze angst en twijfel heen te gaan en ze op dit ogenblik te aanvaarden – 
dat dit is zoals je het voelt. Het is hetzelfde proces als wanneer je  
bijvoorbeeld door alle leringen, geestelijke, religieuze, metafysische 
onderrichtingen weet dat liefde de sleutel tot het hele universum is. Toch 
moet je eerst voor jezelf toegeven in welke gebieden je hart hierover nog 
niets weet, waar je in je diepste innerlijk haat voelt waar je graag liefde 
zou willen voelen. Je kunt die liefde niet te voorschijn roepen als je niet 
toegeeft dat je haat, wrok en vijandigheid voelt. En wanneer je dat 
laatste toegeeft en ze tegemoet treedt en onder ogen ziet en begrijpt, dan 
lossen ze op en ben je vrij om lief te hebben. 
 
Het is hetzelfde met je twijfels, of deze twijfel nu te maken heeft met het 
doorgaan van het leven na de lichamelijke dood of met iets anders. Dus 
natuurlijk sluit de manier waarop deze vraag is samengesteld over en 
weer uit wat ik hier zeg. Op het ogenblik waarop je twijfelt, kun je je 
overtuiging – wat die overtuiging ook is – op het gebied waar je twijfels 
hebt niet tot uitdrukking brengen. Daar kun je alleen maar toegeven ‘ik 
weet het niet zeker, ik ben bang. ik ben bang om dood te gaan omdat ik 
niet weet of het leven doorgaat’ of ‘ik ben bang om dood te gaan omdat 
ik bang ben dat het leven doorgaat’. Deze gedachten dien je serieus te 
nemen en te onderzoeken. Dan zul je er door de innerlijke ervaring 
langzamerhand achter komen dat het leven een niet eindigend proces is, 
dat het niet anders dan zo zou kunnen zijn. En zelfs als je feitelijk bang 
bent dat het leven doorgaat, zul je er niet langer bang voor zijn waar je 
ook maar bent. Of als je bang zou zijn dat het leven niet zou doorgaan, 
zul je op een diep niveau weten en voelen dat het waar is zonder dat je 
jezelf dat op hoeft te leggen en je angst hoeft weg te redeneren. Je ziet 
dat deze vraag heel erg veel te maken heeft met de allereerste vraag die 
werd gesteld – namelijk de vraag over moed en angst. In dit geval dien je 
de moed te hebben om toe te geven dat je twijfels hebt en die onder ogen 
te zien. Je kunt niet tegelijkertijd de dood op een realistische manier 
onder ogen zien en niet toegeven dat je gerede twijfels hebt. Is dit een 
antwoord op je vraag? “ (Het helpt zeker. Dank u.) 
 
 Alhoewel het nu bij heel veel gelegenheden overdag heel 

levend en werkelijk is, verstoren irreële zorgen over het 
verleden en over de toekomst mijn nachtrust. Wat is daar 
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aan te doen? 
 
“Beste vriend, nogmaals, het gaat hier om hetzelfde. In de eerste plaats, 
als dit een steeds terugkerend patroon is dat je met name overdag het 
leven ervaart en juist ’s nachts je zorgen, dan zou je daarnaar dienen te 
kijken. En je kunt je er niet zo makkelijk van af maken door te zeggen 
dat we ’s nachts alleen zijn en de tijd hebben. Nee, er is veel meer aan de 
hand. Misschien speelt dan het feit dat je overdag niet toegeeft dat je 
deze zelfde angsten en zorgen hebt. Op een of andere manier leent de 
dag zich er meer voor om ze terzijde te schuiven terwijl je ’s nachts 
wanneer je je opmaakt om te gaan slapen je verdedigingen laat varen. 
Dan ontspan je je van binnen en ben je onbewust minder waakzaam; dat 
is de tijd dat ze zich met alle kracht laten zien en je je rust ontnemen, 
terwijl als je overdag niet op je hoede zou zijn, de rest ook zou komen. 
Nu bedoel ik hiermee niet te zeggen dat sommige van deze ervaringen 
van het vibrerende nu misschien niet echt zijn, maar dit is mogelijk niet 
altijd het geval omdat dan als dit altijd het geval zou zijn, het geen 
continue proces zou zijn waarbij je alleen gedurende de nacht bepaalde 
zorgen ervaart die je uit je slaap houden. 
 
Nu is de volgende vraag: wat doe je hiermee? Zoals ik daarnet zei, 
wanneer iets een patroon is, kijk er dan om te beginnen in dit licht naar. 
Onderzoek waarom het altijd op die manier gebeurt. Neem jezelf waar, 
misschien is het zo dat als je op het punt staat om in slaap te vallen, dit 
dan juist naar boven komt. Als je dit kunt waarnemen, is dat wellicht een 
bevestiging. Wat ik net uitlegde, klopt misschien. En wanneer je ziet dat 
dit echt zo is, dan heb je een heel goede aanwijzing van wat je 
onbewuste bezig is te doen: je ervan weerhouden om bepaalde 
onplezierige factoren en zorgen onder ogen te zien. En wat je met deze 
zorgen dient te doen is precies hetzelfde; en wat ik met betrekking tot 
deze andere vragen en antwoorden heb gezegd en wat ik altijd zeg, laat 
ze te voorschijn komen. Maar vrienden, wees je bewust van het feit dat 
ieder van jullie die over het geheel genomen heel erg bereid en 
verlangend is om te groeien en zichzelf onder ogen te zien, innerlijk nog 
dingen verborgen houdt. Kijk naar de betekenis daarvan: leer het 
onbewuste van jezelf dat zichzelf niet wenst te openbaren, dat zichzelf 
blijft verbergen te onderzoeken. Dan zul je deze factor die de slaap die je 
zo nodig hebt, verstoort veranderen en dat zal je tegelijkertijd de 
mogelijkheid geven om met die energieke poging om te voorschijn te 
komen veel zaken op het spoor te komen. En dit is dan misschien juist 
het teken of een van de vele tekenen die je tot dusverre over het hoofd 
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hebt gezien, want er zijn altijd tekenen. Dit is er één van. Begrijp je dit?” 
(Ja, dank u wel.) 
 
 Je hebt de zonnetijd en er schijnt een subjectieve tijd te 

zijn waarin we leven wanneer we dromen en wanneer we 
ons gebeurtenissen uit het verleden herinneren. Kunt u 
vertellen of er een andere soort tijd is?  

 
“Ja, natuurlijk, dat zei ik. Wanneer je slaapt of droomt bevind je je in een 
andere tijdsdimensie. Je ervaart een andere tijdsdimensie. Je ervaart de 
betrekkelijkheid van tijd en niet de onveranderlijke aard ervan zoals die 
zich in deze dimensie voordoet. Met name de zonnetijd, zoals je zegt, is 
de onveranderlijkheid van deze tijdsdimensie – veel meer haar uiterlijke, 
objectieve kenmerk dan haar subjectieve kenmerk, in een andere 
dimensie waar zij statisch, onveranderlijk, gesegmenteerd is.” 
 
 U vermeldde in de lezing een zinsnede die u steeds vaker 

gebruikt  ‘jullie zullen worden blootgesteld aan...’.  
 
“Laat ik voordat we naar de volgende vraag overgaan eerst vragen of dit 
antwoord duidelijk is. Is er in mijn laatste antwoord nog iets niet 
duidelijk?” 
 
 Ja, kan ik vragen of .....u zei dat onze tijd .....(n.v.). Als we 

nu eens aannemen dat er geen menselijke wezens op aarde 
zouden zijn, dan zou tijd als astronomische factor nog 
steeds bestaan, nietwaar?  

 
“Ja, omdat dit universum, jullie aarde een voortbrengsel is van de geest 
van al deze wezens die in deze sfeer, in dit stadium van hun 
ontwikkeling leven. Laten we zeggen dat voordat mensen deze aarde 
bevolkten – en de aarde met haar tijd bestond al – deze zielen die in deze 
dimensie pasten, waren bereid om te komen. Deze tijdsdimensie en deze 
aarde, deze wereldsfeer zouden niet bestaan als deze wezens in dit 
specifieke ontwikkelingsstadium niet zouden bestaan. Laten we nu eens 
veronderstellen dat de hele aardesfeer of door een bepaalde gebeurtenis 
of door de natuurlijke ontwikkelingsgang was weggevaagd. Dan zou er 
niets meer over zijn. In het laatste geval zou deze aardesfeer met haar 
specifieke tijdsdimensie dan langzaam oplossen – geleidelijk – net als in 
een ontbindingsproces; zoals het fysieke lichaam ontbindt, zo vergaat het 
de aarde dan, vooropgesteld dat geen andere zielen de behoefte hebben 
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om zich in deze ontwikkelingssfeer te begeven omdat ze het volgende 
stadium al hebben bereikt. Of in het andere geval, als de mensheid zou 
worden weggevaagd maar al deze zielen nog door deze ontwikkelings-
fase heen moeten gaan – en deze specifieke  tijdsdimensie is daar een 
uitvloeisel van – dan zou deze zonnetijdsdimensie blijven bestaan totdat 
nieuwe aarde omstandigheden voor de nieuwe zielen zouden worden 
geschapen zodat ze deze aarde zouden kunnen betreden. Dus als de tijd 
een voortbrengsel van de geest is, betekent dit om specifieker te zijn, van 
de geest van deze algehele specifieke ontwikkeling. Wanneer deze 
specifieke ontwikkeling er niet meer is, zal deze tijdsdimensie zichzelf 
ontbinden, net zoals de fysieke materie zichzelf zou ontbinden. Is dat een 
antwoord op je vraag? 
 
 Betekent dit dat deze aardesfeer is geschapen voor de 

ervaring van deze zielen in de Holocaust? 
  
“Ja, maar ik zou het een beetje anders willen formuleren. Om correcter, 
preciezer te zijn, je kunt niet zeggen dat deze is geschapen. Het is een 
schepping, een direct gevolg, een uitwerking van. Met andere woorden 
er is een onderling verband, het is weer een koppeling van oorzaak en 
gevolg. De materie is een gevolg van de oorzaak van deze specifieke 
ontwikkeling en dat is ook het geval met de geest, met het element tijd, 
met deze aardesfeer. En hetzelfde verband tussen oorzaak en gevolg in 
min of meer ontwikkelde zin bestaat in andere sferen en dimensies. Het 
is de algehele ontwikkeling van deze zielen, de een wellicht wat meer, 
de ander wat minder, maar de algehele, gemiddelde ontwikkeling, het 
totaal. Deze brengen bepaalde effecten voort die zich in de materie en in 
de vibratie van het universum, de sfeer of hoe je ook maar wilt noemen, 
in hun tijdsdimensie manifesteren. Begrijp je dat?” (Met andere 
woorden, er is een wisselwerking.) “Dat is juist.” 
 
Het verband tussen tijd en ruimte 
 
VRAAG (4):  Wat is het verband tussen tijd en ruimte?  
 
“Daar ben ik al op ingegaan. Er is een verband tussen de beweging van 
de ruimte en beweging en tijd. Ik ging daar al op in. Als er iets van wat 
ik vertelde niet duidelijk is, wat is het dan precies dat je niet begrijpt?” 
 
 U gebruikt met betrekking tot tijd het woord dimensie. Wij 

zijn gewend aan het gebruik van het woord dimensie in 
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verband met ruimte en niet met tijd.  
 
 “Tijd, beweging en ruimte zijn de drie factoren die deel van deze 
tijdsdimensie uitmaken. Ze houden onderling verband met elkaar. En in 
andere dimensies zijn er meer gebieden. Hier ben je in deze driedimen-
sionale tijdseenheid. In een ruimere dimensie, tijdsdimensie zul je er 
meer hebben.” 
 
 Er is nog een andere toestand waar, wanneer je heel, heel 

diep slaapt en dan wakker wordt, waar ik tenminste een 
heel grote verwarring, een paniek ervoer, alsof ik buiten 
tijd en ruimte ben en ik niet weet wie ik ben, waar ik ben of 
wat ik ben en het duurt, zo lijkt het, een heel lange tijd 
voordat alles weer terugvloeit en ik besef en herken waar 
ik ben en wie ik ben en wat ik ben. Is dat weer een.... op 
een of andere manier een opschorting van de tijd? 

 
“Het is in werkelijkheid, in feite alleen zo dat …. dat je buiten deze tijds-
dimensie bent geweest en je jezelf niet erg vlug weer aan deze dimensie 
aanpast. Het betekent een heroriëntatie. Het is precies hetzelfde als 
wanneer een geestwezen, een ziel, een entiteit van de ene tijdsdimensie 
naar een andere gaat door wat jullie mensen dood of leven noemen, 
geboren worden of in een andere sfeer geboren worden, wat jullie 
doodgaan noemen. Nu is deze heroriëntatie altijd een heel ingrijpend 
proces. Het is minder ingrijpend wanneer de subtiele lichamen nog met 
het fysieke lichaam zijn verbonden. Maar in de mate waarin de scheiding 
heeft plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld bij operaties, wanneer je 
bewusteloos bent, bij ongelukken dan is niet alleen de schok van het 
schrikken. Het is in feite het door deze schok verder van het fysieke 
lichaam en haar tijdsdimensie, de werkingssfeer verwijderd worden. En 
dan wanneer je ernaar toe terugkeert, is het afhankelijk van hoever je van 
deze tijdsdimensie verwijderd bent geweest, of het makkelijker of 
moeilijker is om je aan te passen. 
 
Hoe veel moeilijker is het dan als je helemaal een nieuwe tijdsdimensie 
binnengaat. De pasgeboren baby heeft het een tijd heel moeilijk omdat 
deze een begrensde tijdsdimensie binnengaat. Het is altijd moeilijker om 
zo iets te doen dan om een ruimere tijdsdimensie binnen te gaan. En dat 
is de reden waarom zelfs het lichamelijke gestel zo klein is en zich lang-
zaam ontwikkelt totdat het in deze omgeving past. Het is hetzelfde 
proces.” 
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 Maar waarom bestaan er zoveel verschillen tussen 
mensen? Sommige mensen zijn in ineens klaar wakker en 
anderen zijn nog half weggetrokken?  

 
“Dat heeft misschien weer een heleboel te maken met de geest, met de 
houding van de ziel, de persoonlijkheid tegenover zijn leven; daar 
kunnen heel erg onbewuste houdingen een rol spelen. Het is niet zo ge-
makkelijk om te zeggen dat het ene per se dit betekent en het andere dat. 
Nee, het gaat misschien om de algehele bereidheid van de geest om op 
deze specifieke tijd hier te incarneren. Sommigen hebben een geringere 
bereidheid dan anderen. En deze hele houding van iemand weerspiegelt 
zich in het daar zijn. Het kan ook met angsten te maken hebben. 
Bepaalde wezens zijn misschien erg bang om deze dimensie kwijt te 
raken, deze materie en daarom niet loslaten. Het kan allerlei oorzaken 
hebben; nogmaals je kunt niet generaliseren. Globaal gesproken kan ik 
zeggen dat een grote moeilijkheid om je weg terug naar deze dimensie te 
vinden het gevolg kan zijn van het verlangen naar of het geven van de 
voorkeur aan een andere dimensie en het tegenovergestelde betekent 
misschien er de voorkeur aan geven om in deze bekende dimensie te 
blijven in plaats van naar een ruimere dimensie te gaan.” 
 
Leven in het nu 
 
VRAAG (5):  Wat betreft het niet echt in het nu leven, u gebruikt steeds 

vaker de uitdrukking ‘je zult aan zulke perioden met 
depressie, angst, onzekerheid, disharmonie worden bloot-
gesteld en het zal moeilijker worden om de werkelijke, 
innerlijke oorzaken op te sporen.’ 

 
“Ja natuurlijk vrienden, hoe zou het anders kunnen? Want je bent dan 
deel van een lange kettingreactie. Laat ik jullie misschien het volgende 
voorbeeld geven. Het is misschien geen erg goed voorbeeld maar ik 
geloof dat het de zaak zal verduidelijken. Als je een heel groot huis hebt 
en dit huis staat vol met alle mogelijke spullen en laten we aannemen dat 
je bij het vullen van het huis laten we zeggen een kamer niet gebruikt. Je 
gebruikt de kamer niet. Je gebruikt hem alleen als opslagruimte. Nu kun 
je die kamer op een wanordelijke manier volstouwen. Aanvankelijk zijn 
er slechts weinig voorwerpen. Het zal dan niet veel moeite kosten om 
daarin orde aan te brengen. Maar als die kamer helemaal propvol staat, 
zal het veel moeilijker zijn om dingen te sorteren en orde in deze kamer 
aan te brengen omdat je in het begin lui bent geweest en niet de relatief 
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kleine moeite hebt genomen om de dingen te sorteren en meteen op hun 
goede plaats te zetten. 
 
Iets soortgelijks is er aan de hand met de tijd die je tot je beschikking 
hebt. Als je op een bepaald gebied problemen hebt en je stemming zakt 
slechts een klein beetje op het moment, bij het geringste teken dat je je 
hierover een klein beetje verstoord voelt en je besteedt er aandacht aan 
en je vraagt jezelf meteen af ‘wat is dit? wat voel ik nou echt? waarom 
ben ik hierdoor een beetje verstoord?' (in plaats van het in de opslag-
ruimte van je onderbewuste weg te stoppen), dan zul je ogenblikkelijk in 
staat zijn om te zien wat erachter zit en voordat het de gelegenheid krijgt 
om aan te groeien en zich op te hopen en vicieuze cirkels en 
kettingreacties te veroorzaken, lucht je jezelf op door het te uiten; dat wil 
zeggen, je hebt je die onaangename tijd, die negatieve instroming of wat 
je als gevolg van je verstoorde gevoelens, je verstoring als zodanig 
ervoer, ten nutte gemaakt. Maar als je het laat sloffen, als het maar 
doorgaat, druk je het weg en omdat het ondergronds doorwoekert, schept 
het – zoals jullie door dit werk van het verkennen van jezelf weten – 
negatieve patronen met hun vicieuze cirkels en met hun kettingreacties; 
en hoe langer deze vicieuze cirkel doorgaat, des te grote het sneeuwbal-
effect. Het wordt dan een grote kluwen die heel moeilijk te ontwarren is; 
en elke keer dat deze sneeuwbal groter wordt, zakt de stemming verder 
weg. En het wordt daarom moeilijker om er orde in aan te brengen. Het 
kost veel meer moeite om al die verschillende stromen en wisselwerkin-
gen en misvattingen die ertoe leidden dat je je energiestromen op de 
verkeerde en destructieve manier gebruikte, uit elkaar te halen. Dat kost 
heel veel moeite en juist omdat het zoveel moeite kost, schrik je er nog 
meer voor terug en laat je dat alles zich nog meer ophopen. En daarom, 
hoe meer het zich ophoopt, hoe groter de brok wordt, hoe moeilijker 
deze tijden worden. Ligt dat niet voor de hand? Is dat duidelijk? 
 
Daarom is het gebruiken van deze ogenblikken waarop je je verstoord 
voelt uiterst belangrijk, ook omdat je het materiaal dan zoveel meer bij 
de hand hebt.  De mens in deze aardesfeer is daarom zo dom omdat hij 
gelooft dat de onaangename tijden zo lastig zijn. Het is de enige manier 
om zichzelf voor altijd te behoeden – voor het ooit weer in de ellende 
terechtkomen – omdat hij zonder deze moeilijke tijden die hem wakker 
schudden, die naar buiten brengen wat verborgen is, geen andere manier 
heeft om zijn toekomstige harmonie te waarborgen. Hij kan die 
harmonie alleen bewerkstelligen door middel van deze gebieden die hem 
echt raken. Als hij aandacht aan de kleine tekenen geeft, des te beter, dan 
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hoeven ze zich niet op te hopen. Maar helaas wacht de mens meestal 
heel lang totdat hij echt iets doet om in waarheid naar zichzelf te kijken. 
Gewoonlijk gaan daar vele incarnaties overheen. Hij geeft er de voor-
keur aan om te zeggen dat hij door het ongeluk wordt achtervolgd, dat 
hij een prooi van het kwaad van anderen is. Hij wil niet zien wat het in 
hem is. 
 
 Zou u het verband tussen zelfvervreemding en de tijd 

kunnen aangeven?  
 
“Zelfvervreemding en tijd. Waarom? Dat deed ik de vorige keer al in de 
laatste lezing.4 En je kunt misschien wanneer je die bestudeert en je je 
voor je volgende gespreksgroep voorbereidt......... misschien zullen we er 
dan op ingaan omdat ik sprak over hoe je alleen in het nu kunt leven als 
je de werkelijkheid van jezelf ervaart. Als je van jezelf bent vervreemd, 
ervaar je de werkelijkheid van jezelf niet. Dus dat is het verband tussen 
leven in het nu en zelfvervreemding.” 
 
 Wanneer je in gedachten tijd besteedt aan het verleden of 

aan het plannen maken voor de toekomst, kom je dan in 
conflict met het gewenste doel - altijd in het nu leven?  

 
“Oh nee beste vriend, dit is een complete misvatting. Zie je, het hangt er 
altijd van af hoe. Alles hangt af van het hoe en nooit van het wat; ik heb 
dat meermalen gezegd. Je kunt op een opbouwende manier over het 
verleden nadenken om jezelf, je huidige problemen beter te begrijpen en 
dat zal je in staat stellen om ze op te lossen zodat je in het nu kunt leven. 
Of je kunt op een destructieve manier over het verleden nadenken door 
in cirkels rond te draaien, door aan iets vast te houden dat voorbij is en 
dat je niet wilt loslaten. Of door het lot of anderen de schuld van iets 
onplezierigs te geven, dat jou in het verleden is overkomen. Of er de pest 
over in te hebben dat het verleden niet langer het heden is. Dit is het 
destructief bezig zijn met het verleden. Maar de constructieve manier 
bestaat ook. 
 
En hetzelfde geldt voor de toekomst. Je kunt aan de ene kant op een heel 
gezonde, ontspannen manier niet onverantwoordelijk voor je eigen 
toekomst zijn, echter op een flexibele manier zonder je daar overmatig 
bezorgd over te maken. Of je kunt aan de andere kant op deze manier, de 
manier die ik heb beschreven, in de toekomst leven wat een veel 
                                                             
4 lezing 113 ‘Identificatie met jezelf’  (Noot vertaler) 
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subtieler proces is waarbij je nooit helemaal in het nu leeft, altijd iets van 
de toekomst verwacht zodat de toekomst nooit het nu wordt. En wanneer 
dat toch gebeurt, is de desillusie groot. Dit is nog zo’n destructieve 
manier. En je kunt het geluk in het nu alleen ervaren als je niet wegloopt 
voor de onwelkome momenten van het heden, of dat nu angst is of 
twijfel of dat je om de een of andere reden gevoelens van afkeer van 
jezelf hebt of wrok of wat het ook is – eenzaamheid! Alles wat verstoort, 
waar je voor wegloopt. En omdat je wegloopt voor wat je verstoort, kun 
je onmogelijk het positieve, het constructieve, de prachtige momenten 
van het nu ervaren. Het is daarom zo dat in de mate waarin je dat nu op 
dit ogenblik onder ogen ziet, wat er in je gevoelens omgaat, wat voor 
gevoelens dat zijn en daarin bent, daarin leeft, dat je in die mate heel 
goed zult weten welke manier van denken over het verleden of de 
toekomst constructief is en dat belet je niet om in het heden te leven. Is 
dat duidelijk?” (Heel erg bedankt.) “Zijn er nog andere vragen die 
misschien spontaan opkomen of is er iets dat nog niet helemaal duidelijk 
was, iets waarvan je nog meer uitleg zou willen hebben?” 
 
 Het lijkt erop dat het leven in het nu gehinderd wordt 

door zorgen en zorgen beletten je om in het nu te leven. 
Het lijkt op een vicieuze cirkel die maar steeds rond gaat. 

 
“Ja, maar niet noodzakelijkerwijs. Als je je zorgen onder ogen ziet, 
zullen ze je niet beletten om in het nu te leven. Helemaal niet!! Net zo 
min als angst die je onder ogen ziet je belet om in het nu te leven. Niets 
van wat er in jou aanwezig is – goed of slecht, positief of negatief, 
opbouwend of afbrekend – zal jou beletten om in het nu te leven, mits 
je het werkelijk onder ogen ziet en tegemoet treedt. Maar het zal je wel 
beletten net zoals het positieve dat ook zal doen, als je het niet op dat 
moment ervaart. Als je ergens over in zit en je denkt ‘jeetje, als ik deze 
zorg onder ogen zie, leef ik niet in het nu’, dan loop je ervoor weg. 
Maar als je zegt ‘ik zit daar en daar over in, ongeacht hoe tegenstrijdig 
zulke gevoelens en mijn bewuste gedachten ook zijn; dit voel ik; ik 
voel dat ik op dit ogenblik daar zo over in zit.’ Je zult je ogenblikkelijk 
ontspannen en je zult met die zorg in het nu leven en zelfs al maak je je 
er druk over, die zorg zal dan veel minder verstorende werken en dat 
zal je de mogelijkheid geven om je bezorgdheid te begrijpen en 
vandaar verder te gaan. 
 
Je misverstand zit hem daarin dat je denkt dat je eigenlijk geen zorgen 
zou moeten hebben – omdat dat je belet om in het nu te leven of omdat 
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je geen zorgen wilt hebben of omdat het misschien in strijd is met een 
andere opvatting die je hebt of wenst te hebben. Maar het niet in het nu 
leven is juist in die houding gelegen en niet omdat je die zorg hebt. 
Jullie mensen, jullie willen allemaal eerst vrij van problemen zijn en 
dan kunnen jullie misschien deze grote, ver verwijderde waarheid van 
het leven in het nu leven. Zo werkt het niet. Zo kan het nooit werken. 
Want als jullie er op deze manier over denken en het je zo voorstellen, 
is het weer een ontwijken van datgene wat je niet onder ogen wilt zien 
en leven. Maar als je dat wel doet, als je het bent, dan ga je erin en los 
je het daardoor op.” 
 
 Ik denk dat we het verkeerde idee hebben dat leven in het 

nu iets moois moet zijn, (“Juist”) in plaats van het leven 
in het nu met zijn zorg te nemen zoals het zich aandient. 

 
“Precies. Wat je nu bent! Wat er nu is! Je maakt je nu zorgen, je bent 
nu bang, je hebt nu twijfels. Dat is allemaal in jou.” 
 
 Waarom lijkt het nooit over het nu te gaan? Het gaat 

altijd over het verleden of de toekomst maar niet over het 
nu. 

 
“Maar jij, jij lijdt nu door deze zorg of het nu over het verleden gaat of 
over de toekomst. Je zorg op dit moment is misschien een zorg over 
iets dat 20 jaar geleden gebeurde of over 20 jaar zal gebeuren. Maar je 
zit er nu over in. Dat is jouw nu, nietwaar?” (Ja, ja.) “Als je er van weg 
wilt lopen, kun je niet in het nu leven. En je ziet het heel goed, beste 
vriend, als je zegt, wanneer je hetzelfde uitspreekt als ik hierover met 
andere woorden zei. Je wilt gelukkig zijn en je denkt dan dat je niet in 
het nu kunt leven; zoals jij het stelt, jij hebt het beeld dat leven in het 
nu gelukzaligheid betekent. Maar je wenst je altijd al gelukzaligheid 
terwijl er nog steeds een ongelukzaligheid in je is die je niet erkent. 
Leef die ongelukzaligheid en ze zal veel minder onplezierig zijn als je 
je er zonder uitvluchten en zonder strijd echt in begeeft. 
 
We zullen in de volgende lezing5 uitgebreider op dat onderwerp 
ingaan. Want op dit punt hebben jullie allemaal meer verheldering 
nodig, zouden jullie meer uiting aan je verwarringen kunnen geven, ze 
meer in de openbaarheid brengen. Sommige vragen die hier werden 
gesteld zullen van groot belang blijken te zijn, niet alleen voor degene 
                                                             
5 Lezing 114 ‘Het – gezonde en ongezonde – gevecht met jezelf’  (Noot vertaler) 



113A/15 

die de vraag stelde maar voor veel anderen die misschien soortgelijke 
ideeën hebben maar die ze voor zichzelf nog niet duidelijk onder 
woorden hebben gebracht. Als je er echt over nadenkt, een en ander 
overweegt, zul je wat ik hier heb uitgelegd gaan begrijpen. Dit is 
misschien wel een grotere stap op weg naar zelfverwerkelijking dan tot 
dusverre al het andere. Maar jullie zijn er nu klaar voor. Is er nog iets 
anders, dierbare vrienden?” 
 
 De zonnetijd lijkt minder verband met het leven in het nu 

te houden dan iemands subjectieve tijd. Is dat juist? 
 
“Ja, dat klopt omdat er twee aparte factoren zijn terwijl een andere 
tijdsdimensie een voortbrengsel van het nu is. En daarom is deze 
subjectief, betrekkelijk en directer verbonden met het zelf en daarom 
met het nu. Ik ben bang dat als ik hierop doorga, ik in onze volgende 
lezing zal belanden.” 
 
 Vereist de verschuiving naar het leven in het nu niet het 

vermogen om je aandacht te richten? 
 
“Vermogen, waarvoor? Voor het onder ogen zien van de waarheid – 
wat je op dit ogenblik voelt?”  (Nee, alleen je aandacht op het nu 
richten.) “Je zult in staat zijn om je aandacht op het één zijn van nu en 
jou te richten. Jouw nu is jij. Wat je op dit ogenblik voelt is nu, voor 
jou. Het nu van iemand anders is een ander nu omdat hij andere 
gevoelens heeft. Maar jouw nu is wat je op dit ogenblik voelt. Over vijf 
minuten voel je wellicht iets anders; daarom zul je nu anders zijn maar 
niet omdat er vijf minuten van de zonnetijd zijn verlopen maar omdat 
je gevoelens anders zijn. En daar heb je het verschil tussen de twee 
tijden. De werkelijke of meer werkelijke tijd ben jij – wat je voelt, wat 
je denkt, wat je bent, wat je op dit ogenblik ervaart; en het vereist niet 
een speciaal vermogen. Het vraagt alleen de oprechtheid om jezelf op 
dit ogenblik onder ogen te zien ‘ik voel dit en dat, zus en zo’ en dan 
misschien de volgende stap, waarom? Daar en daarom. En misschien 
ook door te zeggen ‘ik wil mezelf nu niet onder ogen zien omdat dat 
onaangenaam is’ – en dat is ook een nu, een waarheid en daarom is het 
jouw nu. Ik spreek in het algemeen, begrijp je? Het is een misvatting 
van je om te denken dat iemand begaafd moet zijn, dat hij met speciale 
intellectuele kennis of gaven of talenten begiftigd moet zijn om in het 
nu te leven, of dat hij geestelijk bijzonder ontwikkeld moet zijn. Dat is 
niet waar, vrienden. De geestelijke ontwikkeling is een voortbrengsel 
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daarvan als het een echte geestelijke ontwikkeling is. Daar komt het 
vandaan, niet door een of andere speciale gave, niet door iets dat je niet 
kunt hebben, want je bezit dat vermogen al. En het is in feite veel 
makkelijker op te roepen dan je uitgebreide pogingen om het nu te 
ontvluchten. Het vraagt een oneindig veel groter vermogen om dat te 
doen maar jullie hebben – heel ijverig gedurende honderden en 
honderden jaren gerekend in jullie jaren jezelf getraind om dat te doen. 
Maar in feite is het een veel moeilijker procedure. Is dat duidelijk? Is er 
nog iets anders?  
 
Goed, dierbare vrienden, laten we hopen dat deze woorden vrucht 
zullen dragen. Mogen jullie allen – vrienden die hier zijn, vrienden die 
hier niet persoonlijk aanwezig zijn - worden gezegend. Jullie allemaal, 
iedereen. Aanvaard de kracht van deze zegening, deze warmte, deze 
liefde, deze stroom van waarheid. Laat ze je gedachten binnengaan. 
Laat ze je aanmoedigen om verder te gaan met onder ogen zien van 
jezelf zoals op je op dit ogenblik bent. Ieder ogenblik. 
 
Wees gezegend, dierbare vrienden. Wees in vrede. Wees in God.” 
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