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“Gegroet en goddelijke zegeningen, mijn zeer geliefde vrienden. Het is zo’n grote 
vreugde om weer contact te maken op het uiterlijk niveau van jullie leven, want op 
het innerlijke niveau is dit contact er veel en veel meer dan jullie je met je waak-
bewustzijn realiseren. Dus nogmaals, we hebben weer contact en het is mijn 
vreugdevolle taak jullie met name te helpen met de vragen die jullie hebben. Ik ben 
klaar om jullie te antwoorden." 
 
Onbewuste destructiviteit 
 
VRAAG 1) De vraag die ik heb betreft een bepaald aspect van waar ik ben op mijn 

pad. Ik voel dat er van me gevraagd wordt om als man te groeien, 
verantwoordelijkheid te nemen en meer te geven in mijn leven, vooral in 
mijn werk, en ik wil dit ook echt doen. Tegelijkertijd merk ik dat ik me 

                                                             
1 n.v. = niet verstaanbaar (Noot redactie) 
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uitleef, destructief ben vanuit een erg onbewuste plek en het is deze 
destructiviteit waar ik aan werk. Ik merk dat ik geen helder zicht heb op 
wat er gebeurt; ik vraag om uw hulp vanavond om me dit inzicht te 
geven. 

 
"Wat hier aan de hand is, is dat je je niet realiseert hoeveel meer bewustzijn er bij je 
is gewekt alleen al door het feit dat je je ervan bewust bent dat je je uitleeft; dat je 
wellicht in staat bent om ernaar te luisteren en het toe te laten als je vrienden en 
helpers je hier op wijzen. Dit zou eerder niet mogelijk geweest zijn. Het verruimen 
van bewustzijn kan alleen een erg geleidelijk proces zijn. Het is belangrijk dat je de 
route, de kronkelende weg die je in dit specifieke bewustzijn gaat, met realiteitszin 
beziet en dat je niet wanhoopt over het aspect dat nog steeds onbewust is. Ik wil je 
zeggen dat het belangrijkste wat je nu kunt doen, hoe je jezelf het meest betekenis-
vol kunt helpen, is er rekening mee houden dat je op dit moment, niet weet wat je 
doet en waarom; dat je een afgesneden plek of geïsoleerd deel van je persoonlijk-
heid ontmoet, misschien wel over een paar dagen, iets wat eerder totaal onmogelijk 
was. Dat op zichzelf is, zoals ik zei, vooruitgang; dat je niet van jezelf verwacht dat 
je onmiddellijk overal van bewust bent; dat je doet wat in je vermogen ligt nadat je 
bewust bent geworden. Dan zul je zien dat er een deel in je is dat vecht tegen 
waarheid, dat niet de weldaad van waarheid wil leren kennen, dat er een belang bij 
heeft het leven te blijven beschuldigen en tegelijkertijd erg boos is over de narig-
heid die je bezorgd wordt. Dit onredelijke deel kan niet redelijk worden als je het 
paniekerig en onrealistisch tegemoet treedt. Mijn suggestie in dit geval is dat je je 
veeleer voorbereidt om bepaalde aspecten elke dag terugblikkend – met vertraging 
– tegemoet te treden. Neem ze waar en besef dat ze zich een tijdje zullen manifeste-
ren, accepteer dat en wees bereid om er van te leren; zodoende zal er een heel 
nieuwe houding naar jezelf toe tot stand gebracht worden. De paniek en de zelfver-
werping die het erger maakt, zullen verdwijnen en zo geef je jezelf ademruimte." 
  
Gezondheid – problemen met hersenen en ogen 
  
VRAAG 2)  Enkele maanden geleden vertelde een arts me dat ik sinds mijn kinder-

tijd oogproblemen heb. Het probleem bestaat eruit dat ik heel weinig 
informatie binnen laat met mijn ogen; maar op de een of andere manier 
vul ik de ontbrekende informatie aan met mijn hersenen en kom ik uit 
op een normaal zicht. Naar het schijnt was de medische wetenschap tot 
voor kort niet op de hoogte van het bestaan van dit probleem, dus kon 
het niet worden ontdekt. Volgens de arts heeft dit oogprobleem een 
diepgaand effect op mijn leven en ontwikkeling gehad, zoals blijkbaar 
automatische training en logisch redeneren sinds ik een kind was en 
een onvermogen om goed te lezen. Beide hebben mij beïnvloed bij mijn 
keuze een wetenschappelijke studie te gaan volgen. Een ander gevolg is 
geweest dat ik mijn hersenen heb overbelast door ze te gebruiken voor 
het zien in plaats van voor andere zaken, met veel spanningen in mijn 
lichaam en moeheid tot gevolg. Ik realiseer me dat ik het verhaal 
achterstevoren vertel, in pad termen: het paard achter de wagen span. 
Ik wil graag dat u commentaar geeft op deze gebeurtenis, wat zich 
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gemanifesteerd heeft in termen van mijn geestelijke toestand waarin ik 
niet in staat was om informatie op te nemen alsmede de relevantie 
hiervan ten aanzien van mijn levenstaak. Nu ik een bril heb, zal ik veel 
meer energie tot mijn beschikking hebben. Ik zou graag een reactie van 
u willen. 

 
"Ik zal in grote lijnen commentaar geven. Er zijn andere levens in je ontwikkeling, 
in wat je het verleden noemt, waarin op precies het tegenovergestelde een sterke 
nadruk lag. Omdat integratie en evolutie een voortdurend heen en weer gaande 
beweging is, een balanceren in het vinden van nieuwe niveaus van evenwicht 
waarin de slinger de ene keer de ene kant opgaat en de andere keer de andere, was 
er gedurende langere tijd (tijdens levens) een geringe inzet van in essentie erg 
goede en ontwikkelde hersenen, er was daar een luiheid. Dat heeft de noodzaak 
geschapen om een nieuw evenwicht te creëren door jezelf deze belemmering op te 
leggen om zodoende je hersenen meer te gebruiken; nu is het evenwel tijd dat een 
herschepping van het evenwichtssysteem op een hoger niveau plaats kan vinden, 
waarin je de verstandelijke hersenfuncties, het goede intellect en de diepere 
intuïtieve vermogens van innerlijk en uiterlijk zicht in de ontvankelijke centra, tot 
één geheel kunt verenigen. Het richten van je bewuste aandacht hierop zal je nu 
helpen; je kunt je naar binnen keren en wellicht beide tendensen opmerken. Een 
tendens in een ver verleden, toen de wens bestond om je hersenen niet te gebruiken, 
om lui te zijn in je denken, heeft deze onbalans gecreëerd. Nu ben je wellicht echt 
in staat om je met dit gevoel te verbinden. De tendens nu - en verbind je met het 
gevoel - waarin je een betere integratie tussen de hersenenfuncties die je zo goed 
hebt ontwikkeld en de functie van het zien kunt creëren. 
 
Ik kan het je natuurlijk ook anders zeggen: dat elk deel dat in een bepaalde periode 
achterblijft een onwilligheid inhoudt om bepaalde dingen in het zelf en het leven te 
accepteren en aan te gaan. Dat is erg duidelijk. Ik geloof niet dat je het heel erg 
moeilijk vindt om dit, althans in theorie en in een bepaalde mate specifiek en 
persoonlijk, te begrijpen. Als je nu meer in jezelf herkent – wanneer je je weerstand 
overwint en meer waarneemt van wat je niet wilde zien – kun je heel goed 
begrijpen hoe elk van de twee benaderingen - de hersenen (het redeneren, het 
onderscheiden en begrijpen) of het zien - op een constructieve of op een manier die 
buitensluit en een dieper inzicht onmogelijk maakt, gebruikt kunnen worden. Beide 
vermogens kunnen positief worden ingezet of ze kunnen worden misbruikt. Is dat 
helder?" (Ja. Als u over zien spreekt is dat alleen door de ogen?) "Nee, het innerlijk 
zien." (Ja. Dank u wel.) 
 
Moed 
 
VRAAG 3) Ik voel dat ik op mijn pad een punt heb bereikt waarop het noodzakelijk 

is een diepere verbinding met mijn gevoelens van liefde te maken om te 
kunnen blijven groeien. Er lijkt een enorme weerstand tegen te bestaan, 
die berust op een sterk beeld van zelfbehoud en vernietiging, dat 
verbonden is met mijn geven. Ik heb ingezien hoe onjuist dit beeld is; 
de keren dat ik me overgaf en vrijelijk mijn warme gevoelens deelde, 
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ben ik niet vernietigd en ben ik er door gegroeid. Toch, wanneer ik 
gefrustreerd ben of de mogelijkheid heb een volgende stap te zetten 
(zoals nu het geval is met mijn vriendin), trek ik me ogenblikkelijk terug 
in mijn kritiek op de wereld, in de behoefte om controle uit te oefenen 
en berekenend te geven. Dit heen en weer gaan tussen vernietiging (die 
is verbonden met een beeld van mijn moeder) en berekenend geven (dat 
is verbonden met een beeld van mijn vader) is erg verwarrend; ik zou 
zo graag mezelf willen vinden. 

 
"Ik zou willen opperen dat wat hier voornamelijk ontbreekt (al lijkt het niet zo) en 
waarvoor je moet bidden, is moed. Het is een stap in iets waar op dat moment, 
wanneer het er op aan komt - ook al heb je de veiligheid, de geborgenheid en de 
rijkdom van liefhebben en geven ervaren - al je innerlijke vermogens er op gericht 
zijn om je daar niet van bewust te worden. Je bent dan gevoelsmatig de ervaring 
vergeten, zodat wanneer je op het punt staat je hart, je handen, je wezen en je geest 
en je gevoelens te openen om het universum te omarmen en om alles van jezelf in 
je omgeving uit te storten, je een totaal onbekend lot lijkt te naderen. Het is niet zo 
dat je dit op dat moment niet wenst vanuit gemenigheid (hoewel er wellicht nog 
delen zijn waarin je boos en rancuneus bent, maar dat is nog de minste 
belemmering). De grote belemmering is een gebrek aan moed en een begeleidende 
houding van gemakzucht, van waaruit je geen risico wenst te nemen en geen 
onbekende psychische ruimte wenst binnen te gaan en dat is wat je wel moet doen. 
Het is de moed om een onbekende staat te betreden omdat je met je verstand weet 
dat het de staat van waarheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en schoonheid is. Zelfs 
al zijn je gevoelens het niet eens met deze kennis, besef dan dat je deze kennis 
nodig hebt om je wil te versterken, om jezelf in welke situatie dan ook over te 
geven aan het gevoelsaspect van het jezelf geven. Dit betreft het kleinste in je 
dagelijkse leven tot aan je totale houding ten opzichte van je gehele leven, het 
universum en al je relaties. Het omvat ook de moed om te beseffen dat je altijd 
keuzemogelijkheden hebt en dat je nooit een willoos slachtoffer bent wanneer je 
deze moed verzamelt; zodat je keuzemogelijkheden tot je beschikking krijgt, en 
liefhebben en geven je vermogen om te zien wanneer het wijs is te geven en 
wanneer dat niet zo is, niet verzwakken. Je hebt je wilsfunctie nodig om dit besluit 
of deze wijsheid ten uitvoer te brengen; daar ligt de moed. En daar moet je voor 
bidden. Is dat duidelijk?" 
 

Ja, dank u. Ik voel dat ik die stap hier en nu genomen heb. Het heeft 
me anderhalf jaar gekost om u een vraag te stellen. 

 
"Dat was je eerste moedige stap. En de volgende stappen zullen steeds makkelijker 
worden. De manier waarop moed zich manifesteert zal variëren. In het ene geval is 
dit de manier waarop moed zich manifesteert. In een ander geval zal de moed meer 
liggen in je besluit het te willen en te verklaren dat je de moed hebt om het zo te 
doen. Je kunt het, als je het wilt. 
 
Ik ben nu klaar om de kracht te geven." 
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Verzwakken van het masker 
 
VRAAG 4) Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken voor uw jarenlange leiding. Ik 

wil een nieuwe verbintenis aangaan met mijn pad, mijn helperschap, 
met mijn uitreiken in elk opzicht, om mijzelf te vervullen. Vandaag 
vraag ik specifiek hulp om mijn masker volledig af te werpen. Ik heb 
het gecreëerd om mij van mijn broeders en zusters afgescheiden te 
houden. Ik wil dat niet meer doen. Ik wil één zijn met hen en mijzelf zo 
goed als ik kan vervullen. Ik wil weten wat mijn specifieke taak binnen 
dit pad is en deze vervullen. Hiervoor vraag ik de kracht. 

 
"Terwijl de kracht stroomt en zich verenigt met je verbintenis, ontvouwt je taak 
zich duidelijk en krachtig. Je hoeft de kracht alleen maar zijn gang te laten gaan. Ik 
zie je masker heel veel dunner en zwakker worden als gevolg van het je bewust zijn 
ervan. Dit is weer een van de paradoxale gezichtspunten, of ogenschijnlijk 
paradoxale gezichtspunten, waar de mens over in verwarring is en die hij 
omgedraaid heeft. Toen je geen besef had van je masker, was dit het sterkst en 
wanneer je je er heel duidelijk bewust van bent, wordt het zwakker. Daarom vraag 
ik je slechts te bidden om je er bewust van te worden, zonder oordeel, zonder 
ergernis en het zal, zoals al is gebeurd, steeds zwakker worden. Je leven zal zich 
steeds verder ontvouwen en steeds voller en vreugdevoller worden. De kracht is 
gegeven, je bent gezegend. 
 
Transformeren van wrok 
 
VRAAG 5) Ik wil mijn grote dankbaarheid uitdrukken voor het geschenk dat ik 

vanavond mag ontvangen. Het heeft me jaren gekost om de moed te 
verzamelen om hier te komen en om hulp te vragen. Ik heb veel van 
mijn lager zelf blootgelegd. Ik zie mijn wrok en bedrog. Ik voel mijn 
Nee naar het leven. Ik zie en voel een enorm energetisch geheel dat 
zegt: “Je zult niet slagen.” Ik heb daar veel pijn van en verdriet over. Ik 
vraag de kracht vanavond om me te helpen dit lager zelf om te vormen 
en mijn creatieve kanalen, mijn hart en liefde te openen en het beste wat 
ik heb aan het leven te geven, en Gods wil te doen en niet langer de 
mijne. Ik vraag de kracht om me te helpen aanspraak te maken op mijn 
vrouw-zijn en ik vraag om de kracht me te helpen datgene te geven wat 
ik ben. 

 
"Terwijl de kracht in je en naar je toe stroomt, zeg ik je: als je – jullie allemaal – 
alleen maar zouden beseffen dat elke duidelijke erkenning van de eigenschappen 
van het lagere zelf in onze spirituele wereld – onder degene van ons die jouw 
vrienden, helpers en je broeders en zusters zijn – de grootst mogelijke vreugde 
schept omdat ze inderdaad op deze manier reeds bezig zijn te verdwijnen. Indien je 
beseft dat je haat koestert, dan behoort je haat al tot wat je het verleden kunt 
noemen, als je beseft dat je wrokkig bent, dan ben je al niet langer zo wrokkig. Dus, 
ontwikkel het bewustzijn en voel in dit bewustzijn het wakker wordende deel dat nu 
vrijelijk je liefde, je bevestigende kwaliteiten, je toewijding aan je schepper en je 
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diep, bewust toelaten van de Christus, binnenin je en buiten je, kan uitdrukken als 
het bewustzijn dat de wereld voedt. Je bent gezegend."  
 
Aanspraak maken op je goddelijkheid 
 
VRAAG 6) Ik voel dat ik in mijn leven in een situatie verkeer waarin ik een hoop 

creatieve potentie ervaar in mijn relatie met (naam van een vrouw), in 
mijn werk met (naam van een vrouw), in mijn muziekband en in mijn 
helperschap, terwijl ik me eveneens bewust ben van mijn trots, mijn 
wrok en mijn koppigheid als masker. Het is een beeld, een oude schil 
die me er van weerhoudt mijn kern werkelijk met deze energie te 
voeden. Ik bid om de kracht, de nederigheid om deze schil los te laten, 
zodat ik deze energie toe kan laten en haar kan gebruiken voor mijn 
groei op mijn pad. 

 
"Terwijl de kracht werkzaam wordt en voort stroomt, wil ik je vragen op te staan, je 
armen op te heffen en voor je goddelijkheid te gaan staan. Ik vraag je dit omdat dit 
het meest lastige voor je lijkt te zijn en dat is de reden waarom het zo belangrijk 
voor je is. De kracht zal nog sterker werken als je dit doet. Verhef je stem 
vreugdevol terwijl je dat doet. Geef er woorden aan." 
 

Ik hou, ik hou, ik hou van dit pad en ik voel me er zo dankbaar voor. Ik 
houd van alle energie die iedereen me geeft en ik houd van deze kracht. 
Ik voel me er heel dankbaar voor. Ik wil me ertoe verbinden om hem in 
heel mijn wezen aanwezig te laten zijn. 

 
"Er is veel veranderd en er zal nog meer verandering komen, voor jou en velen van 
jullie, opdat het nieuwe leven steviger in jullie wortel schiet en zich krachtiger in 
een groter wordende scheppingskracht uitdrukt, en dat niet alleen in de 
scheppingskracht zelf, maar in wat er mee samen gaat - de kennis van het bijdragen 
aan het universum, de blijdschap, de zekerheid en het vermogen om in vreugde te 
leven. Jullie zijn gezegend." 
 
Loslaten van ongelukkig willen zijn 
 
VRAAG 7) Ik wil graag hardop spreken zodat iedereen me kan horen. Kunnen 

jullie me horen?! (roept hij. De groep roept 'Ja') Mijn hele leven ben ik 
voor mijn gevoel een ongelukkige, ellendige en worstelende man 
geweest en ik ging gebukt onder de last van mijn eigen worsteling. 
Onlangs ben ik wat ik als mijn voornaamste beeld-intentie beschouw, 
tegengekomen wat wil zeggen dat ik vanuit die plek uitingen van het 
goede wil vernietigen. Het is mijn bedoeling er voor te zorgen dat ik me 
nooit gelukkig voel. Ik ben hier in zekere zin goed in geslaagd, maar ik 
voel dat ik er ook echt veel mee gevochten heb. Ik heb het gevoel dat ik 
het nu helderder begin te zien en ik wil het loslaten. Er is nog een ander 
deel van dit beeld of deze intentie die ik wil noemen, waaraan ik 
vandaag in een sessie gewerkt heb en ik wil graag dat de kracht dit 
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gebied ook behandelt, namelijk dat ik op de een of andere manier de 
misvatting heb dat als ik op mijn slechts ben, dat wil zeggen als ik geen 
geld heb, als ik ziek ben of mijn lichaam niet gezond is, als ik negatief 
ben of wat dan ook, dat ik dan kan eisen dat mensen van me houden. 
Het lijkt op een test. Ik heb het gevoel dat als ik liefdevol, stromend en 
gevend ben, het lijkt alsof het niets voorstelt, het niets uitmaakt. Mensen 
zullen me toch wel respecteren en van me houden. Dus sluit ik het beste 
in mij op in de kast en zeg ik ‘Accepteer me op mijn slechtst.’ De schade 
van dit beeld is heel groot voor mij. Ik vraag de kracht om dit specifieke 
deel van mijn voornaamste beeld-intentie beter te begrijpen en op te 
geven en ook om aan die hele wil om mijn geluk te vernietigen, te 
werken. 

 
"Inderdaad, deze erkenning kan nu door jou gebruikt worden met de kracht die de 
werking van je besef om je benadering totaal te veranderen - in zekere zin als een 
daad van de wil, ik bedoel niet de eigenwil – sterker maakt. Ik heb het over een 
verstandig besluit, een gevoelsmatig, ontspannen maar ferm besluit, een besluit om 
de edelmoedigheid te hebben om te geven en niet te eisen dat je iets krijgt wanneer 
je niets geeft; en ook om het vertrouwen te hebben dat jouw waarde juist in je 
goddelijkheid ligt, hetgeen de gevende, liefhebbende kracht is. Op geen enkele 
andere manier kun je ooit overtuigd raken van je goddelijkheid. En wellicht kun je 
nu je zielssubstantie doordringen van deze waarheid dat je goddelijkheid, je 
waarde, je eigenwaarde is, en je goddelijkheid je vermogen tot liefhebben is; en 
gebruik je eigen kracht om jezelf dit in te prenten, om deze realiteit in je innerlijk te 
scheppen. Wellicht kun je, aangezien de kracht nu werkzamer wordt, deze woorden 
krachtig uitspreken. Op dit moment." 
 

Ik doordring mezelf met de waarheid dat mijn goddelijkheid het beste 
door mij uitgedrukt kan worden door middel van mijn liefhebben en 
geven; ik wil mijn liefhebben en geven ook gebruiken als hulp om mijn 
goddelijkheid te beseffen. Ik vraag alle mogelijke leiding van binnen en 
van buiten om mij te helpen door te gaan deze waarheid in mijn 
zielssubstantie te laten doordringen, om werkelijk tot het zicht en de 
belichaming ervan te komen. 

 
"Er is hier al heel veel bereikt, omdat je zoveel meer liefde geeft en daarom zoveel 
meer ontvangt en je daardoor meer in vrede bent. Waar dat nog niet zo is, is dat 
vanwege het andere deel dat dit nog niet heeft geleerd. Nu kan de uiteindelijke 
voltooiing van deze specifieke aanvaarding van de werkelijkheid plaatsvinden. De 
liefdevolle kracht van waarheid in dit specifieke opzicht stroomt bij je binnen en 
verlevendigt je en zal je blijven helpen het beste van jezelf naar buiten te brengen. 
Je bent gezegend."  
 
En nu verdere vragen. 
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Sterke controle 
 
VRAAG 8) Ik heb al jarenlang problemen met mijn tanden en tandvlees. Afgelopen 

herfst werd het heel erg; ik heb verschillende tandartsen geraadpleegd. 
Sommigen adviseerden een volledige operatie van het tandvlees, wat ik 
niet wilde laten doen omdat het een nogal drastisch en traumatisch iets 
was en ik vond het ook erg duur. Andere tandartsen suggereerden dat 
mijn beet behandeld moest worden samen met een diepteschoonmaak. 
Sinds februari ben ik naar een van deze tandartsen geweest en hij heeft 
dat gedaan. Een andere tandarts adviseerde me om naar een tandarts 
in Pennsylvania te gaan die hij erg hoog achtte. Ik ben naar hem 
toegegaan nadat al deze behandelingen achter de rug waren. Hij 
beweerde dat ik een volledige operatie zou moeten ondergaan. Ik ben 
erg overstuur en ik ben erg bang; ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet 
steeds denken aan wat John Pierrakos tegen mij zei, dat ik zo snel 
akkoord ga als een dokter mij wil opereren. Ik heb het nu op een andere 
manier geprobeerd, maar ik ben er niet zeker van dat ik het juiste heb 
gedaan, en ik begrijp niet zo goed wat ik zou moeten doen of hoe ik deze 
hele situatie anders kan bekijken. Ik wil heel erg graag uw hulp om dit 
probleem dat werkelijk op dit moment in mijn leven alles lijkt te 
overschaduwen, te begrijpen. 

 
"Natuurlijk kan en wil ik je niet zeggen wat je zou moeten doen. Maar waar ik je bij 
wil helpen is te zien welke innerlijke houdingen in jou deze strijd creëren. Het zijn 
karaktertrekken die van toepassing zijn op beide kanten - zowel het Ja als het Nee; 
het willen doen en het niet willen doen. Ten eerste bestaat er een enorme angst in je 
die beide kanten versterkt. Als je overmatig enthousiast elk advies van elke dokter 
op wilt volgen, is dat evengoed vanuit angst als het ontkennen en het helemaal niet 
willen doen. Je angst in deze hele kwestie is inderdaad behoorlijk overdreven, wat 
niet betekent dat je het wel of niet zou moeten doen. Het is slechts angst die het 
gevolg is van een erg krachtige eigenwil en van een erg stevig vasthouden.  
 
De tanden zelf zijn de symbolische uitdrukking van greep houden, vasthouden - het 
seksueel inhouden, het agressieve greep houden op - in de positieve zin. Het 
vasthouden wordt niet losgelaten. De agressie wordt niet losgelaten. Dus je houdt 
vast en zo schep je een energieblokkade die op zijn beurt ook deze toestand heeft 
veroorzaakt. Dat is waar je naar moet kijken en aan moet werken, als je werkelijk te 
weten wilt komen wat je hoger zelf je adviseert. Maar je vrees die afkomstig is van 
je eigenwil en van het vasthouden, het niet-loslaten, is een directe belemmering 
voor de kanalen van je hoger zelf en van inspiratie. Kijk, als je het niet wilt doen, 
dan gebruik je het argument van de dokters en gehoorzaam je ze te snel zodat je 
hier houvast hebt. Je houdt het geld vast, je houdt het gevoel in, je houdt je 
vertrouwen weg, je houdt alles tegen. En het is precies deze omstandigheid die zo 
problematisch is.  
 
Je emotionele reactie is echt behoorlijk uit verhouding, want waar je bang voor bent 
is slechts pijn, ongemak en onkosten. Maar het is niet tragisch; het is je eigenwil die 
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zegt ”Nee, op mijn manier - geen pijn, geen verlies, geen ongemak.” Deze 
gespannenheid, dit specifieke vasthouden, schept angst en als gevolg daarvan, 
strijd. Ik raad je dringend aan om nauwkeurig en in het bijzonder naar deze 
specifieke karaktertrekken te kijken die in jou zijn ingebed, in deze angst voor 
beide kanten: de angst om het te doen en de angst om het niet te doen. Zolang je 
beide angsten niet onderzoekt en kijkt naar wat er achter zit, zul je niet weten wat je 
moet doen. Begrijp je me?" (Dank u zeer. Het is precies waar ik nu ben.) 
 
"Dit is de reden waarom het heel schadelijk en verkeerd zou zijn om iemand in deze 
positie te adviseren om het ene of het andere te doen, omdat de innerlijke toestand 
die de situatie creëerde, verkend dient te worden." 
 
Voeding en kinderen 
 
VRAAG 9) Mijn vraag gaat over voeding en kinderen. De kinderen in het Centrum 

lusten het soort eten van het Centrum niet. We denken dat het gedeel-
telijk opstandigheid is. Kunt u iets zeggen over welk voedsel kinderen 
nodig hebben en over de weerstand tegen het eten van dit voedsel 
waarvan de volwassenen geloven dat het 'goed voor ze is'? 

 
"Ik zal niet ingaan op de overduidelijke uitersten van de houdingen ten opzichte van 
voedsel: neurotisch zijn over goed voedsel en het totaal negeren van het belang 
ervan. Dat zijn onmiskenbaar twee uitersten. Wat ik wel wil zeggen is dat  
opstandigheid in dit geval een sterk bepalende factor is. Het is in voedingskwesties 
vaak zo dat hierin eisen, rebellie, behoeftigheid, en obsessief hebben en grijpen, of 
weigeren en eigenwil worden uitgedrukt. Dit is niet zo verrassend omdat bij een 
baby de eerste genotservaring via de mond gaat. Dat kan zich uitbreiden en de 
opstandigheid zal zich dan ook via de mond uitdrukken. Het is evenwel belangrijk 
dat je je realiseert dat er enkele wezenlijke waarden met betrekking tot voedsel zijn 
én dat als een kind de vrijheid krijgt om alleen te eten wat het lust, de effecten 
daarvan niet direct merkbaar zullen zijn, omdat het energiesysteem van een kind 
jong, sterk en veerkrachtig is; de uitwerking komt evenwel pas later in het fysieke 
lichaam tot uitdrukking. De gevolgen kunnen zich uitdrukken in elk orgaan dat 
verzwakt raakt, waarvan de weerstand verzwakt is, wat dan jaren later pas een 
fysieke uiting teweegbrengt.  
 
Nu zou je kunnen zeggen dat de fysieke uiting niet alleen het resultaat kan zijn van 
een fysieke manifestatie zoals het niet eten van het juiste voedsel. Het moet ook de 
uitdrukking zijn van een emotionele houding maar dat is ook precies waar we het 
hier over hebben. Als een kind (of een volwassene) zijn instincten verdraait en 
corrumpeert, wat voortkomt uit een vervormde geestelijke en emotionele houding, 
dan komt het verlangen niet overeen met het hoger zelf van het fysieke levend 
wezen. Het valt samen met het lager zelf en de onwaarheid van het organisme. Om 
te zeggen dat alleen omdat iemand iets graag wil eten, het dan goed is, is een 
misvatting. Dit wil niet zeggen dat het juiste eetgedrag opgedrongen zou moeten 
worden. Het kan ingezet worden als onderwerp bij het onderwijs, en de kinderen op 
het pad zouden hiermee dienen te werken. Allereerst zou zonder het te overdrijven 
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in het kind het bewustzijn van de waarde van gezond voedsel gewekt moeten 
worden. Er zijn bepaalde voedingsmiddelen die God in deze aardse sfeer heeft doen 
groeien die belangrijk zijn voor het gehele organisme. Als je dat niet aan het 
systeem geeft, zal het gebrek op enig moment op enige plek merkbaar worden 
zonder dat je perse weet waarom. Zo kan het kind dit begrijpen. Het geduldig 
onderwijzen en uitleggen, niet opgedrongen maar instruerend, het overdragen van 
kennis, zal het kind helpen om de emotionele rebellie in het lekker en het niet 
lekker vinden van bepaald voedsel te herkennen. Het is mogelijk nieuwe 
smaakpapillen te creëren. Het is mogelijk om je gevoel ten aanzien van voedsel te 
veranderen. Dat is een deel van de totale groei van de persoonlijkheid, zoals alles. 
Dat is mijn antwoord." 
 
Waarde van rituelen 
 
VRAAG 10) Kunt u alstublieft de betekenis van het sacrament van de heilige 

communie uitleggen? Is het een ritueel of is het meer? 
 
"Het kan meer zijn en het kan een ritueel zijn. Elk ritueel heeft van oorsprong een 
diepe betekenis, maar de meeste rituelen zoals die in de huidige bestaande religies 
gepraktiseerd worden, hebben het contact met de betekenis verloren en worden 
meestal op een plichtmatige manier uitgevoerd, als een leeg ritueel. 
 
Het ritueel op zich kan verbonden zijn met de waarheid van het hoger zelf. Dat kan 
bij alle rituelen zo zijn. Maar rituelen zullen door de jaren heen moeten veranderen: 
wat in de ene tijdsperiode een betekenisvol ritueel was, wordt - als het steeds 
herhaald wordt zonder begeleidende gevoelens, gedachten en begrip - in een andere 
periode leeg. Maar ook: omdat de tijden, de ontwikkeling en de omstandigheden 
van de mensheid veranderen, moeten ook de rituelen veranderen, moeten ook de 
uitdrukkingsvormen van de religies veranderen. Het vasthouden aan een ritueel kan 
op zichzelf een leven-vernietigend proces zijn. Dus dezelfde innerlijke inhoud van 
een ritueel zal in een nieuw tijdperk weer in een andere uiterlijke vorm naar voren 
komen. Maar het in je opnemen van het Christusbewustzijn, het Christus-gevoel en 
leven van Christus in het lichaam, wat het ritueel van de communie is, is een 
allesdoordringende, door de eeuwen heen bestaande spirituele realiteit en die wordt 
in jouw tijd op nieuwe manieren uitgedrukt. Nieuwe en betekenisvolle rituelen 
zullen opkomen, en doen dat ook. Is dat duidelijk?" (Ja, dank u.) 
 
Op beide benen staan 
 
VRAAG 11) Ik heb nog een andere vraag. In antwoord op een vraag die ik u 

afgelopen jaar heb gesteld, heeft u mij verteld over de zwakte van mijn 
been. Het is mij nog steeds niet duidelijk. Kunt u het alstublieft 
uitleggen? Ik heb uw hulp nodig. 

 
"De zwakte van het been is de symbolische uitdrukking van je weigering om op je 
twee voeten of benen te staan, dat wil zeggen onafhankelijk te zijn, zelf 
verantwoordelijk te zijn, een autonoom menselijk wezen te zijn. Je leert dat nu pas 
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en dat is zeker een geweldig, prachtig iets. Je kwam dit leven binnen met deze taak 
en je moest in zekere zin ervaren wat het betekent om enkele jaren niet op je benen 
te kunnen staan voordat je je er innerlijk van bewust kon worden hoe belangrijk het 
is om jezelf te zijn; en dat is wat nu aan het gebeuren is. Begrijp je het nu?" (Dank 
u.) "Je wordt gezegend voor je toewijding en verbintenis…" 
 
Liefde eisen 
 
VRAAG 12) Ik heb in een soort mist geleefd en ik voelde veel angst in mijn relatie, 

had moeilijkheden met ontvangen en ook met geven, beide kanten. Ik 
wil specifiek iets vragen over mijn moeite met geven. Ik ben zelfs bang 
om toe te geven dat een deel van me niet wil geven en veel eist. Ik 
vraag veel van mijn partner en dat heeft een crisis tussen ons 
geschapen. Ik laat mijn veeleisendheid vaak niet helemaal tot me 
doordringen en ik ben bang dat ik niets anders dan dat ben. Wanneer 
ik dan geef, ben ik bang dat het onecht is en dat ik alleen geef om 
liefde te krijgen, wat ook vaak zo is. Dat maakt het moeilijker voor me 
om überhaupt iets te geven. Ik voel hier veel pijn over. Ik voel me hier 
vastzitten. 

 
"Je bent hier vooral aan het worstelen met betrekking tot je maskerzelf dat wil 
geven en het lager zelf dat helemaal niet wil geven. Je verwerpt jezelf vanwege 
beide en je dwingt jezelf om al in het hoger zelf te zijn, terwijl dat nog niet kan. Je 
moet deze twee lagen volledig accepteren en ik zou willen zeggen, blij zijn dat je ze 
eindelijk tegengekomen bent; dat je op het pad precies bent waar je moet zijn en je 
niet op een kunstmatige manier wanhoop in jezelf moet creëren. Want deze 
wanhoop creëert een veel, veel grotere belemmering dan nodig is. De wanhoop is 
nutteloos, want je gaat nu precies om met datgene waar je mee om moet gaan: je 
masker, dat het goede wenst te doen, en je lager zelf dat niet wil geven. Je dient dit 
meer naar de oppervlakte te laten komen voordat je echt aan werkelijk geven kunt 
toekomen. Deel dit met je partner want je legt een enorme druk op jezelf en op 
elkaar. Als jullie met elkaar kunnen delen dat je niet wilt geven en dat van jezelf en 
elkaar accepteert, kom je veel sneller bij het geven. Er zal meer energie zijn. De 
verdoving komt omdat jullie geen van beiden dit aspect accepteren. Deel de 
onwilligheid om te geven, en je geeft al. Begrijp je?" (Ja, het is heel helder. Dank u 
wel.) 
 
Opwellingen van moordneigingen naar kinderen toe 
 
VRAAG 13) Vlak voor ik ongeveer zeven jaar geleden van mijn voormalige vrouw 

scheidde, had ik zo nu en dan een sterke, moeilijk te bedwingen, 
aandrang om mijn kinderen van vier en zes te vermoorden. Ik werd 
heel bang van deze opwellingen. Ik ben vlak erna naar een bio-
energetisch therapeut gegaan en deze aandrang is toen als gevolg van 
deze therapie langzaamaan in hevigheid en regelmaat afgenomen. 
Tenslotte was ik gedurende enkele jaren in staat om weer tijd met hen 
door te brengen zonder dat zulke gedachtes en neigingen in me 
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opkwamen. Sinds enkele jaren heb ik ze niet meer voelen opkomen. Ik 
geloof dat mijn relatie met mijn kinderen als gevolg van mijn 
inspanningen, therapie en het pad is verbeterd, in de zin van meer 
liefde geven, meer contact met hen hebben en mij daar goed over 
voelen. Recentelijk heb ik meer contact gekregen met een vrouw die 
een maand of twee geleden bij het pad is gekomen. Ik voel dat ons 
nabij voelen ook een gevolg en uitdrukking is van onze verbinding met 
het pad. Pas geleden heb ik geprobeerd de dagelijkse gang van zaken 
met mijn kinderen ook te veranderen. Ik was gewend ze elke dag bij 
hun moeder thuis te bezoeken. Om verschillende redenen heb ik 
besloten die gewoonte te veranderen maar voornamelijk vanwege hun 
huidige leeftijd –veertien en twaalf - en de gepastheid of liever gezegd 
ongepastheid van deze bezoekjes en ook omdat ik me realiseerde dat 
deze gewoonte voornamelijk een uitdrukking van mijn masker was. Ik 
wil mijn gevoelens naar hen verhelderen en ben bereid het een en 
ander te riskeren. Ik heb mijn dochter enkele weken niet gezien en ik 
kwam haar afgelopen zondag onverwacht tegen. Ze was ongewoon 
aanhankelijk en liefdevol. Ik voelde me goed naar haar en ik was ook 
een beetje in verlegenheid gebracht. Eventjes (en nog een tijdje 
daarna) kwam deze moordneiging, het gevoel dat ik haar wilde 
vermoorden, terug. Ik wil graag uw hulp om te begrijpen waardoor 
deze gevoelens terug kwamen, wat ze betekenen, hoe ik er vanaf kan 
komen en kan beheersen mochten ze ooit weer terugkomen. 

 
"Mijn antwoord aan jou, mijn vriend, is als volgt: deze gevoelens zijn ontstaan uit 
omstandigheden waarin je als kind sterke eisen van de kant van je ouders ervaren 
hebt. Je kon niet met deze eisen omgaan. Je wist natuurlijk niet wat er aan de hand 
was. Deze eisen waren de onredelijke eisen van het kind in je moeder, misschien 
minder in je vader of op een andere manier. Maar zij waren beslist erg sterk in je 
moeder. Dit is geen bewuste ervaring en kon het ook nooit zijn, want het vindt 
helemaal plaats op een niet-bewust niveau. Deze ervaring is het gevolg van een zeer 
sterke reactie rondom eisen die je in je zielssubstantie meedraagt - waar je mee 
geboren bent en mee in dit leven kwam. Als er eisen aan je gesteld worden, gaat er 
iets dicht in je, sla je dicht. Ik weet niet of je hier contact mee kunt voelen. Ben je je 
überhaupt bewust van je reactie op eisen?" (Enigszins, ja.)  
 
"Eisen betekenen voor jou dat je absoluut verplicht bent eraan te voldoen, dat je 
geen manier kent om zelfs maar te begrijpen wat de eis is en je wordt meer dan 
verward: doodsbang. Een eis heeft de macht jou doodsbang te maken. Dat is de 
reden waarom je er zo heftig op reageert. Je wilt uithalen naar wat onbegrijpelijk 
en bedreigend is. Mag ik hier een suggestie doen: ga in je groep door deze 
ervaringen heen en sta jezelf toe je bewust te worden van deze irrationele reacties 
in je waarbij je groepsgenoten eisen aan je stellen, erg krachtige eisen. Sta jezelf 
toe te ervaren wat er gebeurt. Als je door de daadwerkelijke ervaring van deze 
sterke gevoelens en wat ze in je oproepen, heengaat, zul je ook de reacties 
begrijpen waar je jezelf zo scherp voor veroordeelt. Deze reacties wijzen er niet op 
dat je slecht zou zijn of dat je werkelijk je kinderen wilde vermoorden. Het is een 
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volkomen emotionele, onredelijke reactie op iets wat je met je meegebracht hebt en 
wat je niet begrijpt. Naarmate je deze vollediger ervaart en de ervaring in de 
groepssituatie toestaat, zul je misschien – niet misschien, maar zeker – langzaam 
maar zeker begrijpen wat een eis is, hoe je ermee om kunt gaan en dat het niet 
nodig is er doodsbang van te worden. Het is onredelijk dat zo te voelen. Dit is de 
sleutel of aanwijzing die je nu nodig hebt, zodat je je reacties niet zozeer beheerst 
maar onder de juiste omstandigheden, omstandigheden waarin je je kunt 
veroorloven ze niet te beheersen, ze juist aanmoedigt. Door ze te beheersen duw je 
ze alleen maar weg, zoals je vast en zeker weet, en komen ze vervolgens als je het 
het minst verwacht weer omhoog. Bijvoorbeeld zoals toen je die fijne uitwisseling 
met je dochter had en jullie goede en liefdevolle gevoelens deelden, je onmiddellijk 
– waarschijnlijk niet op een bewust niveau – voelde dat je verplicht was dingen te 
doen die je niet wilt doen, om haar gevoelens van liefde te rechtvaardigen. Begrijp 
je dit?" (Ja, dank u wel.) "Kun je je met alles wat ik zei verbinden?" (Ik kan me 
verbinden met de logica ervan, ik kan de angst voelen, ik kan die niet verbinden 
met de specifieke aandrang.) 
 
"Als je de angst toestaat krachtiger naar buiten te laten komen en je de betekenis 
ervan kunt onderzoeken, zul je begrijpen dat angst soms moorddadige impulsen 
schept. Er is sprake van een natuurlijke volgorde - als de angst en de verwarring 
sterk genoeg zijn, krijg je een gevoel dat zegt 'ik weet niet wat ik moet doen… uit! 
weg! ik kan het niet aan!" 
 
Pijn: oorzaak, gevolg en medicijn 
 
VRAAG 14) In een recente lezing zei u dat pijn de oorzaak, het gevolg en het 

medicijn is. Ik wil graag uw hulp om aanhoudende pijnen te 
verklaren, die naar mijn gevoel met elkaar samenhangen. Het begint 
in mijn linkeroor, beweegt naar de linkerzijde van mijn nek, in mijn 
linkerschouder en schiet door naar mijn rechter onderrug.  

 
"Wil je de emotionele oorsprong weten, wat wil je precies weten?" 
 

Ik denk dat het te maken heeft met het openen van mijn 
ontvankelijkheid aan de linkerzijde. Ik weet niet zeker of dat waar is 
en of dat de reden is waarom ik pijn voel. 

 
“De manier waarop ik je zou willen antwoorden en die voor jou, naar ik denk, nu 
het meest betekenisvol is, is de volgende: naarmate je je opent en meer bewust 
wordt, word je je ook meer bewust van de spanningen en de pijnen die al in je 
opgeslagen zaten en dus al bestonden, maar je hebt jezelf te veel verdoofd om ze te 
kunnen voelen. Er is een heel proces bij het opengaan gaande. Je kunt niet direct 
aanwijzen dat deze pijn in je oor die of die oorzaak heeft en in een ander deel weer 
een andere. Zo kun je dat niet bekijken. Het is een voortdurende beweging van 
energiestromen die nog versperringen tegenkomen die gedeeltelijk ontwaken, 
bewust en ervaren worden. Andere delen van je energiesysteem houden die 
stromen tegen, zodat ze er niet helemaal door kunnen. Dat kan dan weer 
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veranderen: het kan in andere periodes in andere delen van je lichaam gevoeld 
worden. De linkerzijde is zeker de kant die de gevoelens uitdrukt die je het meest 
verwaarloosd hebt. Dat betekent niet dat dit ook niet eveneens het bewustzijn 
beïnvloedt, zoals de rechterzijde het verstand zowel als de wil en de geest 
beïnvloedt. Alles wat vervormd is beïnvloedt uiteindelijk al het andere en alles wat 
verwaarloosd wordt heeft effect op andere delen. Het is echt een levend proces. 
Wat ik in die lezing zei kun je inzetten om je weerstand ertegen volledig te ervaren. 
Wanneer je je daarvan bewust wordt, zul je ontdekken dat de pijn weerstand is. En 
zo wordt het een medicijn." 
 
Onbeweeglijkheid 
 
VRAAG 15) Ik had pas geleden een erg levendige droom, het was vóór de laatste 

lezing waar ik niet bij was, ik hoorde erover. De droom ging over het 
missen van een trein. Ik wil u er eerst iets over vertellen. Hij was erg 
ver weg, eerst geloofde ik niet dat de trein eraan zou komen en ik ging 
al weg. Toen dacht ik, misschien komt hij wel en toen ik hem hoorde 
naderen begon iemand tegen me te praten, een man, en ik raakte hem 
aan om te zeggen “Luister, ik moet nu gaan” maar mijn hand bleef 
aan hem vastzitten. Vervolgens kwam de trein en er was een ruimte 
tussen het perron en de trein. Ik was bang om er overheen te springen 
en toen ik naar een andere deur rende vertrok de trein. Ik zie dat 
beeld van de vertrekkende trein steeds voor me. Ik wil nog een paar 
dingen zeggen, ik merk op dat ik de stap die ik kan nemen vaak niet 
neem, ik merk dat ik vaak treinen laat vertrekken door te blijven 
staan, zoals in mijn laatste relatie en op andere manieren. Ik wil een 
andere verbinding leggen die ik sterk ervaar en dat heeft te maken 
met het stellen van deze vraag. Ik was bang dat u zou gaan zeggen en 
ik ben er nog steeds bang voor: dat je het 'al beantwoord hebt'. Dus 
dan denk ik, misschien geef ik de microfoon wel aan de vrouw naast 
me omdat zij als volgende aan de beurt is. Ik voel vaak in mijn hart 
dat ik een stap wil nemen of op een trein wil stappen, maar dan is er 
een gevecht. Ik wil u vragen wat de betekenis van dit alles voor mij 
is? 

 
"Ik ga niet in op de details van de interpretatie van de droom. Dat kun je in je 
helpersessies doen, want het vraagt meer tijd en betrokkenheid en jouw 
persoonlijke associaties om dit door te werken. Ik zal je een allesomvattend 
antwoord over de betekenis van dit alles geven. Dat is dat je tot op een zekere 
hoogte tamelijk bewust van jezelf bent en toch krijg je het voor elkaar je er niet van 
bewust te zijn. Dat is precies de moeilijkheid, om jezelf er toe te brengen je naar 
binnen te keren. Het is een combinatie van angst, wantrouwen en onverzettelijk-
heid. Als je je heel sterk op deze combinatie concentreert en je er sterk bewust van 
wordt, dan kun je er voor kiezen te bewegen. 
 
De droom laat heel duidelijk zien dat door vast te blijven zitten, (zelfs aan iets wat 
op zichzelf belangrijk lijkt te zijn of is in alle opzichten, zoals de man in je leven) 
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je niet kunt bewegen, tenzij je het laat gaan, jezelf losmaakt, je de stap zet en het 
gat overbrugt. Je laat het niet voorbijgaan. Je maakt je los van je onverzettelijkheid 
en de rigide drang te blijven. Dat begrip en bewustzijn zal je helpen om het ook 
echt te willen doen, eerst in je innerlijke houdingen, in de meningen die je erop na 
houdt, in de concepten en in de gevoelens – zodat je soepeler wordt.  
Nog één vraag en dan gaan we eindigen." 
 
Afhankelijkheid in de relatie met oudere moeder 
 
VRAAG 16) Ik heb een vraag. Het is een vraag over mijn relatie met mijn moeder. 

In mijn padwerk heb ik veel gewerkt aan de overdrachtsrelatie met 
mijn vader en 'de man'. Op een praktisch niveau heb ik onlangs veel 
over mijn moeder nagedacht, dat ze ouder wordt en ik niet bij haar in 
de buurt woon en over mijn verantwoordelijkheid jegens haar. Heel 
vaak voel ik tijdens het dagelijkse bidden dat mijn hart naar haar toe 
gesloten is en toch voel ik ook liefde in mijn hart voor haar. Mijn 
vraag is wat er werkelijk nog niet is opgelost. Waar moet ik in mezelf 
naar kijken opdat ik haar kan accepteren in waar ze is en zoals ze is 
en haar op een volwassen manier als een menselijk wezen lief kan 
hebben. Ik wil nog steeds heel veel van haar krijgen, waarvan ik weet 
…. en ik zie nu dat ik dat nooit van buitenaf zal krijgen. Ik heb 
verdere begeleiding hierbij nodig om…... 

 
"Dat is precies het probleem – dat je zoveel van haar wilt. En dat maakt het 
vervolgens onmogelijk om haar die volwassen liefde te geven. Je dwingt jezelf in 
een staat te zijn die je nog niet hebt verworven door de vorige staat te accepteren: 
je wilt een stap overslaan. Die stap moet volledig doorleefd worden. Het is de stap 
waarin je iets van haar wilt, je denkt dat je haar nodig hebt, je iets van haar eist en 
de stap waarin je haar aan de ene kant als veel beter wilt zien dan zij is en aan de 
andere kant als veel slechter, waarin je ook over het hoofd wilt zien wat je van 
binnen allemaal doet om van haar te krijgen wat zij je niet kan geven. Dit is de 
verwarring en de grotere verwarring is het overslaan van die stap, het willen over-
slaan van die stap. Het is echt nodig dat je de eisende en afhankelijke gevoelens en 
de pijn volledig ervaart en ook, in jouw geval, de koppigheid ten aanzien van het 
opgeven. Je wilt dat op een bewust niveau bij haar misschien wel opgeven, maar 
dan zul je het op iemand anders richten. Dat betekent nog steeds dat je in oorsprong 
deze gevoelens jegens haar hebt. Zo laad je valse schuld en ook woede en haat op 
je wat niet nodig zou zijn. Het is nodig dat je je weg gaat door deze gevoelens 
heen. Is dat duidelijk?"  (Ja, het is duidelijk. Dat wil ik doen. Dank u.)  
 
"Goed, mijn geliefde vrienden. Ik wil een nieuw onderwerp voor de komende 
lezing, de laatste van dit seizoen, aankondigen. Er is op dit moment een reden om 
die aan te kondigen, omdat sommige van jullie het wellicht bijzonder belangrijk 
vinden om er bij te zijn als deze lezing gegeven wordt. Het onderwerp gaat over de 
spirituele betekenis van politieke stelsels. Dit heeft niet alleen betrekking  op de 
uiterlijke wereld van de mensheid als geheel, want precies dezelfde politieke 
stelsels zijn in de menselijke psyche te vinden. 
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Mijn zeer geliefde vrienden, ik wil jullie, vóór ik jullie in dit directe contact verlaat, 
vertellen of proberen te vertellen bij welke prachtige creatie jullie betrokken zijn, 
door je pad, je taak en door je eigen ontwikkeling. Elk beetje dat je aan je 
ontwikkeling, je groei geeft, is een geschenk aan het hele universum en aan deze 
nieuwe beschaving, deze nieuwetijdsgemeenschap, die een krachtveld in deze 
wereld is, dat zich met de meest subtiele, creatieve, krachtige energie versneld 
verspreidt. Elk van jullie draagt daar aan bij. Dus, ken je problemen. Besef de 
pracht ervan. Begrijp de betekenis van je leven. Besef hoe anders het is om op deze 
manier te leven, dan de meeste mensen doen die bij de dag leven, die in hun 
levensonderhoud voorziend van de ene dag in de andere leven en vanuit waar ze 
zijn hun dappere strijd voeren. Zij kunnen de verbindingen zoals jullie die beginnen 
te ervaren, nog niet ervaren. Jullie zijn werkelijk bij een groots proces betrokken. 
De opwinding en de vreugde en de vrede als gevolg hiervan worden in je bewuste 
bestaan een veel belangrijker factor. We zijn allen in eenheid samen in deze grote 
onderneming.  
Jullie worden gezegend en bedankt door het universum voor je pad, ieder van 
jullie." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1976.  
Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.) 
onder de titel: ‘Questions and Answers QA 241’.  
Laatste herziening van de Nederlandse vertaling in 2016 . 
© Stichting Padwerk Nederland, uitgave 2017. 
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