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“Zegeningen, liefde en groeten breng ik jullie allen, lieve vrienden. 
 
 Met grote blijdschap nemen we in deze nieuwe werkperiode weer 
contact op. De vreugde in onze wereld is groot. Deze vreugde kan ook 
jullie ten deel vallen als je je er voor openstelt en haar wilt voelen. Er is 
vreugde over wat door velen van jullie tot stand is gebracht, 
individueel en samen. Maar er is ook vreugde over wat komen gaat. 
Want degenen die zich dit jaar werkelijk aan hun eigen innerlijke weg 
wijden, zullen nog meer ontvangen van datgene wat jullie al aan groei 
en bevrijding, vrede en blijdschap ervaren hebben. 
 
Jullie hebben van mij en uit vele andere bronnen steeds weer opnieuw 
vernomen dat er een reusachtige kosmische kracht in het universum is 
vrijgekomen, die de planeet aarde overstroomt. Voorboden daarvan 
hebben zichzelf al geruime tijd geleden aangekondigd. Deze voorboden 
hebben allerlei kenmerken, waarop ik nu niet verder hoef in te gaan. 
Het is voldoende om te zeggen dat er zich een nieuwe golf van 
spirituele waarheid over jullie wereld verspreidt. Nieuwe waarden 
proberen door oude weerstanden heen te dringen. Ik zal in deze lezing 
spreken over de betekenis van deze nieuwe kosmische kracht, waar het 
alles toe leidt en wat het betekent voor jullie gemeenschap en voor 
jullie eigen individualiteit en groei. 
 
Ik heb in het verleden vaak gesproken over de ‘entiteit aarde’: de 
planeet aarde als een entiteit waarvan elke afzonderlijke bewoner een 
cel is, precies zoals je eigen entiteit uit talloze cellen bestaat. Elke cel is 
een centrum van bewustzijn en energie, net zoals ieder van jullie een 
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centrum van bewustzijn en energie is. De aarde als entiteit is volwassen 
aan het worden. Ze staat op het punt een nieuwe innerlijke weg in te 
slaan, net zoals een opgroeiend mens daarvoor komt te staan. Jullie 
hebben allemaal wel eens op je pad ervaren dat een deel van je klaar is 
om te groeien, zich te openen en nieuwe mogelijkheden aan te durven 
door het laten zien van verborgen geheimen, om zo tot een nieuwe, 
totaal verruimde kijk op het leven, het zelf, en tot een nieuwe manier 
van zijn te komen. Een nieuwe manier van zijn die de oude niet aflegt, 
maar veeleer van het oude transformeert wat niet in overeenstemming 
is met de nieuwe, zuivere en grote impuls en die de zuivere substantie 
van het oude zelf invoegt in zijn nieuwe, ruimere vorm. 
 
Jullie weten ook dat het andere deel van je, dat we het lagere zelf 
noemen, deze beweging tegelijkertijd blokkeert. Het is bang, wantrou-
wend en biedt er weerstand tegen. Welk stuk je kiest is afhankelijk van 
je egobewustzijn. In zo’n strijd en zo’n conflict is een crisis onvermij-
delijk. Het tegenstrevende deel veroorzaakt de crisis door de onverbid-
delijke, onweerstaanbare beweging van de evolutie tegen te houden. 
Hoe minder deze strijd herkend wordt voor wat hij is en hoe meer zijn 
werkelijke betekenis ontkend en gerationaliseerd wordt, des te groter is 
de chaos die hij veroorzaakt en des te angstaanjagender zal die chaos 
eruit zien in zijn misschien tijdelijke, fysieke vorm. En omgekeerd, hoe 
meer gezien wordt wat deze strijd werkelijk betekent en hoe meer de 
persoonlijkheid handelt volgens de principes van het hoger zelf, des te 
korter zal de crisis duren en in feite zal diezelfde crisis zich omvormen 
tot een ongekend geluk. 
 
Jullie zien dus dat crisis gezond en onvermijdelijk is, zoals ik vroeger 
ook al uitgelegd heb. Groei zonder crisis bestaat niet, omdat crisis 
bestaat in die mate waarin groei tegengehouden wordt. Het lagere zelf 
is niet alleen slinks, oneerlijk en zelfzuchtig, het lagere zelf is ook 
onwetend. Het wil graag onwetend blijven en die onwetendheid maakt 
het in allerlei opzichten koppig, blind, destructief en negatief. 
 
De aarde als entiteit heeft ook een lager zelf. Net als bij de mens is dat 
lager zelf niet alleen negatief, egoïstisch, hebberig en oneerlijk, het is 
ook ongelooflijk dom. Het verzet zich uit alle macht tegen het proces 
van de nieuwe impuls waar de ziel klaar voor is. Daarom verkeert deze 
aarde in een crisis. Zowel deze crisis is te zien, als hier en daar ook 
tekenen van groei van nieuwe manieren van leven, van nieuw begrip, 
een dieper besef van wat leven en spirituele werkelijkheid is. Deze 
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nieuwe ontwikkelingen zijn niet altijd vrij van verdraaiingen en 
overdrijvingen, van fanatisme en begripsverwarring en hebben de 
neiging om deze nieuwe impuls te gebruiken om het ongezuiverde 
zielenmateriaal niet te hoeven zien. Dit misbruik maken kost veel en is 
uiteindelijk teleurstellend. Op allerlei manieren probeert deze kracht 
door te breken, maar niet overal wordt de volledige verantwoordelijk-
heid en betekenis ervan op de juiste manier ingezien, noch wordt 
ernaar geleefd. Zo zijn er veel spirituele bewegingen, die van binnenuit 
de impuls proberen te volgen zonder aandacht te besteden aan het werk 
dat daarvoor moet gebeuren in de ziel. De spirituele wereld heeft deze 
nieuwe groei eeuwenlang voorbereid. Die voorbereiding was intensief, 
met een enorme inzet en energie. Velen zijn geroepen maar niet 
iedereen geeft er gehoor aan, ook al denken sommigen dat ze dat wel 
doen. Niet iedereen is voldoende bereid om zich over te geven aan de 
innerlijke roepstem. Het is goed om dit duidelijk in te zien, zodat dan 
in elk geval de mogelijkheid bestaat om deze roepstem later alsnog te 
volgen. De ziel is in de war als dit weggeredeneerd wordt en illusies en 
waandenkbeelden voor de werkelijk geldige redenen gehouden worden. 
 
Op het ogenblik gaat de entiteit aarde door zo’n strijd heen. Er zijn 
mensen die weerstand bieden aan de beweging, de diepgang en het 
licht van het nieuwe bewustzijn. Ze denken dat het beter is om zichzelf 
doof en blind ervoor te houden. Velen van hen bezitten de mentale en 
spirituele middelen om deze beweging te volgen maar kiezen uit trots, 
eigenzinnigheid en angst ervoor om hem niet te volgen, hem zelfs niet 
eens op te merken. 
 
Er zijn uiteraard ook mensen die nog niet ver genoeg zijn in hun 
spirituele ontwikkeling om te beseffen dat er werkelijkheidsniveaus 
bestaan die met het gewone oog niet te zien zijn. En natuurlijk zijn er 
ook anderen die de impuls en de kracht van de beweging wel volgen - 
vaak eerst nog zonder helemaal te begrijpen waar het om gaat. 
 
Zij die er gehoor aan geven zullen diepe vreugde en zegen vinden en 
hoeven nergens bang voor te zijn. Zij hoeven alleen maar blij te zijn. 
Door de impuls te volgen, blijven ze in harmonie met het universum, 
nemen deel aan het proces in plaats van het tegen te houden. Ze zijn 
ook nodig als fysieke kanalen voor een dieper doordringen van het 
Christus Bewustzijn in het nieuwe tijdperk. Door er telkens opnieuw 
voor te kiezen zich helemaal aan het proces over te geven, zal hun 
leven zowel vervuld en stralend zijn als nuttig en zinvol voor de hele 
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evolutie. 
 
Lieve vrienden, de vervulling van dit alles kan niet werkelijk plaats 
vinden tenzij er een zeer diepgaand zuiveringsproces plaats vindt. In 
jullie gemeenschap heeft het accent al deze jaren gelegen op de 
persoonlijke zuivering. Tot nu toe was het doel uitsluitend gericht op 
jullie persoonlijke vervulling. Nu is een nieuwe fase aangebroken 
waarin je eigen innerlijke groei je tot het besef gebracht heeft, dat 
persoonlijke vervulling de noodzakelijke basis is voor de gezamenlijke 
vervulling van de beweging, die jullie wereld overstroomt. Met andere 
woorden, er staat meer op het spel dan je persoonlijke vervulling en dat 
moet ook. Als ik ‘meer’ zeg, klinkt dat misschien alsof je persoonlijke 
vervulling niet belangrijk is, wat in tegenspraak lijkt te zijn met wat ik 
daarvoor zei. Ik benadruk altijd het belang van jullie persoonlijk geluk, 
heelheid en vrij zijn van belemmeringen. Dat is niet in tegenspraak met 
elkaar. Jullie persoonlijke vervulling kan niet bestaan zolang je nog 
ongezuiverd en vervreemd bent van de waarheid van je innerlijke 
proces. Dat is het allerbelangrijkste, en tegelijkertijd staat er nog veel 
meer op het spel. Beter gezegd: je kunt alleen volledige persoonlijke 
vervulling vinden als je je inzet voor een groter geheel. Velen van jullie 
hebben gemerkt dat dit zo is. Geleid door de gebeurtenissen zijn jullie 
gaan inzien, sommigen meer bewust, anderen meer intuïtief, dat er een 
grote taak ligt en dat jullie door jezelf te vervullen tegelijkertijd 
anderen dienen. Jullie hebben gemerkt dat juist door deze 
dienstbaarheid je vervulling dichterbij komt; je kunt ook alleen maar 
dienen als je al vervuld en gelukkig bent. Jullie beginnen te ervaren dat 
vervulling van het zelf in het dienen ligt. En alleen door jezelf te 
vervullen kun je dienen. Met andere woorden, wat in jullie 
werkelijkheid een contradictie lijkt, blijkt weer eens een verkeerde 
waarneming. Er bestaat eenheid in de schijnbare tegenstelling. De 
enkeling is slechts in schijn tegengesteld aan het geheel. 
 
In het komende werkjaar zullen we ons met jullie groeiend bewustzijn 
bezig houden en jullie op een meer bezonnen, bewustere manier het 
belang laten zien van dienstbaarheid aan het volle Christusbewustzijn, 
dat in jullie universum aan het doordringen is. Dat zal op een drastische 
manier het leven, het bewustzijn en de waarden veranderen van al 
degenen die in die dynamische beweging willen meegaan. In de 
lezingen die ik jullie zal geven, zal ik me steeds meer op dit aspect 
richten, om jullie een nieuw inzicht te geven in wat de exacte 
verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe waarden, het oude en het 



223/5 

nieuwe bewustzijn, zodat jullie je persoonlijke vervulling precies 
kunnen zien voor wat die is: een noodzakelijk gereedschap om te 
kunnen dienen. Wie ongelukkig en gefrustreerd is kan niet dienen, kan 
zichzelf niet tot taak stellen het leven te verrijken, anderen te verrijken 
en een aantrekkelijk voorbeeld te zijn voor anderen. Want hoe kan 
iemand die arm is een ander rijk maken? Dat is onmogelijk. Je kunt 
ook niet doen alsof, want degenen die volgen weten heel diep in 
zichzelf, daar waar het er werkelijk op aan komt, of degenen die 
leiding geven echt vervuld zijn of doen alsof. Alleen degene die 
volledig vanuit zijn eigen Godbewustzijn leeft en dus zijn leven schept 
in overeenstemming met zijn behoeften en verlangens, kan zijn 
omgeving inspireren en onderwijzen, of dat nu via onderwijs in de een 
of andere vorm gebeurt, of louter door in zijn manier van leven een 
voorbeeld te zijn - door opgewektheid, liefde en een vermogen om het 
beste van zichzelf te geven en als zodanig een taak te vervullen in de 
grote onderneming. Er zijn velerlei taken nodig, maar allen die deze 
ontwikkeling dienen, moeten voorbeelden en leiders zijn, door het 
nieuwe bewustzijn en de nieuwe waarden in hun eigen leven gestalte te 
geven. 
 
Nu, vrienden, zou ik jullie een andere tegenstrijdigheid willen 
verduidelijken, die je in de loop van dit werk hebt ervaren. De meeste 
van jullie die met dit werk beginnen, proberen, zoals veel andere 
mensen, geforceerd goed te zijn. Je bent misschien bang voor je 
egoïsme. maar je masker heeft het egoïsme en de kleine venijnigheden 
bedekt. In je masker pas je je aan aan hogere maatstaven om zo een 
heel goed mens te lijken. De werkelijke impuls en de boodschap van 
het hoger zelf is vaak verstrengeld en vermengd met deze verhullende 
mantel, deze schijngoedheid. Velen van jullie hebben in je padwerk 
uitgebreid aandacht besteed aan die kant van jezelf, waar je je 
werkelijke belangen, je echte rechten verkwanselt, om een 
denkbeeldige autoriteit te behagen. Je hebt ook ontdekt dat je dat niet 
gedaan hebt uit pure dienstbaarheid, maar omdat je iets van plan was. 
Je verwachtte altijd ten onrechte dat die autoriteit iets voor je zou doen, 
maar wat je, om werkelijk jezelf te worden, eigenlijk zelf op je moest 
nemen. Telkens opnieuw werk je aan die kanten van je, tot je de kracht 
vindt om de hoop los te laten, op te houden met die onechte 
dienstbaarheid, meer verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen en 
daardoor ook meer voor jezelf op te komen. Deze twee zijn met elkaar 
in evenwicht. Hoe meer dit heimelijke bedrog, waarvan je doet alsof 
het niet bestaat, loslaat en hoe meer je ophoudt met deze 
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schijngoedheid, des te meer recht heb je op het beste van het leven. Het 
schuldgevoel verdwijnt omdat je eerlijk leeft. Als je nog afhankelijk 
bent en daardoor onderdanig en zonder gevoel van eigenwaarde, dan is 
het voorbarig om van dienstbaarheid aan een grotere zaak te spreken 
omdat je die dan misbruikt en doorgaat met de pretenties van het 
maskerzelf; en de dienstbaarheid zou in het verkeerde kanaal geleid 
worden. Daarom moeten jullie eerst leren om je eigen belang te dienen, 
vrienden. 
 
Zoals jullie weten is er een juiste en een onjuiste vorm van jezelf 
centraal stellen. De juiste vorm geeft je het recht om jezelf op de beste 
manier te ontplooien, zonder je te storen aan de meningen van anderen, 
die je misschien op een versluierde manier proberen te misbruiken. Op 
die manier voor jezelf opkomen wil zeggen dat je de buitensporige 
eisen van anderen makkelijk herkent en er in plaats van je eraan te 
onderwerpen niet op ingaat. Iemand met een juist gevoel van 
eigenwaarde voelt het recht op geluk, want hij zal dat nooit ten koste 
van anderen willen hebben. 
 
In de verdraaide vorm van eigenbelang wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het belang van jezelf en dat van anderen. Als het goed is gaan 
deze belangen samen. In het begin is het nogal ingewikkeld om deze 
misvattingen recht te zetten. Maar als je dat eenmaal gelukt is op je 
pad, dat als een spiraal loopt, dan is er geen splitsing meer tussen het 
zelf en anderen. Het zelf en anderen zijn één. Als je jezelf bevrijdt van 
de echte schuld, die er is, omdat je je steeds verstopt en doet alsof, en 
omdat je je stiekeme plannetjes en constante negativiteit maskeert, dan 
zul je merken dat je het recht hebt een goed, gelukkig en vervuld mens 
te worden. Dan is dienstbaarheid geen vervanging en compensatie voor 
schuld. 
 
Op dit pad willen we zoveel mogelijk mensen voorbereiden op het 
grote gebeuren dat jullie universum overstroomt. Hiervoor zijn sterke 
en vrije zielen nodig, die dat wat ze doen om de juiste redenen en niet 
om de verkeerde redenen doen. Daarom moet jullie pad eerst het 
onechte en het ware eigenbelang aan het licht brengen, om zodoende 
onbaatzuchtig te kunnen worden zonder de persoonlijke vervulling op 
te opofferen. Het lager zelf met zijn minderwaardige eisen moet vaak 
worden opgeofferd, maar is dat echt een offer? Dat lijkt alleen maar zo. 
Wat daaruit ontstaat is echte vervulling. Je uiterlijk ego-zelf is niet 
langer in tegenspraak met je God-zelf. Dat gebeurt alleen maar als je 
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geleerd hebt om het masker van valse dienstbaarheid los te laten en het 
kortzichtige egoïsme van het kleine, lager zelf bloot te leggen. Dan leer 
je wat gezond eigenbelang is en van daaruit kom je tot echte belange-
loosheid, die er absoluut niet mee in strijd is. 
 
Wanneer mensen een spirituele leer volgen die te snel de nadruk op 
dienstbaarheid legt, bestaat het gevaar dat dit gebruikt wordt om te 
ontsnappen aan het in hen levende egoïsme. Op die manier wordt een 
dienstbaarheid van martelaren gecultiveerd die niet gezond voor de ziel 
is. Als iemand weigert om echt zelfstandig, onafhankelijk en verant-
woordelijk te worden, zal hij zijn verborgen egoïsme niet willen zien. 
Daarom zal zijn dienstbaarheid ook onzuiver zijn. 
 
In dit licht kunnen jullie de beweging en dynamiek van je eigen 
padwerk overzien. Misschien kan ik een beeld gebruiken dat jullie op 
allerlei andere manieren al eerder gebruikt hebben, omdat het een 
terugkerend motief is om gedachtevormen en symbolische, spirituele 
vormen in jezelf uit te drukken: de drie cirkels, als een mandala. In dit 
beeld wordt het hoger zelf omgeven door het lager zelf en dat wordt 
weer omgeven door het masker en de afweermechanismen. Individueel 
hebben jullie je heel vaak bezig gehouden met deze figuur. Hij is zowel 
op jullie gemeenschap in haar geheel van toepassing, als ook op de 
gehele mensheid. 
 
Laten we jullie gemeenschap eens bekijken. Diegenen van jullie die de 
meeste verantwoordelijkheid voor de hele gemeenschap op zich 
nemen, die het meest diepgaand gewerkt hebben en zich hebben laten 
zien zoals ze zijn en nu tastbare vruchten van vervulling beginnen te 
oogsten, vertegenwoordigen het hoger zelf van de gemeenschap. Jullie 
zijn door deze uiterlijke lagen heen gegaan. Jullie hebben steeds beter 
geleerd om voor geen enkel deel van jezelf bang te zijn en alles van 
jezelf te accepteren en daardoor samen te voegen wat eens verdeeld 
was. Jullie kunnen je steeds meer met je hoger zelf identificeren, omdat 
jullie steeds beter onderscheid kunnen maken tussen hoger zelf en de 
wensdromen van het masker dat alleen maar de verdraaiingen en 
onwaarheden van het lager zelf verbergt. Zo gaan jullie de ware stem 
van je hoger zelf horen, waarop jullie steeds meer kunnen gaan 
vertrouwen. Jullie gemeenschap is samen op dit punt gekomen en jullie 
zullen dat beslist voelen. Het bewijs ligt in het toenemend aantal 
nieuwe padleden en in de houding van deze nieuwe mensen, die bereid 
zijn tot inzicht en volgen, in de diepgaande gevoelens van oprechte 
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liefde en vreugde onder jullie allen, in het steeds meer wegnemen van 
blokkades en belemmeringen en het oplossen van problemen en 
conflicten, zodat er voor steeds meer van jullie totale vervulling 
mogelijk is. Dit feit kan niet langer aan het toeval worden toegeschre-
ven, het is een duidelijk waarneembare, natuurlijke uitdrukking van 
jullie ontwikkeling. 
 
Een aantal mensen rond de innerlijke kern heeft dus de functie van het 
hoger zelf van de gemeenschap. Dit betekent uiteraard niet dat jullie 
volmaakt zijn. Maar jullie zijn voldoende in staat om het kanaal naar je 
hoger zelf te openen; jullie zijn steeds meer in staat om je totaal over te 
geven aan Gods wil en om het belang van het Christusbewustzijn op te 
merken, dat over jullie planeet stroomt en hier dienstbaar aan te zijn. 
Als zodanig beschermen jullie je op een ongelofelijk efficiënte manier 
tegen de aanval van de tegenbeweging. Jullie maken jezelf immuun 
tegen de tegenstrijdige beweging die opkomt vanuit je eigen lager zelf, 
en daardoor zijn jullie ook immuun naar buiten toe, tegen het lagere 
zelf van de planeet. 
 
Verder zijn er al die anderen, die ijverig aan hun pad werken, in 
gevecht met zichzelf. Zij zijn in de fase waarin ze hun lager zelf 
moeizaam leren kennen door in de schuilhoeken van het masker door te 
dringen. In deze strijd zijn de verleiding en de gewoonte om te 
verbergen sterke krachten, evenals schuld en de angst om de waarheid 
bloot te leggen. Deze denkbeeldige angst kan slechts langzaam 
verwijderd worden door hem net zo lang te toetsen tot er voldoende 
vertrouwen in het proces ontstaat. Sommigen van jullie kunnen in het 
begin het kanaal naar hun hoger zelf niet vinden en willen dus zelfs het 
kanaal naar het hogere zelf niet. Jullie zijn er bang voor, jullie 
vertrouwen het niet, jullie hebben meer vertrouwen in de oude, 
destructieve, bekende verdedigingsmechanismen. 
 
Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zich nog steeds sterk 
identificeren met hun masker. Zij hebben het erg moeilijk en zoeken 
naar redenen om niet in het proces te hoeven geloven, het te 
veroordelen en dat te rechtvaardigen. Dit maakt hen echter niet 
gelukkiger, integendeel. Zij zijn er bij gebaat om niet te groeien, en hun 
angst voor groei is sterk, zodat ze niet willen onderzoeken hoe 
ongegrond die angst is. Deze mensen zijn niet noodzakelijkerwijs 
nieuwe leden van de gemeenschap, want het is vaak niet alleen een 
kwestie van tijd. Zij moeten inzien dat ze zich met hun masker 
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identificeren en moeten beginnen met zich door deze lagen heen te 
worstelen. 
 
Ik zeg dit hier opdat jullie van jezelf goed weten waar je nu staat. Zoals 
jullie geleerd hebben om verantwoordelijkheid voor je lager zelf te 
nemen en de schaamte te overwinnen om het toe te geven, zo moeten 
jullie nu leren om verantwoordelijkheid te nemen voor je hoger zelf en 
je er niet voor te schamen en te erkennen wat jullie al bereikt hebben. 
Dan kunnen jullie je er nog veel vollediger aan overgeven. Dan kunnen 
jullie je ten volle verbinden om een deel van de grote beweging te zijn 
en het privilege, de eer, de schoonheid en de opwinding ervan voelen. 
Dienstbaarheid aan een grotere zaak zal de nog overgebleven kleine 
egoïstische trekjes, die je angstig maken, zuiveren. Jullie geloven dat je 
je nog niet helemaal aan een grotere zaak kunt geven omdat je er bang 
voor bent. Ik zeg jullie echter nogmaals: het omgekeerde is waar. Jullie 
zijn bang omdat jullie nog af en toe aan het kleine egoïsme vasthouden. 
Je bewust aan een grotere zaak en beweging overgeven die de gehele 
planeet overstroomt, is een zuiveringsproces op zichzelf. 
 
Dat zijn de nieuwe waarden van het nieuwe bewustzijn. In de volgende 
lezing zullen we het uitgebreid hebben over de nieuwe waarden. We 
zullen deze nieuwe en oudste waarheden bespreken. Wat ik hier net 
gezegd heb is een van de belangrijkste verschilpunten tussen het oude 
en het nieuwe waardesysteem. Ik zeg ‘nieuw’, hoewel het altijd bestaan 
heeft in afzonderlijke, hoog ontwikkelde enkelingen, die geïncarneerd 
zijn voor een speciale taak. Het grote verschil is nu, dat de planeet 
aarde in haar geheel volwassen wordt en in haar eigen goddelijk 
bewustzijn gaat komen. 
 
In dit opzicht geldt voor jullie allen dat je heel bewust inziet, dat veel 
meer in je leven zich moet inzetten dan de dichtbij gelegen, kleine 
persoonlijkheid. Jullie moeten ook begrijpen dat dit tot geluk moet 
leiden, terwijl tegelijkertijd geluk de voorwaarde is. En dat er geen 
splitsing is. Gods wil volgen kan je niet armer maken, je zult je in de 
komende jaren steeds meer kunnen overgeven aan het vertrouwen van 
de God in je, iedere dag van je leven, bij elke kwestie, bij elke 
onderneming en elke beslissing die je neemt, zelfs in een mening waar 
je voor kiest. In het nieuwe bewustzijn zul je geen beslissingen meer 
vanuit je hoofd nemen, oppervlakkig, terwijl je wilt dat je verlangen 
direct vervuld wordt. In de benadering van het nieuwe bewustzijn 
worden beslissingen op een totaal nieuwe manier genomen. Daarin 
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wordt beseft dat het uiterlijke zelf onwetend is; dat het niet 
betrouwbaar is, dat het vol subjectieve en gekleurde misvattingen en 
vooroordelen zit. Het nieuwe bewustzijn raadpleegt altijd het hoger 
zelf en leert rustig op het antwoord te wachten, geduldig, het is nooit 
eigenwijs. Het accepteert dat het nog niet weet. Het houdt zichzelf 
open voor de impuls. Het heeft geen belang bij een bepaald antwoord. 
Het maakt ruimte voor een antwoord dat van alles kan zijn, of dat nu 
het meest begeerde is of juist niet, maar het vertrouwt dat het goed is, 
wat er ook komt. Het heeft geen vaste overtuiging, het maakt zichzelf 
leeg. Dat is een van de benaderingen van het nieuwe waardesysteem, 
dat over de planeet moet en zal stromen en dat nu al begonnen is. 
 
Dit botst natuurlijk met het andere, oude waardesysteem, dat alleen 
maar oppervlakkig functioneert vanuit de directe, kleine emoties; 
vanuit een beperkte visie en waarneming en vanuit het belang dat het 
erbij heeft om de blik niet te willen verruimen en andere alternatieven 
en mogelijkheden te overwegen. Die oude houding moet wel botsen 
met de nieuwe. Het botst in jezelf en het botst in je omgeving, tussen 
degenen die deze twee vormen van bewustzijn en benadering 
vertegenwoordigen. Dat is de botsing van verschillende partijen op 
deze aarde. Maar het zal steeds duidelijker worden waar je bij hoort. 
Het is niet genoeg om te zeggen: “Ik hoor bij het nieuwe”, terwijl je 
doorgaat met je oude manier van handelen. Je kunt van alles zeggen, 
maar je handelingen, de benadering van je innerlijke en uiterlijke 
beslissingen zijn de uiteindelijke realiteit die bewijst in welk kamp je 
thuis hoort. 
 
Velen van jullie hebben zich hiertoe al verbonden en zijn al 
opgenomen in de geweldige stroom van dit nieuwe gouden licht, dat de 
aarde overstroomt en alleen onverdraaglijk is voor wie weerstand biedt 
aan dit licht. Dat zijn degenen die alleen het negatieve van de 
tegenbeweging opmerken en totaal blind zijn voor het eigenlijke licht. 
Als het licht dichterbij komt voelen ze zich zeer ongemakkelijk en 
leggen het dan verdraaid uit. Voor hen die het wel willen, voor 
diegenen die zich eraan overgeven, die ervoor vechten en het dienen, is 
het de grootste vreugde. Dit is mijn boodschap voor deze keer. 
 
De toekomstige lezingen zullen allemaal vanuit deze wijdere visie 
gegeven worden: hoe jij, als enkeling, past in het plan voor het geheel; 
hoe je alleen gelukkig kunt worden als je een deel van deze kracht 
bent, die vecht voor het opgroeien en het zuiveren van deze planeet, 
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om zo haar eigen goddelijkheid te bereiken. 
 
Jullie zuiveringswerk op het Pad maakt je vertrouwd met de vreugde en 
het licht van wat komen gaat. Maar jullie moeten nu ook beginnen met 
je er speciaal op te richten, erover te mediteren, het te willen. 
 
Ik heb jullie werkelijk gegeven wat jullie nodig hebben, in deze eerste 
lezing van het jaar. Het is de kaart om je te oriënteren die ik altijd geef 
aan het begin van een nieuw werkseizoen. Wees gezegend, 
allerliefsten. In toenemende mate zullen jullie voelen hoe jullie geleid 
en beschermd worden, hoe belangrijk jullie waagstuk is, wat een 
voorrecht het is om erin betrokken te zijn en je er volledig aan te 
geven. Want dit is niet alleen van belang voor het kleine uiterlijke 
leven, het is van belang voor de evolutie.  
 
Wees gezegend, geliefden.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lezing werd gegeven door Eva Pierrakos in 1974  
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